
3. DERGİ KARADENİZ
ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER
SEMPOZYUMU (BİLDİRİLER)

Hazırlayan: Hayrettin İVGİN

3. D
ER

G
İ K

A
RA

D
EN

İZ
U

LU
SLA

RA
RA

SI SO
SYA

L B
İLİM

LER
SEM

PO
ZY

U
M

U (B
İLD

İR
İLER

)

3. IN
TER

N
A

TIO
N

A
L B

LA
C

K
 SEA

 
JO

U
R

N
A

L SO
C

IA
L SC

IEN
C

ES SY
M

-
PO

SIU
M

 (IB
SESS)

H
azırlayan: H

ayrettin İVG
İN

B
A

KU
-A

ZER
B

A
IJA

N

3. DERGİ KARADENİZ
ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER
SEMPOZYUMU (BİLDİRİLER)

Hazırlayan:
Hayrettin İVGİN

ISBN 978-605-325-192-7



Ankara 2019

1 
 

 
 
 

 
3. DERGİ KARADENİZ 

ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER 
SEMPOZYUMU 

 
(3. International Black Sea Journal Social Sciences Symposium) 

 
BİLDİRİLER 

 
 

BAKU-AZERBAYCAN 
19-21 KASIM 2019 

 
 

Yayına Hazırlayan 
Hayrettin İVGİN 

 
 
 
 

Ankara 2019 
 

  



- 2 -

2 
 

Kültür Ajans Yayınları No: 389 

• 
ISBN 

978-605-325-192-7 
• 

Yayınevi 
© Kültür Ajans Tanıtım ve Organizasyon Ltd. Şti. 2011 

Kültür Bakanlığı Sertifika Nu: 17634 
 
• 

Kapak Tasarım 
Kültür Ajans 

 
• 

Baskı 
Girişim Ajans Matbaacılık 

Sertifika No: 33886 
Tel: 0. 312 384 41 82 

• 
Baskı Tarihi 
Aralık  2019 

 
• 

            İsteme Adresi 
    Kültür Ajans Ltd. Şti    

       Konur Sokak No: 66/7 Bakanlıklar/Ankara 
0312 425 93 53  

 
  

[Bu kitabın bütün hakları Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince yayınevine  aittir. İzinsiz 
çoğaltılamaz, ticari amaçla kullanılamaz. Ancak bilimsel çalışmalarda  yazar,  kaynak gösterilerek alıntı 
yapılabilir.] 

 
 

 

 

 

 

 

  



- 3 - 3 
 

 
 

3. DERGİ KARADENİZ ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER 
SEMPOZYUMU PROGRAMI 

 
SEMPOZYUM PAYDAŞLARI / SYMPOSIUM PARTNERS 

 
Azerbaycan Pedagoji Üniversitesi (AZERBAYCAN) 

Abay Adına Kazak Pedagoji Üniversitesi (KAZAKİSTAN) 
Altayistik Enstitüsü (RUSYA FEDERASYONU) 

Azerbaycan Bilimler Akademisi Folklor Enstitüsü (AZERBAYCAN) 
Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi, Nizami Adına Edebiyat Enstitüsü 

(AZERBAYCAN) 
Bilimler Akademisi Baytursunoğlu Dilbilim Enstitüsü (KAZAKİSTAN) 

Bilimsel Eksen Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi (TÜRKİYE) 
Çerkasi Üniversitesi (UKRAYNA) 

Dergi Karadeniz Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi (TÜRKİYE) 
Dünya Söz Akademisi (TÜRKİYE) 

El-Zehra Üniversitesi (İRAN) 
HEGEM Vakfı (TÜRKİYE) 

Issıkköl Devlet Üniversitesi (KIRGIZİSTAN) 
İslamic Azad Üniversitesi (İRAN) 

Kızlar Devlet Pedagoji Üniversitesi (KAZAKİSTAN) 
Kafkasya Üniversiteler Birliği (TÜRKİYE) 

Kültür Evreni Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi (TÜRKİYE) 
Muş Alparslan Üniversitesi (TÜRKİYE) 

Nilüfer Üniversitesi (İRAN) 
SEU Gürcistan Milli Üniversitesi (GÜRCİSTAN) 

Alberta Üniversitesi (KANADA) 
Tacikistan Milli Üniversitesi (TACİKİSTAN) 

Tebriz Üniversitesi (İRAN) 
 
 

BİLİM KURULU / SCIENTIFIC BOARD 
Prof. Dr. Abdilhan TULEYJANOV (Abay Üniversitesi – Kazakistan) 
Prof. Dr. Abdullah KORKMAZ (İnönü Üniversitesi - Türkiye) 
Prof. Dr. Abdulvahap TAŞTAN (Erciyes Üniversitesi - Türkiye) 
Prof. Dr. Abide DOĞAN (Hacettepe Üniversitesi - Türkiye) 
Prof. Dr. Adnan AKGÜN (Marmara Üniversitesi, - Türkiye) 
Prof. Dr. Adnan KULAKSIZOĞLU (Marmara Üniversitesi - Türkiye) 
Prof. Dr. Ahmet BURAN (Fırat Üniversitesi - Türkiye) 
Prof. Dr. Ahmet CİHAN (Nevşehir Üniversitesi - Türkiye) 
Prof. Dr. Aleksander KADİRBAYEV (Rusya Federasyonu) 
Prof. Dr. Alekseyev Anatoly NIKOLAYEVIC (RAN - Rusya Federasyonu) 
Prof. Dr. Ali AKAR (Muğla Üniversitesi - Türkiye) 
Prof. Dr. Ali DUYMAZ (Balıkesir Üniversitesi - Türkiye) 
Prof. Dr. Ali GÜLTEKİN (Osman Gazi Üniversitesi - Türkiye) 
Prof. Dr. Ali Osman GÜNDOĞAN (Muğla Üniversitesi - Türkiye) 
Prof. Dr. Alimcan İNAYET  (Ege Üniversitesi - Türkiye) 
Prof. Dr. Anatoly A. BURTSEV (Ammasov Yakutsk State Üniversitesi)  
Prof. Dr. Asiye Mevhibe COŞAR (Karadeniz Teknik Üniversitesi - Türkiye) 
Prof. Dr. Ayla KAŞOĞLU (Gazi Üniversitesi - Türkiye) 
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Prof. Dr. Aynur KOÇAK (Yıldız Teknik Üniversitesi - Türkiye) 
Prof. Dr. Bahattin ÇELİK (Ardahan Üniversitesi – Türkiye) 
Prof. Dr. Baltabay ABDİGAZİULI (Abay Üniversitesi - Kazakistan) 
Prof. Dr. Bayram DURBİLMEZ (Erciyes Üniversitesi - Türkiye) 
Prof. Dr. Berrak TARANÇ – (Ege Üniversitesi - Türkiye) 
Prof. Dr. Bekir ŞİŞMAN (19 Mayıs Üniversitesi, Türkiye) 
Prof. Dr. Betül KARAGÖZ (Giresun Üniversitesi- Türkiye)  
Prof. Dr. Birsen KARACA (Ankara Üniversitesi – Türkiye) 
Prof. Dr. Bravina Rozalia INNOKENTYEVNA (Saha Republic –RusyaFederasyonu) 
Prof. Dr. Caval KAYA (Ardahan Üniversitesi - Türkiye) 
Prof. Dr. Cefer CEFEROV ( Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi Rektörü - 
Azerbaycan) 
Prof. Dr. Cemal SAKALLI (Mersin Üniversitesi – Türkiye) 
Prof. Dr. Cevat BAŞARAN (Atatürk Üniversitesi - Türkiye) 
Prof. Dr. Dimitri D. VASİLEV (Moskova Bilimler Akademisi - Rusya Federasyonu )  
Prof. Dr. Elena ARABADJİ (Melitopol Devlet Üniversitesi - Ukrayna)  
Prof. Dr. Elfina SİBGATULLİNA (Moskova Bilimler Akademisi - Rusya Federasyonu)  
Prof. Dr. Enver SARI (Giresun Üniversitesi-Türkiye) 
Prof. Dr. Enver TÖRE (Artvin Üniversitesi-Türkiye)  
Prof. Dr. Esma ŞİMŞEK (Fırat Üniversitesi - Türkiye) 
Prof. Dr. Faruk ÇOLAK (Niğde Üniversitesi –Türkiye) 
Prof. Dr. Faruk KOCACIK (Cumhuriyet Üniversitesi - Türkiye) 
Prof. Dr. Figen GÜRSOY (Ankara Üniversitesi - Türkiye) 
Prof. Dr. Fikret TÜRKMEN (Emekli) 
Prof. Dr. Fitnat KAPTAN  (Hacettepe Üniversitesi - Türkiye) 
Prof. Dr. Gavril GAVRILEVIÇ FILIPPOV (NEF Üniversitesi - Rusya Federasyonu) 
Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN (TDK - Türkiye) 
Prof. Dr. Hakan POYRAZ (Gazi Üniversitesi - Türkiye) 
Prof. Dr. Hakkı YAZICI (Kocatepe Üniversitesi - Türkiye) 
Prof. Dr. Halil İbrahim USTA (Ankara Üniversitesi - Türkiye) 
Prof. Dr. Halit ÇAL (Gazi Üniversitesi - Türkiye) 
Prof. Dr. Hamza GÜNDOĞDU (Atatürk Üniversitesi - Türkiye) 
Prof. Dr. Hande BİRKALAN-GEDİK (Yeditepe Üniversitesi - Türkiye) 
Prof. Dr. Harun GÜNGÖR (Emekli) 
Prof. Dr. Hasan BAHAR (Selçuk Üniversitesi - Türkiye) 
Prof. Dr. Hatice ŞAHİN (Uludağ Üniversitesi - Türkiye) 
Prof. Dr. Haydar ÖZTAŞ (Selçuk Üniversitesi - Türkiye) 
Prof. Dr. Hikmet KORAŞ (Niğde Üniversitesi - Türkiye)  
Prof. Dr. Hikmet ÖKSÜZ (Karadeniz Teknik Üniversitesi - Türkiye) 
Prof. Dr. Hülya SAVRAN (Balıkesir Üniversitesi - Türkiye) 
Prof. Dr. İbrahim Ethem ATNUR (Atatürk Üniversitesi - Türkiye) 
Prof. Dr. İbrahim ŞAHİN –(Osman Gazi Üniversitesi - Türkiye) 
Prof. Dr. İbrahim TELLİOĞLU –(19 Mayıs Üniversitesi – Türkiye) 
Prof. Dr. İbrahim TÜZER (Yıldırım Beyazıt Üniversitesi- Türkiye) 
Prof. Dr. İhsan BULUT (Akdeniz Üniversitesi - Türkiye) 
Prof. Dr. İsa Habibbeyli (Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi, Nizami Adına Edebiyat 
Enstitüsü, Azerbaycan) 
Prof. Dr. İsmail KERİMOV –(Pedagogical Üniversitesi of Crimea State - Kırım) 
Prof. Dr. Juliboy ELTAZAROV (Muğla Üniversitesi - Türkiye) 
Prof. Dr. Kadir GÜLKAYRAN – (İran) 
Prof. Dr. Kamil VELİ (İstanbul Aydın Üniversitesi - Türkiye) 
Prof. Dr. Kerem KARABULUT (Atatürk Üniversitesi - Türkiye) 
Prof. Dr. Kerim TÜRKMEN (Erciyes Üniversitesi - Türkiye) 
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Prof. Dr. Layli ÜKÜBAYEVA (Manas Üniversitesi - Kırgızistan) 
Prof. Dr. Mahire NAĞIKIZI (Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi, Azerbaycan) 
Prof. Dr. Mambetturdu MAMBETAKUN (Şincan Pedagogy Üniversitesi, Çin) 
Prof. Dr. Maria CİKİA  (Oriental Institute - Gürcistan) 
Prof. Dr. Mediha GÖBENLİ KOÇ (Yeditepe Üniversitesi – Türkiye) 
Prof. Dr. Medine SİVRİ (Osman Gazi Üniversitesi – Türkiye) 
Prof. Dr. Mehmet Fatih KÖKSAL (Amasya Üniversitesi - Türkiye) 
Prof. Dr. Mehmet OKUR (Karadeniz Teknik Üniversitesi - Türkiye) 
Prof. Dr. Minahanım Nuriyeva TEKLELİ (Pedagoji Universitesi, Azerbaycan) 
Prof. Dr. Muhtar KAZIMOĞLU İMANOV (National Academy of Sciences – 
Azerbaijan) 
Prof. Dr. Muhtar KUTLU (Ankara Üniversitesi - Türkiye) 
Prof. Dr. Musa ŞAŞMAZ (Niğde Üniversitesi - Türkiye) 
Prof. Dr. Mustafa ÖNER (Ege Üniversitesi - Türkiye) 
Prof. Dr. Mustafa ÜNAL (Erciyes Üniversitesi - Türkiye) 
Prof. Dr. Nalan BÜYÜKKANTARCIOĞLU (Hacettepe Üniversitesi - Türkiye) 
Prof. Dr. Natalie KONONENKO (Alberta Üniversitesi - Kanada) 
Prof. Dr. Nazım Hikmet POLAT (Gazi Üniversitesi - Türkiye) 
Prof. Dr. Necati DEMİR (Gazi Üniversitesi - Türkiye) 
Prof. Dr. Nevin GÜNGÖR ERGAN (Hacettepe Üniversitesi - Türkiye) 
Prof. Dr. Nilgün ÇIBLAK COŞKUN (Mersin Üniversitesi – Türkiye) 
Prof. Dr. Olga MELNITCHOUK (NEF Üniversitesi - Yakutistan - Rusya Federasyonu) 
Prof. Dr. Orhan GÖKÇE (Selçuk Üniversitesi - Türkiye) 
Prof. Dr. Orhan Kemal TAVUKÇU (Rize Üniversitesi - Türkiye) 
Prof. Dr. Ömür CEYLAN (Kültür Üniversitesi - Türkiye) 
Prof. Dr. Özdemir KOÇAK (Selçuk Üniversitesi - Türkiye) 
Prof. Dr. Özkul ÇOBANOĞLU (Hacettepe Üniversitesi - Türkiye) 
Prof. Dr. Perizat Abdullayeva (Elfarabi Üniversitesi – Kazakistan) 
Prof. Dr. Ramazan KORKMAZ (Maltepe Üniversitesi - Türkiye) 
Prof. Dr. Ramazan ÖZEY (Marmara Üniversitesi - Türkiye) 
Prof. Dr. Ravşangül A. AVAKOVA (Elfarabi Üniversitesi – Kazakistan) 
Prof. Dr. Recai KARAHAN (Yüzüncü Yıl Üniversitesi - Türkiye) 
Prof. Dr. Remzi DEVLETOV (Kırım Inovasyon Bilingual Eğitim Enstitüsü - Crimea) 
Prof. Dr. Remzi KILIÇ (Erciyes Üniversitesi - Türkiye)  
Prof. Dr. Roin KAVRELİŞVİLİ (İvana Cevahişvili Üniversitesi - Gürcistan) 
Prof. Dr. Sabahattin KÜÇÜK (Emekli) 
Prof. Dr. Serik ASILBEKULI, (Abay Üniversitesi – Kazakistan) 
Prof. Dr. Sulayman KAYIPOV (ÇUY Üniversitesi, Kırgızistan) 
Prof. Dr. Şefika Şule ERÇETİN (Hacettepe Üniversitesi - Türkiye) 
Prof. Dr. Tayyar ARI (Uludağ Üniversitesi - Türkiye) 
Prof. Dr. Tina GELAŞVİLİ (İvana Cevahishvili Üniversitesi - Gürcistan)  
Prof. Dr. Tofiq ABDÜHASANLİ ABDÜLAZİZOĞLU (State Economy Üniversitesi-
Azerbaijan) 
Prof. Dr. Tuncer GÜLENSOY (Emekli)  
Prof. Dr. Valerij BOVTUN (Altay Kray – Rusya Federasyonu) 
Prof. Dr. Vasiliy Vasilyeviç İLLARİONOV (Saha Republic -Rusya Federasyonu) 
Prof. Dr. Victoria V. KRASNYKH (Kiev Bilimler Akademisi - Ukrayna) 
Prof. Dr. Vladimir BELYAKOV (Rusya Federasyonu) 
Prof. Dr. Yakup ÇELİK(Yıldız Teknik Üniversitesi - Türkiye) 
Prof. Dr. Zekeriya KARADAVUT (Akdeniz Üniversitesi – Türkiye) 
Prof. Dr. Hayrettin İVGİN (Dünya Söz Akademisi – Türkiye) 
Prof. Dr. Nail TAN (TDK – Türkiye) 
Doç. Dr. Ahmet İÇLİ (Ardahan Üniversitesi - Türkiye) 
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Doç. Dr. Alla PAPCOVA (Komrat State Üniversitesi – Moldoya) 
Doç. Dr. Aygülüm AYTBAYEVA (Alfarabi Üniversitesi, Kazakistan) 
Doç. Dr. Aygün BAĞIRLI (Azerbaycan  Milli Bilimler Akademisi, Edebiyat Enstitüsü 
Azerbaycan) 
Doç. Dr. Bakıytgul KULJANOVA (Alfarabi Üniversitesi – Kazakistan)  
Doç. Dr. Ergali ESBOSUN - (Alfarabi Üniversitesi, Kazakistan) 
Doç. Dr. Levent ÜNAL (Milli Savunma Üniversitesi – Türkiye) 
Doç. Dr. Mentay ŞAGIRBAYEV (Elfarabi Üniversitesi, Kazakistan) 
Doç. Dr. Mustafa ŞENEL (Kafkas Üniversitesi - Türkiye) 
Doç. Dr. Mutlu DEVECİ (Fırat Üniversitesi - Türkiye) 
Doç. Dr. Nadya TIDIKOVA ( Altayistik Enstitüsü - Türkiye)  
Doç. Dr. Ranetta GAFAROVA (Ardahan Üniversitesi – Türkiye) 
Doç. Dr. Rezzan ÜNALP (Milli Savunma Üniversitesi – Türkiye) 
Doç. Dr. Şirinbek SERSENBEKULI KOYLIBAYEV (Ulttık Öner Üniversitesi – 
Kazakistan) 
Doç. Dr. Tamella ALİYEVA (Ardahan Üniversitesi – Türkiye) 
Dr. Yaşar Kaya KALAFAT (Folklore Researcher - Türkiye) 
Dr. Öğr. Üyesi Abbas KARAAĞAÇLI (Giresun Üniversitesi – Türkiye) 

 
Düzenleme Kurulu / Organising Committee 

Prof. Dr. Erdoğan ALTINKAYNAK - Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı 
Prof. Dr. Ali DUYMAZ (Balıkesir Üniversitesi – TÜRKİYE) 
Prof. Dr. Baltabay ABDİGAZİULI (Abay Üniversitesi - KAZAKİSTAN) 
Prof. Dr. Bekir ŞİŞMAN (19 Mayıs Üniversitesi – TÜRKİYE) 
Prof. Dr. Cefer CEFEROV (Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi Rektörü, 
AZERBAYCAN) 
Prof. Dr. Elena ARABADJI (Melitopol Devlet Üniversitesi - UKRAYNA) 
Prof. Dr. Erden KAZIBEK (Bilimler Akademisi - KAZAKİSTAN) 
Prof. Dr. Gıyasettin AYTAŞ (Gazi Üniversitesi – TÜRKİYE) 
Prof. Dr. Giorgi Sosiashvili (Gori State Teaching University – GÜRCİSTAN) 
Prof. Dr. Halil Altay GÖDE (Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi – TÜRKİYE) 
Prof. Dr. Halit KARATAY (Bolu İzzet Abant Üniversitesi – TÜRKİYE) 
Prof. Dr. Harun DEMİRKAYA (Kocaeli Üniversitesi - TÜRKİYE) 
Prof. Dr. Hayrettin İVGİN (TÜRKİYE) 
Prof. Dr. Hikmet KORAŞ (Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi – TÜRKİYE) 
Prof. Dr. İsa HABİBBEYLİ (Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi, Edebiyat Enstitüsü 
Müdürü, AZERBAYCAN) 
Prof. Dr. Kadir GÜLKAYRAN (İRAN) 
Prof. Dr. Mahire NAĞIKIZI (Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi, Bölüm Başkanı, 
AZERBAYCAN) 
Prof. Dr. Mevhibe COŞAR (Karadeniz Teknik Üniversitesi – TÜRKİYE) 
Prof. Dr. Muhtar Kazımoğlu İMANOV (Folklor Enstitüsü Müdürü - AZERBAYCAN) 
Prof. Dr. Vasily Ushnutskiy, (NEF Üniversitesi - YAKUTİSTAN) 
Prof. Dr. Nimetullah HAFIZ (Balkan Türkoloji Araştırmaları Merkezi - KOSOVA) 
Prof. Dr. Natalie KONONENKO (Alberta Üniversitesi - KANADA) 
Prof. Dr. Necati DEMİR (Gazi Üniversitesi – TÜRKİYE 
Prof. Dr. Nilgün Çıblak COŞKUN (Mersin Üniversitesi – TÜRKİYE) 
Prof. Dr. Nurullah ALTAŞ (Marmara Üniversitesi – TÜRKİYE) 
Prof. Dr. Refiye Okuşluk ŞENESEN (Çukurova Üniversitesi – TÜRKİYE) 
Prof. Dr. Remzi KILIÇ (Erciyes Üniversitesi – TÜRKİYE) 
Prof. Dr. Roin KAVRELİŞVİLİ (Samtskhe-Cavakheti Devlet Üniversitesi - 
GÜRCİSTAN) 
Prof. Dr. Salih YILMAZ (Yıldırım Beyazıt Üniversitesi – TÜRKİYE) 
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Prof. Dr. Salim KÜÇÜK (Ordu Üniversitesi – TÜRKİYE) 
Prof. Dr. Yusuf ŞAHİN (Giresun Üniversitesi – TÜRKİYE) 
Prof. Dr. Zekeriya KARADAVUT (Akdeniz Üniversitesi - TÜRKİYE) 
Doç. Dr. Adem ÖĞER (Nevşehir Üniversitesi – TÜRKİYE) 
Doç. Dr. Ali DAŞMAN (Manisa Celal Bayar Üniversitesi – TÜRKİYE) 
Doç. Dr. Alla PAPCOVA (Komrat Devlet Üniversitesi – MOLDOVA) 
Doç. Dr. Alper KARADAĞ (Muş Alparslan Üniversitesi – TÜRKİYE) 
Doç. Dr. Aygülüm AYTBAYEVA (Elfarabi Üniversitesi - KAZAKİSTAN) 
Doç. Dr. Aygün BAĞIRLI (Azerbaycan  Milli Bilimler Akademisi, Edebiyat Enstitüsü 
Müdür Yard., AZERBAYCAN)  
Doç. Dr. Ayhan ÇELİKBAY (Ankara Üniversitesi – TÜRKİYE) 
Doç. Dr. Bakytgul KULJANOVA (Alfarabi Üniversitesi – KAZAKİSTAN) 
Doç.Dr. Roza SADIKOVA (Kazak Devlet Kızlar Pedagojk Üniversitesi – 
KAZAKİSTAN) 
Doç. Dr. Beyhan KANTER (Mardin Artuklu Üniversitesi – TÜRKİYE) 
Doç. Dr. Cevat YILDIRIM (Van 100. Yıl Üniversitesi  - TÜRKİYE) 
Doç. Dr. Ebru Burcu YILMAZ (İnönü Üniversitesi – TÜRKİYE)  
Doç. Dr. Ergali ERBOSUN (Al- Farabi Üniversitesi - KAZAKİSTAN) 
Doç. Dr. Göksel ÖZTÜRK (29 Mayıs Üniversitesi – TÜRKİYE) 
Doç. Dr. Irina JERNİSENKO (Barnaul Devlet Üniversitesi – RUSYA 
FEDERASYONU) 
Doç. Dr. Kadriye TÜRKAN (Burdur Üniversitesi – TÜRKİYE) 
Doç. Dr. Kenan KOÇ (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi – TÜRKİYE) 
Doç. Dr. Kürşat ÖNCÜL (Osmangazi Üniversitesi – TÜRKİYE) 
Doç. Dr. M. Fatih KANTER (Kilis 7 Aralık Üniversitesi – TÜRKİYE) 
Doç. Dr. Mehmet Ali YOLCU (Çanakkale 18 Mart Üniversitesi – TÜRKİYE) 
Doç. Dr. Mehmet EROL (Gaziantep Üniversitesi – TÜRKİYE) 
Doç. Dr. Mehmet TEYFUR (Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi – TÜRKİYE) 
Doç. Dr. Mustafa ŞENEL (Kars Kafkas Üniversitesi – TÜRKİYE) 
Doç. Dr. Nadya TIDIKOVA (Altayistik Enstitüsü – RUSYA FEDERASYONU) 
Doç. Dr. Paki KÜÇÜKER (Sakarya Üniversitesi – TÜRKİYE) 
Doç. Dr. Rezan KARAKAŞ (Siirt Üniversitesi – TÜRKİYE) 
Doç. Dr. Sedat BAHADIR (Artvin Çoruh Üniversitesi – TÜRKİYE) 
Doç. Dr. Sema Özher KOÇ (Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi – TÜRKİYE) 
Doç. Dr. Shalva KİRTADZE (Kutaisi Tsereteli State University – GÜRCİSTAN) 
Doç. Dr. Sönmez ABBASLI (Bilimler Akademisi, Folklor Enstitüsü – AZERBAYCAN) 
Doç. Dr. Vedi AŞKAROĞLU (Muş Alparslan Üniversitesi – TÜRKİYE) 
Doç. Dr. Veysel ŞAHİN (Fırat Üniversitesi – TÜRKİYE) 
Dr. Öğr. Üyesi Levent KÜÇÜK (Ardahan Üniversitesi – TÜRKİYE) 
Dr. Öğr. Üyesi Arif KALA (Munzur Üniversitesi – TÜRKİYE) 
Dr. Öğr. Üyesi Fatih EGE (Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi – TÜRKİYE) 
Dr. Öğr. Üyesi Fatma Sibel BAYRAKTAR (Trakya Üniversitesi – TÜRKİYE) 
Dr. Öğr. Üyesi Gous KHAN (Jawaharlal Nehru University – HİNDİSTAN) 
Dr. Öğr. Üyesi Mahir ÖZKAN (Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi – TÜRKİYE) 
Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Abdülbasit SEZER (Dicle Üniversitesi – TÜRKİYE) 
Dr. Öğr. Üyesi Nesrin GÜLLÜDAĞ (Iğdır Üniversitesi – TÜRKİYE) 
Dr. Öğr. Üyesi Osman ÖZER (Bingöl Üniversitesi – TÜRKİYE) 
Dr. Öğr. Üyesi Ömer BİLEN (Yıldız Teknik Üniversitesi – TÜRKİYE) 
Dr. Öğr. Üyesi  Rahman ÇAKIR (Giresun Üniversitesi - TÜRKİYE) 
Dr. Öğr. Üyesi Salmabanu LUHAR (Malavia National University – HİNDİSTAN) 
Dr. Öğr. Üyesi Sevra FIRINCIOĞULLARI (Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi – 
TÜRKİYE) 
Dr. Öğr. Üyesi Turgay KABAK (Gümüşhane Üniversitesi – TÜRKİYE) 
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Adem SOLAK (HEGEM Vakfı - TÜRKİYE) 
Arş. Gör. Ramazan ERGÖZ (Bitlis Eren Üniversitesi – TÜRKİYE) 

 
 

Sekreterya / Secretariat 
Grafik ve Fotoğraf Öğretmeni Belgüzar AŞKAROĞLU 
Öğr. Gör. Eser KARADENİZ 
Öğr. Gör. Alper ALTINKAYNAK 
Arş. Gör. Aykut Yaşar KOTANCI 
Merve EKİM 
Gülsemin KOTANCI 
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                3. DERGİ KARADENİZ ULUSLARARASI SOSYAL       
                      BİLİMLER    SEMPOZYUMU PROGRAMI 

 
 

19 KASIM 2019 
09:30 – 10:30  

SEMPOZYUM KAYIT 
 

10:45 – 12:00 
AÇILIŞ KONUŞMALARI 

 
Doç. Dr. Sönmez ABBASLI 

(AMEA – Folklor Enstitüsü / AZERBAYCAN) 
Prof. Dr. Roin KAVRELİSHVİLİ 

(Samsthke-Javakheti Üniversitesi / GÜRCİSTAN) 
Prof. Dr. Onal ABİSHEVA 

(Abay Adına Devlet Pedagoji Üniversitesi – KAZAKİSTAN) 
Prof. Dr. Remzi DEVLETOV 

(Kırım Inovasyon Bilinguel Eğitim Enstitüsü Rektörü –KIRIM) 
Doç. Dr. Shavkat BATİROVİÇ MATYAKUBOV 
(Özbekistan Devlet Konservatuarı – ÖZBEKİSTAN) 

Prof. Dr. İsa HABİBBEYLİ  
(AMEA –Vitze Presidenti / Edebiyat Enstitüsü Müdürü / AZERBAYCAN) 

Prof. Dr. Muhtar KAZIMOĞLU  
(AMEA - Folklor Enstitüsü Müdürü / AZERBAYCAN) 

Prof. Dr. Cefer CEFEROV  
(Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi Rektörü / AZERBAYCAN) 

Erkan ÖZARAL  
(Türkiye Cumhuriyeti Azerbaycan Elçisi / TÜRKİYE) 

Prof. Dr. Erdoğan ALTINKAYNAK 
(Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı – Ardahan Üniversitesi / 

TÜRKİYE) 
 
 

19 KASIM 2019 
SAAT: 14:00 – 15:00 

1. SALON 1. OTURUM 
Oturum Başkanı: Ülkər Əliyeva 
“İnanclarda Ağacın Övladverici Xüsusiyyətləri” - Aydın Mustafayev 
“Sarı Aşıq Yaradıcılığının Poetikası: Cinaslı Bayatılar” - Könül Surxay Qızı 

Məmmədova 
“Bakı Folklorunda Rəvayət Xarakterli Lətifələr və ya Lətifə Xarakterli 

Rəvayətlər” – Ülkər Əliyeva 
“Kazak Türklerinin Evlenme Törenleri, Adet ve İnanmaları” – Gülzana Nauanova 
 

19 KASIM 2019 
SAAT: 14:00 – 15:00 

2. SALON 1. OTURUM 
Oturum Başkanı: Pərişan Həsənova 
“Müasir Ailə Tərbiyəsində "Kitabi-Dədə Qorqud" Dastanındakı Mənəvi 

Dəyərlərdən İstifadə İmkanları” – Pərişan Həsənova 
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“Azərbaycan İnanc Mətnlərinin Bəzi Nəzəri Və Praktiki Məsələləri” – Sevinc 
Qasimova 

“XX Əsr Azərbaycan Qəzəllərində Nəsihət Motivləri (Haşim Bəy Saqibin Qəzəl 
Yaradıcılığı Əsasında)” – Ziyafət Hüseynova 

“Kazak Türkleri'nde Ağıt Geleneği” - Dinara Ashimova 
 

19 KASIM 2019 
SAAT: 14:00 – 15:00 

3. SALON 1. OTURUM 
Oturum Başkanı: Minaxanım Nuriyeva Təkəli 
“Azərbaycan Dilinin Dünya Dilləri İçərisində Yeri” - Səkinə Əliyeva 
“Azərbaycan Dili Leksik Sistemində Qədim Türk Sözləri və Alınma Sözlərin 

Taleyi” – Mələk Məmmədova 
“Kirimin Çar Rusiyasi İşğalindan Sonra və Sovet Dövrü Dəyişdirilmiş Yer 

Adlarinin Tarixi Və Dil Özəllikləri Üzərinə” – Minaxanım Nuriyeva Təkəli 
“Azərbaycan Atalar Sözü Və Zərbi-Məsəllərin Kommunikativ Quruluşlu Tipləri” - 

Çiçək Əfəndiyeva 
19 KASIM 2019 

15:00 – 15:30 
ÇAY / KAHVE ARASI 

 
19 KASIM 2019 

SAAT: 15:30 – 16: 30 
1. SALON 2. OTURUM 

Oturum Başkanı: Mihriban Hacısalihoğlu Karadeniz 
“Bir Krigami Etkinliği: Üçgen Ve Dörtgenler” - Mihriban Hacısalihoğlu 

Karadeniz 
 “Türkiye’de Gerçekleştirilen Avrupa Birliği Eğitim Projelerinin Çeşitli 

Değişkenler Açısından Analizi” - Rahman Çakır - Sayım Aktay  
“Lise Öğrencilerinde Aileden Algılanan Sosyal Destek ile Durumluk ve Sürekli 

Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi” - Rahman Çakır - Levent Yaycı 
“Zekâ Oyunu Öğretim Uygulaması: Benim Örüntüm Zekâ Oyunu” - Mihriban 

Hacısalihoğlu Karadeniz 
 

19 KASIM 2019 
SAAT: 15:30 – 16: 30 

2. SALON 2. OTURUM 
Oturum Başkanı: Tacir Qurbanov 
“Aşıq İsgəndər Ağbabalının Yaradıcılığında Etnoqrafik Cizgilər və Bəzi Yer-Yurd 

Adları” - Tacir Qurbanov 
“Qeyri-Maddi İrsin Beynəlxalq-Hüquqi Qorunmasında Unesco-nun "Qeyri-Maddi 

Mədəni İrsin Qorunması Haqqında” Konvensiyasının Əhəmiyyəti” - Afaq Mustafayeva 
“Həm Heca Həm Əruz Vəznində Yazan Şairlərin Yaradıcılığında Nəzirə və 

Təxmislər” - Lalə Ələkbərova 
“Azərbaycan Əfsanələrinin Mətn Xüsusiyyətləri” - Elnarə Hüseynqızı (Əmırlı) 
 

19 KASIM 2019 
SAAT: 15:30 – 16: 30 

3. SALON 2. OTURUM 
Oturum Başkanı: F. Rezzan Ünalp 
“Sovyet Gürcü Basınında Türk-Yunan Savaşı (1921-1922)” – Roin Kavrelishvili 
“Dövlət Qulluqçularına Kitabxana-İnformasiya Xidmətinin Keyfiyyətinin 

Ölçülməsi Modelləri” - Aysel Hasanova 
“Birinci Dünya Harbinde Trablusgarp'tan Bakü'ye Nuri (Killigil) Paşa” - F. 

Rezzan Ünalp 
“Osmanlı-Rus Savaşlarının 16. Yüzyılda Kafkasya’da İlk Başlangıcı ve Sonuçları” 

- Levent Ünal 
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20 KASIM 2019 

08:30 – 09:30 
1. SALON 1. OTURUM 

Oturum Başkanı: Erdoğan Altınkaynak 
“Aşıq Ələsgərin Yaradılığı Haqqında” - Hacı Həsən Hüseyni 
 “Doğuluşu Himayə Edən Yer Ana Obrazının Azərbaycan Folklorundakı 

Paradiqmaları” - Xalidə Şaiqqızı (Məmmədova) 
“Türkmenistan’da Derlenen “Korkut’un Kabri Kazıldı” Anlatımında Toy” -   

Erdoğan Altınkaynak 
“Çağdaş Göyçə Aşıqlarının Sənət Ənənəsi” - Fəxrəddin Atayev 
 

20 KASIM 2019 
08:30 – 09:30 

2. SALON 1. OTURUM 
Oturum Başkanı: Benövşe Rzayeva 
“Rus Kaynaklarda İslam ve İslam Tarihi Çalışmaları” - Vesile Şemşek 
“Eski Nahçivan`nın Oluşum Tarihinin Tanığı Ağrı Dağı ve Nuh`un Türbesi” – 

Benövşe Rzayeva 
“Türk İslam Alimlərinin Əxlaq və Davranış Elmi Üzrə Bəşəriyyətə Verdiyi 

Töhfələr Haqqında” – Samira Huseyn Qizi Abasova 
“Üç Əsr Hindistanda Hökm Sürən Türk Dövləti: Böyük Moğol İmperiyası” - 

Leyla Pirimova 
 

20 KASIM 2019 
08:30 – 09:30 

3. SALON 1. OTURUM 
Oturum Başkanı: Nəzakət Rıza Qızı İsmayilova 
“Lise Öğrencilerinin Beden Eğitimi Dersine Yönelik Metaforik Çizimleri” - 

Beytullah Dönmez - Gamze Akyol 
 “Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanalarında Elektron Katoloq və İnnovasiya 

Texnologiyalarının İnkişafı” - Nəzakət Rıza Qızı İsmayilova 
Fonetikin Orfografik ve Orfoepik ile Bütünleşik Öğretiminin Teorik-Metodolojik 

Temelleri Üzerine - Cafarova Nabat 
““Doğa İçin Çal Projesi” Kapsamında Seslendirilen Türkülerin Türkçe Dersi 

Dinleme/İzleme, Konuşma ve Yazma Becerileri Kazanımları Açısından İncelenmesi (6. 
Sınıf Örneği)” - Rezan Karakaş 

 
20 KASIM 2019 

08:30 – 09:30 
4. SALON 1. OTURUM 

Oturum Başkanı: Firəngiz Əsgər Qızı Rüstəmova 
“Azərbaycanın Qazax Rayonu Ərazisindəki Tarixi Məkanlarda Qadın Simvolizmi, 

Şumer Paralellikləri və Onların Ezoterik Semantikası” - Firəngiz Əsgər Qızı Rüstəmova 
“Linqvokulturologiyanın Nəzəri Əsasları: Ümumi Baxış” - Nərgiz Gözəlova 
“Müasir Azərbaycan Dilində Çoxmənalı Sözlər və Omonimlərin 

HüdudlarınınTəyini Haqqında” – Sevinc Bağırova 
“Vəli Xuluflu və Onun “Koroğlu” Tərcüməsi” - İlkin Eminova 
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20 KASIM 2019 

09:30 – 09:45 ÇAY / KAHVE ARASI 
 

20 KASIM 2019 
09:45 – 10:45 

1. SALON 2. OTURUM 
Oturum Başkanı: Afaq Xürrəmqızı (Ramazanova) 
“Hâce Muhammed Lutfî`nin Hayatı Ve Edebi Şahsiyeti” - Lale Bedirova 

(Şabanova) 
“Akademik Həmid Araslı Tədqiqatlarında İmadəddin Nəsimi Yaradıcılığı” – 

Vüsal Səfiyeva 
“Tahir və Zöhrə”   Dasataninin Bədii-Poetik Xüsusiyyətləri” - Nurlana Ramazan 

Qizi Məmmədova 
“Fərqli Dillərdə Nəşr Olunmuş “Arzu-Qəmbər”” – Afaq Xürrəmqızı 

(Ramazanova) 
 

20 KASIM 2019 
09:45 – 10:45 

2. SALON 2. OTURUM 
Oturum Başkanı: Remzi Devletov 
“Realization of Linguistic Coaching As an Innovative Technology During the 

Learning the Disciplines of Linguo Didactic Cycle” – Olha Sheremet 
“Eğitim İnovasyonunu Uygulama Şartlarında Öğretmenin Uzmanlaşmasında 

Bireysel Yörüngenin Oluşması İçin Yöntem Gerekçeleri”- Remzi Devletov 
“Development of Tapestry Technique and Reflection on the Culture of Different 

Civilizations” – Onal Abisheva – Aknur Karbozova 
 

20 KASIM 2019 
09:45 – 10:45 

3. SALON 2. OTURUM 
Oturum Başkanı: Tina Gelashvili 
“The Ways To Get Environmentally Friendly Food” –Teimuraz Gvaramadze 
“The 21st Century Soft Skills for Successful Career” - Tina Gelashvili- Gulnara 

Janova - Maia Gelashvili - Maka Murvanidze 
“The Impact of Health on Economic Growth in Georgia” – Tengiz Verulava 
“Development Stages and Directions of International Human Rights Protection 

Mechanisms in Georgia” – Irma Kurdadze 
 

20 KASIM 2019 
09:45 – 10:45 

4. SALON 2. OTURUM 
Oturum Başkanı: Dali Betkhoshvili 
“The Protectionist Economic Politics of USA and Western European Countries: 

Historical Background” – Tsiskara Zarandia – Vakhtagi Taktakidze 
“For Understanding of Lyrical Masterpiece “The Reproach to Mortal World” By 

Teimuraz the First” – Dali Betkhoshvili 
“Bronze Handle Triangle Seal Found in Georgia” - Tamar Matiashvili 
“Georgian Slaves in Ottoman Tripoli (18-19th Centuries)” – Konstantine Peradze 
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20 KASIM 2019 

10:45 – 11:00 
ÇAY / KAHVE ARASI 

11:00 – 12:00 
1. SALON 3. OTURUM 

Oturum Başkanı: Onal Abisheva 
“Practical Significance of the Tradition of Mentoring in Education” – Мatyakubov 

Şаvkat Batiroviç 
“Creative Way of K. D. Ushinsky and Abay Kunanbayev and the Role of the 

Native Language in Mental and Moral Development of Children” – Абдрахманова 
Кульсун – Ертаева Марал 

“Reproductive Art in Kazakhstan” - Абишева О.Т. -  Б.Б.Бейсенгали 
“History of Development Kazakh Jewellery Art” – Onal Abisheva – Toleybala 

Zhiyekbayeva 
20 KASIM 2019 

11:00 – 12:00 
2. SALON 3. OTURUM 

Oturum Başkanı: Erdoğan Altınkaynak 
“Ani in The Memoirs of General Yakov Kefeli” - Erdoğan Altınkaynak 
“Nəsimi İnikasında Şəxsiyyət Bütövlüyü” – Vərağa Almaslı 
“Elazığ Halk Oyunları Üzerine Bir İnceleme” - Selami Akış 
“Xızır Nəbi Obrazının İlk Əcdad Semantikası” – Zümrüd Mənsimova 
 

20 KASIM 2019 
11:00 – 12:00 

3. SALON 3. OTURUM 
Oturum Başkanı: Mehriban Azər Qızı Şəmsəddinskaya 
“Müasir Dövr Milli Azərbaycan Geyim Nümunələrində Ornamentallıq” - 

Mehriban Azər Qızı Şəmsəddinskaya 
“Müstəqillik Dövrü Bakı Heykəllərində Monumentallıq Axtarışları” - Gülər 

Məmmədova 
“Müasir Azərbaycan Heykəltəraşlığında Obrazlılığın Təcəssümü” - Rövşən 

Hacızadə Kamal Oğlu 
“Əməkdar Rəssam Həyat Abdullayevanın Əsərlərində Lirik Təmayüllər İnsan 

Yaşantılarının Daşıyıcısı Kimi” - İmran  Yunis Oğlu Mehdiyev 
 

20 KASIM 2019 
11:00 – 12:00 

4. SALON 3. OTURUM 
Oturum Başkanı: Billurə Siyavuş Qızı Qurbanzadə 
“M.Ə. Rəsulzadənin “Əsrimizin Siyavuşu” Əsəri Əsasında Azərbaycan Xalq 

Cümhuriyyətinin Xarici Siyasətinin Təhlili” - Billurə Siyavuş Qızı Qurbanzadə 
“Xocalı – Soyqırım Hadisəsi İctimai Fikir Müstəvisində” - Gülnar Hacıyeva 
“Türkiye-Gürcistan Sınırı” - Çinarə Qabil Qizi Səfərova 
“İntihar və Onun Sosial-Psixoloji Səbəbləri” - Sebahattin İhsanoğlu Sucu 
 

20 KASIM 2019 
12:00 – 13:30 

ÖĞLE YEMEĞİ ARASI 
 

20 KASIM 2019 
13:30 – 14:30 

1. SALON 4. OTURUM 
Oturum Başkanı: İlhame Gesebova 
“Türk Dünyası Enisklopediyalarında Azərbaycan Ədəbiyyyatının Yeri və Rolu 

Məsələləri.(Yavuz Akpınarın Tədqiqatları Əsasında)” - Pervane Kerimova 
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“Türkmenistan’ın Büyük Şairi Andalip ve Bir Kahramanlık Hikâyesi: Zeynel 
Arap” - Tolga Dursun 

“İmadeddin Nesimi’nin Şiirlerinde Ulusal Öğeler” - Könül Guliyeva 
“Aşiq Pərinin Müasirləri-Aşiq Zülfiyyə İbadovanin Sənət Yolu” - İlhame 

Gesebova 
Opit Slovarya Tyurkskih Nareçiy’de Geçen Karaim Türkçesine Ait Sözcüklerdeki Arapça ve 
Farsça Alintilar. Gülsüm KIRBAŞ 

20 KASIM 2019 
13:30 – 14:30 

2. SALON 4. OTURUM 
Oturum Başkanı: Enver Töre 
“Turan Yolunda Tiyatro ve Tiyatro Edebiyatı’nın Önemi” - Enver Töre 
“Kamal Abdulla’nın Büyücüler Deresi Romanından Hareketle  “Yalnızlık 

Zamanı”  Kavramı” - Aynur  Babaşova Beşkonak 
“Sirli C. D. Selincerin Qəribə “Çovdarlida Uçurumdan Qoruyan”ı” –  Tənzilə 

Əliyeva 
“Alevi-Bektaşi Tasavvufunda ve Deyişlerinde  “Kandil ve Çerağ”” - Necdet Kurt 

 
20 KASIM 2019 

13:30 – 14:30 
3. SALON 4. OTURUM 

Oturum Başkanı: MarekhiNatenadze 
“The Moduls of Bilingual Teaching in Europa” - Lali Beridze 
“The Student Self-Governance As One of the Important Directions of School 

Development” – Marekhi Natenadze 
“About Folk Bioethics” – Mediko Burduli 

 
20 KASIM 2019 

14:30 – 14:45 
ÇAY / KAHVE ARASI 

 
20 KASIM 2019 

14:45 – 15:45 
1. SALON 5. OTURUM 

Oturum Başkanı: Sönməz Abbaslı 
“Kültürel Miras Olarak Hayvanların Atasözlerimize Kattıkları Anlamları Üzerine 

Bir Değerlendirme” - Osman Türk 
“SMOMPK Məcmuəsində Dərc Olunan Azərbaycan Atalar Sözləri Haqqında” - 

Aynur  Hüseynova 
“Xızır Nəbi Mərasiminə Dair Bir Neçə Söz (Qarabağ Folklor Örnəkləri Əsasında)” 

- Sönməz Abbaslı 
“Azərbaycan Satirik Publisistikası: Dəyərlər və Meyarlar” - Səba Namazova 

 
20 KASIM 2019 

14:45 – 15:45 
2. SALON 5. OTURUM 

Oturum Başkanı: Ali Gültekin 
“Romanda Tipler ve Kişiler: Değişen Kurgu Evreni” - Vedi Aşkaroğlu 
 “Bir Modernizm Ütopyası: Var Olmayan Ülkenin Büyümeyen Çocuğu: Peter 

Pan” – Sevra Fırıncıoğulları 
“Karşılaştırmalı Edebiyat Çalışmalarında Bilimsel ve Yöntemsel Sorunlara 

Eleştirel Yaklaşım” - Ali Gültekin - Canan Akbaba 
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20 KASIM 2019 

14:45 – 15:45 
3. SALON 5. OTURUM 

Oturum Başkanı: SəbinəTutayuk 
“XX Əsrin Sonu – XXI Əsrin Əvvəllərində Türkiyə Rəngkarlığında Bədii 

Cəhətlər” - Fərhad Yüzkec 
“Memarliq Dekorunda Yerli Tikinti Materiallarinin Rolu” - Səbinə Tutayuk 
“Nüsrət Hacıyevin Kitab Qrafikasında Süjet Təsvirlərin Bədii Həlli” - Günel 

Ramiz Qızı Qacarova 
“Tarixi Yaşadan Sənət” - Nəsibə Şükürova 

Modern Zamanin Masal Anlaticisi Üzerindeki Etkilerine  Bir Örnek: Adalet Kiliç, Aykut 
Yaşar Kotanci 

 
Vladimir Propp’un Masal Kişilerinin İşlevleri Teorisi Çerçevesinde Kars’ta Derlenen 
“Haknezer Pehlivan” Masali Üzerine Bir İnceleme -Gülsemin Kotancı 

 
20 KASIM 2019 

15:45 – 16:00 
ÇAY / KAHVE ARASI 

20 KASIM 2019 
16:00 

DEĞERLENDİRME TOPLANTISI 
 

21 KASIM 2019 
BAKÜ GEZİSİ 
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İNANCLARDA AĞACIN ÖVLADVERİCİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ 
 

ОСОБЕННОСТИ СИЛЫ ДЕРЕВА В ДАРОВАНИИ 
ПОТОМСТВА У ВЕРУЮЩИХ 

 
Aydın MUSTAFAYEV* 

 XÜLASƏ 
 Məqalədə sonsuz qadınların ağaca tapınmasından, bu inamın daha qədim 

və mifoloji köklərindən danışılır. Folklor mətnlərindən göründüyü kimi, pir kimi 
dəyər qazanmış müqəddəs ağacları cəmiyyət öz talelərində bir təminedici, 
həyatverici hadisə, qüvvə kimi qəbul edir. Ağacdan övlad diləmək, ağacdan 
doğulmaq kimi əski etiqad və görüşlər çağdaş dövrümüzdə  mövcud olan 
müqəddəs ağaclarla bağlı icra edilən ayinlərlə müqayisə olunur. 

Açar Sözlər: ağac kultu, folklor, ağacdan doğulma, pir, tapınmaq. 
 
Р Е З Ю М Е 
В статье говорится о вере бесплодных женщин в силу дерева, о  

нахождении себя, о более древних и мифологических корнях этой веры. Как 
видно из фольклорных текстов, священные деревья, обретшие ценность как 
святыни, общество принимает как обеспечивающие, животворящие событие, 
силу в наших судьбах.  

Старые взгляды и убеждения, такие как загадывание желания у дерева 
о даровании потомства, рождаться от  дерева  сравнивается с исполняемыми 
обрядами, связанными со священными деревьями, существующими в 
современном периоде. 

Ключевые слова: культ дерева,  фольклор, рождение от дерева, быть 
найденным. 

 
Məsələnin qoyuluşu: Ağac pirlərini övlad sahibi olmaq məqsədi ilə ziyarət 

etmək, müqəddəs ağacların övladvermə gücünə inam, bu inamın köklərini folklor 
mətnləri əsasında araşdırmaq əsas götürülmüşdür. 

İşin məqsədi: Tədqiqatın aparılmasında əsas məqsəd Azərbaycan 
folklorunda ağaca tapınma,  ağacdan doğulma motivinin nəzəri-metodoloji 
əsaslarını təhlil etməkdir. 

Ən qədim çağlardan övlad istəyi, övlad həsrəti, övlada münasibət cəmiyyətin 
sosial- məişət problemləri içərisində diqqət mərkəzində olmuşdur. Övlad istəyi ilə 
bağlı müxtəlif çarələrə əl atmaq, müxtəlif müalicə vasitələrindən istifadə etməklə 
yanaşı, həm də dağa, daşa, ağaca tapınmaq folklor mətnlərində daha  çox öz izlərini 
qoruyub saxlayır. Sonsuzluğu ayin və mərasimlər vasitəsilə aradan qaldırmaq 
inamını folklor mətnlərindən çıxış edərək tədqiq etmək mədəniyyət tariximizi 
hərtərəfli öyrənmək baxımından faydalı olar. Türk inanc sistemində müqəddəs 
ağaclarla  uşaq, övlad arasında sıx bir bağlılıq vardır. Bu bağlılıq, həm də qadın və 
uşaqların qoruyucusu Umayla ağac arasında özünü daha qabarıq göstərir. Bir 
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şaman əfsanəsində deyilir: ”Biz Ülgen atamızdan törədiyimiz zaman Umay 
anamızla birgə bu iki qayın ağacı yerə endi” (Seyidov M. 1989: 228).  M. Seyidov 
bu əfsanədə qayın ağacının Umayla birgə göydən enməsi inamını təsadüfi saymır:  
” Umay doğum, uşaqları himayə edən ilahədir. Deyəsən, ağac Umayın atributu 
kimi qəbul olunurmuş. Elə buna görə də onun ilahə Umayla yerə endiyinə 
inanırmışlar”  (Seyidov  M. 1989: 228).  Bir türk qəbiləsinin qayınla bağlı inancları 
poetik şəkildə belə ifadə olunmuşdur: 

 “Qızıl yarpaqlı mübarək qayın, 
 Səkkiz yarpaqlı mübarək qayın, 
 Doqquz köklü, qızıl yarpaqlı qayın, bay qayın, 
 Ey mübarək qayın ağacı sənə 
 Qara yanaqlı ağ quzu qurban edərəm” (Seyidov M. 1989: 228).  
Ağacdan övlad istəmək, ağacdan doğulmaq kimi əski etiqad və görüşlərin, 

mifik baxışların elmi dəyərini araşdırarkən çağdaş dövrümüzdə ağacla bağlı xalq 
arasında yaşanan mərasim və ayinlərlə qarşılıqlı, müqayisəli təhlilini aparmaq daha 
doğru nəticələr verər. Folkloru etnokosmik düşüncə modeli, etnik özünüifadə və 
davranış kodu kimi səciyyələndirən S. Rzasoy yazır: “Folkloru informasiya 
hadisəsi kimi götürmədən onun mahiyyətinə enmək, onunla bağlı doğru-düzgün 
nəticələri əldə etmək mümkün deyildir. Folklor düşüncə strukturu-etnokosmik 
düşüncə kodu kimi paradikmatik və sintaqmatik yaddaşdır. O, söz, hərəkət və 
musiqi təsvir dillərinin vasitəsi ilə gerçəkləşir. Söz-dil onun ən mühüm təsvir 
kodudur. Semiotik baxımdan birinci işarələr sistemi olan dildə mədəniyyətin , o 
cümlədən folklorun invariant strukturu daşınır. Bu struktur transformativ 
çevrilmələrlə mədəniyyətin struktur qatlarında eyni zamanda həm proyeksiyalanır, 
həm də proyeksiya olunan bir struktur kimi onu təşkil edir”  (Rzasoy S. 2008: 172-
173). 

Folklor mətnlərində ağacdan doğulma, ağacdan övlad istəmə kimi 
motivlər, əslində, türk inanc sisteminin bir tərkib hissəsidir. Folklor örnəklərində 
soyun xilaskarı, hamisi kimi dəyər qazanmış ağac obrazı  bütün türk etnosunda 
əcdad kimi qəbul olunmuşdur. Mövcud olan bütün ağac pirlər möcüzəli 
xüsusiyyətləri ilə seçilir. Ağac pirlərə üz tutaraq övlad diləməyin və bu tapınaqların 
kəramətinə inamın ibtidai dini təsəvvürlər sistemindən gələn qədim bir ənənəsi 
vardır.Təbii olaraq, əski çağlarda mifik görüşlərin, inancların hər bir nəslin, soyun 
sosial- mədəni həyatında mühüm rolu olmuşdur. Sonsuzluğun, övladsızlığın bir 
səbəbini də şər qüvvələrlə bağlı olduğunu düşünən insanlar şər qüvvələrə qarşı 
mübarizə aparmaq  məqsədilə pirlərə üz tutaraq xüsusi ayinlər keçirirdilər. 
Övladsızlıq, həm də ər evinə təzə köçmüş gəlinin çilləyə düşməsi ilə 
əlaqələndirilirdi. İnanca görə gəlin 40 gün özünü çilləyə düşməkdən qorumalıdır. 
Ruhi xəstələrin, sonsuz qadınların 40 gün ərzində təzə gəlinin “üstünə” gəlmələri 
onun çilləyə düşməsinə səbəb ola bilərdi. Çillədən qurtulmağın yolunu, əlacını 
ağac pirlərə tapınmaqda görürdülər. Folklor örnəkləri, mifoloji araşdırmalar və 
etnoqrafik müşahidələr göstərir ki, pirlərin övladvermə gücünə malik olması ilə 
bağlı inanclar Tanrıçılıqla, eyni zamanda bu cür tapınaqların fövqəltəbii gücə malik 
qüvvə sayılması ilə bağlı olsa da, burada ziyarətçinin psixoloji durumu-inamı da 
əsas rol oynayırdı. Folklor örnəklərində  mövcud olan bir çox motivlər müqəddəs 
ağacları doğum ilahəsi kimi simvolizə edir. Altay, Sibir, Uyğur, Orta Asiya 
türklərinin mif dünyagörüşləri də ilk insanın Həyat ağacından doğulması fikrini 
qoruyub saxlayır:  “Qırğız və Qazaxlarda sonsuz qadınlar övlad arzusu ilə pir hesab 
olunan ağaclara, yaxud suya-bulağa niyyət edib gedər, qurban kəsər, orda yatıb 
gecələyərmişlər” (Əbdül Qadir İnan. 1994: 163).  

14-cü əsrdə yaşamış türk şairi Əhmədi öz “İskəndərnamə”sində  ağacdan 
övlad istəmə ilə bağlı bir inamı poetik dillə ifadə edir. Əfsanənin məzmunundan 
aydın olur ki, “ Uluağac onların qibləsinin tanrısı imiş. Kim ki, övlad istərmiş, 
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dibində bulaq olan, həmişəyaşıl “Uluağac”a üzünü sürtərmiş və bununla hamilə 
olacağına inanarmış” (Seyidov M. 1989: 229).  

Göründüyü kimi, dağa, daşa, suya, ağaca inam türk xalqlarının ən geniş 
yayılmış əski dini dünya görüşlərini təşkil edir. Çin mənbələrinin verdiyi  bir 
əfsanə maraq doğurur. “Qaraqorum dağlarından çıxan Tuğla və Selenqa çaylarının 
qovuşduğu yerdə iki ağac bitmişdi. Bunlardan biri fıstıq, digəri qayın ağacı imiş. 
Ağaclar böyüdükcə onlardan hər gecə musiqiyə bənzər səslər eşidilirmiş. Hər gecə 
ağacların üstünə göydən şüa düşürmüş. Günlərin birində ağacdan bir qapı açılır və 
içəridə çadıra oxşar beş ev, hər evdə də bir uşaq vardır. Uşaqlara Supğur Tekin, 
Qutur Tekin, Tuqaq Tekin, Ar( Op) Tekin və Buğu Tekin adlarını verdilər. 
Onlardan ən kiçiyini- Buğu Tekini xaqan seçdilər” (Murad Uraz. 1967: 96).   

Bu əfsanədə də qədim türk qəbilələrinin ağacın həyat başlanğıcı olması, 
övlad verməsi kimi mifik təsəvvürləri öz əksini tapmışdır. Oğuz Kağan dastanında 
Oğuzun ikinci arvadının bir göl ortasındakı ağac oyuğundan tapıldığını müşahidə 
edirik. Başqa bir mənbədə deyilir: ”Oğuz xan Volqa-Don çayları arasında bir adada 
düşərgə salır. Döyüşdə əri şəhid olmuş bir qadının doğum anı yetişir. Qadın içi boş 
olan böyük bir ağacın gövdəsində övlad dünyaya gətirir. Oğuz bu uşağı övladlığa 
götürür və ona ağac oyuğunda doğulan anlamı daşıyan qıpçaq adını verir. O uşağın 
nəslindən törəyib artan soy isə qıpçaqlar adlanır (Ögəl B. 1989:186-190). Məzmun 
baxımından yaradılış əfsanəsi olan yakutların “Ər Soqotox” dastanındakı mətnlər 
də  ağacdan doğulma motivləri ilə zəngindir. Hətta ilk insanın özünün ağacdan 
doğulması yakut türklərinin adı çəkilən milli dastanında öz izlərini qoruyub 
saxlayır. O, yaradılan ilk insandır. “ Ər Soqotox göydən enmiş ağacdan 
doğulmuşdur” (Ögəl B. 1989: 105).  

Xalq inam və etiqadlarından göründüyü kimi, ağacın övlad verməsi ilə bağlı 
inamlarda, əsatir və əfsanələrdə ağacdan doğulma, ağacdan övlad istəmə motivləri 
ilə yanaşı, dağdan-daşdan övlad istəmə motivləri də  olduqca zəngindir. 
Azərbaycan bayatılarından birində, daşın da övlad verməsi inamı diqqəti çəkir: 

         Əziziyəm  daşdan mən, 
         Kiprikdən mən, daşdan mən. 
          Nə atam var, nə anam, 
         Yaranmışam daşdan mən. 
          Başqa bir variantda isə belə deyilir: 
          Vəsməni daşda sına, 
          Ağılı başda sına. 
           Diləyin hasil olar 
           Baxtını daşda sına. 
Bir xalq deyimində də daşdan övlad istəmək diqqəti cəlb edir: 
  Ağ daş, qara daş, 
 Allah, mənə bir qardaş. 

 M. Seyidov tədqiqatlarının birində göstərir: “ Dağın (daşın) uşaq verməsi 
inamı son zamanlara qədər Azərbaycanlılar arasında  yaşamışdır. Bir sıra 
rayonlarda doğmayan qadınlar iri daşlara qarınlarını sürtər, və ondan övlad 
təmənna edərmiş. Çox maraqlıdır ki, bu qadınlar övlad istədikləri daşların 
yanındakı ağaclardan nənni asar, onun içinə kiçik daş qoyub yırğalayarmışlar 
(Seyidov M. 1989: 219). 

 Burada daş və ağaca olan mifik təsəvvürlərin qovuşduğu açıqca müşahidə 
olunur. Bu cəhətdən “Kəl Həsənin nağılı” diqqət çəkir: ” Meşədə odun yığdıqdan 
sonra Nisə acır və xeyli armud yeyir. Susuzluqdan yanan Nisə bulağa enib su içir. 
Geri qayıdanda odun şələsinin üstündə bir quş yumurtası  görür və onu qırıb yeyir.  
Həmin gündən bu qadın yorğan- döşəyə düşür və 9 aydan sonra bir oğlu olur” 
(Azərbaycan xalq nağılları. 1960:188-189). Bu mətndə də ağac (armud), quş 
(yumurta), su (bulaq) inanclarının bir-biri ilə qovuşduğu açıqca hiss olunur. 



- 21 -

21 
 

 M. Seyidova  görə,  müxtəlif dini inanclara bağlı olan türk qəbilələri tarixi 
hadisələrlə bağlı bir-biri ilə qaynayıb qarışmış və öz növbəsində də əfsanə və 
etiqadlar, miflər qaynayıb qarışmış, çarpazlaşmışdır  (Seyidov M. 1989: 220). 

 Hazırda yaşantısını saxlayan  “Ağdaş” piri kimi tanınan ocağa övlad 
niyyətilə gedən qadınların keçirdikləri ayin də maraq doğurur. Piri ziyarət edənlər 
niyyət edib daşa mismar vururlar. Mismarın daşa düz və ya əyri nüfuz etməsinə 
əsasən övladlarının olub-olamayacağını müəyyən edirlər. Göründüyü kimi, daşdan 
doğulma, daşın övlad verməsi inamı kimi mifoloji təsəvvürlər bu gün sınama 
şəklində formasını dəyişib yaşamaqdadır. Folklor mətnlərindən və etnoqrafiyadan 
göründüyü kimi, insanlar müqəddəs ağacları öz talelərində bir təminedici, 
həyatverici hadisə, qüvvə kimi dəyərləndirmişlər. Ağacla bağlı pir və ocaqlar hər 
dərdə əlac edən, şəfa verən, habelə övladsızlara övlad verən tapınaqlar kimi qəbul 
olunmuşdur. Borçalının Qasımlı kəndi yaxınlığında pir kimi tanınan armud ağacı 
1970-ci illərdən sonra tapınağa çevrilmişdir. Təsadüfən kölgəsində yuxulayan bir 
sonsuz qadın yuxuda görür ki, bir oğlu olub və oğlu ilə gəlib buranı ziyarət edir. 
Həqiqətən, bir müddət sonra qadının oğlu olur və birlikdə gəlib buranı ziyarət 
edirlər. Ondan sonra bura tapınağa çevrilir. Bu pirə daha çox övladı olmayanlar və 
toya hazırlaşan gənclər gələrlər (Pervin Ergun. 2017: 754-755).  

Borçalının Candar kəndi yaxınlığında çinar ağacının dibindən bulaq çıxır. 
Həm ağaca, həm də bulağa-suya müqəddəs varlıq kimi baxılır. Övladı olmayanlar 
və sevgillər niyyət edib ziyarətə gələrlər (Pervin Ergun. 2017: 757-758). Ağdaşın 
Qazıqumlaq kəndi yaxınlığında bir heyva ağacı, Şamaxının Çaylı kəndində 
muşmula ağacı pir kimi qəbul olunub. Bu tapınaqları da ziyarət edənlər daha çox 
övlad istəyilə gələnlərdir. Goranboyun Şahbəyli kəndi ilə Səfikürd kəndləri 
arasında bir ağac piri var. Gecələr bu ağacın ətrafına gəlmək məsləhət bilinmir. 
Bura pərilər, cinlər yığnağı olur. Buraya, əsasən, uşaq sahibi olmaq  niyyətilə 
gəlirlər. Arzularına çatanlar, ətrafda bir daş var, onun altına nəzir qoyurlar  (Pervin 
Ergun 2017:756-757).    

Göründüyü kimi, bu ziyarətgahda həm ağac, həm də daş müqəddəs tutulur. 
Ziyarətgahların çoxunda niyyət edib ağaca parça bağlayırlar. Arzuları həyata 
keçəndə təkrarən ağaca yeni bir parça da bağlayırlar. Bu əski görüşlər folklor 
örnəklərində, mərasim və ayinlər halında günümüzə gəlib çatmışdır. Tarixin hər 
dönəmində sonsuz qadınların ağac pirlərə üz tutması müşahidə olunmuşdur. Övladı 
olmayan qadınlar ağac pirlərin dibinə gələr, niyyət edib Tanrıdan övlad payı 
diləyərmişlər. Övlad vermə kəraməti ilə seçilən pirlər Azərbaycanın, demək olar ki, 
bir çox bölgələrində mövcuddur. Bu barədə Q. Qeybullayev öz araşdırmalarında 
qeyd edir: ”Azərbaycanda müqəddəs sayılan bir çox ot və ağac vardır.  Keçmişdə 
uşaq istəyən qadınlar pir sayılan ot və ağaclara gedər, qurban kəsər, üzərində yatar 
və ağacın budaqlarında əlbisələrindən kiçik beşik düzəldərdilər. Övladı olmayan 
qadın qurbanlıq qoyun ilə birlikdə yeddi dəfə ağacın başına dolandırılar, sonra da 
qurban kəsib ətini paylayardılar” (Qeybullayev Q. 1994: 313).  

Ağac pirlərə üz tutanlar ağac vasitəsi ilə Tanrıya yalvarmaqla  övlad sahibi 
olacaqlarına inanardılar.  Əski təsəvvürlərə görə sonsuzluğun bir səbəbi də 
Tanrının qəzəbinə gəlməklə bağlıdır. İnama görə, nəzir-niyazla, yetim-yesirə 
sədəqə verməklə Tanrının sevgisini qazanmaq olar. Bu təsəvvürü “ Kitabi Dədə 
Qorqud “ eposunda, Dirsə xan boyunda açıq- aşkar  müşahidə edirik. “Dirsə xanı 
qara çadıra aparırlar... “Xanım, bu gün Bayındır xandan buyruq şöylədir kim, oğlı-
qızı olmayanı Tanrı Taala qarğayıbdır, biz dəxi qarğarız,  demişdir”- dedilər. Dirsə 
xan evinə gəldi. Çağırıb xatunına soylar, görəlim, xanım, nə soylar: ... Bən varıcaq 
gəlübəni qarşuladılar, qara otağa qondurdılar, qara keçə altuma döşədilər, qara 
qoyun yaxnısından önümə gətürdilər, oğlı-qızı olmayanı Tanrı Taala qarğayıbdır, 
biz dəxi qarğarız, bəllü bilgil,” - dedilər. Səndənmidir, bəndənmidir, Tanrı Taala 
bizə bir batman oğul verməz, nədəndir,- dedi “ (Kitabi Dədə Qorqud 
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Ensiklopediyası. 2000: 39).  Göründüyü  kimi, sonsuzluq, həm də Tanrı qarğışı 
kimi başa düşülür. Ona görə də sonsuzluğu müqəddəs ağaclar vasitəsi ilə Tanrıya 
yalvarmaqla  aradan qaldırmağa çalışırlar. 

Başqa bir mənbədə deyilir: ”Cakıp xan  oğlan övladına həsrətdir. O, qarısı 
Çurçıya övladsızlığı ortadan qaldırmaq üçün yapılması gərək olan ayini 
yapmamağı sərt bir dillə ifadə edir:  

 
Çurçıyı alalı, henuz çocuk öpmədim 
         Bu Çurçı saçını heç bir zaman taramaz 
         Tanrıya tövbə edip, bana da bir bakmaz 
         Belini berk bağlamaz 
         Bu Çurçı bana heç erkek oğul doğurmadı 
         On dörd yıldır alalı adım bile atmadı   
         Qutsal pinara gedib yanında bir yatmadı 
         Bir almanın altına gedərək oynamadı”  (Pervin Ergun. 2017: 340). 
         Bəzən hamilə qadının bətnindəki uşağı qorumaq, onun sağlam 

inkişafını təmin etmək məqsədi ilə onu yaxınlıqdakı ağac ziyarətgahına aparır və 
ətrafına üç dəfə dolandırırlar. Hamiləlik başa çatana qədər həmin ziyarətgahdan 
götürülmüş torpaq yataq otağında çarpayının bir tərəfində gizlədilir və uşaq anadan 
olduqdan sonra onu qaytarıb ziyarətgaha aparırlar. Ana və uşağı hər cür şər 
qüvvədən,  zavallardan mühafizə etmək üçün bu ziyarətgahda qurban kəsilir. 
Hamiləlik dövrü əvvəldən axıra ağac ziyarətğahın himayəsi altında keçirilir və 
nəticə müsbət olduqda mərasim “ağacın” şərəfinə qurbankəsmə adəti ilə başa 
çatdırılır (Bəxtiyarova R. Ə. 2002: 90). 

Türk etnosunun yaşadığı bütün bölgələrdə sonsuzluğu ortadan qaldıran ağac 
pirlərə hələ də rast gəlinir. İslamın yaranması və yayılmasından sonra təkallahlıq 
prinsiplərinə görə Allahdan başqa heç bir obyektə sitayiş etmək məqbul sayılmasa 
da, Azərbaycan, Qafqaz da daxil olmaqla Yaxın Şərq və Mərkəzi Asiyada, geniş 
bir coğrafiyada bu cür tapınaqlar və tapınaqlara inam indi də mövcuddur. Macar 
şərqşünası İ. Qoldsiyev haqlı olaraq,  bu cür tapınaqların ərəblər tərəfindən fəth 
edilmiş ərazilərdəki əski dini obyektlərin qalıqlarının İslama keçməsi ilə 
əlaqələndirir  (Гольдциэв И. 1938:61-65). 

Ərəb xilafəti geniş bir regionda ictimai-siyasi, hərbi üstünlüklər əldə 
etdikdən sonra bir sıra milli-mənəvi dəyərlərimizi qadağan etməsinə baxmayaraq, 
əski dini inanclarımız, o cümlədən ağac kultu ilə bağlı mifoloji görüşlərimiz forma 
və məzmununu bir qədər dəyişərək folklorumuzda və məişətimizdə  yaşantısını son 
əsrlərədək qoruyub saxlamışdır.   

 İşin elmi nəticəsi: 
 Məqalədə ağac pirlərə inam Azərbaycan folklorşünaslığının müasir 

tələblərinə uyğun olaraq araşdırılmışdır. Göründüyü kimi, ağacdan döğulma, 
ağacdan övlad diləmə, ağacın övlad verməsi kimi təsəvvürlər ağac kultu ilə 
bilavasitə bağlı olub, dini, mənəvi dünyagörüşün, mədəniyyətin formalaşmasında 
mühüm rol oynamışdır. 
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SARI AŞIQ YARADICILIĞININ POETİKASI: CİNASLI 

BAYATILAR 
 

POETICS OF SARI ASHUG’S ACTIVITY: JINASLI BAYATI 
 

Könül SURXAY QIZI MƏMMƏDOVA*  
 
XÜLASE 
Sarı Aşıq XVII əsr Azərbaycan xalq şeirinin görkəmli 

nümayəndələrindəndir. Xaql ədəbiyyatına daha çox bayatı ustası kimi daxil olan və 
el yaddaşında məhz belə qalan Sarı Aşığın bayatıları öz mükəmməlliyi ilə diqqəti 
cəlb edir. Bu bayatıların poetikasını araşdırarkən cinaslar daha çox diqqəti cəlb 
edir. Cinaslar istər klassik ədəbiyyatda, istərsə də xalq yaradıcılığında ən geniş 
yayılmış poetik vasitələrdəndir. Bu poetik fiqur xalq dilinin sonsuz zənginliklərinə 
və məna incəliklərinə əsaslanır. Əsas poetik qanunu isə sözlərin formaca eyni, 
məzmunca fərqli olmasını ehtiva edir. Belə sözlər qafiyələnən sözlər kimi seçilir. 
Başqa sözlə,  müxtəlif səs tərkibinə malik olub, eyni və ya oxşar mənaları ifadə 
edən sinonim sözlər kimi, eyni və ya oxşar səs tərkibinə malik olub, müxtəlif 
mənaları bildirən omonim sözlər də hər hansı dilin leksik-semantik zənginliyini və 
bədii ifadə qüdrətini nümayiş etdirən əsas göstəricilərdən sayılır. Sarı Aşığın 
cinaslı bayatılarının əsas özünəməxsusluğu ondan ibarətdir ki, bayatı kimi həcmən 
yığcam bir janrın imkanları çərçivəsində aşıq cinas sənətini sənətkarlığın önəmli 
amilinə çevirmiş, cinaslı bayatının çoxsaylı gözəl nümunələrini yaratmışdır.  

