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AVRASİYA ZİRVƏSİ 
5-ci Elmi Araşdırmalar və Aktual Problemlər konfransı

16-19 Dekabr 2019/  XƏZƏR ÜNİVERSİTETİ/  BAKI, AZƏRBAYCAN

5. Uluslararası
Hakemli & Katılımlı

AVRASYA ZİRVESİ 
16-19 Aralık 2019

HAZAR ÜNİVERSİTESİ, BAKÜ, AZERBAYCAN 

EUROASIA 
Congress on Scientific Researches and Recent Trends-V 

PROGRAM 

Venue: KHAZAR UNIVERSITY

41 Mahsati Ganjavi Rd, Baku 1096, Azerbaijan 



17.12.2019- REGISTRATION 

17.12.2019- SESSIONS 

10.00-12.00- Opening Ceremony (Speeches, Exhibition) 

- Hamlet İsahanlı
Chairman of the Board of Trustees of Khazar University 

- Assoc. Prof. İrade Halilova
Rector of Khazar University 

- Mustafa Latif Emek
Chairman of IKSAD 

-Asst. Prof. Muntazar Mehdi
National University of Modern Languages, Islamabad 

-Prof. Dr. Mahire Hüseynova
Faculty Dean of Azerbaijan State Pedagogical University 



ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR 

- Program bilimsel DİSİPLİN’ler gözetilerek hazırlanmıştır. Lütfen programı dikkatlice kontrol

ediniz. Programda çalışmanıza ilişkin eksiklik/hata olduğunu düşünüyorsanız en geç 8 Aralık

2019 tarihine kadar kongre sekretaryası ile iletişime geçiniz. Programın yoğunluğu

sebebiyle değişiklik taleplerinin karşılanamayacağını özellikle belirtmek isteriz

- Her bir sunum için ayrılan süre 15 dk’dır. Lütfen sürenizi aşmamaya özen gösteriniz

- Oturumun başlatılması, sunum sıralamasının belirlenmesi, soru cevap alınması, ara verilmesi

oturumun kapatılması ve oturuma ilişkin tüm hususlarda Kongre Tüzel Kişiliği’ni temsilen

Oturum Başkanları TAM YETKİLİDİR

- Katılım belgeleri, oturum sonunda Oturum Başkanları tarafından teslim edilecektir

- Kongre özet ve tam metin kitapları, kongre takviminde belirtilen süre içerisinde

yayınlanacaktır

- Kongreyle ilgili her konuda düzenleme ve yürütme kurulu üyelerimiz ile koordinatörlerimizin

sizlere hizmet etmekten kıvanç duyacağını ayrıca belirtmek isterim.

VACİB QEYDLƏR 

- Qeyd masası 08: 00-da açılır və 16: 00-dək fəaliyyət göstərəcəkdir.

- Zəhmət olmasa açılış mərasimində olun

- Zəhmət olmasa iclasınızdan ən az bir saat əvvəl qeydiyyatdan keçin

- Seans başlamazdan ən azı 30 dəqiqə əvvəl iclas otağında olun

- Sessiya rəhbəri təqdimatlarla bağlı bütün məsələlərdə tam səlahiyyətlidir;

qəhvə fasilələri və sessiya.

- Sertifikatlar iclasın sonunda sessiya sədri tərəfindən veriləcəkdir.

- Qurultay proqramında məkan və vaxt dəyişikliyi kimi müraciətlər nəzərə alınmayacaq.

- Proqramda hər hansı bir çatışmazlıq olduğunu düşünürsənsə, xahiş edirəm 8 dekabr 2019-cu il tarixinədək bizə

elektron poçt göndərin

- Sertifikatda müəlliflərin adları və kağız başlıqları, proqramda olduğu kimi çap olunacaq.

IMPORTANT NOTES 

- Registration desk opens at 08:00 and shall function till 16:00 pm.

- Please registrate at least an hour prior to your session

- Be in the session room at least 30 minutes before the session starts

- Head of session are fully empowered in all matters related to the presentations,

coffee-breaks and session.

- Certificates will be given by the session chair at the end of the session.

- In the congress program, requests such as location and time changes will not be taken into consideration.

- If you think there are any shortcomings in the program, please email us at the latest by

8th December 2019

- The names of the authors and titles of paper in the certificate will be printed as in the program.



Solo Exhibitions 

10.00-12.00 

Açılış Mərasimi / Opening Ceremony 

12:00 - 13:00  

Öğle yemeği / Lunch 



Head of the session: 

Dos. Sehranə Kasimi 

Date: 17.12.2019 

Tuesday 
Time: 1300:1500 Saloon: 1 

Orucova Ramilə 
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti 

FOLKLOR MƏTNLƏRİNDƏ KÖMƏKÇİ NİTQ HİSSƏLƏRİNİN 
STRUKTUR VƏ SEMANTİK XÜSUSİYYƏTLƏRİ 

Prof. Dr. Halil AKDENİZ 
Işık Üniversitesi 

SANATTA VE BİLİMDE YARATICILIK: BİLİMDE VE SANATTA 
YARATICILIK VE İNOVASYON GELİŞTİRMEYE YÖNELİK BİR 

EĞİTİM MODELİ ÖNERİSİ 

Dos. Sehranə Kasimi 
AMEA-nın Memarlıq və İncəsənət İnstitu 

Leyla Ağayeva 
AMEA-nın Memarlıq və İncəsənət İnstitu 

ORTA ƏSR MİNİATÜRLƏRİNDƏ MUSİQİ ALƏTLƏRİ 

Dr. Öğr. Üyesi Kübra ŞAHİN ÇEKEN 
Iğdır Üniversitesi 

YAZILI METNİN SANAT NESNESİNE DÖNÜŞMESİ 

Dr. Öğr. Üyesi Kübra ŞAHİN ÇEKEN 
Iğdır Üniversitesi 

KURT SCHWİTTERS KOLAJLARINDAKİ KADIN FORMUNUN 
İRDELENMESİ 

Lect. Elçin TELLİ 
Iğdır Universty 

Prof. Emel ŞÖLENAY 
Anadolu Universty 

IĞDIR - TUZLUCA İLÇESİ TOPRAĞININ KARAKTERİZASYONU VE 
SERAMİK ÜRETİMİNDE KULLANILABİLİRLİĞİNİN 

ARAŞTIRILMASI 

Mələk Kərimova 
Xəzər Universiteti 

SƏNƏT ANLAYIŞI ILƏ MARCEL DUCHAMP VƏ DADAİZM 

Öğr. Gör. Amina TABARU 
Iğdır Üniversitesi 

ERGENLİK DÖNEMİNDE SES 

Subeybat Tahir 
Bakı Mühəndislik Universiteti 

ƏSKİ TÜRKLƏRİN BAŞ GEYİMLƏRİ – BÖRK VƏ BÜRÜNCÜK 

Dos. Könül Əsədli 
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası 

ŞİRVAN BÖLGƏSİNDƏ ETNOMUSİQİ ŞÜNASLIQ HAQQINDA 

Head of the session: 