Açar Sözlər: Sarı Aşıq, bayatı, cinas, poetika, janr 
 
ABSTRACT   
Sari Ashug is one of the prominent representatives of the 17th century 

Azerbaijani folk poem. Bayatis (quatrains) by Sari Ashug who is the master of folk 
literature and remains in the memory of folk attract the attention with its perfection. 
Investigating the poetics of these bayatis “jinas” (a kind of poem form)  draws 
more attention. “Jinas” is one of the most widely spread poetical means either in 
folklore, or in the classical literature. This poetic figure is based on the infinite 
richness of the folk language and subtleties of meaning. The main poetic law 
includes the same in the form of words, different in meaning. Such words are 
chosen as rhyming words. In other words, having a different sound composition, 
having the same or similar sound composition as synonymous words that have the 
same or similar meanings, different meanings inform are also considered one of the 
main indicators that demonstrate the lexical-semantic richness of any language and 
the power of artistic expression. The main peculiarity of the “jinasli bayatis” by 
Sari Ashug is that within the framework of the possibilities of such a compact 
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genre as bayati the ashig has changed the art of jinas into an important factor of 
craftsmanship and created many beautiful examples of the jinasli bayati.  

Key Words: Sari Ashug, bayati, jinas, poetics, genre 
  
Giriş. Azərbaycan aşıq poeziyasının görkəmli nümayəndələrindən biri olan 

Sarı Aşığın (XVII əsr) adı çəkiləndə istər-istəməz ilk olaraq yadımıza onun 
yaratdığı cinas bayatı nümunələri gəlir. Yaxud, aşıq şeirində, xüsusən, bayatı 
yaradıcılığında cinas sənətinin yeri və rolundan söz gedəndə birinci növbədə Sarı 
Aşığın adı və cinas bayatıları xatırlanır. Biri ixtiyarsız olaraq digərini yada salan bu 
iki anlayışın qarşılıqlı münasibətlərinin və ayrılmaz vəhdətinin elmi-nəzəri səpkidə 
tədqiq olunması, eyni zamanda, Sarı Aşığın şəxsiyyəti, yaradıcılığı və müəlliflik 
hüququnun sərhədləri ilə bağlı bir sıra mübahisəli məsələlərə də aydınlıq gətirə 
bilər. 

İstər xalq şeirində, istər klassik poeziyada ən geniş yayılmış poetik 
sənətlərdən biri olan cinas «şeirin qafiyələnən sözlərinin zahirən eyni olub, mənaca 
fərqlənməsidir» (Qasımlı, 2018: 75). Bu sənətin şifahi və yazılı şeirdə bu qədər 
geniş yayılmasının başlıca səbəbi onun əsas poetik funksiyası ilə, yəni xalq dilinin 
sonsuz zənginliklərini və məna incəliklərini parlaq şəkildə nümayiş etdirmək 
vəzifəsi ilə birbaşa bağlıdır. Məhz bu funksiyasına görə cinas xalq dilinin mahir 
bilicisi və xalq ruhunun tərənnümçüsü olan ustad aşıqların yaradıcılığında nəinki 
geniş yayılmışdır, hətta aşıq şeirində bir sıra poetik biçim və çeşidlərin (cinas 
gəraylı, cinas qoşma – təcnis, cinas rübai, cinas tapmaca, cinas divani, cinas 
müxəmməs, cinas müsəddəs və s.) yaranmasında başlıca amil rolunu oynamışdır 
(Qasımlı, 2018: 75-80). 

Aşıq yaradıcılığında cinas bayatının misilsiz ustadı sayılan Sarı Aşığın 
cinas sənətində bu qədər böyük şöhrət qazanmasının əsas səbəbi isə ustad aşığın, 
hər şeydən öncə, Azərbaycan dilinin poetik ifadə imkanlarını nümayiş etdirmək 
istəyi və bu məqsədə nail olmaq yolundakı yüksək məharəti ilə bağlı idi. Burada 
görkəmli folklorşünas, professor Məhərrəm Qasımlının qiymətli bir xülasəsini 
xatırlatmaq yerinə düşərdi: «Azərbaycan türkcəsinin hansı səviyyədə poetik 
qüdrətə malik olduğunu Sarı Aşığın bayatıları qədər dəqiq ifadə edən heç bir örnək 
yoxdur» (Qasımlı, 2017: 35). 

Ustad aşığın bədii dil zirvəsini fəth etməsində həlledici rol oynayan cinas 
bayatılardakı sənətkarlığının dərəcəsini və özünəməxsus cəhətlərini işıqlandırmaq 
üçün onun yaratdığı cinas nümunələri üzərində ətraflı dayanmaq lazım gəlir. 

Cinas bayatılar Sarı Aşığın indiyə qədər görkəmli folklorçular, peşəkar və 
həvəskar toplayıcılar tərəfindən toplanmış və nəşr olunmuş bütün nəşrlərində 
aparıcı yer tutur. Bu nəşrlərdən bəzilərinin bu və ya digər cəhətdən özünəməxsus 
üstünlük və yenilikləri var. Xüsusən, Sarı Aşığın poetik irsini gələcək 
folkloşünasların və oxucuların diqqətinə çatdırmaqda Salman Mümtaz və Bəhlul 
Behcət kimi fədakar folklorçu və toplayıcıların hələ keçən əsrin 20-30-cu illərində 
gerçəkləşdirdikləri nəşrlərin böyük əksəriyyətini qədirbilənliklə vurğulamaq 
lazımdır. 

Amma müxtəlif nəşrlərdə təqdim olunan bayatı örnəkləri, o cümlədən cinas 
bayatı nümunələrini arasında çoxsaylı variant fərqləri olduğu üçün bu və ya digər 
məsələnin tədqiqi və təhlilində. istər-istəməz həmun nəşrlərdən daha çox birinə 
istinad etmək zərurəti yaranır. Bu mənada Sarı Aşığın cinas sənətkarlığını doğru-
düzgün işıqlandırmaq üçün, fikrimizcə, bütün başqa nəşrlərin özünəməxsus 
tərəflərini nəzərdən qaçırmamaq şərti ilə, Salman Mümtaz və Bəhlul Behcət 
nəşrləri ilə yanaşı, əsasən özündən əvvəlki folklorçu və toplayıcılarının təcrübə və 
uğurlarını da müqayisəli şəkildə ümumiləşdirmiş istedadlı ədəbiyyatşünas və şair 
Hüseyn Kürdoğlu nəşrinə (Sarı Aşıq. Seçmə bayatılar, tərtib edəni, ön sözün 
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müəllifi və redaktoru Hüseyn Kürdoğlu, Bakı: 1993, 120 səh.) istinad etmək daha 
məqsədəuyğundur. 

«Seçmə bayatılar»ın bir özünəməxsus tərəfi və üstün cəhəti də ondan 
ibarətdir ki, toplayıcı və tərtibçi bu kitabda Sarı Aşıq irsini əvvəlki nəşrlərdə 
olmayan bir sıra cinas bayatılarla, o cümlədən, görkəmli el sənətkarı Dədə 
Şəmşirin dilindən 1975-ci ildə yazıya alınmış cinas üstündəki məşhur deyişmə 
(Haqq aşığı ilə Kürd Aşığın deyişməsi) ilə zənginləşdirmişdir. Eləcə də, kitabdakı 
nümunələrin iki əlifbada ( həm kiril, həm latın) təqdim olunması müxtəlif nəsillərə 
mənsub oxucular üçün asan və əlverişli şərait yaratmaqla bərabər, eyni zamanda, 
bir sıra çox variantlı örnəklərin özündən əvvəlki və sonrakı nəşrlərdəki mövcud 
variantları ilə hərtərəfli müqayisəsi üçün geniş imkan doğurur. Məsələn: 

Qazanda qaşıq aşı, 
Bişirir qaşıq aşı. 
Aşığı yoldan eylər, 
Yaxşının qaşı, qaşı (Kürdoğlu, 1993: 30) 
«Seçmə bayatılar»dan alınmış bu cinaslı nümunə bir sıra mənbələrdə, o 

cümlədən, özündən əvvəl çıxmış «Sarı Aşıq. Şeirlər» kitabında və özündən sonra 
çap olunmuş «Sarı Aşıq. Gül dəftəri»ndə aşağıdakı variantda təqdim olunmuşdur: 

Mən aşiq qaşıq aşı, 
Bişirir qaşıq aşı. 
Aşığı yoldan eylər, 
Yaxşının qaşıq aşı (Sarı Aşıq, 1966: 38); (Sarı Aşıq, 2018: 83). 
  Fərq yalnız ondan ibarətdir ki, «Sarı Aşıq. Şeirlər kitabı və Gül dəftəri» 

ndə bayatıların sonuncu misrası  «Yaxşının qaşı, qaşı» şəklində verilmişdir (Bəzi 
mənbələrdə birinci misranın  «Yeməyə qaşıq aşı» şəklində verildiyi kimi). 

Cinaslı el bayatılarından fərqli olaraq, cinas üzərində qurulmuş müəllifli 
bayatılarda hər hansı müəllifin əsas məqsədinin cinas qafiyələrdən hər birində ifadə 
olunan ayrıca və müstəqil mənanı məharətlə çatdırmaqdan ibarət olduğunu nəzərə 
alsaq, sözügedən bayatının Sarı Aşığın ilhamına uyğun, nisbətən doğru-düzgün 
variantının  Seçmə bayatılar dakı variant olduğuna qənaət hasil edə bilərik. Ancaq 
bu variantda belə, cinasın ifadə etdiyi bütün mənaların oxucuya asanlıqla 
çatdırılması üçün nümunənin aşağıdakı yazılışda təqdim olunması daha 
məqsədəuyğun olardı: 

Qazanı qaşı-qaşı, 
Bişirin qaşıq aşı. 
Aşığı yoldan eylər 
Yaxşının qaşı, ... qaşı. 
  (Yəni, Yaxşı qazanı qaşıya-qaşıya qaşıq aşı bişirir. Aşığı yolundan 

eyləyən isə Yaxşının  qaşıdır, qaşı). 
Örnəyin qalan variantlarında isə «aşıq»sözünün iki dəfə təkrarı lüzumsuz 

duyulduğu kimi, birinci misradakı cinas qafiyənin mənası da oxucu üçün tam 
aydınlığı ilə üzə çıxmır. 

Sarı Aşığın yüksək poetik məharəti, o cümlədən, misilsiz cinas sənətkarlığı 
haqqında Azərbaycan folklorşünaslığında indiyə qədər diqqətəlayiq elmi-nəzəri 
mülahizələr irəli sürülmüşdür, əlbəttə. Ancaq Sarı Aşıq yaradıcılığında , xüsusən, 
bayatılarında, cinas sənətinin bədii-estetik funksiyası və bütövlükdə aşıq 
poeziyasında bayatı dahisinin şəriksiz yerini müəyyənləşdirən cəhətləri yetərli 
dərəcədə və arzu olunan səviyyədə tədqiq olunmamışdır. Odur ki, ustad aşığın 
yaratdığı ecazkar nümunələrin təsnifinə və təhlilinə keçmədən əvvəl cinas sənətinin 
əsaslandığı omonimlər haqqında yığcam məlumata ehtiyac duyulur. 

Məlumdur ki, müxtəlif səs tərkibinə malik olub, eyni və ya oxşar mənaları 
ifadə edən sinonim sözlər kimi, eyni və ya oxşar səs tərkibinə malik olub, müxtəlif 
mənaları bildirən omonim sözlər də hər hansı dilin leksik-semantik zənginliyini və 
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bədii ifadə qüdrətini nümayiş etdirən əsas göstəricilərdən sayılır. Üstəlik, fəaliyyət 
meydanı kimi daha çox ədəbi dillə məhdudlaşan sinonimlərdən fərqli olaraq, canlı 
danışıq dilinin və müxtəlif dialektlərinin çeşidli tələffüz imkanları omonimlərin 
inkişafı üçün daha geniş üfüqlər açır.  Türk dillərinin, o cümlədən, Azərbaycan 
türkcəsinin omonimlərlə zənginliyi istər-istəməz bu dillərdə yazıb-yaradan hər bir 
sənətkarı xalq dilinin bütün güc-qüdrətini və gözəlliyini göstərməyə sövq edir. 
Yuxarıda qeyd edildiyi kimi, hər şeydən öncə, Azərbaycan ədəbi dilinin və xalq 
danışıq dilinin omonimlər xəzinəsindən bəhrələnən cinas sənətinin həm şifahi, həm 
yazılı şeirimizdə geniş qol-qanad açmasının başlıca səbəbi budur. 

Xalq şeirinin ən qədim və ən yayğın janrlarından biri olan bayatı 
poetikasında cinasın yeri və rolu məsələsinə gəlsək, Sarı Aşığa qədər də, Sarı 
Aşıdan sonra da el bayatılarında cinas qafiyələrin gözəl nümunələri olmuşdur. 
Sadəcə olaraq, Sarı Aşığın böyük xidməti və dahiyanə sənətkarlığı ondadır ki, o, 
cinas qafiyələr yaratmağı öz ilhamının sevimli məşqinə, cinas bayatılar çağırmağı 
isə öz yaradıcılığının ana xəttinə çevirməyi bacarmış və bununla da Azərbaycan 
aşıq ədəbiyyatında bayatı yaradıcılığının zirvəsinə yüksələ bilmişdir. 

Ustad aşığın bayatı poetikasına gətirdiyi ən böyük yeniliklər məhz onun 
cinas sənətindəki məharəti ilə bağlıdır. Unutmayaq ki, cinas bayatı 
nümunələrindəki cinasların bədii-estetik funksiyası yalnız çoxmənalı qafiyələr 
yaratmaqla və ya dil zənginliyini nümayiş etdirməklə məhdudlaşmır. Onlar 
bayatıların forma rəngbərəngliyini və üslub özünəməxsusluğunu təmin etməklə 
bərabər, eyni zamanda, işləndikləri bayatıların məzmun dərinliyini və mündəricə 
zənginliyini müəyyənləşdirməkdə də ciddi rola və əhəmiyyətə malikdirlər. Buna 
dərin inam hasil etmək üçün Sarı Aşıq bayatılarındakı cinas qafiyələrin bir neçə 
cəhətdən elmi-nəzəri təsnifini nəzərdən keçirmək kifayətdir. Söz quruluşu və şəkli 
cəhətdən Sarı Aşıq cinaslarını üç qismə ayırmaq olar:  

a) sadə cinaslar 
b) mürəkkəb cinaslar 
c) qanadlı cinaslar 
Sadə cinaslar bir sözdən ibarət olub, müxtəlif şəkilçilər vasitəsi ilə 

dilimizdəki çoxmənalı sadə sözlərdən (dağ, bağ, üz, yar, yaz, sarı və s.) məharətlə 
istifadə yolu ilə yaradılır.      Məsələn:  

Nə dağım, nə yazım var, 
Nə lələk, nə yazım var. 
Könlü yetim Aşığam, 
Nə qışım, nə yazım var (Kürdoğlu, 1993: 55). 
Bu nümunədə «Var « rədifindən əvvəl gələn cinas qafiyələr sadə sözlərdən 

ibarət olub, misralar boyunca sıra ilə müstəqil mənaları (1.çölüm, düzüm; 2. yazım-
pozum; 3.baharım) ifadə edirlər və bayatı məzmunun təsirli çatdırılmasına xidmət 
göstərirlər. 

Mürəkkəb cinaslar bir neçə sözün müxtəlif mənaları, məna çalarları və 
formaları əsasında yaranır və sənətkardan daha böyük məharət tələb edir. Məsələn:  

Aşığa oda dağlar, 
Düşməsin oda dağlar. 
Yaxşı yar sorağında 
Eyləyər o dad, ağlar (Kürdoğlu, 1993: 29). 
Gördündüyü kimi, bu örnəklərdəki cinasların əsasında müxtəlif nitq 

hissəsinə mənsub olan bir neçə söz (oda, dağ, od, o, dad, ağlamaq) dayanır və 
bayatının aşağıdakı təsirli məzmununu üzə çıxarır: 

Aşığın evi dağlardı, 
Dağlar alışıb yanmasın. 
Yarı Yaxşıdan ötrü 
Aşıq dad deyib ağlar. 
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Yəni eyni səs tərkibinə malik cinaslar bayatının birinci, ikinci və dördüncü 
misralarında bir-birindən tamamilə fərqli mənaları (1. otaq, dağlar; 2. atəşə dağlar; 
3. o qan ağlayar) əks etdirirlər. 

Qanadlı cinaslar bayatının qafiyələnən misralarından hər birində, xüsusi 
isimlər istisna olmaqla, qoşa işlənən iki sözdən hər birinin ayrıca məna ifadə etməsi 
əsasında yaranır.    Məsələn: 

Mən Aşığam sal yana, 
Dara zülfün, sal yana. 
Necəsən, bir ah çəkəm, 
Kür quruya, sal yana  (Sarı Aşıq, 2018:  40). 
Örnəkdəki cinasların qanadları, sal və yana sözlərindən ibarətdir. Birincisi 

qanad kimi (1. toponimin birinci tərkib hissəsi; 2. salla ; 3. daş) ikinci qanad da (1. 
yer adının ikinci hissəsi; 2. yan tərəfə; 3. od tuta ) hər misrada müxtəlif mənaları 
ifadə edir. 

İstər Sarı Aşığın bayatılarında, istər ümumən bayatı poeziyasında sadə və 
qanadlı cinaslarla müqayisədə mürəkkəb cinaslar daha geniş yayılmışdır. Bunun 
səbəblərindən biri sadə və qanadlı cinaslar üçün dil materialının müəyyən mənada 
məhdudluğu ilə bağlıdırsa, ikincisi hər bir söz sənətkarının öz məharətini nümayiş 
etdirməsi üçün daha çox mürəkkəb cinaslara meyil göstərməsi ilə izah oluna bilər. 

Cinasların söz quruluşuna və şəklinə görə təsnifatına indiyə qədər mövcud 
olan elmi-nəzəri ədəbiyyatda da rast gəlirik (Qasımlı, 2018: 75). Amma Sarı Aşığın 
cinas sənətkarlığı sahəsindəki səd-sərhəd tanımayan yüksək məharəti və sonsuz 
uğurları cinasların başqa prinsiplər əsasında təsnifatına da ehtiyac yaradır. O 
cümlədən, təlləfüz (orfoepiya) və imla (orfoqrafiya) norma və qaydalarının 
qarşılıqlı münasibətləri baxımından ustad aşıq bayatılarındakı cinasları üç qrupda 
ümumiləşdirmək məqsədəuyğundur: 

a) mükəmməl cinaslar 
b) əsli cinaslar 
c) nisbi cinaslar 
Həm səs tərkibi, həm imlası, həm də təbii tələffüzü ilə tam mənada üst-üstə 

düşən cinaslara mükəmməl cinaslar demək olar.   
Məsələn: 
Üz tutub Kürdə sarı, 
Nə desin Kürdə Sarı? 
Aşıq, şələn ağırdı, 
Böl, yarısın Kürdə sarı (Kürdoğlu, 1993: 114). 
 Nümunədə, göründüyü kimi, üç müxtəlif mənada ( 1. tərəf; 2. Sarı Aşıq; 3. 

bağla, yüklə) işlədilən cinaslar eyni səs tərkibinə, eyni yazılış tərzinə və eyni 
tələffüzə malikdirlər.  

Mükəmməl cinaslardan fərqli olaraq, əsli cinaslar eyni səs tərkibinə malik 
olsalar da, yazılış və tələffüz tərzi ilə seçilirlər. Məsələn: 

Zülfün suda mar kimi, 
Oynar su damar kimi. 
Sızıldatdın Aşığı 
Yağa su damar kimi! (Kürdoğlu, 1993: 69). 
Sarı Aşığın şah bayatılarından biri olan bu ecazkar nümunə əsli cinasların 

son dərəcə təbii və gözəl örnəklərini ( 1.  suda ilan kimi; 2. su damar kimi; 3. su 
daman kimi) nümayiş etdirməklə bərabər, birincisi təbiət və gözəlliyə, ikincisi 
məişətə aid olan iki gözəl və tanış mənzərəni gözlərimiz önündə əyani 
canlandırması ilə diqqətəlayiqdir. Hər iki mənzərənin birgəlikdə əks etdirdiyi 
yanıqlı sevgi yaşantısının təsirli ifadəsi isə dinləyici və oxucu qəbini riqqətə gətirir. 
Bu məqamda ədəbiyyatşünas Hüseyn Kürdoğlunun sözügedən bayatı ilə bağlı 
sözlərini yada salmaq istərdik: «…Həyatiliyin, sadəliyin, təbiiliyin , xəqiliyin 



- 28 -

28 
 

bundan da gözəl bədii ifadəsini düşünmək mümkün deyil. Bu sızıltı bədbinlikdən, 
düzgünlükdən, küskünlükdən uzaq, həyatın bağrından qopan bir sızıltıdır, məhz 
aşiqanə nalədir, gözəllik eşqinin həyata çağıran şərəfli fəryadıdır» (Kürdoğlu, 
1993: 9). 

Nisbi cinaslar səs tərkibi, yazılışı və tələffüzü cəhətdən fərqli olub, 
səslənişdə müəyyən uzlaşmaya ehtiyacı olan cinaslardır.  Məsələn: 

Aşıq deyər şah Araz, 
Yaxan tutub şeh, Araz! 
Yaxşı kimi yaxşı yar, 
Könlüm kimi, şəhər az (Kürdoğlu, 1993:  35). 
Göründüyü kimi, buradakı cinaslar (1. xan Araz; 2. şəbnəm, Araz; 3. şəhər 

azdı) nisbi səciyyə daşıyaraq, oxunuşda müəyyən uyğunlaşmaya ehtiyac duyurlar. 
  Sarı Aşıq bayatılarındakı cinaslar onların qafiyələrdəki sayına görə iki 

yerə ayrılır: 
a) tam cinaslar 
b) birikəm cinaslar 
Tam cinaslar bayatının qafiyələnən hər üç misrasında ayrı-ayrılıqda 

müstəqil mənaya malik olan cinaslardır.   Məsələn: 
Aşıq, qucaqla şalı, (1. baş örtüyünü quc) 
Xak ol, qucaqla şalı (2. düyü koluna sarıl)  
Qol məndən, gərdən səndən 
Gəl, bir qucaqlaşalı (Sarı Aşıq, 1966: 9) (3. qucaqlaşaq) 
  Üzvlərindən biri müəyyən poetik çalar daşısa da, müstəqil mənaya malik 

olmayan cinasları birikəm yaxud natamam cinaslar adlandırmaq olar.       
Məsələn:  
Mən Aşiqəm gül əllər (1. gül kimi əllər) 
Ağ biləklər, gül əllər (2. gül kimi əllər) 
Dəryaca ağlın olsa, 
Yoxsul olsan, güləllər (Sarı Aşıq, 1966: 5) (3. gülərlər) 
Birinci və ikinci misraların qafiyələrindəki «gül əlləri«  ayrı-ayrı məna 

baxımından bir-birindən fərqləndirmək olduqca çətindir. Ancaq bu qəbildən olan 
nisbi cinasların da bir özünəməxsus tərəfi ondan ibarətdir ki, onlarda ustad aşıq 
dinləyici və ya oxucunun təxəyyülü üçün də müəyyən dərəcədə imkan yaradır.  

Yəni hər kəs öz zövqünə və qəlbinə görə, «gül əlləri» müxtəlif misralarda 
çeşidli məcazi çalarları ilə (gül kimi gözəl əllər, gül kimi zərif əllər, gül kimi xınalı 
əllər, gül kimi ətirli əllər və s.) qəbul edə bilər. 

Sarı Aşıq bayatılarındakı cinasları başqa nöqteyi-nəzərlərdən də (məsələn, 
qafiyələnən misralarda rədifin iştirak edib-etməməsinə görə: a) rədifli cinaslar; b) 
rədifsiz cinaslar və s.) təsnif etmək mümkündür. Amma Sarı Aşığın bayatı 
poetikasına gətirdiyi yenilikləri, xüsusən, cinas sənətkarlığının özünəməxsus 
cəhətlərini, fikrimizcə, yuxarıdakı təsnifatlar və misallar müəyyən mənada əhatə 
edir. Onların bəzi bəndlərini və xüsusiyyətlərini bu və ya digər dərəcədə cinaslı el 
bayatılarına da aid etmək olar. Məsələn, bir sıra xalq bayatılarının qafiyələrində də 
sadə yaxud mürəkkəb, tam yaxud birikəm cinaslara rast gəlmək mümkündür. 
Ancaq bütövlükdə sözügedən təsnifatlara bədii material verən məhz Sarı Aşığın 
cinaslı bayatıları və Sarı Aşığın cinas sənətkarlığı sahəsindəki misilsiz məharətidir. 

Nəhayət, yuxarıda bildirilən bütün mülahizələr və təhlilə cəlb olunan bütün 
misallar mühüm və ciddi bir nəticəyə gətirib çıxarır. Sarı Aşığın cinas sənətkarlığı 
indiyə qədər mübahisəli sayılan bir məsələnin həllində, yəni el bayatıları ilə ustad 
aşıq bayatıları arasındakı sərhədlərin müəyyənləşdirilməsində etibarlı dəlil rolunu 
oynaya bilər. Bu fikri ilk dəfə Azərbaycan folklorşünaslığında ciddi şəkildə ortaya 
qoyan professor Məhərrəm Qasımlı yazır: «Sarı Aşıq bayatılarının (xüsusən də, 
«Yaxşı və Aşıq»  dastan-hekayəti və rəvayət mətnləri daxilindəki bayatıların) 
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qafiyə sistemindəki özünəməxsusluq da müəyyənləşdirici əlamət kimi çıxış edə 
bilər. El bayatıları ilə qarışdırılma ehtimalının az olduğu Bəhlul Behcət və Salman 
Mümtaz toplamaları, eləcə də, epik mətn (dastan və rəvayət) daxilindəki örnəklər 
Sarı Aşığın böyük əksəriyyətlə cinas qafiyələrə meyil göstərdiyinə, üstəlik də 
qafiyə quruculuğunda zərif, oynaq, canlı danışıq kaloritinə, ana dilinin saf və təbii 
axarına, poetik çalarlarla zəngin dinamizmə xüsusi diqqət yetirdiyini açıq cizgi və 
boyalarla biruzə verir» (Qasımlı, 2017: 502).  Görkəmli folklorşünasın bu sanballı 
elmi-nəzəri mülahizəsinin xeyrinə işləyən bir amil var. Cinas sənəti öz mahiyyəti 
və təbiəti baxımından kütləvi təxəyyül və təfəkkürdən daha çox fərdi təxəyyülün və 
parlaq istedadın meydanıdır. Ona görə də əsrlər ərzində hansı dəyişikliklərə məruz 
qalmasından və başqa örnəklərlə nə dərəcədə qarışdırılmasından asılı olmayaraq 
günümüzə qədər gəlib çatan cinas bayatı nümunələrinin böyük əksəriyyətində Sarı 
Aşığın üslubunu və dəsti-xəttini, Sarı Aşıq dühasının möhürünü və izlərini 
sezməmək mümkün deyildir.  

Sarı Aşıq bayatıları ilə xalq bayatıları ortasındakı sərhədlərin 
müəyyənləşdirilməsi kimi mürəkkəb bir məsələnin nisbətən ətraflı tədqiqini və 
konkret təhlilini bu yarımfəsilə saxlamağımız heç də təsadüfi deyildir. Bu 
müəyyənləşdirmədə aparıcı rol oynaya bilən amillərin ən tutarlısı cinaslı qafiyə 
məsələsi olduğu üçün biz bu sahədə Sarı Aşığın misilsiz sənətkarlığına yaxından 
bələd olmalı idik. Ustad aşığın misilsiz məharətinə əmin olduqdan sonra xalq 
bayatılarına qarışmış Sarı Aşıq bayatıları, yaxud, əksinə, Sarı bayatıları arasına 
düşmüş xalq bayatıları haqqında daha inamla və daha əsaslı dəlillərlə mülahizə 
yürütmək olar. 

Sarı aşıqşünaslığın müxtəlif dönəmlərində sözügedən problemə bu və ya 
digər dərəcədə toxunulmuşdur. Bu məsələni Azərbaycan folklorşünaslığının 
qarşısında duran ümdə vəzifə kimi birinci dəfə köklü şəkildə ortaya qoyan 
görkəmli folklorşünas Məhərrəm Qasımlı yazır: “Sarı Aşıq bayatılarının böyük 
əksəriyyəti “Aşıq” təxəllüsü ilə söylənmişdir. Ancaq “aşıq” deyiminin ötən 
yüzilliklər ərzində “əzizim, əzizinəm, eləmi” sirasından olan spesifik bayatı 
başlanğıcları – bayatıönü qəliblər cərgəsinə qoşulması mövcud mənzərənin xeyli 
dərəcədə mürəkkəbləşməsinə gətirib çıxarmışdır. İndi bayatı önlərində kütləvi 
şəkildə müşahidə olunan “aşıq”, “mən aşıq”, “aşiqəm” deyimlərinin hansının Sarı 
Aşığın təxəllüsünü, hansının isə bayatıönü qəlibi ifadə etdiyini söyləmək olduqca 
çətindir. Bu səbəbdən də anonimləşmiş Sarı Aşıq bayatılarının, eləcə də, Sarı 
Aşığın adına çıxılan bir çox el bayatılarının, müəlliflik məsələsi zaman-zaman 
folklor araşdırıcıları arasında fikir müxtəlifliyi və mübahisəli mülahizələrin 
meydana çıxması ilə nəticələnmişdir” (Qasımlı, 2017: 500). 

Bu fikrin doğruluğunu təsdiq edən bir amil də ondan ibarətdir ki, folklor 
toplayıcılarının istər-istəməz etibarlı mənbə kimi istinad etdikləri hər hansı folklor 
söyləyicisi (sinədəftər qocalar, qarılar, aşıqlar və s.) müxtəlif səbəblər üzündən 
(yaddaşın aldatması, Sarı Aşıq şəxsiyyətinə və adına sonsuz sevgi və rəğbət və s.) 
toplayıcıya  söylədiyi bayatınümunələrində  el bayatılarındakı önqəliblərin 
(“əzizim”, “əziziyəm”, “eləmi” və s.) yerinə Sarı Aşığa aid önqəlibləri (“Aşığam”, 
“Mən Aşıq”, “Mən Aşığam” və s.), yaxud, əksinə, Sarı Aşıq bayatılarındakı 
önqəliblərin yerinə heca sayına görə uyğun gələn başqa önqəlibləri qoyub söyləyə 
bilər. Odur ki, qarışıq düşmüş bayatıların müəllifliyi məsələsində önqəliblərin 
etibarlı dəlil sayılması bir çox hallarda özünü doğrultmur. 

Belə olduğu təqdirdə, Sarı Aşıq bayatılarının özünəməxsusluğunu və 
müəllif müəyyənliyini aydınlaşdırmaqda prof. Məhərrəm Qasımlının da 
“Bayatılarımızın heyrət heykəli – Sarı Aşıq” məqaləsində ayrı-ayrılıqda və əsaslı 
şəkildə vurğuladığı kimi, üç mühüm amil ( çoxsaylı bayatıların Yaxşının adı ilə 
bağlı olması və mətnlərdə birbaşa Yaxşı adının çəkilməsi; bir çox bayatıların “yurd 
yeri” ilə, yəni Sarı Aşığın həyatı və taleyinə dair əhvalat və rəvayətlərlə bağlı 
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olması; cinaslı qafiyələrə malik əksər bayatıların Sarı Aşığa mənsub olması) ön 
plana çıxır. 

Onlardan birinci ikisinə tədqiqatımızın əvvəlki hissələrində yeri gəldikcə 
münasibət bildirmişdik. Üçüncü amilə ayrıca yarımfəsil həsr etməyimizin əsas 
səbəbi ondadır ki, əvvəlki iki amilə baxanda cinaslı qafiyə həm də birbaşa poetik  
məharətlə ayrılmaz şəkildə bağlı olub, Sarı Aşığın bütövlükdə aşıq poeziyasında və 
ədəbiyyatımızda yerini və rolunu müəyyənləşdirən həlledici amildir. 

Əlbəttə, Sarı Aşığa qədər də istər aşıq şeirində, istər klassik poeziyada həm 
cinaslı, həm cinassız bayatının Xətayi, Məhəmməd Əmani, Dirili Qurbani, Aşıq 
Abbas Tufarqanlı, Aşıq Lələ və s.) var idi. Amma cinaslı qafiyəni hər hansı 
sünilikdən uzaq yüksək sənət dərəcəsinə qaldırmaq və bu sahədə özündən sonrakı 
aşıq poeziyasına böyük təsir göstərmək şərəfi məhz Sarı Aşığa nəsib oldu. Xalq 
bayatıları arasına düşmüş cinaslı nümunələrin böyük əksəriyyətində Sarı Aşığın 
nəfəsi və onun məharətinin özünəməxsus izləri sezilməkdədir. Bizim təkrar-təkrar 
böyük əksəriyyətində deyə vurğulamağımızın səbəbi var. Çünki el bayatıları 
arasındakı həmin cinaslı örnəklərin bəziləri fərdi məharətə malik başqa el 
sənətkarına (məsələn, Aşıq Lələyə) da mənsub ola bilər. Yəni bir daha diqqəti ona 
yönəltmək istəyirik ki, cinas sənəti əsasən kütləvi təxəyyüldən daha çox fərdi 
yaradıcılığın və fərdi təxəyyülün hadisəsidir və bu hadisəni öz cinaslı bayatıları ilə 
yaşarı poetik ənənəyə çevirmək Sarı Aşığın danılmaz xidmətidir. Bu bədii ənənə və 
təsirin miqyasını və üfüqlərini yaxşı təsəffür etmək üçün Sarı Aşığın məşhur bir 
cinaslı bayatısı ilə aşıq poeziyasının başqa bir möhtəşəm siması Aşıq Ələsgərin 
“Narın üz” təcnisinin birinci bəndini müqayisə etmək yetərlidir: 

Ördək göldə narın üz, 
Narın çalxan, nazın üz. 
Aşıq, gir yar bağına, 
Heyvasın dər, narın üz (Kürdoğlu, 1993: 110). 
 
Könül, sən ki düşdün eşqin bəhrinə, 
Narın çalxan, narın silkin, narın üz. 
Dost səni bağına bağban eyləsə, 
Almasın dər, gülün iylə, narın üz  (Aşıq Ələsgər, 1999: 170). 
Təəsüf ki, tədqiqatımızın həcmi Sarı Aşıq sənətkarlığının özündən sonrakı 

aşıq poeziyasına təsiri üzərində geniş dayanmağa imkan vermir. Ancaq bu təsirin 
dərin izlərini yaxından müşahidə etmək üçün yuxarıdakı səciyyəvi misalların 
üzərindən sükutla keçmək olmazdı. 

Sarı Aşığın cinas sənətkarlığı haqqındakı ətraflı fikir və mülahizələr, daha 
doğrusu, əksər cinaslı bayatıların müəllifliyi məsələsində üstünlüyü ustad aşığa 
vermək tədqiq etdiyimiz mövzunun təsirinə qapılmaq, yaxud xalq bayatılarının 
poetik qüdrətinə şübhə ilə yanaşmaq kimi qəbul olunmamalıdır. El bayatıları içində 
elə ecazkar nümunələr var ki, qafiyələri cinassız olmasına baxmayaraq, hər hansı 
ustad aşığı və böyük sənətkarı heyrətə və qibtəyə gətirmək qüdrətinə malikdir. Bu 
baxımdan müxtəlif səbəblərə görə Sarı Aşığın poetik irsinə qarışmış aşağıdakı 
örnəklər fikrimizə parlaq misal ola bilər: 

Analar yanar ağlar, 
Günlərin sanar ağlar. 
Dönər göy göyərçinə, 
Yollara qonar, ağlar (Kürdoğlu, 1993: 17) 
yaxud: 
Bu dağlar, qoşa dağlar, 
Verib baş-başa dağlar. 
Yarım səndə gəzibdir, 
Səni min yaşa dağlar (Kürdoğlu, 1993: 49) 
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Xalq bədii təfəkkürünün ecazkar örnəklərindən olan və təsir gücü ilə 
cinaslı bayatılardan heç də geri qalmayan bu nümunələrdə, fikrimizcə, Sarı Aşıq 
poetik üslubunun izlərini tapmaq çox çətindir. 

Nəticə Beləliklə, Sarı Aşığın bayatı yaradıcılığına həsr olunmuş bu fəsildə 
bildirilən bütün fikir və mülahizələrdən irəli gələn xülasələri aşağıdakı kimi 
ümumiləşdirmək mümkündür: 

– Dövrümüzə qədər gəlib çatan Sarı Aşıq poetik irsinin janrlar sistemində 
başqa janrlarla (qoşma, təcnis, müxəmməs) müqayisə olunmayacaq dərəcədə 
aparıcı yeri onun bayatıları tutur. Bayatı yaradıcılığı sahəsində Sarı Aşığın böyük 
sənətkarlığı və poetik məharəti ilk növbədə xalq şeiri ənənələri ilə klassik poeziya 
ənənələrinin dərin poetik vəhdətində nəzərə çarpır. 

– Sarı Aşıq çoxəsrlik Azərbaycan aşıq poeziyasında özünəməxsus qayələr 
və obrazlar aləmini yaradan nadir söz ustalarından biridir. Onun lirikasının əsas 
qayələri (eşq-məhəbbət, mərdlik, sədaqət, şəfqət, alicənablıq, yurdsevərlik, 
elpərvərlik, təbiətə sevgi, zülmə və haqsızlığa üsyan və s.) və obrazları (Yaxşı), bir 
tərəfdən, özünə qədərki çoxəsrlik ənənələri yeniliklərlə zənginləşdirmişdirsə, digər 
tərəfdən, özündən sonrakı poeziyanın inkişafına güclü təsir göstərmişdir. 

– Poetik məharət baxımından Sarı Aşığın ən böyük uğuru bayatı kimi 
həcmən yığcam bir janrın imkanları çərçivəsində cinas sənətini sənətkarlığın 
önəmli amilinə çevirməklə və cinaslı bayatının çoxsaylı gözəl nümunələrini 
yaratmaqla bayatı zirvəsini fəth etməsidir. Nə Sarı Aşığa qədər, nə ustad aşıqdan 
sonra heç bir sənətkar cinaslı bayatının bu qədər yüksək örnəklərini yaratmamışdır 
və cinas sənəti ilə Azərbaycan dilinin poetik incəliklərini bu qədər yüksək 
səviyyədə nümayiş etdirməmişdir. 

– Sarı Aşıq bayatıları ilə xalq bayatıları arasındakı sərhədləri 
müəyyənləşdirməkdə və mübahisəli nümunələrin müəllifini aydınlaşdırmaqda 
bütün başqa amillərin özünəməxsus rolunu inkar etmədən aparıcı amil kimi cinas 
sənətinin və cinaslı qafiyələrin rolunu ayrıca nəzərə almaq daha məqsədəuyğun 
görünür. 
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BAKI FOLKLORUNDA RƏVAYƏT XARAKTERLİ LƏTİFƏLƏR 

VƏ YA  LƏTİFƏ XARAKTERLİ RƏVAYƏTLƏR 
 

THE ANECDOTES WITH LEGEND CHARACTERS OR LEGENDS 
WITH  ANECDOTE CHARACTERS IN BAKU FOLKLORE 

 
Ülkər ƏLİYEVA* 

 
ÖZ 
Folklorun epik janrlarından olan rəvayət və lətifələr arasındakı bənzərlik 

tipoloji oxşarlıq deyil, daha çox genetik struktur atributu kimi gözdən keçirilə bilər. 
Başqa sözlə, rəvayət və lətifələr epik sistemə aid olduqları üçün bənzərlik təşkil 
etmir, onların əsasında duran bənzərlik daha çox düşüncə genetizmindən 
qaynaqlanır. Deyilənlər özünü daha çox Hüseyn Arif və Habil Əliyevin dilindən 
qələmə alınmış rəvayət xarakterli lətifələrdə göstərməkdədir və həmin lətifələr 
nisbətən daha yaxın tariximizi əks etdirməsi, ravinin öz başına gəlmiş hadisələri 
əks etdirməsi və bir sıra hallarda bilavasitə onların özləri tərəfindən rəvayət edilmiş 
olması baxımından diqqət çəkir.  

Açar Sözlər: Bakı, folklor, rəvayət, lətifə, genezis, epik janr, Hüseyn Arif, 
Habil Əliyev. 

 
ABSTRACT 
The similarity between narrations and anecdotes from the epic genres of 

folklore are not the typological similarity, it can be looked through as more genetic 
structural attribute. In other words, the legends and anecdotes do not form 
similarities because they belong to the epic system, the similarity based on them is 
more likely due to the thought genetics. Abovementioned show them mostly in the 
anecdotes with the legend character told by Huseyn Arif and Habil Aliyev and 
those anecdotes reflect our relatively recent history, reflecting the events that have 
happened to him and in a number of cases they are narrated directly by them.  

Key Words: Baku, folklore, legend, anecdote, genesis, epic genre, Huseyn 
Arif, Habil Aliyev  

 
Giriş 
Bakı folklorunun, xüsusən də bir vaxtlar bu şəhərdə yayılmış və dildən dilə 

keçən rəvayət xarakterli lətifələrin öyrənilməsində əvəzsiz mənbələrdən biri də 
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müxtəlif məşhurların başına gəlmiş real məzəli hadisələrin lətifə formasında 
rəvayət edilmiş variantlarıdır. Bu tip lətifələr daha çox Hüseyn Arif və Habil 
Əliyevin adları ilə bağlıdır. Onların söylədikləri həmin  rəvayət formalı lətifələr 
Bakıda uzun müddət ağızdan ağıza dolaşmış və ən sonda müxtəlif dövrlərdə yazıya 
alınmışdır.  

*** 
Məlum olduğu kimi, folklorun epik janrlarından olan rəvayət və lətifələr  

arasında tipoloji oxşarlıq mövcuddur, lakin bu oxşarlığı genetik struktur atributu 
kimi də gözdən keçirmək mümkündür. Onlar epik sistemə aid olduqları üçün tam 
bənzərlik təşkil etməsə də, onların əsasında duran müəyyən bənzərliyin olduğunu 
da inkar etmək mümkün deyil, həmin bənzərlik daha çox düşüncə genetizmindən 
qaynaqlanır. Həmin janrlar “eyni genetik sistemə bağlı olduğu üçün, eyni genetik 
qaynaqdan nəşət” edir (Rzasoy, 2009: 12-13). 

Məlum olduğu kimi rəvayətlər daha çox tarixdə baş vermiş və ya baş 
verməsi güman edilən hadisələr və real həyatda olan və ya olması güman edilən 
şəxslər haqqında olan informasiyalar əsasında formalaşır (Cəfərli M., 2010). Bu 
tezis rəvayət termininin önə çəkilməsini tədqiqatçıdan tələb edir. Rəvayətin bir 
forma kimi təhkiyə məhsulu olması şübhəsizdir. Söylənilən bütün mətnlər təhkiyə 
əsasında qurulur (Əliyev, 2014: 114).  

Rəvayətlərdən fərqli olaraq, lətifələr ictimai həyatdakı və məişətdəki 
qüsurları əks etdirən lokanik, məzəli və gülməli hekayələrdir. Lətifələrin əsasında 
gülüş, başqa sözlə desək, xalq yumoru və xalq satirası dayanır. Burada gülüşü 
yaradan əsas xüsusiyyətlər zarafat, məzəlilik, sadəlövhlük və mehribanlıqdır. 
Onların əsasında çox zaman gerçəkdən də baş vermiş hadisələr durur və bu da 
onları tarixi rəvayətlərlə yaxınlaşdırır. Bu tip lətifələri “rəvayət xarakterli lətifələr” 
və ya “lətifə xarakterli rəvayətlər” də adlandırmaq mümkündür. Fikrimizcə, 
onlardan “rəvayət xarakterli lətifələr” kimi bəhs etmək daha doğru olar. Hərçənd 
ki, bəzi süjetləri “lətifə xarakterli rəvayətlər” də adlandırmaq mümkündür. Bu tip 
lətifələrə Hüseyn Arif  (Hüseyn Arifin lətifələri, 2016: 24) və Habil Əliyev (Əliyev, 
2016: 32) kimi məşhur şəxsiyyətlərin dilindən qələmə alınmış lətifələri, eləcə də 
onlar haqqında müasirlərinin danışdıqları lətifə xarakterli rəvayətləri misal 
göstərmək olar. Həmin folklor nümunələri Bakı folklorunun mühüm tərkib 
hissəsini təşkil edir.  

Öz lakonikliyi ilə fərqlənən rəvayət xarakterli lətifələrin ən maraqlı 
özəlliklərindən biri həmin lətifələrdə adları çəkilən şəxslərin real tarixi şəxslər 
olmasıdır. Bu baxımdan Hüseyn Arif barədə müasirlərinin birinin dilindən qələmə 
alınmış aşağıdakı süjet deyilənlərə ən gözəl misaldır: 

“Erməni şairlərindən birinin yubileyi idi. Aktyor evinə toplaşmışdıq. Mən, 
Əlağa Kürçaylı və Hüseyn Arif rəyasət heyətində, arxa tərəfdə oturmuşduq. 
Hərdənbir zarafatlaşırdıq. Birdən Mirzə İbrahimova söz verdilər.  

Hüseyn qaşaqabağını turşutdu: 
- Buna niyə söz verdilər? Yenə standart, şablon, duzsuz sözlər danışacaq, 

ətimizi tökəcək. 
Bu sözləri Mirzə müəllimin eşidib – eşitmədiyini bilmədim. O, sakitcə 

kürsüyə qalxdı. Çıxışını belə başladı: 
-Yubilyarın “Tənək” adlı bir şeiri var. Baxın, görün bu şeiri xalqımızın ən 

lirik, ən istedadlı, təpədən dırnağa poeziya olan şairi Hüseyn Arif  nə gözəl tərcümə 
etmişdir. 

Hüseyn şeiri dinləmədən, qəti bir hərəkətlə geri döndü. 
- İsmayıl, səhərdən deyirəm inanmırsınız, vallah, kişinin ağzından dürr 

tökülür, əvəzsiz adamdı” (Hüseyn Arifin lətifələri, 2016: 23). 
Bu süjet qısa olduğundan onu lətifə kateqoriyasına aid etmək olar. Lətifədə 

konkret olaraq Aktyorlar evinin adının çəkilməsi hadisənin baş verdiyi məkanın 
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Bakı olduğunu, deməli sözügedən folklor nümunəsinin də məhz Bakıda yarandığını 
söyləməyə əsas verir. 

Aşağıdakı süjet isə nisbətən uzundur və bu da onu lətifə xarakterli rəvayət 
kimi gözdən keçirməyin daha doğru olacağını göztərir: 

“Bir gün Hüseynin qapısı döyülür. Dayısı çiynində xurcun içəri girir. 
Hüseyn görür ki, xurcunun hər gözündən bir hinduşka boynunu uzadıb ona baxır. 
Burnuna kabab iyi gəlir. İçəri keçirlər. Xoş-beşdən, çay-çörəkdən sonra Hüseynin 
dayısı (onu da deyim ki, Hüseyn özündən böyük kişi qohumlarının hamısına dayı 
deyirdi) yerini rahatlayıb, elə bil şad xəbər verir: 

- A bacı oğlu, bizim meşəbəyi də allah rəhmətinə getdi. 
- Bıy, ay dayı, o ki, yaxşı kişiydi, nədən öldü? 
- Araxdan öldü, a bala araxdan. Qarayazı meşəsinin yarısını satıb yedi. 

Qarabulaqların üstündə kababdan vurdu, araxdan içdi. 
- Hayıf, cavan idi. 
- Yox, hayıfslanma, vaxtında öldü, a bala, o ölməsəydi, mənə yer 

açılmazdı. 
- Yoxsa, onun yerinə keçmək istəyirsən? 
- Niyə istəmirəm, kimdən əksiyəm? Müharibə əlili, müharibə iştirakçısı. 
Kerçdə olmuşam, Mozdokda döyüşmüşəm. Faşistləri yuvasından 

qovmuşam. Məndən yaxşı kimi tapacaqsınız? 
Hüseyn azacıq fikrə gedir. 
- İndi məndən nə istəyirsən, ay dayı? 
- Heç nə. Raykoma bircə dəfə dil bulasan, hər şey düzələr. 
Elə bil bu vaxt hinduşkalar xurcundan dillənib kişinin səsinə səs veriblər. 
Hüseyn razılaşır, rayona gəlir, dayısı ilə birlikdə katibin yanına gedir. Kişi 

gözləmə otağında gözləyir, Hüseyn içəri girir. Katib onun ayağına durur, qucalaşıb 
öpüşürlər. 

- Şair, nə var, nə yox, çoxdandı görünmürsən, nə əcəb səndən? 
- İşim düşüb. 
- Buyur. 
- Dayım meşəbəyi olmaq istəyir. 
- Olmaq istəyir, təyin edərik, burda çətin nə var ki? 
- Müharibə əlili, müharibə iştirakçısıdır. 
- Lap əla. 
- Amma vicdanım təmiz olmaq üçün hər şeyi deməliyəm. Savadsızdı. 

Güclə qol çəkir. Oraya ali təhsilli adam lazımdı. 
Katib tutulsa da, özünü şən göstərməyə çalışır. 
- Sənin xatirinə buna göz yumuruq. Sonra nə var? 
- Sonrası da odur ki, oğrudu. Əvvəlki meşəbəyi meşənin yarısını yedi, bu 

isə kökünə balta çalacaq. Gözünü açanda görəcəksən ki, meşədə quruca kötüklər 
qalıb. 

- Hə, bu bir az çətin oldu. Başqa nə xasiyyəti var? 
- Yaman röşvətxordur. 
Katib tamam məyuslaşır. 
- Şair, bəs onda niyə zəhmət çəkib gəlibsən? 
- Özüm gəlməmişəm. Dayımın hinduşkaları gətirib. 
Katib hər şeyi başa düşür. Görüb-götürmüş adamdı. 
- Dayın hardadı? 
- Qapının ağzında. 
- Yaxşı, sən get, mən özüm kişini başa salaram. 
Hüseyn qapıdan çıxanda dayısı sevinmiş ayağa qalxır. 
- A bala, düzəldimi? 
- Düzəldi. Sənin haqqında nə lazım idi, hamısını dedim, keç içəri. 
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Katib onu soyuq qarşılayır. 
- Kişi, səni işə götürə bilmərəm. 
- Bə, həncəri, Hüseyn mənim haqqımda bir şey demədi? 
- Dedi. Hər şeyi dedi. 
Kişi suyu süzülə-süzülə bayıra çıxır ki, dişinin dibindən çıxanı bacısı 

oğluna desin. Amma Hüseyn çoxdan getmişdi” (Hüseyn Arifin lətifələri, 2016: 34). 
Şübhəsiz ki, bu tip uzun süjetlərə “Molla Nəsirəddin” lətifələri içərisində 

də rast gəlinməkdədir. Lakin yuxarıda təqdim edilən süjetdə adı çəkilən şəxsdən 
fərqli olaraq Molla Nəsirəddinin tarixi şəxsiyyət olub-olmadığı mübahisəlidir. 
Odur ki, birinci süjeti rəvayət (lətifə xarakterli rəvayət), Molla Nəsirəddinlə bağlı 
uzun süjetləri sırf lətifə kimi gözdən keçirmək, fikrimizcə, səhv olmaz. 

F. Bayat haqlı olaraq yazır ki, insan duyğularının üzə çıxmasını saxlayan 
iki fenomendən biri ağlamaqdırsa, digəri gülüşdür. Ağlamaq insanlara və digər 
canlılara xas olan keyfiyyətdirsə, gülüş canlılar içərisində yalnız insana məxsusdur. 
O baxımdan gülüş həyatın mənbəyi, anlamı, insanın yaşamaq sevincidir. Gülüş 
zəkanın əsas göstəricisidir. Xalq gülüşü folklorun digər janrlarında mövcud olsa da, 
onun əsas ifadə forması lətifələr və qaravəllilərdir. Çünki bu iki janrın təyinatı, 
semantikası və funksiyası gülüş üzərində qurulmuşdur (Bayat, 2012: 204). 

A. Cəfərova P. Əfəndiyevə istinadən bildirir ki, folklor örnəkləri içərisində 
xalqın həyat tərzini, yaşayışını özündə əks etdirən şifahi xalq ədəbiyyatının gülüş 
dolu mətnləri – lətifələr də yer almışdır. Lətifələri də çox zaman nağılların bir növü 
kimi qələmə verirlər. Ancaq lətifə nağıla bənzəsə də, ona yaxın olsa da, 
özünəməxsus xüsusiyyətləri ilə seçılır. Lətifə yığcam, sadə, lakonik, yumoristik bir 
janrdır. Nağılı bilmək, yadda saxlamaq, danışmaq xüsusi bir məharət tələb edir. 
Buna görə də xüsusi nağılçılar vardır. Amma lətifələr belə deyil. Onları hamı bilir, 
yadda saxlayır və danışır. Özü də birini deyən adam hökmən yeddisini 
danışmalıdır. Beləliklə də, bir gecədə istənilən qədər lətifə söyləmək mümkündür. 
Ona görə də, lətifələr tapmaca, atalar sözü, bayatı, mahnı qədər çox yayılan və 
xalqın məişətinə daxil olan janrdır. Özü də bunlar yığcam olduğu üçün tez bir 
zamanda müxtəlif dövrün hadisələrinə, insanlarına aid oluna bilər (Əfəndiyev, 
1981: 138; Cəfərova, 2014: 28). 

Habil Əliyevlə bağlı məzəli süjetlərin hamısı Hüseyn Ariflə bağlı 
lətifələrdən fərqli olaraq, demək olar ki, yığcamdır, lakonikdir və bu baxımdan sırf 
lətifə kimi gözdən keçirilməlidir. Lakin onların istisnasız olaraq hamısı real 
hadisələri əks etdirir. Odur ki, bu lətifələri rəvayət xarakterli lətifələr 
kateqoriyasına aid etməyin tərəfdarıyıq. Bu süjetlərdə də konkret tarixi 
şəxsiyyətlərin adı çəkilir və onlarda əks olunan hadisələrin gerçəkdən də baş 
verdiyi bilinməkdədir. 

Lətifələrin birində müğənni Nazim Ağayevin adı çəkilir: 
“Bir gün Habil Əliyev müğənni Nazim Ağayevlə üz-üzə gəlir. Onun kefsiz 

olduğunu görüb soruşur ki, Nazim nolub? 
Nazim Ağayev gileylənir: 
- Həkimdən gəlirəm. O, mənə dedi ki, belimdə, dizimdə, ayağımda duz 

yığılıb. Məndə möhkəm duzlaşma gedir. 
Habil Əliyev zarafatla deyir: 
- Nazim, həkim gözünün içinəcən yalan deyir. Azərbaycanda səndən 

duzsuz adam yoxdur. Fikir eləmə!” (Əliyev, 2016: 34). 
Milli-mənəvi dəyərlərə böyük önəm verən dinimizin yasaq etdiyi 

məqamları özündən mümkün qədər iraq tutmağa çalışan xalqımız, “bu əxlaqi 
dəyərlərə zidd mövqedə dayanan insanları həmişə pisləmiş, bunu folklorda ifadə 
etməkdən də yan keçməmişlər. Lətifələrdə də ifşa və tənqid hədəfi haqsızlıq, 
ədalətsizlik, zülm, hərislik, acgözlük, cahillik, avamlıq, tənbəllik, qorxaqlıq, 
yalançılıq, tüfeylilik, əxlaqsızlıq, sərxoşluq və s. kimi mənfi-əxlaqi keyfiyyətlər 
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olduğu üçün belə lətifələr öz tərbiyəvi əhəmiyyətinə görə əvəzolunmazdır” 
(Cəfərova, 2014: 34-35). 

Aşağıdakı lətifə deyilənləri təsdiq edəcək ruhdadır: 
“Bir gün qonşusunu bikef görən Habil müəllim soruşur ki, bəs nə olub 

bikefsən? Qonşusu da:  
-Çox utanıram Habil müəllim. Gece yataq otağımızın pərdəsi açıq qalıb, 

qonşu binadan gören olar diyə fikirləşib utanıram. 
Habil müəllim də gülə-gülə:  
-Əşşi mən də deyirəm nolub, heç kefini pozma, görüb soruşan olsa, de ki, 

mən deyildim” (Əliyev, 2016: 23). 
Eyni sözləri Niyaməddin Musayevlə bağlı lətifədə də görməkdəyik: 
“Bir gün Habil Əliyev televiziyada Niyaməddin Musayev ilə rastlaşır. 

Niyaməddin əyninə çox dar şalvar geyinibmiş. Habil bəy onu diqqətlə süzüb deyir: 
- Bayaqdan fikirləşirəm, bu şalvarı əyninə necə geydiyini tapa bilmirəm, 

deyəsən rajokla geymisən?” (Əliyev, 2016: 34). 
Misal gətirdiyimiz lətifələr Habil Əliyevin dostları tərəfindən nəql edilmiş, 

onların dilindən yazıya köçürülmüşdür. Lakin bu lətifələr içərisində bilavasitə 
kamança ustasının öz dilindən qeydə alınmım lətifələrə də rast gəlinməkdədir. 

Habil Əliyev: "Çayxanada oturub çay içirdim. Bir nəfər gəldi ki, “Habil 
müəllim, yaxşı ki, sizə rast gəldim. Eşitmişəm öd kisənizdə daş var, sizi otlarla 
müalicə edəcəyəm”. 

O, torbasından müxtəlif qurudulmuş otlardan çəngələyib mənə verdi və 
sonra da necə istifadə etməyi öyrətdi. Mən ondan soruşdum: 

- Qardaş, sən həkimsən, yoxsa türkəçarə ilə məşğulsan? O, dedi: 
- Hə, hə Habil müəllim, həkiməm, mal həkimi..." (Əliyev, 2016: 45). 
Bu tip lətifələrin əsas fəqləndirici xüsusiyyətlərindən biri onların yaşının 

Molla Nəsirəddin, Bəhlul Danəndə və s. lətifələr qədər qədim olmaması və əsasən 
XX əsrdə ərsəyə gəlmiş olmasıdır. Yaşlarının qədim olmaması səbəbindən 
lətifələrin yaranma genezisini daha dərindən dərk etməyimizə yardımçı olmalarıdır. 
Yəni bu lətifələr zamanla əlavə və dəyişikliklərə uğramadığı və ya az uğradığı üçün 
öz ilkin formalaşma mərhələsindədir ki, bu da lətifələrin meydana çıxmasının 
genezisinə daha çox işıq tuta bilir. 

Bakı lətifələri ictimai həyatının bütün sahələrini, məqamlarını əhatə edir. 
Bu lətifələr içərisində də müxtəlif mövzulu lətifələrə rast gəlinir. Ərazinin baməzə 
insanları – lətifə yaradıcıları yaşadıqları ictimai həyatın müxtəlif məsələlərinə qarşı 
özünəməxsus şəkildə yanaşmışlar ki, bütün bu özəllikləri təqdim edilən 
nümunələrdə tam çılpaqlığı ilə görməkdəyik. 

Eyni sözləri lətifə xarakterli rəvayətlər haqqında da söyləmək olar. 
Onlardan biri də Bəxtiyar Vahabzadənin dilindən qeydə alınıb. Həmin rəvayət 
xarakterli lətifə tanınmış gülüş ustası Lütvəli Abdullayevlə bağlıdır. Sözügedən 
rəvayətin məzmunu belədir: 

“Həkim Nurəhməd Əfəndiyevin aktyor Lütfəli Abdullayevlə çoxdan 
zarafatı olduğunu bilirdim. Bir gün Nurəhməd mənə zəng vurub dedi ki, Lütfəli 
xəstəxanada yatır, gedək onu görməyə. Vədələşdiyimiz vaxtda görüşdük. 
Nurəhmədin yanında başqa bir kəs də vardı. Məlum oldu ki, bu adam baytar 
həkimdir (Şəkililər veterinar həkimə "mal doxturu” deyirlər) və o da bizimlə 
getmək, çoxdan pərəstiş elədiyi Lütfəli ilə tanış olmaq istəyir. Lütfəli ilə görüşəndə 
Nurəhməd həkimi ona təqdim edib: – Bu kişi həkimdir, veterinardır, gətirdim ki... - 
deyincə Lütfəli Nurəhmədin əsl məqsədini başa düşüb, dərhal sözünü kəsdi: – 
Veterinar olduğunu bildim. İndi de görək, hansınızın həkimidir?...” (Əhmədov, 
2015: 4). 
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Təqdim etdiyimiz nümunə bir daha göstərir ki, lətifə xarakterli rəvayətlərin 
və ümumiyyətlə tarixi rəvayətlərin əsasında müxtəlif şəxslərin xatirələri dayanır. 
Zamanla xatirələr rəvayətə, rəvayətlərsə lətifələrə çevrilə bilir. 
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ÖZ 
25 Şubat 1921’de Gürcistan’da Sovyet İktidarı kurulduktan sonra Gürcü ve 

Rus dillerinde basılan merkezi hükümetin yayın organları gerek bölgede, gerekse 
dünyada vuku bulan haberleri yoğun bir şekilde aktarmaya başladılar. Makalede, 
iki gazetede -  “Pravda Gruzii” ve “Komunisti” de çıkan haberler tetkik edilmiştir. 

Gürcistan Komünist Partisi ve İhtilal Komitesi’nin Rusça çıkan günlük 
gazetesi olan “Pravda Gruzii”de Türk-Yunan Savaşları hakkında 1921 yılı 
sayılarında 35 civarında makale bulunur. Ayrıca, bu makalelerin yanı sıra Türkiye 
haberleri de ayrı bir başlık olarak aktarılmıştır. Ancak, bu haberlerin sayısı fazla 
değildir.  

Merkezi ve Tiflis Komitesi ve Bütün Gürcistan İşçi, Amele, Kızıl Ordu ve 
Denizciler Mebuslar Şurası Merkezi İcra Komitesi’nin Gürcüce çıkan günlük 
gazetesi olan ”Komunisti”de 1922’ de basılan Türk-Yunan Savaşı konuları 
genellikle iki başlık halinde: Osmanlı-Yunan Savaşı ve Yakın Doğu Haberleri 
olarak anlatılmıştır. Bu haberler savaşın bütün sürecini içine almıştır.  

Gazetelerde yer alan haberlerin bir kısmı yabancı ve Türk basınından 
aktarılmıştır. Bir kısmı ise Moskova’dan alınmıştır. Haberlerde, genellikle savaşın 
sebeplerinden, İtilaf Devletleri’nin doğu politikasından, savaşan tarafların durumu 
ile mevkilerden söz edilmiştir. Ayrıca, Türk Ordusu’nun zaferleri, Yunan 
Ordusu’nun mağlubiyeti ile geriye çekilişi ve barış meseleleri anlatılmıştır. 
Makalelerde İzmir ve bölgesinin statüsü, Trakya, İstanbul ve boğazlar konusuna 
dikkat çekilmiş ve savaşa yönelik müttefik devletlerinin yaklaşımları irdelenmiştir.  

Haberlerde gerek komutan, gerekse siyasetçi olarak  Mustafa Kemal 
Paşa’nın bu savaştaki rolü ön plana çıkarılmıştır. Aynı haberlerde Ankara ve 
İstanbul Hükümetleri arasındaki münasebetler yer almıştır. 

Gazetelerde Yunanistan için olumsuz savaş sonuçları münasebetiyle orada 
çıkan kriz ile hükümet değişikliğinden, Trakya, İstanbul, Edirne, boğazların 
uluslararasılaştırılması ve diğer konular üzerine tarafların tekliflerinden 
bahsedilmiştir. Bunların yanı sıra savaşa yönelik ve savaş sonuçları hakkında 
Sovyet Rusya’nın yaklaşımları dikkate alınmıştır. 

Gazete sayılarında yer alan makaleler çoğunlukla yalnız bir haber 
statüsünde olmalarına rağmen, dönemin uluslararası gelişmelerini incelemek 
açısından önem arz etmektedirler. 

Anahtar Kelimeler: “Komunisti”, “Pravda Gruzii”, Türkiye, Yunanistan, 
Savaş, İtilaf Devletleri. 

 
ABSTRACT 
Following the establishment of Soviet regime in Georgia on 25th Fabruary, 

1921, the official press means of the central government published in both Russian 
and Georgian began to cover news both in the region and in the world. In this 
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study, news covered by “Pravda Gruzii” and “Komunisti” newspapers are 
analysed. 

In “Pravda Gruzii”, the daily newspaper in Russian published by Georgian 
Communist Party and Committee of Revolution, there were about 35 articles on the 
Turkish-Greek war in 1921. In addition, news about Turkey are also included in the 
study, yet the number of these news is not high.  

In “Komunisti”, the daily newspaper published by Governmental Committee 
of Central and Tbilisi Committe and Council of all Georgian Labourers, Workers, 
Red Army, Sailors and PMs, the subject of Turkish-Greek war was divided into 
two categories in 1922: Ottoman-Greece war, and NearEast news. These news and 
reports included all the details and procedures of the war.  

Some parts of the news presented in the newspapers were derived from 
foreign and Turkish press of the time. Some were taken from Moscow. In the news, 
the reasons of the war were discussed and the conditions of the Ally forces, the 
warring sides and their positions were reported. Besides, the victoriesof the Turkish 
army, the defeat of the Greek army, its retrieve and peace matters were also 
handled. In the articles, the case of İzmir province as well as the Tracean region, 
İstanbul and the subject of the Straits were analysed and the approaches of the 
parties involved are also included.  

In the news, the role played by Mustafa Kemal Pasha both as a commander 
and as a politician is brought to the fore. In the same news the communication 
between Ankara and İstanbul governments is also given place.  

The other topics covered in the newspaper articles are the outbreak of a crisis 
in Greece due to the negative war results, the change of government there, the 
internationalisation of Tracea, İstanbul, Edirne and the Straits, and the proposals of 
sides on various matters. Additionally, the approaches of the Soviet Russia towards 
the war and its consequences are also taken into account. 

Although the articles in these newspapers are only sources of news, they are 
of great importance in terms of the clues they give about the international 
developments of the period.  

Key Words: “Komunisti”, “Pravda Gruzii”, Turkey, Greece, War, Ally 
States. 

 
 
 
 

15 Mayıs 1919’da Yunanistan ordusunun İzmir’e çıkmasıyla başlamış olan 
Türk Yunan Savaşı 9 Eylül 1922’de Türk Ordusu’nun İzmir’i geri almasıyla 
bitmiştir. Yunan Ordusu’nun ilk başarısı ile 1921 yaz aylarında Anadolu’nun Batı 
kısmının büyük çoğunluğunu işgal etmesine rağmen Yunanlılar bu savaşta 
tamamen mağlup edilmişlerdi. Dönemin Gürcistan basın mensupları cephede 
cereyan eden olayları titizlikle aktarmaya çalışıyorlardı.  

 “Pravda Gruzii” gazetesinde yer alan Türk –Yunan Savaşları üzerine olan 
haberler genellikle aynı başlık altında alt başlıklar olarak aktarılmıştır. Gazetede 
yer alan yaklaşık 35 haberden bir kısmı aşağıda sunulmuştur. 

06 Nisan sayısında genellikle Türk Ordusu’nun zaferleri üzerine 
durulmuştur. Haberler Trabzon ve Roma’dan alınmıştır. Burada Türk Ordusu 
tarafından 3 Yunan taburunun perişan edildiği, iki Yunan taburunun ise cephe 
boyunca savaşa devam ettiği anlatılmıştır. Roma’dan 3 Nissan’da alınan haber 
İngiltere-Mısır Hükümeti’nin bilgilerine dayalıdır. Buna göre, Mısır Yunanistan’a 
silah ve teçhizat temin ediyordu. Ayrıca, Mısırdaki Yunan vatandaşlarını seferber 
edip İngiltere polis güçlerinin refakatinde Yunanistan’a gönderiyorlardı. Yapılan 
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değerlendirmede İngiltere’nin Yunanistan’a apaçık yardımından söz edilmiştir (06 
Nisan, 1921: №30).  

28 Nisan 1921 gazetesinde yer alan haberlerin bir kısmı Batum’dan, diğer 
kısmı ise İstanbul ve Lyon’dan alınmıştır. Bunlara göre Anadolu konusunda 
Haziran’a kadar bir değişikliğin olmayacağı bekleniyordu ve her iki taraf da son 
askeri hareketler için hazırlanıyordu. Tür Ordusu askeri hareketlerini durdurmuştu. 
Bursa ve Uşak daha Yunanların elinde bulunuyordu. İstanbul haberinde İtalya 
Hükümetince bu savaşta arabuluculuk kararın alındığı ve bu konuya da her iki taraf 
yetkililerince sıcak bakılacağı belirtilmiştir. Lyon haberi Ankara’dan alınan 
bilgilere dayanır ve Alaşehir yakınlarında Yunan Ordusu’nun daha bir 
mağlubiyetinden söz eder (28 Nisan, 1921: №48).  

18 Mayıs gazetesinde yer alan haberlerin bir kısmı Gürcistan’da TBMM’si 
temsilciliği tarafından yapılan açıklamadır. Burada 9 Mayıs’ta Sapanca civarında 
Yunanlılar geri çekildiğinden, Uşak civarında Türkler tarafından Tırğaç1 
köprüsünü patlattığından bahsedilmiştir. Ankara’dan alınan bilgilerde Doktor Nead 
Reşad2 ile Hindistan temsilcisi olan Ağa Han’ın Londra’ya gittikleri belirtilmiştir.  
Batum’dan 16 Mayıs’ta telgrafla alınan haber Mustafa Kemal Paşa tarafından 
cepheyi gezdikten sonra yaptığı açıklamadır. Paşa: “Yunanlılar bazen yeni bir 
hücumdan söz ediyorlar. Yunanlıların daha bir kez şanslarını deneyeceklerinden 
haberim yok, çünkü iki defa denemiş oldular artık. Ancak, bizler her yönden 
hazırız. Ordumuzun durumu mükemmeldir. Hiçbir zaman olmadığı gibi ruh hali 
çok yüksektir” gibi ifadeler kullanmıştır. Daha bir ve Batum üzerinden alınan 
Ankara haberine göre İngilizlerin Yunan hava komandosu ile çetecilerin Anadolu 
sahillerine inmeleri için yardım edildiği anlatılmıştır (18 Mayıs, 1921: №63).  

„Neitralitet Konstansinepolya (İstanbul’un Tarafsızlığı)” adlı makalede İtilaf 
Devletleri’nin yüksek komiserleri toplantısında Türk-Yunan Savaşı döneminde 
İstanbul’un tarafsızlığı için alınan karardan bahsedilmiştir. Buna göre, Yunanlılar 
İstanbul’u askeri hareketlerini yürütmek amaçla kullanamayıp operasyonlarını 
azaltmak zorunda kalacaklardı. Bu yüzden İzmit ile Bursa’da bulunan askeri 
birliklerine iaşeyi yalnız Rohosto3 üzerinden sağlayabileceklerdi. “Zaprosili Mira 
(Barış İstediler)” adlı daha bir makalede verilen bilgilerde Yunan Hükümeti’nin 
İngiltere’den istediği arabuluculuk konusundan söz edilmiştir. Buna göre Yunan 
tarafı Türkiye ile barış yapıldığında “Anadolu’yu terk edeceği, İzmir’in özerk bir 
bölge olarak ilan edileceği, Trakya ile adalarının Yunanistan’a bırakılacağı, Kral 
Konstantin’in tahttan ineceği” gibi şartları ileri sürmüştü. Aynı haberden 
anlaşıldığına göre Türk basını bunu ironi ile karşılamıştır. “Zayavlenie Angorskogo 
Premyera (Ankara Başbakanı’nın Açıklaması)” adlı haberde Fevzi Paşa basın 
temsilcileriyle görüştüğünde “Yunanlılar yeni bir askeri hareketten söz 
ediyorlarmış. Ancak, tarafımızdan her türlü tedbirler alınmıştır. Londra 
Konferansı’nda verilen teklifler tam bağımsızlığımızın sağlanması için yeterli 
değildir. Şunu da belirtmek gerekir ki, söz konusu konferans halkımızın milli 
egemenliğini sağlamak için hazır olduğunu belirtmiştir. Biz tam bağımsızlığımızı 
beklemeye hazırız. Yalnız bu durum ise genel barışın ana şartı olarak kabul 
edilmelidir” gibi ifadelerini kullanmıştır (20 Mayıs, 1921:№ 65).  

Ankara’da alınan haberde İngilizlerin Yunanlılara yardımından söz 
edilmiştir. Buna göre İngilizler tarafından Yunanlılar için gemilere 12 ağır top, 
büyük miktarda mermi, yedek parçalar, ağır topları taşımak için atlar yüklenmiş ve 
Mudanya’ya gönderilmişti. Ayrıca aynı İngilizler Yunanlılar için İstanbul’da çok 

                                                            
1 Haberde bu yer adı yanlışlıkla gösterilmiş olabilir. 
2 Bu şahsın ismi yanlışlıkla gösterilmiş olabilir. 
3 Makalede bu İsim yanlış kullanılmış olabilir  
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sayıda katır ve at  satın alıp Galata limanından Mudanya’ya gönderilmişti (31 
Mayıs, 1921: №73).   

“(Turtsia i Antanta) Türkiye ve İtilaf Devletleri” başlıklı makalede İtilaf 
Devletlerinin Türk-Yunan Savaşında arabuluculuk konusu dikkate alınmıştır. 
Haberler Lyon, Londra, Ankara gibi şehirlerden alınmıştır. Makalede anlattığına 
göre, Yunana Hükümeti İtilaf Devletlerinin barış teklifini kabul etmedi ve Türklere 
karşı askeri hareketlerine son vermedi Yunan argümanına göre hali hazırda İtilaf 
Devletlerinin teklifinin kabulü mümkün değildi, fakat konu bilahare 
görüşülebilirdi. Devamında “Tan” gazetesi tarafından yapılan değerlendirme var. 
Gazete Yunanlıların  tek başına yaptığı askeri hareketlerinin riskli görüyor ve 
sonucun kötü olacağını  şu şekilde vurguluyor: ”Yunan Hükümeti geçici askeri 
başarıları sonucunda İtilaf Devletleri tutumlarının kendi lehine çevrileceğini 
düşünüyorsa, çok yanılmıştır”. Fransız basınına göre, Yunan Hükümeti tarafından 
barış teklifinin kabul edilmeme meselesi İtilaf Devletlerini zor duruma soktu ve bu 
davranış Yunanistan için talihsiz sonuçlar getirebilirdi. Gazete tarafından Türk 
basınından alınan parçada ise “İngilizler Türkleri Yunanlılara karşı teşvik ettiler, 
ancak tam tersini yapıp Türklerin elinden İstanbul’u aldılar. Ayrıca, ülkenin Doğu 
bölgelerinde vatandaşları isyana davet edip bunun sebebi olarak Anadolu’da 
Bolşevizmin yayılmasını göstermeye çalıştılar. Bunun için ajanlarını gönderiyorlar. 
Halkı korkutmak için kendi ajanlarına propagandanın Enver Paşa adına 
yapacaklarını söylenmişlerdir” gibi ifadeler mevcuttur (29 Haziran, 1921: №96). 

“Komunisti” gazetesinde bulunan konu üzerindeki haberlerin her biri 1,5-2 
sayfalıktır ve sayısı 30’a kadardır. Konuya daha kapsamlı yaklaşan haberlerin bir 
kısmı aşağıda verilmiştir. 

“Ankara Ğebulobs Samşvidobo Tsinadadebas (Ankara Barış Teklifini 
Kabul Ediyor)” başlıklı haber, 8 Nisan’da Trabzon’dan telgrafla alınmıştır.  Alınan 
haber “İstikbal” gazetesi tarafından çıkarılan bir haberin aktarımıdır. Haberde 
“Yusuf Kemal Bey’in açıklaması ile sert tartışmalardan sonra TBMM oy 
çoğunluğu ile geçici barış kararını aldı. Yusuf Kemal Bey tarafından imzalanan 
geçici barış için verilen cevapta barış şartları belirlendi. Barış 4 ay süre ile 
imzalanacak. İlk şart olarak Yunanlar 15 gün içerisinde askerlerini Eskişehir, 
Kütahya ve Afyonkarahisar’dan çekmeleri gerekiyor. Şartlar yerine getirildikten 
sonra bir karma komisyon kurularak buralar TBMM hükümetine teslim edilecektir. 
İkinci şart olarak 4 ay içerisinde Yunan orduları Anadolu ile birlikte İzmir’i de terk 
edeceklerdir.” gibi ifadeler mevcuttur. Haberin devamındaki açıklamaya göre 4 
aylık geçici süre içerisinde beklenilen sonuçlar elde edilmezse TBMM hükümeti 
geçici barışın üç ay süreliğine ertelenmesini kabul ediyordu. Bu şartlar uygun 
olduğu takdirde Ankara hükümeti, geçici barışın imzalanmasından itibaren üç hafta 
içerisinde barış şartlarının ayrıntılarını görüşmek için heyetini gönderecekti (12 
Nisan, 1922: №81).   

02 Ağustos sayısında konu ile alakalı üç tane makale bulunur. Birisi 
İstanbul meselesi ile ilgili olup 31 Temmuz’da Bordeux’tan radyo ile alınan 
haberdir. Buna göre, Fransa hükümeti, Yunanların İstanbul’u işgal etmek için ileri 
sürdükleri taleplerini reddetmişti. Devamında bu konuda bütün müttefiklerin 
hemfikir olduklarından, Rodos Adası’na Yunan ordusunun yerleştiğinden 
bahsedilmiştir. “İzmir” adlı ikinci haberde anlatılana göre 31 Temmuz’da İzmir 
bölgesinin özerkliği ilan edilecekti. “Yunanistan ve İzmir” başlıklı haberde 
Steryagidis’in İzmir’de çıkardığı bildirisinden bahsedilmiştir. Bildiriye göre; 
Yunanların eline geçen İzmir, müttefiklerin savaş döneminde kabul ettikleri 
prensipler kapsamında doğrudan Yunan toprağı sayılacaktı.   Steryagidis ahaliye 
asayişi korumak için yerel şûra ile “Sivil Muhafızlar Birliği”ni kurmalarını teklif 
etmişti. Bölge sınırları ise Yunan ordusu tarafından korunacaktı. Bildiride yerel 
meclis konusundan ise söz edilmemiştir (02 Ağustos 1922, №175). 
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06 Eylül sayısında yer alan “(Osmalet-Saberdznetis Omi) Osmanlı-Yunan 
Savaşı” adlı makale yeterince geniştir. Burada gazetenin kendi yorumlarıyla 
birlikte Avrupa’dan alınan haberler de paylaşılmıştır. Makalenin başında 
“Anlaşıldığı kadarıyla Mustafa Kemal Paşa’nın ordusu, Yunan ordusunu mağlup 
etmiş ve stratejik açıdan önemli noktaları ele geçirmiştir. Yunanların mağlup olan 
tümenleri, düzensiz bir hâlde geri çekiliyor ve oluşan durumu değiştirebilme 
ihtimalleri yoktur.” gibi yorumlar mevcuttur. İleri sürülen düşüncelere göre; “Türk-
Yunan Savaşı Sevr Antlaşması’ndan sonra başlamıştır. İtilaf Devletleri 
Yunanistan’ı yanında tutmak için Türk topraklarını vaat etmişlerdi.” Gazete 
Yunanistan’ın attığı adımları yanlış görüyor. Aynı düşünceye göre “Yunan istekleri 
yalnız bir formalite olarak yerine getirilebildi, çünkü vaat edilen topraklar fiilen 
Mustafa Kemal’in Türkiyesi’nin elinde  idi ve Kemal Paşa tarafından Sevr 
Antlaşması’nın şartları kesinlikle reddedilmişti”. Gazete İtilaf Devletleri’nin 
Türkiye politikasını olumsuz buluyor ve Mustafa Kemal Paşa’nın Batı 
emperyalizmine karşı çektiği bayrağı esaretten kurtuluş olarak değerlendiriyor. 
Burada İngiltere ve Fransa arasında çıkan gerginlikten bahsederek her ikisinin de 
Yakın Doğu politikasını kendi lehine çevirmek için gayret gösterdiklerinden 
bahsedilmiştir. Makalede Türk halkının emperyalistlerin politikasına güvenmeyip 
Sovyetlere yaklaşma ihtimali, tek ve doğru seçenek olarak öne sürülmüştür. 
Avrupa’nın farklı merkezlerinden gelen haberlerde cephedeki durum anlatılmıştır. 
Roma’dan 4 Eylül’de alınan haberde savaşan tarafların mevki ile askerî 
manevralarından söz edilmiştir. 08 Eylül 1922, №205 numaralı gazetenin “Türk-
Yunan Savaşı” başlıklı haberi, 7 Eylül’de Moskova’dan alınmış ve “Evening 
Standart” adlı gazetenin haberleri paylaşılmıştır. Burada Yunanistan’ın İtilaf 
Devletleri’nden Türkiye ile geçici barış kurulmasında aracı olmalarını istemesine, 
İstanbul’daki İngiliz, Fransız, İtalyan ve ABD kruvazörlerinin İzmir’e geçtiklerine 
ve Türk ordusunun Bursa’yı alarak İzmir’e doğru hareket ettiğine dair bilgiler 
mevcuttur. “Tan” gazetesinden aktarılan bilgilerde Yunan hükümeti, Anadolu 
topraklarını terk etmek için hazır olduğunu beyan etmişti. Ancak, durum Trakya 
konusu dolayısıyla zorlaşmıştı. Gazetenin yorumuna göre, Yunanların Trakya’yı 
elinde tutma teşebbüsü reddedilecekti. Burada İngiliz basınının düşüncesi de 
paylaşılmış ve İngiltere’nin Trakya Türklere asla terk edilemez tutumunda olduğu 
belirtilmiştir. “Daily Telgraph”a göre Müttefikler, Mustafa Kemal Paşa ordusuna 
Küçük Asya sınırlarını aşmak ve anlaşmayı tamamen bozmak için izin 
vermeyecekti. Gazeteye göre, İngiliz diplomasisinin asıl amacı, Boğazları 
korumaktı. 2 Eylül’de telgraf aracılığıyla Ankara’dan alınan habere göre Türk 
ordusu hareketlerine devam etmiş ve Yunanlar cepheyi terk etmişlerdir. Ayrıca 
Türkler tarafından çok sayıda esir ile askerî malzemelerin ele geçirildiğinden ve 
Uşak’taki büyük bir yangından bahsedilmiştir. 21 Eylül Ankara haberlerinde Türk 
ordusunun Kütahya ile Çevri Kuder’in ve 200 topun ele geçirdiğinden, 
doğrulanmamış bilgilere göre ise Uşak ve Eskişehir’in Yunanlardan alındığından 
söz edilmiştir. 2 Eylül’de Ankara’dan telgrafla alınan haberlere göre 1 Eylül’de 
TBMM binası önünde düzenlenen bir gösteride Mustafa Kemal Paşa ordu ile halka 
hitap etmişti. Paşa, Afyonkarahisar ile Dumlupınar’da Yunan ordusuna karşı 
yapılan savaşta ve Yunan mağlubiyetinde Türk ordusu ile halkın fedakârlığından 
bahsetmiş ve konuşmasında “Akdeniz’e ulaşan yegâne ordumuz, ileri!” gibi 
ifadeler kullanmıştır. Gazetenin yaptığı yoruma göre, Mustafa Kemal Paşa’nın 
halka hitap etmesi, Yunan ordusunun asıl güçlerinin yok edileceği ve Türklerin 
millî düşüncelerinin gerçekleşeceği anlamına geliyordu. Bu sayıda paylaşılan ve 
Ankara’dan 2 Eylül’de alınan “Yeni Gün” gazetesindeki haber Dış İşleri 
Bakanı’nın kısa ifadesine değinmiştir. Buna göre Türk ordusunun zaferi, Türk 
halkına millî amaçlarına varmak için imkân sağlayacaktı (06 Eylül 1922, №203).  
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09 Eylül saysındaki haberlerin büyük kısmı 8 Eylül’de Moskova’dan, bir 
kısmı ise 7 Eylül’de Bordeux’tan alınan bilgilerdir. Birincisinde kısa haberler 
olarak İzmir’in tahliyesinin zorunlu olduğundan, Kral Konstantin’in tahtının 
sarsıldığından, Mustafa Kemal Paşa’nın ordusunun bütün cephedeki başarılı 
hareketlerinden, Yunan ordusunun direnişinden, İzmir’deki panikten, Atina’daki 
gergin durumdan, Yunan hükümetinde beklenen krizden, Londra’daki düşüncelere 
göre Yunan ordusunun bir felakete düşeceğinden,    İngiltere’nin geçici bir Türk-
Yunan barışının imzalanması için aldığı tedbirler üzerine Fransa hükümetinin 
verdiği cevaptan ve bu durumdan dolayı her iki hükümetin anlaşabileceğinden, 
Mustafa Kemal ve arkadaşlarının zaferi sayesinde halk arasındaki sevinçten 
bahsedilmiştir.  Habere göre, Türk hükümeti zafer coşkusuna rağmen yeni 
taleplerde bulunmamış ve millî azınlıkların haklarına saygı gösterme hususunda 
hazır olduğunu belirtmiştir. Ancak Türk hükümeti, barış şartlarının sadece 
Türkiye’nin bağımsızlık ile toprak bütünlüğüne göre düzenlenmesi hâlinde kabul 
edeceğini açıklamıştır. Burada Fransızlar ile İngilizlerin konuya yaklaşımlarından 
söz edilerek Yunanlar için Anadolu’nun tamamen kayıp olduğundan 
bahsedilmiştir. Bu durum, “Yunanların İzmir’i elinde tutabilecekleri de şüphelidir.” 
gibi ifadelerle de belirtilmiştir. Diğer habere göre Yunanistan’ın, savaşan ülkelerin 
katılımıyla İzmit’te bir konferans düzenlemeyi planladığından, haberin devamında 
ise cephedeki durumdan bahsedilmiştir (09 Eylül 1922, №206).  

Daha bir sayıda Avrupa şehirlerinden, Ankara ile Moskova’dan Türk – 
Yunan savaşlarını anlatan haberler mevcuttur. Bordeux’tan 9 Eylül’de alınan 
bilgilere göre Türk süvarisinin Ege Denizi’ne vardığı, Güney’deki orduya yardım 
edecek Yunan Kuzey ordusunun Uşak’ta kuşatıldığı, Türk ordusunun Manisa 
çevrelerine kadar ulaştığı ve demir yolunu ele geçirdiği, Yunan ordusunun 
durumunun çok kritik olduğu, Türk ordusu öncü birliklerinin İzmir’den 40 km 
mesafede bulunduğu, Yunanistan Bakanlar Kurulu’nun istifa ettiği, Bükreş’ten 
Yunan veliahdının çağrıldığı, müttefik devletleri tarafından Yunan Dış İşleri 
Bakanı’na bir açıklama yazılarak Fransız ordusunun Anadolu’da çıkarttığı olaylar 
üzerine dikkat çekmesinin talep edildiği, Anadolu’da meydana gelen olayların 
Fransız halkını rahatsız ettiği, Yunan generali İmesis Vasianes’in Trakya’dan 
İstanbul’a  yönelik yaptığı provokasyon ve bu işte Yunan hükümetinin parmağının 
olduğu, Mustafa Kemal Paşa tarafından askerlerin dikkatine çıkarılan bir emirde 
millî azınlıklara yönelik olumsuz davranışların  ölüm cezası ile cezandırılacağı, 
Yunanların müttefik devletler aracılığıyla Ankara hükümetine  gönderdikleri 
mesajda geçici barış kabul edildiğinde Anadolu’yu boşaltacakları, İtalyan basınına 
göre Venedik’te düzenlenecek Yakın Doğu Konferansı’nda barış meselesini 
görüşmek için Türk ve Yunan temsilcilerinin katılmalarını sağlamak amacıyla  
İtalya’nın Fransa ve İngiltere ile görüşmelerde bulunduğu gibi  haberler mevcuttur. 
Burada Yunan askeri eksperi olan Nakos’un düşünceleri de paylaşılmıştır. Paris’te 
bulunan Nakos: “Müttefiklerin askeri operasyonlara katılmadığında Yunan askerî 
birliklerinin Anadolu’da kalması hiçbir şeye yaramıyor. Kral Konstantin yenilginin 
gerçek sebeplerini saklıyor. Ancak zaman geldiğinde her şey belli olacaktır. Halk 
kendi yaklaşımlarını belli eder ve Kral, tahtından vazgeçmek zorunda kalır.” gibi 
ifadelerini kullanmışlardır. Ankara’dan 9 Eylül’de alınan haber Türk ordusu 
tarafından İzmir’in kurtuluşuna dairdir (12 Eylül 1922, №206).   

13 Eylül sayısındaki haberlerin bir kısmı 5 ve 9 Eylül’de Ankara’dan alınmış 
ve İzmir savaşları hakkındadır. Türk ordusunun sağ cephesi mücadelesi anlatılarak 
Alaşehir ile hemcivar bölgelerin kurtulmasından ve saat 10:20’de süvari 
birliklerinin İzmir’e girişinden bahsedilmiştir........ Cephe konuları anlatıldığında 
“Yunanistan’ın Güney ordusu esir düşmüştür. Türklerin Kuzey ordusu ise Marmara 
Denizi’ne varmıştır. Yunanlar 50.000 asker kaybetmişlerdir, bunlardan 15.000’i ise 
esir düşmüştür. Cumartesi sabah Zeki Bey komutasında Türk süvarisi İzmir’i 
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almıştır. Anılan gelişmeden sonra İzmir’de asayiş bozulmadı ve Türk ordusu 
tarafından uygunsuzluk yaratılmadı. İzmir’den döndükten sonra Teodokis şehrin 
tahliye edildiğini beyan etti.” gibi  cümleler kullanılmıştır. Bordeux haberinde, 
ayrıca geçici barış konusu anlatılmış ve “Londra Parlamentosu’nda ileri sürülen 
düşüncelere göre geçici barışın imzalanması için tek yol, Yunan ordusu 
komutanlığının Türk ordusu komutanlığı ile görüşmesidir. Aynı  milletvekillerine 
göre Türkiye; Anadolu, Trakya ve İstanbul’un tahliyesi dışında gördüğü zararın 
geri ödenmesini de talep edecektir.” gibi ifadeler kullanılmıştır. Geçici barış 
meselesine devam ederek gazetede 14 Eylül’de Moskova’dan alınan haberler 
paylaşılmıştır. Bu haberler İstanbul’dan alınan bilgiler üzerinden hareketle 
yayımlanmıştır. Yazıda “İstanbul’da bulunan müttefiklere göre geçici barış için 
Ankara, Yunan ordusu komutanlığından Türk ordusu komutanlığına direkt 
başvurmasını talep edecektir. Türk ordusu komutanı, Anadolu’nun tahliyesi ile 
birlikte İstanbul’da yaşayan Yunan askerlerinin şehri terk etmelerini talep etmiştir.” 
gibi ifadeler kullanılmıştır.  Ankara’dan alınan haberde ise Mustafa Kemal 
Paşa’nın Yunanlarla henüz geçici barış imzalamayacağı bilgisi mevcuttur. 
Moskova’dan 12 Eylül’de alınan aynı haberde ise Türk basınının düşünceleri de 
paylaşılmıştır. Buna göre Ankara geçici barışı imzalamak için tüm Yunan 
ordusunun teslim olması ile Anadolu’nun tahliyesini şart koymuştur. Devamında 
“İstanbul’da bulunan Müttefik Devletleri Yüksek Komiserleri,  Ankara hükümetine 
geçici barış teklifinde bulunmuşlardır. Ancak mevcut durumdan dolayı atılan bu 
adım başarısızdır.” gibi açıklamalar yapılmıştır (13 Eylül 1922, №209).  

28 Eylül gazetesinde “Ahlo Ağmosavleti (Yakın Doğu)” adlı geniş bir 
makalede farklı başlıklar altında ve farklı şehirlerden alınan haberler mevcuttur. 27 
Eylül Moskova’dan alınan bilgilere göre Fransız ve İngiliz hükümetleri müttefikler 
tarafından oluşturulan anlaşma şartlarını görüşmüşlerdi. Buna göre, Boğazlar ile 
İstanbul’da müttefiklerin askerî güçlerinin bulunması ve millî azınlıkların 
haklarının muhafaza edilmesi şartıyla İstanbul, Doğu Trakya bölgesi ile Edirne, 
Ankara hükümetine verilecekti. Her iki hükümet tarafından proje kabul edilmesi 
hâlinde barış konferansı 30 Eylül’de düzenlenecekti. Devamında Paris toplantısı 
haberlerinden bahsedilmiş ve burada “İngiliz kamuoyu Paris toplantısı 
sonuçlarından memnundur,  Curzon toplantı sonunda İngiltere, Fransa ve İtalya’nın 
tam anlaşmaya varabildiklerini belirtmiştir. Devletler Türkiye’yi Milletler 
Cemiyeti’ne kabul etmek için hazırlar. Müttefikler Türk topraklarından Yunan 
askerî birliklerinin çıkarılması için kendi etkilerini kullanacaklardır. Ankara 
hükümeti tampon bölgeye askerî birliklerini göndermemek ve Boğazları tutmamak 
konusunda sorumludur.” gibi ifadeler mevcuttur. Makalede tampon bölgeden 
bahsedildiğinde General Shatelwost’un Ankara temsilcisini, tampon bölgeden Türk 
birliklerinin çekilmesi için ikna etmeye çalıştığı ve bu konuda Mustafa Kemal 
Paşa’dan henüz cevap alınmadığı belirtilmiştir. “Fransa ve Mustafa Kemal” adlı alt 
başlıkta Fransız hükümeti tarafından Mustafa Kemal Paşa’ya bir telgraf 
gönderilerek Fransa’nın özel temsilcisi Buioni’nin Türkiye’ye gitmeden önce 
açıklamalarından vazgeçmesini talep ettikleri haberi mevcuttur. Devamında 
anlatıldığına göre Buioni, Poincaré ile görüştükten sonra Mustafa Kemal Paşa ile 
görüşmek için gitmişti. Buioni bu görüşmede Kemal Paşa’ya Boğazlar konusunda 
Türkiye’nin statüsü ile Edirne’nin Türkiye’ye iade edilmesini teklif edecekti. Bu 
teklifler kabul edilmezse Fransa, İngiltere’nin yanında  yer alacaktı. Paris’te bu 
konuda Rusya’nın nasıl davranacağını sabırsızlıkla bekliyorlardı. Burada 
müttefikler tarafından Mustafa Kemal Paşa’nın, Ankara ve İstanbul hükümetlerinin 
konferansa davet edildiği ve böylelikle birleşik Türk heyetinin bir arada 
bulunabileceği haberi mevcuttur. Diğer bir habere göre İngiliz işçiler heyeti, Lloyd 
George ile görüştüklerinde İngilizlerin Türkiye veya Yunanistan lehine 
savaşmasını uygun görmeyeceğini belirtmişlerdir. Bu sayıda çıkan ve Nauen’den 
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alınan haberler de 27 Eylül’e aittir.  Burada Paris’ten gelen bilgiler mevcuttur ve 
tampon bölgeye Türk askerî birliklerinin yeniden girdikleri ve Yeniköy’ü tutmaları 
yüzünden kargaşaların çıktığından, Türk birliklerinin belli bir zaman sonra geri 
çekilmemeleri hâlinde İngiliz askerlerinin her türlü gelişmelere hazır 
olduklarından, İngiliz hükümetinin Yakın Doğu Bölgesi’ne yeni birliklerini 
göndereceği kararını henüz iptal etmediğinden ve  İngiltere’den yani ilikler ile 
gemilerin kademeli olarak çıktığından bahsedilmiştir. Diğer bir haber “Havas” 
acenteliği haberlerine dayanır ve sadrazamın Kemal Paşa’ya İstanbul Hükümeti’nin 
istifa edeceğine dair verdiği mesajdan bahsedilmiştir. Haberlere göre, İstanbul 
Hükümeti Ankara Hükümeti’ni bütün Türkiye hükümeti olarak gerek fiilen, 
gerekse hukuken tanımıştı. Ankara’dan 26 Eylül’de alınan habere göre “Öğüt” 
gazetesi barış görüşmeleri için ön şart olarak “1) Türk askerî birlikleri İstanbul’a 
hiçbir engelle karşılaşmadan girmelidir; 2) Ankara Hükümeti’ne Trakya’nın iade 
edileceğine dair garanti verilmelidir; 3) Osmanlı İmparatorluğu’nu dağıtan Ankara 
Hükümeti’ni hukuken tanınacaktır” gibi şartlar sunmuştur: Diğer bir habere göre 
“Yeni Gün” gazetesi İtilaf Devletleri tarafından verilen notaya karşı çıkmıştır. 
Gazeteye göre İngiliz hükümeti nota vererek Türk tarafını kandırmaya kalkmış ve 
bunu zaman kazanmak adına yapmıştır. Devamında “Türk ordusu ‘Vaat edilen 
şehre’ doğru ilerliyor ve hiçbir güç onu durduramaz. Askerî birliklerimiz Yunanları 
Trakya’dan çok kolay kovacak. Müttefikleri ise Boğazları terk edeceklerdir. 
Notaya imza atan müttefik devletlerinden birisinin İstanbul’da Yunanlar ile 
Ermenileri seferber yaptığını Türk tarafı kabul etmez. Müttefikler İstanbul’u ağır 
barış şartlarını ileri sürmek için elinde tutuyorlar. Müttefikler nota şartlarını inkar 
etmeli, aksi takdirde askerî birliklerimiz ilerlemeye devam edecektir.” gibi ifadeler 
kullanılmıştır. 28 Eylül Ankara haberleri Suriye ve Mısır basını üzerinden 
paylaşılmıştır. Burada Türk ordusunun Yunan ordusuna galip gelmesi İngiltere’nin 
mağlubiyeti olarak değerlendirilmiş ve “Doğu’daki siyasî kasırga Sevr 
Antlaşması’nı kökünden silmiştir. Mustafa Kemal Paşa Avrupa siyasetini yıktı ve 
Doğu’yu Avrupa zulmünden kurtardı.” şeklinde ifadeler kullanılmıştır. 
Croydon'dan 26 Eylül’de gelen bilgilerde müttefikler notasına Ankara’nın henüz 
cevap vermediği ve İstanbul’da konu üzerine farklı düşüncelerin ileri 
sürüldüğünden söz edilmiştir...... Habere göre Venedik Konferansı’nın düzenlenme 
tarihi ise Kemal Paşa’dan beklenen cevaba bağlıydı. Moskova haberlerine göre 
tampon bölgeyi geçen Türk süvarisi çatışma çıkmadan geri çekilmişti. Aynı tarihli 
Hanoffer haberlerinde  Ankara’dan verilen notaya cevabın henüz alınmadığından, 
TBMM daha karar almadığı için Kemal Paşa’nın cevap vermediğinden,  Yunan 
askerî birliklerinin Trakya bölgesini tahliye etmesiyle yerine İngiliz birliklerinin 
girmesi yüzünden durumun tehlikeli olduğundan bahsedilmiştir. Akabinde gelen 
haberlerde “Bölgeyi terk eden Türk süvarileri yeniden bölgeye girdiler. Yardım 
alan İngiliz birlikleri ise Çanakkale’yi terk etmiyorlar ve her türlü gelişmeler için 
hazırlanıyorlar. General Harington Türklere bir süre vererek süre bittikten sonra 
sonuçların bütün sorumluluğunu Kemal Paşa’ya atacak. Türk komutanlığı ise 
sürenin 48 saat uzatılmasını talep etmiştir.” gibi ifadeler mevcuttur. 27 Eylül Roma 
haberinde Yunanlar tarafından Trakya’ya yardım için askerî birliklerin 
gönderildiğinden bahsedilmiştir (28 Eylül 1922, №222).  

Gazete sayılarında yer alan makaleler çoğunlukla yalnız bir haber statüsünde 
olmalarına rağmen dönemin uluslararası gelişmelerini incelemek açısından önem 
arz etmektedirler. 
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KAZAK TÜRKLERİ'NDE AĞIT GELENEĞİ 
 

THE THRENODE TRADITION IN KAZAKH TURKS 
 

Dinara ASHİMOVA* 
ÖZ 
Ağıt, insanların hayatını derinden etkileyen genellikle bir ölümün ya da acı, 

üzücü bir olayın ardından söylenen halk türküsüdür. Üzücü olayların ardından icra 
edilirler ve söylenen kişinin kültürü içerisinde yerleşmiş olan duyusal özellikleri 
barındırırlar. Farklı şekillerde ve farklı formlarda söylenebilirler. Doğal afetler, 
ölüm, hastalık gibi çaresizlikler karşısında korku, heyecan, üzüntü, isyan gibi 
duyguları ifade eden ezgili sözlerdir. Kazak toplumu bireylerinin yaşamlarında 
sürekli olarak uygulandığı için beşikten mezara kadar süren bir gelenektir. Bu 
nedenle halk edebiyatındaki unsurlar sürekli devam eden bir gelenekler dizgesidir. 
Kazak halkının batıl inançları, töreleri ve gelenek-görenekleri toplanarak belli bir 
amaç için yerine getirilir ve bu düşünceler şarkı ve şiirlerle ifade edilir. 

Halk arasında ağıt yakmak, ölen kişinin sadece bugüne kadar yaptığı 
iyilikleri ve çocuklarına bıraktığı mirasını anlatmakla kalmaz, söyledikleri ağıtın 
kafiyeli olmasını sağlayıp acılarını ritmik sesle ifade ederler. Bu yüzden 
günümüzde ağıtın sözüne, şarkısına ve sazına önem vermek gerekir. Ağıt söyleyen 
kişi, acılarını bu sözlü ürünlerle hafifletmeye çalışır. Ağıtlar sadece olayın yakın 
tarihlerinde icra edilmezler, kişilerin yıllar sonra anımsayacakları hatıralarında da 
icra ortamı bulurlar. Yas günü ağıt söylemek milli geleneğin bir örneğidir. Kazak 
milletinin bu törelerinin asırlar boyunca devam etmesinin nedeni halkın gelenek-
göreneklere bağlı olmasıdır. Modernleşmeyle beraber ağıt yakma geleneğinde 
azalma görülmektedir. Ağıt yakmanın manası bilimsel açılımlarla ifade edilmesine 
rağmen günümüzde ağıtın manasının değiştiği görülmektedir. Ayrıca destanlar ve 
masallar gibi sözlü anlatım türleri içerisinde ağıtların yer aldığı da görülmektedir. 
Bu çalışmada, Kazak Türkleri arasında ağıt geleneğinin araştırılması, ağıt 
sözlerinin özelliklerinin belirlenmesi ve onların kültürel ve manevi değerlerinin 
ortaya konması amaçlanmıştır. Kazakistan'ın folklor temelli yazılı kaynaklarından 
elde ettiğimiz veriler üzerinde duracağız. 

Anahtar Kelimeler: Ağıt, Gelenek-Görenek, Kazak Halkı, Kazak Folkloru, 
Yas Tutmak 

  
ABSTRACT 
Mourning is a folk song that is usually sung after a death or a painful, sad 

event that deeply affects people's lives. They are performed after sad events and 
contain sensory features that are embedded in the culture of the person being said. 
They can be said in different forms and in different forms. Natural disasters, death, 
disease in the face of helplessness fear, excitement, sadness, rebellion that 
expresses feelings such as crushed words. It is a tradition that lasts from the cradle 
to the grave because it is applied continuously in the lives of Kazakh society 
individuals. For this reason, elements in folk literature are a continuous 
system of traditions. The superstitious beliefs, rituals and traditions of the Kazakh 
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people are gathered and fulfilled for a particular purpose, and these thoughts are 
expressed in songs and poems. 

Lamenting among the public not only tells the deceased's good deeds and 
legacies left to his children, but also makes the lament rhyme and express their pain 
in a rhythmic voice. Therefore, it is necessary to give importance to the lyrics, 
songs and instruments of the lament. The lamenter tries to alleviate his pain with 
these oral products. Lamentations are not only performed in the recent history of 
the event, but also in the memories of the people who will remember years later 
find the execution environment. Mourning day is an example of national tradition. 
The reason why these traditions of the Kazakh nation have continued for centuries 
is that the people depend on traditions and customs. With the modernization, there 
is a decrease in the tradition of lament. Although the meaning of lament is 
expressed in scientific expansions, it is seen that the meaning of lament has 
changed today. In addition, it is seen that laments are included in the types of oral 
expression such as epics and fairy tales. In this study, it is aimed to investigate the 
tradition of lament among Kazakh Turks, to determine the characteristics of lament 
words and to reveal their cultural and spiritual values. We will focus on the data 
obtained from folklore-based written sources of Kazakhstan. 

Key Words: Threnode, Tradition, Kazakh People, Kazakh Folklore, 
Mourning 

  
Giriş 
Ağıt, ölen kişilerin ardından duyulan acıyı, üzüntüyü dile getirmek için 

söylenen şiirlerdir. Deprem, yangın, sel gibi doğal afetlerle ilgili de ağıtlar 
yakılmıştır. Ağıt söyleme işine "ağıt yakma", ağıt söyleyenlere ise "ağıtçı" 
denmektedir. Bu genel bir tanımdır. Erdoğan Altınkaynak ağıtlar üzerine yapılan 
tanımları verdikten sonra (2015 39-46) kendi tanımını”konusu ölüm olan, 
genellikle hecenin 8’li ölçüsüyle ve mani düzeneğinde meydana getirilen, cenaze 
başında ve devamla yas süresi içinde belirli bir törene veya töreye bağlı olarak ve 
genellikle kadınlar arasında meydana getirilen şiir türüdür” şeklinde yapmış ve 
ağıtları “1. Asıl ağıtlar, 2. Ağıt tarzında diğer şiirler” şeklinde  tasnif etmiştir. 
(Altınkaynak, 2015, 45-46) 

Ağıtlar, başından acı bir olay geçen ya da ölen kişinin iyiliklerinden, 
yiğitçe davranışlarından ve yaşamındaki önemli olaylardan söz eder. Belli 
geleneksel hareketler eşliğinde kendine özgü ölçü ve uyaklarla söylenir. Kazak 
halkının ağıt geleneği köklü bir tarihe dayanmaktadır. Kazakistan'nın her yerinde 
söylenmektedir. Halkın geleneklere bağlı kalması ağıtın, örf-adetin, kültürün ve 
diğer milli unsurların unutulmadan günümüze kadar geldiği görülmektedir. 
Kazaklar İslamiyeti Kabul ettikten sonra da bu geleneklerinden vazgeçmemişlerdir. 
Milli ve İslami gelenekleri bir arada tutmuşlardır. 

Kazak halkının geleneğine göre ağıt, ölen kişinin ardında kalan karısı, kızı, 
kız kardeşi, gelini ve akrabaları tarafından söylenmektedir. Ağıt, ölen kişinin 7’si 
çıkana kadar söylenir ve 40’ına kadar yakın akrabalar toplanarak kuran okur. 
Geleneğe göre ağıt söyleyen kadınlar ve kızlar üç gün boyunca yemek 
hazırlıklarına karışmazlar. Bu da Kazak halkının gelenek-göreneğinin ve inançlara 
bağlı olduğunun göstergesidir. A. Margulan “Ağıt söylemek edebiyatın en eski 
türüdür. Ortaya çıkış sebebi etrafımızda ve toplum içerisinde olan iyi kişilerin 
ölümüne ya da ölümünden sonra duyulan pişmanlığın göstergesidir” der. Ağıt, 
milli kültürün vazgeçilmez bir unsurudur. Geçmişten günümüze kadar bu gelenek 
hâlâ devam etmektedir. Kazaklarda ağıtlar ölen insanları duyurmak ve geride 
kalanları ferahlatmak, acısını paylaşmak içindir. “Kırgız ve Kazaklar’da cır, “ağıt, 
kendi kendine söylenen şiir ve şarkı”, coktagan cır ise “ağıt şarkıcısı, ölüm ve yas 
töreni şarkıları” anlamlarına gelmektedir (Ögel 1987: 454).” 
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Ölüm Türleri; Kazak Türklerinde ölüm türleri 6 ya ayrılmaktadır. 
Onlar: ak ölim (ak, beyaz ölüm), yani eceli gelerek vefat etmek; er ölim (kahraman 
ölüm), yani ölen kişi Vatanını, ailesini, çocuklarını ya da başkalarını koruma 
amacıyla kendi ömrünü riske atmaktır;  aram ölim (haram ölüm), intihar etmek;  ez 
ölim (hainlik ölüm), Vatanının ya da ailesinin kötü günlerinde kendini düşünerek 
kaçıp giderken kimsenin haberi olmadan vefat eden kimsenin ölümü;  it ölim (it 
ölüm), kimsenin haberi olmadan uzaklarda, ıssız yerlerde ölü kalmak ve cesetinin 
kuşa hayvana yem olması; surausız ölim (aniden gelen ölüm), hırsız ya da kötü 
işlerle ilişkisi olan kimsenin biriler tarafından öldürülmesi (Nüsipoğasulı, Japarulı, 
2001:63-65). 

Ölüyü yıkama; cenaze yıkama işlemlerinden haberi olan çoğunlukla yaşlı 
kişiler, aile yakınları ya da imam tarafından yapılır. Ölen kişi erkekse erkekler, 
bayansa bayanlar yıkarlar. Ölüyü yıkama, ayrı bir odada ya da perdelerle çevrilmiş 
bir alanda yapılır. Yıkama işleminden sonra ölen kişinin gözleri kapatılır, çenesi 
bağlanır ve beyaz kefene sarılır. Yakınlarından birisi ölünün ağzına yağ veya su 
damlatır. Bu işlemin ölünün diğer tarafa aç ve susuz gitmemesi inancına 
dayanmaktadır. Ayrıca bu işlemin ölüyü cennete götüreceğine inanılır. Bu işlemler 
tamamlandıktan sonra ölünün cenazesi okunur. 

Cenaze; Kazak Türklerinde vefat eden kişiyi toprağa vermeden önce 
okunup kılınan namaza “cenaze namazı” denir. Cenaze namazının anlamı vefat 
eden kişinin müslüman olduğuna şahit olmak ve mekanı cennet olması için dua 
etmektir (Nüsipoğasulı, Japarulı, 2001:77). Cenaze namazına katılmak eş, dost, 
akraba ve tanıdık insanların ölen kişiye karşı son kez görevlerini yerine getirmek 
için toplanmaları çok önemlidir. Insanlar cenaze namazına katılmaya çok büyük 
önem verirler. Cenaze namazına cenaze gününü bilip gitmemek büyük bir ayıplıkla 
karşılanır. Evde ya da evin bahçesinde cenaze çadırı kurulur ve gelen kişiler orada 
ağırlanır. Her gelen misafir çadırda ya da merhumun evinde fatiha okur. 

Cenaze namazının kendine ait kuralları da vardır. Imam, gelen kişilerden 
vefat eden kişinin borcu olup olmadığını sorar. Eğer borcu varsa akrabalarından 
birisi onu ödemek için kendi üstüne alınacaktır. Cemaatten ölen kişi için helal 
isteyecek ve cemaat üç kere helal ettiğini tekrarlayacaktır. Kazak Türklerinde 
cenaze namazına sadece erkekler katılmaktadır. Bu sırada bayanlar evde 
beklemektedir. Cenaze okunurken ağlamak ve ağıt söylemek yasaktır. 

Cenaze toprağa gömülürken, öncelikle merhumun yakın akrabaları ölünün 
üzerine toprak atarlar. Çünkü toprak atmak büyük bir sevap ve ölüyü yolcu etmek 
ile ilişkilendirilir. Daha sonra cenazeye katılan diğer insanlar sırayla toprak atma 
işlemlerinin yerine getirirler. Ölünün üzerine toprak atılırken toprak atan kişi 
küreği yere bırakır. Daha sonra toprak atmak isteyen kişi küreği yerden alarak bu 
işlem sürdürülür. Küreği yere atmak ölümün burada bitmesi anlamına gelmektedir. 
Cenazeye katılan imam ya da molla mezar başında Yasem-i Şeref ve Dua okur. Bu 
görevler yerine getirildikten sonra herkes cenaze evine ya da çadırına geri giderler. 
Bu sırada hanımlar ölüyü toprağa vermeye gidenlere yemek hazırlarlar. Mezarlığa 
sadece erkekler gider ve onlara “süyekşiler” denir. Eve geri gelen erkekler evdeki 
ölen kişinin yakınlarına tekrar başsağlığı dilerler.  

Cenaze ya da ağıt söyleme geleneği Kazak Türklerinde olduğu gibi 
dünyada farklı milletlerde de benzerlikler göstermektedir. Bazı milletlerin gelenek 
ve görenek ya da kültürleri farklı olduğundan dolayı cenaze işlemleri faklılıklar da 
gösterebilmektedir. Bu farklılıkları dini inanışlar da şekillendirmektedir. 

Ağıtın en eski örnekleri Hintlilerin Mahabarata Destanı'nda, Homeros'un 
İlyada Destanı'nda ve Mısır destanlarında da yer almaktadır. Ağıt şeklindeki şiirler 
eski Yunan trajedisinde ve bununla birlikte Roma aşıkları Katull ve Vergili'nin 
şiirlerinde de görülmektedir. Geçmişteki Saka ve Hunlar devirinden itibaren, türkü 
söyleyen kişiler ölen kişinin arkasından yüksek sesle ağlayarak ağıt yakmışlardır.  
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Bu durum günümüzde de canlılığını korumaktadır. 
 (https://kk.wikipedia.org/wikİ.ЖОҚТАУ). 
Ağıt geleneği bütün Türk dünyasının ortak bir geleneğidir. Bu da kökü bir 

milletlerin ortak bir geçmişe sahip olduğunun en açık göstergesidir. Onların biri 
Oğuz-Kıpçak devirinin (8-9 yüzyıl) tarihi eseri "Dede Korkut Kitabı"ndaki Dirse 
Han'ın tek oğlu Boğaç'a annesinin söylediği ağıt şiiridir. Ağıtlardan Basat’ın 
Tepegöz’ü Öldürmesi Boyu’nda oğulları Tepegöz tarafından öldürülen Kapak 
Kan’ın karısının Basat’a söylediği ağıt metin olarak nazım-nesir karışık ağıtlara bir 
örnek niteliği taşır: 

“Avucına sığmayan elüklü oğlı 
Erdil teke buynuzından katı yaylu 
İç Oğuzda Taş Oğuzda adı bellü 
Aruz oğlı hanum Basat mana meded 
didi. Basat aydur: ne dilersin? Karıçuk aydur: yalançı dünya yüzinde bir er 

kopdı, yayılımında Oğuz ilin kondurmadı, kara polar öz kılıçlar kesen kılını 
kesdürmedi, kargu cıda oynadanlar ildüremedi, kayın ohı atanlar kar kılmadı, alplar 
başı Kazana bir zarb urdı, kardaşı Kara Göne elinde zebun oldı, bıyığı kanlu 
Bügdüz Emen elinde zebun oldı, ağ sakallı baban Aruza kan kusdurdı, meydan 
yüzinde kardaşun Kıyan Selçük ödi sındı can virdi, kalın Oğuz biglerin dahı kimini 
zebun idüp kimini şehid eyledi, yidi katla Oğuzı yirinden sürdi, kesim dedi kesdi, 
günde iki adam biş yüz koyun istedi, Yunlu Koca ile Yapağulu Kocayı ana 
izmetkar virdiler, dört oğlı olan birin virdi, üç olan birin virdi, iki olan birin virdi, 
iki oğlançuğum var idi birin virdüm biri kaldı, çevürildi nevbet girü mana geldi, anı 
dahı isterler, hanum mana meded didi (Ergin 1989: 209 - 210).” 

Dede Korkut anlatmalarındaki ağıt yakma geleneği genel olarak 
değerlendirildiğinde, anlatmalarda ağıt yakma geleneğinin üç tema etrafında 
yoğunlaştığı görülmektedir. Bunlar; ölüm, ayrılık ve büyük üzüntüdür. Bu üç tema 
günümüzde de geçerliliğini sürdürmektedir. Bunun gibi ağıtlar ağız edebiyatındaki 
"Koblandı Batır", "Alpamıs Batır", "Er Targın" gibi kahramanlık destanlarda, 
"Kozı Körpeş-Bayan Sulu", "Kız Jibek" gibi aşk destanlarda da yer almaktadır. Bu 
ağıt türlerinde genel olarak kahramanın ailesinden uzak düşmanın elinde tutsak 
olduğu zamanlardaki kendisinin ve ailesinin çektiği acıyı ifade eden ağıt türleridir. 
Bu ağıt türlerinde geçen eski örnekler gerçek, yaşanmış olaylardır. Bunun gibi 
hikâyeler "Kodan Tayşı'nın meşhur ağıtı olan "Kara Kıpçak Koblandı'da Neyin 
vardı Yavrum" isimli ağıtı asırlar boyu halkın hafızasında yer etmiştir. 

 Halkın sevimli kösemi, kahraman Alp Er Tunga vefat ettiğinde bütün halk 
toplanıp ağıt söylemiştir. O ağıt atadan oğluna gelip 11. asırda Kaşgarlı 
Mahmut’un yazmış olduğu "Türkü sözlerinin Toplamı" diyen kitabında yer 
almıştır. Bu ağıt Alper Tunga hakkındaki destanın son paragrafı olmuştur.  Bu 
destandaki ağıt geleneği Kazak kahramanları destanın da, aşık-şairlerin şiirlerinde 
görkemli bir şekilde devamını bulmuştur. Bu ağıt ta Alper Tunga'nın arkasından 
ağlayarak hayatın bütün insanlar için geçerli olduğunu sonsuz olmadığını, Tanrının 
insanı ölüme sınadığını içi acıyarak söyledi. 

Alyp Er Tunga öldi me? 
Jaman düniye kaldı ma? 
Zaman öşin aldı ma?   
Endi jürek jırtılar! 
                     
Alper Tunga öldü mü?                                
Dünya sahipsiz kaldı mı?                                                                
Korkak öcünü aldı mı?                         
Şimdi yürek yırtılır! 
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Kazak Edebiyatında Ağıt Örnekleri 
Kazak halkı ağıta "joktav" demektedir. Joktavlar yani ağıtlar, "kadınlar 

tarafından söylenir. Bunlar ölen erkeğin hanımı, kızı, kız kardeşi, gelini ve 
akrabalarının hanımlarıdır. Bazen joktavlar, bilhassa tanınmış kimseler için 
şairler tarafından söylenip yazılı hale getirilerek kadınlara verilir. Joktavlarda 
ölümden duyulan üzüntü ile ölen kimsenin iyilik ve faziletleri dile getirilir (Minjan 
1994: 394)." Ağıt şiirlerinde araştırma 19. asırda baslamıştır. Ş. Valihanov ağıta ilk 
ilmi değer veren kişidir. Ağıtı ağız edebiyatının değerli bir örneği olarak toplayıp 
1926 yılında "23 Ağıt" isimli kitabı yayınlayan Ahmet Baytursunoğlu olmuştur. 19. 
Asrın sonu 20. Asrın başında âşık şairlerinin eserlerinde her türlü ağıt örnekleri 
bulunur. Ulu Vatan Savaşı’ndan geri dönmeyen, onurla savaşan, hayatını kaybeden 
oğulları için söylenen ağıt oldukça fazladır. Ağıtı Ahmet Baytursunolu'dan sonra 
düzenleyerek toplayan ve araştıran gazeteci âlim T. Arınov olmuştur. Arınov, 
Kazaklar’ın bütün ağıt şiirlerini toplayıp 1990 yılında "Bozdağım" kitabın 
yayımlamıştır. Halk içinde en yaygın ağıt şiirleri genel olarak söylenecek 
düşüncelerin kafiye ve görünüşü itibariyle birbirine benzer. Halk içinde saygıdeğer 
olan saygın insanın cenazesinde söylenen ağıt, yakın çevresinin 
sorumluluğundadır. Genelde ezberlenmiş kelimelerle halkın hafızasında yer alan 
ağıt örnekleri cenaze esnasında söylenerek yenilenir ve anlamları yeniden 
şekillenir. Halkın hafızasında saklanan bunun gibi ağıt türlerinin çoğu ağızdan 
ağıza günümüze kadar gelmiştir. Bunun gibi ağıtların türü "Mamay'ın Annesi 
Karaulek Ana'nın Ağıtı'nda (1559) yer aldığı gibidir. Karaulek Ana Mamay'ın asıl 
merhametine onun yaptığı iyiliklere ve böyle bir insanın ölümden sonra halkın hali 
ne olacak, yerini kim doldurabilir, pişmanlığıyla söylenen ağıtın zamanı ve o 
devirde yaşayan insanlar tarihi araştırmalara uygundur. Meşhur Kaz sesli Kazbek 
Bi'yi kızı Kamka'nın söylediği ağıtı da (1758) gelecek nesillere ağıt şiirini aktarma 
adına kaynak niteliği taşımaktadır. Joktavda; ölünün güzel yanları, kahramanlığı, 
hatipliği, erdemleri, zenginlik ve beyliğine ait ne kadar güzel huyları varsa bunlar 
birer birer sıralanır. Örneğin; 

 
Bismilleda bastayın,                            Bismillah diye başlayayım 
Şarigattan aspayın,                               Şeriattan geçmemeyim 
İşim toldı kaygıga,                                İçim dertle doldu 
Azırak közim jastayın,                         Birazcık gözlerim doldu 
Alaş'tan ozgan akekem,                                  Alaş'ın bilgesi olan babacığım 
Joktavsız kalay tastayın?                         Senin için nasıl ağıt yakmayayım?  

Alatav'day akeme Acaldın sını kelgeni,                 Dağ gibi babama Ecel  
       kısmetinin gelmesi 

Jılagandı ne kılsın?                                                 Ağlayanı ne yapsın? 
Közdin jasın körmedi!                                             Gözyaşını görmedi! 
Kazak bolıp zarladı,                                     Bütün Kazak hıçkırığa boğuldu 
Tilevdi Kuday bermedi,                                Duamızı Allah kabul etmedi 
Keşegi jürgen akekem                                    Dün hayatta olan babacığıma 
Joktavsız tastar ma yedi?!                                Ağıt yakmadan olur mu?  

  
Görüldüğü üzere bu örnekte babaya yakılan ağıt söz konusudur. Onunla 

aynı zamanı paylaşmış maruf ve meşhur kişiler, ağıtta yâd edilir. Kişinin 
hayatındaki önemli hadiselerin tamamı, joktav’da yani ağıtta dile getirilir. 
"Adetlere göre ağıt, gün doğarken ve gün batarken olmak üzere günde iki kez 
söylenir (Mınjan 1994: 394-395)." Ağıt sözleri oldukça derin olup, kişinin bilinen 
hayatını naklettiğinden dolayı dinleyenleri adeta hıçkırıklara boğar. 

Kazak halkının geleneğine göre ölen kişinin öldüğü günden sonra yemek 
verilir ve yedisi geçinceye kadar ağıt söylenir. Akrabaları cenazeyi duyduğu an 
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cenaze evine (erkeklerde önde, bayanlar arkada), ölen kişi yaşlı biri olduğunda, 
“Askar tauım-ay!” (Dağım), “Berekem-ay!” (Bereketim), “Bayteregim-ay!” 
(Çınarım), “Atam-ay!” (Dedeciğim); ölen kişi genç biri olduğunda “Qulınım-ay!” 
(Yavrum, Evladım), “Asılım-ay!” (Kıymetlim), ölen kişi arkadaşları olduğunda, 
“Sırlasım-ay!” (Sırdaşım), “Zamandasım-ay!” (Devrim) diye ağlayıp gelirler. Yani 
buradaki “ay” sözcüğünün anlamı ölüme kıyamamak, dertlenmek duygularını ifade 
etmektedir. Ölen kişinin yakınlarıyla kucaklaşarak onları avutur ve başsağlığı 
dilerler. Ölen kişinin tanıdıkları ve komşuları “Artı Qayırlı Bolsın!” (Hayırlı 
olsun), “Toprağı Torka Bolsın!” (Toprağı yumuşak olsun), “Kalğan Ömirin Bala-
Şağasına Bersin!” (Kalan ömrünü çocuklarına versin), “Janı Jannatta Bolsın!” 
(Mekânı cennet olsun), “İmandı Bolsın!”, “Allah Qayırın Bersin!” (Allah Rahmet 
Eylesin) diye avuturlar. 

Cenazede ağıt söylemek milli geleneğin bir örneğidir. Ağıtı söylemenin ve 
devam ettirmenin hiçbir ayıbı yoktur. Ölen kişinin saygınlığına göre cenaze 
törenine gelen insan sayısı da değişir. Bir yıl sonra ölen kişiyi hatırlamak ve ona 
dua etmek adına yakın akrabalarına, dünürlerine, eş-dostlarına ve cenazeye 
gelemeyen bütün tanıdıklara haber verilerek yemek verilir ve Kur'an okutulur. 

Ağıt, Kazak halkının geleneksel yaşam geleneğinin bir türüdür. Ağıt türleri 
"Ağıtların Saz Ağıt, Şarkı Ağıt, Şiir Ağıt," diye ağıt tarihini sınıflandırarak 
araştıran âlim T. Arınov ağıtı 3 gruba ayırmıştır. Ölen kişinin çocukları 
(çoğunlukla kızları) kendilerinin söylediği ağıt; ölen kişinin annesinin ya da eşinin 
söylediği ağıt; belli bir şairin aşığın yazdığı ağıtlar. Yeniden evlenen kadının kocası 
vefat edince karısı saçlarını dağıtarak yas tutar. Çünkü en baştaki çift belirtisi çift 
örgüsünün dağıtılması gerekir. Bu "sensiz artık ben de yokum" diyen eşinin, ölüme 
duyduğu pişmanlığıyla beraber, onun cesur yürekli kocasına duyduğu saygıyı da 
ifade eder. 

Bunun yanında, Kazak ağıt geleneğine göre "beyaz yas tutmak" âdeti de 
vardır. Örneğin kızı istedikten sonra, başlık parası verilir ve iki taraf anlaşma 
yapar. Ondan sonra herkese açıklar. İki tarafta da dünürlük hazırlıkları başlar. Bu 
arada düğün olmadan damat ölürse o zaman karşı tarafta ağıt söyler gelin olacak 
kız da yas tutar. Bunun için kimse kızı suçlayamaz. Milli töreye göre kızın nişanlısı 
ölürse oğlanın ağabeyi ile ya da küçük kardeşiyle evlenir.  

                               
Gelin ağlar yaşlı yaşlı, 
Gitmem diye sallar başı, 
Ağlama gelin ağlama, 
Sen gider gene gelirsin, 
Bir iken iki olursun, 
Dertlerini unutursun, 
Ağlama gelin ağlama,- 
diye damat tarafında avutma ağıtı söylenir. 
  
Kazaklar’da ölüme gidip gelen kişilerden: "Yakınlarından hangisi çok 

ağlıyor?", -diye mutlaka sorarlar. Çünkü ölen kişiye içi acıyarak yas tutanı halk hiç 
unutmaz. Bu kazakların asırlar boyunca devam eden töreleridir. Eskilerde hatta, 
kardeşi öldüğünde uzaklardan "oy kardeşim" diye bağırarak ağıt söyleme gelenegi 
de vardı. 

Günümüzde de yazma ve ağız edebiyatında ağıtların örnekleri çoktur. Ağıt 
şarkılarındaki ölen kişinin iyiliklerini söylemesi, övmesi, şiirin kafiyesi, nazım 
benzerlikleri önemlidir. Mesela: 

Altı atası bay ötken                                  Altı atası zengindir, 
Altı atanga jük artkan.                           Altı deveye yük yükleyen, 
 



- 52 -

52 
 

Jeti atası bay ötken                                Yedi atası zengindir 
Jeti atanga jük artkan                             Yedi deveye yük yükleyen. 
                                      
Konak kelse – kon degen                         Konuk gelse kal diyen 
Koy semizin soy degen                             Koyun etlisin kes diyen 
Şınjırlı kauğa tarttırgan                          Zincirli kova yaptırtan 
Kayınnan astau şaptırgan                      Kayından yemlik kestirten 
Kaptatıp jılkı şaptırgan                          Yılkıları koşturan... 
(Kengirbay bi'ye yas tutmak). 
  
Eski Kazak geleneklerinde ölünün ardından aşının verilmesine kadar 

matem tutulurmuş. Kazaklar’da ölen kişinin karısı, cenaze evden çıkarılırken 
ağlamakta ve elini, yüzünü parçalamaktadır. Yıl boyunca karalar bağlar, başına ise 
onurlu bir ölüme izafetenak bürkey (beyaz börk) takardı (Mınjan 1994:394-
395). Ölü çıkan hane halkı, üzüntü ve acılarının tezahürü olarak “cüzi caralı, üyi 
garalı” (yüzüyaralı, evi karalı) şeklinde tasvir edilirdi. Kazaklar’da joktav, ölen 
kişinin eşi ve çoğunlukla da yetişkin kızları ve gelinleri tarafından, bazen de 
meşhur akınlar tarafından söylenir ve ölümün birinci yıl dönümüne kadar devam 
ederdi. Erkek çocuk veya kız ölmüş ise anaları tarafından, eğer ölen kadın ise ve 
büyük kızı varsa, yoksa yakın kadın akrabalarından biri bu vazifeyi üstlenir. 

Vefat eden kişilerin arkasından iyi şeyler söylenir ve onlara büyük saygı 
duyulur, değer verilir ve onları onurla anmak isterler. Örneğin “Jayık’ın kenarına 
yerleşiver, kurbana kısır bağlayıver” hatta “Ardından kalan kardeşine, Yanında 
toprak ayarlayıver” diyen satırlardan bunlar anlaşılmaktadır. Böylece ağıt söyleyen 
kişi ölen kişinin geleceğini kendisinden ayrı saymaz. Çünkü herkesin öleceği, bu 
dünyadan ahirete göçeceği mutlaktır. Bununla beraber bazı insanlar ölen kişiye 
ağıtı kâğıda yazarak ardından bırakır. Mesela Jambyl Jabayev, savaş meydanında 
oğlu Algaday öldüğünde şair bütün derdini şiirle dile getirmiştir. Onun “Algaday 
hakkında”, “Sararıp doğan sabahım mı?”, “Alatau’ı dönebilsem” diyen şiirleri 
Kazak nazmındaki ağıt türünü tamamlamaktadır. 

  
Mingende atım sur börte,                                 Bindiğim atım boz kurt 
Algaday’dı aldın ep-erte,                                 Algaday'ı aldın çok erken 
Men jılamay – kim jılaydı,                               Ben ağlamazsam - kim ağlar 
Jal kuyrıgı kep-kelte.                                        Yelek kuyruğu çok kısa 
  
Ya da  
Alatau’dı ainalsam,                                           Alatav'ı bir dönsem 
Algaday’dı tabam ba?                                      Algaday'ı bulur muyum? 
Sarıarkanı sandalsam.                                      Sarıarka'yı dolaşsam 
Sanlağımdı tabam ba?                                      Yörük bulur muyum? 
Bala kaldı jetim bop,                                        Çocuk yetim kaldı, 
Kelin kaldı jesir bop,                                        Gelin dul kaldı, 
Bizdey karip kisige,                                         Bizim gibi yaşlılara, 
Köz salındar esirkep…                                     Göz kulak olun, acıyıp... 
  
Etnograf, âlim T. Arınov’un söylediğine göre “Ağıt söyleyenlerin hepsi 

ağlamak zorunda değildir. Sadece ölen kişinin eşi özel bir ses tonuyla, derin bir 
duyguyla söylediğinde ölen kişiye ait kaygılı kelimeleri ve acı pişmanlığını 
kaldıramadan bayılan insanlar vardır. Çünkü sevdiği insandan kopma ve ayrılık 
insan için acımasız olanıdır. 

Ağıtı kadınlar evde oturarak söylerler, erkekler ise dışarda söyler.  Bu ağıt 
ölen kişinin senesine kadar devam eder. Ağıt, kaygılı ve acılı bir sesle ağlayarak 
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söylenir. Ölen kişiyi sadece erkekler gömer. Kadınlar onlar gelinceye kadar 
kemikçilere (Kazaklar’da ölen kişiyi toprağa vermeye giden erkeklere söylenir) 
yemek hazırlarlar. Kemikçiler geldikten sonra herkes ağlayarak yine kucaklaşır ve 
ağıt söylemeye devam ederler. Ölen kişinin yedisine kadar yakın akrabaları o evde 
kalırlar. Üç gün evden ışığı söndürmez ve sabaha kadar uyumadan nöbet tutarlar. 
Ölen kişi hakkında hep iyi şeyler hatırlarlar. Kırk gününe kadar her perşembe yakın 
akrabaları toplanır, Kur’an okur ve ona bağışlayarak yemek yerler. “Elli ikinci gün 
ölen kişinin canı cennete uçtu” diye ailece mezara gider ve Kur’an okurlar. Bir yıl 
geçtiğinde ölen kişiyi hatırlamak maksadıyla bütün akraba, arkadaşları, tanıdıkları 
ve komşuları toplanır, Kur’an bağışlar. Ölen kişiden hatıra olsun diye bir parça 
kumaş dağıtırlar. 

Ağıt, her zaman ayrı ayrı söylenir. Mesela, kişi öldüğünde, evden 
çıkarıldığında toprağa verildiğinde kemikçiler geldiğinde. Kısaca 4'lük örneği 
vermek isterim. 

  
           Ölen kişiyi evden çıkarırken 
                               Havada uçan çalı kuşum, (toygar) 
                               Kanat tüylerin boş olsun, 
                               Ruh olarak gidiyorsun 
                               Babacığım artık elveda 
  
           Ölen kişiyi toprağa verdiğinde söylenecek ağıt 
                        Babacığım girdi taş eve 
                               Kapısı yok, köşesi yok 
                               Kapkaranlık boş eve 
                               Babacığım gidince 
                               Kim girecek bu eve. 
  
  
  
           Beni uzaklara attın babam, 
                               Artık evinde rahat yaşa babam, 
                               Bir köşene ay doğsun babam, 
                               Bir köşene gün doğsun babam, 
                               KoIum kapıdan mı çıktıydı babam, 
                               Başım bacadan mı çıktıydı babam. 
  
           Rahmetlinin giyisine verirken söylenecek ağıt 
                               Rahmetli olun babacığım 
                               Giysilerin dağıtıldı 
                               Yılkı içindeki sakarı 
                               Yavaş yeri bastığı 
                               Giysisini alan kardeşler 
                               Hatırını devam ettirin 
  
              Ağıt, insana saygı duyma ve onu unutmamak amacıyla kalıplaşmış 

bir üründür. Ağıtın dinle hiç alakası yoktur. Çünkü o halkın töreni ve ölümün temel 
âdetidir. 

  
SONUÇ 
Sonuç olarak ölüm olayı, insanın hayatında kabullenilmesi zor olaylardan 

biridir. Cenaze çıkan evde uzun süre yas tutulur. Bu üzücü olayı ölü yakınları 
üzerlerinden hemen atamaz. Çünkü insanoğlu sevdiği kişiyle ayrıldığında hayatının 
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geri kalan kısmında onsuz mutlu olamayacağını düşünür. Her milletin kendi örf, 
adet, töre, gelenek-göreneğine göre ölüm merasimi gerçekleşmektedir. Hemen 
hemen her millet ölüm sonrası ağıt yakmaktadır. Türk dünyası halklarının da ağıt 
yakma törenleri ve ağıt metinleri vardır. Örneğin Kazak halkının ağıt geleneğine 
bakıldığında geçmişte yaşatılan unsurların günümüze aktarıldığı göze çarpar. Örf, 
âdet, gelenek-görenek bir milletin kültürel değeridir. Bu değer ancak gelecek 
kuşağa sözlü ya da yazlı olarak aktarılırsa değer kazanır. 

Kazak halkı geleneklerine bağlı olduğu için tarihten beri bazı değişiklikler 
dışında fazla değişiklik yaşanmamıştır. Bu değişimde en önemli unsur İslamiyet’in 
kabulü olmuştur. Fakat Kazak halkı sadece İslami usulleri değil kendi öz âdetinde 
bulunan değerlerle yoğurarak günümüze kadar ulaştırmıştır. Her toplumun âdeti 
kendi milletinin kimliğini oluşturur. Bu kimlik oluşumunda ağıt geleneği önemli 
yer tutar. Ağıt yakma sevilen kişiden ayrılmanın dışa vuran en önemli tepkisidir. 
Fakat son yolculuğunda ağıt söylenmeden ölen kişi, kimse tarafından sevilmeyen, 
aranmayan kişidir. O yüzden ağıt ayrı ve önemli bir gelenektir. 
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ANI IN THE MEMOIRS OF GENERAL YAKOV KEFELI 

 
GENERAL YAKOV KEFELİ’NİN ANILARINDA ANİ 

 
Erdoğan ALTINKAYNAK* 

 
 
ABSTRACT 
General Yakov Kefeli was a Karai Turk who served as a medical colonel in 

the Tsarist Russian army. He wrote about what he experienced while serving in 
Trabzon and Kars in the year 1916-1917 in Russian after he went to France. He 
took part in the development of Kars and Trabzon. He visited Ani while he was 
serving in Kars and included this visit in his memoirs. We have published all of his 
memoirs with the name “Anılar [Memoirs] (1916-1919) General Yakov Kefeli” via 
the Turkish Historical Society. Here, the title about “Ani” is found in the pages 71-
78 of the book. 

Yakov Kefeli wrote down his memoirs to defend himself. Some of his 
memoirs were written by hand, while some were typed. We obtained these 
memoirs from relatives of Kefeli while working in Crimea between 2003 and 2004. 
A part of these memoirs was prepared as a master’s thesis in Crimea. 

On a Sunday in 1916, with his family, a mounted guard given as an escort 
by the Kars chief of police Evgeniy Konstantinovich Nojin, two horses and an 
automobile, he started to travel. In the trip of Yakov Kefeli, his wife and son, 
Nikolai Timofeyevich Ternavski who was an engineer in the Russian army and his 
two daughters, the children and Kefeli’s wife rode an American-made car. The car 
was driven by a soldier from the army. 

He wrote about his trip to Ani under the titles “Ani, Karışık Hareket, 
Birbirimizin Görüş alanından çıkıyoruz, Eşkıya Karapapaklar, Endişe ve 
Kovalama, Atım Geri Geri Gidiyor, Uçurumla Karşı Karşıyayız, Karanlıktaki 
Serap, Aul Işıkları, Kalenin Mazgalları,Kalenin Kapısında, Sevindirici Buluşma, 
Hayırlı Başarısızlık, Tahta Kurusu Ordusu, Rengarenk Bir Şehir, Mimari 
Şaheserler, Yumuşak ve Renkli Tüf Taşı, Ermeni Stili, Prensin Sarayı ve 
Namestnik’in Camisi, Akademisyen Marra Müzesi, Ani’nin Savaş Geçmişi, 
Kalenin Duvarlarında, Kars’a Dönüş”. Each title ended with short explanations.  

We also find traces of daily life in Kars and around in these memoirs. 
While writing his memoirs, Kefeli talked about not only what he saw and did but 
also what he heard. Sometimes, he interpreted the epics and rumors he heard about 
in his style. 

You will find this adventurous trip that was experienced in those years, and 
the parts where he talked about the remains of the churches, castle, mosques and 
palaces in the city of Ani and the architectural structure of the castle and the 
buildings there in his memoirs. We explained what some particular words referred 
to right next to them with the explanation “author’s note”.  

Key Words: Ani, Kars, memoirs, castle, ruin  
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ÖZ 
General Yakov Kefeli Çarlık dönemi Rus ordusunda tabib albay olarak 

görev yapan bir Karay Türküdür. 1916 – 1917 yıllarında Trabzon ve Kars’ta görev 
yaparken yaşadıklarını Fransa’ya gittikten sonra Rusça olarak yazmıştır. Kars’ın ve 
Trabzon’un imarında görev almıştır. Kars’ta görev yaparken Ani’ye bir ziyaret 
gerçekleştirmiş ve bunu da anılarında anlatmaktadır. Biz anıların tamamını “Anılar 
(1916-1919) General Yakov Kefeli” adıyla Türk Tarih Kurumu vasıtasıyla 
yayınlamıştık. Buradaki “Ani” başlığı kitabın 71-78. Sayfaları arasında yer 
almaktadır. 

Yakov Kefeli anılarını kendisini savunmak adına yazmıştır. Anıların 
bazıları el yazısı ile bazıları da daktilo edilmiş haldedir. Bu anıları bize, 2003 – 
2004 yılları arasında Kırım’da çalışırken Kefeli’nin akrabaları vermiştir. Bu 
anıların bir kısmı Kırım’da mastır tezi olarak hazırlanmıştır.  

1916 yılı yaz aylarında bir Pazar günü ailesi ve o zamanlar Kars’a polis 
müdürü Yevgeniy Konstantinoviç Nojin’in refakat için verdiği bir atlı muhafız ile 
iki binek atı ve bir otomobil ile yola çıkarlar. Yakov Kefeli ile O’nun eşi ve oğlu, 
Rus ordusunda mühendis olan Nikolay Timofeyeviç Ternavski ve O’nun iki kızı ile 
birlikte çıkılan yolculuğa çocuklar ve Kefeli’nin eşi Amerikan yapımı taksi ile 
gitmektedir. Otomobil’i ordudan bir asker kullanmaktadır. 

“Ani, Karışık Hareket, Birbirimizin Görüş alanından çıkıyoruz, Eşkıya 
Karapapaklar, Endişe ve Kovalama, Atım Geri Geri Gidiyor, Uçurumla Karşı 
Karşıyayız, Karanlıktaki Serap, Aul Işıkları, Kalenin Mazgalları,Kalenin 
Kapısında, Sevindirici Buluşma, Hayırlı Başarısızlık, Tahta Kurusu Ordusu, 
Rengarenk Bir Şehir, Mimari Şaheserler, Yumuşak ve Renkli Tüf Taşı, Ermeni 
Stili, Prensin Sarayı ve Namestnik’in Camisi, Akademisyen Marra Müzesi, Ani’nin 
Savaş Geçmişi, Kalenin Duvarlarında, Kars’a Dönüş” başlıklarında Ani gezisini  
anlatmaktadır. Her başlık kısa kısa açıklamalar ile bitirilmektedir.  

Kars ve civarında geçirilen günlük hayata ait izleri de bu anılarda 
bulmaktayız. Yakov Kefeli anılarını yazarken sadece gördüklerini ve yaptıklarını 
değil duyduklarını da anlatmaktadır. Bazen ise duyduğu efsane veya söylentileri 
kendine göre yorumlamaktadır. 

O yıllarda yaşanılan maceralı yolculuğu, Ani şehrinin kilise, kale, cami ve 
saray kalıntılarını, kalenin ve oradaki binaların mimari yapısını anlattığı bölümleri 
anıların içerisinde bulacaksınız. Bazı özel kelimelerin karşılığını “yazarın notu” 
açıklamasıyla hemen bitişiğinde gösterdik.  

Anahtar Kelimeler: Ani, Kars, anılar, kale, harabe 
 
ANİ 
On a Sunday in the summer of the year 1916, we decided to see the 

magnificent ruins / remains of Ani, which is the capital of the Armenian 
Principality in the deserted part of the Armenian lowland that is 30-40 leagues far 
from Kars. Colonel Schmerling, who was the military deputy governor, told me 
about this city that is famous for its beauty. Colonel Schmerling was a highly 
educated and cultured person. This is a rare case among military leaders in the 
Caucasus. The time to take the road was the afternoon on Saturday.  

 
Karışık Hareket [Mixed Movement]  
The new chief of police of Kars, Evgeniy Konstantinovich Nojin, gave us a 

mounted guard as an escort and two horses to ride. He gave me the beautiful white 
horse, and Nikolai Timofeyevich Ternavski a red foal. My wife, his two daughters 
and our son rode my car driven by the driver from the army. The chief of police, 
who took pleasure to shout at others with his bass voice, accompanied us. 
Ternavski and I mounted our horses, we were both bad at riding. The saddles were 
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Kazakh saddles. The horse I rode was completely suitable for me. Ternavski’s 
horse, on the other hand, was strangely large and had long legs. Ternavski appeared 
like a funny caricature on his horse. The chief of police, who got angry about this, 
was shouting as loudly as he could and talking down his guards.  

 
Birbirimizin Görüş Alanından Çıkıyoruz [We Are Leaving Each 

Other’s Line of Sight] 
The driver, who wanted to keep the ladies away from this scandal, step on 

the throttle. The engine of the car screamed. The horses were scared, and they 
started to walk backwards. The red horse under Ternavski reared up. The driver 
who did not want to scare the horses further drove the car forward and got lost 
from the corner. After the horse calmed down, we, as three horsemen, went outside 
the city with the guard as our guide. However, we could not see the car on the right 
or left of the road or in front of us. 

We also could not see the car towards the direction of Ani after leaving the 
city. We decided to turn back. One person in the city talked about an automobile 
passing from the place. Apparently, people asked those in the card something, and 
the car went toward Ani. We left the city again to catch the car. We trotted our 
horses. Half an hour passed, but we could see neither a car not a passer-by. We 
were starting to worry. We started galloping. A random stranger passing by told us 
that he saw a small automobile they went in the direction we were going.  

 
Eşkiya Karapapaklar [Karapapah Bandits] 
We were warned before starting the trip. They told us that this place is a 

deserted, empty place, Karapapahs, who were bandits, were living here, and we 
need to be careful on the road. There was no asphalt road there. We needed to 
follow the village road (unpaved road).  

 
Endişe ve Kovalama [Worry and Chase] 
My small car (American Güpmobil) was able to run on such roads. The 

behaviors of bandits that threatened our safety worried us, and we were hurrying to 
catch the car before sunset. I do not know why, but it is getting dark fast. We 
sometimes trotted, sometimes galloped, but always went forward. He could see 
neither the car nor any living being around. Lowlands and flat lands were slowly 
turning into hills, and flood traces started to appear around the road. The road 
started to curl. The guard, who made me believe that he knew this place very well, 
said we are on the right path but failed to adjust our timing. It was getting dark fast, 
and we could see no moon or stars. 20 minutes later, it was so dark that we could 
no longer see each other. We were spending effort to talk and call each other to not 
get lost in this dark. I do not know if it was from the dark or exhaustion, I could no 
longer see the silhouette of my horse’s head. We continued to advance slowly. 

 
Atım Geri Geri Gidiyor [My Horse is Walking Backwards] 
I felt my horse walking backwards instead of forwards. Of course, I was 

imagining it, but it was so noticeable, I stopped to get rid of this feeling. I told 
Ternavski about this concern. We stopped a little, and then, moved again. A few 
minutes later, the same feeling… We decided to proceed by touching each other. 
We are against a cliff. At that point, the guard intervened, and told us that horses 
could see better than people at night, and we needed to let go of the bridles to allow 
the horses to follow the road. He added that we could fall of the cliff otherwise. We 
did what he said and loosened the bridles.  
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Karanlıktaki Serap [Mirage in the Dark] 
Despite the utter darkness, I saw a field of grains moving on my right. I 

asked Ternavski if he could see it. He told me he could not see the grains on the 
right but thought there were trees on the left. As I understood, neither of these 
existed on there or here. This was like a mirage, or a hallucination caused by 
exhaustion and worrying in this dark.  

 
Aul Işıkları [Lights of Aul] (Aul: A Village. “Author’s note”) 
We were exhausted by the journey we were not used to, worrying and 

excitement. Around 10 o’clock at night, we noticed that there were lights ahead. 
Not much later, we entered a village, Aul. We learned that a car with a soldier and 
ladies inside was here about two hours ago. They asked the villagers about the road 
going to Ani and whether or not we passed by Aul. So, they had reached Ani. I was 
relieved. There was a 4-league road that passed between hills and gullies left until 
Ani. Apparently, fortunately, moonrise was close, and the sky was a little less dark. 
After drinking a cup of Turkish coffee each at a local duhan (Duhan: A small shop, 
resting place in the Caucasus and Middle-East “Author’s note”) in a hurry, we took 
a guide who would take us to the road for Ani from the village with us. 