Doç. Dr. Veli SÜME 

Date: 17.12.2019 

Tuesday 
Time: 1300:1500 Saloon: 2 

Murat YUCEL 
Gazi University 

EFFECT OF PUMP POWER AND FIBER LENGTH ON AMPLIFIER 
GAIN IN YTTERBIUM DOPED FIBER OPTIC AMPLIFIERS 

G. Tuba TÜRKSAVAŞ
Anadolu Üniversitesi

KÜRESEL ENERJİ MÜCADELELERİ BAĞLAMINDA ALMAN 
ENERJİ POLİTİKALARI 

Dr. Öğr. Üyesi Abdullah YİNANÇ 
Namık Kemal Üniversitesi 

ATIKSULARDAN GAZ ELDESİ ÇALIŞMALAR VE ENERJİ ÜRETİMİ 

Dr. Öğr. Üyesi Abdullah YİNANÇ 
Namık Kemal Üniversitesi 

ARITIM VE ENERJİ ELDE EDİLMESİ AMACIYLA DİYATOMELERİN 
KULLANIMI 

Dr. Öğr. Üyesi Abdullah YİNANÇ 
Namık Kemal Üniversitesi 

BÜYÜK ENTEGRE ATIK SU MODELİ VE HAVZA EYLEM PLANI VE 
UYGULAMASINA BAKIŞ 

Veli SÜME 
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 

Ahmed Yasin ÖZENER 
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 

Nihat Utku GÜNER 
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI ARASINDA GELENEKSEL 
SU DEĞİRMENLERİNİN ROLÜ 

Bünyamin ALBAYRAK 
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 

Veli SÜME 
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 

Turan YÜKSEK 
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 

Erol ŞADOĞLU 
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 

Bülent VEREP 
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 

TAŞKIN TAHMİNİNDE HAVZA KARAKTERİSTİKLERİ VE ARAZİ 
BOZULMALARI; RİZE İLİ DEREPAZARI ÖRNEĞİ 

Arzu Sadigova 
AMEA Fizika İnstitutu 

Aynure Hadiyeva 
AMEA Fizika İnstitutu 

Pervane Esilbeyli 
AMEA Fizika İnstitutu 

Elara Mamedova 
AMEA Fizika İnstitutu 

YÜKSEK YOĞUNLUKLU POLIETILENIN YIPRANMA SÜRESINE 
NANOKILIN ETKISI 



Head of the session: 

Doç. Dr. Hakkı ÇİFTÇİ 

Date: 17.12.2019 

Tuesday 
Time: 1300:1500 Saloon: 3 

Doç. Dr. Vefa KURBAN 
Ege Üniversitesi 
Nur ÇÜMEN 

Ege Üniversitesi 

RUSSIA’S BANDWAGONING OR BALANCING STRATEGY WITHIN 
THE SCOP OF THE CYPRUS ISSUE: TURKEY 

Doç. Dr. Vefa KURBAN 
Ege Üniversitesi 

Esma EFE 
Ege Üniversitesi 

Büşra AVCI 
Ege Üniversitesi 

TÜRK ve RUS DIŞ POLİTİKALARINDA AVRASYACILIK: 
KARŞILAŞTIRMALI YAKLAŞIM 

Elvan CAFAROV 
Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi 

DOĞU ANADOLU BÖLGESİNİN SİYASİ VE ETNİK ÖZELLİKLERİ 

Feride Allahverdiyeva 
Bakü Devlet Üniversitesi 

AVRUPA ÜLKELERİNİN ARAP BAHARI YAKLAŞIMI 

Şeyda ÇEVİKEL 
Hazar Üniversitesi 

TÜRK BİRLİĞİ’NE YÖNELİK ENTEGRASYON ÇABALARI, OLASI 
ENGELLER VE FIRSATLAR 

Bahar OZSOY 
Baku State University 

POLITICAL AND ECONOMIC RELATIONS OF AZERBAIJAN WITH 
CENTRAL ASIAN TURKISH STATES 

Doç. Dr. Hakkı ÇİFTÇİ 
Çukurova Üniversitesi 

BEŞ DEVLET BİR MİLLET AZERBEYCAN, KAZAKİSTAN, 
KIRGIZİSTAN, ÖZBEKİSTAN VE TÜRKİYE İŞ YAPMA KOLAYLIĞI 

Nübar Cəbrayılova 
Azərbaycan Respublikası Prezident yanında 

Dövlət İdarəçilik Akademiyası 
ƏTRAF MÜHİTİN ÇİRKLƏNMƏSİNDƏ İEÖ VƏ İEOÖ-LƏRİN ROLU 

Tansir Abbas Hashmi 
Al-Kauthar Islamic Univeristy Islamabad 

THE ISLAMIC PRINCIPLES OF INTERNATIONAL RELATIONS IN 
CONTEMPORARY WORLD 

Head of the session: 