 
Kalenin Mazgalları [Battlements of the Castle] 
Around 11 o’clock at night, in the moonlight that just appeared in the 

horizon, we suddenly saw the battlements and engravements of the castle walls, 
and we reached the closed gate of the castle two minutes later. A tower with 
battlements was rising over the gate.  

 
Kalenin Kapısında [At the Gate of the Castle] 
We started knocking on the gate with our fists and rocks. There was no 

sound for a while. Laster, someone called out from the other side of the gate. The 
guide said something in Armenian, and the gates were opened after we heard keys 
clicking.  

 
Sevindirici Buluşma [Pleasant Gathering]  
The high priest, who was the only dweller and governor of this city, stated 

that the car arrived here, and the ladies rested here by drinking coffee and were 
waiting for us with excitement. After tying our horses, we followed the priest. 
After five minutes, we saw a small cottage enlightened by moonlight. Our car was 
in front of the cottage. The doors of the cottage were closed. We knocked on the 
door. I called for my wife with her name and loudly. She called out back. She told 
us that they closed themselves inside by barricading the door by stacking tables and 
chairs behind it, they were all healthy and well, and we needed to wait until the 
driver lifts the barricade. When we saw them after we went inside, we felt infinite 
joy, reproach and happiness.  

 
“Hayırlı Başarısızlık” [Blessed Failure]  
After we calmed down, we determined the cause of the misunderstanding. 

My wife decided to catch us by thinking that we were in front of them. So, we 
wanted to catch them, while they wanted to catch us. My wife, who determinedly 
and convincedly advanced without seeing us in difficult conditions, instructed the 
driver to reach Ani before nightfall. While doing this, she thought we were ahead 
of them and followed a different road. Passers-by and villagers told her she was on 
the road for Ani.  
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“Hairli kaza” (An Armenian saying meaning “Blesses Failure”, “Author’s 
note.” This saying must have originated from the Turkish words hayırlı and kaza) 

My wife interrupted the discussion by saying “alright! Enough!” and said, 
“get to the table and then the bed right away, the children are tired and scared.”  

 
Tahtakurusu Ordusu [Army of Bedbugs] 
The cottage that sheltered up was dedicated to visitors. There were beds 

and bedrooms in the cottage, and the took them right away. Alas! We had just 
turned off the lights, and the attack of an army of bedbugs, which had not seen 
visitors who are their source of food for a while, started. We could not blink until 
the morning, but we won in the morning.  

 
Rengârenk Bir Şehir [A Colorful City] 
After drinking the coffee offered by the high priest, the only dweller and 

governor of this dead Armenian city, we went to visit places in the city that were 
worth seeing accompanied by the priest. The priest, who knew well about the 
magical corners of this tomb city, accompanied us among the high foundations of 
some private houses of the past. He then took us to the walls of the castle and an 
open field where the towers of the castle and an incredible view could be seen. 
While watching the view, we encountered a huge chess board where black, red and 
brown squares that formed the interior cover of the castle walls were neatly 
organized. These squares were placed with such mathematical precision that, it was 
as if we were facing a real chess board instead of the high walls of the castle. The 
towers of the castle were also covered in the same style. Black, strawberry red and 
tobacco brown… These 3 colors, again, neatly organized, appeared to be dancing 
in the lights of the rising sun. These colors gave the castle an appearance of a fancy 
toy.  

 
Mimari Şaheserler [Architectural Masterpieces] 
Throughout the city, in an area of a diameter of about half a league, there 

were ruins of a palace that stood at different places but appeared as if to be 
integrated still, a few churches and a mosque with a minaret. When we approached 
the main Armenian church, we saw that the church was in a very poor state as if it 
was cut by a knife (they say this was caused by an earthquake). Fortunately, the 
other church was able to stand with its dome and its statues inside. Outside the 
church, the statue of the Armenian prince (forgot his name) who got this church 
built could stay intact to this day. The prince in the statue had a model of the 
church in the hand he extended.  

 
Yumuşak ve Renkli Tüf (taşı) [Small and Colorful Tuff (Stone)] 
Like the walls of the castle, all churches and the palace were built out of 

tuff with the same color, thickness and softness. Stones with these characteristics 
are suitable for usage in construction and as they are easily shaped for usage in 
statues. The civil engineer, N. T. Ternavski told us about these. Large deposits of 
this magnificent stone were in a place close to Ani. The soft, pale and sweet shades 
of black, brown and red, and the matt nature of these colors provided the buildings 
with an extraordinary comfort.  

 
Ermeni Stili [Armenian Style] 
The architecture of the church was in harmony with colorful, parallel-

surfaced cubes and spheres that resembled jigsaw puzzles for kids. Nevertheless, 
there was such a harmony/synergy that we had not experienced until then, even my 
wife who understands these works and likes all  beauty and Ternavski who is both 
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a polytechnical and a civil engineer were amazed by these, and they said these 
were great, magnificent, and these also had a beauty outside the ordinary to an 
extent they did not expect. According to what they said, there was nothing in 
Europe and the Middle-East like this structure. It is a wonder how such an 
architectural masterpiece remained in such a state and was forgotten.  

 
Prensin Sarayı ve Namestnik’in Camisi [Prince’s Palace and 

Namestnik’s Mosque] (Namestnik: the general Governor of two or three 
governorships in the 18th century Russia, the Governor of surrounding regions in 
the 19th and 20th centuries “Author’s note”) 

The palace was not much intact, but the destroyed parts could have been 
rebuilt by some imagination. The palace was much larger than the church. On the 
other side, there was, again, a high tower with four corners made out of the tuff 
with the same color, but in a plainer style. According to the priest, this city was 
governed by Muslim Persians for a while after the Armenian Principality collapsed. 
Persian Namestnik got a mosque built in the city, and this tower has the minaret of 
the mosque. The mosque was destroyed in time, but the minaret was still standing. 

 
Akademisyen Marra Müzesi [Scholar Marra Museum] 
Later, they took us to a small museum that was built by a scholar named 

Marra. There was no one to make explanations. The priest was speaking Russian 
poorly, and apparently, he was not much literate either. I can only recall the 
Armenian money collection and the clothes of an Armenian prince that were saved 
from rotting by chance.  

Ani’nin Savaş Geçmişi [History of War in Ani] 
The priest could also tell of some things about the history of the city. 

Almost all sides of the city which was built on rocks were surrounded by not only 
walls but also cliffs that formed the lower parts of the walls and reached further 
down. For this reason, the castle was a very strong one. However, it was besieged a 
few times despite this. The Armenian city was destroyed and looted 600 years ago 
for the last time (perhaps by Turks “Author’s note”), it was emptied later, and left 
to its fate. As Ani is far from main roads, stone ruins could reach up to our times. 
We beheld Ani for about 5-6 hours from the walls of the castle and watched the 
beauty of the city admiringly. We scaled its walls, climbed its towers. We watched 
the deep valleys that surrounded the castle from everywhere. However, there was 
neither a house not a living being close to this dead Armenian city. As we did not 
want to risk ourselves by travelling at night or fight the army of living bedbugs in 
the dead kingdom of humanity, we decided to leave at noon.  

 
Kars’a Dönüş [Back to Kars] 
After having lunch at the duhan in Aul where we stayed the previous night, 

we reached Kars in the evening of the day without hurrying our horses while 
resting occasionally. Because of this pace, the horses got sick, their feet swelled up. 
The military governor, General Sushinski later complained to me for injuring his 
two prized horses. As the elderly said, the pitch black was one of the most disliked 
but most frequently worth seeing things in the region of Kars. The chief of police 
was reprimanded by my wife, and she was not wrong. The misunderstanding was 
caused by him. The Armenian capital Ani has stayed with us as a memory not only 
with its incredible beauties but also this “Blessed Failure”. 

 
SOURCE 
Altınkaynak, E. (2013) Anılar (1916-1919) General Dr. Yakov Kefeli, 

TTK Yayınları, Ankara. 
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DEVELOPMENT OF TAPESTRY TECHNIQUE AND 
REFLECTION ON THE CULTURE OF DIFFERENT CIVILIZATIONS 

 
ГОБЕЛЕН ТОҚУ ТЕХНИКАСЫНЫҢ ДАМУ ТАРИХЫ ЖƏНЕ 

ƏРТҮРЛІ ӨРКЕНИЕТТЕРДЕГІ КӨРІНІСІ 
 

Onal ABISHEVA *-Aknur KARBOZOVA ** 

 
ABSTRACT 
 This article discusses the differences in tapestry technique at different 

times based on literary sources. It also provides brief information about the role of 
the tapestry in the interior. The facts from literary sources about the reflection of 
the culture of different civilizations in this form of applied art are given. 
Information on traditional Kazakh weaving as a form similar to this decorative and 
applied art is provided, and the article also discusses its development and 
distribution on Kazakh land. It also tells about the types of carpets in Kazakh 
weaving and their place in everyday life of the Kazakh people. The special role of 
Kazakh traditional weaving in the craft of the Kazakh people is emphasized. 

Key Words: Decorative applied arts, tapestry, textile art, composition, 
interior. 

 
АННОТАЦИЯ 
В этой статье рассматривается разницы техники исполнения гобелена 

в разные времена исходя из литературных источников. А также 
предоставлены краткие сведения о роли гобелена в интерьере. Приведены 
факты из литературных источников об отражении культуры разных 
цивилизаций в данном виде прикладного искусства. Предоставлена 
информация о традиционном казахском ткачестве как виде схожий к данному 
декоративно-прикладному искусству, а также в статье рассматривается его 
развитие и распространение на казахской земле. А также рассказывается о 
видах ковров в казахском ткачестве и их место использовании в 
повседневном быту казахского народа. Подчёркивается особая роль 
казахского традиционного ткачества в ремесле казахского народа.  

Ключевые слова: декоративно-прикладное искусство, гобелен, 
текстильное искусство, шпалера, композиция, интерьер. 

 
АҢДАТПА 
  Бұл мақалада əдебиет көздеріне сүйене отырып гобелен жайында 

ақпрат жəне əр түрлі дəуірдегі гобелен тоқу техникасындағы 
айырмашылықтары қарастырылады. Сонымен қатар гобеленнің əр кезеңдерде 
интерьердегі рөлі туралы қысқаша ақпарат берілген. Əдебиет көздерінен 
сəндік қолданбалы өнердің осы түрінде əртүрлі өркениеттердің мəдениеті 
көрініс тапқандығы туралы фактілер жиналған. Осы сəндік-қолданбалы 
өнерге ұқсас қазақтың дəстүрлі тоқымасы жайында жəне оның қазақ жерінде 
дамуы мен қалыптасуы, таралуы туралы ақпрат берілген. Сондай-ақ, қазақ 
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тоқыма қолөнерінің түрлері мен олардың қазақ халқының тұрмыстық салт 
дəстүріндегі орны жайында айтылады. Қазақтың дəстүрлі тоқыма түрінің 
қазақ халының қолөнеріндегі ерекше рөлі айшықталған.  

Түйін сөздер: Сəндік қолданбалы өнер, гобелен, тоқыма өнері, 
шпалера, композиция, интерьер. 

 
 
 

 Гобелен (гобелен) немесе шпалера - сəндік-қолданбалы өнер 
түрлерінің біреуі, жіптермен, қолмен тоқылған   сюжетті композициямен 
немесе өрнекті композициялы кілем [1, 45б]. Тоқымашы арқау жіптерді желі 
жіптердің арасынан өткізіп, бір мезгілде сурет пен кілемнің өзін жасайды. 
Брокгауз жəне Ефрон энциклопедиялық сөздігінде гобелен «белгілі бір 
суретшінің əйгілі картиналары жəне картоны түсті жүнмен жəне ішінара 
жібектен боялған қолмен тоқылған кілем» деп анықталған. 

 Гобелен - түрлі идеяларды білдіруге қабілетті символикалық таңба 
болып  есептелген жəне кеңінен дамыған көне өнер. Қолмен тоқылған өнер 
туындыларының дамуы қазіргі заманның кез-келген интерьеріне сай келетін 
гобеленді жасауға мүмкіндік береді. Арнайы тоқыма түрлері жəне арнайы 
графикалық шешімдер (абстракциялар немесе белгілі бір сюжеттерді) 
пайдалану əртүрлі түстермен жəне жиһаздармен үйлескен рамалармен қатар, 
интерьерге жақсы жарасатын, үй немесе офистің ерекшелігіне назарды 
аударар гобелен. Қазіргі гобелен жиі мейрамхана немесе үй ішінің интерьерін 
безендіру мəселесін шешу кезінде қолданылады. Көркем тоқу түрлі əдістерді 
қамтиды:  

- монументалды тоқыма: гобелендер, панельдер, сахналық перделер 
жəне т.б; 

- сəндік-қолданбалы тоқыма немесе дизайн тоқыма: кілемдер, төсек-
орын жабулары, үстел жапқыштары, шарлар жəне киім үлгісін жасау - 
костюмдер мен киім маталарын тоқу;  

- станокта тоқу. 
Гобелен - ежелгі Египетте жəне Ассирияда танымал ежелгі өнер, ол 

əртүрлі идеяларды символикалық мағынаны білдіруге қабілетті. Ең алғашқы 
еуропалық гобелен неміс шпалерасы болатын. Оларды ғибадатханалар мен 
кішігірім шеберханаларға салған. Суық тастан жасалған ғимаратта  панельдер 
үй-жайларды безендіріп қана қоймай, сонымен қатар жылуды сақтауға 
көмектесті. Кілемнің тарихы Ежелгі Египетте жəне Ассирияда бас алады, 
Греция мен Персияда жалғаса, ол осы күнге дейін сақталған. Тарихи даму 
барысында гобелен интерьердің функционалды бөлімі (бөлме, шатыр, 
оқшаулау), декоративті əшекейлеу (қабырға кілемі, панель) жəне кейбір 
жағдайларда ауыстырылатын архитектура элементі ретінде қолданыста 
болған (көшпенділердің шатыры, сонымен қатар ғимарат конверті, жиһаз 
жəне декор ). 

Гобелен тоқу өнері ежелгі Египетте таныс болды. Тутмос IV-ның 
қабірінде (шамамен 1483-1411 жж.) шабандоздар мен лотос бейнесі бар 
зығыр мата табылды, ал Тутанхамоннің қабірінде (б.з.б. 1323 жыл) киім мен 
қолғап киілді торлы техника [2, 9 б]. 

Тек қана ежелгі жазбалар арқылы Вавилон жəне Ассирия кілемдерінің 
шығармашылы, өнері туралы белгілі. Кейбір зерттеушілердің 
пайымдауынша, ежелгі мысырлықтар Месопотамияда тұратын халықтардан 
тоқыма шеберлігін меңгерген. IV ғасырға дейін Мысырдағы ұқсас бұйымдар 
туралы мəліметтер жоқ болғандықтан, осы уақытқа дейін сол елдердің 
тұрғындары тоқыма бұйымдарымен айналысқаны жайында белгісіз [3, 145 б]. 
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Мысырдағы тоқыма өнердің гүлденуі – IV жəне VII ғасырлар аралығы. 
Ежелгі Мысырдың дəстүрлері мен Элинизм дəуірі тоқыма бұйымдарында жиі 
бейнеленген. Бүкіл өнімдер біздің күндерімізге дейін бүтін сақталмаған, 
қалған бөліктері кішігірім көлемде болған, зығыр немесе жүн жіппен 
жасалған жəне олардың жұқа тоқылу үлгілерімен ерекшеленетін. Ежелгі 
мифтері гобелендегі сюжеттердің қайнар көзі болды, жемістер, гүлдер, 
жануарлар мен сəндік композициялар бейнелері жиі кездесті. Тоқымашылар 
əрбiр өнiмге кейбiр өзгерiстер енгiзу үшiн дайын үлгі картонды өз 
туындыларын жасау үшiн қолданатын [4, 192 б]. Кейбір гобелендер түкті 
технологиясымен жасалған, түкті желі жіпке түйіндемей орап, арқау жіппен 
бекітетін. Түкті ілмектер ұшы əдетте қиылмайды.  

Əртүрлі уақытта кілемге түрлі атаулар берген. Грекше жəне латын 
тілдерінде «тапес» жəне «тапетум» сөздері кілем мен  жапқыш қап  
мағынасында қолданылған. [2, 14-16 б] Гобелен тоқыма ежелгі Грецияда да 
белгілі болды. Бұған Гомердің Одиссеи (б.з.д. VIII ғасыр) шығармасында 
куəландырады. Одиссейдің əйелі Пенелопа, оның енесі Лаэртеске кілем 
тоқыған, ол көне вазаның миниатюралардың бірінде бейнеленгендей, 
қарапайым тақыр тоқу əдісімен жасалынған гобеленді байқауға болады. 
Мифологиясы бойынша тоқыма өнеріне қасиетті құдайы Афина деп 
танылды.  

Сонымен қатар сəндік кілемдермен бірге олар таза утилитарлық рөлді 
ойнады: қалың əрі жүннен жасалған, олар суық тас қабырғаларын жылытып 
жіберді. Ержүрек рыцаралар мен əдемі ханымдар кезінде гобелен 
мүмкіндігінше қолдануға болатын жерлерде пайдаланылды: генералдардың, 
соборлар мен қалалардың залдарын безендірді, турнирлерді, əсіресе 
салтанатты жағдайларда - балкондарды, терезелерді жəне үй қабырғаларын 
безендірді [3,145 б]. Бұл дəуірдегі адамға өте жақын жəне түсінікті 
мазмұндағы сюжеттер торлы суреттер ретінде алынды: сиқырлы романдар 
мен эпостардан, інжілдік жəне евангелиялық аңыздардан, сондай-ақ, 
біртұтастығы бар ханымның кең тараған тақырыбынан. Алайда, XVI соңында 
- XVII ғасырдың басында. бұл сюжеттер кең архитектуралық жəне 
ландшафттық фондармен ауыстырылып, гүлдер, жемістер мен сəндік 
бордюрмен көмкерілген керемет ұйымдастырылған ою-өрнектер бейнеленді.  
Сол кезеңде барокко шығып, тоқу өнері жаңа деңгейге көтереді. Орта 
ғасырларда гобелен өте үлкен болуы себебінен портативті фреска рөлін 
атқарды. Бір кілем ұзындығы 70 метр биіктікте 50 сантиметрге дейін жететге 
дейін жететін. Ол шіркеу мерекесі кезінде француздық Байкедегі готикалық 
собордың орталық шоғырын əсемдеп тұратын бір лентасы болды. Анжердің 
апокалипсиялық кілемі жалпы ауданы 720 шаршы метр, гобелен Анжу Луи I-
ге тиесілі болды. Осындай өлшемдердің гобеленін жасау қажеттілігі орта 
ғасырлық залдардың үлкен көлемдерімен байланысты. Роман ақыны Овид 
«Метаморфоз» атты бесінші кітабында Афина Паллас пен Арахна 
мифологиялық сайыстарында қатысатын тоқымашылар жұмыс істейтін 
станоктарды атап өтеді, олар өздері дайындаған композицияларын егжей-
тегжейлі сипаттайтыны пайымдалады[6, 186 б]. Кілем тоқудың терминдері 
көне грек тілінен алынған, сондықтан римдіктер Грекияда тоқыма өнерімен 
танысқан деп саналады [3, 145 б]. 

«Гобелен» атауы арнайы тоқу əдісімен жасалған декоративті 
кілемдерге қатысты шартты түрде қолданылады. Осы техниканың 
өнімдерінде əрқашан бір желі жіп (негізінен боялмаған зығыр мата) жəне 
бірнеше арқау жібі(əдетте түсті,желі жіпке көлденең) бар. Осы түрдегі 
кілемдер, дəуірге жəне елге байланысты əртүрлі есімдерге ие: арраци, 
обюссон, вердюр, шпалер. «Гобелен» сөзі 1662 жылдан бері қолданыла 



- 64 -

64 
 

бастады - Франциядағы Гобелен бауырларының атауымен танылған . Орта 
ғасырларда торлы сұраныс өте танымал болды. Əдетте, олар салтанатты 
залдарда жəне тұрғын бөлмесінде орналасты. Гобелендер қабырға суреттерін 
ауыстырып, моральдық ортағасырлық сарайларға мерекелік көрініс берді. 
[7,5б]. 

 XIV ғасырда алтын жəне күмістен жасалған жіптерді пайдаланып 
жарқыраған кілемді өндіру Еуропада осындай кілемдер арраци, арецци 
немесе аррас [3, 145 б] деп аталатын Аррас қаласы атымен аталды, ал 
Италияда кез-келген түксіз кілемдер əлі де «арецци», «аррас» атауымен 
қазіргі уақытқа дейін аталып келеді  [8, 43 б]. 

XVI ғасырда Вердюра сөзі (фр. Verdure-өсімдік, шөптер, жапырақтар). 
Бастапқыда табиғат аясында жануарлар мен құстардың бейнелерінен тұрған 
композициялар аталды, бірақ көп ұзамай бұл атау 17-ғасырдан бері 
Ауденардағы  кілем өндірісінің орталығынан қалыптасқан гобелен түрі [2, 16 
б]. 

XVII ғасырдың басынан бастап. Париждегі гобелен өндірісінің 
кілемшелерінің гобелені кеңінен танымал болды жəне сол кезден бастап 
декоративті композицияларға ие кілемдер гобелендер деп атала бастады. 
Болашақта гобелен интерьер сəулетінің бөліну заңдылығына бағынышты 
болды. Тұрғын бөлмелердің, салондардың қабырғаларына əртүрлі көлемдегі 
кілем орналастырылды. XVIII ғасырда. олар кескіндемеге ұқсатуға тырысты. 
Гобеленнің өндірісінде бірнеше негізгі критерийлер əзірленді, олардың біреуі 
7 түрлі түстердің 14 400 реңіне дейін көп түсті дайындады. Ресейде гобелен 
XVIII ғасырда келді. Орта ғасырдан бастап XIX ғасырға дейін шпалераларды 
топтамалар арқылы  өндіру басталды, онда бір тақырып бойынша 
біріктірілген өнімдер болатын. Бұл гобелен жиынтығы бір стильдегі бөлмені 
безендіруге арналған. Ансамбльдегі гобелендердің көлемі оларды 
орналастыру керек болатын бөлмелердің ауданына байланысты болды. 
Қабырға кілемі шпалераға ұқсас стильде перделер, перделер, жастықтар да 
жинақталған бір топтаманы құрады [3, 145 б]. 

Бірінші шеберлер ресейлік жəне француз суретшілерінің суреттерін 
жүн, жібек жəне зығырдан жасаған. 1716 жылы Петр 1-ның шақыруымен, 
француз шеберлері, гобелендердің тоғайшылары Санкт-Петербургтегі 
алғашқы ресейлік кілем ательесі ашылды. ХХ ғасыр бұл ежелгі сəндік 
өнердің жаңа түрінің дəуірі болған. 40-жылдары. Француз сəулетші Жан 
Люстің өнімдері француз кілемшесінің даңқын жандандырып, гобелен 
бизнесінде нақты революцияға əкелген гобелен өндірісі болды [8, 128 б]. Бұл 
кең ауқымды құрылыстың дəуірінде орын алған кезде, үй-жайларды 
жобалауда жаңа идеялар мен стандартты емес шешімдер іздегенде орынды 
болғаны кездейсоқтық емес. Гобеленнің кеңінен қолданылысқа кіруі 
архитектуралық жəне дизайндағы хай- тек суықтығымен  үйлесімді шешім 
болды. Қазіргі заманғы суретшілер кез-келген интерьерге бейтарап бейнелер 
жасайды. Осылайша, кілемнің тарихы аяқталмайды, керісінше, гобелен өмір 
сүріп келеді жəне заманауи интерьердің ең сəнді тенденцияларының бірі 
болады. 

 Гобелен - интерьердің көркемдік бейнесін қалыптастырудың белсенді 
құралы. Мұнда туындылардың негізгі композициялық идеясы, оның 
идеологиялық негізі тақырыппен көрсетілген. Интерьердегі тақырып əртүрлі 
нысандарды, суреттерді, кеңістікті, түсі, материалды күрделендіру жəне 
ырғағының өзгеруі арқылы дамиды. Жақында интерьер тақырыбын шешуде, 
сонымен қатар басқа композициялық құралдармен, сəндік маталармен жəне 
тақырыптық гобелен мен архитектураның жəне сəндік-қолданбалы өнер 
синтезінің интегралды элементтері кеңінен қолданылады. 80-ші жылдардың 
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басы өткен ғасырдың архитектурасындағы жаңа үрдістермен байланысты - 
қоғамдық ғимараттардың сəндік жəне жайлы интерьерлерін арттырды. Осы 
жылдары архитектуралық құрамның элементтері, кеңістікті қалыптастыру 
құралы жəне оны түрлендіру сияқты гобелендердің əр түрлері енгізілуде. 
Гобелен - жұмсақ əрлеу материалы, құрылымдық элементтер, тақырыпты 
жəне ішкі көріністі шешудің пластикалық көркемдік құралы болып 
табылады. Көркем тоқыма техникасында жасалған гобелен  дəстүрлі 
өнерлермен (витраждар, мозаика, фреска, мүсін) бəсекелеседі. Гобелен 
өндірісінде əртүрлі материалдар (зығыр, жүн, синтетикалық иірілген жіп, 
сисал, жылқылар, маталар, металл жіп жəне т.б.) пайдаланылады, соның 
арқасында шығармалардың көркемдік шешімі əсемдік əсері мен пластикалық 
көріністері əсерлі болады. 

Гобелен стилінде елеулі өзгерістер бар. Мысалы, кеңестік кезеңдегі 
гобелен халықтық өнердің ерекшеліктерін сақтай отырып, ұлттық 
дəстүрлерге сəйкес дамыды. Оның бейнелеу тілді əртүрлі шығармашылық 
мінезімен ерекшеленеді: сызықтар мен түстер дизайнерлік көтергіштерге 
айналған шындықтың  шынайы бейнелеуден дəстүрлі құрылыс 
композициялары да. Соңғы кезеңдерде жаңа дəстүрлі емес пішіндер, түрлі 
гобелен техникалары пайда болды. Жаңа əсерлеу құралдарын іздестіруде 
синтетикалық шикізат, сисал, былғары, қойдың жүні, жылқы шашы, сым, 
жүн, зығыр, жібектің дəстүрлі материалдары тоқыма үрдісінде кеңінен 
қолданылды. Байытылған бояғышты текстура пайдаланды - тегіс, өрнекті, 
бедерлі, жылтыратылған, күңгірт. Көптеген өрімдер бедерлі немесе 
білінбейтін болып көрінеді, гобеленнің кезектесе арасынан өтіп желі жіптерді 
жасырады,немесе оны қалдырып, композиция бөлігіне айналдырады.  

Бүгінгі күні гобелен қолөнер саласында көрнекті орын алады. Əртүрлі 
көрмелерде енген ол жиі композициялық ерекшелігімен ерекше көзге  түседі. 
Мəселе тек қана туындыға жұмсалған еңбектің көлемі немесе 
салтанаттылығында ғана емес, ең алдымен, осы копозициясының мəні мен 
маңыздылығына байланысты. Қазіргі заманғы ішкі кілемде жаңа 
функционалдық жəне сəндік ерекшеліктер пайда болады: қабырға 
жазықтығында, гобелен қоршауында жоғары ілінуіне байланысты, гобелен - 
көлемді тоқыма монументалды жəне сəндік панельдер ретінде қолданылуы 
мүмкін. Жақында гобелендер негізінен қонақ үйлер, банкет залдары мен 
мейрамханаларда сəндік элементтер ретінде қызмет етті. Соңғы жылдары 
олар қоғамдық ғимараттардың интерьерлеріне кірді жəне монументалды-
сəндік өнер туындылары ретінде бейнелеу бастамасын қалыптастырды: 
жиналыс бөлмелеріндегі гобелендер, салтанатты қабылдау залдарында жəне 
т.б. кездестіруге болады. Гобелендер мен интерьер арасындағы өзара 
əрекеттесудің ең жеңілдетілген түрі - бұл гобеленді бөлмені жобалаудағы 
сəндік элемент ретінде пайдалану. Негізгі рөлге қосымша - сəндік элемент 
көрнекі нұсқаулық ретінде қызмет етеді. Текстильдің пішіні мен түсі 
бұйымның функционалдық ерекшеліктерін көрсетеді, сонымен қатар 
интерьерді көрнекі қабылдауды жеңілдетеді жəне сəулет пен адам 
арасындағы өзара əрекеттестікті орнатады. Гобелен түсінің ортаға үйлесуі 
интерьер құрамын шешуде маңызды факторлардың бірі болып табылады. 
Қолайлы ортаны құру үшін қоршаған ортаның түсі ғана емес, сонымен қатар 
жасанды жəне табиғи жарықтандыру, бағдарлау шарттары жа маңызды. 

Қазақтың дəстүрлі тоқымасының негізі жəне ең маңызды 
қолданылыстағы материалы болып табылатын жүннен бұйымдардың  сан  
алуандығы таңданарлықтай көп. Оған басты айғағы Алтай өңірінде 
жүргізілген қазба жұмыстарының деректері – байырғы кезеңдердегі дəстүрлі 
тоқыма бұйымдары болып табылады. Зерттеу жұмысынан алынған деректер 
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бойынша қазақтың дəстүрлі тоқыманың көне техникалары жəне мотивтері 
алтайлықтар мен қырғыздардың тоқу үлгісіне біршама ұқсастықтарын белгілі 
ғалымдар М. П. Грязнов пен С. В. Киселев атап өткен. 

Қазіргі уақытта Ə. Қастеев атындағы өнер мұражайы қорында 478 
тоқыма бұйым бар, оның ішінде 39 түкті кілем, 40 тақыр кілем, 60 алаша, 
225-ке жуық басқұр мен əртүрлі баулар жəне тұрмыстық қоржындар мен қап 
түрлері сақталуда. 

Бұл коллекция тоқыма өнерінің қазақ жерінде дамуы мен 
қалыптасуын, таралу аймағын толық көрсетеді. Мұндағы көптеген киіз 
бұйымдар XIX ғасырдың соңы мен 1980 жылдар аралығында жасалған. 

Қазақ қолөнеріндегі бағалы бұйымдардың бірі - түкті кілем. 
Экспедиция кезіндегі ғылыми жұмыстар нəтижесінде түкті кілем тоқу 
тəсілдері 1930-шы жылдарына дейін Қазақстанның барлық жерінде сақталып 
келгені анықталды. Белгілі ғалым Əлкей Марғұланның «Қазақтың халық 
қолөнері» атты кітабында түкті кілемдердің бірнеше түрінің ара-жігін ашып 
көрсетеді. Олар: ортағасырлардан бері ақсүйектердің еншісі болып келген - 
орда кілем, көлемі өте үлкен - қалы кілем, тығыз тоқылған - масаты кілем, 
сүттей ақ кілемдер мен қоңырқай немесе сұрғылт түсті кілемдер. Түкті 
кілемдер тігінен қойылған өрмектерде тоқылады. Астыңғы арқау жіп үстіңгі 
арқау жіппен қоса қабат шалы- нады да, екі рет өткерме жіп жүргізіледі. 
Кілем түгі 4-7 см шамасында болады. Кілем тоқитын жүнді əртүрлі 
өсімдіктердің тамырынан, жапырығынан дайындалған табиғи бояулармен 
бояп, қанық реңдермен кілем бетін құбылтып, əдемілігін аша білген. 

Мұражай қорында сақталған түкті кілемдердің көпшілігін Оңтүстік 
Қазақстан шеберлерінің туындылары құрайды. Жаппай кілем тоқушылық 
оңтүстік өңірде 1960-шы жылдарында, тіпті, халықтық сипат алып, кілем 
өрнектері жаңаша өзгеріске ұшырады. Солардың бірі, ел арасына кең тараған, 
орталық бөлігіне бір немесе екі қатар қара, болмаса қара көк, қою жасыл 
түсті жұлдыз өрнек тəсілі болды. Мұндай кілемдердің оюлары ірі əрі көрер 
көзге тартымды болып шығады. 

Мұражай қорына сүйене отырып, түкті кілем өрнектерінің үш түрінің 
кең тарағанын байқауға болады. Біріншісіне жұлдызды кілемдерді жатқызсақ, 
екінші түріндегі кілемдердің орталық бөлігіне төртбұрышты немесе қиықша 
шаршылардың екі - үшеуі қатар қойылады да əртүрлі өрнектермен 
толықтырылады. Үшінші топқа баспалдақты немесе көркемдік құрылымы 
толық көпбұрышты шаршылы кілемдер жатады. Қазақ кілемдері Орталық 
Азия елдерінің түкті кілемдерінен оюларының ірілігімен жəне көзге бірден 
түсетін бір, көбіне екі қатар жиек жолақтарымен ерекшеленеді, сонымен 
қатар 7-8 түрлі түстің үйлесіммен қайталануы тепе-теңдікті сақтап отырады. 

Əсіресе ХХ ғасырдың соңына қарай түкті кілемдердің көркемдік 
шешімінде жаңа ою түрлері еркін қолданыла бастады. Олар: бидай, 
шемішкегүл, жебе жəне жиек оюларының жеке құрылымы оңтүстік 
кілемдерінің жеке тұрпатын саралан- дырып, көркемдік құнын арттыра түсті. 
Заман ыңғайы мен халық сұранысына қарай дəстүрлі ою-өрнектермен бірге 
гүлдердің, ақ тиіннің, құстардың, аққудың, танымал кинофильмдердегі 
халықтың сүйікті кейіпкерлері, басқа елдердің қолөнер туындыларының 
көшірмелері пайда бола бастады. Бұл құбылыс сəндеудің де сұранысқа 
бейімделіп, өтімділікке ұмтыла бастағанын, сөйтіп тоқымашының жеке 
ізденісін күшейте түскенін анық байқатады. Өтпелі кезең белгісі ретінде 
мұндай кілемдің мұражай қорында бірнеше түрі сақталуда. 

Мұражай қорындағы Батыс өңірден əкелінген көркемдік құндылығы 
жағынан баға жетпес кілем түрі - өресі биік өнер шеберінің нағыз 
шығармашылық шарықтауының жемісі болып саналады. Кілем өрнегі 
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мейлінше жіңішкеленген. Негізгі түстері қызыл, сары жəне сұрғылт көкшіл. 
Кілемнің тығыздығы, аз ғана түстерінің өзара үйлесімі, оның XIX ғасырдың 
соңына қарай тоқылғанын дəлелдейді. Алқызыл кілем бетіне түскен байыпты 
геометриялық ою жолдарынан шебердің өзіндік талғамын сезуге болады. 

1960-1970 жылдары халық арасында кілемге деген сұраныстың 
күшеюі тоқымашылық өнердің еліміздің барлықжерінде кең қанат жаюына 
ықпал етті. Əсіресе, орталық, солтүстік аймақтарда тақыр кілемдер көбірек 
тоқылды. Жекелеген халық шеберлерін біріктерген тоқыма орталықтары 
ұйымдастырылып, артельдер құрыла бастады. Жаппай кілем тоқу барысында 
ұлттық дəстүрді қатаң сақтай отырып, оның негізгі көркемдік қағидаларын 
тереңдете түсу арқылы биік өнерге қол жетері анық еді. Бұл жерлерде кең 
тараған орама тоқуы мен халық арасында үлкен сұранысқа ие болған - 
алтыауыл, қараман, торғай, арабы, баднас деп аталатын кілем түрлері жиі 
тоқылды. 

Қазақстанның оңтүстік жəне батыс өңірлерінде  арнайы құрылған 
орталықтар болмағанмен, бірнеше шебер бірігіп, əртүрлі тақыр кілемдер 
тоқып, халық сұранысын өтеуге ұмтылды. Бұл жерлерде үлкен сұранысқа ие 
болған арабы кілем мен бескесте кілем еді. Арабы кілем өзінің жолақ-жолақ 
көркемдік құрылымымен ерекшеленіп, алабас, омыртқа өрнегі кілемнің 
өзгермейтін танымал белгілерінің бірі болды. 

Тоқыма түрінің атауымен аталған бескесте кілемі орталық бөлігінің 
ою-өрнегінің бедерімен көз тартса, қошқар мүйіз, кілт мүйіз өрнегінен 
тұратын ірі торкөздер қатары байып пен тиянақтылықты білдіреді. Өрнек 
салуға пайдаланылған жіптер кілемнің терісжағында кестежіптері сияқты 
кесіліп, бос қалады. Орталық бөліктен жəне бірнеше жиек оюларынан 
тұратын үлкен кілемдер ішінде көркемдік шешімі нəзік алашалар - ерекше 
бұйымдар. Олар күнделікті тұрмыста кеңінен қолданылады. Алашаны ұзын 
жалпақ жолақтармен тоқиды да оларды кесіп, бір ұзындықта біріктіріп тігіп, 
жерге төсейтін немесе керегеге ілетін кілемше ретінде де ұсталынады. Алаша 
тоқудың бірнеше түрлерін пайдалану арқылы шебер бұйымның ою-өрнегін 
түрлендіре отырып, құлпырта түседі. Алаша тоқудың негізгі заңдылығы ою-
өрнектің тек жолақтарға түсуі, тоқу əдісінің сырына бағынышты болса керек. 
Жергілікті шеберлер қолданатын тоқу əдісіне, өрнекті жолақтарды реттеп 
орналасты- руына қарап алашалардың қай өңірде тоқылғанын ажыратуға 
болады. Мысалы, оңтүстік өңірде алаша тоқығанда кежім теруді жиі 
қолданады. Кежім теруде оюдың беті тегіс түседі де, оюға түспеген жіптер 
теріс жағында бос қалады. Қос мүйіз, сыңар мүйіз, сырға оюларының 
жалғасынан тұратын өрнек тізбектері көтеріңкі əуендей ерекше сезімге 
жетелейді. Халық шебері Жайлауова алашасының құрылымында қара- ала 
өрнектердің тепе-теңдікті ұстаудағы ұтымдылығы көркем тұтастыққа ықпал 
етіп тұр. 

Көркемдік сипаты жағынан баға жетпес ақ басқұрлар мен ақ баулар 
киіз үйдің сəнін келтіріп, ерекше салта- нат құрады. Ақ түстің үстіне түскен 
түкті оюлар заттың көркемдік бағасын арттырып, сапалық деңгейін 
биіктетеді. Ақ басқұрлар киіз үйдің кереге мен уықтың біріккен жерін 
тұтастырып, өзінше жеке сəндік жүйе құрайды. Киіз үй интерьерінің ішкі 
сипатымен үндесіп, түстік қарама-қайшылыққа түспей, жарасым табады. Ақ 
басқұр тоқуда кеңінен қолданылатын бəйтерек ағашының өрнегі əртүрлі 
құбылыста берілген. Ол төгілген жапырағының немесе шешек атып келе 
жатқан бүршіктерінің, жай ғана жас шыбықтарының таңғаларлықтай 
шындыққа жақындығы адамды табиғаттың ұлылығына тəнті етеді. 
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Ғасырдан ғасырға, атадан балаға өзінің өміршеңдігімен үзілмей жетіп, 
жетіліп отырған қасиетті тоқыма өнерінің баға жетпес айтулы туындылары - 
ұлттық асыл мұрамыз.[9, 214-215 б]. 
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THE 21st CENTURY  SOFT  SKİLLS FOR SUCCESSFUL CAREER 
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КАРЬЕРЫ 
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                               Maia GELASHVILI***-Maka MURVANIDZE****  
 

 ABSTRACT 
The world today is changing faster than ever before. Every week brings 

particular developments to all areas of life: the economy, politics, culture, and 
technologies. A human being and his/her needs, knowledge, skills, attitudes, beliefs 
and values also change very rapidly.  

  A free, innovative and communicative person, nowadays, is becoming the 
main player in the world. This, in turn, poses serious challenges for both- the 
employer and the career seeker.  

Against the backdrop of career changes and employer requirements, we have 
attempted to conduct a research in the southern region of Georgia, particularly in 
Samtskhe-Javakheti. 

  The purpose of the  research was to find out the requirements of employers 
in the public and private sectors  for specific skills of employees in the region and 
to determine whether soft skills are required for their work. Twenty public and 
twenty five private sector employers participated in the survey (quantitative and 
qualitative). Research has shown that most employers need staff who have the 
following skills: Communication; Teamwork; Adaptability; Problem Solving; 
Empathy; Self-confidence; Leadership, Conflict Resolution and so on.  

  The project, ERASMUS+ ASSET, which is being implemented at SJSU, 
provided us with the opportunity,  to develop Soft  Skills as an innovative 
development assessment toolkit and to introduce it to individual higher education 
institutions. 

Key Words: career, employer, soft skills, formative assessment.   
 
АННОТАЦИЯ 
  Мир сегодня меняется намного быстрее, нежели это происходило 

раньше. Каждую неделю значительно развиваются различные сферы жизни, 
например такие как: экономика, политика, культура и технологии. 

Также стремительно меняются человек и его потребности, знания, 
навыки, подходы, вера и ценности. 

  Основным мировым актором сегодня является новатор, свободный и 
коммуникабельный человек. Вышеназванный в свою очередь ставит перед 
серьёзным вызовом как работодателя, так и искателя карьеры. 
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  На фоне требований нужных навыков работодателей и карьерных 
перемен, мы постарались провести исследования в Южной части региона 
Грузии в частности в Самцхе-Джавахети. 

  Цель исследования-изучение потребностей конкретных навыков 
работодателей по отношению к служащим в государственных и частных 
учреждениях, и установить насколько востребованы социальные навыки для 
их деятельности. 

  В итоге исследования выявилось, что большинство работодателей 
нуждаются в кадрах, имеющих навыки коммуникации, адаптации, решения 
проблем, эмпатии, самоуверенности, лидерства, управление конфликтами и 
др. 

  Проект Erasmus+- ASSET, который осуществляется а университете 
Самцхе-Джавахети, даёт нам шанс подготовить будущие кадры с соцяльными 
навыками, как методический инновационный инструмент и предложить их 
для внедрения отдельным учебным курсам высшего учебного заведения. 

Ключевые слова: карьера, работодатель, социальные навыки, 
развивающая оценка. 

 
Introduction 
Rapid technological changes require new knowledge and skills. 

Consequently, employers and their staff are  participating   in a continuous learning 
process. Besides, fast integration of science and business is taking place. Science is 
increasingly supporting business, creating practically applicable knowledge, while 
business cannot survive unsupported by science. In order to speed up the learning 
process and to bring it closer to actual practice, the duration of studies at  higher 
education institutions tends to be reduced, while the duration of on-the-job training 
is seen to move in the opposite direction. 

Changes of the business environment and organization management are 
quickly impacting upon expectations from employees. Today, they must be capable 
of using information technologies, possess strong communication and learning 
skills, be capable of managing their personal career, be flexible and, the most 
importantly, conscientious, self-dependent and responsible, since organizations are 
no longer willing to allocate funds to the same extent towards the supervision of  
employees.  

The growth in the number of knowledge employees is a quite clear modern 
trend. The number of good employment positions at the world’s factories is 
limited; meanwhile the number of workplaces created by the manufacture of idea-
based products is virtually infinite – claims T. L. Friedman (Friedman, 2006:47). 

The modern career is becoming less stable, and a vertical climb up the career 
ladder is not considered the only proper way forward. As bureaucratic 
organizations are tending to disappear, more and more people prefer a horizontal 
career path to enrich their work experience with new tasks and responsibilities, and 
gain valuable experience and skills for further career steps (Dickmann & Baruch, 
2011:23). 

Whereas organizations are no longer able to provide a permanent workplace 
for the entire duration of an employee’s life, a particular significance is acquired 
not necessarily by the current workplace (it can be quickly lost due to various 
reasons), but rather from the accumulated valuable basket of competencies which 
helps to guarantee attractiveness in the labour market. 

Academic Institutions have been primarily focusing on cognitive learning 
and measures, echoing the more general perception that cognitive capacity and 
measures are the primary predictors of success- both at academic level and the 
workplace.  
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In the last two decades there has been a growing realization that other 
abilities, skills and competencies may be as important for success and well-being.  
Such skills are often referred to as "soft skills, and mostly fall under the umbrella 
term of Emotional Intelligence (EI), Social-Emotional Intelligence (SEI)" or 
Social-Emotional Competence (SEC). Soft skills is a wide term The concept of 
emotional intelligence (EI), relatively recent psychological concept which emerged 
in the last 2-3 decades, captures a central place in the understanding of human 
behavior, performance and well-being. It refers to the effective integration of 
emotion and thought (Mayer et al., 2001:232; Mayer et al., 2004:243). As such, it 
primarily concerns the ability to reason effectively with emotions, and the capacity 
of emotions to enhance thinking. The interest in the concept developed from the 
growing understanding that emotions play an important role in thought, decision 
making and social interactions and the realization that traditional notions of 
intelligence and cognitive measures are limite in their ability to account for the 
variations in success in people’s lives (Salovey&,Sluyter, 1997:8). 

The above mentioned - however, pose serious challenges to higher education 
institutions in order to prepare   competitive  staff  with market demands. 

 
Background Information 
The main challenge of Georgian higher education institutions is to 

harmonize the local education system with the European one. In this regard, the 
Ministry of Education and Science of Georgia, together with the National Quality 
Assurance Center and European partners, is working on quality assurance 
mechanisms, developing standards for authorization and software accreditation that 
are mandatory for all HEIs. According to the requirements of the standards, all 
curricula should be focused on at least three learning outcomes: Knowledge and 
Understanding, Skills, Autonomy and Independence. 

Therefore, there is a need to determine what is actually demanded in the job 
market in terms of higher education and competencies, and whether today's 
university education meets these requirements and what is needed to be done at the 
HEIs to prepare  relevant staff  for market demands. 

 
Legal Protection in Georgia 
Article 3 /g  of Georgian Law about Higher Education  explicitly states that " 

The aim of HEI  is  to realize personal potential, develop creative skills, train 
competent persons capable of satisfying modern requirements, provide for 
competitiveness of graduates on domestic and international labor markets  and 
offer to an interested person (persons) high quality education that meets the 
requirements of the student community and general public”(Law on HEI, Article 3/ 
g ;21.12.2004). 

Higher education institutions in Georgia are required by law to work in 
compliance with the internal and external quality assurance standards. Nowadays, 
Georgia’s system of external quality assurance comprises of institutional 
authorization and programme accreditation, while internal quality has functions on 
both- institutional and programme levels to ensure the continuous evaluation and 
development of the quality of teaching, learning and research processes, 
professional development of staff and quality of the services and facilities provided 
by the institution (NCEQE; Accr.Stand.3). 

 
Research Aim 
 The purpose of the research was  firstly to find out the requirements of 

employers in the public and private sectors  and secondly  to study    the 
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satisfaction of  university graduates' with the skills  they gain at higher institutions. 
We should state the necessity of 21st century  Soft Skills for a successful career. 

 
Research Methodology 
The research is based on fundamental works of scientists, quality and 

quantitative research methods, interviews, analysis and synthesis. Research   target 
groups: 45 public and private employers  in  the Samtskhe-Javakheti region  and  
130  SJSU university  graduates.   

 
Research Results. General Analysis 
To the question- how competent the staff is in their job, 42% of the 

interviewed employers (N = 45) rated them competent in their jobs and 58% 
focused on additional skills for  their employees. 

The research  revealed that employers (68%) are  not involved in staff 
development, some  of them mention  financial constraints. All of this indicates 
that  HR development is not an integral part of the business plan for most 
businesses, as well as the weaknesses of  HR strategies implementation units in 
organizations. 

Only 33% of employers hired new qualified staff, provided them with 
additional trainings, changed work practices during the last 12 months.   They 
prefer  to employ  trained staff . 

To the question- which skills  employers pay attention to today,  43 % 
mentioned  communication skills, 35% -teamwork and communication skills, 22% 
-  responsibility, hard-working,  discipline, punctuality  and  organizational skills.  
75% (N = 34) of the respondents believe that employing high and middle level 
managers requires an employee having  decision-making, persuasion, effective 
negotiation, creativity, teamwork, responsibility, time management, collaboration, 
problem solving, analytical thinking, empathy, strategic vision, and other skills that 
should be  developed  in high institutions. 

The second  target group  (N = 130) were  university graduates.Analysis of 
the survey results showed that 43% of graduates are satisfied with their education, 
23% -partially, and 34% thinks that the skills they have gained  during their studies 
are inadequate. 

 
Conclusion: 
The research revealed that: 
 Most employers require  skilled, trained staff who  will have Soft Skills  

in addition to technical and cognitive skills; 
 Graduates find it difficult to become competitive in the job market due 

to their lack of employer skills and to achieve career success; 
 University curricula require a serious reform,  they should  invisage  

employers' interests and develop student and market-oriented programs. 
 
Discussion 
     Based on the results of the research, we have developed specific 

recommendations that will enhance the career prospects and success of university 
graduates, in particular: 

 Universities should carefully study the specifics of the Georgian labor 
market, what types of specialists are most in demand and what specific skills 
students need to develop; 

 When planning the teaching  process and developing the curriculum, it 
is necessary to take into account the  requirements  of  employers  for the 
qualifications of employees; 



- 73 -

73 
 

 Enable  students to  identify and select the skills independently, he or 
she will develop in parallel with their studies; 

 We find it appropriate to introduce innovative teaching and assessment 
methods in the curricula that will develop students' socio-emotional skills.  Since 
Soft Skills, as an innovative development assessment tool, is new and not yet 
implemented in higher education institutions. Though, Israel and Georgian HEIs 
with European partners  work on this formative assessment tool within the Erasmus 
+ ASSET (Assessment Tools for HE learning environments) Project. 
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BİR KRİGAMİ ETKİNLİĞİ: ÜÇGEN ve DÖRTGENLER 
 

A CRYGAMIC ACTIVITY: TRIANGLE and SQUARE 
 

Mihriban HACISALİHOĞLU KARADENİZ*   
 
ÖZ 
Çalışmanın amacı, “Üçgen ve Dörtgenler” konusuna ilişkin hazırlanan bir 

Krigami etkinliği sunmaktır. Bu çalışmada, “Kâğıt Katlama Yöntemi ile 
Matematik” dersi kapsamında araştırmacının rehberliğinde öğretmen adaylarına 
“Üçgen ve Dörtgenler” kavramlarının öğretimine ilişkin Krigami etkinlikleri 
yaptırılmıştır. Dolayısıyla çalışmada ele alınan Krigami etkinliği,  programdaki 
“Çokgenleri isimlendirir, oluşturur ve temel elemanlarını tanır”, “Açılarına ve 
kenarlarına göre üçgenler oluşturur, oluşturulmuş farklı üçgenleri kenar ve açı 
özelliklerine göre sınıflandırır” ve “Dikdörtgen, paralelkenar, eşkenar dörtgen ve 
yamuğun temel elemanlarını belirler ve çizer” kazanımlarına odaklanarak 
hazırlanmıştır. “Kâğıt Katlama Yöntemi ile Matematik” dersi 2018-2019 eğitim-
öğretim yılı da dahil olmak üzere Türkiye’deki bazı üniversitelerde seçmeli ders 
olarak yürütülmüştür. Ancak bu ders, 2018-2019 eğitim-öğretim yılında 
güncellenen İlköğretim Matematik Öğretmenliği Lisans Programında kaldırılan 
dersler arasında bulunmaktadır. O nedenle “Matematik Öğretiminde Etkinlik 
Geliştirme” ve “Matematik Öğretiminde Materyal Tasarımı” gibi alan eğitimi 
seçmeli derslerinde kâğıt katlama yöntemi kullanılarak adayların çeşitli Krigami 
etkinlikleri geliştirmelerine ve bunları öğretim uygulamalarında kullanmaları 
yoluna gidilebilir. Bu çalışma ile Origami ve Krigami etkinliklerinin ilköğretim ve 
ortaöğretim programlarına yerleştirilmesine dikkat çekilebilir. Ayrıca eğitim 
fakültelerinde bazı alan ve alan eğitimi derslerinde de Origami tabanlı öğretim 
uygulamaların yapılmasına özen gösterilebilir. Öğrenci, öğretmen adayı ve 
öğretmenlerin çokgenleri isimlendirme, oluşturma ve temel elemanlarını tanıma 
gibi durumlarda kolaylık yaşaması için bu tür uygulamalarından yararlanmaları 
sağlanabilir. Son olarak bu çalışma ile öğretmenlere “Üçgen ve Dörtgenler” 
konusundaki öğretim uygulamalarının zenginleştirilmesi amacıyla Origami 
etkinlikleriyle yapılandırılan sınıf ortamları tasarlamalarına yol gösterici olabilir.  

Anahtar Kelimeler: Kâğıt katlama yöntemi, Krigami etkinliği, matematik 
dersi öğretim programı, üçgen ve dörtgenler 

 
ABSTRACT 
The aim of the study is to present a Krigami activity on “Triangles and 

Quadrilaterals”. In this study, under the guidance of the researcher, Krigami 
activities for teaching the concepts of gen Triangles and Quadrangles ına were 
made under the guidance of the researcher within the scope of Matematik 
Mathematics with Paper Folding Method” course. Therefore, the Krigami activity 
discussed in the study, ir Names polygons, creates and recognizes the basic 
elements ”, ur Triangles according to their angles and edges, classifies the different 
triangles created by edge and angle characteristics” and belir Determines and draws 
the basic elements of rectangular and rhombus ”gains. prepared with focus. "Paper 
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Folding Mathematical Methods" course in some universities in Turkey, including 
the 2018-2019 academic year, was conducted as an elective course. However, this 
course is one of the courses removed from the undergraduate program of 
Elementary Mathematics Teacher Education which was updated in 2018-2019 
academic year. For this reason, using.  

paper folding method in field education elective courses such as 
“Developing Activity in Mathematics Teaching ”and M aterial Design in 
Mathematics Teaching”, candidates can develop various Krigami activities and use 
them in teaching practices. With this study, it is possible to draw attention to 
placing Origami and Krigami activities in primary and secondary education 
programs. In addition, origami-based  

teaching practices can be taken into consideration in some field and field 
training courses in faculties of education. Students, prospective teachers and 
teachers can benefit from such applications in order to make them easier to name, 
create and recognize the basic elements of polygons. Finally, with this study, in 
order to enrich the teaching practices on “Triangles and Quadrangles”. It can guide 
them to design classroom environments that are structured with origami activities. 

Key Words: Paper folding method, Krigami activity, mathematics 
curriculum, triangles and quadrilaterals 

 
GİRİŞ 
Kâğıt katlama yönteminin; Sayılar-İşlemler, Geometri, Cebir ve Olasılık 

(Akan-Sağsöz, 2008; 2011; Akayuure, Asiedu-Addo ve Alebna, 2016; Georgeson, 
2011; Hacısalihoğlu Karadeniz, 2017; Higginson ve Colgan, 2001) konularının 
yanı sıra öğrencilerin uzamsal düşünme (Çakmak, 2009) ve mekânsal ilişkileri 
görebilme (Akayuure vd., 2016) becerilerini geliştirmede de işe koşulacak bir 
yöntem olduğu belirlenmiştir. Ayrıca Hacısalihoğlu Karadeniz (2018) çalışmasında 
kâğıt katlama yöntemini; Geometri ve Ölçme, Sayılar ve İşlemler, Olasılık, Cebir 
gibi başlıca öğrenme alanlarının dışında; Dönüşüm Geometrisi, Üçgen ve 
Dörtgenler, Açılar, Oran-Orantı, Cebir, Örüntü, Kesirler gibi oldukça geniş 
konunun öğretiminde kullandıklarını belirlemiştir. Dolayısıyla kâğıt katlama 
yöntemlerinden biri olan Krigami etkinlikleri ile de “Üçgen ve Dörtgenler” 
konusunun öğretilmesinin uygun olduğu düşünülmektedir. 

Matematik dersi öğretim programında 5. sınıfta geometrik şekillerden 
üçgenler, dörtgenler, çokgenler, dikdörtgen ve eşkenar dörtgen ve açılar ele 
alınmaktadır (MEB, 2018). Bununla birlikte öğretim programında geometrik 
şekillerin öğretiminde kâğıt katlama ya da modellerle yapılacak etkinliklerden 
yararlanılmasına vurgu yapılmaktadır (MEB, 2017). Öte yandan “Kâğıt Katlama 
Yöntemi ile Matematik” dersi 2018-2019 eğitim-öğretim yılı da dahil olmak üzere 
Türkiye’deki bazı üniversitelerde seçmeli ders olarak yürütülmüştür. Ancak bu 
ders, 2018-2019 eğitim-öğretim yılında güncellenen İlköğretim Matematik 
Öğretmenliği Lisans Programında kaldırılan dersler arasında yerini almıştır. 
Dolaysıyla “Matematik Öğretiminde Etkinlik Geliştirme” ve “Matematik 
Öğretiminde Materyal Tasarımı” gibi alan eğitimi seçmeli derslerinde kâğıt 
katlama yöntemi kullanılarak, adayların çeşitli Origami-Krigami etkinlikleri 
geliştirmeleri ve bunları öğretim uygulamalarında kullanmaları yoluna gidilebilir. 
Bu bağlamda kâğıt katlama yöntemi ile işlenen derslerin; öğrencilerin bilişsel 
gelişimine katkı sağlayan, onların problem çözme, üç boyutlu düşünme ve 
soyutlama yapabilme becerilerini geliştiren etkinliklerden oluştuğu bilinmektedir 
(Arslan, Işıksal-Bostan ve Şahin, 2013).  

Çalışmanın amacı, öğrencilerin “çokgenleri isimlendirir, oluşturur ve temel 
elemanlarını tanır, açılarına ve kenarlarına göre üçgenler oluşturur, oluşturulmuş 
farklı üçgenleri kenar ve açı özelliklerine göre sınıflandırır” bilgilerini kullanarak 
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temel elemanlardan kenar, köşe, iç açı ve köşegeni tanımasını ve açı/kenarlarına 
göre farklı üçgenleri keşfetmesini sağlayan bir Krigami etkinliği sunmaktır.     

 
Dönme Dolap Krigamisi Etkinliği 
Etkinliğin Adı: Dönme Dolap Krigamisi  
Sınıf Düzeyi: 5. Sınıf 
Etkinliğin Kullanılabileceği Öğrenme Alanı: Geometri ve Ölçme 
Etkinliğin Kullanılabileceği Alt Öğrenme Alanı: Üçgen ve Dörtgenler 
Önerilen Süre: 40 Dakika 
Etkinliğin Uygulanmasında Kullanılan Kazanımlar:  
M.5.2.2.1. Çokgenleri isimlendirir, oluşturur ve temel elemanlarını tanır. 
M.5.2.2.2. Açılarına ve kenarlarına göre üçgenler oluşturur, oluşturulmuş 

farklı üçgenleri kenar ve açı özelliklerine göre sınıflandırır. 
M.5.2.2.3. Dikdörtgen, paralelkenar, eşkenar dörtgen ve yamuğun temel 

elemanlarını belirler ve çizer. 
Beceriler: Akıl yürütme, ilişkilendirme, duyuşsal beceriler 
Yöntem/Teknikler: Buluş yoluyla öğrenme yöntemi, anlatım yöntemi, 

soru-cevap yöntemi, gösterip-yaptırma yöntemi 
Terim/Kavramlar: çokgen, dik açılı üçgen, dar açılı üçgen, geniş açılı 

üçgen, ikizkenar üçgen, eşkenar üçgen, çeşitkenar üçgen, paralelkenar, eşkenar 
dörtgen, yamuk, köşegen. 

Hazırbulunuşluk Düzeyi: Üçgenleri kenar uzunluklarına göre 
sınıflandırmayı, kare ve dikdörtgenin kenar özelliklerini belirlemeyi bilir. 

Disiplinler Arası İlişkilendirme: Etkinliğin içinde bulunan basit elektrik 
devresi ile Fen ve Teknoloji dersinde “Işığın Yayılması” konusunun 
uygulamasında bir öğretim materyali olarak kullanılabilir. 

Etkinlik Tasarımın Amacı: Temel elemanlardan kenar, köşe, iç açı ve 
köşegenin tanıtılması amaçlanmıştır. Etkinliğin bir diğer amacı da öğrencilerin, 
açılarına ve kenarlarına göre farklı üçgenleri keşfetmeleridir. 

Kullanılan Malzemeler: Bir adet Schoeller resim kâğıdı, cetvel, pergel, 
kalem, mini maket bıçağı, basit elektrik devresi, renkli fon karton, yapıştırıcı. 

Etkinlik Tasarımı ve Hazırlanışı: Aşağıda model hazırlanışı adım adım 
görülmektedir. 
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Boyutu 35x50 cm olan 1 adet Schoeller kâğıdı alınır. İlk önce birinci 
resimde görüldüğü gibi, cetvel ve pergel yardımıyla dönme dolap çizilir. Çizim 
yapılırken katlanacak yerler çizgili, kesilecek yerler düz çizilerek belirtilir. Düz 
çizgiler mini maket bıçağı ile dikkatlice kesilir. Kesik çizgilerle belirtilen yerler 
katlanır.  Schoeller kâğıdı, renkli fon kartona yapıştırılır. Basit elektrik devresi 
modele yerleştirilir. 

Modelin Öğretim Süreci İçerisinde Kullanımı: Temel elemanlar olarak 
kenar, köşe, iç açı ve köşegenin tanıtılması amacıyla etkinlik derse girişte 
öğrencilerin motivasyonunu artırmak ve dikkat çekmek için kullanılabilir. 
Böylelikle öğrencilerin, açılarına ve kenarlarına göre farklı üçgenleri keşfetmeleri 
sağlanabilir. Öncelikle öğretmen giriş aşamasında öğrencilerin hazırbulunuşluğunu 
ölçmek için tahtaya bir üçgen ve bir dikdörtgen çizer. Öğrencilerden çizdiği 
üçgenin ve dikdörtgenin kenarlarını isimlendirmelerini ister. Öğretmen öğrencilere, 
daha önceden hazırlamış olduğu dönme dolap modelini gösterir. Dönme dolap 
modelindeki farklı üçgen ve dörtgenleri sınıflandırmalarını ister. Daha sonra 
öğretmen, sınıflandırdıkları üçgen ve dörtgenlerin farklı olmalarındaki sebeplerin 
neler olabileceğini sorar. Öğrencilerden bazıları, kenar uzunluklarının farklı 
olduğunu, bazıları da açılarının farklı olduğunu söylerler. Öğretmen üçgenlerin 
açılarına ve kenarlarına göre, dörtgenlerin ise kenarlarına göre farklılıklar 
gösterdiğini söyler ve kavramları açıklamaya başlar. Ardından öğretmen, her bir 
öğrenciye kareli, noktalı ya da izometrik kâğıtlar dağıtır. Bunlar üzerinde 
öğrendikleri bu terimlerin çizimlerini yapmalarını ister. Yapılan etkinliğin ardından 
değerlendirme aşamasına geçilir. Bu aşamada bir oyun oynatılır. Öğretmen bir 
torbanın içine öğrencilerin yapması gereken talimatları yazar. Tahtaya kalkan 
öğrenci torbadan rasgele bir kâğıt çeker. Çektiği kâğıtta yazan talimatları uygular. 
Örneğin bu kâğıtların bazılarında üçgenin verilmeyen bir açısının bulunmasını 
isteyen sorular yer alır. Bazılarında ise öğrenciden, tahtaya cetvel yardımıyla 
kenarlarına göre üçgen çeşitlerinden birini çizmelerini isteyen talimatlar yer alır. 
Oyunun sonunda öğretmen öğrencilerin; “temel elemanlardan kenar, köşe, iç açı, 
köşegen, açılarına ve kenarlarına göre farklı üçgenleri öğrenip-öğrenmediğini 
değerlendirir. 

Avantajları: Öğrencinin derse olan ilgisi artar. Çoğunlukla öğrencinin 
aktif olduğu bu derste, öğrenme kalıcı hale gelir. 

Dezavantajları: Model çabuk yıpranacağından öğretimde uzun süre 
kullanılamayabilir. 

Maliyet: 20 TL 
 

 SONUÇ ve ÖNERİLER 
 Origami ile matematik öğretimi uygulamalarının öğrencilerin; yaratıcılık, 

matematiksel düşünme, problem çözme ve akıl yürütme becerisini geliştirmeyi 
sağladığı açığa çıkmıştır (Hacısalihoğlu Karadeniz, 2018). Aynı çalışmada Origami 
tabanlı uygulamaların matematik eğitiminde kullanılmasının öğretmen adaylarına 
olumlu katkılar sağladığı, yaparak-yaşayarak öğrendiği için bilgileri 
anlamlandırmada ve kalıcı öğrenmede etkili fırsatlardan yararlandıkları 
belirlenmiştir. Benzer biçimde Krigami etkinliklerinin de aynı amaca hizmet 
edeceği söylenebilir. Ayrıca öğrencilerin kâğıt katlama yöntemi kullanarak 
kavramları somutlaştırabildikleri için de kavram öğretimi ve öğrenimini 
kolaylaştırdığı belirlenmiştir. Bu açıdan bakıldığında matematik derslerinde 
Origami ile yapılandırılan öğretim uygulamalarının öğrencilerin matematik dersine 
olan ön yargılarının oluşumunun engellenmesi, böylece matematiğe karşı olumlu 
tutum beslemesinin de önüne geçilmesi sağlanabilir (Boakes, 2008, 2009; Çakmak, 
2009; Tuğrul ve Kavici, 2002). Kısaca yapılan etkinlik ve modellerin psikomotor 
ve duyuşsal becerileri kazandırmanın yanı sıra problem çözme (Coad, 2006; 
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Mastin, 2007; Altun, 2015) ve iletişim-akıl yürütme-ilişkilendirme gibi 
matematiksel süreç becerilerinin geliştirilmesine de büyük ölçüde yardımcı olacağı 
düşünülmektedir. Dolayısıyla, Origami ve Krigami etkinliklerinin akademik 
başarının yanında öğrencinin sosyal-duygusal gelişimine de olumlu katkılar 
sağladığı söylenebilir. Ortaokul öğrencilerinin okul yıllarında matematikte 
yaşadıkları bazı zorlukları, öğrenmekten korktukları bazı konuları, öğrenmek 
istemedikleri bazı kavramları, kısacası öğrenmekten kaçınarak uzak durdukları 
matematiği Origami-Krigami etkinlikleriyle anlayarak öğrenebilirler. Aksi halde 
matematiği anlayarak öğrenmeyen öğrenciler kendi çözümlerini üretemez, hazır 
kuru bilgiye sahip olmaktan öteye gidemezler. 

 Bu çalışma ile eğitim fakültelerinde bazı alan ve alan eğitimi derslerinde de 
Krigami etkinliklerinin yapılmasına yol gösterici olabilir. Krigami ve Origami 
etkinliklerinin ilköğretim ve ortaöğretim programlarına yerleştirilmesine dikkat 
çekilebilir Dolayısıyla öğrenci, öğretmen adayı ve öğretmenlerin çokgenleri 
isimlendirme, oluşturma ve temel elemanlarını tanıma gibi durumlarda kolaylık 
yaşaması için bu tür uygulamalarından yararlanmaları sağlanabilir. Ayrıca bu 
çalışma ile öğretmenlere “Üçgen ve Dörtgenler” konusundaki öğretim 
uygulamalarının zenginleştirilmesi amacıyla Origami etkinlikleriyle yapılandırılan 
sınıf ortamları tasarlamalarına yol gösterici olabilir. Bunun yanı sıra eğitim 
fakültelerinde okutulan bazı alan ve alan eğitimi derslerinde de Krigami 
etkinlikleriyle matematik öğretimi yapılmasına dikkat çekilebilir. Diğer yandan 
öğretmen adaylarının ve öğretmenlerin geometrik şekilleri tanımlama ve 
örneklendirmede kolaylık yaşaması için Krigami etkinlikleriyle geometri öğretme 
yoluna gidilebilir. Mevcut çalışma, öğretmenlerin “Üçgen ve Dörtgenler” 
konusundaki öğretim uygulamalarını zenginleştirmek adına Krigami etkinlikleriyle 
yapılandırılan sınıf ortamları tasarlamalarına rehberlik edebilir. Krigami 
etkinlikleriyle yapılan öğretimin akademik başarının yanında öğrencinin sosyal-
duygusal gelişimine de olumlu katkılar sağlayacağı düşünülmektedir. Öğretmenin 
pedagoji bilgisi gereği; öğrenciyi tanıması ve onun mevcut bilgisini işe koşması 
yoluyla öğrencinin merkezde olduğu bir öğrenme-öğretme ortamında (Baki, 2018), 
Krigami ile yapılandırılmış etkinlerden faydalanılabilir.  
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ROMANDA TİPLER VE KİŞİLER: DEĞİŞEN KURGU EVRENİ 
 

TYPES AND CHARACTERS IN FICTION: THE CHANGING 
FICTIONAL UNIVERSE 

 
Vedi AŞKAROĞLU* 

 
ÖZ  
Modernizmin en bariz sanatsal yaklaşımı genellemeler üzerine kurulu 

olmasıdır. Tüm insanlar için geçerli, toplumun yapısını yansıtan, bireyin 
dünyasındaki farklılıklara karşın herkeste farklı dozlarda ortaya çıkabilen 
özelliklerin tanımını yapmak üzere işe koşulmuştu. Oysa her insanın ayrı bir varlık 
olduğu düşüncesi, her ne kadar avangard romanın önemli bir sorunsalına 
dönüştürülse de postmodern dünya genel geçer tüm kuralların, hatta kural koyma, 
tanım yapma, belirleme, genelleştirme gibi birçok modernist olgunun 
geçersileştirilmesi konusunda epey bir yol kat etmiştir. Bu çalışmada, postmodern 
algıya kadarki dönemde kullanılan kişilik kurgularının genellemeci mantığına 
yönelik bir tanımlama ve eleştiri yapılması amaçlanmaktadır. 

Açar Sözcükler: Modernizm, Kişilik, Tip, Karakter, Genelleme, 
Postmodernizm 

 
ABSTRACT 
The most visible artistic feature of modernism is that it is based upon 

generalisations. It constructs its principles on the definition of features, common 
for all humans, reflecting the whole society, and which can be observed in all 
individuals though in varying levels and magnitudes. However, although the idea 
that every individual is a completely unique world was turned into one of the main 
issue of avant-garde fiction, the postmodern approach has made progress in the 
destruction of many modernist conceptions such as general principles, definitions, 
determinations, generalisations and even making rules. In this study, the main aim 
is to make an attempt to define and criticise the generalising approach of all the 
personality construction theories in fiction developed/put forward until the age of 
postmodern theory. 

Key Words: Modernism, Personality, Type, Character, Generalisation, 
Postmodernism 

 
 
 
Roman türünün ortaya çıkışından günümüz fantastik, postmodern 

romanlara kadar, yansıtma kuramından başlayarak çok çeşitli bakış açılarına göre 
romanın kişiler dünyası kurgulanagelmiştir. Her dönemin baskın edebi eğilimlerine 
göre gerçek kavramının ele alınma biçimi, gerçeği, insanı, toplumu, insanın iç 
dünyasını, sosyal ilişkiler ağını ve bütün bunların karşısında davranışların ve 
duyguların nasıl ortaya çıktığını belirli felsefi, sosyolojik ya da psikolojik 
önermeler doğrultusunda yazarların işleme üslupları değişiklik göstermiştir. 
Kurgulama açısından temel alınan tutarlılık, gerçeğe yakınlık, olasılık vb. pek çok 
ilke farklı dönemlerde roman kurgulama tekniklerinin ana belirleyicisi olmuştur. 
Postmodern romana kadar, hangi ilkeye göre kurgulama yapılırsa yapılsın, değişen 
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tek şey yöntem ve teknikler olmaktaydı. Başka bir ifade ile romancılar hayatı, 
insanı ve toplumu gerçeklik algılarına göre işlemekteydi. Değişen gerçeklik 
algısıydı ve tekniğe yansıyan sadece bu ilkeydi. Gerçeği dış gözlemlere 
dayandırma, deneysel bir türde ele alma, iç dünyasına eğilme, her şeyi gören bir 
bakış açısı ile işleme gibi yaklaşımlar “gerçeği nasıl daha iyi sunabilirim?” diye 
düşünen yazarın sadece yöntemsel yaklaşımını değiştirmekteydi. Oysa artık 
bireyin, toplumun, değişen değerlendirme kıstaslarına bağlı olarak gerçeklikle 
bağlantılı biçimde kurgulanmaları gerekmediğine dair görüşler giderek daha önem 
kazanmaya başlamıştır. 

Aslında temel değişim zihniyetin ve romana, hatta edebi eserlerin 
neredeyse tümüne sirayet eden, yönelik işlevsel yaklaşımlardaki değişimle ilgilidir. 
Platon’un “idealar” kavramı ya da “mağara metaforu”ndan, Aristoteles’in (1895) 
“tragedya” üzerinden yürüttüğü “peripetia”, “anagnorisis”, “catharsis” ve 
“mimesis” kavramlarından dolaylı ya da doğrudan esinlenerek doğayı (insan 
doğası da dahil), insanın kişiliğini, toplumu, ilişkileri ve değerleri “gerçek” 
kavramına bağlı biçimde işlemeye ve irdelemeye çalışan kuramların sonuna gelmiş 
görünmekteyiz. Romancı, tiyatro yazarı ya da film senaristi (hatta şair bile) artık 
gerçeğin yansıtılıp yansıtılmaması gerektiği üzerinde durmakta, “gerçek nedir?” 
sorusunu sormaya, kurgusal tüm üretimlerin asıl işlevinin eğlendirme, düşündürme, 
sorgulama ekseninde yapılması gerekliliğine eğilim göstermektedir. Burada 
bahsettiğimiz salt fotoğrafik ya da modernist olgucu (pozitivist) bir yaklaşımdan 
ziyade hayal dünyasının içindeki sanal düzlemdir. Üstelik sanallığın gerçekliği de 
tartışılmaya başlanmıştır. “Dış gerçeklik”, “iç gerçeklik”, “nesnel gerçeklik”, 
“toplumcu gerçeklik” vb. pek çok sınıflandırma ve bakış açısı artık yerini “gerçek 
diye bir şeyden bahsetmek mümkün müdür?” sorusuna bırakmıştır. 