Prof. Dr. Makbule SABZİYEVA 

Date: 17.12.2019 

Tuesday 
Time: 1300:1500 Saloon: 4 

Prof. Dr. Makbule SABZİYEVA 
Anadolu Üniversitesi 

BİR ÖMRÜN HİKÂYESİ: GENERAL-DOĞUBİLİMCİ MEMMED 
SADIG AĞABEYZADE 

Dr. Öğr. Üyesi Abuzer KALYON 
Ankara Hacı Bayram Veli Ünversitesi 

Dr. Filiz KALYON 
Polatlı Şehit Seher Yaşar Anadolu Kız İHL 

MISIR MİLLÎ KÜTÜPHANESİNDEKİ NECÂTÎ BEG DİVAN 
NÜSHALARI HAKKINDA 

Dr. Öğr. Üyesi Abuzer KALYON 
Ankara Hacı Bayram Veli Ünversitesi 

Dr. Filiz KALYON 
Polatlı Şehit Seher Yaşar Anadolu Kız İHL 

HÜSN Ü AŞK’TA AŞK’IN HÜSNE KAVUŞMAK İÇİN GEÇTİĞİ 
SIKINTILI AŞAMALAR 

Dos. Səlimə Qasımova 
Bakı Slavyan Universiteti 

C.MƏMMƏDQULUZADƏ VƏ O.HENRİNİN REALİZMİNİN
XÜSUSİYYƏTLƏRİ 

Aysel Talıbova 
Bakı Mühəndislik Universiteti 

ƏDƏBİYYATDA DİKTATOR OBRAZI (QABRİEL QARSİA MARKEZİN 
“PATRİARXIN PAYIZI” ƏSƏRİ ƏSASINDA 

Dr. Terane NAĞIYEVA 
Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi 

BAHTİYAR VAHABZADE’NİN ŞİİRLERİNDE TÜRK VE TÜRKÇÜLÜK 

Nailə Əskər 
AMEA Folklor İnstitutu 

“KOROĞLU” EPOSU ŞƏRQ VƏ QƏRB VERSİYALARINDA 

Hacıyeva GÜLNARA 
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti 

Gİ DE MOPASSANIN NOVELLA VƏ ROMANLARINDA “KİÇİK 
İNSAN” MƏSƏLƏSİ 

Şəfa MURADOVA 
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti 

XV ƏSR TƏSƏVVÜF POEZİYASINDA MÜRİD-MÜRŞİD 
MÜNASİBƏTLƏRİ 



Head of the session: 

Prof. Dr. Selim Hilmi ÖZKAN 

Date: 17.12.2019 

Tuesday 
Time: 1300:1500 Saloon: 5 

Prof. Dr. Ahmet Ali GAZEL 
Afyon Kocatepe Üniversitesi 

OSMANLI ARŞİVİNDE YENİ TASNİF EDİLEN BELGELER IŞIĞINDA 
1914 OSMANLI-ALMAN İTTİFAK ANTLAŞMASI 

Prof. Dr. Ahmet Ali GAZEL 
Afyon Kocatepe Üniversitesi 

SAİT HALİM PAŞA’YA GÖRE OSMANLI DEVLETİ’NİN BİRİNCİ 
DÜNYA SAVAŞI’NA GİRİŞİ (1918 MECLİS SORUŞTURMASI 

TUTANAKLARINA GÖRE) 

Prof. Dr. Selim Hilmi ÖZKAN 
Yıldız Teknik Üniversitesi 

TÜRK DEVLET ANLAYIŞI VE İRAN DEVLET ANLAYIŞININ 
ETKİLEŞİMİ 

Prof. Dr. Selim Hilmi ÖZKAN 
Yıldız Teknik Üniversitesi 

OSMANLI DEVLETİNDE KÖLELİĞİN VE KÖLE TİCARETİNİN 
HUKUKİ ALT YAPISI 

Gunay Heydarli 
Baku State University 

THE MISSIONARY MOVEMENT IN THE SAFAVID EMPIRE: 
INTERRELIGIOUS AND INTERCULTURAL EXCHANGES 

Doç. Dr. Mustafa SAĞDIÇ 
Yıldız Teknik Üniversitesi 

TÜRK ÜNİVERSİTELERİNDE GENEL KÜLTÜR DERSLERİ 

Doç. Dr. Mustafa SAĞDIÇ 
Yıldız Teknik Üniversitesi 

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNDE COĞRAFİ KAVRAMLARA 
İLİŞKİN ÖĞRENME GÜÇLÜKLERİ 

Prof. Dr. İbrahim EROL 
Afyon Kocatepe Üniversitesi 

AFYONKARAHİSARDA YETİŞEN BAZI TIBBİ VE AROMATİK 
BİTKİLERİN EKSTRAKLARININ BİYOLOJİK ETKİNLİKLERİNİN 

BELİRLENMESİ 

Prof. Dr. İbrahim EROL 
Afyon Kocatepe Üniversitesi 

Öğrt. Gör. Ramazan ÖZÇAKIR 
Akdeniz Üniversitesi 

SÜLFONAMİT YAN GRUPLU YENİ MALEİMİT POLİMERLERİNİN 
SENTEZİ 

Öğr. Gör. Dr. Tuğçe ÜNER 
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi 

Öğr. Gör. Dr. Aybike Tuba ÖZDEN 
Ondokuz Mayıs Üniversitesi 

BİR REKREASYONEL PAZARLAMA FAALİYETİ OLARAK KÖROĞLU 
ZİRVESİ YÜRÜYÜŞÜNÜN DOĞA VE KÜLTÜR TURİZMİ AÇISINDAN 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

 

Head of the session: 

Prof. Dr. Mahirə HÜSEYNOVA 

Date: 17.12.2019 

Tuesday 
Time: 1530:1730 Saloon: 1 

Res. Assist. Ülkü ÇOBAN SURAL 
Gazi University 

Prof. Dr. Neşe TERTEMİZ 
Gazi University 

PROOF SCHEME CHARTS AND INSTRUCTIONAL EXPLANATIONS 
USED BY PROSPECTIVE CLASS TEACHERS FOR CIRCUMFERENCE 

CALCULATIONS 

Dilber ACAR 
Class Teacher, Ministry of Education 

Prof. Dr. Neşe TERTEMİZ 
Gazi University 

Dr. Adem TAŞDEMİR 
Ahi Evran University 

THE INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN 
MATHEMATICS AND SCIENCE PROBLEM SOLVING SKILLS AND 
ACHIEVEMENTS OF STUDENTS WHO WERE BEING EDUCATED 

WITH STEM 

Assist. Prof. H. Ayşe CANER 
Boğaziçi University 

Işık YILMAZ 
Dogus Automative 

FACTORS THAT CONTRIBUTE TO ADULT LEARNERS’ 
PERSISTENCE IN BASIC LITERACY PROGRAMS IN TURKEY 

Arş. Gör. Ayşe ÇİFTÇİ 
Muş Alparslan Üniversitesi 

Prof. Dr. Mustafa Sami TOPÇU 
Yıldız Teknik Üniversitesi 

ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ KONUSUNDA AÇIK UÇLU SORULARDAN 
OLUŞAN BİR ÖLÇME ARACI GELİŞTİRİLMESİ: GEÇERLİK VE 

GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI 

Prof. Dr. Mustafa Sami TOPÇU 
Yıldız Teknik Üniversitesi 
Arş. Gör. Ayşe ÇİFTÇİ 

Muş Alparslan Üniversitesi 

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ STEM TEMELLİ 
DERSLERİN BAŞARILI BİR ŞEKİLDE UYGULANMASINA İLİŞKİN 

GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİ 

Səbinə MƏMMƏDOVA 
AMK 

AZƏRBAYCANDA “KAMANÇA MƏKTƏBİ” DƏRSLİKLƏRİNİN 
QARŞILIQLI ƏLAQƏLƏRİ 

Dr. Maya QASIMOVA 
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti 

İSMİN TƏDRİSİ PROSESİNDƏ İBTİDAİ SİNİF ŞAGİRDLƏRİNİN 
NİTQİNİN İNKİŞAF ETDİRİLMƏSİ YOLLARI 

Prof. Dr. Mahirə HÜSEYNOVA 
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti 

ÜMUMTÜRK DİLLƏRININ DİALEKT VƏ ŞİVƏLƏRİNİN QARŞILIQLI 
İNTEQRASİYA MƏSƏLƏLƏRİNİN TƏDQİQİ ƏHƏMİYYƏTİ 
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Orucova RAMILƏ 
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XÜLASƏ 
Folklor mətnlərindəki poetikliyin bədii ifadə vasitələri olan məcazlarla, sintaktik 

fiqurlarla məhdudlaşmır. Bu mətnlərdə dilin bütün səviyyələri-sözlərdən tutmuş sintaksis və 
üslublara qədər, ifadəliliyin, poetikliyin gözəl nümunələri əks olunmuşdur. Ayı-ayrı leksik 
vahidlər, sözlərin həmcinslənməsi, leksik-simantik söz qrupları, məcazlar sistemi ilə bərabər 
köməkçi nitq hissələri də folklor mətnlərində geniş poetiklik imkanları yaratmağa xidmət 
göstərir. Poetiklik yaratmaq üçün seçilmiş köməkçi nitq hissələri mətnlərin dilinə bir əlvanlıq 
verir, onu ahəngdar bir şəklə salır, emosionallığı qat-qat artırır, strukturunu  və semantikanı 
gücləndirir. 

Dil işarələr sistemi və onların birləşdirilməsi vasitəsidir, o ünsiyyət vasitəsi, fikirlərin, 
hisslərin ifadəsi, iradənin, arzunun bildirməsi aləmidir. Dilsiz təfəkkür yoxdur. O, insanın 
özünü şəxsiyyət kimi dərk etməsinə, reallığı mənimsəməsinə kömək edir. Dil müxtəlif 
səciyyəli vahidlər sistemindən təşkil olunur. (əlifba, söz, qayda). Söz anlayışı və predmeti 
əvəz edən, nominativ funksiyanı yerinə yetirən əsas işarədir (səsli və ya yazılı). Sözün 
kommunikativ funksiyası fikir və informasiyanı ötürən cümlə ilə yerinə yetirilir və cümləni 
köməkçi nitq hissələrsiz təsəvvür etmək qeyri mümkündür.İndiyə kimi Azərbaycan 
dilçiliyində folklor mətnlərində intensiv şəkildə müşahidə edilən kğməkçi nitq hissələrinin 
struktur əlamətləri təqdiqat obyektinə çevrilməmişdir ki, bu baxımdan belə bir mövzunun 
hərtərəfli və sistemli şəkildə tədqiqi olduqca aktuallıq kəsb edən məsələlərdən hesab 
olunmalıdır. 

Folklor mətnlərinin təşkilində də köməkçi nitq hissələri fəal şəkildə iştirak edir, 
mətnlərin komponentlərini bir-biri ilə struktur və semantik baxımdan nizama salır. Məqalədə 
folklor mətnləri arasında semantik əlaqənin yaranmasında köməkçi nitq hissələrinin 
funksiyalarına aydınlıq gətirilir və onların omonimliyinə, sinonimliyinə də toxunulur.Bundan 
əlavə yalnız bir köməkçi sözdən ibarət olub və morfoloji cəhətdən parçalanmayan sadə 
bağlayıcıların və eyni zamanda iki, üç, dörd sadə bağlayıcıların yanaşması yolu ilə yaranan 
mürəkkəb bağlayıcıların folklor mətnlərinin strukturunda oynadığı rola da diqqət yetirilir. 
Açar Sözler :Semantika,Köməkçi ,Nitq,Sinonim,Omonim,Mətn 

      Köməkçi nitq hissələri morfoloji sistemin üzvü olmaqla mətn daxilində müəyyən 
semantik əlaqələr yaradır ki, belə əlaqələr Azərbaycan folklor mətnlərində intensiv şəkildə 
müşahidə edilir. Köməkçi nitq hissələri əsasında semantik əlaqələndirməni analiz etmək üçün 
hər bir  nitq aktlarının və folklor personajının dil xüsusiyyətlərini müəyyən etmək lazım gəlir. 
Bu zaman nitqin morfologiyasının, sintaktik konstruksiyalarının analizi edilir, folklor 
mətnlərinin taktikası və strategiyası müəyyənləşdirilir. Dildəki vahidlərin əlaqələri arasındakı 
münasibəti göstərmək üçün işlədilən ümumi ad və ya termin də “semantik əlaqələndirmə” 
adlanır və köməkçi nitq hissələri vasitəsilə bu cür əlaqələr omonimlər, sinonimlər, antonimlər, 
tabesiz və tabeli mürəkkəb cümlələr arasında yaradıla bilir. Məsələn, eyni bir qoşma mənaca 
müxtəlif qoşma qrupuna daxil olur və folklor örnəklərinin dilində omonimləşir. Və yaxud, bir 
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məna qrupunda eyni mənanı ifadə edən bir neçə qoşmaya rast gəlmək olur ki, belə qoşmalar 
folklor mətnlərində sinonimləşir. Və yaxud da ki, bir məna qrupuna mənsub olan qoşmalar öz 
xüsusiyyətinə görə başqa məna qrupuna aid olan qoşmaların bildirdiyi mənaya əks məna 
yarada bilir ki, onlar antonim qoşmalar hesab olunur və bunlar da folklor mətnlərində fəal 
çıxış edir. 

Poetikliyin əmələ gəlməsində dilin bütün yarusları iştirak edir və bu baxımdan folklor 
mətnlərində işlənən köməçki nitq hissələrinin struktur baxımdan  rəngarəngliyi də  xüsusi 
önəm daşıyır. Başqa sözlə desək folklor mətnlərindəki nitq aktlarının quruluşunun, 
ardıcıllığının, dinamikasının nizama salınmasında, yaranmasında köməkçi nitq hissələri də 
yaxından və fəal bir şəkildə iştirak edir. Poetikliyin təmin edilməsində aparıcı vəzifə folklor 
mətnlərində leksika ilə semantikanın üzərinə düşür və bu dilimizin məcazlar sistemi, omonim, 
antonim, emosional-ekspessiv dil vahidlərinin köməyi ilə baş verdiyi kimi, köməkçi nitq 
hissələri ilə də yarana bilir. Poetikliyin əmələ gəlməsində leksik qat ilə yanaşı sintaksisin də 
rolu danılmazdır və bu keyfiyyətin yaranmasında, əmələ gəlməsində digər dil fiqurları ilə 
birgə köməkçi nitq hissələri də mətnin strukturuna və semantik nüvəsinə xüsusi rəng verir. 

Folklor mətnlərinin təbiətindən doğan ən mühüm keyfiyyətlərdən biri poetiklikdir və 
dilimizdə bu keyfiyyətləri təmin edən imkanlar olduqca genişdir. M. İsmayılova da doğru 
olaraq yazır ki, az sözlə çox şey demək, yeri gəldikcə məsəl çəkmək, müqayisələr vermək, 
hikmətli sözlərə, şirin ibarələrə müraciət edib, fikri və düşüncəni obrazlı və yığcam şəkildə 
ifadə etmək keyfiyyəti Azərbaycan dilinə xas olan daxili məziyyətdir. Şifahi xalq yaradıcılığı 
nümunələri – bayatılar, atalar sözləri, frazeoloji ifadələr, zərb – məsəllər, tapmacalar, lətifələr, 
yanıltmaclar, dodaqdəyməzlər, qoşmalar və s. xatırlamaq kifayətdir (1,167). 

İstər yazılı, istərsə də şifahi nitq aktlarında köməkçi nitq hissələri vasitəsilə semantik 
əlaqə yaratmaq asan bir iş deyildir və bu, heç şübhəsiz, sözdən qənaətlə istifadədən asılıdır. 
Dilin yığcamlığa xidmət edən imkanlarından, o cümlədən köməkçi nitq hissələrindən istifadə 
isə folklor yaradıcısından xüsusi istedad və bacarıq tələb edir. Məs: 

  Bu gələn kimsənəmdı, 
  Kimim yox, kimsənəmdı. 
  Nə kimin kimsəsiyəm, 
  Nə kimsə kimsənəmdı. (2,78) 
Göründüyü kimi, Sarı Aşığın bu müəllifli bayatısında kimsəsizlik, yalqızlıq, tənhalıq, 

təklik kimi hissləri ifadə etmək üçün beş söz işlənmişdir: bu, gəl (mək), kim (sə), yox, nə. Bu 
sözlər bayatıda elə idarə olunub, onlar arasında qrammatik, məntiqi və ritmik əlaqələr elə 
yaradılıb ki, tam bitkin bir əsər və ya folklor örnəyi alınıb. Bu folklor örnəyini kamil və bitkin 
edən vasitələri içərisində nə bağlayıcısı xüsusilə seçilir və folklor mətninin semantik nüvəsinə 
inkarlıq çaları bəxş edir. Nə inkarlıq bildirən bağlayıcısının bayatıda 2 dəfə işlənməsi daha 
çox ritmlə, musiqi ilə və eyni zamanda semantika ilə daha çox bağlıdır və elə buna görə də 
misralar arasındakı semantik əlaqələr möhkəmdir, sabitdir, dəyişməzdir. 

Müşahidələrimiz göstərir ki, folklor mətnlərindəki cümlələr arasında semantik bağlılıq 
müxtəlif cürdür. Başqa sözlə desək, mətnlərdəki cümlələr arasında semantik əlaqə daha 
mürəkkəb və rəngarəngdir. Dilçi mütəxəssislər də haqlı olaraq göstərirlər ki, nitqdə ən böyük 
çətinlik fikrin cümlələr arasında paylanması, bölüşdürülməsidir. Şübhəsiz ki, mətndəki 
cümlələr arasındakı fikir əlaqəsi müxtəlif işarələrlə, o cümlədən mətndəki cümlələrin quruluşu 
ilə, intonasiya ilə, bağlayıcılar və bağlayıcı sözlər vasitəsilə, əlaqələndirici sözlərlə, 
“xüsusiləşmiş” (açar) sözlərlə, söz sırasının köməyi ilə və paralellik vasitələri ilə reallaşdırılır. 
Bu vasitələr mətndəki cümlələrin semantik əlaqəsini təmin etmiş olur. Cümlələr arasında 
semantik əlaqəni öyrənmək üçün cümlələrin özlərinin quruluşuna diqqət yetirmək lazımdır. 
(3.177-178). Bu cəhətdən folklor mətnlərində bağlayıcılarla başlayan mətnin birinci 
cümləsinin semantikası əvvəlki cümləsiz aydın olur. Həmin cümlələr arasında fikir əlaqəsi 
bağlayıcılar vasitəsilə yaranır. Məs: Aşığın Gürcüstan səfərindən danışması məclisdəkiləri 
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heyran qoydu. Çünki səfər aşıq üçün çox maraqlı keçmişdi. Və aşıq belə hesab edirdi ki, 
burada toy içərisindən toy da tuta bilər. 

Aşıq belə fikirləşirdi ki, Gürcüstan kimi toylarda şənliyin onun əlinə keçməsi ilə 
bacaracaqmı? Bu sualın cavabını aşıq özünün talantında görürdü. Və güman edirdi ki, bütün 
mühüm vasitələrlə bu işin öhdəsindən bacarıqla gələcəkdir (4,52). 