Kurgu düzleminde üretilen bir karakterin bireyselliği ile tipik özelliklerinin 
arasında yaşanabilecek bir çatışma (uyumsuzluk ya da tutarsızlık) roman 
kurgusunun ve kişilik betimlemesinin bir zayıflığı olarak ele alınır. Oysa her bir 
karakterin, olay örgüsünün oluşturulma biçimine yönelik neredeyse sınırsız 
seçenekler bulunur. Olay örgüsünün yazarın keyfi tutumuna, önceliğine, 
ideolojisine, hayat görüşüne, inançlarına göre şekillendiğini ve onun bilinçli (ya da 
bilinçsiz) bir şekilde bazı değerleri kötü ya da iyi, kişileri olumlu ya da olumsuz 
olarak işleme özgürlüğüne sahip olduğu kesindir.  

Bir yazar, bir karakterin tipik yönlerini vurgulamayı seçerse, karakterin 
bireyselliği, tipik özellikleri tarafından gölgelenir ve bunun tersi de geçerlidir. Bazı 
karakterleri tipik olarak algılayabiliriz, bir romandaki varlığını yalnızca sosyal, 
psikolojik ve hatta fiziksel bir "özelliğin" temsilcisi olarak görebilir, değerinin ve 
işlevinin “kıskanç adam”, “zalim ağa”, “mazlum işçi”, “köyün delisi”, “saf köylü”,  
“aptal sarışın”, “mahallenin dedikoducusu” vb. kısa bir ifadeyle özetlenebileceğini 
söyleyebiliriz. Başka bir karakterde ise tüm bu basit değerlendirmeler, etiketler ve 
nitelikler yetersiz kalabilir. Okuma sürecinde kişilerle ilgili değerlendirmeler 
değişkenlik gösterebilir; her yeni okuma da bir kişinin yeni niteliklerini keşfetmek 
mümkündür, bu yüzden de basitçe etiketlenmeye uygun olmayan karakterlerin 
varlığı söz konusudur. Kişilerle ilgili değerlendirmelerimiz değişebilir çünkü hem 
biz değişmekteyiz, hem de bir yazar, bir karakterle ilk karşılaşmamızda, bu 
karakterin yalnızca bir tür olduğuna inanmamızı, daha sonra ise bu izlenimi 
çürütmemizi sağlayabilir. Burada üç boyutlu bir algı farklılaşmasından bahsetmek 
mümkündür: 

1. Okurlar arasındaki algı farklılıkları: her okur kendi inançlarına, 
beğenilerine, toplumsal ve psikolojik yapısına, eğitim durumuna göre bir kurgusal 
karakteri kendine göre değerlendirebilir. Böylesi bir farklılaşma her okurun aynı 
edebi eserden aynı sonuçları çıkaramayacağının göstergesidir. Bu da modernist 
gerçeklik, genelleştirme vb. kavramların geçersizleşmesin neden olacaktır. 
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2. Aynı okurun farklı zamanlardaki okumalarında ortaya çıkan 
farklılıklar: Her insan zaman içinde yeni algılara sahip olmakta ve sürekli bir 
değişimin içinde yenilenmektedir. Bu yüzden örneğin iki yıllık bir sürede aynı eseri 
okuyan bir kişinin bu süre içindeki değerlendirme kıstasları da değişiklik 
gösterecektir. Yine okurlar arasındaki farklılıklara benzer biçimde, aynı kişinin 
zamanla değişen algısındaki değişimler de genellemeci mantığı çürüten bir özellik 
taşır. 

3. Eserin içinde yazarın kurguladığı kişideki farklılıklar: Yazar 
özellikle devingen kişiler kurgulayarak, bir roman karakterinin ilk sunumundan 
sonra psikolojik, toplumsal ya da düşünsel boyutta erginleşmesini ya da 
yozlaşmasını okura gösterebilir. Bu durumda, okurun ilk planda yaptığı 
değerlendirme zaman içinde algısının değişimine neden olacaktır. 

E. M. Forster (1927) tarafından önerilen “düz” (flat) ve 
“yuvarlak/devingen” (round) karakter sınıflandırması klasik romanlar için uzun 
yıllar boyunca kullanılmıştır. Hatta avangard romanda bile karakter tasnifi dolaylı 
da olsa bu tiplemelere dayanmaktaydı. Forster'ın tartışması “düz” ve 
“yuvarlak/devingen” karakterler arasında geçerli sezgisel ayrım yapsa da, net bir 
kuramsal ayrımdan yoksundur. Kuramsal açıdan zayıf noktalar Ewen (1980) 
tarafından irdelenmiş ve keskin bir şekilde Rimmon-Kenan tarafından formüle 
edilmiştir: “Forster'ın ayrımı öncü olması açısından büyük bir öneme sahiptir, 
ancak aynı zamanda birkaç açıdan yetersizlik taşımaktadır: (1) "Düz" terimi, iki 
boyutlu bir şeyi, derinlik ve yaşamdan yoksun, düz bir karakteri gösterir. Yalnızca 
"canlı" olarak betimlenmez, aynı zamanda derinlik izlenimi de yaratır. (2) “Düz” 
terimi oldukça indirgeyici, gerçek kurgusal eserlerde bulunan kişilik derecelerini 
ve nüansları göstermekten uzaktır. “Düz” olarak nitelenen tüm kişilerin özellikleri 
aynı değildir ve derinlik konusunda farklı boyutlara sahiptirler. Kimi zaman, 
edebiyat eleştirisinde, “düz” ve “yuvarlak” karakterler birbiriyle 
karıştırılabilmektedir çünkü aralarında net bir ayrım yapılmamış, niteliksel 
tasniften çok niceliksel ölçütlere yer verilmiştir. “(3) Forster, her zaman 
örtüşmeyen iki ölçütü karıştırıyor gibi görünüyor. Ona göre, düz bir karakter hem 
basit hem de gelişmemiştir. Bu ölçütler çoğu zaman bir arada bulunsa da, 
karmaşık ancak gelişmemiş ve basit ama gelişmekte olan başka kurgusal 
karakterler de vardır.” (Rimmon-Kenan, 1983:40-41) 

Harvey (1965) tarafından, roman karakterleri tipolojisi için bir kuramsal 
tartışma daha yapılmıştır. Forster’ın iki ana sınıfa ayırdığı tiplemeler Harvey 
tarafından dört ayrı biçimde ele alınmıştır: “kahraman”, “norm”, “kart” ve “fon”. 
İlk ikisi sırasıyla Forster'ın yuvarlak ve düz karakterlerine karşılık gelirken, Harvey 
kart ve fon sınıflandırması yapmıştır. Harvey'in tasnifi Forster'ınkinden daha 
ayrıntılı ve onun göz önünde bulundurmadığı iki ek karakteri/tipi açıklamaya 
yardımcı olmuştur. Dahası, kart ve fon ayrımıyla Harvey, bir karakterden 
beklenmeyen özelliklerin bazı bileşkelerinin varlığını ortaya koymuştur. Bununla 
birlikte, bariz özelliklerine rağmen, Harvey'in ortaya koyduğu sınıflandırmanın 
önemli bir hatası ortaya çıkmaktadır. Harvey, roman içindeki karakterlerin işlev 
kriterlerini göz önüne almıştır ve özelliklerini psikolojik, düşünsel, felsefi ya da 
toplumsal ilişkiler ve değişim yönünden ihmal etmiştir. Genelleştirilebilir bir 
kişilik tasnifi yapma çabası içinde, yine Forster’ın düştüğü hataya düşmüştür: net, 
kolayca anlaşılabilen bir sınıflandırma ölçütü ortaya koymamıştır ve bu yüzden 
yine sadece genel bir resim çizmiştir. İşlevsellik açısından ortaya koyduğu tasnifte, 
merkezde “kahraman” bulunurken, diğer kişiliklerin varlığı kendilerine göre değil 
kahramanın niteliklerine, davranışlarına, seçimlerine, beğenilerine, kısacası 
kurguda oluşturulma biçimine alt/tali/ikincil bir referans olarak 
değerlendirilmektedir. Üstelik her romanın bir kahramana, norma, karta ve fona 
ihtiyaç duyması bir ön koşul olarak ortaya konmaktadır. O zaman şu sorular 
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kaçınılmaz olacaktır: her romanın/öykünün/anlatının bir kahramanı olmak zorunda 
mıdır? Norm ve kart karakterlerin kendilik değerleri yok mu sayılacaktır? Bu 
durumda, merkeziyetçi yaklaşımdan dolayı roman salt kahramanın etrafında mı 
şekillenecektir? Yine kahraman merkezci bakış açısı tektip, dar kapsamlı bir 
bireyciliği ve değerlendirmeyi zorunlu kılmayacak mıdır? Norm karakter 
derinlemesine işlenemez mi? Onun kurgudaki değeri az mıdır? Kart karakterler 
sadece birkaç cümle ile tanımlanabilecek kadar alegorik ya da karikatür düzeyinde 
mi işlenmek zorundadır? Bu soruların devamını ortaya koymak mümkündür. Bu 
yüzden, salt basmakalıp yapısalcı, merkezci bir yaklaşım söz konusudur ve bu 
edebi eleştiride, karakter çözümlemesi yapılırken belirli bir sınırı ve yapaylığı 
beraberinde getirmektedir. Belki de eserlerin “yapı ve izlek” açısından incelenmesi 
yönteminde, Harvey’in ortaya koyduğu ölçütler bağlamında eser kişilerinin 
derinlemesine çözümlenmesi mümkün olamamaktadır. Ya da en azından, biraz 
daha cesur eleştirmenlerin kişisel becerileri öne çıkmaktadır. 

Forster ve Harvey’in karakter çözümlemesi için sundukları 
sınıflandırmanın yetersizliğini gören kişi Hochman’dır. Hochman (1985) 
“Edebiyatta Karakter” kitabında, kişilik kuramlarına yeni bir bakış açısı getirmiştir. 
Yazarın da amacını ortaya koyan, okuru da ihmal etmeyen bir yenilikle metin 
merkezcilikten sıyrılmaya çalışmış ve konunun birçok boyutu ile irdelenmesi 
gerektiğini savunmuştur. İşin içine edebi duyarlılıkları, türlerin değişimini, 
teknikleri, akımları, üslubu da katarak değişen ilgi alanlarını da görmezlikten 
gelmemiştir. Eleştirel tartışmalara yaptığı en önemli katkı özenli/ayrıntılı karakter 
sınıflandırmasıdır. Hochman’ın, Forster’ın ve Harvey’in göreceli olarak “düz” 
tipolojilerinden (sırasıyla iki ve dört karakter türü) öne çıkan karakter 
taksonomisini ayırt eden ilk şey karşıtlıklara dayandırdığı devingenliktir. Hochman 
taksonomisi için sekiz karşıtlık sunar: “Yapaylık - Doğallık”; “Tutarlılık – 
Tutarsızlık”; “Bütünlük - Parçalılık”; “Edebilik-Simgecilik”; “Karmaşıklık – 
Basitlik”; “Şeffaflık – Gizlilik”; “Devingenlik – Durağanlık”; “Kapalılık – 
Açıklık” (1985:89). 

Hochman, tasnifindeki karşıtlıkları ayrıntıları ile irdeler. Ancak onun 
tasnifinin de karmaşıklığı ve yetersizliği söz konusudur. Onun ortaya koyduğu 
karşıtlıklar, üslup incelemeleri ve yapısallık açısından tutarlı görünse de her birisi 
karakterle ilgili bir ölçüt olarak sunulmuştur. Oysa dikkatli incelendiğinde bazı 
karşıtlıkların romanın, kurgunun, olay örgüsünün, zaman ve mekanın yapısal 
özellikleri ile ilgili olduğu görülecektir. Örneğin, karakterin “şeffaflığı” ya da 
“gizliliği”, yazarın, karakterin düşüncelerini ve güdülerini okuyucuya açıklamayı 
seçip seçmeyeceği sorusunu ifade eden bir sınıflandırmadır. Karakterin 
özelliklerini yansıtmaz, sadece yazarın hangi üslubu seçtiğini teknik açıdan irdeler. 
Böylesi bir durumda, ortaya konan ölçüt “ne?” sorusunun değil “nasıl?” sorusunun 
yanıtını verir ve bu soruya verilecek yanıt iç dünyasına odaklanılmış ya da sadece 
dış dünyası işlenmiş bir karakterin özelliklerini okura ve edebiyat eleştirmenine 
açıklamaz. Aslında, farklı ölçütlere göre sunulan karşıtlıklar genellikle “karakter 
nasıl birisidir?” sorusundan çok “yazar karakteri nasıl kurgulamıştır?” sorusuyla 
doğrudan ilgilidir. Yapısalcılığı savunan kişiler burada “bir karakterin nasıl 
kurgulandığı zaten nasıl bir kişi olduğunun göstergesidir” tarzında modası geçmiş 
bir genelleme ile itirazda bulunabilir. Benzer üsluplar benzer kişilik kurgularını 
(hatta olay örgülerini, değerleri, izlekleri vb.) ortaya çıkaramaz çünkü işin içinde 
hem dilsel göstergeler, zaman, mekan, bakış açısı hem de okurun ve yazarın 
bireysel farklılıkları da yer alır ve dahası dil ile üretilen hiçbir eser temel fen 
bilimlerindeki “aynı şartlar aynı sonuçları doğurur” önermesindeki gibi katı bir 
ilke ile ortaya konulamaz.  Bu yüzden, Forster ve Harvey’e göre daha ayrıntılı ve 
karşıtlıklara dayalı bir sınıflandırma yapsa da Hochman, hem biçembilim hem de 
karakter çözümlemesi işlemlerini bir potada birbiriyle karıştırmış görünmektedir. 
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Hochman’ın ayrıntılı karakter tasnif önerisinin güçlü olduğu yön aslında 
aynı zamanda onun zayıf noktasını da oluşturmaktadır, yani çok ayrıntılı olması 
temel karakter tiplemesini oluşturmasının da imkansızlığına (ya da en azından 
büyük zorluğuna) işaret etmektedir. Olasılık olarak onlarca farklı tipleme ile 
karşılaşırız. Temel bir sınıflandırma iddiasını yitirmesine neden olan böylesi 
ayrıntılı bir yaklaşım “sınıflandırma” olarak nitelenebilir mi? Yani edebiyat 
eleştirmeni sekiz zıtlığın kombinasyonu ile ortaya çıkan altmış dört farklı 
tiplemenin hepsini bir romanda nasıl işleyebilecektir? Üstelik Hochman neden 
sadece sekiz karşıtlık sunmuştur? Bunlar daha da artırılamaz mı(ydı)? Örneğin, 
“akılcılık – duygusallık”, “olguculuk – olasılık”, “maddecilik – metafiziklik” vb. 
pek çok ayrım hem biçembilimsel hem de karakter özelliklerine yönelik 
sunulabilecek ölçütlerdir. Bu nedenle, sadece birkaç temel kriterden oluşan bir 
"düz" tipolojiyi ortadan kaldırmak kolaydır, ancak sürekli artan sayıda kategoriye 
sahip bir "yuvarlak" tipolojiyi şişirme olasılığı ortaya çıkarmaktadır. 

Genel karakter tasnifi Forster tarafından tanıtılan "düz" ve "yuvarlak" 
karakterlerin farklılığına dayanandırılabilir. Ancak bu sezgisel ayrımı somut hale 
getirmek için onu başka bir ayrımla birleştirmek gerekebilir. İkinci farklılaşma 
düzeyi, edebi sanat eserinin metinsel ve kurgusal düzeyi arasındadır. Düz ve 
yuvarlak farlılaşması her iki seviyede uygulanabilir. Bir karakter, edebi eserin hem 
metin düzeyinde hem de kurgusal düzeyde düz veya yuvarlak olabilir. Romanın 
başlangıcında bir karakter sınırlı veya kapsamlı olarak gösterilebilir ve metinde 
daha sonra devingen bir hale getirilebilir. Metnin dil düzeyinde bir karakterin 
varlığının bu biçimsel yönüne ek olarak, bir karakterin metin düzeyinde düz veya 
yuvarlak olarak görülüp görülmeyeceğini belirleyen başka kıstaslar da vardır. 
Örneğin, karakterin özel bir isminin olup olmadığı, bilincinin/iç dünyasının okura 
sunulup sunulmadığı, hangi farklı bakış açılarına yer verildiği, “gösterme” veya 
“anlatma” tekniği ile mi işlendiği ya da karakterin özelliklerinin hem fiziksel hem 
de zihinsel olarak metinde açıkça belirtilip belirtilmediği gibi kıstaslar kişilik 
çözümlemelerinde değerlendirmenin daha tutarlı ve sağlıklı olmasını sağlayabilir. 
Ancak bu tür yaklaşımların/değerlendirmelerin metnin biçimsel/dilsel yönünün 
ötesine geçtiğini görmek gerekir. Metin düzeyindeki tüm bu etkenlerin temel işlevi, 
bir karaktere çok sayıda özellik verildiğinde, çok çeşitli özelliklere sahip, çok 
çeşitli bakış açılarından tasvir edilen, geniş bir şekilde tanımlanmış, farklı 
durumlarda dramatize edilmiş gerçekçi bir karakter izlenimi yaratmaktır.  

Öte yandan, kurgusal düzlem, dilsel referansların, edebi tekniklerin, 
kiplerin ve temsil derecelerinin sorunlarının ötesine geçen soruları içerir. Bu 
düzlem, okurun dünya hakkındaki deneyimini ve bilgisini içeren çeşitli karmaşık 
yapıları çözümleme ve zihinsel bağlantılandırma etkinliklerinin bir ürünüdür. Bu 
yapım faaliyetinin özü, edebi eserin sağladığı çeşitli ayrıntı ve kalıpları, dünyayı 
algıladığımız ve kavradığımız bilişsel ağ ile "eşleştirme" girişimidir. Bu zihinsel 
bağdaştırma etkinliğinin sonucu, bazıları diğerlerinden daha kişiselleştirilmiş, 
çeşitli karakterler tarafından doldurulmuş, hayal ürünü bir dünyadır. Metinsel ve 
kurgusal seviyeler arasındaki ayrımın bir anlamı, metinsel seviyede detaylı ve 
"yuvarlak" bir muamele gören bir karakterin, inşa edilen seviyede bireysellik 
iddiasını yitirmesi olabilir; metin düzeyinde göreceli olarak "düz" olarak algılanan 
bir karakter, hayal dünyamızda bireysellik kazanabilir. 

Metinsel olarak düz karakter, metinde karakterin tek boyutlu görünümde 
sunulmasıdır. Karakter sadece bir bakış açısıyla tasvir edilir, her zaman aynı şeyleri 
söyler, aynı davranışları sergiler… Metinsel yuvarlak/devingen bir karakter metin 
boyunca zengin ve ayrıntılı bir görünüm anlamına gelir; karakterin (genellikle) adı 
vardır, düşünceleri aktarılır, farklı durumlarda betimlenir, birçok özelliği okura 
sunulur… Yapısal olarak düz karakterler, basit bir kategori (ahlaki, sosyal, estetik 
vb.) anlamına gelir. Metnin çeşitli tekniklerinden (diyalog, açıklama, eylem, 



- 86 -

86 
 

mekan, zaman vb.) veri oluşturduktan sonra yapısal olarak yuvarlak karakter, 
değişimi ve derinliği ile ilgili bir sınıflandırmanın ürünü olur.   

 Geleneksel ya da yapısalcı klasik roman çözümlemelerinde öne çıkan 
kuramcıların ortaya koyduğu tasnifler günümüzde artık uygulama alanlarını 
yavaşça kaybetmektedir. Örneğin Wellek’in (1963) karakter için kullandığı adıl eril 
bir tanımlamayı içerirken, aynı zamanda eleştiri kuramının kavramın sosyal 
çağrışımlarını cinsiyetçi bir biçimde ele aldığı ortaya çıkar, hatta ona göre bir 
karakter sosyal bir sınıfın temsilcisi olarak algılanmıştır. Günümüzde ise eleştiri 
sosyal eleştiri olmaktan uzaklaşmış, cinsiyetçiliği reddeden, ister sınıfsal, isterse 
toplumsal, felsefi ya da politik anlamda her türlü genellemeyi ve temsiliyeti inkar 
eden bir biçime bürünmüştür.  

 Edebiyat alanında, modernist ve postmodernist yaklaşımlar romanda (ve 
her türlü kurgusal eserde) merkezi ya da gerçeğe benzer kişilerin sunumunu 
geçersizleştirme çabasındadır. Yapısalcı yaklaşımlar, karakterin yansıtmacı 
doğasını inkar etmekte ve onu eserin olay örgüsünün salt işlevsel bir unsuruna 
indirgemektedir. Göstergebilimsel yaklaşımlar karakterlerin “metinselliği”ni öne 
çıkarmakta ve yine onların merkezi, gerçekçi konumlarını yıkmaktadır. Örneğin 
Chatman’in (1978) iddia ettiği şekliyle “düz karakter önceden tahmin edilebilendir, 
yuvarlak/devingen karakter ise önceden kestirilemez davranışlara, tepkilere 
sahiptir” önermesindeki genelleme mantığı günümüzde, Yeni Tarihselcilik, 
Postmodernizm, Yapı-bozumculuk vb. pek çok kuramda artık geçerli bir ölçüt 
olmaktan çıkmıştır. 

Sonuç olarak, tarih boyunca sürekli değişen/dönüşen sosyal dünyaya ve 
yaşam algısına koşut biçimde kendini yenileyen (yenilemek zorunda kalan) 
edebiyat eleştirisi, günümüzde bir şeyin ne olduğunu tartışmaktan uzaklaşarak 
kendi varlık alanını bir şeyin ne olmadığını tanımlamayla oluşturmaktadır. Tıpkı 
kimlik sorunu gibi, edebi eleştiride de, biçembilim, göstergebilim ve anlambilim de 
betimlemeci ve açıklayıcı doğasından uzaklaşmıştır. Her türlü görüşün ve 
değerlendirmenin mümkün ve kabul edilebilir olduğu düşüncesi de buna koşut 
olarak yaygınlaşmıştır. Tüm bu olgular ve tespitler doğrultusunda, edebi eleştirinin 
yeni biçimler, teknikler, içerik ve üslup açısından yeni bir edebi eleştiri kuramına 
gereksinim duyduğu ortaya çıkmaktadır. Postmodern kavramlar doğrultusunda 
kimi zaman sadece teknik bir çözümleme yapılması hem romanların 
sınıflandırmasını yanlış bir yöne götürmekte hem de içerikle bağlantısını ortadan 
kaldırmaktadır. Örneğin, “üstkurmaca”, “metinlerarasılık”, “parodi”, “pastiş” ya da 
“ironi” kullanan bir roman, içeriğine bakılmaksızın “postmodern” olarak 
etiketlenebilmektedir. Oysa genel geçer kuramların iddia ettikleri şey teknikten 
ziyade, sosyal, kültürel, düşünsel, inançsal, ideolojik vb. pek çok unsurun zamansal 
ve mekansal kurgu düzlemini keyfi biçimde göstergelere dönüştürerek algı kırıcı 
nitelikte işlenmesi bir eseri postmodern olarak etiketlemek için olmazsa olmaz 
koşuldur. Bu açıdan, tıpkı kavramların ve kimliklerin melezleştiği, gerçek dünya 
ile sanal dünyanın birbirine karıştığı gibi edebi yaklaşım ve eleştiri de 
melezleşmektedir. Bu meleşleşmenin sonucu edebi eleştiride bir disiplin ya da 
bilimsel bir alan olma sorunsalını da ortaya çıkarmaktadır. Sorunun çözümü için 
edebi eleştiri kuramlarının tembellikten kaçınılarak eski biçimiyle katı şekilde 
uygulamasından kaçınmak ve çağa, yeni türlere ve bakış açılarına uygun kuramları 
geliştirmek ve uygulamaktır. 
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TÜRKMENİSTAN’DA DERLENEN “KORKUT’UN KABRİ 

KAZILDI ANLATIMINDA TOY 
 

FESTIVAL (TOY) IN "GRAVE OF GORGUD WAS DIGGED" 
COMPILED IN TURKMENISTAN 

 
Erdoğan ALTINKAYNAK* 

 
ÖZ 
Türkmenistan’da derlenen ve daha sonra yayınlanan “Qorkutıng Qabri 

Gazıldı” adlı metinde çok sayıda toy düzenlendiği görülmektedir. Biz burada bu 
metinden hareketle toy kelimesini ve düzenleme biçimini, çeşitleriyle vermeye 
çalışacağız. Bu toy çeşitlerinin Türk halkları arasında günümüzde de kullanılışı ve 
hangi anlama geldiği ile bilgiler aktaracağız. 

Anahtar kelimeler: toy, Türkmenistan, Türk halkları, Qorkut, metin. 
 
ABSTRACT 
There are many festivals (toy) held in the text titled "Grave of Gorgud was 

Digged" (“Qorkutıng Qabri Gazıldı”), compiled and later published in 
Turkmenistan. In this study, we will try to explain and discuss the term "toy" and 
the ways it is organised in detail in line with the contextual presentation. We will 
also present information about the types of "toy" practices and its 
meanings/connotations still maintained by the Turkish populations today. 

Key Words: Festival, Turkmenistan, Turkish populations, Gorgud, text 
 
 
 
 
Türkiye Türkçesi Derleme Sözlüğünde “toy” kelimesi yalnız başına 

kullanılmamakla birlikte “toy babası: düğün sahibi”, “toygar: toydüğün” 
“Toydüğün: Gösterişli yemekli düğün” kelimeleri ile düğün anlamında 
kullanılmaktadır (Dikmen – Bayaz, 1978, 3975)”. Toy denilince akla gelen ilk şey, 
kalabalık davetlilerin buluştuğu, eğlenceli, yemekli, yarışlı şenlikli toplantılar akla 
gelmektedir. 

Toy kelimesi hemen bütün Türk halklarında “şölen, düğün, ziyafet” 
anlamlarında kullanılmaktadır. Uygur Türkçesinde “Toy: Toy kılmak (düğün 
yapmak), xetme toy (sünnet düğünü), böşük toy (çocuğun kırkıncı gününde yapılan 
düğün) (Kurban, 1995, 422)”; Kırgız Türkçesinde ……. Karaçay – Malkar 
Türkçesinde “ toy: şölen, düğün, eğlence”, “toy etmek: Eğlence, şölen düzenlemek 
(Tavkul, 1995, 405)”; Çuvaş Türkçesinde “tuy: düğün, bayram” tuy halahe (düğün 
katarı), tuy tu- (düğün yapmak) (Bayram, 2007, 238); Kumuk Türkçesinde “Toy: 
düğün, ziyafet, şölen (Pekacar, 2011, 340)”; Kazan Tatar Türkçesinde “tuy: düğün. 
Altın tuy: evliliğin ellinci yılında yapılan kutlama. (Öner, 2009, 297)”; Şor 
Türkçesinde “toy: 1. Ziyafet, şölen. 2. Düğün, düğün töreni. Toyla-: ziyafet 
vermek, yemek vermek, toylamak. (Kurpeşko Tannagaşeva – Akalın, 1995, 117)”; 
Teleütlerde “toy: düğün. (Ryumina  Sırkaşeva - Kuçigaşeva,  2000, 117)”; 
Gagavuz Türkçesinde “toy: düğün, ziyafet (Gaydarcı vd,1991, 245)”; Kazak 
Türkçesinde “toy: 1. Ziyafet, işret, düğün şöleni; şenlik; toy-soy: hernevi ziyafet-
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şölen; kız toyu: düğün ziyafeti; uul toyu: sünnet düğünü. (Yudahin, 1988, 752)”; 
Kazak Türkçesi – Türkiye Türkçesi Sözlüğü’nde  “toy” kelimesi ve kullanım 
alanları ile ilgili çok geniş izahatlar vardır.(Koç – Bayniyazov – Başkapan, 2019, 
569-570) 

Necati Demir ve Özkan Aydoğdu’nun hazırlamış olduğu yayının 
indeksinde de “toy” karşılığı olarak “eğlence, düğün” kelimeleri gösterilmiştir 
(Demir – Aydoğdu, 2015, 346). 

Toy kelimesini mana ve köken itibariyle, çeşitleri ve bunların uygulanışıyla 
ilgili olarak Mehmet Surur Çelebi “Toy” adlı çalışmasında irdelemiş ve bize 
detaylı bilgi aktarmıştır (Çelebi, 2017, 20-39). Çelebi çalışmasında Toyların da bir 
tasnifini yapmıştır. Buna göre 

1. Bereket Toyları 
1.1 Tarıma Dönük Bereket Toyları 
1.1.1 Yağmur Duası 
1.1.2 Arık Arıtma Toyu 
1.1.3. Hasat Sonu Toyları ve Şükür Duaları 
1.2. Hayvancılığa Dönük Bereket Toyları ve Çoban Toyu 
1.2.1. Koç Katımı ve Saya Toyları 
1.2.2. Sudan Koyun Geçirme ve Çoban Toyu 
1.3. Ticari Hayata Dönük Bereket Toyları 
1.3.1. Ahilik Haftası ve Esnaf Bayramı 
1.3.2. Ahi Sinan Sofra Hayrı 
1.3.3. Pazar Duası 
2. Zamana ve Mevsime Bağlı Toylar 
2.1. Nevruz 
2.2. Hıdırellez 
2.3. Aş Verme Toyları 
(Bu başlık altında çok sayıda özel toylara yer verilmiştir. Ancak bunlar 

genel değil, Denizli Yöresine ait toylardır. Festival ve şenlikler bahsi ise bizim 
burada irdeleyeceğimiz konu ile alakalı değildir. Bu nedenle 3 ve 4. Maddeleri 
ilave etmiyoruz.) 

5. Dini Toylar 
5.1. Dini Bayramlar ve Eğlenceleri 
5.2. Cem Ayini 
5.3. Aşure Günü 
6. Ömrün Toyları 
6.1. Doğum Toyları 
6.1.1. Doğum Öncesi 
6.1.2. Doğum Esnası 
6.1.3. Doğum Sonrası 
6.2. Sünnet Toyları 
6.3. Askerlik Toyları 
6.4. Hac Toyları 
6.5. Düğün Toyları 
6.5.1. Toy öncesi 
6.5.2. Düğün Toyu 
6.5.3. Toy Ertesi 
6.6. Ölüm Toyları 
6.6.1. Ölüm Öncesi 
6.6.2. Ölüm Esnası 
6.6.3. Ölüm sonrası 
Toy kelimesi Türkiye Türkçesinde acemi anlamına da kullanılmaktadır. 

Toy kelimesi “Sevgililerin birbirine kavuştuğu halk hikâyelerinin sonunda 
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hikayecinin oynak hava ile söylediği güzellemeye verilen ad” (Kaya, 2014, 786.) 
diye farklı bir anlamı da vardır. 

Dede Korkut Hikayelerinde koyundan koç, attan aygır, deveden buğra 
kestirilip, dağ gibi et yığdırılıp, göl gibi kımız sağdırılıp, açların doyurulduğu, 
borçluların borçlarından kurtarıldığı, çıplakların giydirildiği toylar yapılmaktadır. 
(Ergin, 2016, 77, 78, 81 v.d.) Bu toylar eğlenceli oyunlu ve müziklidir. Dede 
Korkut hikayelerinde verilen toylar çocuk sahibi olmak için, kurultay yapmak için, 
kahramanlık gösterene ad vermek için, esaretten kurtulanlar için, evlilik merasimi 
için ve zafer için düzenlenmektedir. “Korkut’un kabri kazıldı derlemesinde bunlara 
ilaveten kötü düşü yormak, boyları birbiriyle barıştırmak, kekil bırakıldığında, 
belirli yaşa gelindiğinde, kabahatin kefareti olmasında gibi toylar yer almaktadır.  

Türkiye, İran, Afganistan, Irak, Suriye dışındaki Türkler arasında bazıları 
uygulanmasa da genel olarak ortak yaşam kültürü içinde, acıyı ve sevinci 
paylaşmak adına toylar düzenlenir. Bunlar: çocuk dileme / isteme, doğum toyu, ad 
koyma toyu, sünnet toyu, askere uğurlama toyu (genellikle arkadaşlar ve aile içinde 
bütün Türk boyları arasında uygulanır), nişan toyu, düğün toyu, yaş günleri, evlilik 
ve tanışma günleri (her 5 ve 10 yılda daha büyükçesi yapılır), mezuniyet toyu, 
hafızlık toyu, zorlu bir mücadeleden başarıyla çıkma toyu, ev sahibi olunduğunda 
düzenlenen ev tanıtma toyu, yarış toyu, seçilme ve yükselme/atanma toyları 
düzenlenmektedir. Verimin bereketli ve kutlu olması için de “sabantoy” adı da 
verilen bir toy da düzenlenir. Ancak ölüm nedeniyle toy yapılmamaktadır. 
Çelebi’nin tasnifinde yer alan “6.6. Ölüm Toyları” ne yazık ki hiçbir Türk boyu 
arasında düzenlenmemektedir. Elbette ki ölen kişinin hatırasına 7 veya 9’unda, 
kırkında veya 52’sinde, sene-i devriyesinde yemek verilmektedir. Ancak burada 
eğlence, yarışma, şenlikli bir durum söz konusu değildir. 

Müslüman olan Türk halkları arasında toy düzenlemenin diğer dinlere 
mensup Türk halklarından tek farkı, 63 yaşına geldiğinde Hz. Muhammed’ın ölüm 
tarihine eriştiğinde 63 toyu yapmasıdır. Bu yaş aynı zamanda Kazakistan’da 
erkeklerde emeklilik yaşıdır ki Kazakistan’da “emeklilik toyu” da birlikte yapılır. 
Hacca uğurlama toyu da bu kısımda değerlendirilmelidir. 

Burada konu olan “Korkut’un Kabri Kazıldı (Gorkutın Gabrı Gazılgı)” 
metninde geçen toylar ile diğer toylar arasında fark nedir veya toy neye 
denmelidir? Sorusuna cevap aramak olacaktır. Elimizdeki metin Daşhavuz 
Öğretmenlik Enstitüsü öğretmeni Ata Rahmanov tarafından, Daşhavuz vilayeti 
Kalinin ilçesi, Dışkı obasında yaşayan 94 yaşındaki Gurban Kılıç Çakanoğlu'ndan 
derlenmiştir. Daha sonra yazıya geçirilip Yaşlık jurnalı (S. 4, Aşgabat 1989, s. 33-
44)nda yayımlanmıştır. Necati Demir bu çalışmayı, Yaşlık Jurnalı adlı dergiden 
alarak Türkiye Türkçesine kazandırmıştır, çevirinin bir kopyasını da bize 
göndermiştir. Daha sonra öğrencimiz Aygül Demir’in annesi aracılığıyla ve Necati 
Demir’in bize verdiği enformasyona dayalı olarak “Edebi Miras” adlı dergide, 3 ve 
4. sayılarından (sayfa 33-42 ve 52-59) iki seri halinde yayınlanan metnin 
fotokopisini elde ettik. Metin Türkmen Türkçesi ve Kiril alfabesi iledir. Birbirinin 
devamı olan her iki yayının baş tarafında derlemecinin ismi, Necati Demir’in 
verdiği bilgiler ile aynı olup, derleyip yayına hazırlayanın adı olarak Ata 
Rahmanov geçmektedir. Biz Yaşlık Jurnalı’ndaki metni değil, Edebi Miras 
dergisindeki kiril alfabesi ile orijinal metni esas alacağız. 

Korkut’un Kabri Kazıldı adlı metinde Dede Korkut Türk illerini ve 
boylarını gezerken çeşitli toyları tertip etmekte veya kendi şerefine düzenlenen 
toylara iştirak etmektedir. Metinde geçen toylar sıra ve sayfasıyla şöyledir: 

1. İlk toy bir düğün için düzenlenmiştir. Akövli adındaki beyin kızı Hallı’yı 
Ner adlı delikanlı ile evlendirmesi adınadır. (s.33, sütun ) Ok atılır, at koşturulur, 
güreş tutulur. Boğa, deve, koç, horuz, it vuruşturulur. Korkut Ata sabahlara kadar 
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saz çalıp name, destan anlatır. Eğlencenin süresi ile ilgili bir söz yoktur. Kız 
evlendirmek için Düğün / evlilik toyudur. 

2. Çırçıklı’dan Çanak Bey’in oğlunun bir aslanı öldürmesi üzerine 
düzenlenecek olan ad verme toyudur. (s.33 sütun 2, s 34, sütun 1) Ok atılır, at 
koşturulur, güreş tutulur. Boğa, deve, koç, horuz, it vuruşturulur. Korkut Ata 
sabahlara kadar saz çalıp name, destan anlatır. Bu eğlence 3 gün sürer. Ad verme 
toyudur. 

3. Utamış Han’ın Togda Han’ı yenmesi üzerine Utamış Han tarafından 
düzenlecek olan zafer toyudur. Ok atılır, at koşturulur, güreş tutulur. Boğa, deve, 
koç, horuz, it vuruşturulur. Korkut Ata sabahlara kadar saz çalıp name, destan 
anlatır. Savaşan yiğitleri över. Bu eğlence 3 gün sürer. (s. 34 sütun 1) 

4. Amuderya kenarında yerleşen Nazar Han’ın yurdunda ürün toyudur. 
Nazar Han’dan Artık Bey Korkut Ata’nın kendisine gelmesi ve toyu 
gerçekleştirmesini ister. Artık Beyin 3 yıldır ürünü kötü çıkmaktadır. Ok atılır, at 
koşturulur, güreş tutulur. Boğa, deve, koç, horuz, it vuruşturulur. Korkut Ata 
sabahlara kadar saz çalıp name, destan anlatır. (S35. Sütun 1, sütun 2) ürünün 
bereketli olması için düzenlenen hasılat toyudur. Toy 3 gün sürer. 

5. Murgap kenarında yaşayan Bukuri beyin oğlunun doğum toyudur. Ok 
atılır, at koşturulur, güreş tutulur. Boğa, deve, koç, horuz, it vuruşturulur. Korkut 
Ata sabahlara kadar saz çalıp name, destan anlatır. Toy 7 gün sürer. (s 36. Sütun 1) 

6. Dışoğuz ulusunun Alıs ilinden Yazır Hanın oğlunun evlilik toyudur. 
Ok atılır, at koşturulur, güreş tutulur. Boğa, deve, koç, horuz, it vuruşturulur.  
Korkut Ata sabahlara kadar saz çalıp name, destan anlatır. Açlar doyurulur, 
çıplaklar giydirilir. (s. 37. Sütun 1) Toy 3 gün sürer. 

7. Köpetdağ eteğinde yaşayan Dışoğuz ulusunun beyi Vekil Han’ın 
oğlunun esaretten kurtuluşuna atfen, azatlık (esaretten kurtuluş) toyu düzenliyor 
Ok atılır, at koşturulur, güreş tutulur. Boğa, deve, koç, horuz, it vuruşturulur.  
Mendil (desmal) seyredilir. Korkut Ata sabahlara kadar saz çalıp name, destan 
anlatır. (s. 38. Sütun 1) Diğer esirlerin kurtuluşu için Korkut Ata’dan himmet 
istenir. 

8. Köroğlu’nun gördüğü kötü bir rüyayı yorumlaması için davet Edilen 
Korkut Ata, ziyafet ile birlikte 3 gün Karrıkale’de, 3 gün Tazakale’de yemekler 
yenir, şaraplar içilir, tütünler çekilir, açlar doyurulur, çıplaklar giydirilir. Saz 
çalınır, destan, nağme anlatılır. (s. 39. Sütun 2) Buna toy denilebilir mi? Denirse ne 
ad vermek gerekecek? Buna toy denilebilir. Adı da rüya hayra çıksın toyu 
olabilir. 

9. Göklen Hanın ulusu içindeki hizibi ve bölünmeyi önlemek için çağırttığı 
Korkut Ata, barışı temin eder. Bunun üzerine barış toyu yapılır. Toy 3 gün sürer. 
Ok atılır, at koşturulur, güreş tutulur. Boğa, deve, koç, horuz, it vuruşturulur.  
Korkut Ata sabahlara kadar saz çalıp name, destan anlatır. (s41. Sütun 2) 

10. Çakanoğlu’nun ahalisinin hayvan sürülerine dadanan canavarları aklını 
kullanarak öldürmesi neticesinde Yapağılı Han’ın beladan kurtulma toyu 
vermesine karşılık Çakanoğlu’nun ad alma toyu olması işlenmektedir. Demek ki 
hem beladan kurtulma ve hem de büyük iş becermiş bir kişi için, yaptığı 
kahramanlığa karşılık el birliği ile toy düzenlenmektedir. Bu toyda da Ok atılır, at 
koşturulur, güreş tutulur. Boğa, deve, koç, horuz, it vuruşturulur.  Korkut Ata 
sabahlara kadar saz çalıp name, destan anlatır. Açlar doyurulur, çıplaklar giydirilir. 
Toy 3 gün sürer. (s. 42. Sütun 2) 

11. Batır Palvan’ın yüz igirmi yaşının toyu. (Batır Pehlivanın  Yüz 
Yirminci yaşının toyu. (s. 52, sütun 2) Açlar doyurulur, çıplaklar giydirilir, ok 
atılır, at yarıştırıp güreş tutulur. Boğa, deve, koç, horuz, it vuruşturulur. Korkut ata 
name, destan anlatır. Buradaki toy, yaş günü gibi değerlendirilmemelidir. Her 
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insanın beşli ve onlu seneleri büyük toy tertibine gerekçedir. Bu eğlence yedi gün 
sürer. (s.50. sütun 1-2) 

12.  Çavdır Ulusu Korkut Ata’nın sözünü dinlememiş, Türkistan’a 
dönmemiştir. Yaptıklarından pişman olan Çavdırlar bir özür toyu tertip ederek 
Korkut Ataya saygılarını göstermek isterler. At koşturulur, güreş tutulur, ok atılır. 
Boğa, deve, koç, horuz, it vuruşturulur. Torran, peçiz oynandı. Geceleyin Korkut 
Ata saz çaldı, name-destan anlattı. (s. 53. Sütun 1) Toy yedi gün sürer. 

13. Emreli Ulusunun beyi Allak Bey’in oğlunun saçının kesilip kekil 
bırakılmasına toy düzenlenir. Bu bir gelenektir ancak herkes için geçerli değildir. 
Bunun için saç toyu düzenlenir. At koşturulur, güreş tutulur, ok atılır. Boğa, deve, 
koç, horuz, it vuruşturulur. Torran, peçiz oynandı. Geceleyin Korkut Ata saz çalıp, 
name-destan anlatır. Bazıları gecede keçe keçe oynar. (s. 54. Sütun 1) Toy üç gün 
sürer. 

14. Güneş ve Kalkan hanlarının Akça ve Kuvvat adlı çocukları birbirini 
görüp beğenir. Aileler evliliklerine karşı çıkar. Bunun üzerine çocuklar kaçıp 
Korkut Ata’ya sığınırlar. Korkut Ata babaları razı edip gençlerin evliliği toyunu 
başlatır. Bu bir yerde ailelerin barıştırılıp kaçan gençlerin evlendirilmesi toyudur. 
At yarıştırılır, güreş tutulur, ok atılır. Boğa, erkek deve, koç, horuz, it vuruşturuldu. 
Keçe-keçe oynanır, Geceleyin de Korkut Ata saz çalar, name-destan anlatır. Toy 
yedi gün sürer. (s. 54. Sütun 2.) 

15. Biçene Boyu, zalimleşen Galday Han’ı devirip yerine Dana Bey’i han 
yaparlar. Bu nedenle bir han toyu düzenlenir. At yarıştırılır, güreş tutulur, ok atılır. 
Boğa, erkek deve, koç, horuz, it vuruşturuldu.. Herkes mutlu olur, şadlanır. Açlar 
doyurulur, çıplaklar giydirilir. Geceleyin de Korkut Ata saz çalar,, name-destan 
anlatır. Toy üç gün sürer. (s.55. sütun 1.) 

16. Dodurga Boyundan Algır Bey yaşlanınca oğlu Alaş’ı han seçtirir. 
Bunun için hizmet toyu tertip edilir. At yarıştırılır, güreş tutulur, ok atılır. Boğa, 
erkek deve, koç, horuz, it vuruşturuldu. Keçe-keçe oynanır, Geceleyin de Korkut 
Ata saz çalar, name-destan anlatır. Toy yedi gün sürer. (s.55. sütun 1-2) 

17. Bektili Ulusunun Hanının hiç çocuğu yoktur ve bu yüzden ona Gamlı 
han denmektedir. Hanımı hamile kalıp bir kız çocuğu dünyaya getirir. Bu nedenle 
bir toy tertip edilir. At yarıştırılır, güreş tutulur, ok atılır. Boğa, erkek deve, koç, 
horuz, it vuruşturulur. Tozzam söyleşilir, peçiz oynanır. Geceleyin de Korkut Ata 
saz çalar, name-destan anlatır. Kız Toyu üç gün sürer. (s. 57. Sütun 1) 

18. Ural Dağı eteklerinde yaşayan Kaylı ulusunun içinden Mergen adında 
çok iyi bir avcı vardır. Bir geyik vurur. Geyiğin inlemesinden dolayı pişman olup 
avcılığı bırakır. Kaylı ulusunundan Karlı han denilen beyine giderek yardım 
talebinde bulunur. Korkut Ata gelerek soy soyla, boy boylar, destan name söyler, 
nasihatler eder. (s.57. sütun 2.) Ancak burada bir toy adından bahsedilmemektedir. 
Bu bir nevi vicdan azabından veya işlenilen günahın kefareti olacak bir toydur. Kaç 
gün sürdüğü belli değildir. (s.57. sütun 2)  

19. Toğta Han, asker toplamaktadır. Bayındır Hanın üzerine yürüyecektir. 
Alınan tedbirlerle ve Köroğlu’nun yardımıyla Toğta han mağlub edilir. Bunun 
üzerine Bayındır Han zafer toyu düzenler. At koşturulur, güreş tutulur, ok atma 
yarışmaları yapılır. Boğa, erkek deve, koç, horuz, it vuruşturulur. Torran ayrışıldı. 
Keçe-keçe, peçiz oynanır, Geceleyin de Korkut Ata saz çalar, name-destan söyler. 
Bu toyda açlar doyurulur, çıplaklar giydirilir. Toy kırk gün sürer. (s.58. sütun 2) 

20. Korkut Ata 120 yaşına ulaşır. Korkut Ata'nın yüz yirminci yaşını 
kutlamaya İç Oğuz, Dış Oğuz halkları gelir. Çok büyük toy kurulur. At koşturulur, 
güreş tutulur, ok atma yarışmaları yapılır. Boğa, erkek deve, koç, horuz, it 
vuruşturulur. Kaç gün sürdüğü belli değildir. (s59. Sütun 1) 

21. Korkut Ata’nın ölümü üzerine akrabaları onun ölü aşını, üçünün, 
yedisinin, kırkının yemeklerini verip dağılırlar. Bu artık toy değildir. (s59. Sütun 2) 
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SONUÇ 
Buraya aldıklarımız toy adı ile anılanlardır. Bunların dışında çeşitli 

ziyafetler de metinde geçmektedir ancak bunlar için toy denilmemektedir. O halde 
biz neye toy diyeceğiz. 

Toy günümüz anlamıyla sadece düğün diye tanımlanabilir. Tarihi metinlere 
baktığımızda toy kelimesinin karşılığı olarak, yemekli, müzikli, çeşitli oyunların ve 
eğlencelerin düzenlendiği toplantı olarak geçmektedir. Nihayetinde metinde geçen 
keçe-keçe, torran, peçiz, desmal gibi oyunların oynanması, gece sabahlara kadar 
saz çalınıp türkü, destan söylenip dinlenmesi, yemek sofralarının kurulması ad bize 
toy hakkında ipeçları vermektedir. Toplu verilen yemekler, ziyafetler, davetler 
bunun içine girmemektedir. Toyun çeşitleri de: 

1. Ömrün belli yaşlarında düzenlenen toylar. 
2. Kız ve erkek çocuklarının doğumunda düzenlenen toylar 
3. Aileleri barıştırmak için düzenlenen toylar 
4. Kazanılan zafer için düzenlenen toylar. 
5. İşlenilen kabahatin kefareti olarak düzenlenen toylar 
6. Ürünün bereketli olması için düzenlenen toylar. 
7. Seçilme – Atanma adına düzenlenen toylar. 
8. Gelebilecek tehlikeleri bertaraf etmek için düzenlenen toylar. 
9. Sosyal statü kazanıldığında (sünnet – saç – yürümek) düzenlenen toylar. 
10. Gösterilen bir kahramanlık üzerine düzenlenen toylar. 
Diye sınıflara ayırabilmekteyiz. Bu toylar üç, yedi, kırk gün 

sürebilmektedir. Yakın zamana kadar Anadolu’da da düğünler 3 gün 
sürdürülüyordu. Masallarda (Seyidoğlu, 2018, 250) ve halk hikayelerinde 
(Sakaoğlu – Alptekin – Şimşek, 1997, 315) kırk gün kırk gece düğün yapıldığı 
anlatılmaktadır.  
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ÖZ 
Ortaçağdan itibaren Avrupa’da İslam tarihi ve İslam dininin kurucusu Hz. 

Muhammed ile  ilgili yapılmaya başlayan çalışmalar, zamanla bilgi ve 
metodolojinin gelişmesi ile orantılı olarak gelişmiştir.  

    I.Petro döneminden itibaren yapıcı reformlar gerçekleştiren Rusya Batılı 
bir devlet olmaya karar vermişti. Rusya’da Oryantalizmin temelleri XVIII. 
yüzyıldan itibaren atılmaya başlamıştır. Hz. Muhammed’in hayatı ile ilgili 
araştırma çabası da bu dönemde gelişme göstermiştir. Çarlık Rusya’sı döneminde 
genel olarak İslamiyet, özellikle Kur’an ve Hz. Muhammed’e yaklaşımlar Rus 
Ortodoks kilisesi kontrolünde yapılmıştır. Bu dönemde yapılan çalışmaların büyük 
çoğunluğu misyonerlik hedefi taşımakta olup Batıda Ortaçağda üretilen İslam 
aleyhtarlığı ruhunu yansıtmıştır. Bu çalışmalar hiçbir değere sahip değildir. Çarlık 
dönemi sonlarına doğru Rusya’da oryantalizmin bilimsel disiplin haline gelmesiyle 
birlikte kendi ölçülerine göre bilimsel sayılabilecek Rus Oryantalistleri de ortaya 
çıkmaya başlamıştı. Ancak bunların çalışmaları da Batılı meslektaşlarının 
çalışmalarının tekrarı ve tercümelerinden ibaret idi.    

   1917’de Sovyet rejiminden sonra Rusya’da genel olarak dinlere karşı 
ateist yaklaşım benimsenmişti. Bu dönemde İslamiyet ve özellikle Hz. Muhammed 
ile ilgili çalışmalar Sovyet rejimi tarafından sıkı kontrol altında tutularak rejim 
ideolojisine ters düşmeyecek bir tarzda yürütüldüğünden saldırgan ateistlik ruhunu 
taşımakta olup, çoğunlukla bilimsel değerlere sahip değildir. Bununla beraber 
Sovyet dönemin de akademik yönü benimseyen bilim adamları çalışmalarını 
sürdürmüşlerdi. 1980’den itibaren dünyada gelişen tarihi süreç, Rusların 
İslamiyet’e karşı yaklaşımlarını değiştirdi ve konuyla ilgili araştırmalar yeni 
hüviyet kazanmaya başladı. 

 Bildiride, Rusya’da İslam tarihi konusunda yapılan araştırmalar incelendi. 
Genel olarak değerlendirdiğimizde, Rus araştırmacıların, Batı’da hakim olan 
görüşlerden etkilendikleri söylenebilir. Sovyet döneminde benimsenmiş olan 
Marksist metodolojiye dayanan İslam ve Hz. Muhammed profilinin temel fikrinin, 
Batılı oryantalistlerden alındığını görülmektedir. Dolayısıyla, Batılı oryantalistlerin 
İslam Tarihi çalışmalarını ele alırken Oryantalizmi bir bütün olarak değerlendirmek 
gerekir. Nitekim, ancak bu şekilde, Rus yazarların ve onların yaptıkları 
çalışmaların başka bir boyutta karşımıza çıkar.  

Anahtar Kelimeler; Rus Oryantalistler, Rus Edebiyatı, İslam tarihi, 
Kur’an. 
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ABSTRACT   
The history of Islam in Europe since the Middle Ages and the founder of 

the Islamic religion Hazrat Mahdi (as). The work that began to be done about 
Muhammad developed in proportion to the development of knowledge and 
methodology over time.  

I.Russia, which carried out constructive reforms from the time of Petro, had 
decided to become a western state. Foundations of Orientalism in Russia XVIII. it 
started to be discarded from the century. Hz. The research effort related to the life 
of Muhammad also developed during this period. During Tsarist Russia, Islam in 
general, especially the Qur'an and Hazrat Mahdi (as). Approaches to Muhammad 
were made under the control of the Russian Orthodox Church. The majority of the 
works carried missionary goals during this period and reflected the spirit of anti-
Islam that was produced in the Middle Ages in the west. These studies have no 
value. As Orientalism became a scientific discipline in Russia towards the end of 
the Tsarist period, Russian Orientalists, who could be considered scientific 
according to their own measure, began to appear. Their work, however, consisted 
of repetition and translation of the work of their Western counterparts.    

After the Soviet regime in 1917, an atheist approach to religions in general 
was adopted in Russia. In this period, Islam and especially Hazrat Mahdi (as). The 
work on Muhammad is carried out by the Soviet regime in a style that does not 
contradict the ideology of the regime, so it carries a spirit of aggressive atheism 
and often lacks scientific values. However, scholars who adopted the academic 
aspect of the Soviet period continued their studies. Since 1980, the historical 
process that developed around the world has changed the Russian approach to 
Islam and research on the subject has begun to gain a new identity. 

The statement examined research on Islamic history in Russia. In general, 
Russian researchers are influenced by the prevailing views in the West. Islam and 
Hazrat Mahdi (as), based on the Marxist methodology adopted during the Soviet 
era The basic idea of the profile of Muhammad appears to have been taken from 
Western Orientalists. Therefore, it is necessary to evaluate Orientalism as a whole 
when addressing the Islamic Historical Studies of Western Orientalists. Indeed, 
only in this way does the work of Russian writers and their works appear in another 
dimension. 

Key Words:  Russian Orientalists, Russian Literatures, History Of  The 
Islam, Kuran.    

 
 
 
 
 

     XV. yüzyılda seyahatlerle başlayan Rus Oryantalizminin XVII. yüzyılın 
ilk yarısına kadar geçen dönem içerisinde daha çok teorik altyapı çalışmalarıyla 
ilerlediği görülmektedir. İlk araştırmalar daha ziyade Kur’an çevirilerinden ve 
Siyer çalışmalarından oluşmaktadır. 

    Batı dünyası, Rönesans ve Aydınlanma ile Hıristiyanlık taassubundan 
kurtulmuş, bunun neticesinde diğer dinlere daha makul ölçülerde bakmaya 
başlamış, XVII yüzyıldan itibaren ise İslam’ı tanıma eğilimine girmiştir. Bu 
dönemden itibaren Kur’an, Avrupa dillerine çevrilerek hızlı bir şekilde 
yayınlanmaya başlandığı gibi Hz. Muhammed’in hayatını anlatan eserlere de 
büyük ölçüde yer verilmiştir. Özellikle, İslam dininin kısmen asli kaynaklara 
dayanarak ilmi ölçülerde ve ön yargıdan uzak bir şekilde ele alındığı da 
görülmektedir.  
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      XIX. yüzyılda Doğu Bilimcileri aynı zamanda Hz. Muhammed ile ilgili 
araştırmalara yönelerek Siyer alanına da önemli ölçüde katkı sağlamışlardır. Bu 
konuyu ele alan Rus Doğu bilimcilerinden bazıları şunlardır; A.K. Kazımbek, N.İ. 
İlminskiy, M.Petrov, N.P. Ostroumov, K.A. Barsov, O.G. Bolşakov, Y. Malov, 
V.S.Solovyev, N.F. Katanov, F.A. Smirnov, V.V. Barthold, M.B. Piotrovskiy vs. 
Bunlardan Solovyev aslında felsefeci olmasına rağmen Hz. Peygamber’in hayatı 
hakkında yazdığı ‘’Mogomed’’ adlı eseri siyer alanında XIX. yüzyılda Rus Doğu 
biliminde en önemli yere sahiptir.   

1800’lü yıllarda Batı’da Doğu Bilimi üzerine çalışmalar yapılmasına rağmen 
Rus Doğu bilimcileri benzer çalışmaları Batı’dan bağımsız olarak kendi imkanları 
ile oluşturmuşlar. Batı’da ve Rusya’da yapılan İslam dini ile ilgili tarihi çalışmalar 
amaç ve üslup açısından bazı benzerlikler göstermektedir. Özellikle, Hz. 
Muhammed’e ait konuları ele alan oryantalistlerin eleştirileri bazı ciddi sorunları 
da beraberinde getirmiştir. Nitekim, kendi inanç dünyalarının etkisiyle düşünce ve 
görüşlerini eserlerine aktarmaları nedeniyle konulara objektif yaklaşamamışlardır. 
Ruslar İslamiyet ve Hz. Muhammed hakkında birçok araştırmalar yapmışlardır. 
Ancak bu çalışmalarında her ne kadar Batılı yazarlardan etkilenmişlerse de 
kendilerine de özgün düşünce ve görüşleri de ortaya koymuşlardır. 

Çarlık Rusya’sı Türk boylarını idareleri altına alarak onları manevi 
değerlerinden uzaklaştırmışlardır. Daha sonraki dönemde bu dönem 
uygulamalarından farklı olarak, Sovyet dönemi ateizm ideolojisi, değişik din ve 
kültüre sahip insanları değerlerinden kopararak inançsızlığa sürüklemeye sevk 
etmiştir. Nitekim, rejimin ateist ideolojisinin o dönemde yapılan çalışmalara ve 
Ruslarla birlikte bölgede yaşayan diğer halklara da yansıdığı görülmektedir.   

Batılı Hristiyan bilim adamlarının, Müslüman devletlerle olan ilişkileri ve 
gelişen tarihi olaylar karşısında İslam Dinine ve onun kurucusu Hz. Muhammed’e 
karşı tutum ve yaklaşımlarında belirleyici rol oynamıştır. Doğuyu tanımayı amaç 
edinen, farklı inanç ve kültür sahibi olan Batılı oryantalistler, İslam’a dair çeşitli 
çalışmalar yapmışlardır. Bu çalışmalar arasında Kur’an ve İslam tarihine ağırlık 
vermişlerdir.4 Rus Doğu bilimcileri ise XVIII yüzyılın sonlarına doğru İslam’ı ve 
İslam Peygamberini tanıma imkanı bulmuştur. 

Özellikle, I. Petro zamanından itibaren Batılı bir devlet olma yolunda 
ilerleyen Rusya, Müslüman halklar ile de yakın komşuluk içerisinde bulunmuştur. 
Müslümanların inanç merkezlerinde dürtücü rol olan İslam dini, Kur’an ve Hz. 
Muhammed ile ilgili çalışmalara da büyük ölçüde devam etmişlerdir. Gelişen tarihi 
süreç ile birlikte bu çalışmalar zamanla siyasi değişim ve iktidar güçlerin etkisiyle 
konu içeriği bakımından da farklılıklar arz etmiştir. 

Son iki yüz yılda Rus Doğu bilimcileri tarafından, İslam dini ile ilgili birçok 
farklı çalışmalara imza atılmıştır. Bu çalışmalar içerisinde taraflı davrananlar 
olduğu gibi Rus ve İslam kültürü arasında köprü kurmaya çalışan Doğu bilimcileri 
de vardır. Özellikle, konu ile ilgili Rus Doğu bilimcisi Kraçkovskiy’nin Arap ve 
Rus kültürü arasında önemli çalışmalara imza atmıştır. 

Bu nedenle Rus Doğu Bilimi alanında yapılan çalışmalara da etkisini 
göstermiştir. Sovyet döneminde yapılan çalışmalar önceki dönemi temsil etmese de 
bu dönemde yapılan Siyer çalışmaları Sovyet döneminin Doğu bilimcileri eleştirel 
ve tenkitsel düşüncelerini bilimsel olmayan yöntemlerle bile ortaya koymaktan 
çekinmemişler. Geçtiğimiz yüzyılda dünya düzeni bakımından Rusya büyük rol 
oynamıştır. Rusların yaptıkları İslam tarihi çalışmaları hem büyük bir insan 
kitlesine sahip Rus devleti hem de Sovyetler Birliğinde döneminde bu coğrafyada 
yaşayan Müslüman halklarına olan etkisi bakımından önem arz etmektedir.   

                                                            
4  Adnan Demircan, Çağdaş Çalışmalar ve Oryantalistlerin Siyer’e Yaklaşımı, 257 
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Siyer üzerine yapılan bazı araştırmalarda Hz. Muhammed ile ilgili objektif 
olarak yazmaktan daha ziyade yanlış ve uydurma, tarihi mesnedi olmayan bilgiler 
aktarmaktan çekinmemişlerdir. Son dönemlere kadar devam eden bu çalışmaların 
temeli Batılı oryantalistlere dayanmaktadır.  

Çarlık ve Sovyet dönemlerinde İslam dini ve Hz. Muhammed hakkında Rus 
oryantalistlerin yararlandıkları önemli kaynaklardan biri İbn Hişam’ın ‘’es-
Siretü’n–Nebeviyye’’ isimli eseridir.5 Genel İslam Tarihi ile ilgili bir diğer kaynak 
ise Yakubi’nin ‘’Tarihu’l Yakubi’’ dir.   

1920’den itibaren ortaya konulan bilimsel çalışmalar sayıca az olmasına 
rağmen (kitap, dergi, makale vs.) ateizm zihniyetini temsil etmiştir. Sovyet dönemi 
Doğu bilimine katkı daha çok süreli yayınlar kanalıyla olmuştur. Sovyet 
döneminde Doğu bilimi kapsamında Hz. Peygamber’in hayatına yönelik Siyer 
çalışmaları da yapılmıştır. 1923’te Hz. Peygamber’in siyerinin bir kısmı tercüme 
edilmiştir. Bu çalışmalar bir nevi daha önce 1825-1827 yıllarında çıkan ‘’Aziatskiy 
Vestnik’’ (Asya Gündemi) dergisinin devamı idi. 1930’da V. V. Bartold tarafından 
‘’İslam, Kultura Musulmanstva’’ (Müslümanlık Kültürü) ve ‘’Müslüman Dünyası’’ 
(Musulmanskiy Mir) adında üç fasikül yayınlanmıştır. 1931’de E. A. Belyayev 
tarafından Hrestomatiya po İstorii Rannego İslama i Beografiya İslamovednih 
Rabot ( Erken dönem İslam tarihi dersleri ve İslami Çalışmaları Biyografisi) adlı 
eser basılmıştır. 1934’te İ.,N.,Vinnikova’nın ‘’Legenda o Prizvanii Muhammed’a v 
Svete Etnografii’’ (Etnografya ışığında Muhammed’in Peygamberlik Efsanesi) adlı 
eser yayınlanmıştır.1954’te N. A. Smirnov’un Oçerki İstorii İzuçenii İslam’a v 
SSSR (İslam Araştırma Tarihi Denemeleri) ve Kraçkovskiy’nin ‘’Perevod 
Koran’a’’ (Kur’an Tercümeleri) yapılmıstır.6  

İslam dini ve Hz. Muhammed hakkında objektif ‘’Jizn 
Mugameda’’(Muhammed’in Hayatı) adlı çalışma 1969’da V. F. Panova tarafından 
ılımlı bir uslupla ele alınmıştır. Kısa süre sonra İ. P. Petruşevskiy’nin İran İslam’ı 
hakkında verdiği konferanslar ve S. M. Prozov tarafından 1973’te ‘’İslam’’ isimli 
ansiklopedik içerikli eseri Sovyet döneminde yapılan bilimsel çalışmaların önünü 
açmıştır. Devamında 1974’te R. Mavlutov’un ‘’İslam’’ adlı çalışması ardından da 
A. Makatov’un yine ‘’İslam’’ adlı eserleri kaleme alınmıştır. 

İslam Araştırmalarının bu şekilde cereyan etmesine vesile olan St. 
Petersburg Doğu Bilimler Enstitüsü Sovyet rejiminin ideolojisine adapte olma 
zorunda kalmıştır. Daha önce Ortodoks kilisesi adına Misyonerlik çalışmaları 
yapmış olan Rus Doğu bilimciler bu defa ateizm adına çalıştıkları gibi dine karşı 
önyargılı çalışmalar sürdürmeyi de ihmal etmemişlerdir. 

Çarlık Rusya’sında ilk dönem Doğu bilimcileri sınırlı imkanlarıyla yaptıkları 
seyahatlerle sürdürmüşlerdir. Çarlık Rusya’sında Doğu bilimi alanında esas 
atılımın I. Petro döneminde yapıldığı söylenebilir. I. Petro, hakimiyeti sırasında 
devletine her alanda güç kazandırmak için ihtirasla çalışan bir idareci olarak Rus 
devletinin Doğu üzerindeki planları için Doğu biliminden de yararlanma ihtiyacı 
hissetmiştir. Nitekim, 1696’da Doğu bilimini bir devlet politikası haline getirerek, 
Rus devletinin öncelikli hedefinin, Doğu politikasında Batı’yı takip etmek değil 
belki ona yetişmek ve geçmek olarak belirlemiştir. (Kulikova, A.M.,Stanovleniya 
Universitetskogo Vostokovedeniya v Peterburge,  156 ). Minayev’in ‘’Doğu ile 
bağlantılarımızı bu kadar yakın hatta iç içe olup Doğu bilimimizin devlet 
politikalarına yansımaması mümkün değildi.’’ sözleri demiştir. (Kulikova,  3) 

XV. yüzyıldaki seyahatlerle başladığını kaydettiğimiz Rus oryantalizminin 
XVII. yüzyılın ilk yarısına kadar geçen dönem içerisinde daha çok teorik ve altyapı 
çalışmalarını içerdiğini görmekteyiz. Bu dönemdeki araştırmalar sistematik 
                                                            
5  Felshtinskiy, İ.,M.,Arabskaya Literatura v Srednie Veka, Nauka yay. Moskova 1977. 
6  Saidbayev, T., İslam i Obşestvo, 247  
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olmadığı gibi şahsi çalışmalardan ve genellikle misyonerlik faaliyetlerinden 
ibarettir. (Kraçkovskiy, İ.K.,Oçerki po İstorii Ruskoy Arabistiki; Rus Arap 
tarihçisinin Öyküleri, 17). 

XIX. yüzyılın başlarından itibaren Batı’da da Doğu bilimi üzerine çalışmalar 
yapılmasına rağmen Rus Doğu bilimcileri benzer çalışmaları Batı’dan bağımsız 
olarak kendi imkanlarıyla oluşturmuşlardır. Bu durum, yapılan temel çalışmaları 
kısmen de olsa Batı’dan bağımsız   olarak ortaya çıktığını ve ayrı temellerde 
hareket ederek kendilerine özgü bir ekol geliştirdiklerini göstermektedir.  (Yerasov, 
B. S., İslam v İstorii Narodov Vostoka,  9-13). 

Rus oryantalizmine ilişkin ilk çalışmalar daha çok çeviri alanında 
yapılmıştır. Çevirileri, Doğu dillerindeki elyazmaların tercümeler takip eder. Bu 
konuda ilk çalışmayı Doğu bilimcisi G.,S., Lebedev, Sanskrit grameri üzerine 
yapmıştır. ( Porohov,  115). 1802 yılında Çar’ın emriyle Dış İşleri Bakanlığı 
oluşturulmuş ve 1820’de Bakanlık bünyesine Asya Komitesi eklenmiştir. 1823’de 
Asya komitesine bakanlık için uzmanlar hazırlayan Doğu Dilleri Eğitim Bölümü 
eklenmiştir.  Bu bölüme iyi eğitim almış Hıristiyan gençler alınıyordu. Bu gençler 
beş yıllık bir eğitim sürecine tabi tutulduktan sonra Doğu’ya gönderiliyorlardı. Çok 
sayıda öğrenci yetiştiren bu bölüm, özellikle XIX. Yüzyılın ortalarında Kafkasya 
ve Orta Asya’da cereyan sömürge savaşları sırasında Rusya için önemli görevler 
ifa etmiştir. (Yerasov, 45-48). 

Rus Askeri Teşkilatı Doğu seferleri sırasında Doğu Bilimcilerine duyduğu 
ihtiyaç doğrultusunda Doğu bilimcilerinden oluşan kapsamlı bir kadroyu sürekli 
emrinde bulundurmuştur. Bu ihtiyacı karşılamak üzere, 1824’de Rus Çarı I. 
Aleksandır Orenburg Neplüyevskiy Askeri Akademisini açtırdı.  1844’den itibaren 
bu akademi Rus Ordusu için özel tercümanlar hazırlamaya başladı. ( Kraçkovskiy, 
Oçerki po İstorii Russkoy Arabistiki, 72).  

Daha sonraki dönemlerde Doğu bilimcilerinin ilgi alanı Doğu filolojilerine 
Doğu Dilleri ve Antik Yazılara doğru kaymıştır adlı alanlar açılmıştır. Bu konuda 
M.V. Lomonosov 1754’de Rusya Üniversitelerinde Doğu Dillerinin hakkındaki 
görüşünü belirten bir raporu hükümet yetkilelerine sunmuştur. Bu konuda ilk adım 
1804’de Moskova Üniversite’sinde Doğu Dilleri bölümünün açılmasıyla başlamış 
oldu. Daha sonraki yıllarda Moskova Üniversitesi’ni 1807’de Kazan 
Üniversitesi,1819’da St.Petersburg Üniversitesi takip etmiştir.(Kraçkovskiy, 73).                                                                                               

Doğu Biliminin önemli isimlerinden birisi Asya Departmanı Bölüm 
Başkanı Doğu Din ve Bilim adamı E.P. Kovalevskiy (1811-1868) çeşitli Asya 
ülkelerinde yapılan çalışmalara başkanlık yapmıştır.  

XIX. yüzyılın sonundan günümüze kadar geçen süreci hazırlık dönemi 
olarak tanımlayabiliriz. Bu hazırlık aşamalarını tanımlayan Rus Doğu bilimi son 
bir asırda farklı alanlara açılmıştır. Araştırma alanları genişleyen Rus Doğu bilimi, 
hümanizm ve sömürüye ilgi göstermeye başlamıştır.   
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АННОТАЦИЯ 
Традиция наставничество -воспитание у молодежи профессиональных 

навыков, повышение духовно-просветительского потенциала, поиск, 
творчество, одним словом, имеют большое значение для формирования 
всесторонне зрелой личности. Другой характерной особенностью является то, 
что в нем формируется уверенность в собственных возможностях студента, 
правильная оценка ситуации и волевые качества, а также социальная 
активность ученика находится под контролем наставника. В данной статье 
говориться о главных качествах наставничества и их важности в 
музыкальном образовании.        

Ключевые слова:   наставничество, учитель, ученик, образование, 
педагог,программа.  

 
ÖZ 
Usta çırak geleneği – gençler arasında kendi işinin profesyonellerini 

yetiştirmekte, eğitim potansiyelini manevi bakımdan geliştirmekte, araştırmada, 
sanatta, kısacası, çok yönlü olgun bir kişilik oluşturma konusunda önemli anlam 
taşımaktadır. Diğer önemli özellikleri ise, öğrencinin kendi yeteneğinden emin 
olması, durumu doğru değerlendirme ve azimli sıfatların gelişimi, aynı zamanda 
sosyal aktivitelerin usta denetimi altında olmasıdır. Bu makalede usta ve onun 
önem, müzik eğitimindeki yeri anlatılmaktadır. 

Anahtar Kelimeler:   usta, öğretmen, çırak, eğitim, pedagog, müfredat. 
 

Благодаря творчеству певца, музыканта и композиторов, умелых 
мастерами своей профессии, маком превращается из абстрактной 
музыкальной идеи в мелодию или пение. Долговечные музыкальные 
традиции, как и любая деятельность, опираются на три основных принципа: 
слушателя, исполнителя и создателя. На основе этих трех принципов 
происходит общий процесс музыкального искусства. [1,4] 

В условиях устной традиции трудно установить границы творческой 
деятельности с исполнением. Потому что истинное исполнение само по себе 
означает творчество. Музыкант или певец, как только достигает 
определенного уровня в освоении секретов своего ремесла, становится 
мастером. Именно этот поистине учитель способен поднять статус 
музыкантов на высокий уровень искусства. [2,3] 

С давних времен существует традиция наставничества, особенно в 
области искусства, на которую уделяется большое внимание. В то же время, 
искусство имеет широкие пространства. С поверхностным взглядом кажется, 
что искусство и пение-это просто. Струны танбура щелкнуть и..., кажется, 
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что удивительная мелодия исполняется. А для того, чтобы петь достаточно, 
простого голоса.... Нет, на самом деле это не так. Те, которые кажутся 
простыми, играть на танбуре, гиджаке и доира нуждаются в навыках  и 
таланта.  Для того, чтобы талант, который есть у человека, был направильном 
пути, и довести его до совершенства, необходимо наставничество. С давних 
времён традициях наставничества учитель не только давал ученику указания, 
но и учил их к самостоятельной деятельности, а также дал возможность после 
себя перенять опыт, знания и навыки из поколения в поколение. 

Отношения учителя и ученика в наставничестве целесообразно вести 
по определенной программе, плану. В этом отношении в формах работы с 
учеником учитель должен соблюдать: 

- вооружение учащихся знаниями в соответствии с требованиями 
времени, законодательством общества в воспитательном воздействии; 

- научить стремиться к единой цели, видеть результат работы;  
- позитивное влияние на психику, духовность ученика и 

требовательность к себе; 
- привитие уважения к себе и другим; 
- установить положительную обратную связь; 
- сосредоточиться на использовании различных методов воспитания; 
- в процессе воспитания быть всесторонним: моральным, этическим, 

профессиональным примером; [3,6,7] 
- формирование чувства долга, ответственности, ответственности и т. 

д.  
В традициях наставничества важное место занимают следующие 

педагогические принципы:  
- сознательность и активность, то есть полное осознание сути, 

конкретных аспектов, характера той или иной деятельности, которую 
занимает, действительность в его перспективах и развитии; 

- аккуратность в овладении секретами науки; 
- учитывать тесную связь образования с жизнью; 
- учет взаимосвязи теоретических знаний с практикой в направлении 

независимости, творческого поиска; 
- иметь четкое логическое регулирование, последовательно 

определяющее содержание обучения, воспитания и этапы обучения; 
- учет возрастных и индивидуальных особенностей ученика; [5] 
Таким образом, использование традиций наставничества в системе 

высшего образования дает ожидаемый эффект. В соответствии с идеями 
педагогического образования практические навыки формируются путем 
непосредственного обучения, то есть непосредственного выполнения 
определенной деятельности на практике.  

Традиции наставничества существуют и в зарубежных странах. В 
этом направлении особенно важно изучить опыт англосаксонской учебно-
воспитательной школы, оставившей заметный след в мире, а также опыт 
британской системы «Tutorly», бельгийского «педагог-студент», системы 
«Спонсорства» в Израиле. В истории нашего народа также хорошо известно, 
что система «наставничество» на протяжении многих веков демонстрировала 
свою жизнеспособность, лучшие качества.   

Традиция наставничества актуальна тем, что она обеспечивает 
студентам возможность работать непосредственно, подходить с учетом их 
индивидуальных особенностей, создавать благоприятные условия для 
дальнейшего развития существующих талантов. Такие ситуации 
воспитывают в молодежь не только ответственный подход к трудовой и 
производственной деятельности, но и духовно-нравственные качества, такие 
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как уважение к труду других, трудолюбие. В воспитании детей особое 
внимание следует уделять эффективному использованию национальной 
системы воспитания нашего народа в соответствии с обычаями, традициями, 
этикой народов Востока, древних предков и в этом направлении учителя не 
должны упускать из виду свои силы и умения. Как видно из 
вышеизложенного, одной из неотложных задач в настоящее время является 
осознание духовности, национальной самобытности будущих поколений в 
уверенном развитии их сознания на благо Родины. В этом плане в 
эффективной организации национального воспитания в образовательных 
учреждениях важны традиции наставничества.  
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CREATIVE WAY of K. D. USHINSKY and ABAY KUNANBAYEV 
AND the ROLE of the NATIVE LANGUAGE MENTAL AND MORAL 

DEVELOPMENT OF CHILDREN 
     

Абдрахманова КУЛЬСУН -* Ертаева МАРАЛ **  
 

 
АННОТАЦИЯ  
В данной статье рассматривается теоретическое изложение учения 

выдающегося педагога-теоретика, учителя русских учителей, 
основоположника научной педагогики К.Д.Ушинского и великого казахского 
поэта, философа, демократа-просветителя, мыслителя, наставника молодежи 
Абая Кунанбаева о роли родного языка, умственном и нравственном 
развитии детей.  

Ключевые слова: родной язык, честность, воспитание, гуманность, 
трудолюбие, совесть, ответственность, нравственность, развитие, 
формирование, взгляд, проблема, национальная система. 

 
ABSTRACT  
The aim of this study is a theoretical exposition of the doctrine of the 

outstanding educator, theorist, teacher Russian teachers, the founder of scientific 
pedagogy Ushinski and the great Kazakh poet, philosopher, Democrat-educator, 
thinker, mentor youth Abay on the role of the native language, mental and moral 
development of children.  

Key Words: native language, honesty, education, humanity, diligence, 
conscience, responsibility, ethics, development, the formation, the view, the 
problem is a national system. 

 
 
 
Опираясь на документ, «Концепция государственной молодежной 

политики Республики Казахстан до 2020 года "Казахстан 2020: путь в 
будущее", сказано, что «Будучи светским государством, мы  живём в 
многонациональном и многоконфессиональном пространстве».  
Подрастающее  поколение  должно знать и понимать  друг друга,  как 
цивилизованные люди.   Министр образования  в своём выступлении 
отметил, что «… выпускники  школ плохо знают  казахский  язык, наша 
задача - этот барьер преодолеть», - подчеркнул глава ведомства. «Именно 
по этим причинам в нашей системе образования на данный момент нет 
равенства, не созданы условия для получения образования на одном уровне.    
Наша цель — избавиться от такого противоречия и дать качественное, 
современное образование молодежи, в том числе той, которая живет 
в сельской местности. Если говорить точнее, мы должны двигаться к одному 
типу школ, которые на высоком уровне обеспечат преподавание на  трёх 
языках. Все дети должны уметь свободно общаться на  трёх языках, понимать 
                                                            
* кандидат филологических наук, доцент КазНПУ имени Абая agulsum@mail.ru  
**-старший преподаватель университета «Туран-Астана» г. Астана, Казахстан. 
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друг друга и иметь доступ к передовым мировым знаниям», ― заключил он.  
Сейчас в обществе поднимаются  вопросы об основных нормах 
педагогической этики.  Утверждены основные нормы педагогической этики, 
где главными принципами профессионального кодекса являются 
добросовестность, честность и открытость [1]. 

 Из вышесказанного мы понимаем, каким требованиям отвечает  
современная школа.  А наследие первых   педагогов, к счастью,  дошло до 
нас,  и мы читаем  их в оригинале.  Немалая  роль их трудов  в становлении 
личности.  

Народный педагог К.Д.Ушинский всецело посвятил себя 
общественно-педагогической работе. Много трудов оставил по изучению 
воспитания, самовоспитания, обучения и нравственности. Его педагогическое 
наследие выражено в научных трудах, афоризмах, цитатах, высказываниях о 
воспитании детей и педагогике.  

Ушинский  К.Д. стал   основоположником  научной педагогики в Рос-
сии.  Он один из первых профессиональных педагогов. Учёный  много  
занимался  исследованиями, вопросами организации учебного процесса в 
начальной школе, педагогической практикой и реформой школы, 
формирования личности и нравственного воспитания,  известен далеко  за 
пределами  страны. По К.Д.Ушинскому, «Ученье само по себе становится 
воспитанием только тогда, когда достигает высшей области науки, входит в 
мир идеи и вносит эту идею через разум в сердце человека. Только на этой 
ученой, а не учебной ступени наука приобретает нравственную силу» [2, 195-
256 ]. 

В дидактике проводил идею воспитывающего обучения. Его 
основные труды: "Детский мир", "Родное слово", "Человек как предмет 
воспитания. Опыт педагогической антропологии". Проблемы нравственного, 
трудового, семейного воспитания и роли родного языка стоят давно. Много 
писал К.Д. Ушинский и обращал внимание на  роль  языка,  устного 
народного творчества, литературы,  в деле воспитания у детей чувства 
патриотизма, любви к родному краю, к своему народу,  к  культуре,  его 
традициям и обычаям [3, 112 ]. 

 Таким образом, наставник всех педагогов посвятил всю жизнь 
общественно-педагогической работе, воспитывая и прививая молодому 
поколению  доброту, честность, гуманность, чувства общественного долга, 
любовь к природе и к труду, а также воспитание  эстетических вкусов.  

Данная статья рассматривает актуальные проблемы образования и 
воспитания на современном этапе,  осмысленные и преподнесённые нам в 
качестве наглядного примера творческого и педагогического наследия 
Ушинского К.Д. и казахского поэта Абая Кунанбаева. 

Об  углубленных взглядах  Ушинского К.Д., его социальном 
мировоззрении  написали многие  ученые, один из них  Струминский В.Я.  

Об  Абае, как великом поэте, мыслителе, просветителе, демократе 
дореволюционного периода, на родине, в Казахстане исследовано немало 
трудов. (С.Ауэзова, К.Бейсембиева, Н.Смирнова). Не полностью изучены 
просветительско-педагогические  труды мыслителя.  Педагогические взгляды 
Абая Кунанбаева тесно переплетены невидимой гранью взаимодействия с 
поэтическим наследием его творчества. Изменение социально-политической 
обстановки в Казахстане, в 90-года, придало  развитие языку и язык коренной 
нации приобрёл статус государственного.  

Формирование цели статьи стало исследование индивидуальных 
особенностей взглядов Ушинского К.Д. и Абая Кунанбаева на проблемы 
нравственного, трудового, семейного воспитания, а также  роли родного 
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языка .  На примере сравнения общих интересов и  взглядов в интерпретации  
учёных,  прослеживается  схожесть проблем педагогов-просветителей. 

О роли родного языка,  о нравственном воспитании, освещена и 
рассматривается данная  проблема. 

В своём грандиозном по значимости труде  «Человек как предмет 
воспитания» Ушинский К.Д. «обосновал предмет педагогики, ее основные 
закономерности и принципы. Он был убежден в том, что человек от природы 
наделен огромными возможностями. Воспитание может помочь человеку 
реализовать себя, осуществить свое назначение, следуя нравственным 
принципам» [4 , 432]. 

В основе педагогики  лежит нравственное воспитание, которое, в 
первую очередь,  является и есть форма первостепенной  задачи воспитания.  
А к содержанию   относятся  такие  качества, как  любовь к  Родине, к своему 
народу, гуманное отношение к представителям разных конфессий, честность.  

Его мысль свежа и актуальна, как никогда, и в наши дни. Известный  
педагог  в «Педагогических сочинениях» отмечает, что «у каждого народа 
своя особенная национальная система воспитания: а потому заимствование 
одним народом у другого воспитательных средств является невозможным». 

Учёный  грамотно заметил, что родной язык – это не только лучший 
выразитель духовных свойств народа, но и лучший наставник, учивший 
народ еще тогда, когда не было ни книг, ни школ. Ушинский К.Д. был уверен 
в том, что человек должен быть совершенным физически, умственно, 
нравственно и  гармонически развит. 

Особое  место  светило науки отводит воспитанию патриотических 
чувств, любви к Родине.  По мнению Ушинского К.Д., подготовка 
деятельного, проникнутого чувством общественного долга гражданина 
своего отечества, есть высокий показатель морали.  

Комментируя вышесказанное, к выводу мы отнесём то, что 
средствами нравственного воспитания стали  обучение, личный пример 
учителя, убеждение, умелое обращение с учащимися, педагогический такт, 
меры предупреждения, поощрения и взыскания.  

Роль педагога, его деятельность  осуществляется посредством 
глубокой убежденности и просвещенности, большой активности, 
осознанности, понимания своего долга перед обществом. А Ушинский К.Д. 
убеждён, что человеку, занимающемуся воспитанием, необходимо быть 
всесторонне развитым, овладевать педагогической теорией, а также развивать 
творческое мышление.  

 Абай  Кунанбаев, поэт-просветитель, последователь традиций 
А.С.Пушкина, его мировоззрение по данной  теме, как и его поэтическое 
творчество  неотделимо от педагогических взглядов. У акына хорошо 
освещается вопрос о  педагогической теории и практики, где напрямую 
прослеживается взаимосвязь между трудовым, нравственным, умственным, 
эстетическим воспитанием. Надо заметить, что просветитель выдвигал 
теорию будущего, где  прослеживается понимание современного дуального 
образования, как элемента  отражения обучения, которое применительно и к 
агротехническому профилю гуманитарных дисциплин университета. 
Посредством своей поэзии  он призывал молодежь к учению, к овладению 
русской наукой, различными новыми ремеслами, советовал трудиться честно, 
на благо общества. Абай говорил: «Нужно овладеть русским языком. У 
русского народа разум и богатство, развитая наука и высокая культура. 
Изучение русского языка, учеба в русских школах, овладение русской наукой 
помогут нам перенять все лучшие качества этого народа, ибо он раньше 
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других разгадал тайны природы... Знать русский язык – значит открыть глаза 
на мир».  

Воспитание молодежи у Абая, в первую очередь закладывается  в 
семье. Он требовал от родителей, чтобы они сами были воспитанными. Поэт 
считал, что процесс воспитания в семье должен быть непрерывным, 
независимо от возраста ребенка.  

Учет возрастных и психологических особенностей детей в процессе 
их воспитания мы находим впервые у Абая. По его трактовке, основными 
признаками педагогического мастерства воспитателя, наставника являются 
целеустремленность, высокий уровень общей и педагогической культуры, ум, 
сердце, педагогический талант, готовность к постоянному поиску, 
доброжелательность, которые не утратили свою актуальность и в настоящее 
время. 

 Реалии  современной   жизни  нашей  молодёжью  несколько другие. 
Роль и изучение родного языка выдвигается на второй план. Факторов к 
происходящему достаточно много.  Откровения и широта  мыслей 
выдающегося просветителя,  высказанные о родном языке, его думы и чаяния 
о родном  народе, его характер, его стремления, все его историческое 
прошлое, на котором строится настоящее, открывающее путь к будущему 
заставляют задуматься о природе вещей. Первые понятия о вещах и явлениях 
окружающего мира человек выражает словами родного языка. Этот высокий 
уровень и ментальная связь прослеживается у великого русского педагога 
Ушинского К.Д, который писал: «Отечественный язык есть единственное 
орудие, посредством которого мы усваиваем идеи и знания, а потом передаем 
их» [5, 120 ]. 

Принципы  обучения  и их направленность чувствуются  влиянием 
К.Д.Ушинского.  Совесть, которая выступает как один из основных 
регуляторов поведения человека, его поступков, по Абаю Кунанбаеву и его  
утверждению,  есть одно из ценнейших нравственных качеств человека.   

Согласно вышесказанному, мы можем сделать вывод о том, что Абай 
выдвигает гуманистическую концепцию нравственного воспитания, цель 
которого сделать из ребенка труженика, разносторонне развитого, 
высоконравственного человека, живущего интересами, мыслями и чаяниями 
родного народа.  

«В своих философских изречениях Абай подвергает анализу такие 
категории нравственности, как честность, правдивость, справедливость, 
разумность, совесть, честь, дружбу и др. По мнению Абая, совесть также 
является одним из ценнейших нравственных качеств человека. Понятие 
совести тесно связано с таким нравственным понятием, как стыд.  

Основными путеводителями у  Абая в вопросах нравственного 
воспитания являются патриотизм, гуманизм, интернационализм».  По этому 
поводу даётся трактовка учёными-абаеведами.  

Абай подчеркивает необходимость такта, терпения, внимания и 
родительской любви к детям, всё это прослеживается в методах и средствах 
нравственного воспитания. У Абая самые высокие человеческие достоинства, 
самое высокое понятие нравственности, которые он  связывал с свободой 
творческого труда и  просвещением своего народа. 

Говоря о педагогическом наследии, о  нравственном воспитании 
Абая,  мы видим картину, где  он создал довольно стройную систему 
нравственного воспитания человека.  

Абай Кунанбаев признавал и акцентировал внимание на основные 
благотворные последствия общественного труда. У поэта труд пробуждает и 
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совершенствует умственные способности, обеспечивает прочное 
материальное положение. формирует положительные моральные качества. 

Размышления  великого Абая о труде и трудовом воспитании во 
многом созвучны с высказываниями отца русской педагогики К.Д.Ушинского 
о том, что «тело, сердце и ум человека требуют труда, ... труд – личный, 
свободный труд – и есть жизнь». В связи с этим уместно вспомнить и мудрые 
слова Геродота, утверждавшего, что « Издревле есть у людей мудрые и 
прекрасные изречения; от них нам следует поучаться». Абай Кунанбаев в 
числе первых передовых людей своего времени увидел в труде средство 
расширения и углубления экономических и культурных связей казахского 
народа с другими народами. 

Ещё Алихан Букеев, Ахмет Байтурсынов и Мухтар Ауэзов, 
первооткрыватели творчества Абая, задались благородной целью, донести до 
подрастающего поколения творчество гения. Своими взглядами они 
подтвердили мысль о том, что только, приобщившись к чтению 
художественной литературы , возможно увидеть, разглядеть красоту родного 
языка.   

В настоящее время мы должны уделять большое внимание 
воспитанию специалистов агротехнческого профиля,  в которых 
профессиональные знания и умения сочетаются с высокими нравственными 
качествами. 

В заключении проведём параллель педагогической направленности  
Ушинского К.Д. и А.Кунанбаева.  Великое духовное единство учёных и 
созидание всегда помогали обществу развиваться цивилизованно.  Наследие 
учёных, славных сынов своего отчества,  должны принадлежать 
человечеству, народу.  Их ценный и богатый  опыт сфокусирован на 
общечеловеческий характер и влияющие факторы. Они  актуальны и в наши 
дни, в период формирования поликультурной личности в условиях 
национальной системы образования. 
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BİRİNCİ DÜNYA HARBİNDE TRABLUSGARP'TAN  
BAKÜ'YE NURİ (KİLLİGİL) PAŞA 

 
NURİ (KİLLİGİL) PASHA FROM TRİPOLİ TO BAKÜ  

İN THE FİRST WORLD WAR 
 

F. Rezzan ÜNALP∗ 
  
ÖZ 
Birinci Dünya Harbi sırasında Alman Genelkurmayının, İngiltere’yi 

Mısır’da tutabilmek için Süveyş Kanalı’na bir harekâtın yapılmasını istemesi ve bu 
nedenle Osmanlı Devleti üzerinde yoğun baskı uygulaması, Harbiye Nazırı Enver 
Paşa’nın da bu fikri desteklemesi neticesinde kardeşi Nuri Bey, Teşkilât-ı 
Mahsûsa’nın hizmetinde bölgeye gönderilecek ve Nuri Bey'in maiyetinde Afrika 
Grupları Kumandanlığı teşkil edilecektir. Bu kumandanlığa verilen görev, Kuzey 
Afrika’da hem İtalyanlara hem de İngilizlere karşı yapılacak harekâtı yürütmektir. 

Üç yıldan fazla Trablusgarp'ta görev yapan Nuri Paşa'nın daha sonraki 
istikameti Bakü olacaktır. Harbin sonlarına doğru Bakü ve çevresinde Ermeniler 
tarafından yapılan katliamların yanı sıra bölgedeki Ermeni zulmü altında inleyen 
ahaliyi kurtarabilmek amacıyla Enver Paşa, Kafkaslarda yaşayan Türk ve 
Müslüman halk arasında gereken teşkilatlanmayı yapması ve onlardan meydana 
gelecek bir İslam Ordusu teşkil etmesi için kardeşi Nuri Bey’i görevlendirmiştir.   

Bu bildiride Nuri Paşa'nın Kuzey Afrika ve Kafkasya olmak üzere iki 
cephedeki askeri faaliyetleri, arşiv belgeleri ve mevcut kaynaklardan yararlanılarak 
açıklanacaktır. Kuzey Afrika ve Kafkasya bölgesinin genel harp durumu ortaya 
konulacak, harbin bu cephelerdeki sonuçları mukayeseli değerlendirilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Birinci Dünya Harbi, Nuri Paşa, Kuzey Afrika 
Grupları Komutanı, Kafkas İslam Ordusu. 

 
ABSTRACT 

During the First World War, the German General Staff demanded that an 
operation be made to the Suez Canal in order to keep England in Egypt and for this 
reason intense pressure on the Ottoman Empire, and as a result of the support of the 
Minister of War Enver Pasha, his brother Nuri Bey, I will be sent to the region in 
the service of Mahsusa and Nuri Bey's entourage will constitute the Command of 
African Groups. The task of this command is to carry out operations against both 
the Italians and the British in North Africa. 

 Nuri Pasha, who has been working in Tripoli for more than three years, 
will be in Baku. Towards the end of the war, in addition to the massacres carried 
out by Armenians in Baku and its environs, Enver Pasha commissioned his brother 
Nuri Bey to establish the necessary organization between the Turkish and Muslim 
people living in the Caucasus and to form an Islamic Army that would consist of 
them. 

In this paper, the military activities of Nuri Pasha on two fronts, North 
Africa and the Caucasus, will be explained using archival documents and available 
resources. The general war situation of North Africa and Caucasus region will be 
revealed and the results of the war on these fronts will be evaluated comparatively. 

Key Words: First World War, Nuri Pasha, Commander of North African 
Groups, Caucasian Islamic Army. 
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Giriş 
1890 yılında İstanbul’da doğan Nuri (Killigil) Paşa, Harp Okulundan 1909 

yılında Zabit Vekili olarak mezun olmuş, Harbiye Nezareti yaverliğinde görevli 
iken Bingazi’ye gönderilmiştir.(MSB Arşivi, Nuri Killigil şahsi dosyası) 1918 
yılında Kafkas İslam Ordusu Komutanı olarak atanan Nuri Paşa, kolordusuyla 
Bakü'yü zapt etmiştir. Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra tutuklanarak 
Ardahan Cezaevine gönderilmiştir. Ancak buradan iki İngiliz memur ile dört 
askerin öldürülmesiyle sonuçlanan 8-9 Ağustos 1919 tarihli firarının ardından, 
Kuzey Kafkasya’ya ve Azerbaycan’a gidecek ve burada teşkilat çalışmalarına 
devam edecektir. Daha sonra Anadolu’ya dönmüştür.(NTV Tarih Dergisi, 2009:67) 
Birinci Dünya Harbi'nden sonra uzun yıllar Almanya’da yaşayan Nuri Paşa, yurda 
döndükten sonra ilk iş olarak 1938’de madeni eşya üreten bir fabrika kurmuş, daha 
sonra bu fabrikayı 1945’de Sütlüce’ye taşıyarak silah üretimine geçmiştir. İkinci 
Dünya Harbi sırasında Almanlarla yakın irtibatı devam eden Nuri Paşa,  
2 Mart 1949’da Sütlüce’deki fabrikasında meydana gelen patlama neticesinde 
hayatını kaybetmiştir.(Karaköse, 2012:429-430) 

 
Trablusgarp Cephesi ve Nuri Paşa 
Birinci Dünya Harbi sırasında Avrupa cephelerindeki durumunu rahatlatmak 

isteyen Alman Genelkurmayı İngiltere’yi Mısır’ı boydan boya kesip geçen Süveyş 
Kanalı’nda vurmak istemiş (Yılmaz, 1993:125) Enver Paşa da bu plan dâhilinde 
IV. Ordu’nun Mısır’a doğrudan yapacağı harekâtı desteklemişti. Buna göre 
bölgeye kuvvetler gönderilecek, Trablusgarp'taki Şeyh Ahmet Senûsî birlikleriyle 
yapılacak ortak harekât ile İngilizler iki ateş arasında bırakılacak ve Mısır’ı terke 
zorlanacaktı. Bu amaca hizmet etmek üzere daha önce bölgede savaşan Yüzbaşı 
Nuri Bey, Kuzey Afrika’da Teşkilât-ı Mahsûsa birlikleri ve yerli kuvvetlerin hem 
İtalyanlara hem de İngilizlere karşı birlikte yapacakları harekâtı yürütmekle 
görevlendirildi. Bir Yunan kaçakçı gemisiyle hareket eden Nuri Bey, 21 Şubat 
1915’te Bingazi’nin Tobruk-Sollum arasındaki Defne kıyılarına çıktı. Müteakiben 
İstanbul’dan gönderilen birlikler ile Kuzey Afrika’daki Senûsî birlikleri bir genel 
komutanlığa bağlı olarak teşkilatlandırıldı.(Birinci Dünya Harbinde Türk Harbi 
Hicaz:1978, 111) Nuri Bey’e Trablusgarp’a ulaştıktan sonra “Fahri Ferik” 
(Tümgeneral) rütbesi verildi.( MSB Arşivi, Nuri Killigil şahsi dosyası ) 

Nuri Bey Kuzey Afrika topraklarına geldikten sonra ilk iş olarak Senûsî 
lideri Seyyit Ahmet ile görüşmüştür. Nuri Bey, kendisinden İngilizlere karşı 
yapılacak harekâta katılmasında ısrar etmiş, ancak Seyyit Ahmet buna pek 
yanaşmamıştır. Çünkü Nuri Paşa’nın Sollum’a gelişinden birkaç gün evvel 
İngilizler Seyyit’e her türlü yardımda bulunacaklarını ve bağımsızlığını 
tanıyacaklarını vaat etmişler, fakat İngilizler Seyyit’in çok miktardaki silah, 
cephane ve para talebini reddedince, o da tarafsız olduğunu söyleyerek İngilizlerle 
olan ilişkilerini bozmak istememiştir. Senûsî lideri Nuri Paşa’ya da İngilizlere 
yaptığı gibi bazı şartlar ileri sürmüştür.(Pehlivanlı,2000:425-428) Çünkü aynı 
dönemde İtalya ve İngiliz hükümetleri Senûsîlere dini imtiyazlar vaat ederek kendi 
taraflarına çekmeye çalışıyorlardı.(ATASE, BDH: K:1849. D:103, F:1-121) 

2-3 Şubat 1915 gecesi icra edilen Birinci Kanal Seferi, başarısızlıkla 
sonuçlanınca bu muvaffakiyetsizlik Arap dünyası üzerinde olumsuz tesirini derhâl 
gösterecek ve İngiliz propagandalarına zemin hazırlayacaktır.(Belen, 1964:81-82)  

Mısır için hazırlıklar yapılırken İstanbul’da Teşkilât-ı Mahsûsadan kurulan 
mürettep bir piyade taburu, bir Alman denizaltısı ile 19/20 Ekim 1915'de 
Bodrum’dan Trablusgarp’a hareket etmiş ve 22 Ekim 1915’te Sollum batısında 
karaya çıkmıştı. Nuri Paşa tabur subaylarını Senûsî lideriyle tanıştırdı ve “komutan 
olarak yalnız kendisinin olduğunu ve emirlerinin aynen uygulanmasını” istedi. 
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(Birinci Dünya Harbi’nde Türk Harbi Hicaz, 1978:112-113) Seyh Ahmet Senûsî 
ise bir yandan İngilizlerle savaşmak istemiyor, diğer yandan da Türk ve Alman 
yardımının kesilmemesi için Mısır üzerine harekete geçebileceğine dair ümit 
vermekten geri kalmıyordu. (Kurtcephe,1995:252) Kasım 1915’te ortaya çıkan 
olaylar, Şeyh Senûsî’yi İngiltere’ye karşı harekete geçmeye zorladı. Bu dönemde 
Alman denizaltıları Türk-Senûsî kuvvetleriyle yakından temas 
içindeydi.(Hüsameddin, 1332:21-22) Ancak 23 Nisan 1916’da başlayan İkinci 
Kanal Seferi de başarısızlıkla sonuçlandı, Ocak 1917’e gelindiğinde İngilizler 
Türkleri Sina Çölünün tamamen dışına itip Filistin kapılarına dayanmışlardı.(Üzen, 
2007:30) 

İngilizlerle Senûsi kuvvetleri arasında geçen harekât, Mısır’ın batı 
hududunda sona ermekle birlikte bundan sonraki harekât ve faaliyetlerin ağırlığı 
batıya kaydı. Nuri Paşa, Bingazi’den sonra yeni karargâhını Mısrata’da kurdu. 
İtalyanlara karşı mücadeleyi sürdüren mücahit grupları arasında ise birlik ve 
beraberlik yoktu. (The Arab Bulletin , 1986:222-224) 

Nuri Paşa savaş devam ederken Kafkas İslam Ordusu Komutanlığına 
atanınca yerine Şehzade Osman Fuat Efendi gönderildi.(Koloğlu, 1981:2-4) Bir 
süre sonra Mondros Mütarekesi’nin yürürlüğe girmesiyle birlikte Trablusgarp 
boşaltıldı, harp sırasında Osmanlı Devleti’nin yanında İtalyan ve İngilizlere karşı 
savaşan, harbin sonuna doğru Trablusgarp’taki nüfuzunu yeğeni Seyyit İdris’e 
karşı kaybeden Senûsî lideri Seyyit Ahmet ise Osmanlı Devleti’ne sığınmak 
zorunda kalmıştır. (MSB Arşivi, Hüsameddin Ertürk’ün şahsi dosyası) 

 
Kafkas Harekâtının Başlaması: 
Birinci Dünya Harbinde 11 Mayıs 1918 tarihinde başlayan Batum 

Konferansında, “Mavera-yı Kafkasya Demokratik Federatif Cumhuriyeti”ni 
meydana getiren Gürcüler, Ermeniler ve Azerbaycan Türklerinin bir arada 
yaşamalarının imkânsız olduğu Türk heyetince anlaşılmıştı. Bu durum karşısında 
her birinin ayrı birer müstakil hükümet haline gelmesi istendi, nitekim 26 Mayıs 
1918’de Gürcüler istiklâllerini ilan ettiler. Bunun üzerine, Ermeniler ve 
Azerbaycan Türkleri de 28 Mayıs 1918’de aynı yolu takip ettiler. Gürcistan’ın 
başkenti Tiflis, Ermenistan’ın Erivan ve Azerbaycan’ın ise Bakü olacaktı. Fakat 
Bakü, Bolşeviklerin elinde bulunduğundan Azerbaycan’ın başkenti geçici olarak 
Gence oldu.(Bal, 2014:159-162)  

 
Kafkas İslam Ordusunun Teşkili ve Nuri Paşa'nın Gence'ye Varışı: 
Ermenilerin Müslümanlara karşı kıyımlarının en şiddetli döneminin, 

Birinci Dünya Harbi’nin başlangıcı ve sonu olduğu aşikârdır.(McCarthy, 1998:220) 
Rusya'nın Bolşevik İhtilali nedeniyle savaştan çekilmesi ve ardından 10 Şubat 
1918’de başlayan Brest-Litovsk görüşmelerinin kesilmesi karşısında Enver Paşa, 
Rus işgali altındaki bölgenin ancak askeri kuvvetle kurtarılabileceğini 
düşündü.(Karaköse, 2012;128) Bu sebeple kardeşi Nuri Paşa ve güvendiği 
subaylara özel bir ordu teşkil ettirerek Kafkas Müslümanlarının bağımsızlığını 
sağlamaya girişti.(Çolak, 2014:31) Nitekim Kafkasya'da teşkilat yapmak vazifesi 
Nuri Paşa'ya verildi.(Bal, 2014:112-113) 

Türk ordusunun Kafkasya’daki ileri harekâtından endişelenen Alman 
Orduları Yüksek İdaresi, Transkafkasya’daki Alman çıkarlarının korunması için 
Nuri Paşa’nın engellenmesini savundu. Bu nedenle Nuri Paşa’nın ordusunun 
ihtiyaç duyduğu silah, cephane ve teknik malzemenin naklini engellemeye çalıştı 
ve bu durum Birinci Dünya Harbi sonuna kadar devam etti. (Çolak, 2014:31-35)  

Bolşevikler Ermenilerin desteği ile 18 Mart 1918’de Bakü’de idareyi ele 
geçirmişlerdi. 18 Mart ile 1 Nisan tarihleri arasında Bakü’de Ermeniler Azerilere 
karşı katliamda bulundular.(Kılıç, 2003:336) 30-31 Mart/1 Nisan 1918 tarihleri 
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arasında yapılan katliamda 11 binden fazla insan öldürüldü. Bu katliam sadece 
Bakü ile sınırlı kalmadı, Şamahı, Kuba, Haçmaz, Lenkeran, Hacıkabul ve 
Salyan’da da yapıldı. En çok zarar gören yer ise Şamahı oldu.(Neciyev, 2006:88-
89) 

Azerbaycan’da durum bu merkezdeyken Nuri Paşa, Şubat 1918 sonunda 
Musul’a ulaştı. Azerbaycan’a bir an önce yetişmeyi gerekli gören Nuri Paşa ve 
heyeti, 8 Nisan 1918’de Musul’dan hareket etti.(ATASE, K:1857, D:133, F: 1-8. ) 
Nuri Paşa’nın Azerbaycan’a giderken takip ettiği yol boyunca bizzat şahit olduğu 
manzaralar, bölgedeki Türk halkın maruz kaldığı zulüm ve katliamı teyit 
etmekteydi  

Rayak'tan İstanbul’daki Başkomutanlık Vekaletine gönderdiği raporda, 
“Nisan’ın 28’inde Savuçbulak’ta, Mayısın onunda Kafkaslarda bulunabileceğini 
tahmin ettiğini, İngiliz, Amerikan konsolosları ile İngiliz, Amerikan ve birkaç Rus 
zabitinin Azerbaycan Ermenilerinin teşkilatlarına kumanda ettiğini, Rusların 
bıraktıkları erzak ve mühimmatın ekserisinin Ermenilere geçtiğini, İngilizlerin 
güney İran’da güney polisi namıyla bir teşkilat bulundurduklarını” belirttikten 
sonra,“İngilizlerin buraları işgalinden önce kendilerinin işgal ederek teşkilat 
yapmalarının çok lüzumlu olduğunu, Azerbaycan’ı işgal ile teşkilat yapacak 
müstakil bir kumanda lazım olduğunu, bunun için de amcasının (Halil Paşa’yı 
kastediyor) veya Ali İhsan Paşa’nın uygun olduğunu” yazmaktadır.(ATASE, 
K:1857, D:133, F: 1-8) 

Tebriz’den gönderdiği raporunda da, “Yirmi kadar zabitle Tebriz’e 
geldiğini, buraya gelinceye kadar geçtiği yerdeki Azerbaycan Türklerinin kendisini 
büyük bir sevinçle karşıladıklarını, Rusların huduttan yüz kilometre kadar 
dâhildeki bütün köyleri yaktıklarını ve pek çok kimseyi öldürdüklerini, Rumiye 
civarında toplanan Nasturiler ve Ermenilerin o civarda bulunan altmış bin kadar 
Müslümanı kamilen öldürdüklerini, Bakü’yü üç günlük muharebeden sonra Ermeni 
ve Bolşeviklerin aldığını, on bine yakın ahalinin telef olduğunu, Lenkeran’ı zapt 
ettiklerini ve katliamda bulunduklarını, Dağıstanlıların Kazaklarla çarpıştığını, 
“teşkilat için paraya ihtiyaç duyulduğunu, bu nedenle bir milyon rublenin 
Erzurum, Bayezid ve Hoy yoluyla süratle gönderilmesini” talep etmiştir.(ATASE 
Arşivi, BDH, K:1857, D:133, F: 1-11)  

20 Mayıs 1918'de Zengezur’dan gönderdiği telgrafta, “Bir gün önce 
Kafkas’a dahil olduğunu, Karabağ’daki yarım milyon ahalinin yüzde kırk beşinin 
Ermeni olduğunu ve duruma hakim olduklarını, mühim yolları tahkim ve bazı 
köyler arasında telefon muhaberesini tesis ettiklerini, Batum-Gence hattının ordu 
tarafından işgali mümkün olamaz ise Gürcülerle mutlaka uyuşmak gerektiğini, 
İngiliz ordusu Türklerden evvel Tebriz’i işgal eder ve Rumiye ve Kafkas Ermenileri 
ile birleşirse Türkün boş yere mahvolacağını, kendilerine süratle para, cephane ve 
zabit yetiştirilmesi gerektiğini” yazmıştır. (ATASE, BDH, K:1857, D:133, F:1-19.) 
Azerbaycanlılar tarafından coşku ile karşılanan Nuri Paşa, 25 Mayıs 1918’de 
karargâhını Gence’de tesis etmiştir. 

31 Mayıs 1918’de, “Bolşeviklerin Dağıstan ve Kuzey Kafkasya’yı 
tamamıyla ele geçirmek üzere olduklarını, her yerde Ermenilerin tecavüzünün 
arttığını”(ATASE, K:3822, D:18, F:8.) bildiren Nuri Paşa, “Bakü’nün bir an evvel 
zaptının lüzumlu olduğunu, mevcut kuvvetlerle buradaki durumun muhafaza ve 
Bakü’nün zaptının mümkün olamayacağını, takviye gerektiğini” Başkomutanlık 
Vekâletine duyurmuştu. Bu takviye isteği, Şark Orduları Grubu Komutanı Vehip 
Paşa tarafından uygun görüldü ve Kafkas İslam Ordusunu takviyeye 5’inci Kafkas 
Tümeni tahsis edildi.(Çakmak, 2005:240)  
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Türk Ordusu Tarafından Bakü'nün Zaptı: 
Kafkas İslam Ordusunun Azerbaycan’ı kurtarma harekâtı, Gökçay 

Muharebesi (17-30 Haziran 1918) ile başladı. Salyan Muharebeleri sırasında, 6 
Temmuz da Aksu, 14 Temmuz da Şamahı ele geçirildi. (Şimşir, 2011:32) 
İngilizlerin İran içindeki ileri hareketlerini durdurmak ve Bolşeviklerin 
İngilizlerden yardım görmesine mani olmak için, Kuzey İran'ın batıdan ve 
kuzeyden yapılacak bir harekât ile ele geçirilmesi planlandı.(Birinci Dünya 
Harbi’nde Türk Harbi Kafkas Cephesi, 1993;529). 18 Haziranda Dilman, 31 
Temmuz 1918’de Rumiye ele geçirildi.(Metin, 2012:194-195) 

Türk kıtaları Kürdemir kuzeyine vardıkları zaman Bolşevikler Bakü’den 
ilerleyerek Müslüman köylerini tahribe başlamışlardı. Azerbaycan kıtalarının 
kısmen geriye çekilmeleri üzerine bu tahribat ve katliamlar arttı .(Osmanlı 
Belgelerinde Birinci Dünya Harbi II, 2013:253) 

2 ve 4 Ağustos 1918 tarihlerinde Bakü’ye yapılan Türk taarruzlarından bir 
netice alınamadı. Eylül 1918'de Şark Orduları Grubu Kumandanlığı’na Vehip 
Paşa’nın yerine Halil (Kut) Paşa tayin edildi. İngilizlerin Bakü’ye gelmesi ile 
şehrin ele geçirilmesi hususu büsbütün önem kazanmıştı. (Kurat, 2011, 255) İkinci 
Bakü taarruzundan mutlak surette sonuç almayı amaçlayan Nuri Paşa, Şark 
Orduları Grubundan yeni bir yardım isteğinde bulundu. Bunun üzerine 15’inci 
Tümen, Albay Süleyman İzzet Bey’in komutasında Gümrü’den yola çıkarıldı ve 9 
Eylül’de Bakü cephesine ulaştı. 14 Eylül günü başlayan (Yüceer, 2002: 114-115) 
ve 15 Eylül günü saat 15:00’e kadar devam eden harekât sonucunda Bakü zapt 
edildi. Halil Paşa ve Nuri Paşa, 16 Eylül’de birlikte şehre girdiler. Gence’de 
bulunan Kafkas İslam Ordusu karargâhı, Bakü’ye nakledildi. Bu sırada Türklerle 
Ermeniler arasında sokak çatışmaları yaşandı.  

Bakü’nün ele geçirilmesinden sonra 15’inci Piyade Fırkası Kuzey 
Kafkasya’daki harekâtına başladı.(Süleyman İzzet, 1936: 93) Harekâta katılan 
askerler arasından Bakü’nün zaptından sonra Nargin adasındaki esaretten kurtulan 
300 kadar askerde bulunuyordu.(ATASE, K:3823, D: 25, F: 6-1.) 6 Ekim 1918’de 
öncelikle Derbent ele geçirildi.(ATASE, K:3823, D: 23, F: 66.) Nuri Paşa’nın 
emrine göre süvariler Petrovski’ye (Mahaçkale) doğru ilerleyecekler,(ATASE, 
K:3823, D: 23, F: 43-2.)15’inci Fırka ise Batum’a nakledilecek idi.(ATASE, 
K:3823, D: 23, F: 43-2.)  

Kuzey Kafkasya'ya görevlendirilmiş olan Yusuf İzzet Paşa yanında Kuzey 
Kafkasya Cumhurbaşkanı Abdülmecid Çermoyef olduğu halde 8 Ekim de, Nuri 
Paşa da 12 Ekim de Derbend’e geldi. 13 Ekim günü Nuri Paşa’nın da katıldığı bir 
törenle Derbent hükümet konağına Kuzey Kafkasya Cumhuriyetinin bayrağı 
çekildi ve hükümetin tesisi resmen ilan edildi.(Süleyman İzzet, 1936:93) Ancak 
Osmanlı Devleti genel yenilgiyi kabul ederek mütareke için İtilaf devletlerine 
başvurmuştu. Bu durumda Kafkasya’daki kuvvetlerin geri çağrılması ihtimali 
doğduğundan Yusuf İzzet Paşa derhal harekete geçmiş ve 15’inci Piyade Fırkası 8 
Kasım’da Petrovsk’u (Mahaçkale) ele geçirmiştir.(Berkok, 1934:81) Ancak 
Mondros Mütarekesi gereği Türk birliklerinin Kafkaslardan çekilmeleri 
gerekiyordu. Bu suretle Osmanlı Devleti’nin Azerbaycan ve Dağıstan’da 
gerçekleştirdiği askerî harekât sona erdi. Bakü 17 Kasım 1918 sabahı, İngilizler 
tarafından işgal edildi. Nuri Paşa'da Gence'den Harbiye Nezaretine, 30 Kasım 
1918'de İstanbul'a döneceğini bildirdi. (ATASE, K: 3826, D:35, F: 7-161) Türk 
birliklerinin Dağıstan ve Azerbaycan’ı tahliye etmesi büyük zorluklar altında 
gerçekleşti ve 20 Ocak 1919’da tamamlandı.(Karaköse, 2012:294) 
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SONUÇ 
28 Mayıs 1918’de kurulan Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti 

bağımsızlığına gerçek manada Türk Ordusu’nun Azerbaycan topraklarını işgalden 
kurtarmasıyla kavuşmuştur. Bütün bu zorlu mücadelenin eseri olan Azerbaycan 
Demokratik Cumhuriyeti, 23 aylık bir bağımsızlık döneminden sonra 27 Nisan 
1920’de yeniden Rus işgaline maruz kalmıştır.(Ünalp, 2017: 287) Azerbaycan'ın 
bağımsızlığı ancak Moskova'daki 19 Ağustos 1991'deki hükümet darbesinden 
sonra sağlanabilmiştir.  

Birinci Dünya Harbi sırasında imparatorluğun farklı coğrafyalarında görev 
alan Teşkilât-ı Mahsûsaya bağlı zabitanın büyük bir bölümünün daha sonra 
Anadolu’daki Millî Mücadele hareketi’ne katıldığı bilgisinden hareketle diyebiliriz 
ki Harbiye Nezaretine bağlı olarak çalışan Teşkilât-ı Mahsûsa elemanları, 
imparatorluğun Trablusgarp, Kafkasya gibi merkezden uzak diyarlarında verilen 
mücadelede yöneticilerinin gerçekleşemeyecek rüyalarının peşinde sürüklenmiş 
gibi gözükseler de taşıdıkları vatanseverlik duygusunun kendilerine yüklemiş 
olduğu tarihî sorumluluk anlayışı ve duyarlılıkla Anadolu’daki Millî Mücadele 
hareketi’ne her şeyi göze alarak katılmışlardır. Bu kez verilen mücadele Türk’ün 
gerçek bağımsızlık mücadelesi olacak, kazanılan zaferin haklı gerekçeleri pek çok 
mazlum millet gibi Kuzey Afrika’daki halklara da emperyalizme karşı verilecek 
mücadelede örnek teşkil edecektir. 

 
EK-1 

NURİ KİLLİGİL∗ 
ASKERÎ SAFAHAT BELGESİ 

 
 
Sicil No   : 325-7 
Adı Soyadı   : Mustafa Nuri KİLLİGİL 
Baba Adı   : Ahmet Refik 
Doğum Yeri   : İstanbul 
Doğum Tarihi    : 05 Mayıs 1890 
Sınıf-Rütbe   : Piyade, Yarbay 
Duhulü       : Teşrin-i Sani 1332 
Nasbı    : 03 Mart 1918 
Emeklilik Tarihi  : 04 Ekim 1923 
Vefat Tarihi   : 02 Mart 1949 
Askeri görevleri: 
[26 Ağustos 1909, Teğmen] Kasım 1906 tarihinde girdiği Harp 

Okulu’ndan 26 Ağustos 1909’da teğmen olarak mezun oldu. Harp Okulundan 
mezun olduktan sonra 3’üncü Ordu emrinde görevlendirildi. 9 Ocak 1910’da 
3’üncü Ordu 71’inci Alay 3’üncü Tabur 3’üncü Bölüğe,12 Ekim 1910’da Padişah 
hizmetindeki Piyade Bölüğüne atandı. 

[19 Ekim 1912, Üsteğmen] 19 Ekim 1912’de üsteğmenliğe terfi etmiş 
ve1’inci Kolordu 6’ncı Alay 1’inci Tabur 3’üncü Bölüğe atanmıştır. 

[6 Kasım 1913, Yüzbaşı] 6 Kasım 1913 tarihinde yüzbaşılığa terfi etmiş 
ve 15 Haziran 1914’te Viyana Ataşemiliterliğine atanmıştır. 15 Ağustos 1914’te 
Harbiye Nezareti makam yaverliğinde görevlendirildi. Birinci Dünya Savaşı’nda 
Bingazi’deki muharebelerde bulundu. 

                                                            
∗ Safahat belgesi, Nuri Paşa'nın MSB Lodumlu arşivindeki mevcut şahsi dosyasındaki 
bilgilerden hazırlanmıştır. 
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Şubat 1915’te Trablusgarp’ta Afrika Grupları Genel Komutanlığına atandı 
ve 28 Haziran 1915 tarihinde padişah iradesiyle uhdesine fahri ferik (tuğgeneral) 
rütbesi tevcih buyrulmuştur.  

[24 Eylül 1916, Binbaşı] 24 Eylül 1916 tarihinde binbaşılığa terfi etmiş ve 
Ocak 1918’de fahri tümgeneral rütbesiyle Kafkas İslam Ordusu Komutanlığı’na 
atanmıştır. Birinci Dünya Savaşı sonuna kadar bu görevinde kalmıştır.  

[03 Mart 1918, Yarbay] 03 Mart 1918’de yarbaylığa terfi etmiş ve 25 
Mayıs 1918’de Gence’ye gelerek Kafkas İslam Ordusu’nun kurulması 
çalışmalarına başlatmıştır.16 Haziran 1918’de fahri padişah yaverliği uhdesine 
verilmiştir. 21 Haziran 1918 tarihinde Levazım Umumiye Dairesine yazılan 
muhtıradan anlaşılacağı üzere Kafkas İslam Ordusu Komutanı Nuri Paşa, 
Azerbaycan Hükümeti nezdinde mümessil olarak tayin edilmiştir. Millî Mücadele 
döneminde Haziran 1920 tarihinde Azerbaycan’dan emrindeki kuvvetlerle gelerek 
Doğu Cephesi Komutanlığına gönüllü olarak katıldı ve Ermenilere karşı yapılan 
taarruz harekâtında 12’nci Tümen’in sağ kanadını teşkil ederek Sarıkamış’ın geri 
alınmasında görev almıştır. Daha sonra Doğu Cephesi imalathanelerinde hizmet 
etmiş ve Şark Cephesi Komutanlığınca Gümrü’de bulunan Alet ve Edevat 
Fabrikasını sökerek memleket dâhiline geçirmiştir. Daha sonra Erzurum’da faaliyet 
gösteren İmalat-ı Harbiye Müdüriyet-i Umum emrinde faaliyet gösteren İş Ocağını 
tesis etmiştir. 04 Ekim 1923’te emekli oldu. Ancak daha sonra başvurusu üzerine 
09Kasım 1921’den itibaren istifasının kabulünü istemiş ve başvurusu 04 Aralık 
1928 tarihinde onaylanmıştır. 

Katıldığı Savaşlar 
1911 - 1912 Trablusgarp Savaşı,  
1914 – 1918 Birinci Dünya Savaşı, 
1919 – 1922 İstiklal Savaşı. 
Nişan ve Madalyaları 
29 Temmuz 1916’da Almanya İmparatoru tarafından Birinci Dereceden 

Demir Salip Madalyası, 
22 Kasım 1916’da Muharebe Altın Liyakat Madalyası, 
3 Nisan 1917’de Avusturya - Macaristan Devleti tarafından Üçüncü Sınıf 

Askerî Meziyet Salip Nişanı, 
23 Eylül 1917’de Muharebe Altın İmtiyaz Madalyası, 
6 Şubat 1918’de Üçüncü Dereceden Kılınçlı Osmanî, 
6 Ağustos 1918’de Birinci Dereceden Kılınçlı Mecidî Nişanı, 
31 Ocak 1929’da İstiklal Madalyası ile taltif edilmiştir. 
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KAMAL  ABDULLA’NIN  BÜYÜCÜLER  DERESİ  ROMANINDAN 
HAREKETLE  “YALNIZLIK  ZAMANI”  KAVRAMI 

 
“THE CONCEPT OF LONELİNESS” BASED ON KAMAL ABDULLA’S 

NOVEL THE WİZARDS’ VALLEY 
 

Dr. Aynur BABAŞOVA BEŞKONAK 
 

 
ÖZ 
Kamal Abdulla, Çağdaş dönem Azerbaycan edebiyatının en önemli 

temsilcilerinden birisidir. Yazar kimliğinin yanında aynı zamanda dilbilimci 
filolog, Türkolog, edebiyatçı, şair, destan bilimci, Dede Korkut uzmanı, eleştirmen, 
çevirmen, gazeteci olarak da tanınan Kamal Abdulla, yaratıcılığıyla Azerbaycan’ın 
ulusal kültürünün gelişmesine, dil ve edebiyatının dünya çapında tanınmasına 
hizmet eden bir yazardır.  

Yazarın eserlerinin ana teması tarih, mitoloji, din, tasavvuf, psikoloji, felsefe 
ve bunları kapsayan konulardır. Eserlerinde orijinal yaklaşımı ve yorumlarıyla 
dikkat çeken yazar, Ortaçağ İslam kültürünün önemli unsurlarından biri olan 
sûfîliğin etkisiyle yaranmış ve sûfî dervişlerin hayatını anlatan Sehrbazlar Deresi 
romanında yalnızlığı farklı boyutlarda işleyerek okuyucuya sunar. Abdulla, içsel 
yolculuk olan yalnızlığı insanı manevi boyutlara ulaştıran bir araç olarak görür ve 
bu duruma Tekcenelik Vaxtı (Yalnızlık Zamanı) adını verir.  

Zaman ve mekânın yönetilebilir durumda olduğu Sehrbazlar Deresi 
romanında zaman, mekân ve dış dünyadan soyutlanmış Yalnızlık Zamanı, insanın 
halvete çekilerek ruhuyla baş başa kaldığı zamandır. Sehrbazlar Deresi romanının 
sûfî dervişleri, büyücüleri, kendilerini bulmak için kalabalıktan soyutlanarak 
ruhlarının derinliğindeki engin huzura yönelirler.  

Yalnızlığın içinde kaybolmak da var, o yalnızlıkta kendini yeniden 
keşfetmek de. Bazı yalnızlıklar bireyi tüketirken bazı yalnızlıklarda birey çoğalır. 
Kamal Abdulla için büyük önem taşıyan kendisinin Yalnızlık Zamanı, ruhunun 
rahata erişerek sanatsal anlamda özgür ve üretken olduğu zamandır.  

Anahtar Kelimeler: Kamal Abdulla, edebi-felsefi yorum, Sehrbazlar 
Deresi, Yalnızlık Zamanı. 

 
ABSTRACT 
Kamal Abdulla is one of the most significant representatives of 

contemporary Azerbaijani literature. Kamal Abdulla, also known to be a linguist, 
philologist, Turkologist, poet, epic scientist, Dede Korkut expert, critic, translator 
and journalist, has served to the development of national culture of Azerbaijan and 
recognition of its language and literature throughout the world.  

The main themes of the author's works are history, mythology, religion, 
mysticism, psychology, philosophy, and topics similar to it. The author drawing 
attention with his original approach and interpretations in his work, presents 
loneliness in different aspects to his reader in Sehrbazlar deresi, which was written 
under the influence of one of the important elements of medieval Islamic culture – 
Sufism. Abdulla thinks loneliness is an inner journey that helps one to understand 
his or her spiritual dimensions, and he calls it the Time of Loneliness. 

In the novel Sehrbazlar Deresi, where time and space are manageable, the 
Time of Loneliness, is the time when man is left alone with his soul. The Sufi 
dervishes of the Sehrbazlar Deresi novel, are isolated from the crowd in order to 
find themselves and get their own path to serenity. 
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Being alone gives you the chance to discover yourself. There are many 
different types of loneliness that can occur in life and you can lose yourself and 
vice versa. For Kamal Abdulla, his Time of Loneliness is the time when his soul 
feels at ease, artistically free and productive. 

Key Words: Kamal Abdulla, literary philosophical interpretation, 
Magician’s Creek.  

 
 
 
 

Yalnızlığın bireyde uyandırdığı en keskin görüntü, kalabalık içerisinde 
kendisini öteki gibi hissetmesidir. Toplumsal bir varlık olan insan, genellikle 
başkasına ihtiyaç duyar. Bunun yanında her kes belli ölçüde kendi başına kalmaya 
– yalnızlığa da ihtiyaç duyar. Çünkü yalnızlık, zannedildiği gibi korkulacak, sıkıcı 
olmanın çok ötesinde bir duygudur. Yalnızlık insanın kendisiyle yüzleşmesidir. 
Yalnızlık, insanın kendisiyle baş başa kalıp içsel bir yolculukla kendisini tekrar 
tekrar keşfetmesidir. Yalnızlık, bireyin içindeki güçlü tarafı açığa çıkarmasına 
yardımcı olan, bireyin üstün ve yaratıcı yönünü harekete geçiren, zenginleştirici bir 
duygudur. Kamal Abdulla, yalnızlığı teklik ve tenhalık olarak iki şekilde yorumlar: 
“Teklik ve tenhalık bir-birine yaxın sözler olsa da, bir-birinden kifayet qeder aralı 
menalar ifade edirler. Teklik daha çox fiziki, cismani cehetin inikasıdır. İnsanın 
tekliyi onun heç kiminin – yaxınlarının, qohumlarının olmaması ucundandır” 
(Abdulla, 2007, s. 215). Yazar, yalnızlığın bireyde uyandırdığı üstün vasıflara 
dikkat çeker: 

“Tenhalıq başqa şeydir. Senin dörd etrafın qohum-qardaşla, yaxınlarla, 
dostlarla dolu ola biler. Amma sen yene de tenha qalarsan. Tenhalıq menevi, ruhi 
anlayışdır. Teklik içinde bu heyata gelmek olar, yaşamaq ve ölmek olar. Teklik 
sene verilen bir haldır. Tenhalığı ise qazanırsan. Heyatınla, daxilinle, üzde tapa 
bilmediklerinin hesabına öz içinde qazanırsan” (Abdulla, s. 216). 

Yazar, içsel yolculuk olan yalnızlığın insanı manevi boyutlara ulaştıran bir 
araç olarak görür. Abdulla, Sehrbazlar Deresi romanında yalnızlığı farklı 
boyutlarda işleyerek okuyucuya sunar. Yazar, bu duruma Tekcenelik Vaxtı 
(Yalnızlık Zamanı) adını verir. Aydın Talıbzade, Sehrbazlar Deresi romanına 
yazdığı önsözde Kamal Abdulla’nın bu romanı Yalnızlık Zamanı’nda yazdığını 
söyler: “Kamal da bu romanı “tekcenelik vaxtı”na vardığı meqamlarda yazıb” 
(Abdulla, 2006, s.  4) ve Abdulla’nın Tekcenelik Vaxtı’nı şöyle açıklar: 
““Tekcenelik vaxtı” ifadesi Kamal Abdullanın yeni bir filoloji desantı. Ve tekçe 
filoloji yox. Men buna Azeri türkcesinin anlayışlar qatına çıxarılmış felsefi-
kulturoloji desant deyerdim. Herçend bu “vaxt”ın kulturoloji şeceresi sufilerin vird 
neticesinde düşdükleri mediativ haletden, bayılmalardan gelir” (Abdulla, s. 4). 
Yalnızlık Zamanı’nı Kamal Abdulla’nın kendisinin değerlendirmesi ise şu 
şekildedir:  

“Men öz hücremde çox rahatam. Siz hücre deyirsiniz, men buna 
“tekcenelik” vaxtı deyirem. Men o vaxtın içinde özümü çox rahat hiss edirem, heç 
kime ne borcum var, ne heç kimin mene dexli var. Ne menim bu Azerbaycan 
edebiyyatına dexlim var, ne Azerbaycan edebiyatının mene dexli yoxdur… Mene 
ele gelir ki, özünün yazıcı rahatlığın üçün sizin hücre, menim ise tekcenelik 
dediyim o vaxtın çox böyük ehemiyyeti var” (Edebiyyat Söhbetleri, 2013, s. 34). 

Yalnızlığın içinde kaybolmak da var, o yalnızlıkta kendini yeniden 
keşfetmek de. Bazı yalnızlıklar bireyi tüketirken bazı yalnızlıklarda birey çoğalır. 
Kamal Abdulla için büyük önem taşıyan kendisinin Yalnızlık Zamanı, ruhunun 
rahata erişerek sanatsal anlamda özgür ve üretken olduğu zamandır.  
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Mistik, aynı zamanda felsefi nitelikli Yalnızlık Zamanı, insanın tüm 
odağını içine vererek kendisine yoğunlaşmasıdır, insanın özüne yolculuğudur. Bu 
durumdaki yalnız kalma, geçmişi, şimdiyi ve geleceği unutarak insanın bulunduğu 
an içinde kendisiyle baş başa kalmasıdır ve Sokrates’in dediği gibi: “İnsanın 
kendisiyle baş başa kalması, en güzel mülkiyettir”. Tekcenelik Vaxtı’ndaki 
yalnızlık zamanı, yalnızlaşmak değil, içindeki derin sessizliğe ve engin huzura 
yönelerek yalnızlıkta çoğalmaktır.  

Yalnızlık Zamanı, sessizliğin zamanıdır. Yazarın Yarımçıq Elyazma 
romanında Kazan’ın sorduğu: “Tek elden ses mi çıxar?” (Abdulla, 2012, s. 152) 
sorusuna Şirşemseddin’in cevabı “sükutun sesi çıxar tek elden, beyim” (Abdulla, s. 
152) Yalnızlık Zamanı’ndaki sessizlikle aynı niteliktedir.  

İnsan, kalabalık içinde kendini bulamaz. Sehrbazlar Deresi romanının sûfî 
dervişleri, büyücüleri, kendilerini bulmak için kalabalıktan soyutlanarak ruhlarının 
derinliğindeki engin huzura yönelirler. Zaman ve mekânın yönetilebilir durumda 
olduğu Sehrbazlar Deresi romanında zaman, mekân ve dış dünyadan soyutlanmış 
Yalnızlık Zamanı, insanın halvete çekilerek ruhuyla baş başa kaldığı zamandır.  

Yalnızlık Zamanı romanda sadece Büyücüler Deresi sakinlerine özgüdür. 
Deredeki büyücüler gün içinde bir iki saatliğine halvete çekilerek kendisiyle baş 
başa kalır:  

“gün erzinde her bir sehrbaz bir, ya iki saatlığa xelvete çekilib qayalıqların 
ya da adda-budda amma böyük, bir ağaç boyda biten kol-kosların arxasında yalnız 
özü-özü ile tekçe qalardı. Bu vaxtın adına tekcenelik vaxtı deyilerdi. Bu vaxt onlar 
üçün müqeddes vaxt idi, heç bir başqa sehrbaz bu vaxtın içine girmeye cüret 
etmezdi, yasaq idi nedi, qadağa idi bu vaxt. Bu vaxt erzinde sehrbaz ne ederdi, ne 
etmezdi ancaq özü bilerdi. Özü-özü ile danışardı, amma bu dili bir kimse bilmezdi, 
özü-özüne suallar vererdi, özü de bu sualları cavablardı. Yene de hansı dilde – 
bilen olmazdı” (Abdulla, 2006, s. 15).  

Büyücülerden birisi mümin bir tacire içini dökerek, Yalnızlık Zamanının 
sırrını şu şekilde açıklar: “Her bir sehrbaz öz sehrini soyunurmuş bu vaxtın içinde. 
Sonra da uşaq kimi güçsüz, heysiz qalırmış. Kime ise, neye ise tapşırırmış sehrini. 
Bu tekcenelik vaxtının içinden çıxandan sonra orada ne olurdusa onun beyninde 
unudulurdu” (Abdulla, 2006, s. 15). Büyücünün kendi büyüsünden soyutlanarak 
Allah’a yöneldiği bu zamanın anlamı Ak Derviş’e göre farklıydı: “Ağ derviş ise… 
üreyinin içinde duyduğu ne var idise dilinde idi. Xelvete çekilmeyin, tekcenelik 
vaxtının sirri onun üçün yox idi, sevgili Allahı ile sohbetlerinin hamısını böyük bir 
sevinç içinde bizlerle bölüşerdi” (Abdulla, 2006, s. 142). Allah’ı ile sohbetlerinin 
hepsini büyük bir sevinç içinde bizlerle paylaşırdı cümlesinden hareketle Yalnızlık 
Zamanı’nın sırrı ortaya çıkar. Buradaki Yalnızlık Zamanı, Allah’a ulaşmak, 
O’nunla bütünleşmektir. Bu durum Tasavvuftaki Allah’a ulaşmak, Allah’la 
bütünleşmeyi akıllara getirir. Yalnızlık Zamanı dilimi içinde büyücülerin 
büyülerinden soyutlanmaları da Tasavvuftaki ruhun ve nefsin arındırılmasıdır. 
Tasavvufa göre Allah’a ulaşmak için ruhun ve nefsin arındırılması gerekir. Eğer 
insan kalbini kötülüklerden arındırıp ruhunu, bedenini, nefsini ve iradesini Allah’a 
teslim ederse O’nunla bütünleşebilir. Bu arındırılma manen olgunlaşmayı, iç 
dünyanın aydınlanmasını sağlar. Bunu başaran, iç âlemi itibariyle berraklığa ermiş 
demektir.  

Dervişler, nefsani ihtiraslardan, maddi heveslerden uzak, Allah’ın iradesi 
karşısında teslim olan müritlerdir. Romanda Allah’ın sırdaşı olarak tanıtılan Ak 
Derviş’in Hallac-ı Mansur ve Nesimi’nin düşüncelerini yansıttığı görülür. Ortaçağ 
Müslüman toplumunda yayılmış dini-felsefi kavram olan Sûfî düşüncesine göre 
Yaratıcı, tek olan Allah’tır diğer bütün varlıklar Allah’ın yansımasıdır. Hallac’a ve 
Nesimi’ye göre, insan, özü bakımından tanrısal bir varlıktır, Allah’ın yeryüzünde 
temsilcisidir, ilahi düzenin bir parçasıdır.  
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Amacı Yaratıcıyı keşfetmek olan Sûfîlik, bir ruh halidir: “Sûfînin uğraşı, 
batın bilgiyi keşfederek “sırra ulaşmak”tır” (Gölpınarlı, 1985, s. 9). Tasavvufta sûfî 
zikr ederken Allah’tan başka her şeyi unutur. Sûfîlerin Allah’ı zikrettiği zaman her 
şeyi unutmasıyla Seyyah Büyücü’nün Yalnızlık Zamanına girerken terki dünya 
olması aynıdır. Büyücülerin Yalnızlık Zamanının içinden çıktıktan sonra, orada 
olup bitenler unutması aynı zamanda Ruh’un: “Orada men burada olub-keçeni 
unuduram. Bizim yaddaşımız bura qayıdanda oyanır” (Abdulla, 2006, s. 174) 
fikriyle de benzerlik gösterir. Birbirine benzeyen bu düşünceden hareketle yazar, 
dünyadaki yaşamın her bir insan için onun Yalnızlık Zamanı olduğu mesajını 
vermiş olabilir. 

Eserde Seyyah Büyücü,  seccadesini yere serip, kırmızı külahını kafasına 
geçirip, yeryüzündeki her şeyi unutup, etrafta olup bitenlere aldırmadan ileri geri 
sallanarak, dudak altından bir şeyler mırıldanarak kendi yalnızlık zamanının içine 
girer:  

“Seyyah sehrbaz nece ki, başını sinesine endirib ellerini dizlerinin üstüne 
qoyub seliqeyle bardaş qurub oturmuş idi, elece de oturmuşdu, daha yırğalanıb 
elemirdi. Otaqda baş verenlerin heç birinden, o cümleden bu qısa ve gözlenilmez 
mükalimeden onun xeberi yox idi. Seyyah sehrbaz xelvet eleyib tekcenelik 
vaxtının içine girmiş idi. İndi onu o vaxtın içinden dartıb çıxarmaq, vücudunu 
otağa qaytarmaq mümkün deyildi” (Abdulla, 2006, s. 165).  

Yalnızlık Zamanına girerek etrafında yaşananlardan habersiz olan Seyyah 
Büyücü, cismen o odada olsa da, ruhen başka bir yerlerdedir – kendisini aşarak 
bütünleştiği başka bir dünyada.  
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A UTOPIA OF MODERNISM: THE GROWING CHILD OF A COUNTRY 
THAT DOESN'T EXIST; PETER PAN 

 
Sevra FIRINCIOĞULLARI* 

 
ÖZ 
Çocuk klasiği olarak bilinen Peter Pan, içerdiği mesajlar, olay örgüsü, yer, 

zaman ve karakterleri itibariyle modern bir ütopya olarak yorumlanabilecek 
niteliktedir. Eser, Bayan Darcy’nin üç çocuğunu büyütmeye çalıştığı evinde, 
çocuklarından Wendy’nin yüzüne bakıp, hiç büyümeden böyle kalmasını 
dilemesiyle başlar. Bir çocuğun büyümeden kalmasını dilemek yeryüzünde 
görülebilen en mucizevî dileklerdendir.  Bu yüzden büyümeyi reddeden ve 
Varolmayan ülkede yaşayan Peter Pan, Darcy ailesinin evini ziyaret eder. 

Peter Pan ailesinin büyüdükçe ondan bekledikleri karşısında korkarak 
evden kaçmış, Varolmayan ülkede yaşamaya başlamıştır. Burası, Peter gibi 
büyümeyi reddeden, kaybolan çocukların yaşadığı periler tarafından korunan bir 
ülkedir. Bu ülkede yaşayan çocuklar ilk bebek doğduğunda ilk gülüşünün binlerce 
parçaya ayrılarak havada dağıldığını ve perilerin bu şekilde meydana geldiğini 
bilirler. Ancak ne zaman bir çocuk perilere inanmadığını söylese Varolmayan 
ülkede perilerden biri ölür.  

Varolmayan ülkede tüm çocukların ve hatta bir zamanlar hayal kurabilen 
çocukluğunu unutmuş tüm yetişkinlerin hayallerinden bir parça vardır. Peter Pan’ın 
asla büyümeyen ve masumiyetin simgesi olan periler tarafından korunan ülkesi, 
modern çağda kaybedilmiş değerlere bir gönderme yapar. Masumiyetin sadece 
çocuk kalbinde yozlaşmadan kalabildiği bu nedenle masumiyet yitirildikçe 
değerlerin de yok olduğuna dair mesajlar, peri ve Varolmayan ülke simgeleri 
üzerinden verilir. Burada çocukların büyümesi yasaktır. Yetişkinler dünyasında 
çocukluğun masumiyetini, değer anlayışını yitirdiğine dair mesaj bu çerçevede 
verilir. İnsanın kendini gerçekleştirmeye yöneldiği en önemli dönem çocukluktur. 
Dolayısıyla yetişkinler dünyasındaki yozlaşma bu iki farklı dünya üzerinden 
verilmektedir. Eserin ana mesajı çocukluğun değer anlayışındaki saflığın 
yitirilişiyle birlikte Modern çağa özgü sorunların ve adaletsizliğin arttığı 
yönündedir. 

Anahtar Kelimeler: Peter Pan, Edebiyat Sosyolojisi, Çocukluk, 
Modernizm. 

 
 
ABSTRACT 
Peter Pan, known as child classic, can be interpreted as a modern utopia in 

terms of its messages, plot, place, time and characters. The work begins when Mrs. 
Darcy looks at Wendy's face in her home, where she tries to raise her three 
children, and wishes that she will remain the same without ever growing up. 
Wishing a child to remain ungrown is one of the most miraculous wishes on the 
planet. Therefore, Peter Pan, who refuses to grow up and lives in a nonexistent 
country, visits Darcy's family home. As Peter Pan's family grew up, he fled out of 
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the house, fearing that he might be expecting him. This is a country like Peter, who 
refuses to grow up and is protected by the fairies of the missing children. Only 
children living in this country know that when the first baby is born, the first smile 
breaks up into thousands of pieces and the fairies emerge in this way. But when a 
child says that he doesn't believe in fairies, one of the fairies dies in the nonexistent 
country. In the non-existent country, there is a bit of the dream of all children, and 
even of all the adults who once dreamed of having forgotten their childhood. Peter 
Pan’s country, which has never grown and is protected by fairies, the symbol of 
innocence, makes a reference to lost values in the modern age. Messages of 
innocence can only remain corrupt in the heart of the child, so that the values 
disappear as innocence is lost through fairy and nonexistent country symbols. It is 
forbidden for children to grow up here. In this context, the message of the loss of 
innocence and sense of value in the adult world is given. The most important 
period in which man tends to realize himself is childhood. Therefore, corruption in 
the adult world is given through these two different worlds. The main message of 
the work is that with the loss of purity in the understanding of the value of 
childhood, problems and injustice peculiar to the modern age have increased. 

Key Words: Peter Pan, Sociology of Literature, Childhood, Modernism 
 
 
 
 
Peter Pan çocuk edebiyatının en bilinen eserlerindendir. Eser, yetişkin 

dünyasına gönderdiği mesajlar ve gizil eleştiriler temelinde incelendiğinde modern 
bir ütopya olarak nitelendirilebilecek özelliklere sahiptir. 

Eserin ana kahramanı asla büyümeyen küçük bir çocuktur. Peter Pan 
yetişkinlerin dünyasından kaçarak devamlı çocuk kalmayı seçmiş bir çocuktur ve 
Varolmayan ülkede yaşamaktadır. Bu ülkede zaman parçalara ayrılmamıştır, para 
veya mülkiyet gibi şeyler bulunmamaktadır. Ve en önemlisi adadaki her şey 
çocukların hayallerinden meydana gelmektedir. Ada içinde bir zamanlar çocuk 
olmuş herkesin hayalleri ve zihin haritasından izler vardır. Burada ana karakterin 
genel özellikleri ve yaşadığı yerin simgesel anlam yüküne bakıldığında bir 
zamanlar çocuk olan herkesin anlayabileceği bir gerçeğe vurgu yapıldığı 
söylenebilir. Her çocuk yetişkinler dünyasıyla ilk karşılaştığında kendi hayalleri ile 
çelişen çok fazla durumla baş etmek zorunda kaldığından büyümeye direnen zihni 
ile bu dünya arasında bir savaş verir. Eserde bu eleştiri Peter Pan’ın annesinden 
kaçışı ve kendi hayal dünyasını barındıran ülkeye gelişi ile verilmiştir. Eserin ana 
karakteri Peter Pan doğduğu gün evden kaçışını şu şekilde dile getirir: 

“Doğduğum dün evden kaçtım… Annemle babamı konuşurken duyduğum 
için. Büyüyünce ne olacağımdan bahsediyorlardı. Asla büyümek istemiyorum. Hep 
çocuk olarak kalmak ve eğlenmek istiyorum. O yüzden ben de Kensington 
Bahçelerine kaçıp uzun süre perilerle birlikte yaşadım… İlk bebek ilk kez 
güldüğünde, kahkahası binlerce parçaya bölündü. Sonra hepsi zıplayarak 
uzaklaştılar, işte periler böyle meydana geldiler. Bu yüzden her çocuk için bir peri 
olmalıydı. Ama şimdilerde çocuklar çok bilgili, çok geçmeden perilere inanmaz 
oluyorlar. Ne zaman bir çocuk perilere inanmıyorum dese bir yerlerde bir peri 
düşüp ölüyor” (Barrie, 2019: 34, 35). 

Perilerin varlığı üzerinden masumiyetle korunan bir saflığa yapılan 
gönderme insan dünyasında kaybedilen değerlere vurgu yapar. Büyüdükçe 
kaybedilen masumiyet, gerçek mutluluğu, sevgiyi, güzel ve değerli olan ilişkileri 
kısacası insan dünyasında özlemi duyulan tüm güzelliklerin de yitirilişini 
tanımlamaktadır.  
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Eser Darcy ailesinin üç çocuğundan Wendy’nin yüzüne bakan annesinin 
“ah neden sonsuza dek böyle kalamıyorsun” demesiyle başlar. İki yaşında olan 
Wendy büyümeye başladığını hissederken, her zaman iki yaşında kalmayı başaran 
Peter Pan çıkagelir. Wendy, Peter Pan ile tanıştıktan sonra kardeşleriyle birlikte 
Varolmayan ülkeyi ziyaret etmeye karar verir. Peter ve bir peri olan Tinker Bell ile 
birlikte başlayan yolculukları sonunda Varolmayan ülkeye ulaşırlar.  

Genel olarak eserde ülkenin betimlenişine bakıldığında çocukluğunu 
hatırlayabilen ve masumiyetini yitirmeyen tüm yetişkinler gibi tüm çocukların 
hatırlayacağı ve tanıyabileceği bir yer olarak çizildiği görülmektedir. Çocuklar 
kendi hayallerinden oluşan adaya doğru uçarak giderler. Elbette varlığına 
inandıkları için de ada da çocukları aramış ve onlara kendisini bulabilmeleri için 
yol göstermiştir. 