Göründüyü kimi, hər iki mətn sadədir. Hər iki mətndə işlənən cümlə və bağlayıcısı ilə 
başlayır. Bu vəziyyətdə və bağlayıcısı mətnin semantik əlaqəsini təmin etmiş olur. 

H. Mirzəzadədə qeyd edir ki, və bağlayıcısı Azərbaycan dilində tarixən çox işlənən 
bağlayıcı olmuş, lakin zaman keçdikcə onun dildəki mövqeyi tədricən dəyişmişdir. Belə ki, 
müasir dilimizdə və bağlayıcısının işlənməsi həmcins üzvlər arasında sadalanması faktı 
olmasa da (fərdi üslubdan asılı olaraq bəzi istisnalar nəzərə alınmazsa – R.O), klassik 
yazıçılarımızın, o cümlədən M.F.Axundovun əsərlərində belə hallara rast gəlmək olur. 
Deməli, folklor mətnlərində və bağlayıcısı sadalanan həmcins üzvlər və ya müstəqil cümlələr 
arasında təkrar işlənə bilməz” (5,286) fikrinə birmənalı yanaşmaq olmaz. Folklora aid “Əsli – 
Kərəm”, “Koroğlu”, “Tahir və Zöhrə”, “Qaçaq Nəbi” və s. dastanların nəşr parçalarında və 
bağlayıcısı olduqca çox zəif olmuş, lakin müasir dövrdə yaranan folklor örnəklərində bir 
qədər fəallaşmışdır. Məsələn, Qarabağ bölgəsində daha çox danışılan “Qaçaq Nazaralı” 
dastanının dilində və bağlayıcısı intensiv şəkildə işlənməkdədir: Toy məclisini müşahidə 
edən və onu yüksək qiymətləndirən Qaçaq Səfəralı belə düşündü ki, ayağa qalxmağın 
vaxtıdır. Qaçaq Səfəralı ayağa qalxdı və bir addım irəli yeridi, məclisdən üzrxahlıq elədi (6, 
131). 

Beləliklə, və birləşdirmə – bitişdirmə bağlayıcısı folklor mətnlərində cümlənin 
komponentlərini əlaqələndirən morfoloji vasitə kimi çıxış edir, mətnin semantik bağlılığını 
təmin edir, mürəkkəb və qarışıq tipli cümlələr, həmcins abzaslar, söyləmlər, sintaktik bütövlər 
və s. arasında zəngin məna əlaqələrini yaradır, habelə informativ mərkəzlər arasındakı 
münasibətləri qaydaya salır. 

“Və bağlayıcısı mənşə etibarilə ərəb dilindən gəlmədir və sadə struktura malikdir. 
Yazı dilində nə qədər məhsuldar olsa da, canlı danışıq dilində bir o qədər az işlənir. Bu 
bağlayıcının əvəzinə çox zaman folklor mətnlərində, yerinə görə, bəzən ilə, -da, -də, 
bəzən həm, həm də işlənir. Bəzi hallarda isə sadalanarkən intonasiya ilə əvəz olunur (7, 435). 

Onu da qeyd etməliyik ki, folklor məntlərində və bağlayıcısı müxtəlif münasibətlərlə 
çıxış edir və cümlənin həmcins üzvlərini bir-birinə bağlamaq məqamında mətnin semantik 
nüvəsinə də təsir göstərir. Məs; Qaçaq Nazar döyüşçülərindən və Sirik camaatından razı 
qalmışdı. (6,69); Qaçaq Nazar əvvəl döyüşçülərini və sonra kənd camaatını köməyə səslədi 
(6,119). 

Birinci nümunədə döyüşçülər və camaat, ikinci cümlədə isə döyüşçü və kənd camaatı 
ifadələrini dastan söyləyən həmcinsləşdirmiş, bu həmcinslik yalnız cümlənin strukturu ilə 
məhdudlaşdırılmayıb, eyni zamanda mikromətnin semantik nüvəsinə də təsirsiz 
ötüşməmişdir. Apardığımız araşdırmalar da onu deməyə əsas verir ki, və bağlayıcısı tarixən 
həmcins üzvləri birləşdirməklə məhdudlaşmayıb, həm də sadalama vəzifəsi daşımışdır. Əgər 
folklor mətnlərindəki bir cümlədə üç, dörd, beş və daha artıq həmcins üzv varsa, bütün bu 
həmcins üzvlər arasında və bağlayıcısı işlənir və mətnin semantikasını özünəməxsus bir 
şəkildə nizama salır. 

Folklor mətnlərinin komponentlərini əlaqələndirməkdə sadə quruluşlu qarşılıq 
bildirən amma, ancaq, lakin bağlayıcılarının da rolu danılmazdır. Qarşılıq bildirən bu 
bağlayıcılar mikromətnin komponentlərini təşkil edən cümlələrin, xüsusən də tabesiz 
mürəkkəb cümlələrin arasında ziddiyyət semantikasını yaradır. 

Ancaq bağlayıcısının folklor mətnlərində işlənmə yeri, demək olar ki, sabitdir. “Bu 
bağlayıcı ən çox iki cümlə arasında qarşılıq – ziddiyyət məqamında işlənərək mühüm 
sintaktik -semantik funksiya yerinə yetirir” (3,180).  
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Ümumiyyətlə,  türk dillərinin spesifik mətn quruluşu həmin dillərdə köməkçi nitq 
hissələrinin formalaşması zəruriliyini meydana gətirmişdir ki, onlar da istər makro, istərsə 
mikro mətnlərin yaranmasında fəal iştirak edən, habelə mətnlərdəki semantikanın 
verilməsində yardımçı olan qrammatik vasitələrdəndir. Bu baxımdan, mürəkkəb cümlələrin 
komponentlərinin əlaqələndirilməsində və qarşılaşdırma əlaqəli tabesiz mürəkkəb strukturlu 
cümlələrin tərkib hissələrindəki iş və hadisələri bir-biri ilə qarşılaşdırma məqamında qarşılıq 
bildirən bağlayıcıların xidməti əvəzsizdir. Mətndə bu bağlayıcılardan istifadə edildikdə 
ziddiyyət semantikası daha qüvvətli olur. Məs; Yola saldığı ay aşıq üçün çox uğurlu 
olmuşdur. Toyları çox olmuşdur. Amma gözlənilmədən baş verən bu hadisə onu yaman 
sarsıtmışdı. (9,61); Sona xanım gördü ki, oğlan nə qədər oxuyur, amma bunların birinin də 
adına işarət eləmir (9,62). 