“Arada sırada tartışsalar da genelde neşe içinde Varolamayan Ülke’ye 
yaklaştılar. Aylar sonra da anca ulaştılar. Peter ya da Tink’in rehberliğinden ziyade, 
ada onları aradığı için gidebilmişlerdi. Bu sihirli kıyıları görebilmenin tek yolu 
buydu. “İşte orası.” dedi Peter sakince. “Bütün okların gösterdiği yer” 

Gerçekten de bir milyon ok, çocuklara adayı işaret ediyordu. Hepsi de 
arkadaşları güneş tarafından gönderilmişlerdi. 

Wendy, John ve Michael adayı ilk kez görebilmek için havada 
parmaklarının ucunda durdular. İlginçtir ki, hepsi birden orayı hatırladılar. Uzun 
süre düşlenip sonunda görülebilmiş bir şey değil de, tatil zamanı yanına döndükleri 
eski bir arkadaşlarıymışçasına selamladılar onu… (Barrie, 2019: 50, 51). 

Eserde vurgulanan en önemli nokta gerçekten insan kalabilmenin yolunun 
çocukluğa dair değer anlayışının, vicdan itkisi ve adalet duygusunun 
korunmasından geçtiğidir. Öyle ki Peter Pan güçlü bir değer anlayışına sahip 
olduğunu verdiği sözleri tutuşuyla, kötülere karşı savaşırken bile adil oluşuyla 
gösterir ve simgenin bu anlam yükü eserin ana mesajını içermektedir. Peter’i ve 
diğer çocukları ele geçirmeye çalışan kaptan Hook ise karanlığı, savaşı, ölümü 
simgelemektedir. Sık sık Peter Pan ve çocuk çetesiyle savaşan Hook ile Peter 
Pan’ın savaşlarında simgeleri şaşırtan nokta aynıdır. Kaptan tüm adalet duygusunu 
yitirmiş, saflığını ve değerlerini çoktan kaybetmiş bir yetişkindir. Peter Pan ise 
defalarca haksızlığa uğrasa bile adalet duygusunu kaybetmeyen, savaşırken bile 
insanca bir tutum takınan saf duygularla, kendini ve arkadaşlarını korumaya çalışan 
bir çocuktur. Peter Pan’ı gerçek bir insan yapan büyürken kaybedilen değerleri asla 
yitirmemesi, içindeki adalet duygusunu düşmanıyla savaşırken bile koruması, 
haksızlığa uğrasa bile haksızlık etmemesidir. Kaptan Hook ile savaşırken bu durum 
açıkça betimlenmiştir. 

Kavga kısa süreli ve zorluydu… İlginçtir ki, karşılaşmaları suyun içinde 
olmadı. Hook, dinlenmek için kayaya çıkıyordu ve aynı anda Peter da diğer 
taraftan tırmanıyordu. Kaya, oldukça kaygandı o yüzden sürünerek çıkmaları 
gerekiyordu. İkisi de diğerinin geldiğini bilmiyordu. Tutunacak yer ararken, 
birbirlerinin koluna dokundular. Şaşkınlıkla kafalarını kaldırdıklarında neredeyse 
yüzleri birbirine değecekti. İşte böyle karşılaştılar. 

En büyük kahramanlardan bazıları tam savaşa başlamadan önce endişeyle 
dolduklarını itiraf etmişlerdir. Bu durum, Peter için böyle olsaydı size söylerdim… 
Neşeyle inci dişlerini gıcırdattı. Bir anda Hook’un belindeki bıçağı kaptı. Tam 
saplayacakken, düşmanından daha yukarda olduğunu fark etti. Bu adil bir hareket 
olmazdı. Yukarı çıkmasına yardım etmek için elini korsana uzattı. 

Hook, işte o sırada onu ısırdı. 
Bunun sebep olduğu acıdan ziyade, adaletsizliği Peter’i şaşırtmıştı. Çaresiz 

kalmıştı. Yalnızca, dehşet içinde bakabiliyordu. Her çocuk kendisine ilk kez 
adaletsiz davranıldığında böyle etkilenir. Sizin çocuğunuz olarak dünyaya 
geldiğinde hakkı olduğunu düşündüğü tek şey, adil davranılmaktır. Ona adil 
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davranmadığınızda, sonra yine sizi sevecektir ama bir daha asla aynı çocuk 
olmayacaktır. Kimse, o ilk adaletsizliği anlatamaz. Peter hariç. Peter, pek çok 
adaletsizlikle karşılaştı ama her seferinde unuttu. Onu diğer herkesten ayıran da 
sanırım buydu aslında. İşte bu yüzden, şimdi karşılaştığında da onun için ilk defa 
gibiydi. Yalnızca çaresizce öyle bakakalmıştı (Barrie, 2019: 107, 108). 

Peter Pan’ı gerçek bir çocuk yapan ve öyle kalmasını sağlayan şey kendi iç 
bütünlüğünü yitirmeden gerçek adalet duygularıyla hareket edebilmesidir. Onun 
sonsuza dek değerlerini yitirmeden varlığını koruduğu tek gerçek insanın modern 
çağda kaybettikleridir. Büyürken yitirilen bu nitelikler psikoloji bilimi içinde 
insanın yaşam çağrısı olarak tanımlanmaktadır. İnsanın içsel bütünlüğünü 
yitirmeden tüm insani nitelikleriyle yaşamaya devam edebilmesinin yolu bu yaşam 
çağrısına yanıt vererek onu yitirmemesinden geçmektedir.  

Her birimizin kavraması gereken yaşamsal ve dokunaklı bir gerçek var: 
Türümüze özgü erdemlerden her uzak düşüşümüz, kişinin kendi doğasına karşı 
işlediği her suç, ayrıcalıksız herkes bilinçaltımızda bir iz bırakır ve kendimizi 
küçük görmemize neden olur. Karen Horney bu bilinçdışı algılama ve anımsama 
eylemini çok yerinde bir anlatım ile “kaydetme” olarak tanımlar. Bizi utandıran bir 
davranışımız hanemize kara bir leke olarak kaydedilir, dürüst, iyi ve güzel 
davranışlarımız ise olumlu birer puan olarak. Sonuçta terazinin kefesi bir tarafı 
gösterir. Ya özsaygımız arta ve kendimizi benimseriz ya da küçük görür, aşağı, 
değersiz ve sevgiden yoksun hissederiz (Maslow, 2001: 10).  

Felsefe tarihinde ise insanın kendisi olması bu şekilde kendini 
gerçekleştirmesi yönündeki itkinin önemi görüşleri hala tüketilememiş olan 
Immanuel Kant tarafından ortaya konmuştur. 

Ahlak aslında, kendimizi nasıl mutlu kılacağımızın öğretisi değil, 
mutluluğa nasıl layık olmamız gerektiğinin öğretisidir… İnsanlar bile iyilik ederek 
sevgiyi kazanabilirler ama yalnızca bu yolla onlar hiçbir zaman saygı 
kazanamazlar, öyle ki yaptıkları en büyük iyilik ancak layık olmaya göre 
yapıldığında onları onurlandırır. Amaçlar düzeninde insanın kendi başına amaç 
olduğu, yani hiçbir zaman, herhangi bir kimse tarafından aynı zamanda kendisi 
amaç olmaksızın yalnızca araç olarak kullanılamayacağı, buna göre de kendi 
kişimizde insanlığın bizim için kutsal olması gerektiği, artık kendiliğinden ortaya 
çıkar, çünkü insan ahlak yasasının öznesi, dolayısıyla kendi başına kutsal olanın 
öznesidir (Kant, 2014, s. 141, 143). 

Kendi iç sesi olan vicdan ve adaleti hiç yitirmediği için insanın türsel 
özelliklerini tüm saflığıyla korumaya devam eden Peter Pan yaşamdaki en kutsal 
ve önemli amacı yitirmeyen bir çocuktur. Vicdanını, yani etik davranabilme 
özelliğini kaybetmeden yaşamayı başarabilen herkes, kendine olduğu kadar gerçek 
anlamda insani yasaya ihanet etmez ve kendini gerçekleştirebilir.  

Kendini gerçekleştiren insanların karakteristik özellikleri olarak verdiğimiz 
tanımlama, dinler tarafından ortaya konulan ideallerle aynı doğrultudadır. Benliğin 
aşkınlığı, gerçek, iyi ve güzelin bir potada eritilmesi, diğer insanlara katkı, bilgelik, 
dürüstlük ve doğallık, bencil ve kişisel güdüleri aşkınlık, “daha alt düzeydeki” 
tutkuların “daha yüce olan” için terk edilmesi, arkadaşçılık ve incelik, amaçlar 
(dinginlik, huzur ve barış) ile araçların (para, güç, statü) rahatlıkla ayırt 
edilebilmesi, düşmanlık ve acımasızlık gibi duyguların azalması gibi …  (Maslow, 
2001: 169). 

Kendini gerçekleştirmenin önemi insanın yıkıcı eğilimlerini azaltması, 
incelen değerlerle yaşamaya yönelmesi, daha yüce değerler için daha aşağı olanları 
feda edebilmesi noktasında önemlidir. Zira daha adil ve insanca bir yaşama 
düzeninin imkanı, insanın kendini en iyiye taşıması ve bunları yapabilecek 
olgunluğa yaklaşarak kendini gerçekleştirmesi ile mümkündür. 
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 Maslow’a göre kendini gerçekleştirme hem birey olarak insan için hem de 
tür olarak insanlık için önemlidir. Çünkü bu gerçekleştiğinde insan kendini 
tamamlar ve benlik saygısı zedelenmemiş olur. Aynı zamanda dikotomik 
düşünceden ve bu temelde kurguladığı yaşamdan uzaklaşır. Doğaya ve kendi 
türüne karşı hâkim olma isteği ortadan kalkar. Kendine saygı duyduğu gibi diğer 
insanlara, doğaya ve yaşamın kendisine de saygı duyar. Yaşamın içinde diğerini alt 
etmeye çalışan tüm etnosantrik girişimler yok olmaya başlar. Toplumsal sorunlar 
da bu çerçevede azalma gösterir. İnsan tüm insanlık itibarını içinde hissederek 
hareket ettiğinde insanlığa dair sorunlar da azalır (Fırıncıoğulları, 2018: 112). 

İnsanlığa dair sorunların azalması, insanın kendine ait türsel özelliğini 
korumaya devam ederek kendini gerçekleştirmeye yönelmesi ile mümkündür. 
Kendini gerçekleştirmekten kaçan insanın içsel bütünlüğünde başlayan parçalanma, 
onun dış dünyadaki tüm eylemlerine etki etmekte ve adaletsizliği üretmesine neden 
olmaktadır. Aynı zamanda yapılan psikiyatrik araştırmalar bu tip bir insanın ruhsal 
anlamdaki sorunlarının da bu temelden beslendiğini ortaya koymaktadır. Bu tip 
insanların hissettikleri içsel güçsüzlük onların prestij göstergelerine yönelmelerine, 
diğerlerini ezerek ve üstünlük sağlayarak değerli hissetmeye çalışmalarına yol 
açmaktadır ki; ünlü psikiyatr Horney’e göre bu modern çağda artan patolojilerin de 
temelinde yer almaktadır. 

Güç ve prestij arzusuyla nevrotik hırs arasında da ortak bir özellik 
olduğunu anlamıştım. Bunlar burada insanların aksine gitme eğilimi olarak 
adlandıracağım öğelerdi. Bununla beraber kendini beğendirme ihtiyacı ve 
mükemmelliyetçi dürtüler, nevrotik bir eğilimin tüm özelliklerini göstermesine ve 
nevrotik kişinin diğerleriyle ilişkisini etkilemesine rağmen en başta kişinin 
kendiyle kurduğu ilişkiyle ilgili gibiydi. Benzer bir şekilde, başkalarını kendi 
çıkarına kullanma ihtiyacı da sevilme ve güçlü olma arzusunun yanında hem daha 
ikincil hem de daha az kapsamlı kalıyordu (Horney, 2014: 11).  

 
SONUÇ 
Sağlıklı ve mutlu bir toplumun imkanı, gerçek değerlerini yitirmeyen 

sağlıklı bireylerin varlığıyla mümkündür. Bu nedenle Peter Pan bir çocuk klasiği 
olarak bilinse de modern çağda özlenen temel değerlerin varlığına ve imkânına 
işaret eden bir eser olması itibariyle modernizm ütopyası olarak da 
yorumlanabilecek niteliklere sahiptir. İnsanca yaşamın imkânı insanın kendi 
değerlerinden kopmadan yaşamayı başarmasından geçmektedir. Ve ancak böylesi 
bir tutumla yaşama yönelmek dünyada daha adil ve mutlu bir düzeni mümkün 
kılabilir. Bunun yolu eserin ana karakteri Peter Pan karakteri üzerinden 
serimlenmiştir. Hiç büyümeyen Peter Pan’ın gerçekten böyle kalabilmesi, içindeki 
saflığı, adaleti koruyarak yaşaması ve tüm bunları yaşattığı Varolmayan 
ülkesindeki çocukluğa dair hayaller ile mümkün olabilmiştir.  

Eserin sonunda kaptan Hook’un Peter Pan tarafından yenilmesi, değerlerin, 
insanca olan tüm güzelliklerin ve saflığın karanlığı boğacak gücü içinde taşıdığına 
dair bir mesaj içerir. Kaptan Hook ile Peter Pan arasındaki savaş insanın kendisiyle 
devam eden savaştır ve insan türü var olduğu sürece saflık, adalet ve iyilik ile 
adaletsizliği yaratan karanlık, kötülük ve çıkarcılık mücadele etmeye devam 
edecektir. Ancak insan, ya kendini var edecek veya Kaptan Hook gibi olmayı 
seçerek yok olup gidecektir. Bu yüzden Kaptan Hook bu savaşta yenilmiştir. İnsan 
ya kendi insanlığını kazanacak veya yok olup gitmeyi seçecektir. İnsan türü var 
olduğu sürece çocukluğun içerdiği saflık ve adalet Peter Pan gibi yaşamaya ve 
insanın karanlık tarafıyla mücadele etmeye devam edecektir. 
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XIZIR NƏBİ MƏRASİMİNƏ DAİR BİR NEÇƏ SÖZ 

(Qarabağ folklor örnəkləri əsasında) 
 

SOME WORDS ABOUT THE CEREMONY OF  HIZIR NABI 
(On the base of Garabag folklore samples) 

         
        Sönməz ABBASLI* 

   
ÖZ 
Türk xalqlarının böyük əksəriyyətinin Xıdırelləz, Hıdırelləz adları ilə sevə-

sevə qeyd etdikləri bayram Azərbaycanda da Xızır Nəbi, Xızır İlyas mərasimi kimi 
məşhurdur. Azərbaycanda isə qədim tarixi köklərə malik bu mərasimin qışın 
ortalarında, sərtliyi ilə seçilən Kiçik Çillədə keçirildiyi məlumdur. Folklor 
mətnlərində mifik obraz kimi qarşımıza çıxan Xızır müqəddəs kitabımız Qurani-
Kərimdə adıçəkilən Xızır peyğəmbərlə eyniləşdirilir. Folklorumuzda Xızır Nəbi, 
Xızır İlyas, Xıdır Nəbi, Xıdır Elləz, Xıdır Zində və s. adlarla rastlanan bu şəxs-
obrazın həm elmi, həm də dini mənbələrdə Xızır olduğu təsdiqlənir. Adın Xızır, 
yoxsa Xıdır şəklində işlənməsinə gəldikdə isə Xızırı türk mifologiyasının məhsulu, 
Xıdırı ərəblərdən keçmə hesab edənlər çoxluq təşkil edir.  İstər dini, istər elmi 
türkdilli mənbələrdə Xızırın öhdəliyi kifayət qədər çoxdur. Dastanlarımızda Xızır 
sevgi məbududur, butaverəndir, xilaskardır, sonsuzlara övlad verəndir.  “Kitabi 
Dədə Qorqud” eposunda Buğacın ana südü və dağ çiçəyi ilə dirçəlməsi, ölüb 
yenidən dirilməsi məhz Xızırın həyatverici funksiyasının bariz nümunəsidir. 
Minillərin sınağından keçən ata sözlərində Xızır quruda da, suda da insanların 
imdadına yetişəndir, Novruz mərasimlərimizdə isə o, yaşıllığın, suyun, eləcə də 
külək və havanın himayəçisidir və s.  

Azərbaycanın hər bölgəsində olduğu kimi Qarabağda da Xızır Nəbi 
mərasimi tarixən keçirilib və özünəməxsusluğu ilə seçilir. Məqalədə Qarabağdan 
toplanmış folklor örnəkləri əsasında bu mərasimə işıq salınacaqdır. 

Açar Sözlər: Xızır Nəbi, Qarabağ, folklor, mərasim, mifoloji, obraz 
 
ABSTRACT 
The holiday which the great majority of the Turkic people celebrate under 

the names of Hidirelaz and Hidirelez is also known in Azerbaijan as the ceremony 
of KhizirNabi and Khizir Elias. In Azerbaijan, it is known that the ceremony, 
which has ancient historical roots was held in the middle of winter, severely 
selected in the Kichik Chile (period of twenty days of winter). Khizir which 
appears as a mythical figure in folklore texts is identical with the Khidir prophet 
mentioned in the Koran. It is confirmed that this person-image in our folklore 
samples KhizirNabi, Khizir Elijah, KhidirNabi, KhidirEllez, KhidirZinde etc. is 
known as Khizir in both scientific and religious sources. As for the name being 
used in the form of Khizir or Khidir, Khizir is a product of Turkish mythology, but 
many people consider Khidir to be Arabs. Khizir's commitment to religious and 
scholarly Turkic sources is much greater. In our eposes, Khizir is God of love, 
liberator, he gives child to those who don’t have children. In the epic "The Book of 
DedeGorgud", the revival of Bugaj with the mother's milk and the mountain flower 
is a vivid example of Khizir's life-giving function. In proverbs, which passed the 
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millennium experience, Khizir is a savior of land and water and in our Novruz 
ceremonies he is a guardian of green, water, wind and air. 

As in every region of Azerbaijan, the ceremony of KhizirNabi has been 
historically held in Garabag and is distinguished by its specificity. In the article the 
clarity is brought to this ceremony on the base of folklore samples collected from 
Garabag. 

Key Words: KhizirNabi, Garabag, folklore, ceremony, mythology, image 
 
 
 
 
Türk xalqlarının böyük əksəriyyətinin Xıdırelləz, Hıdırelləz adları ilə sevə-

sevə qeyd etdikləri bayram Azərbaycanda da Xızır Nəbi, Xızır İlyas mərasimi kimi 
məşhurdur. Azərbaycanda isə qədim tarixi köklərə malik bu mərasimin qışın 
ortalarında, sərtliyi ilə seçilən Kiçik Çillədə keçirildiyi məlumdur.  

G.Yoloğlunun qənaətlərinə görə, “Türkiyə türklərinin böyük əksəriyyəti, 
qaqauzlar, türkmənlər, hətta bolqarlar, rumınlar, moldavlar, əski Yuqoslaviya 
xalqları (makedonlar, Kosovo türkləri, albanlar...) bu bayramı Xıdrəlləz, Xederlez, 
yəni Xıdır Əlləz (İlyas) adı ilə, əsasən mayın 6-da keçirirlər” (Yoloğlu, 2018: 182). 

X.Babayevaya əsasən, “digər müsəlman türklərinin şifahi dilində Xızır 
daha çox qorunmuş, bu sahədə xeyli tədqiqatlar aparılmışdır”(Babayeva, 2013:9). 

Azərbaycanda isə qədim tarixi köklərə malik bu mərasimin qışın 
ortalarında, sərtliyi ilə seçilən Kiçik Çillədə keçirildiyi məlumdur. Folklorşünas 
B.Abdullaya əsasən “Kiçik çillənin birinci ongünlüyü “Xıdır Nəbi” adlanan kimi, 
həmin vaxt keçirilən mərasimin adı da “Xıdır Nəbi” mərasimidir” (Abdulla, 
2004:100). Ə.Axundov Xıdır Nəbinin ən şən və təntənəli bayramlardan biri 
olduğunu qeyd edərək bu bayramın hər il kiçik çillənin 10-da keçirildiyini iddia 
edir (Azərbaycan folkloru antologiyası, I kitab, 1968:251). 

Xalq yazıçımız Ə.Cəfərzadənin araşdırmalarında isə mərasimin keçirilmə 
tarixinə fərqli yanaşma özünü göstərir. Belə ki, o, Azərbaycanda çox uzaq 
keçmişlərdə bu mərasimin Kiçik çillənin qurtardığı son üç gündə ─ 25-28 fevral 
tarixlərində qeyd edildiyini, Novruza hazırlıq xarakteri daşıdığını və bayramın 
özünəxas adət, oyun və yeməklərinin olduğunu vurğulayır. (Cəfərzadə, 2001, s. 
157-177). 

Folklor mətnlərində mifik obraz kimi qarşımıza çıxan Xızır müqəddəs 
kitabımız Qurani-Kərimdə adıçəkilən Xızır peyğəmbərlə eyniləşdirilir. 
Folklorumuzda Xızır Nəbi, Xızır İlyas, Xıdır Nəbi, Xıdır Elləz, Xıdır Zində və s. 
adlarla rastalanan bu şəxs-obrazın həm elmi, həm də dini mənbələrdə Xızır olduğu 
təsdiqlənir. Adın Xızır, yoxsa Xıdır şəklində işlənməsinə gəldikdə isə Xızırı türk 
mifologiyasının məhsulu, Xıdırı ərəblərdən keçmə hesab edənlər çoxluq təşkil edir. 
M.Seyidovun araşdırmalarına söykənsək, “xızır”ın türkdilli söz olduğu, Xız//xuz -
un “qazmaq”, “hərarət”, “atəş”, “qız”, “coş”, “qüvvət-qut” mənalarını daşıdığı üzə 
çıxır (Seyidov, 1983:106). 

Alim ərəb Xıdırı ilə türk Xızırının daşıdığı funksiyalarda da fərqliliklərin 
olduğunu iddia edir. Məlum olur ki, ərəb Xıdırı  üç əsas mifoloji funksiyanı ─ 
yaşıllığı, dirilik suyunu və itmişlərə yardımçılığı özündə ehtiva edir, bir sözlə, onun 
funksiyaları o qədər də çox deyil (Seyidov, 1983:128). 

R. Allahverdi isə qeyd edir ki, “Xıdır və Xızır fərqli əsatiri obrazlar olub 
fərqli mifoloji funksiyalarda çıxış edir. Belə mifik funksiyalardan biri də zamanla 
bağlıdır ki, bu baxımdan da qeyd etdiyimiz kimi Xıdır (Xıdır Nəbi) qışın, Xızır isə 
yazın antropomorfik modelidir” (Allahverdi, 2013: 48). 

A.Xəlilin Xızır Nəbi mərasimi ilə bağlı qənaətlərinə əsasən, “Xızır obrazı 
özündə əski ritual və inancların izlərini saxlamışdır. Qışın bitib baharın gəlməsi 
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mövsüm mərasimi olaraq qeyd edilməkdədir. Burada Xızır baharı simvolizə edir” 
(Xəlil, 2012:42).  

İstər dini, istər elmi türkdilli mənbələrdə Xızırın öhdəliyi kifayət qədər 
çoxdur. Dastanlarımızda Xızır sevgi məbududur, butaverəndir, xilaskardır, 
sonsuzlara övlad verəndir.  “Kitabi Dədə Qorqud” eposunda Buğacın ana südü və 
daş çiçəyi ilə dirçəlməsi, ölüb yenidən dirilməsi məhz Xızırın həyatverici 
funksiyasının bariz nümunəsidir. Minilllərin sınağından keçən ata sözlərində Xıdır 
quruda da, suda da insanların imdadına yetişəndir, Novruz mərasimlərimizdə isə o, 
yaşıllığın, suyun, eləcə də külək və havanın himayəçisidir və s.  

İ.Abbaslıya əsasən, “Xızır qədimdə “yaşıl”, al-xızır isə “aşağı-yuxarı 
yaşıllıq” mənalarını daşımışdır” (Azərbaycan klassik ədəbiyyatı kitabxanası, 1982: 
190).  

El arasında da Xızırın heç kimə görünməz, yaşılgeyimli müqəddəs varlıq 
olduğu söylənir. 

Dini kitablarda, istər Qurani-Kərimdə, istər Bibliyada, səmavi kitablarda 
Xızır bu funksiyaları özündə cəmləşdirməklə, həm də kəramət sahibidir, nəbidir, 
yəni peyğəmbərdir.  

Xızırın çoxvariantlılığı Azərbaycanda regiondan regiona dəyişir. Quba-
Xaçmaz, Siyəzən-Dəvəçi bölgələrində Xızır Zində, Astafa-Qazax, Daşkəsən-
Gədəbəydə isə Xıdır Elləz adı ilə pərvəriş tapan bu mifoloji obrazın, ruh 
qoruyucusunun adı Qarabağ folklor örnəklərində Xıdır Nəbi olaraq keçir. 

Xızır Nəbi ilə bağlı toplanmış mətnlərin bəzisində Qarabağda bayramın 
fərqli günlərdə Kiçik çillənin bitməsinə bir həftə qalanda (Qarabağ: folklor da bir 
tarixdir, VI, 2013:171), bəzisində fevralın 16-18-də (Qarabağ: folklor da bir 
tarixdir, I, 2012: 172) keçirildiyi bəlli olur. Qeyd edək ki, anoloji hala Naxçıvan 
bölgəsində də rastlanır. “Xıdır Nəbi mərasimləri Naxçıvanın bəzi kəndlərində 3 
dəfə - fevralın 5-i , yəni qışın yarısında, fevralın 9-u kiçik çillənin ortasında və 
fevralın 15-də Xızır peyğəmbərin doğum günündə qeyd edilir” 
(http://www.butov.az/xeber/sosial/11588-xdr-neb.html). 

Bu mərasimin nə vaxtdan və hansı tarixdə keçirilməsi dəqiq bəlli olmasa 
da Azərbaycanın digər bölgələrində olduğu kimi Qarabağ diyarında da təbiətin 
oyanmasının başlanğıcı olan Xızır Nəbiyə qədər hazırlıqlar görülür, ev-eşik, həyət-
baca təmizlənir. Deyilənə görə, Qarabağda kiçik çillədən on gün sonra keçirilən 
Xıdır Nəbi bayramında qovut çəkilir, xəşil bişirilir. Qovutdan bir qədər götürülüb 
çölə qoyulur. Qovut ələklə yaxşıca hamarlanır. Məqsəd Xıdır Nəbinin çəliyinin 
izinin düşməsidir. Çəliyin qovuta basılarsa ev-eşiyə bərəkət gələcəyinə inanılır. 
Eyni zamanda taxılın bol olması məqsədilə Xıdır Nəbidə bir qab qovut götürüb 
zəmiyə səpirlər (Bu yurd bayquşa qalmaz, 1995: 66).  

İnanclara görə, bayram  günü Xızır yel qanadlı atı ilə el-obaya çıxır. Qeyri-
adi qüvvə sahibi olan bu obraz həm də bərəkət simvoludur.  

Xızırın gələcəkdən xəbər vermə qabiliyyəti isə Qarabağdan qeydə alınmış 
növbəti mətndə üzə çıxır. Belə ki, Xıdır Nəbi bayramı zamanı qovutdan bir qədər 
yükün altına qoyulur. Üç gün sonra götürülüb əl basılır. Qovutun üzərində müxtəlif 
heyvanların izinin düşməsi ilə həmin ilin necə olacağına inanılır. Öküz izinin 
olması bolluğa, dovşan izi qıtlığa, it izinin olması isə adamların bir-biri ilə yola 
getməyəcəyinə yozulur (Bu yurd bayquşa qalmaz, 1995:66).  

Ə.Çingizoğlunun Qarabağda bu bayramın keçirilməsi ilə bağlı 
söylədiklərinə əsasən, “Xıdır Nəbi” mərasimi süfrəsinin əsas atributları səməni, 
qovurğa, qovut, boyadılmış yumurta, xəşil, düyüdən hazırlanmış yeməklər olur. 
Bayram süfrəsi üçün buğda qovrular, qovurulmuş buğdadan qovut çəkilər. 
Bayramdan bir gün əvvəl evin kiçik övladı (oğlan uşağı) bağdan alma çubuqları 
gətirər. Gətirilən çubuqlar üç tərəfdən səliqə ilə pambığa sarınıb yağda qızardılar. 
Axşam evin böyüyü ana çubuqları bir-bir götürüb niyyətlərini sadalayır. Hər çubuq 
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bir niyyət üçün nəzərdə tutulurmuş. Yurdun abadlığı, ailənin salamatlığı, mal-
qaranın məhsuldarlığı, bağ-bostanda barın çoxluğu, toy-düyün üçün niyyətlər 
edirlərmiş. Üyüdülmüş qovutu məcməyinin içində nazik yayırlar. Bəzən qovutdan 
başqa məcməyiyə un da yayırlar. Gecə düşəndə həmin dəstələnmiş çubuqları şam 
kimi yandırırlar. Özü yanıb qurtaranadək ona toxunulmaz. Səhərə qədər 
məcməyidəki qovut və ya una əl vurulmaz. Çünki əvvəlcə Xıdır Nəbi gəlib öz 
payını götürməlidir...”(http://medeniyyet.az/page/news/18231/Fesliqisin-Xidir-
Nebi-bayrami.html). 

R.Qafarlının qənaətinə görə, “nağıllarda ilahi aləmin sakini Xızır nurani 
qoca cildində peyda olub yuxugörənə alma bağışlayır və tapşırır ki, yarıya bölüb 
həyat yoldaşı ilə yesin” (Qafarlı, 2015: 167).  

Məlum olduğu kimi, folklor mətnlərində alma insanlara cavanlıq bəxş edir, 
sonsuzlara övlad verir və s. Xızır Nəbi mərasimində alma çubuqları ilə bağlı 
inancda da almanın sakrallığı üzə çıxır. Tez yetişən meyvə olması səbəbindən 
niyyətin tez hasil olması məqsədilə məhz ondan istifadə edilir. 

Ə.Çingizoğlu Qarabağın əksər bölgələrində bu mərasimin 
özünəməxsusluğunu ifadə edərkən rus tədqiqatçısı T.F.Aristovanın fikirlərinə 
əsaslanır. Məlum olur ki, T.F.Aristova Laçın, Qubadlı, Zəngilan rayonlarında 
olarkən Azərbaycan xanımlarının ailənin salamatçılığı üçün sacda qovurğa 
qovurduqlarını, eləcə də çay, bulaq kənarına müxtəlif rənglərə boyanmış 
yumurtalar qoyub niyyət etdiklərini ifadə edirdi 
(http://medeniyyet.az/page/news/18231/Fesliqisin-Xidir-Nebi-bayrami.html). 

Bu inancdan məlum olur ki, Xızır həm də insanların gələcək taleyindən 
xəbərdardır. İnsanlar ertəsi gün  yumurtanın qırmızı və ya qaraya boyanacağı halda 
niyyətlərinin xeyrə və ya şərə yozulacağına inanırlar. 

R.Qafarlıya görə də, “Xızır taleyi müəyyənləşdirən Tanrı elçisidir” 
(Qafarlı, 2010, 198).  

Qarabağda bu mərasim ilə bağlı qeydə alınmış örnəklərindən o da məlum 
olur ki, Xıdır Nəbinin ehtiyatını payızdan saxlayırlar. Bu mahalda bayramda xəşil 
bişirmək mütləqdir və xəşil bişirməyən və ona bəkməz tökməyənə hətta pis 
baxırmışlar. Bir ailədə olan üzvlərin hər birinə bir qab dolu xəşil qoyular, içində də 
yağ, bəkməz olarmış. Xıdır günü xəşildən başqa bir şey bişirilməzmiş. Xıdır gəlib 
əlini basacaq deyə onun payını isə xəlvət bir yerə qoyurmuşlar.  Uşaqlar qapı-qapı 
gəzib, pay yığar, pay xoşlarına gəlmədikdə və ya kimsə pay vermədikdə müxtəlif 
məzəli mahnılar oxuyarmışlar. Pay çox olduqda isə kənd ağsaqqalları onu kasıb 
evlərə paylayarmışlar (Qarabağ: folklor da bir tarixdir, IV, 2013: 231). 

Bu nümunədə də xəşilin üzərində Xızırın əlinin və ya barmağının, eləcə də 
atının ayaq izinin olması ilə həmin evə ruzunun gələcəyi, gələcək ilin firavan 
keçəcəyinə inam ifadə olunur. Həm də bu mərasim onu göstərir ki, Xızır Nəbi 
ehtiyacı olanlara yardım məqsədilə keçirilən həmrəylik bayramıdır. İnsanlar həmin 
gün bir olduqlarını nümayiş etdirirlər. 

Qarabağdan qeydə alınmış digər örnəkdə də uşaqların 
Xıdır Nəbi, Xıdır İlyas 
Bitdi çiçək, oldu yaz. 
Xıdır gəlir haynan. 
Altı qara daynan. 
Day batdı palçığa, 
Çıxartdılar hay-huynan. 
Yağ gətirin yağlıyax, 
Dəsmal gətirin bağlıyax. 
Dəsmal dəvə boynunda, 
Dəvə Şirvan yolunda. 
Şirvan yolu buz bağlar, 
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Dəstə-dəstə gül bağlar. 
O gülün birin üzeydim, 
Saş bağıma düzeydim. 
Familin toyunda 
Sındıra-dındıra süzeydim. 
nəğməsini oxuya-oxuya armud, un, yağ, yumurta yığıb, əllərində məşəl 

kəndi dolaşdıqları və axırda bir evə yığışıb yığılan paydan kömbə saldıqları məlum 
olur. Həmin gün Xıdır peyğəmbərin boz atı ilə zühur edib, gecə yarıdan keçəndən 
sonra hamının ruzisini verəcəyinə inanılır (Qarabağ: folklor da bir tarixdir, IV, 
2013: 230). 

Xızırın atının rənginin boz olması da təsadüfi deyil. M.Seyidov yazır ki, 
“Kitabi-Dədə Qorquddakı yaşıl donlu Xızır adətən boz at minir” (Seyidov, 1989: 
231).  

M.Seyidov qeyd edir ki, “boz, ağ atın düşümlü sayılması həmin rəngə 
inamla bağlıdır. Ağ, boz xeyir tanrısı Ülgenin rəngidir; buna görə də belə atlar 
düşümlü sayılmışdır. Bu səbəbdən də əski-qam şamanlar ayin-oyun icra edərkən 
guya tanrının yanına gedərmişlər və bu vaxt XIII əsr müəllifi Rəşidəddinin yazdığı 
kimi boz at minərmişlər” (Seyidov, 1983: 115).  

Xızır Nəbi mərasimi zamanı uşaqların geydiyi geyim isə Novruz 
atributlarından biri olan Kosanı xatırladır. 

Verilən nümunədən anlaşılır ki, onlar kosa geyiminə bənzər geyim geyib, 
qoyun yunundan bığ, quyruq, başlarına şiş papaq qoyub, üstlərinə zınqırov asır, 
kömürlə üzlərini zil qara edərdilər (Qarabağ: folklor da bir tarixdir, IV, 2013: 230-
231). 

Qeyd edək ki, həm Xızır Nəbi mərasimində həm də Novruz bayramında 
“Kosa”nın qapı-qapı düşüb pay alması bu iki bayramın bir-biri ilə əlaqəli olduğunu 
bir daha təsdiqləyir.  Beləliklə, Xızır Nəbinin Novruza giriş bayramının olduğu bir 
daha aydın olur.  

 Bu mərasim Orta Asiyada, Anadoluda, Balkanlarda da özünəməxsus 
şəkildə qeyd edilsə də Xızırı birləşdirən ortaq cəhətlər çoxdur. Burada Orta 
Asiyadan gələn şamanizmin izlərini açıq-aşkar görmək olar, eləcə də qədim 
Anadolu izlərindən xəbər verən ölümsüzlük, bərəkət nümayiş olunur. Bu bayramda  
xalqımıza xas olan darda qalanlara, ehtiyacı olanlara yardım etmək və s. bir sözlə 
həmrəylik, birlik var.  
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MODERN ZAMANIN MASAL ANLATICISI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNE 
BİR ÖRNEK: ADALET KILIÇ  

 
THE EFFECTS OF MODERN TIMES ON FAIRY TALE NARRATOR: 
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ÖZ 
Yazının icadı ile kaderi değişen söz, artık gök kubbede hoş bir seda 

olmaktan çıkıp yazıya geçirilmediği takdirde uçup gideceğinden çekinilen, birazda 
vefasızlığından yakınılan bir forma bürünmüştür. Bu nedenle sözlü anlatıma dayalı 
tüm ürünler kaybolma riskleri düşünülerek zamanla yazıya aktarılmış ve ortaya 
anlatım esasına dayalı metinler çıkmıştır. Bu metinlerin en karakteristik özellikleri 
anlatıldıkları zamana, mekâna, dinleyici kitlesine ve diğer bir takım dinamiklere 
bağlı olarak kimi zaman değişime uğramalarıdır. Bu durum metni derleyenin 
gözlem gücüne bağlı olarak, anlatıya konu olan metinde bazı zaman ve mekân 
çakışmalarının tespit edilmesini sağlayabilir. Bu küçük değişimler anlatım esasına 
dayalı metinlerin kendi kendilerini güncelleyerek içinde bulunulan zamana uyum 
sağlamalarına yardımcı olduğu gibi bazı hallerde metnin ilk durumundan oldukça 
uzaklaşmasına da neden olur.  

Bu değişiklikler kaynak kişinin yaşadığı toplumun sosyal, kültürel, siyasal 
ve ekonomik yapısına bağlı olabileceği gibi metnin yeniden dile getirildiği an 
içinde bulunulan toplumun yapısıyla da derinden alakalıdır. Anlatıcı ve dinleyiciler 
arasındaki etkileşimi bozan bazı unsurlar kimi zaman anlatıcı farkına varmadan 
metne de sızabilmektedir. Bu durumun teknolojik cihazların hayatın her a(la)nında 
yanı başımızda olması ile doğrudan alakalı olduğu söylenebilir.  Söz konusu 
durumun bir örneği, Çıldır yöresine ait masalların derlenmesi çalışmaları sırasında 
video kayıt altına alınmıştır. Bu durum anlatıcının maruz kaldığı modern iletişim 
araçları nedeniyle anlatıma konu olan metnin uğradığı değişimi göstermesi 
açısından önemlidir. Bu değişimin daha iyi gözlemlenebilmesi açısından ilgili 
zamana ait video kayıt sunum aşamasında katılımcılara izlettirilecektir. Ayrıca 
metne bildiriler kitabı üzerinden ulaşacak okuyucuların metinde anlatılan durumu 
görebilmeleri için çalışmanın sonuç kısmına bir kare kod eklenmiş olup ilgili kod 
üzerinden çalışmada bahsi geçen video kayda ulaşılabilecektir.  

Anahtar Kelimeler: Masal, Derleme, Kaynak Kişi, Teknoloji, Halk 
Edebiyatı. 

 
 

ABSTRACT 
The word, whose fate has changed with the invention of the writing, is no 

longer a pleasant sound in the sky dome and has become a form, which is thought 
to fly away unless it is put into writing, and which is indicted for being disloyal. 
For this reason, all products based on verbal narrative have been transferred to 
writing over time considering the risk of disappearance, and texts based on 
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narrative have emerged. The most characteristic features of these texts are that they 
sometimes change depending on the time and space in which they are told, their 
audience and other dynamics. This situation may cause some time and space 
overlaps in the text subject to the narrative to be detected depending on the text 
compiler's observation powers. While these small changes may help the texts based 
on narration to update themselves and adapt to the present time, in some cases they 
also cause the text to be quite estranged from its initial state.  

These changes may depend on the social, cultural, political and economic 
structure of the society in which the source person lives, while at the same time, 
they are deeply related to the structure of the society in which the text is re-
expressed. Some elements that disrupt the interaction between the narrator and the 
audience may sometimes infiltrate the text without the narrator being aware. It can 
be said that this is directly related to the fact that technological devices are near us 
in every field (moment) of life.  An example of this situation was recorded during 
the compilation of tales belonging to Çıldır region. This is important in terms of 
showing the change in the text subject to the narration due to the modern 
communication tools that the narrator is exposed to. In order to better observe this 
change, the video recording of the relevant time will be shown to the participants 
during the presentation phase. Besides, a square code has been added to the 
conclusion section of the study so that the readers who will access the text through 
the book of proceedings can access to this video through the relevant code and see 
the situation described in the text.  

Key Words: Tale, Compilation, Source Person, Technology, Folk 
Literature 

 
 
 
 
Bu metnin kaleme alınması ve/veya sunulması aşamalarında bile toplumda, 

beşeri hafızanın temsilcisi sayılabilecek aynı zamanda kümülatif bilginin gerek 
aktarılması gerekse korunması durumlarına gönüllü hizmet eden birkaç insan daha 
hayatını kaybetmiş olabilir. Halk edebiyatı ürünlerini belli şartlara bağlı kalarak 
derlemek, tahlil ve tasnif etmek bu nedenle çok önemlidir. Bir takım bilimsel 
kurallara bağlı olarak verilerin toplanması, bir araya getirilmesi, benzer ve farklı 
yönleri açısından sınıflandırılmaları ile elde edilen bu verilerin bilgiye dönüşmeleri 
sağlanmaktadır. Bunun sağlanmadığı durumlarda günlük hayat içerisinde serbest 
şekilde hareket eden ham veriler ya zamanla kaybolmaya başlayacak ya da 
deforme olacaklardır. Deforme olmaları durumunda bile iki farklı zamanda yapılan 
derleme, tahlil ve tasnif çalışmalarının elde olmasıyla birlikte metnin hangi açıdan 
deformasyona uğradığı, toplumda ne yönde değişiklikler yaşandığı hakkında daha 
sağlıklı sonuçlara varılabilir.  

Anlatım esasına dayalı bu tarz metinlerde daralma, genişleme, uzama veya 
kısalma gibi durumlarla karşılaşılabilir. Zira toplumların dünyayı algılama şekilleri 
ve sahip oldukları toplumsal normlar metinlerde değişiklikler görülmesine neden 
olabilir. Aynı kaynaktan alınan verinin iki farklı zamanda alınmış örneklerinde bile 
anlatıcının anlık ruhsal durumu sebebiyle farklılıklar yaşanabilmesi muhtemeldir. 
Yani sözlü ürünler her anlatılışta yeniden doğar, hayat bulur diyebiliriz.(Buran, 
1995:142) İşte bu yeniden doğuş anlarında metnin yeni kaderini belirleyen en 
önemli unsurlardan biri değişimin içeriden mi yoksa dışarıdan mı oluşudur. Zira 
yumurta kabuğunun içeriden bir etki ile kırılması maddenin form değiştirmesi ile 
yeni bir hayatın başlangıcı olabilecek iken dışarıdan bir etkin ile kırılmasının bu 
durumu olumsuz etkilediği bilinmektedir. Zaten anlatıcı, anlatım esnası boyunca 
dışarıdan gelen bir takım uyarıcılara maruz kalmakta bu durumda aslında hem 
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metinle anlatıcı arasındaki sadakati hem de anlatıcının motivasyonunu 
etkilemektedir. Ayrıca anlatıcının maruz kaldığı dış etkiler nedeniyle gerçek hayat 
ile imaj dünyası arasındaki sınır her zaman varlığını korumakta hatta kimi zaman 
gerçek hayatın imajı baskı altına aldığı görülmektedir. 

İçerden gelen etkiler olarak bahsedebileceğimiz durumlar anlatıcının metne 
kendinden kattığı yardımcı unsurlardır. Bunlar kişinin yaşadığı coğrafya başta 
olmak üzere yerel ifade vasıtaları,  bölgede adet halini almış yerel alışkanlıklar, 
bölgenin iklim ve bitki yapısına uygun yerel meslekler, bölgedeki sosyal yapı 
unsurlarına ait daha lokal durumların günlük hayata yansımaları şeklinde 
sıralanabileceği gibi bu listeyi uzatmak da mümkündür. Ayrıca bu çalışmaya konu 
olan kaynak kişide tamamen aksi bir durum geçerli olmasına rağmen Ursula Ewig, 
kadınlar genel olarak metni, sadakat bakımından daha ürkek sade ve eksik 
anlatırken erkek hikâyeciler daha renkli ve etraflı anlatıyorlar. Çünkü erkeklerin, 
dünyada çoğu kez daha çok dolaşmış olduklarından hayal güçleri daha çok 
gelişmiştir.(Oğuz ve Teke, 2014:230) şeklindeki açıklamaları kaynak kişinin 
cinsiyetinin de metnin yeni bir hal almasında etkili olduğunu ifade etmektedir. 
Buna rağmen Adalet Kılıç örneğinde bunun tam aksi bir durum gözlemlenmiştir. 
Adalet Kılıç, dünyaya geldiği köyde gelin olmanın da etkisi ile çocukları evlenip 
çalışma amacıyla il dışına giderek bulundukları yerde yerleşik ve rahat bir duruma 
geçinceye kadar yaşadığı yerden dışarı çıkmamıştır. Daha sonra ise kısa süreli ve 
yine köyden çocuklarının yaşadığı şehre kadar olan kısıtlı seyahatlerde 
bulunmuştur. Fakat kendisinden daha fazla dolaşan eşiyle karşılaştırıldığında daha 
sosyal ve bildiklerini anlatmaya hevesli olduğu görülmektedir. Ayrıca anlatımının 
akıcılığı ve dinleyenleri hikayeye dahil etmek amacıyla tasdik ve takdir bekleyen 
tavırları ile gayet renkli ve etraflı bir anlatıma sahip olduğu söylenebilir.  Kaynak 
kişi bilgileri ise şöyledir: ( Ekici, 2018:84) 

 
Kaynak Kişinin Adı Soyadı: Adalet Kılıç 
Kaynak Kişinin Doğum Yeri: Akçakale/Çıldır/Ardahan 
Kaynak Kişinin Doğum Tarihi Ve Yaşı: 1943 - 76 
Kaynak Kişinin Bu Ürünü Kimden Öğrendiği: Paşa Kılıç - Kayınbabası 
Kaynak Kişinin Eğitim Durumu: İlkokul 2. sınıf terk. 
Kaynak Kişinin İkamet Ettiği Yer: Akçakale/Çıldır/Ardahan 
Kaynak Kişinin İşi: Ev Hanımı 
Derlemenin Yapıldığı Yer: Akçakale/Çıldır/Ardahan 
 
Böylesi dar bir çevrede doğup büyümesine rağmen oldukça güçlü bir hayal 

gücüne sahip olduğu ise yine anlatımlarından anlaşılmaktadır. Özellikle masal 
anlatma esnasında farklı bir hale büründüğü ve bulunduğu ortamdaki bütün 
kontrolün kendisine geçtiği söylenebilir. 

 Ursula Ewig’in ifadelerinin Adalet Kılıç örneğinde kendini bulamamış 
oluşunun, kaynak kişilerin yaşadıkları toplumların kadına bakış açıları veya ilgili 
toplumlarda kadının fonksiyonu ile açıklanabileceği kanaatindeyiz. Zira bizim 
örneğimizdeki kaynak kişi köy hayatından gelmekte olup erkek ile aynı ekonomik 
hayat tezahürleri içerisinde, yaşamını ortak emek gücüne dayalı idame 
ettirmektedir. Ayrıca yaşadığı çevrede masal anlatıcısı olarak tanınıyor olması ona 
bir sosyal statü kazandırmış olup kendisi de bu statüden etkisinin olabileceğini 
düşündüğümüz bir öz güven ve rahatlıkla anlatımlarını sürdürmektedir. Metinde 
yer alan hadiselerin daha örtük anlatımlar veya cansız ifadelerle tasvir edilmesi 
durumu bizce kaynak kişinin kadın olmasından ziyade yaşıyla alakalı olabilir.  

Çünkü saha çalışmaları sırasında derlemecilerde oluşan genel kanılardan 
biri, gençlerin de hemen hemen yaşlılar kadar hatta kimi zaman daha fazla hikâye, 
masal, fıkra vb. biliyor olmalarına karşın anlatım esnasında yalnız değillerse 
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özellikle de yanlarında büyüklerinden birileri varsa daha çekingen kaldıklarıdır. 
Dinleyici kitlenin varlığı hatta bunların kim oldukları, ne iş yaptıkları, kaynak kişi 
ile akrabalıklarının olup olmaması bile anlatım üzerinde etkili olabilmektedir. Zira 
insanların kendilerine benzediklerini düşündükleri yabancılara daha kolay 
güvendikleri bilinen bir gerçektir.  

Masal metinlerinin hacim bakımından hikâye veya destan metinlerine göre 
kısa oluşları anlatım sürelerini de kısaltmaktadır. Anlatım süresinin kısa oluşu 
kaynak kişi ile derlemeci veya dinleyenler arasında kurulması muhtemel bağı da 
olumsuz etkilediği söylenebilir. Zaten iki tarafta ayrı ayrı birçok uyarıcının 
tehdidinde olduklarından kısıtlı bir sürede yalnızca anlatı üzerinde buluşmaları güç 
bir hal almaktadır. Ayrıca çeşitli modern araçların masal dinlemeye karşı olan 
ilgiyi azaltması tabiidir.(Sakaoğlu, 2012:134) Birden fazla elektronik aletin 
sarmalında ve farklı sanal uyarıcıların etkisinde kalan günümüz insanı için masal 
dinlemek kolay olmadığı gibi anlatıcı için de bu uyarıcılardan etkilenmeden masalı 
anlatmak kolay değildir.  

Adalet Kılıç örneğinde gördüğümüz ve çalışmaya konu olan esas olay da 
anlatıcının dış uyarıcılar nedeniyle anlattığı metne yeni ifadeler katmasıdır. Bu 
durumu değerli kıldığını düşündüğümüz nokta ise eklemenin dış uyarıcının hemen 
ardından yapılmış olmasıdır. Öyle ki meydana gelen etkilenme ve metinde oluşan 
değişiklik nedeniyle anlatılan masalın zaman bağlamında bir karşıtlığa maruz 
kaldığı görülmüştür. Zira masalda anlatılan dönemin henüz teknolojinin ve iletişim 
kanallarının kısıtlı olduğu bir dönem olmasına rağmen bir padişahın diğer bir 
padişaha savaş ilan ettiğini “telefon ederek” bildirmesi durumu anlatı da zaman 
bakımından bir tutarsızlık yaratmıştır. 

 
SONUÇ 
Anlatım esasına dayalı metinlerin yeniden anlatımları sırasında yaşanması 

muhtemel en temel durumlardan biri metinlerde bir takım değişikliklerin 
yaşanmasıdır. Özellikle önceden belirlenmiş ve bir ritüel halini almamış anlatımlar 
hangi hareketin ardından hangi olayın şeklinde kodlanmadıkları için anlatım 
esnasında ortaya çıkan herhangi bir uyarıcıdan etkilenmeye daha müsaitlerdir.  
Çünkü anlatıcının kendini içinde bulunduğu zamandan soyutlamadığı ve her ne 
kadar masalda bahsi geçen zaman gerçek zaman olmasa da gerçek hayatın imaj 
dünyasını baskıladığı ve modern zaman iletişim araçlarının metin içerisine sızdığı 
görülmüştür. Bu sızma metinde zamanla alakalı bir tezat yarattığı gibi modern 
zamanın masal anlatıcısı üzerindeki olumsuz etkilerini göstermesi bakımından da 
önemlidir.  

Derlemenin çalışmaya konu olan kısmına ait videonun kare kodu. 
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VLADIMIR PROPP’UN MASAL KİŞİLERİNİN İŞLEVLERİ TEORİSİ 
ÇERÇEVESİNDE KARS’TA DERLENEN “HAKNEZER PEHLİVAN” 

MASALI ÜZERİNE BİR İNCELEME 
 

A RESEARCH ON THE FAIRY TALE TITLED ‘HAKNEZER 
PEHLİVAN’ COMPLIED IN KARS WITHIN THE SCOPE OF VLADIMIR 

PROPP’S CHARACTER THEORY 
 

Gülsemin KOTANCI*  
 

ÖZ 
Masallar, anlatım esasına dayalı diğer tüm türler gibi ait oldukları milletlerin 

karakteristik özelliklerini barındıran metinlerdir. Masalda her ne kadar bilinmeyen 
bir zamanda geçen olaylardan bahsediliyor olsa da aslında onlar gerçek zamanda 
yaşanan olayların birer yansımaları olarak görülebilir. Sırf bu nedenle bile bu 
metinler ait oldukları toplumların tüm sosyal, siyasal, kültürel ve ekonomik 
ipuçlarını bünyelerinde barındırırlar denilebilir. Metinlerin derlenme, tahlil ve tasnif 
çalışmaları ile bu ipuçları sistemli bir şekilde ortaya çıkarılarak korunabilir. Bunun 
için öncelikle günlük hayat içerisinde sözlü şekilde hayatı sürdüren ve kaybolma 
ve/veya değişime uğrama riskleri ile karşı karşıya kalan masalların derlenmesi 
gerekmektedir. Bu sayede sahip olduğumuz masal birikimini ortaya koyabileceğimiz 
gibi diğer milletlerin masalları ile aralarındaki benzerlik ve özellikle de farkları da 
tespit edebiliriz.  

Böylelikle metinlerin ait oldukları toplumların hem kendi içlerinde hem de 
birbirleri ile olan ilişkileri hakkında fikir yürütebilir ayrıca çok yönlü 
değerlendirmeler ile kültürel etkileşimin yönünü de belirleyebiliriz. Bu 
değerlendirmeler için ise bir takım çözümleme yöntemleri geliştirilmiştir. Bunlardan 
biri de çalışmamızın temel kaynağını oluşturan ve Vladimir Proop’un “Masalın 
Biçimbilimi” adlı çalışması içerisinde yer alan Kişilerin İşlevleri başlıklı otuz bir 
maddeden oluşan teorisidir. Biz de Kars masallarını derleme çalışmaları sırasında 
elde ettiğimiz “Haknezer Pehlivan” masalını Proop’un söz konusu çalışması ışığında 
çözümlemeye çalıştık.  

Anahtar Kelimeler: Vladimir Propp, Masal, Haknezer Pehlivan, Derleme, 
Kars 

 
ABSTRACT 
Fairy tales, like all other genres based on narrative principle, are texts that 

contain the characteristics of the nations to which they belong. Although the fairy 
tales tell about events that took place at an unknown time, they can actually be seen 
as reflections of events experienced in real time. Even for this reason, it can be said 
that these texts contain all the social, political, cultural and economic clues of the 
societies to which they belong. These clues can be revealed and protected 
systematically by the compilation, analysis and classification studies of the texts. For 
this, it is initially necessary to compile fairy tales that continue to exist verbally in 
daily life and face the risks of loss and/or change. In this way, we can not only reveal 

                                                            
* Doktora Öğrencisi, Ardahan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çağdaş Türk Lehçeleri  
ve Edebiyatları Bilim Dalı 
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our accumulation of fairy tales but also detect their similarities and especially 
differences with other nations' fairy tales.  

 In this way, we can provide insight into the relations of the societies to 
which the texts belong, both within themselves and with each other, and also 
determine the direction of cultural interaction through multi-faceted evaluations. A 
number of analysis methods have been developed for these evaluations. One of these 
is Vladimir Proop's theory, consisting of thirty one articles, entitled "The Functions 
of Individuals," in his work "The Morphology of Fairy Tale." We tried to analyze the 
“Haknezer Pehlivan” tale that we obtained during the compilation studies of Kars 
tales in the light of Proop's work in question.  

Key Words: Vladimir Propp, Fairy Tale, Haknezer Pehlivan, Compilation, 
Kars. 
 

 Giriş 
Masallar içerikleri bakımından hayal ürünü olmakla beraber olayları ve 

kurguları insanlar tarafından şekillendirilen metinlerdir. Bu nedenle her masal metni 
ait olduğu toplumun bilinçaltına ait arkaik izler taşır. Bu izler özellikle anlatım 
esasına dayalı metinler arasında dağınık halde bulunmakta olup onların yazıya 
geçirilmeleri süreci ile sistemli bir şekilde incelenmeye başlanmıştır. İncelemeler 
neticesinde metinlerin belli başlı özellikleri doğrultusunda birbirlerine paralel ya da 
zıt oluşları dikkat çekmiştir. İlkel insanların dünyanın neresinde yaşıyor oldukları 
önemli olmaksızın dünyayı anlamlandırma süreçleri birbirlerine benzerdir 
denilebilir. Bu sürecin benzer oluşu ortaya çıkan anlatım esasına dayalı metinlerin de 
paralel unsurlar barındırmalarına sebep olmuştur.  

Bir masalın kendisinin ilk şekli, menşei ve zaman bakımından doğuşu 
hakkında nadiren ve bir dereceye kadar emin sonuçlar verebilmesi münferit 
masalların değişmeye uğrayabileceği anlayışı, motiflerin çeşitli değişmelere 
uğrayabilmesi ve birçok bilinen masalların çok geniş alanlara yayılması hayret 
uyandırmaktadır. (Oğuz ve Teke, 2014:225) Metinlerin ortaya çıktıları toplumların 
sosyal, siyasal, ekonomik ve kültürel yapıları veya coğrafyaları benzer olmayabilir. 
Zaten masalda anlatılan ülkenin hangi ilkim kuşağında olduğu önemli değildir. 
Önemli olan kahramanlar talihleri ve yaşadıkları olaylar arasındaki benzerliklerdir. 
Vladimir Propp’da bu benzerlikler üzerinden giderek, yüzeydeki çeşitlilik, çok 
renklilik altında, yüzlerce masala ortak olabilecek “işlevsel” birimleri bulup ortaya 
çıkarmak, bir başka deyişle, halk masalının yapısını düzenleyen değişmez yasaları 
belirlemeye çalışmıştır. (Propp, [Aktaran Rifat ve Rifat], 2011; 11) Bu çalışmada da 
Propp’un belirlediği “kişilerin işlevleri” teorisinden hareketle derlediğimiz bir masal 
metnini inceleyerek söz konusu teorinin her kahraman için genel geçer olup 
olmaması durumu incelenecektir.  

 
Vladimir Propp'un Masallarda Tespit Ettiği 31 İşlevi ve Haknezer 

Pehlivan Masalı 
1. Aileden biri evden uzaklaşır. (Tanımı: uzaklaşma, simgesi β)  
Bir varmış bir yokmuş, evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, develer 

tellal iken, pireler berber iken ben annemin beşiğini tıngır mıngır sallar iken bir anne 
ile oğlu varmış. (α: Başlangıç durumu.) Haknezer Pehlivan korkularını yenip kazanç 
sağlasın diye annesi tarafından kandırılarak evden çıkarılır. (β2: Uzaklaşmanın 
zorlama biçimi.) 

2. Kahraman bir yasakla karşılaşır. (Tanımı: yasaklama, simgesi γ)  
 Kahramanımız herhangi bir yasakla karşılaşmaz. 
3. Yasak çiğnenir. (Tanımı: yasağı çiğneme, simgesi δ)  
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 Yasak söz konusu değildir. Bu nedenle yasağın çiğnenmesi durumu da 
gerçekleşmez. 

4. Saldırgan bilgi edinmeye çalışır. (Tanımı: soruşturma, simgesi ε)  
 Devler o esnada ağacın altında uyumakta olan Haknezer Pehlivan’ı fark 

ederler. (ε: Haknezer Pehlivan’ı fark edip konuşmak için yanına giderler.) 
5. Saldırgan kurbanı ile ilgili bilgi toplar. (Tanımı: bilgi toplama, simgesi ζ)  
 Devler, Haknezer Pehlivan’ın kim olduğunu anlamak için değneğinin 

üzerinde yazılı olan cümleyi okur. Değnek de şöyle yazmaktadır, “Haknezer 
Pehlivan bir vuruşta kırkını ezer.” (ζ: Kurban ile ilgili bilgiler edinir.) 

6. Saldırgan kurbanını veya servetini ele geçirmek için onu aldatmayı dener. 
(Tanımı: aldatma, simgesi η)  

 Devler kendi aralarında konuşur, “savaşı kazandıktan sonra bir yolunu 
bulup bu adamdan kurtuluruz” derler. Devler, Haknezer Pehlivan’ı uyandırıp 
meseleyi anlatır; “bizim diğer dev ülkesi ile savaşımız olacak eğer bize yardım 
edersen sana da ganimetlerden veririz.” (η1:saldırgan inandırmaya çalışır.) 

7. Kurban aldanır ve istemeyerek düşmanına yardım etmiş olur. (Tanımı: 
suça katılma, simgesi θ)  

 Haknezer evden para kazanmak için çıkmıştır, bu nedenle devlerin teklifini 
kabul eder. (θ1: Kahraman saldırgana inanır.) 

8. Saldırgan aileden birine zarar verir. (Tanımı: kötülük, simgesi A)  
Devler,  diğer dev ülkesine savaş ilan ederler. (A19:Saldırgan savaş ilan 

eder.)   
8a. Aileden birinin bir eksiği vardır, aileden biri bir şeyi elde etmek ister 

(Tanımı: eksiklik, simgesi α)  
 Haknezer Pehlivan ve annesi sefalet içindedir. Karınları zor doymaktadır. 

Pehlivan eve ekmek, para, altın, ganimet getirme arayışındadır. (α5: Para veya gelir 
yokluğu.)  

9. Kötülüğün ya da eksikliğin haberi yayılır; bir dilek ya da bir buyrukla 
kahramana başvurulur, kahraman gönderilir ya da gitmesine izin verilir. (Tanımı: 
aracılık, geçiş anı, simgesi B)  

 Annesi tarafından evden atılan Haknezer pehlivan, devlerin onun 
öldürmesinden korkarak devlerin teklifini kabul eder ve devler ülkesine gitmeye 
karar verir. (B5: Kovulan kahraman evinden uzaklara götürülür.) 

10. Arayıcı kahraman eyleme geçmeyi kabul eder ya da eyleme geçmeye 
karar verir. (Tanımı: karşıt eylemin başlangıcı, simgesi C)  

 Söz konusu öğeye rastlanmadığından bu madde geçerli değildir. 
11. Kahraman evinden ayrılır. (Tanımı: gidiş, simgesi ↑)  
 Evden kovulduktan sonra geldiği ormandan, devler ülkesine gitmek için 

tekrar ayrılır. (↑) 
12. Kahraman büyülü bir nesneyi ya da yardımcıyı edinmesini sağlayan bir 

sınama, bir sorgulama, saldırı vb. ile karşılaşır. (Tanımı: bağışçının ilk işlevi, 
simgesi D)  

 Haknezer Pehlivan’ın çelimsizliği karşısında ona inanmayan devler gücünü 
göstermesini istiyorlar. O da eline aldığı bir taşı arkasına atarak sırtındaki torbadan 
bir avuç un alıp havaya serpiyor ve bakın taşı nasıl da una çevirdim diyerek 
sınamadan geçiyor. (D1:Kahraman sınamadan geçer.) 

13. Kahraman ileride kendisine bağışta bulunacak kişinin (bağışçının) 
eylemlerine tepki gösterir. (Tanımı: kahramanın tepkisi, simgesi E)  

 Haknezer Pehlivan’ın gücü karşısında korkan devler onu uykusunda 
öldürmek isterler. Fakat bunu sezen Haknezer Pehlivan yatağına taş koyarak kendisi 
yatağın altında uyur. Gece saldıran devler sabah Haknezer Pehlivan’ı karşılarında 
görünce şaşırırlar. (E1: Kahraman sınamayı başarır.) 
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14. Büyülü nesne kahramana verilir. (Tanımı: büyülü nesnenin alınması, 
simgesi F)  

 Devler Haknezer Pehlivan’a savaşta kullanması için iyi bir at seçmesini 
söylerler. O da farkında olmadan en güçlü, en hızlı, en dayanıklı atı seçer. (F1: Nesne 
doğrudan doğruya aktarılır.) 

15. Kahraman aradığı nesnenin bulunduğu yere ulaştırılır, kendisine 
kılavuzluk edilir ya da yol gösterilir. (Tanımı: İki krallık arasında yolculuk, bir 
kılavuz eşliğinde yolculuk, simgesi G)  

 Devler Haknezer Pehlivan’a yolu göstererek savaşacakları diğer ülkeye 
doğru götürürler. (G4: Kahramana kılavuzluk edilir.) 

16. Kahraman ve saldırgan bir çatışmada karşı karşıya gelir. (Tanımı: 
çatışma, simgesi H)  

 Haknezer Pehlivan gittiği yeni yerde devlerle savaşır.  (H1: Kahraman ile 
saldırgan açık alanda dövüşürler.) 

17. Kahraman özel bir işaret edinir. (Tanımı: özel işaret, simgesi I)  
 Kahramanın özel bir işaret edinmesi yoktur. 
18. Saldırgan yenik düşer. (Tanımı: zafer, simgesi J)  
 Haknezer Pehlivan kendisini ata bağlattığı için atından hiç düşmeden 

ormanda karşı karşıya geldiği tüm düşmanları yener. (J1: Saldırgan açık alanda 
yapılan çatışmada yenik düşer.) 

19. Başlangıçtaki kötülük giderilir ya da eksiklik karşılanır. (Tanımı: 
giderme, simgesi K) 

 Haknezer Pehlivan savaşı kazanınca devlerin ele geçirdikleri ganimetlerin 
yarısını alır.(K4: Aranan nesnenin elde edilmesi doğrudan doğruya önceki eylemlerin 
bir sonucudur.) 

20. Kahraman geri döner. (Tanımı: geri dönüş, simgesi ↓)  
 Savaşı kazanan Haknezer Pehlivan ganimetlerle birlikte evine döner. (↓: 

Geri döner.) 
21. Kahraman izlenir. (Tanımı: izleme, simgesi Pr)  
 Tilki, evine dönerken devlerin eşlik ettiği Haknezer Pehlivan’ı izler. Onu 

bırakıp dönen devlerin yolunu keser ve Haknezer’le ne işleri olduğunu sorar. Onun 
yaptığı kahramanlıkları duyunca da aslında Haknezer’in pehlivan olmadığını ve 
tilkiden bile korkan bir korkak olduğunu söyler.  (Pr: İzleme) 

22. Kahramanın yardımına koşulur. (Tanımı: yardım, simgesi Rs) 
 Devlerin tilki ile geriye döndüklerini gören Haknezer Pehlivan annesinden 

yardım ister.  (Rs: Yardım) 
23. Kahraman kimliğini gizleyerek, kendi evine ya da başka bir ülkeye varır. 

(Tanımı: kimliği gizleyerek gelme, simgesi O)  
 Kahraman kendisini olduğundan güçlü gösterip devleri kandırarak evine 

döner. (O: Geri gelme) 
24. Düzmece bir kahraman asılsız savlar ileri sürer. (Tanımı: asılsız savlar, 

simgesi L)  
 Benzer bir durumla karşılaşılmamıştır. Geçersiz madde.  
25. Kahramana güç bir iş önerilir. (Tanımı: güç iş, simgesi M)  
 Kahramana yeni bir iş önerilmez. 
26. Güç iş yerine getirilir. (Tanımı: güç işi yerine getirme, simgesi N)  
 Yeni bir iş önerilmediği için madde geçerli değildir. 
27. Kahraman tanınır. (Tanımı: tanı(n)ma, simgesi Q)  
 Geçersiz madde. 
28. Düzmece kahramanın, saldırganın ya da kötünün gerçek kimliği ortaya 

çıkar. (Tanımı: ortaya çıkarma, simgesi Ex)  
 Haknezer Pehlivan kimliğini açığa çıkarmak için gelen tilkiden kurtulduğu 

için bu madde de geçersizdir.  
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29. Kahraman yeni bir görünüm kazanır. (Tanımı:biçim değiştirme,simgesi 
T)  

 Geçersiz madde. 
30. Düzmece kahraman ya da saldırgan cezalandırılır. (Tanımı: 

cezalandırma, simgesi U)  
 Geçersiz madde. 
31. Kahraman evlenir ve tahta çıkar. (Tanımı: evlenme, simgesi W°ᴏ) 

(Propp, 2011: 28-65) 
 Kahraman evlenmez ve tahta çıkmaz bu nedenle geçersiz madde.  
 
SONUÇ  
Propp kişilerin eylemlerini masalın akışına bağlı olma koşulu ile masalın 

temeli saymış ve bu eylemleri sistematik hale getirirse olay örgüsünün büyük oranda 
ortaya çıkacağını iddia etmiştir, bu teori doğru fakat eksiktir, olay örgüsünü tam 
anlayabilmek için yalnızca kişilerin eylemlerine bakmak eksik olabilir. Bu nedenle 
masalda zaman, mekân ve ait olduğu toplumun kültürel yapısı gibi farklı yönlerden 
incelemeler yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü yalnızca kişilerin akış 
içerisindeki işlevlerinin değerlendirilmesinin anlatım esasına dayalı metinlere 
yönelik incelemeleri çok boyutlu olmaktan uzaklaştıracağı düşünülebilir. Propp’un 
yalnızca olağanüstü masallar için belirlediği otuz bir işlevden ele aldığımız masalda 
2, 3, 10, 17, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ve31. maddelerin için geçerli olmadığı 
sonucuna ulaşılır. Propp’un simgeleriyle masalı formüle edersek aşağıdaki sonuç 
karşımıza çıkar:  

β2  ε  ζ  η1  θ1   A19  α5  B5  ↑  D1  E1  F1  G4  H1  J1  K4  ↓  Pr  Rs  O   
Bu sonuç Propp’un Kişilerin İşlevleri teorisinde belirttiği her işlevin 

kahramanda bulunamayacağını gösterir. Zaten Propp’da tamamının olması 
durumundan değil sıralamanın değişmeyecek olmasından bahsetmektedir. Söz 
konusu teori uygulandığında Vladimir Propp’un öne sürdüğü şekilde tüm işlevler 
metinde yer almasa da sıralamanın değişmediği görülmüş bu sayede Propp’un teorisi 
doğrulanmıştır.  
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РОСТА УЧИТЕЛЯ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ИННОВАЦИЙ 
 

EĞİTİM İNOVASYONUNU UYGULAMA ŞARTLARINDA 
ÖĞRETMENİN UZMANLAŞMASINDA BİREYSEL YÖRÜNGENİN 

OLUŞMASI İÇİN YÖNTEM GEREKÇELERİ 
 

Remzi DEVLETOV*  
 
ÖZ 
Bu makalede, eğitim inolasyonunu uygulama şartlarında öğretmenin 

uzmanlaşmasında bireysel yörüngenin oluşması için yöntem gerekçeleri incelenmiştir.  
 Devlet eğitim kurumlarında ve diğer bölgelerdeki inovasyon eğitim alanlarının 

kurulması ve etkili şekilde faaliyet göstermesi çoğunlukla öğretmen-uygulayıcı tarafından 
yapılmaktadır. Burada öğretmene yeni eğitim şartlarında çalışabilmesi için yöntemi 
öğretmek sorunu ortaya çıkmaktadır. Bilimsel kaynaklarda bu kavrama “REFAKAT” 
denilmektedir. 

İnovasyon eğitim alanında öğretmenin yöntem faaliyeti refakati sırasında ders ve 
ders dışı zamanlarında profesyonel bir yardımcı olarak ortaya çıkar. 

Bu anlamda öğretmen kendi uzmanlık faaliyetlerinin sonucunu planlayıp 
görebilmesi şarttır. Bilimsel yöntemleri analizi sırasında, öğretmenin bireysel 
uzmanlaşmasının yörünge yapısı ortaya çıkmıştır.  Yörünge yapısının içeriği yedi bölümden 
oluşmaktadır. Bu bölümler beceri sistemi ve uzmanlık yetenekleri içermektedir. Bunların 
yardımı ile eğitim inovasyon teknolojisini uygulamak mümkün olmaktadır. Öğretmenin 
kaliteli şekilde uzmanlaşmada inovasyon alanında hizmet şartları sahası olarak Simferopol 
№44 MBOU eğitim kurumunun faaliyetlerinin analizi esas olarak alınmıştır. 

İnovasyon eğitim faaliyetinde öğretmen-uygulayıcının aktif şekilde katılması 
uzmanlaşma konusunda etkileyici konumdadır ve dolayısıyla eğitim ve öğretimin başarılı 
bir şekilde sonuçlanmasında önemli rol oynamaktadır. 

Anahtar Kelimeler: inovasyon eğitim altyapısı, öğretmenin uzmanlık 
gelişmesindeki yörünge,  yöntemsel destek ve yardım, eğitim faaliyete refakat, öğretmenin 
uzmanlaşmasında yöntem içeriği. 

 
АННОТАЦИЯ  
В статье рассмотрено методическое обоснование содержания 

индивидуальной траектории профессионального роста учителя начальной школы в 
условиях реализации инновационных образовательных технологий. Создание и 
эффективная деятельность муниципальных, региональных инновационных 
образовательных площадок во многом обусловлены деятельностью учителя-
практика.  

Актуальной выступает проблема оказания методической помощи педагогу в 
кардинально новых образовательных условиях. В педагогической литературе активно 
используется понятие «сопровождение». Сопровождение методической деятельности 
учителя в инновационной образовательной площадке выражается во всесторонней 
помощи и поддержке его урочной и внеурочной работы.  

При этом целесообразно учитывать такой фактор, как необходимость 
видения учителем-инноватором конечного образовательного и профессионального 
результата. Содержание индивидуального профессионального роста педагога в 
статье определяется семью компонентами, выражающимися системой новых умений, 
способствующих успешной реализации инновационных технологий обучения. 
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учителя в условиях функционирования инновационной площадки основано на 
наблюдениях, анализе деятельности МБОУ «СОШ №44» г. Симферополя. 

Активное участие учителя-практика в инновационной образовательной 
деятельности является залогом эффективного повышения профессиональной 
компетентности, позволяющей успешно решать современный задачи обучения и 
воспитания. 
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Современная отечественная педагогика, учителя-практики, руководители 

органов управления образованием всё больше сосредотачивают внимание на поисках 
путей внедрения инновационных методик с целью совершенствования 
образовательного и воспитательного процессов. Данный процесс мотивирован 
государственным заказом на реализацию федеральных, региональных 
законодательных актов, направленных на системное внедрение инноваций в 
образовательной сфере, конечной целью которого является создание инновационной 
образовательной инфрастуктуры в каждом регионе (Приказ Министерства 
образования и науки РФ; 2013 г.). 

Аксиоматичным выступает факт, что главным субъектом реализации 
инноваций является учитель. Однако в широком спектре исследований 
профессиональной компетентности современного учителя констатируется мысль о 
том, что он недостаточно готов к успешной образовательной деятельности в 
условиях апробации, внедрения инноваций. 

В связи с этим учителя крайне нуждаются в методической помощи и 
поддержке. Оказание своевременной методической поддержки должно выражаться, 
на наш взгляд, не в спускании циркуляров, а в учебном и методическом 
сопровождении профессиональной деятельности учителя-предметника через призму 
его желания повысить свой опыт новаторскими педагогическими идеями, обогатить 
методическую копилку (портфолио), экспериментировать с целью модернизации 
учебно-воспитательного процесса и повышения профессионального мастерства. 

Методическая сущность выстраивания индивидуальной траектории роста 
учителя начальных классов определяется через осознание и видение конечного 
результата. Конечный результат чётко обоснован последними исследованиями 
группы российских экспертов в рамках реализации Международного проекта ТАLIS 
(Teaching and leaning international Survey) (Барбер М., 2008; с.10).  

По итогам исследования, современный учитель должен обладать системой 
способов, обеспечивающих реализацию основных компетенций, мы бы добавили, в 
условиях инновационного образовательного пространства:  

1) командный стиль преподавательской деятельности;  
2) совместное планирование учебной деятельности;  
3) работа в виртуальной среде и открытом образовательном пространстве;  
4) умение отслеживать и направлять развитие индивидуальных успехов 

учащихся;  
5) организация и участие в проектах;  
6) умение работать в поликультурной среде; 
7) организация и проведение методических экспериментов (Приказ 

Министерства образования и науки РФ; 2013).  
Если брать за основу систему вышеперечисленных умений, то методика 

построения индивидуальной траектории профессионального роста участника 
инновационной образовательной деятельности может выглядеть следующим 
образом:  

1) мотивирование внутреннего желания учителя что-то кардинально 
изменить в профессиоанльной деятельности;  

2) предложение учителю стать участником проектной деятельности;  
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3) включение учителя в командную деятельность по разработке и внедрению 
методических новаций в учебно-воспитательный процесс; 

4) организация методологического семинара по организации и внедрению 
инновационных технологий; 

5) привлечение к активному методическому экспериментированию; 
6) стремление дессиминировать в педагогическом сообществе успешный 

опыт в педагогической деятельности. 
Создание таких условий содействует формированию психологической 

поддержки и ассертивному восприятию учителем предстоящих кардинальных 
нововведений в профессиональной работе. Методическое обоснование построения 
индивидуальной траектории профессионального роста учителя в процессе 
реализации инновационной образовательной технологии основано на оптимальном 
сопровождении работы педагога в дидактическом, педагогическом и 
технологическом аспектах. 

Наш опыт научного руководства региональной инновационной площадкой в 
МБОУ «СОШ №44» по научно-методическим основам билингвального обучения 
г.Симферополя позволяет констатировать следующие положения: 

– повышение интереса учителей к инноватике целесообразно через 
разъяснение создания и роли учителя в решении новых методических, 
лингвистических, дидактических задач; 

– в разработке, апробации и внедрении иновационной технологии учитель-
практик должен получить уверенность в комплексной помощи и поддержке со 
стороны руководства школы, управления образованием и академических работников 
в области образования; 

– важно осознание учителем своей субъектной роли и одновременно 
понимание командного стиля педагогической деятельности; 

– не менее важным выступает проблема постижения педагогом роли и 
значимости методического экспериментирования в ходе решения инновационных 
образовательных задач.  

В современных исследованиях сопровождение достаточно широко 
разработано. В этом направлении известны труды таких учёных, как  Е.И. Казакова, 
А.П. Тряпицына, В.Ю. Кричевского, Л.Г. Тариты (Барбер М., 2008; 2). 

Всесторонний анализ позволяет сделать следующее обоснование: 
сопровождение построения индивидуальной траектории профессионального роста 
учителя в процессе инновационной образовательной деятельности – это комплексная 
помощь в повышении профессиональной компетентности педагога, которая 
обеспечивает осуществление им высококвалифицированной учебно-воспитательной 
работы. 
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OSMANLI-RUS SAVAŞLARININ 16. YÜZYILDA KAFKASYA’DA İLK 
BAŞLANGICI VE SONUÇLARI 

 

THE BEGINNING AND RESULTS OF THE OTTOMAN-RUSSIAN 
WARS IN THE CAUCASUS IN THE 16TH CENTURY 

 
Levent ÜNAL∗ 

 
 ÖZ 
 Osmanlı İmparatorluğu ile Rusya arasındaki mücadele ilk olarak 16. yüzyıl 
sonlarında Kafkasya’da başlamıştır. Mücadele alanı 17. yüzyılda Osmanlı 
Devleti’nin Avrupa topraklarına yayılmış, 18. yüzyılda mücadele Kırım ve 
çevresinde yoğunlaşmıştır. 1774 Küçük Kaynarca Antlaşması ile Kırım’ın 
kaybedilmesi iki devlet arasındaki mücadelede Rusya’ya bariz üstünlük sağlamıştır. 
Nitekim bundan sonra yapılan muharebelerde Rusya hem Balkanlar, hem de 
Kafkasya’da hâkimiyet alanını daha da genişletmiştir.  
 Rusya üzerine yapılan ilk sefer 1569 Astarhan Seferi’dir. Astarhan Seferi 
Kanuni’nin son dönemlerinde gündeme gelmesine karşın 1566’da tahta çıkan II. 
Selim’in hükümdarlığının ilk döneminde uygulanmıştır. Sefer kararının alınmasında, 
Hive ve Özbek Hanlarının Osmanlı Padişahı’ndan Ruslara karşı harekete geçilmesi 
yönündeki resmi müracaatları ile Nogay mirzalarının böyle bir sefer açılması halinde 
Kazan ili dâhil bütün İdil boyu ahalisinin Ruslara karşı ayaklanacağı, dolayısıyla 
seferin kolay olacağı yönündeki vaatleri de etkili olmuştur. 

Sefer planlanırken harekât esnasında önce Don (Ten) ve Volga (İtil/İdil) 
nehirlerinin birbirine en çok yaklaştıkları yerde, bu iki nehri birbirine bağlayacak bir 
kanal kazılması, bu suretle küçük çaplı gemilerin Karadeniz’den Hazar Denizi’ne 
nakledilmesi düşünülmüştür. Sonra Astarhan’ın ele geçirilmesiyle Kafkasya’nın ve 
Hazar’ın kuzeyden kontrolünün sağlanarak Rusların ilerleyişinin önünün kesilmesi 
hedeflenmiştir. Ancak seferin uygulanması planlandığı gibi olmamıştır. Yeterince 
keşif ve hazırlık yapılmadan başlatılan sefer başarısızlıkla sonuçlanmıştır. 
 Bu bildiride, Osmanlı İmparatorluğunu tarihte Rusya ile karşı karşıya getiren 
gelişmeler incelenecek ve Rusya’ya karşı 16. yüzyılda yapılan ilk seferin sonuçları 
değerlendirilecektir. 
 Anahtar Kelimeler: Osmanlı-Rus Savaşları, Kafkasya, Hazar Havzası, 
Sokollu Mehmet Paşa, Don (Ten) ve Volga (İtil/İdil) Kanalı Projesi, Astarhan 
(Astrahan) Seferi. 
 
 
 

ABSTRACT 
The struggle between the Ottoman Empire and Russia first began in the 

Caucasus in the late 16th century. The area of struggle spread to the European 
territories of the Ottoman Empire in the 17th century, and the struggle concentrated 
in the Crimea and its surroundings in the 18th century. The loss of Crimea with the 
Treaty of Küçük Kaynarca in 1774 gave Russia an obvious advantage in the struggle 
between the two states. As a matter of fact, in the battles that followed, Russia 
expanded its area of domination both in the Balkans and the Caucasus. 

The first expedition on Russia was 1569 Astarhan Expedition. Although 
Astarhan Expedition came to the agenda in the last periods of Kanuni, it was 
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implemented during the first period of the throne of II. Selim's reign. The official 
applications of the Hive and Uzbek khans to take action against the Russians from 
the Ottoman Sultan were effective in the decision of the campaign as well Nogay 
Mirzas statements that the expedition would be easy if such an expedition would be 
opened, all the Idil people, including Kazan would rise against the Russians.  

When the campaign was planned, during the operation, first of all, the Don 
(Ten) and Volga (Itil /Idil) rivers were close to each other, a channel connecting 
these two rivers would be excavated and thus small vessels would be transported 
from the Black Sea to the Caspian Sea. Then, with the capture of Astarhan, it was 
aimed to control the Caucasus and the Caspian from the north and to prevent the 
progress of the Russians. However, the implementation of the expedition was not 
as planned. The campaign, which was initiated without sufficient reconnaissance 
and preparation, was failed. 

In this paper, the developments that brought the Ottoman Empire against 
Russia in history will be examined and the results of the first campaign against 
Russia in the 16th century will be evaluated. 

Key Words: Ottoman-Russian Wars, Caucasus, Caspian Basin, Sokollu 
Mehmet Pasha, Don (Ten) and Volga (Itil / Idil) Channel Project, Astarhan 
(Astrakhan) Expedition. 

 
 Giriş 
 Kafkasya adını Karadeniz ile Hazar Denizi arasında Doğu-Batı 
paralelinde uzanan ve yüksekliği orta kısımlarında beş bin metreyi aşan 
sıradağlardan almaktadır (Tavkul, 2002: 11). Kafkas adı ilk defa eski Yunan 
yazarı Aiskhylos’un eserinde “Caucasus Dağı” olarak kullanılmıştır. Avrupa’da 
Rönesans’tan sonra bu coğrafya Caucasus/Caucasia/Caucasie diye 
adlandırılmıştır (Çelebioğlu, 2005: i). Papa tarafından Moğollara elçi olarak 
gönderilen ünlü seyyah Wilhelm von Rubruk’un eserinde Kafkas terimi 
görülmektedir (Rubruk, 2001: 69). Rusya’da St. Petersburg şehrinde 1726’da 
kurulan İlimler Akademisi Kafkas isminin kullanılmasını yaygınlaştırmıştır 
(Kırzıoğlu, 1993: 1). Kafkas terimi Türk literatüründe ilk defa, 1856 Paris 
Konferansı’nda Ahmet Cevdet Paşa tarafından hazırlanan, “Dağıstan, Gürcistan, 
Çerkezistan, Kabartay ülkelerine Ait Bir Layiha”da, Memâlik-i Kafkasya ve 
Cebel-i Kafkas olarak yer almıştır (Baysun, 1991: 90-101). 
 Kafkasya genel olarak Karadeniz ile Hazar Denizi arasındaki bölgedir. 
Kafkas Sıradağları bölgeyi Kuzey Kafkasya ve Güney Kafkasya 
(Transkafkasya)  olarak ikiye bölmektedir (Yıldırım, 2007: 19). Kafkasya’nun 
coğrafi konumu genel olarak değerlendirildiğinde; Avrupa, Asya, Afrika 
kıtalarının buluşma noktasında yer almakta ve bu özelliği ile üç kıtayı birbirine 
bağlayan ulaştırma hatlarını kontrol etmektedir (Grigoriantz, 1999: 16). 
Kafkasya, tarih boyunca Türkiye için büyük taşımıştır. Öncelikle Anadolu’nun 
güvenliği için tampon bölge oluşturmuş, Osmanlı Devleti için Türkistan’a açılan 
kapı olmuştur. 
 Kafkasya’nın güvenliği Hazar Havzasına hâkimiyeti gerektirir.  Hazar 
Havzası M.S. III. yüzyılda Baltık'dan inen Germen kabilelerin, daha sonra ise Aral 
gölünün doğusundan gelen Altaylı avcı-göçerlerin yaşam sahası olmuştur. Doğudan 
ve kuzeyden gelen savaşçı kavimlerin geçiş sahası olan Derbend Seddi’nin 
kuzeyindeki bu istikrarsız bölgede nihayetinde güçlü bir devlet olarak tarih 
sahnesine çıkan Hazar Kağanlığı hem ortak Türkçe, Ogur/Bulgar lehçesi konuşan 
Türk halklarını hem de İrani, Ugor, Fin, Slav ve Kafkasyalı pek çok kavimi 
bünyesinde barındırmaktaydı (Golden, 2015: 13-14). Devletin ana toprakları, 
Kafkasya'nın kuzeyi ile Hazar Denizi kıyıları idi (Baştav, 1987: 158).1 

                                                            
1 Hazar Denizi yaklaşık 371.000 km karelik bir alanı kapsayan, denizlerle ve okyanuslarla nehir-kanal 
şebekesi dışında herhangi bir doğal bağlantısı bulunmayan bir tuzlu su kitlesidir. 
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Coğrafi konumu stratejik açıdan çok önemli bir mevkide bulunan Hazarların ülkesi 
önceleri Terek nehri boylarında iken sonra ağırlık merkezi Aşağı İdil boyuna kaydı. Burası 
İdil (Volga) , Yayık (Ural) , Ten (Don) ve Kuban gibi dört büyük nehrin havzasını 
oluşturuyor; aynı zamanda devrin en önemli ticaret yolları üzerinde bulunuyordu. Bu 
yollardan en önemlisi İdil nehrinin kendisi idi. İslam dünyası (Suriye, Irak, İran ve Türkistan) 
ile Çin arasındaki ve İskandinavya arasındaki ticaret faaliyeti buradan geçiyordu. Aynı 
şekilde Harezm (Ceyhun Nehri'nin (Amu Derya) Ceyhun Aral Gölü'ne döküldüğü yerin her 
iki yanında yer alan tarihsel bölge)'den Aşağı İdil boyuna ve oradan da Karadeniz sahillerine 
ulaşan kervan yolu da buradan geçiyordu (Taşağıl, 2014: 274).  
 Kafkasya, tarihsel süreç içinde doğu ve batı arasında bir köprü vazifesi 
görmüş ve çeşitli halkların ve ulusların mücadele alanı olmuştur. Bölge hakkında ilk 
somut ve detaylı bilgilere Roma devrinde rastlanmaktadır. Bizans’ın bölge 
üzerindeki hâkimiyeti Halife Ömer zamanında Arap akınları ile zayıflamış ve 
Emeviler bölgeyi bir eyalet haline getirmiştir (Pamuk, 1995: 5). 11. yüzyıla kadar 
muhtelif Oğuz Boyları Azerbaycan’a gelmiş ve yerleşmeye başlamıştır. 
Selçukluların 1019-21 yılları arasında Doğu Anadolu’ya yaptığı seferlerden sonra 
Türklerin bölgedeki yoğunluğu artmıştır. Malazgirt zaferinden (1071) sonra 
Kafkasya’ya yapılan Selçuklu akınları bölgenin Selçukluların hâkimiyetine girmesini 
sağlamıştır (Hüseyinof, 1968: 68-70). 13. yüzyıldan itibaren Moğol akınları ile bölge 
önce Hülâgü İmparatorluğunun ve daha sonra da onların devamı olan İlhanlı 
Devleti’nin bir parçası olmuştur. Bölge daha sonra Akkoyunlu ve Karakoyunlu 
yönetimleri altına girdi (Pamuk, 1995: 5). 
 Osmanlı Devleti tarafından Kafkasya coğrafyasında önce Fatih Sultan 
Mehmet döneminde Karadeniz ve Azak çevresi ele geçirildi. Sonrasında Osmanlı 
Devleti hâkimiyet alanını Kuzey Kafkasya’dan Güney Kafkasya’ya doğru genişletti. 
Bunun sonucunda 16’ncı yüzyıldan itibaren Kafkasya Osmanlı ile İran arasında 
mücadele alanı oldu ve bölge bu iki devlet arasında sürekli el değiştirdi.  16.yy 
sonunda İran’ın bölgedeki etkinliği zayıflarken Osmanlı Devleti bu kez de, Hazar 
Denizi ve Karadeniz'e doğru yayılmak istidadını gösteren başka bir devletle, yani 
Moskova Rusyası ile karşı karşıya geldi. Nitekim bu rekabet XVI. yüzyıldan itibaren 
giderek büyüdü ve XVII. yüzyıl içinde tam bir rekabet ve düşmanlık halini almıştır 
(Kurat, 2011: 1).  
 
 Osmanlı Devleti ile Rusya Arasındaki Mücadelesinin Başlaması 
 Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u alması ve bir müddet sonra bütün 
Karadeniz çevresinin Türklerin eline geçmesini müteakip, Osmanlı Devleti devrin en 
kudretli bir devleti haline geldiği sıralarda Moskova Rusyası da Timur'un Altın 
Orda'yı yıkması neticesinde süratle yükselmek yoluna girmişti. Bununla birlikte 
Osmanlı Devleti için Moskova ile iyi geçinmek diye bir mesele yoktu; Rus işleri ile 
Kırım Hanları meşgul olacaklardı. Dolayısıyla Osmanlı devlet adamları Rusya ile az 
ilgilenmişler ve bunun neticesi olarak Rusya hakkında hiçbir zaman yeterli bilgi 
edinememişlerdi. Kazan Hanlığının 1552’de Ruslar tarafından zaptı İstanbul'da fazla 
bir yankı yapmasa da, 1556’da Astarhan'ın (Astrahan, Hacı Tarhan) Rusların eline 
geçmesi ve özellikle Rusların Terek nehri boyuna kadar sokularak Osmanlı ülkesine 
yaklaşmaları ve aynı zamanda Türkistan'dan gelen tüccarlar ve hacılara Astarhan 
yolunun kapatılması, İstanbul'da Rus emelleri hakkında endişelere yol açmıştı 
(Kurat, 2011: 5). 
 1547 yılında Rusların ilk Çarı olarak taç giymiş olan IV. İvan 1556’da 
Astarhan'ı bir Rus vilayeti olarak imparatorluğuna ilhak ettiğinde artık Ruslar sadece 
Volga havzasında yerleşmekle kalmıyorlardı. Hazar Denizi ile Karadeniz arasında 
Nogaylar, Don üzerinde Kazaklar, Kafkas kuzeyinde Çerkezler ekseriyetle 
Moskova'ya tabi oluyorlar, dolayısıyla Rus nüfuz ve hâkimiyeti Kafkaslara ve 
Karadeniz' kadar uzanıyordu.  

Böylece 1300 yıldır bir Türk yurdu olan Doğu-Avrupa steplerinde hâkimiyet 
Slavlara geçiyordu. Bu aynı zamanda Osmanlı İmparatorluğu'nun kuzeyde seksen 
senedir takip ettiği denge siyasetinin de yıkılması ve Karadeniz'in doğrudan doğruya 
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tehdit altına düşmesi demekti. Moskova'nın derhal Hazar, Kafkas, Karadeniz 
arasındaki yollara hâkim yerlerde kaleler yapmaya girişmesi ve bizzat Azak kalesi 
üzerine Kazak-Çerkez taarruzları, Osmanlı Devleti'ni ciddi olarak endişelendirmeye 
başladı. 

Aynı tarihte Ruslar, Altın Orda Devleti'nin mirasını tamamıyla ele geçirmek 
ve Karadeniz'e çıkmak için bizzat Kırım'a taarruz etmeyi ciddi surette düşünmeye 
başladılar. Fakat IV. İvan, Kırımlıların arkasında duran Kanuni'nin imparatorluğuyla 
boy ölçülemeyeceğini biliyordu. Bunun için Rus Çarı taarruz kuvvetlerini Baltık 
üzerine göndermeyi tercih etti. Böylece Kazan ve Astarhan'ın düşmesini, Rus 
(Moskof) Çarlığının gerçek surette kuruluşu saymak gerektiği gibi, bu durum aynı 
zamanda Osmanlı İmparatorluğu için Rus meselesinin başlangıcı, Orta-Avrupa ve 
İran'dan başka kuzeyde yeni bir cephenin kurulması demekti. Fakat bu sırada 
Avrupa'da, Akdeniz'de Hıristiyan devletler, doğuda Safevi İmparatorluğu ile büyük 
mücadelelerine devam eden Osmanlı Devleti, kuzeyde hemen bir harekâtta 
bulunmak imkânını bulamadı (İnalcık, 1948: 361-363).2 

 
Rusya’ya Karşı İlk Sefer 

 İran’a karşı büyük başarılar elde edilmekle beraber Kanuni Sultan Süleyman 
zamanında İran harpleri henüz Osmanlı Devleti için büyük bir problem olmaktan 
çıkmamıştı. Savaşın çok çetin bir sahada cereyan etmesi sebebiyle, bu harpler 
Osmanlı Devleti için pek yıkıcı idi; bilhassa orduya mühimmat ve zahire sevkiyatı 
büyük bir problem teşkil etmekte idi. İran’a karşı kesin bir zafer kazanabilmek 
içindir ki, vaktiyle Özbek Hanı’nın İran’a doğudan hücumu için yardımda 
bulunulmuştu. Şirvan Eyaleti’nin zabtı için de, Kırım kuvvetleri ve bazı Osmanlı 
kıtalarının Terek Nehri ve Derbend (Demirkapı) yolu kullanılmıştı.  

1560’lardan sonra Türkistan’da ve İdil Boyundan İstanbul’a gelen hacıların 
dediklerine göre: Astarhan Şehri Osmanlıların eline geçecek olursa, buradan İran 
Şahına karşı savaşmak çok daha kolay olacaktı. Astarhan’ın zabtında bilhassa Kırım 
ve Nogay kuvvetleri kullanılacağına göre nispeten az miktarda Osmanlı-Türk 
kuvvetlerine ihtiyaç olacağı sanılıyordu. Bu suretle 1563 yılı yazın İstanbul’da, 
yüksek devlet mahfillerinde Astarhan’a karşı bir sefer açılması görüşü kuvvet 
bulmuştu. 
 Bu nüfuz sahibi kimseler arasında Sokullu Mehmet Paşa’dan3başka, 
Defterdar Çerkez Kasım Bey’in bulunduğu biliniyordu. Kasım Bey vaktiyle bir 
                                                            
2 İdil-hazar yolu üzerinde Dağıstan'a girmeden önce yer alan en önemli şehir Astarhan idi. 
Ruslar Astarhan'ı ele geçirince İdil-Hazar ticaret yolunun önemli bir kısmını denetim altına 
aldılar. İngilizler bu olaydan bir yıl sonra, 1555'te, Moskova'da Muskovy Company'i kurarak 
İdil-Hazar üzerinden Hindistan'a ulaşmayı planladılar. Hatta Anthony Jenkinson şirket adına 
İran üzerine ticari amaçlı seyahatler düzenlemiş ve hem Rus çarından hem de Safevi 
Şahından ticari imtiyazlar koparmayı başarmıştı (Bülbül, 2011: 28).  
 
3 Sokullu Mehmed Paşa: Hıristiyan adı Bayo (Bayiça) olup 1505’te Bosna’nın Vişegrad 
kazasının Rudo nahiyesinin Sokoloviç (Şahinoğlu) köyünde dünyaya geldi. Sadrazamlığı 
döneminde paşa ile konuşan İtalyan elçileri kendisinin Sırp despotlarının soyundan geldiğini 
söylediğini ifade ederler. Ayrıca Boşnak asıllı olduğu da belirtilir. Boyunun uzunluğu 
sebebiyle Osmanlı tarihlerinde “Tavîl” veya “Uzun” lakaplarıyla anılır. Kanûnî Sultan 
Süleyman’ın hükümdarlığının ilk yıllarında Bosna’dan devşirme olarak alındı. Edirne 
Sarayı’ndaki eğitiminin ardından Enderun’a alındı. Sırasıyla rikâbdar, çuhadar, silâhdar, 
çaşnigîrbaşı ve büyük kapıcıbaşı oldu. Sokullu, Barbaros Hayreddin Paşa’nın   (5 Temmuz 
1546) ölümü üzerine kaptan-ı deryâlığa tayin edilerek taşraya çıktı. Kanûnî Sultan 
Süleyman’ın ikinci İran seferi esnasında Rumeli beylerbeyliğine getirildi. 1562’de Şehzade 
Selim’in kızı İsmihan (Esmâhan) Sultan ile evlenmesi Sokullu’nun mevkiini daha da 
sağlamlaştırdı. Semiz Ali Paşa’nın (29 Haziran 1565) ölümü üzerine sadrazamlığa yükseldi. 
Üç padişaha sadrazamlık yapan Sokullu Mehmed Paşa, bir derviş tarafından konağında 
hançerlenerek (12 Ekim 1579) öldürülmüştür. Sokullu Mehmed Paşa kaynaklara göre büyük 
bir zekâ ve maharete, olağan üstü bir hâfızaya, dur durak bilmeyen bir hareketliliğe sahip, 
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müddet Kefe sancağı mutasarrıflığı yaptığından, o tarafların ahvaline tamamıyla 
vakıftı (Kurat, 2011: 93-96).  
 1563'ten itibaren yapılan Osmanlı planları gerçekleşmesi güç ve kâğıt 
üzerinde kalmaya mahkûm büyük bir projeyi öngörüyordu. Astarhan'a yapılacak 
sefer sırasında Ten (Don) ve İtil/İdil (Volga) nehirlerinin birbirine en çok 
yaklaştıkları yerde, bu iki nehri birbirine bağlayacak bir kanal kazılması 
düşünülüyordu. Sonra Astarhan yakınlarında bir kale yapılarak bütün bölgenin 
kontrolü sağlanacak, Kazak ve Rus akınları önlenecekti. Böyle bir sefer için her 
şeyden önce Kırım Hanlığı'nın desteği önemli olacaktı. Osmanlı yöneticiler Kırım 
Hanlığını devre dışı bırakmak niyetinde olmadıkları gibi seferin idaresini Kırım 
Hanına vermek niyetinde değillerdi. Kırım Hanı Devlet Giray, kendisine yapılacak 
bir yeniçeri kuvveti desteğiyle Astarhan'a yürüyüp burada kendi kontrolünü 
oluşturmayı beklerken, Osmanlılar Kefe'yi bir beylerbeylik haline getirdiler. Devlet 
Giray'a yollanan emirde onun Beylerbeyine her türlü desteği vermesini istediler 
(Emecen, 2015: 292-293). 
 Seferin planının ana fikri; önce Ten (Don)- İdil (Volga) arasında kanal 
açmak, gemileri İdil’e geçirmek ve İdil yoluyla orduyu ve özellikle topları Astarhan 
üzerine sevketmek, oradan Hazar Denizine çıkmaktı. Şüphesiz iki nehir arasında bir 
kanal açmak ve Astarhan'ı zapt etmek suretiyle bu yoldan İran seferleri için 
faydalanmak düşüncesi de önemli rol oynuyordu. Çünkü o zaman devlet için en 
büyük bir mesele Gürcistan, Azerbaycan ve Şirvan üzerinde İran'la olan rekabet idi 
(İnalcık, 1948: 374). Bu sayede Türkler, aşağı İdil’e ve Hazar'a egemen olabilirler ve 
İran'ın Semerkant'taki Özbek düşmanlarıyla doğrudan bağlantı kurmayı 
sağlayabilirlerdi. 
 Seferi planlarken Osmanlı Devleti doğudan İran’dan gelecek muhtemel bir 
saldırıya karşı Van'dan İran hududuna 24 sancak beyi beraberinde dört bin yeniçeri 
göndermişti. Diğer yandan Türkistan Hanı İran Şahı’nın herhangi bir hareketine 
engel olacağını padişah II. Selim'e vaat etmişti. Ama sefer süresince İran'dan 
herhangi bir saldırı olmadı (Pitcher, 2013: 176). 
 Sadrazam Sokullu Mehmet Paşa, evvela Çerkez Kasım Bey'i (Paşa 
unvanıyla) Kefe Beylerbeyliğine tayin etti. Kasım Paşa, Kefe'de bilenlerden malumat 
topladığı gibi, özel adamlar göndererek bölgeyi tetkik ettirdi ve kazılacak yeri altı 
deniz mili olarak tespit etti. Kefe'ye yeni gemiler inşası için iki gemi mühendisi ile 
ustalar gönderildi. Ayrıca sekiz gemi ile zahire geldi ve derhal Azak'a sevk olundu. 
Rumeli sancaklarından yola çıkan 10 bin civarında sipahi Azak’a kadar karayoluyla 
ve ancak bir aydan uzun sürede ulaşabildi. Anadolu’dan gelecek 5 bin kadar yeniçeri 
askeri 30 kadırga ile birlikte denizden nakledildi. Gemilerde top ve cephaneden 
başka, askerlere maaş olarak verilmek üzere 12 sandık sikke de mevcuttu. Askerler 
dışında 3-4 bin müsellem de kanal kazma işlerinde kullanılmak üzere sefere 
katılacaktı. Devlet Giray Han sefer için 40-50 bin kişilik Tatar süvarisi ayırırken, 
Kadı Mirza Bey 30 bin Nogay süvarisi tahsis etmişti. Dolayısıyla sefer mevcudu 
toplamda 100 bine yaklaşıyordu. Ancak seferin asıl gayesi olan Astarhan Kalesi’nin 
muhasarasında muharip olarak görev yapacak asker sayısı netice de 15 bin kadar 
olacaktı.  

 1569 ilkbaharında donanma Osmanlı ordusunu Kefe sahillerine çıkardı. 
Burada Kırım Hanı Devlet Giray ordusuyla gelip orduya katıldı. Toplar gemilerle 
Azak'tan Don nehrini takip ederek çıkıyordu. Osmanlı ordusu büyük bir ihtiyatla 
ilerliyordu. Çünkü pusu kurmaya çok elverişli bulunan Don ırmağı üzerinde 
Kazakların ve Rus kuvvetlerinin taarruzları her an beklenmekte idi. Fakat hiçbir 
taarruz olmadı. Beş haftalık bir yürüyüşten sonra 15 Ağustos 1569’da evvelce tespit 
olunan Perevoloka mevkiine gelindi (İnalcık, 1948: 374-379). 

                                                                                                                                                          
ölçülü ve düzenli bir hayat tarzı süren, en zorlu işlerin bile kolayca üstesinden gelen bir 
devlet adamıydı (Afyoncu, 2009: 355-357).  
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 Bölgeye ulaşınca topografyanın söylendiği gibi kolay geçilir veya kazılır 
kabilden olmadığı görüldü. Arazi çok engebeliydi. Böyle bir sahada 60 kilometre 
kanal kazılması imkânsızdı. Gemileri karadan sürüklemekten başka çare yoktu. 
Gemilerdeki ağırlıklar sahile taşındı ve arazi keşfi yapıldı. Bu işler 15 gün sürdü. 
Kanal kazmak mümkün olamayacağı için gemilerin geçirileceği yolun başlangıç 
kısmı tesviye edildi, tahtalar ve kalaslar döşendi. Nihayet birkaç geminin 
sürüklenmesine başlandı. Yarım gün süren denemelerden sonuç alınamadı. 
Gemilerin altındaki tekerlekler kırıldı. Kalas ve ağaç kütükleri üzerinde ise gemiler 
yürütülemedi. Gemilerin buradan İdil’e geçirilmesi işinden vazgeçildi. Böylece 
kanal açmak veya gemileri karadan yürütmek fikri suya düşmüş oldu. Karaya 
çıkarılan gemiler tekrar Ten nehrine çekildi. Boşaltılan ağırlıkların bir kısmı, 
özellikle muhasara için gerekli ancak çekilerek götürülemeyecek büyük toplar 
yeniden gemilere yüklendi. Yükleme işi bitince gemi kafilesi, emniyet için ayrılan 
askerlerle birlikte Azak Kalesi’ne dönmek üzere hareket ettirildi. Bu suretle seferin 
en can alıcı safhası fiyasko ile neticelenmiş oldu. 

Seferin asıl amacı Astarhan Kalesi’ni zapt etmekti. Bu da ancak toplar ve 
gemilerin İdil nehrini geçmeleri ile mümkün olacaktı. Oysa Kasım Paşa sefere 
gemiler ve büyük toplar olmadan sadece 10-15 küçük sahra topu ile devam edecekti. 
Bu durumda Astarhan’ın zaptı imkânsızdı. Çünkü kale İdil nehrinin üzerinde olup iyi 
tahkim edilmişti. Karadan yaklaşmak imkânsızdı. Üstelik Rusların nehir boyunca 
aşağıya inerek kaleye yardım getirecekleri, asker ve mühimmat takviyesi yapacakları 
muhakkaktı. Mamafih İdil boyuna bu kadar yaklaştıktan sonra Astarhan’ı ele 
geçirmeye teşebbüs etmeden geri dönmek de olmazdı. Zaten Kasım Paşa, icap ederse 
kışı Eski Astarhan’da geçirmeyi tasarlamıştı. Moskova Rusyası o sıralar Lehistan-
Litvanya ile harp halinde olduğundan Ten boyuna asker gönderecek durumda 
değildi. Olsa olsa İdil boyu ile Astarhan’ı müdafaa için bir miktar kuvvet ayırması 
muhtemeldi. 

Nitekim seferin başladığın haberi alınca Çar, Astarhan’ın takviyesi için Prens 
Serebryanıy’ın komutasında 3-4 bin asker, mühimmat ve teçhizatı İdil boyunca yola 
çıkardı. Bu kıtalar aşağıya doğru inerken Türkler ve Tatarlar arasında korku 
uyandırmak maksadıyla arkalarından çok büyük Rus kuvvetlerinin gelmekte olduğu 
şayiasını yayarak ilerlediler.  

Gemiler Azak’a dönmek üzere Perevoloka’dan yola çıkarıldıktan sonra Kasım 
Paşa ve Devlet Giray Han 2 Eylül 1569’da İdil nehrine doğru harekete geçti. Bunlar 
kuzeyden İdil boyunca ilerlerken, güneyden de 5 Ağustos’ta Azak’tan hareket eden 
Küçük Nogay Ordası’ndan 30 bin kadar Nogaylı stepleri geçerek ilerliyordu. Bu 
kuvvet 5 Eylül 1569’da Eski Astarhan’a ulaştı. Eski Astarhan Ruslar tarafından 
birkaç yıl önce terk edilmişti. Binalar harap haldeydi, ancak az bir tamiratla barınak 
haline getirilebilirdi. Kuzeydeki kuvvetler de güneydekilerden 11 gün sonra 16 Eylül 
1569’da bölgeye ulaştı. 350 kilometrelik yolu 15 günde yürümüşlerdi. Tarihte ilk 
defa bir Osmanlı-Türk paşası beraberinde 80 bin civarında askerle yüzyıllardan beri 
Türk diyarı olan bir bölgeye gelmiş oluyordu. Yapılan ilk keşifte, bir ada üzerinde ve 
kalın surları bulunan, toplar ve ateşli silahlarla mücehhez bir kalenin alınması için 
çok sayıda büyük topa ve gemiye ihtiyaç olduğu görüldü. Getirilen 10-15 sahra topu; 
hem menzil, hem kalın surlara etki bakımından işe yaramayacağından, 
Macaristan’daki kalelere karşı kullanılan lağım usulü denenebilirdi. Fakat kale 
sahilden çok uzak olduğundan bu yöntemin başarılı olması da mümkün 
görülmüyordu. Bu nedenle Kasım Paşa, toplarla birkaç atış denemesi yaptıktan sonra 
ilkbahara kadar Eski Astarhan’da kalmaya karar verdi. 16 Eylül 1569’da muhasarayı 
kaldırarak Astarhan aşağılarına çekildi (Ünal, 2008: 242). Ancak Eylül ayının 
ortalarından itibaren bölgede havalar birden soğumuş, tüm askerlerin moralleri 
bozulmuştu. Rus ajanlar da kışın şiddeti hakkında inanılmaz derecede korkunç 
söylentiler yayıyorlardı. Sürekli yağmur yağıyor ve soğuk rüzgârlar esiyordu. Üstelik 
bir de yiyecek sıkıntısı baş göstermişti. Türk kıtaları Azak’tan hareket ederken 
yanlarına 40 günlük erzak almışlardı. Hâlbuki Azak’tan çıkalı neredeyse iki ayı 
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geçmiş, askerin yiyeceği tükenmişti. Bölgeye gelince buradaki Nogaylardan yiyecek 
temin edilmesi hesaplanmıştı fakat düşünüldüğü gibi olmadı. Ortada ganimet 
görülmediğinden, Kırımlılar da bu seferden bir kazanç beklemiyorlardı. Onun için 
havalar daha da soğumadan bir an önce Kırım yurduna dönmek istiyorlardı. Bu 
şartlar altında, yeniçeriler ve Kırımlılardan gelen baskıları dikkate alarak Kasım 
Paşa, kışı geçirmek üzere Azak’a dönmeye karar verdi. Böylece Astarhan’da 10 gün 
kaldıktan sonra Osmanlı kuvveti 26 Eylül 1569’da dönüşe geçti. 

Kuzey Kafkasya'nın çorak steplerinde Azak'a kadar bir ay süren bu ricat çok 
zahmetli oldu. Bu çorak ve susuz çöllerde askerin yarısı kaybedildi. 1569 Ekim 
ayında Azak'taki depoların büyük bir yangında yanması yeni bir sefer yapılması 
ümidini de suya düşürdü. Bütün mühimmat ve harp malzemesi mahvoldu. Bu kadar 
masraf ve gayretlerle girişilen Astarhan Seferi böylece tam bir hezimetle 
neticelenmişti (İnalcık, 1948: 382-383). 
 1569 yılı Türklerin Astarhan Seferinin Çar IV. İvan tarafından büyük bir 
endişe ile takip edildiği muhakkaktır. Rusları en çok korkutan husus; Osmanlı 
padişahlarının idaresinde Türk kuvvetlerinin iştirakiyle Kırım, Nogay Çerkez 
topluluklarının hep birlikte Moskova'ya cephe almaları ve Rusları İdil Boyundan 
atmak ihtimali idi. Astarhan düşerse, Rusların yalnız "Aşağı İdil" sahasını değil, orta 
İdil Boyunu da kaybetmeleri mümkündü. Dolayısıyla Kuzey Kafkaslardaki Rus 
nüfuzu kendiliğinden ortadan kalkmış olacaktı. İşte bu nedene Moskova diplomasisi 
ve Rus askeri teşkilatı elinden geleni yaptı ve netice itibariyle başarılı da oldu 
(Kurat, 2011: 107-1210). 
 
 SONUÇ 
 1563'ten itibaren yapılan Osmanlı planları, gerçekleşmesi güç ve kâğıt 
üzerinde kalmaya mahkûm büyük bir projeyi de öngörüyordu. Küçük gemileri 
Don'dan Volga'ya geçirmek ve Perevoloka'nın her iki başında birer kale inşa etmek 
planları, Osmanlı Devleti'nin o devirdeki askeri, iktisadi ve teknik kabiliyetleri göz 
önünde tutulduğunda imkânsızdı. Böyle bir iş için devletin bütün güç ve kudretini bu 
noktada toplaması, işe zamanında, yani ilkbaharda başlanması ve 5-10 yıl çalışılması 
icap ederdi. Osmanlı Devleti'nin bütün imkânları bu noktada toplansa bile, o 
devirdeki imkânlar ile bir kanal kazılabilmesi mümkün değildi.  

Eksik bir hazırlıkla başlatılan ve keşfe dayanmayan bu gibi teşebbüslerin 
başarılmasına imkân yoktu. Proje Sokullu Mehmet Paşa'ya cazip gelmişti. Bu 
nedenle Sokullu, yakınlarından sayılan Defterdarı Çerkez Kasım Bey'i kanal işi ile 
meşgul olmaya memur etmişti. Kasım Bey'in bildirdiğine göre iki nehrin arası altı 
mil idi. Bu mesafe, Ten ile İdil arası mı, yoksa Ten nehrine akan İlovlya ırmağı ile 
İdil’e akan Çerepaha çayı arasındaki mesafe mi hususunda açıklık bulunmamaktadır. 
Bu saha kolay kazılacak bir saha değildi. Bu iki küçük ırmak üzerinden en küçük 
gemileri geçirmek bile imkânsızdı, hatta ilkbaharda, suların kabardığı zaman dahi bu 
iki ırmağın suyu seyri sefer için müsait değildi. Eğer kanal açılması düşünülecekse, 
bunun tıpkı Sovyet Rusların 1950'lerde yaptıkları gibi ancak Ten ile İdil arasında 
yapılması şarttı. Hâlbuki 1569'larda bu iki büyük nehrin arasındaki dağlık sahayı ve 
50-60 kilometre tutan mesafeyi kazmak teknik bakımdan imkânsızdı. 

Bu kanal olmadan Astarhan üzerine sefer düzenlemenin de anlamı yoktu. 
Küçük topların menzili dışında bir ada üzerine inşa edilen yeni Astarhan Kalesine 
karadan taarruz etme olanağı olmadığı için mutlaka büyük çaplı toplara ihtiyaç vardı. 
Büyük çaplı topların da o bölgeye kanal olmadan nakledilmesi mümkün değildi. 
Dolayısıyla Rusların ilerleyişini durdurmaya yönelik o dönemde alınabilecek en 
uygun tedbir Azak ve çevresinde kalabalık bir ordu bulundurarak caydırıcılık 
sağlamak, gerektiğinde yaklaşan Rus kuvvetlerine taarruz etmek olmalıydı.  

Aslında Türk dünyası için büyük ufuklar açacak böyle bir sefere; yeterince 
keşif, inceleme ve hazırlık yapılmadan çıkıldığından kaçınılmaz olarak başarısızlıkla 
sonuçlanmıştır.  
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OPIT SLOVARYA TYURKSKİH NAREÇİY’DE GEÇEN KARAİM 

TÜRKÇESİNE AİT SÖZCÜKLERDEKİ ARAPÇA VE FARSÇA ALINTILAR 
 

THE ARABIC AND PERSIAN LOANS IN THE WORDS OF KARAIM 
TURKISH IN THE OPIT SLOVARYA TYURKSKİH NAREÇİY 

 
Gülsüm KIRBAŞ* 

 
ÖZ 
Opıt Slovarya Tyurkskih Nareçiy “Türk Lehçeleri Sözlüğü Denemesi” W. 

Radloff’un uzun yıllar süren çalışmaları sonucu hazırladığı bir eserdir. Eserde yer 
alan lehçelerden birisi de Karaim Türkçesidir. Karaim Türkçesinde birçok dilden 
alıntı sözcük bulunmaktadır. Bu çalışmada Opıt Slovarya Tyurkskih Nareçiy’den 
yola çıkılarak Karaim Türkçesindeki Arapça ve Farsça alıntı sözcüklere yer 
verilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Karaim Türkçesi, Opıt Slovarya Tyurkskih Nareçiy, 
Alıntı Sözcük, Arapça, Farsça. 

 
ABSTRACT 
Opıt Slovarya Tyurkskih Nareçiy “Turkish Dialect Dictionary Essay” is a 

work prepared by W. Radloff after many years of work. One of the dialects in the 
book is Karaim Turkish. Karaim Turkish has many words quoted from many 
languages. In this study, Arabic and Persian loanwords in Karaim Turkish will be 
given, starting from Opıt Slovarya Tyurkskih Nareçiy. 

Key Words: Karaim Turkish, Opıt Slovarya Tyurkskih Nareçiy, Loanword, 
Arabic, Persian.  

 
I.GİRİŞ 
Opıt Slovarya Tyurkskih Nareçiy, W. Radloff’un uzun yıllar süren çalışmaları 

sonucu hazırladığı bir eserdir. Eser üzerinde pek çok çalışma yapılmıştır. Bu 
çalışmalardan birisi de tarafımızdan hazırlanmış olan yüksek lisans tezidir.** Karaim 
Türkçesini ele aldığımız bu çalışmamızda birçok dilden alıntı sözcüğün olduğunu 
tespit ettik. Daha önce Öztürk1 tarafından Karaim Türkçesindeki alıntı kelimelerin 
ele alındığı bir çalışma yapılmıştır. Öztürk, bu çalışmasında Karaimsko-Russko-
Polskij Slowar adlı eseri kaynak olarak almıştır. Biz bu çalışmamızda, Öztürk’ün 
yararlandığı kaynaklar arasında Opıt Slovarya Tyurkskih Nareçiy’in olmamasını göz 
önünde bulundurup, yüksek lisans tezimizden yararlanarak Opıt Slovarya Tyurkskih 
Nareçiy’de yer alan Karaim Türkçesine ait sözcüklerdeki Arapça ve Farsça alıntı 
sözcüklere yer verdik. Arapça ve Farsça sözcükler için Parlatır ve Devellioğlu’nun 
sözlüklerinden yararlandık. 

 
 

 
 
 

                                                            
* Arş. Gör. Selçuk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve 

Edebiyatı Bölümü, gulsumkirbas@selcuk.edu.tr. 
 
** Gülsüm Kırbaş, (2016), W. Radloff’un ‘Opıt Slovarya Tyurkskih Nareçiy’ Adlı 

Eserinde Geçen Karaim Türkçesine Ait Kelimelere Dair Art Zamanlı Bir İnceleme, Konya: 
Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). 

1 Abdulkadir Öztürk, (2015), “Karaycadaki Alıntı Kelimeler”, Gazi Türkiyat, 16: 143-
164. 
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A. Arapça Alıntılar 
KARAİM TÜRKÇESİ2 ARAPÇA 

KÖKENLİ 
SÖZCÜĞÜN 

ÇEVİRİ 
YAZISI 

OPIT SLOVARYA 
TYURKSKİH 

NAREÇİY’DEKİ 
ANLAMI 

Adam (I/486) ādem “İnsan; erkek.” 

Adamlıḫ (I/487) ādem+lik “İnsancıllık, hümanizm, 
eğitim, insaniyet; insan 
özellikleri, insani faaliyet.” 

Aḫıñlan- (I/132) ‘akl+lan- “Akıllanmak.” 

Aḫıñlat- (I/132): ‘akl+lat- “Akıllanmak.” 

Aḫıñlı3 (I/132) ‘akl+lı “Akıllı, mantıklı.” 

Aḳıllan- (I/104) ‘akl+lan- “Akıllanmak.” 

Aḳıllat- (I/104) ‘akl+lat- “Uslandırmak, öğüt vermek, 
anlatmak.” 

Aḳıñlan- (I/98) ‘akl+lan- “Akıllanmak.” 

Aḳıñlat- (I/98) ‘akl+lat- “Uslandırmak, öğüt vermek, 
anlatmak.” 

Aḳıñlı (I/98) ‘akl+lı “Akıllı, mantıklı.” 

Alı (I/371) hāl+i “Şimdi, artık.” 

Almas (I/438) elmās7 “Elmas.” 

Ayıp (I/223) ‘ayb “Suç, cinayet, eksiklik, 
kusur; dürüst olmamak.” 

Ayıp (I/223) ‘ayb “Suç, cinayet, eksiklik, 
kusur; dürüst olmamak.” 

Azız (I/570)  ‘azīz “Yüksek, yüce, kutsal.” 

Azızlıḳ (I/570) ‘azīz+lik “Azamet, yükseklik, 
kutsallık.” 

Ap (I /58) ‘ayb “Suç, cinayet, eksiklik, 
kusur; dürüst olmamak.” 

Batıl (IV/1513) bāṭıl “Sahte.” 

Cehinńem (IV/69) cehennem “Cehennem.” 

Cımaġat (IV/134) cemā‘āt “Aile.” 

                                                            
2 Karaim Türkçesine ait sözcüklerin yanında sözcüğün yer aldığı cilt numarası ve sayfa 
numarası verilmiştir: (I/486), (IV/215) gibi. 
3 Radloff, bu sözcüğün anlamını vermeden örnek cümle vermiştir. Biz bu sözcüğe aḳıñlı 
(I/98) sözcüğünün anlamını verdik. 
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Cuher (IV/166) cevher “Kıymetli taş.” 

Dunya (III/1786) dünyā “Dünya; insanlar.” 

Emin (I/954) emīn “Sadık (doğru olmak), belki 
de.” 

Emir (I/957) ‘ömr “Ömür.” 

Emirlik (I/957) ‘ömr+lük “Sonsuzluk.” 

Enayat (I/729) ‘ināyet “Tanrı gözü.” 

Faўda (IV/1907): fā’ide “Fayda, gelir.” 

Fikir (IV/1939) fikr “Düşünce, düşünmek.” 

Ġalgal (lII/1547) ḫalḫāl “Halka.” 

Ġarib (II/1546) ġarīb “Yabancı.” 

Hadir (II/1762) ḥāżır “Hazır.” 

Hadirle- (II/1762) ḥāżır+la- “Hazırlamak.” 

Hal (II/1753) ḥāl “Durum, imkân.” 

Ḫamila (II/1697)  ḥāmile “Hamile.” 

Harip (II/1751) ġarīb “Ecnebi, yabancı.” 
ın- (II/1662) ḥayıf+şın- “Üzgün olmak, bağışlamak.” 

Ḫazna (II/1689) ḫazīne “Hazine, kasa.” 
Ḫaznaçı (II/1690)  ḫazīne+çi “Veznedar.” 
Ḫaўfsin- (II/1659) ḥayıf+sın- “Üzgün olmak, bağışlamak.” 
Ḫaўfsin- (II/1659)  ḥayıf+sın- “Üzgün olmak, bağışlamak.” 
Ḫaўfsun- (II/1659) ḥayıf+sun- “Üzgün olmak, bağışlamak.” 
Ḫaўfsunul- (II/1659) ḥayıf+sunul- “Sefil olmak, acımaya layık 

olmak.” 
Ḫaўfsün- (II/1660) ḥayıf+sün- “Üzgün olmak, bağışlamak.” 
Ḫof (II/1715) ḫavf “Hastalık, korku.” 
Hörmet (II/1797) ḥürmet “Saygı; onur, majeste.” 
Hörḿet (II/1797) ḥürmet “Saygı; onur, majeste.” 
Hörmetlĭ (II/1798) ḥürmet+li “Saygılı, saygıdeğer.” 
Ḫucura (II/1736) ḥücre “Oda.” 
Ḫuẕura (II/1736) ḥücre “Oda.” 
İmet (I/1574) ümmet “Halk.” 
Ḳabuñluḳ (II/456) ḳabūl+lük “Anlaşma, haz.” 
Ḳadar (II/311) ḳadar “Ölçü, sayı; kadar.” 
Ḳaḫır (II/78) ḳahr “Öfke; zehir.” 
Ḳala (II/224) ḳal‘a “Kale, güçlendirme.” 
Ḳamaz (II/481) ġammāz “İftiracı.” 
Ḳamazla- (II/481) ġammāz+la- “İftira atmak.” 

Ḳamazlıḳ (II/481) ġammāz+ lıḳ “İftira, gammaz.” 
Ḳammasçı (II/497)  ġammāz+çı “Yalancı.” 
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Ḳarban (II/214) ḳurbān “Kurban.” 
Ḳarḳ (II/189) ġarḳ “Gemi enkazı.” 
Ḳasapçı (II/349) ḳaṣṣāb+çı “Cellat.” 
Ḳawıl (II/469) ḳavl “Söz, görüş, arzu.” 
Keŕet (II/1092) kerr “Kat.” 
Ḳıbla (II/847) ḳıble “Kıble, güney; Allah’ın yüzü.” 
Ḳıyas (II/713) ḳıyās “Fiyat, üstünlük.” 
Ḳudrat (II/1006) ḳudret “Güç, Allah’ın eli.” 
Ḳumas (II/1048) ḳumāş “Kırmızı mal.” 
Ḳumaş (II/1048) ḳumāş “Kırmızı mal.” 
Ḳuwat (II/1041) ḳuvvet “Güç.” 

lan- (II/1041) ḳuvvet+len- “Güçlendirilmek, güç bulmak; 
güçlü olmak.” 

Ḳuwatlandır- (II/1041) ḳuvvet+lendir- “Güçlendirmek, güç vermek.” 
Ḳuwatlı (II/1041) ḳuvvet+li “Güçlü, yüce.” 
Ḳuwatsız (II/1042) ḳuvvet+siz “Güçsüz.” 
Küfür (II/1521) küfr “Küfür.” 
Küfürĺe- (II/1521) küfr “Küfür etmek.” 
Ma’arab (IV/1985) maġrib “Batı.” 
Ma’cun (IV/2050) ma‘cūn “İksir, ilaç; macun.” 
Mal (IV/2035) māl “Mülk, ürün; büyükbaş 

hayvan.” 
Malaḫ (IV/2037) melek “Melek.” 
Malham (IV/2039) merhem “Merhem.” 
Malhem (IV/2040)  merhem “Merhem.” 
Malhemĺe- (IV/2040) merhem+le- “Merhem sürmek.” 
Marab (IV/2026)  maġrib “Batı.” 
Marḳap (IV/2029) merkeb “At arabası.” 
Me es (IV/2092) mīrās “Miras.” 
Me esle- (IV/2092) mīrās+la- “Miras almak.” 
Mereslet- (IV/2092) mīrās+la-t- “Miras koymak.” 
Miskin (IV/2164) miskīn “Zavallı, mutsuz.” 
Mişkin (IV/2166) miskīn “Zavallı, mutsuz.” 
Mişkinlen- (IV/2166): miskīn+len- “Fakirleşmek.” 
Muft (IV/2214) müft “Boşuna.” 
Naḳıs (III/637) nāḳıṣ “Kör.” 
Namet (III/664) ni‘met “Zevk, mülk, hazine.” 
Nefst (III/689) nefs, nefis “Ruh.” 
Reḫmet (III/715) raḥmet “Merhamet.” 
Resim (III/716) resm “Tespit, karar.” 
Saddıḳ (IV/389) ṣādıḳ “Âdil, doğrucu.” 
Sahat (IV/283) sā’at “Saat.” 
Sapun (IV/406) ṣābūn “Sabun.” 
Saўtan (IV/229) şeyṭān “Şeytan, kötü ruh.” 
Sert (IV/468) şarṭ “Şart.” 
Sunduḳ (IV/763) ṣandūḳ “Sandık, koli.” 
Şaḫar (IV/940) seḥer “Sabah.” 
Şahat (IV/941) sā’at “Saat.” 
Şerbet (IV/1009) şerbet “Su, şeker ve limonatadan 

yapılmış içecek, limonata; 
şarap.” 

Şert (IV/1009) şarṭ “Şart, anlaşma, kontrat.” 
Şertli (IV/1009) şarṭ+lı “Anlaşması olan, müttefik” 
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Şükür (IV/1108)  şükr “Minnettarlık.” 
Tac (III/913) tāc “Taç; derviş baş sarığı.” 
Taraf (III/844) ṭaraf “Taraf, yer; taraf, parti.” 
Tiḱan (III/1348) dükkān “Bakkal, mağaza.” 
Vaḫt (IV/1956) vaḳt “Zaman.” 
Wakil (IV/1956) vekīl Wakil etmek “Tayin etmek, 

emretmek.” 
Walayet (IV/1961) vilāyet “Arazi, ilçe, devlet.” 
Wezir (IV/1973)  vezīr “Vezir.” 
Yesir (III/377)  esīr “Rehin.” 
Ẕaginem (IV/215) cehennem “Cehennem.” 
Zaḫmet (IV/862) zaḥmet “Emek, yük, kaygı, ağrı, üzüntü, 

zarar.” 
Zaman (IV/880) zamān “Zaman.” 
Zavañlı (IV/879) zevālli “Mutsuz.” 
Zawal (IV/879) zevāl “Mutsuzluk, ihtiyaç.” 
Ẕewher (IV/215) cevher “Kıymetli taş.” 
Zeўtun (IV/883) zeytūn “Zeytin ağacı.” 
Ẕımaġat (IV/216) cemā‘at “Aile, ev ahalisi.” 
Zulum (IV/920) ẓulm “Kırgınlık, adaletsizlik.” 
Zulumla- (IV/920)  ẓulm+la- “Kırmak, baskı yapmak.” 
Zulumlan- (IV/920)  ẓulm+la-n- “Kırılmış olmak, ezilmiş 

olmak.” 
Zulumluḳ (IV/920) ẓulm+luḳ “Kırgınlık, baskı yapmak.” 
Ẕurum (IV/216) cürm “Ceza.” 
Ẕurumla- (IV/216) cürm+le- “Cezalandırmak.” 
Ẕüher (IV/216)  cevher “Kıymetli taş.” 

 
B. Farsça Alıntılar 

KARAİM TÜRKÇESİ FARSÇA 
KÖKENLİ 

SÖZCÜĞÜN 
ÇEVİRİ YAZISI 

OPIT SLOVARYA 
TYURKSKİH 

NAREÇİY’DEKİ ANLAMI 

Anus (I/235) henüz “Daha.” 
Auara (I/68)  āvāre “Endişe, karışıklık; 

huzursuzluk.” 
Azat (I/561) āzād “Özgür, özgür olmuş.” 
Azatlıḳ (I/562) āzād+lıḳ “Özgürlük.” 
Azdaġa (I/580) ejderhā “Ejderha.” 
Ana (I /17) Ādīne “Cuma günü.” 
Aneci (I /22) āyīne+ci “Ayna işleri ustası, ayna satıcısı; 

aynayı tutan hizmetçi, berber; 
sihirbaz, yalancı, şarlatan.” 

Aўnelik (I/22) ādīne+lik “Yahudiler için kutsal (gün) 
olan Cumartesi için yemeğin 
Cuma gününden itibaren 
hazırlanması.” 

Baha (IV/1465) bahā “Kıymet, fiyat.” 
Bahalı (IV/1466) bahā+lı “Pahalı, kıymetli.” 
Baḫça (IV/1464) bāġçe “Bostan.” 
Bars (IV/1487) pārs “Panter, kaplan, leopar.” 
Barst (IV/1488) pārs “Panter, kaplan, leopar.” 
Babaḫ (IV/1431) bed-baḫt “Kötü, iğrenç.” 
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Badbaḫ (IV/1430) bed-baḫt “Kötü, iğrenç.” 
 

Bazar (IV/1542) bāzār “Pazar, fuar.” 
Be`zerǵen (IV/1633) bāzergān “Tüccar.” 
Bejergen (IV/1637) bāzergān “Tüccar.” 
Beťer (IV/1618)  bed+ter “Beter.” 
Beterrek (IV/1618) bed+ter+rek “Beter.” 
Bunyat (IV/1814) bünyād “Yapı.” 
Bürçümek (IV/1893) merdümek “Mercimek.” 
Cadu (IV/47) cādū “Büyücü.” 
Caduluḳ (IV/47) cādū+luḳ “Sihir.” 
Cañlı (IV/18) cān+lı “Ruhu olan.” 
Cañlıḫ (IV/18) cān+lıḫ “Ruha ait olan her şey.” 
Comart (IV/101) cüvān-merd “Cömert.” 
Comartlan- (IV/101) cüvān-merd+lan- “Cömert olmak.” 
Comartlıḳ (IV/101) cüvān-merd+lıḳ “Cömertlik.” 
Çardaḳ (III/1869) çār+tāḳ “Üst çardak; bekçi kulübesi.” 
Çatır (III/1898) çāder “Büyük çadır, çadır; kulübe.” 
Çıraḫ (III/2077) çerāġ “Mum.” 
Derya (III/1673) deryā “Nehir; büyük su.” 
Dost (III/1724) dūst “Arkadaş.” 
Dostça (III/1725) dūst+ça “Kız arkadaş.” 
Duşman (III/1795) düşmān “Düşman.” 
Duşmanlıḳ (III/1796) düşmān+lıḳ “Düşmanlık.” 
Eger (I/696) eger “Eğer.” 
Ene (I /659) āyīne “Ayna.” 
Faşman (IV/1917)  peşīmān “Pişmanlık.” 
Faşmanlı (IV/1918):  peşīmān+lı “Pişman olan kimse.” 
Fıryat (IV/1932) feryād “Çığlıklar.” 
Ger (II/1555) gūr “Mezar.” 
Gineḫ (II/1618) günāh “Günah.” 
Gineḫli (II/1618) günah+lı “Günahkâr.” 
Güneḫ (II/1635) günāh “Suç, ceza.” 
Güneḫli (II/1635) günāh+lı “Günahkâr, cezalı, suçlu.” 
Güyā (II/1633) gūyā “Güya, sanki.” 
Hanuz (II/1748) henüz “Yine, bundan başka.” 
Ḫasta (II/1687)  ḫasta “Hasta.” 
Ḫastalan- (II/1688) ḫasta+lan- “Hastalanmak, hasta olmak.” 
Ḫastalıḫ (II/1689) ḫasta+lıḫ “Hastalık.” 
Ḫişşim (II/1730) ḫışm “Güç, Allah’ın eli.” 
Ḫoca (II/1708) ḫoca “Zengin tüccar, sahip; zengin.” 
Ḫocalan- (II/1710) ḫoca+lan- “Zengin olmak.” 
Ḫocalıḫ (II/1710) ḫoca+lıḫ “Zenginlik.” 
Ḫor (II/1702) ḫor “İtici, kötü, aşağılayıcı; 

kınama.” 
Ḫorla- (II/1705) ḫor+la- “İhmal etmek, kınamak.” 
Ḫorlan- (II/1705) ḫor+lan- “İhmal edilmiş olmak.” 
Ḫorluḳ (II/1706) ḫor+luḳ “Ayıp, utanç, ihmal.” 
Ḫoẕa (II/1710) ḫoca “Zengin kimse.” 
Ḫoẕalan- (II/1710) ḫoca+lan- “Zengin olmak, zenginleşmek.” 
Ḫoẕalıḳ (II/1710) ḫoca+lıḳ “Zenginlik.” 
Izyan (I/1399) ziyān “Zarar.” 
Izzan (I/1399) ziyān “Zarar.” 
Izzanlı (I/1399) ziyān+lı “Zararlı.” 
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Ḳaġıt (II/76) kāgaẕ “Kâğıt.” 
Ḳawġa (II/473) ġavġā “Kavga, tartışma.” 
Ḳawġaçı (II/473) ġavġā+çı “Tartışan.” 
Ḳawġalaş- (II/473) ġavġā+la-ş- “Kavga etmek, tartışmak.” 
Ḳufas (II/1040) ḳafes “Kafes.” 
Mohor (IV/2122) mühr “Mühür.” 
Mohorla- (IV/2122) mühr+le- “Mühürlemek.” 
Mohorlan- (IV/2122) mühr+le-n- “Mühürlenmiş olmak.” 

Murdar (IV/2195) murdār “Sinirli, itici, aşağılık.” 
Murdarlıḳ (IV/2195) murdār+lıḳ “Şapşallık; alçaklık, aşağılık.” 
Neger (III/672) nūger “Yoldaş, işçi.” 
Nekes (III/671) nā-kes “Korkak, korkan, zayıf; hor 

görülen.” 
Nekeslik (III/671) nā-kes+lik “Hor görmek.” 
Paḳ (IV/1127) pāk “Temiz.” 
Pir (IV/1331) pīr “Yaşlı adam; kutsal.” 
Rast (III/712) rāst “Düz, sadık.” 
Ruswaў (III/723) rüsvā “Rezil olmuş, ayıplanmış.” 
Ruswaўla- (III/723)  rüsvā+la- “Utandırmak, tükürmek.” 
Ruswaўlıḳ (III/723) rüsvā +lıḳ “Utanç.” 
Sahar (IV/283) şehr “Şehir.” 
Sincir (IV/699) zencīr “Zincir.” 
Şahar (IV/941) şehr “Şehir.” 
Şeher (IV/1001) şehr “Şehir.” 
Şirin (IV/1073) şīrīn “Tatlı, hoş.” 
Şirinlik (IV/1073) şīrīn+lik “Tatlı, güzellik, zariflik, kibar.” 
Taf (III/982) def “Tef, timpani.” 
Taḫta (III/802) taḫta “Tahta.” 
Tamasa (III/996) temāşā “Manzara, dış, açık teras; 

mucize.” 
Tamaşa (III/997) temāşā “Manzara, dış, açık teras; 

mucize.” 
Tamaşalan- (III/997) temāşā+lan- “Şaşırmak.” 
Tamaşalıḫ (III/997) temāşā+lıḫ “Mucize; halka açık manzara 

yeri; izleyici için halka açık yer, 
yürümek için yer.” 

Tamaşalıḳ (III/997) temāşā+lıḳ “Mucize; halka açık manzara 
yeri; izleyici için halka açık yer, 
yürümek için yer.” 

Tarazu (III/843) terāzū “Terazi.” 
Tarazuw (III/843) terāzū “Terazi.” 
Tsardaḳ (IV/193) çār+tāḳ “Üst çardak; bekçi kulübesi.” 
Tsıraḳ (IV/205) çerāġ “Işın; mum, ışık.” 
Tsıraḳpa (IV/205) çerāġ-pā “Mumluk.” 
Tüfek (III/1599) tūfeng “Silah.” 
Weren (IV/1968): virān “Çöllük, dağılmış.” 
Werenlik (IV/1969) virān+lıḳ “Sahra.” 
Wi eñlik (IV/1979) virān+lıḳ “Sahra.” 
Wi en (I V/1979) virān “Dağılmış, çöllük.” 
Ẕadu (IV/215) cādū “Büyücü, cadı.” 
Ẕaduluḳ (IV/215) cādū+luḳ “Büyü.” 
Ẕan (IV/215) cān “Ruh.” 
Ẕanlı (IV/215) cān+lı “Ruhu olan, canlı.” 
Zından (IV/904) zindān “Hapishane, korunan kale.” 
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KARAİM TÜRKÇESİ FARSÇA 
KÖKENLİ 

SÖZCÜĞÜN 
ÇEVİRİ YAZISI 

OPIT SLOVARYA 
TYURKSKİH 

NAREÇİY’DEKİ ANLAMI 

Zınharla- (IV/904) zinhār+la- “Emretmek, zorlamak.” 
Zor (IV/898) zūr “Güç, zorlama; büyük, 

kocaman, yüce.” 
 

II. SONUÇ 
Bugün ölmek üzere olan diller arasında yer alan Karaim Türkçesi Arapça, Farsça, 

İbranice, Lehçe, Yunanca, Rusça, Fransızca vb. pek çok dilden sözcük 
bulunmaktadır. Bu çalışmada Arapçadan alıntı 131 sözcük, Farsçadan alıntı 
115 sözcük ele alınmıştır. Arapça ve Farsçadan alıntı sözcükler Karaim 
Türkçesinde bazen aynı şekilde bazen ise ses farklılıklarıyla (c> ẕ, ç> ts, d> 
t, d> ,  ġ> h, ġ> ḳ, i> ı, j> z, ḳ> ḫ, l > ñ, m> b, p> b, p> f, ş> s,  ż> d, z> s 
vb.) kullanılmıştır. Bu durum lehçede ağız farklılıkları olduğunu 
göstermektedir. 

Bazı sözcüklerde ünsüz düşmesi (hāl+î > alı, maġrib > ma’arab, henüz > anus…), 
ünsüz türemesi  (fā’ide > faўda, sā’at > sahat, esīr> yesir…), ünlü 
türemesi (‘ayb > ayıp, fikr > fikir…), ünlü benzeşmesi (dünyā > dunya…), 
ünlü daralması (cehennem> cehinńem, cemā‘āt> cımaġat…), ünlü 
kısalması (elmās > almas, hāl+î > alı, ‘azīz> azız, bāṭıl > batıl…), 
aykırılaşma (cevher> cuher…), tonsuzlaşma  (‘ayb > ayıp), tekleşme 
(ġammāz > ḳamaz, ḳuvvet > ḳuwat, ümmet > imet…), ikizleşme (ṣādıḳ > 
saddıḳ…), göçüşme (ziyān > ızyan) gibi ses olayları da görülmektedir. 
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                                    ЗНАЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО МАРКЕТИНГА 
 
                                     THE IMPORTANCE OF SOCIAL MARKETING 
 
                                                          Levan LAZVIASHVILI*  

 
 
ABSTRACT 
The present article deals with the priority areas of social marketing, namely: 

creation and development of consumer values, socio-entrepreneurial view of marketing 
management, strategic focus on the target audience. Social marketing management ensures 
an optimal balance between a 'zone of responsibility' and a 'Protestant ethic', which in turn 
is a prerequisite for rationalizing development. The article focuses on the matrix link 
between segment attractiveness and business advantage and the marketing strategies to be 
followed in each matrix situation. Therefore, social marketing has accumulated 
"impression marketing" and "event marketing" in terms of empirical marketing over time 
and space.  

Key Words: Area of responsibility. Rationalization of development. Social 
Algorithm. Consumer values. Market adaptation. Social connection.   

 
АННОТАЦИЯ 
В данной статье рассматриваются приоритетные направления социального 

маркетинга, а именно: создание и развитие потребительских ценностей, социально-
предпринимательский взгляд на управление маркетингом, стратегическая 
ориентация на целевую аудиторию. Управление социальным маркетингом 
обеспечивает оптимальный баланс между «зоной ответственности» и 
«протестантской этикой», что, в свою очередь, является необходимым условием для 
рационализации развития. В статье рассматривается матричная связь между 
привлекательностью сегмента и бизнес-преимуществами, а также маркетинговые 
стратегии, которым необходимо следовать в каждой матричной ситуации. Таким 
образом, социальный маркетинг накопил «маркетинг впечатлений» и «маркетинг 
событий» с точки зрения эмпирического маркетинга во времени и пространстве. 

Ключевые слова: зона ответственности. рационализация развития. 
социальный алгоритм. потребительская ценность. рыночная адаптация. социальная 
связь.  

 
 
Учитывая реалии современного рынка, важно сосредоточиться на 

управлении социальным маркетингом.  
        Мы можем представить модель маркетинг менеджмента, как социально-

предпринимательскую точку зрения, на основе которой мы можем сделать вывод, 
что потребительская ценность формирует акционерную стоимость. 

 
 
 
 
 
 

                                                            
* Lazviashvili,  L.,Assoc. Prof. Dr. Marketing and Management. University “Geomedi”, Tbilisi, 
Georgia, levani.uni5@mail.ru  
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        Схема 1.  

 
  

       
 
 
 
 Область управления социальным алгоритмом (Ambler 2000: 45)  обеспечивает 

матричную связь между областью ответственности и рационализацией развития. 
Ответственный маркетинг ориентируется на заинтересованность компании в 
степени удовлетворенности целевой аудитории.  

        Целевое развитие во времени и пространстве обеспечивает тесную связь 
между выбором ценности и развитием ценности, указывая на то, что целевая 
сегментация и правильное и эффективное позиционирование являются 
предварительным условием для получения положительного отзыва от сообщества 
потребителей.  

       Для управления социальным маркетингом приоритетом является 
поддержание и поддержание эффективного баланса между «протестантской этикой» 
и социально-психологическим климатом, с одной стороны, и между вертикальной 
зоной (защита подчинения) и «плюралистической зоной» (прагматический климат и 
рациональное управление). 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

потребительская ценность

привлечение потребителей

прибыльность компании

организационное развитие

акционерная ценность
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                 Схема 2.  стратегический фокус. 
 

 
    Максимальная степень социальной связи очевидна в персональном и 

эксклюзивном маркетинге - в одном клиентском сегменте, где 
идентифицированный сегмент может называться «с глазу на глаз» маркетингом ( 
Котлер 2012: 111). Предложение адаптированного рыночного варианта целевому 
покупателю гарантирует, что оно генерирует экономическую, психологическую и 
функциональную ценность, что, таким образом, положительно скажется на 
идентичности бренда и конкурентных преимуществах компании, в конечном 
счете, на эволюции покупателя или формирующемся маркетинге. 

        Рассматривая матричные отношения между ценностями фирмы и 
потребителя, следует отметить, что в контексте наивысшего качества этих 
ценностей компании выгодно поддерживать долгосрочные отношения и 
поддерживать оптимальный спрос. Только при низких потребительских ценах 
важно завоевать рыночную власть и укрепить конкурентные позиции. В 
противном случае руководству компании придется задуматься о смене 
направления. 

          На начальном этапе компания фокусируется на «культурной 
безопасности своей территории», так как на начальном этапе основатель 
выступает в качестве организатора имиджа и инициатора идеи. На следующем 
этапе важно, чтобы высшее руководство компании осуществило творческий 
синтез, то есть гибридизацию культур, адаптированных к рынку, что будет 
мотиватором для «организационного развития» и социального партнерства. 
Социокультурный трансфер обеспечивает демократизацию управления и 
концентрацию сил на сотрудничестве с целевой аудиторией. 

   Эта диаграмма показывает матричную связь между привлекательностью 
сегмента и бизнес-преимуществами компании и, следовательно, связанными 
маркетинговыми стратегиями. 

 
 
 
 
 
 

• удержание потребителей
• фсихологическое 

репозиционирование.
• интенсивность 

потребления.
• создание новых 

потребителей.

потребительскя
ценность

• рост цены
• сокращение операционных 

издержек.
• использование активов.

акционерная 
ценность
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    Схема 3.  
 Привлекательност

ь сегмента 
- позитивная 

Привл. сегмента-
негативная 

Деловое 
преимущ. позитивное 

Сохранение 
лидерских позиции. 

Конгл. Диверc. 

Лояльность 
потребителей. 

маркетинг 
взаимоотношения. 

Деловое 
преимущ.  

негативное 

Осуществление 
интеграционных 
стратегии. 

Экономия орг. 
ресурсов. Изменение 
профиля. 

 
     Приоритетная роль социального маркетинга отражается в: обеспечении 

долгосрочной сделки, восприятии интереса потребителей. В условиях рынка 
компании должны руководствоваться интересами клиента и мыслить с точки зрения 
позиции покупателя. Расширение клиентской базы и активизация «доли 
покупателя» (Макхальберт 2010:65) в будущем обеспечат устойчивое развитие 
компании через национальные и глобальные границы. Важность социального 
маркетинга обусловлена тем, что гибкое рыночное предложение, нацеленное на 
целевую аудиторию, приводит к формированию «импрессионного маркетинга» в 
эмпирическом пространстве. Внешняя ориентация должна обеспечивать укрепление 
социально-структурных связей и развитие ценностного маркетинга. 
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