Folklor mətnlərində köməkçi nitq hissələri sanki aktualizator rolunu oynayır və onlar 
mətni formalaşdıran cümlələri bir-birinə bağlayır və beləliklə də mətnin bir neçə invariantını 
yarada bilir” (10,125). A.N.Kononov da doğru olaraq qeyd edir ki, mətnin struktur-semantik 
cəhətdən tam formalaşmasında köməkçi nitq hissələrinin funksional yükü böyükdür. (11, 
347). 

Mətndəki semantik yükün ağırlığı cümlələr arasında qeyri-bərabər bir şəkildə 
bölüşdürülür ki, bu bölgüdə bəzi cümlələrin üzərinə daha çox yük düşürsə, bir qrup cümlələr 
semantik yükün daşınmasında “köməkçi” rolu oynayır. Bu cəhətdən folklor 
mətnlərində ancaq sözü həm bağlayıcı, həm də modul söz kimi işlənərək omonimləşir. Məs: 
Aşıq bərkdən qışqırdı:  - Ancaq Pəri gəlsin (9,111) – cümləsində ancaq sözü modallığı ifadə 
etmiş və Pəri leksik vahidinin semantikasını qüvvətləndirmişdir. Folklor mətnlərində həm 
bağlayıcı, həm də modal sözlər kimi çıxış edən vasitələr (yəni modul sözlər – R.O) “... 
mikromətnin bağlılığına bir neçə cəhətdən xidmət edir: mətn komponentləri, mətnlərin sözləri 
və mətn daxilindəki müstəqil söyləmlər arasında əlaqə yaradır; həm cümlələr, həm də böyük 
mətnlər arasında bağlayıcı vasitəyə çevrilir (9,181). Məs.; Tahir Mirzə cavab verdi: 

– Razıyam ancaq bu sazı aparın verin, bəlkə Zöhrə sizə inanmadı (9, 64). Bu 
cümlədə ancaq sözü modal vasitə kimi işlənərək saz sözünün semantikasını gücləndirmişdir. – 
Qara keşiş dedi: 

– Mənim də övladım yoxdur, ancaq mən fikir çəkmirəm- (9,71) cümləsində isə 
köməkçi vasitə (bağlayıcı kimi – R.O) kimi çıxış edərək sadə cümlələr arasında 
əlaqələndirmə, bağlılıq funksiyasını yerinə yetirir və omonimləşir. 

Folklor mətnlərinin dili olduqca çoxçeşidli və rəngarəngdir ki, bu məntlərdə köməkçi 
nitq hissələrinin bəziləri omonimlik funksiyası kəsb edir. Mətn üzərində aparılan iş birinci 
növbədə omonimlikdə münasib sözün axtarılması ilə bağlıdır. Q. Kazımov da sözlərin 
omonimliyinin insan təfəkkürünün inkişafı ilə əlaqədar yarandığını, bu və ya digər predmetin 
yeni cəhətlərini kəşf etmək, öyrənmək və adlandırmaq cəhdinin nəticəsi kimi meydana 
çıxdığını söyləmişdir. (12, 189). 

Folklor mətnlərində əksər məqamlarda ilə həm qoşma, həm də bağlayıcı kimi çıxış 
edərək omonimləşir. Məs.; qoşma kimi: Kərəm deyər: zalım fələk neylədin, Xəncər ilə bağrın 
başın teylədin (9,85);bağlayıcı kimi: Kərəm ilə Ziyad xan xeyli söhbətləşdilər (9, 90). 

İlə köməkçi sözü yalnız folklor mətnlərindəki həmcins üzvlər arasında işləndiyi 
hallarda bağlayıcı vəzifəsində çıxış edir ki, bunu da istənilən vaxt və bağlayıcısı ilə əvəz 
etmək mümkündür.  

Yuxarıdakı ikinci nümunədəki ilə köməkçi sözünün yerinə və bağlayıcısını işlətsək, 
cümlənin tərkibinə heç bir xələl gələ bilməz. Deməli, folklor örnəklərinin dilinin 
zənginliyində fəal iştirak edən kateqoriyalardan biri də köməkçi nitq hissələrinin 
sinonimliyidir ki, bunlar da mətnlərin dilini zənginləşdirir, onları incələşdirir, semantik 
çalarları qüvvətləndirir, mətnlərdə emosiya yaradır, obrazlı fikri ifadə etmək üçün onu 
aydınlaşdırıb dəqiqləşdirir.  
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Folklor mətnlərində savay (səvayı), özgə, qeyri qoşmaları başqa qoşmasının sinonimi 
kimi işlənir və belə məqamlarda bu qoşmalar bir əşyanın, hadisənin, keyfiyyətin başqasından 
seçildiyini, müstəsna edildiyini, fərqləndirildiyini bildirir. Məs: Novruza yeməkdən savayı 
heç nə lazım deyildi. (9, 311); Yaxşı olar İlqar ilə Etibar, Gözəl oğlan səndən qeyri kimim 
var? (9, 118) 

Folklor örnəklərinin dilində ötrü qoşması aid olduğu sözlə birlikdə məqsəd, səbəb, 
aidlik kimi semantik çalarları bildirir. Məsələn, 1) məqsəd çalarlarında: - Mən bülbüləm, 
güldən ötrü gəzirəm, Saralıb solubdu güllərim mənim (9, 112); 2) səbəb çalarından : - .... 
Qəndab Novruzdan ötrü qəm-qüssə içində oturmuşdu (9, 38); aidlik çalarında: - Gör 
məşuqundan ötrü canını necə qurban verdi (9, 118). 
 Bütün bunlar göstərir ki, folklor mətnlərində poetikliyin formalaşdırılmasında digər dil 
vahidləri kimi köməkçi nitq hissələri də zəngin və rəngarəng semantik sistemə malikdir. 
Aydın məsələdir ki, bu sistem qarma-qarışıq deyil, müəyyən morfoloji normaya əsaslanır. 
Burada, yəni folklor mətnlərində köməkçi nitq hissələrinin yerinə yetirdiyi semantik dəqiqliyə 
folklor yaradıcıları tarixən xüsusi önəm vermişlər. 

Aydın məsələdir ki, folklor mətnlərində mövcud olan köməkçi nitq hissələri həm 
strukturca, həm də mənaca tarixi dəyişikliklərə uğrayır. Lakin bu dəyişiklik daha çox məna ilə 
bağlı olur və şifahi dil normalarına görə sözlər yeni məna kəsb edərkən mənanın genişlənməsi 
və ya daralması hadisəsi baş verir ki, belə hadisələr folklor mətnlərinin dili üçün məqbul 
hesab olunur. 

Folklor mətnlərində semantik əlaqənin yaranmasında nə də, nə də ki, bağlayıcıları 
mühüm rola malikdir və bu bağlayıcılar cümlənin həmcins üzvlərini və tabesiz mürəkkəb 
cümlənin tərkib hissələrini bağlamağa xidmət edir və eyni zamanda bu bağlayıcılar xəbəri 
feilin təsdiq formasında olan cümlələrə inkarlıq məzmunu verdiyi kimi, xəbəri feilin inkar 
formasında olan mikromətnlərdə də inkarlıq məzmununu saxlayır. Məs.; Nə mən öldüm, nə 
də sən əl götürdün, Yandım, Kərəm, məni rüsvay eyləmə! (9,146); Düz bir ilə ruzigardır ki, 
Şahsənəmin nə gecəsi gecədir, nə gündüzü gündüz (9, 173). 

Bu folklor mətnlərinin birincisində nə bağlayıcısı xəbəri feilin inkar formasında olan 
cümlədə inkarlıq mənasını saxlamır, ikinci cümlədə nə bağlayıcısı xəbəri feilin təsdiq 
formasında olan cümlələrə inkarlıq məzmunu vermişdir. Qeyd etməliyik ki, birinci cümlədə 
işlənən nə bağlayıcısına də bağlayıcısı da əlavə edilmişdir. Məlumdur ki, “... istər nə də, 
istərsə də nə də ki, və nə də ki bağlayıcıları müstəqil şəkildə, təklikdə işlənə bilmir. Bunlar 
yalnız nə bağlayıcısı ilə işlənən üzvdən və ya cümlədən sonra gələn üzv və cümlələri 
bağlamaq üçün istifadə olunur” (7, 440-441). 

Xalq dili və şifahi ədəbi dil arasındakı qarşılıqlı təsiri canlı danışığın folklor 
mətnlərindəki ədəbi dildə təsirini müsbət hadisə kimi dəyərləndirmək olar. Bu mənada 
köməkçi nitq hissələrinin folklor dilində semantik çalarlar yaratma və struktur baxımdan 
işlənmə xüsusiyyətləri ilə bağlı maraqlı proseslər müşahidə edilir. Məlumdur ki, köməkçi 
sözlər aid olduğu əsas nitq hissələri ilə birgə deyildiyi kimi, folklor mətnlərində də bu sözlər 
qoşulduğu nitq hissələri ilə birgə işlənərək tələffüz olunur və ayrı-ayrı məna çalarları, 
modallıq və ekspressivlik yaradır. 

Folklor mətnlərində intensiv şəkildə və müxtəlif formalarda işlənən ilə (-la, -lə) 
qoşmasının işlənməsinə diqqət yetirək. Məs.: Yar məni dindirir şirin dil ilə, Gözə sürmə çəkir 
gümüş mil ilə, Otağı bəzənib qızıl gül ilə, Süsəni, sünbülü, xalısı gözəl (9, 177); Aşıq Qərib 
sözün deyər avazla, Dindirəndə canım alar o nazla, Yarın eyvanında cüt qoşa qızla, Şahsənəm 
əladır, hamısı gözəl (9, 177); Şahsənəm baxıb gördü ki, zornan da olsa, onu aparacaqlar, 
Şahvələdə xəbər göndərdi ki, onu yeddi il gözləsin (9, 188) və s.,  

Birinci nümunədə ilə qoşması ədəbi dil normasına uyğun bir şəkildə işlənmişdir. İkinci 
misalda da vəziyyət eynidir. Üçüncü nümunədə isə ilə qoşması şifahi ünsiyyət tələbinə 
müvafiq bir şəkildədir, yəni mətndə ilə (-la, -lə) qoşmasının deyilişi canlı danışığa uyğundur. 
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Aydın məsələdir ki, bu qoşma yazılı ədəbi dilimizdə samitlə bitən sözlərə bitişik (aşıqla, 
sazla, gözəllə və s.), saitlə qurtaran sözlərdə isə bir qayda olaraq ayrı (meşə ilə, araba ilə, və 
s.) yazılır. Yuxarıda verdiyimiz üçüncü mətndə çıxış edən zornan sözü bir daha da qeyd edirik 
ki, sırf danışıq dilinə uyğun şəkildə tələffüz edilərək dialektal norma kimi özünü göstərir və 
hər üç cümlədə birgəlik mənasını bildirir. 

Müşahidələrimiz göstərir ki, ilə (-la, -lə), -nan, -nən, (-yan, -yən) qoşması folklor 
mətnlərində qoşulduğu sözlə birlikdə birgəlik mənası ifadə etməklə bərabər digər mənaları da 
ifadə edir və bunlar aşağıdakılardır: 

1) Alət və vasitə bildirir. Məs: - Pəri xanım dedi: 
- Becan sağ olsun, mən də öz fikrimi namə ilə sıx oğlu şaha yazmışdım (9, 268); Çar-

naçar razı olub, Abbası Pəri xanımın mindiyi atla apardılar (9, 272) və s. 
2) Hərəkətin müəyyən məkan boyunca icra olunduğunu bildirir. Məs: 

Abbas yolnan gedirdi, gözünü çevirib baxdı ki, Pəri xanım balasını itirmiş maral kimi əllərini 
qoynuna, başını çiyninə qoyub eyvanda dayanıb (9, 272); Onlar məcbur olub Abbası Pəri 
xanımın küçəsi ilə apardılar (9, 272) və s. 

3) İş və hərəkətin tərzini bildirir. Məs: Ya məni öldür, ya bacını Allahın əmri, 
Peyğəmbərin şəriəti ilə mənə ver! (9, 274); Tahir Mirzə Zöhrənin eşqi ilə yerindən qalxıb əl-
üzünü yudu, heybəsini alıb məktəbə tərəf yönəldi (9, 27); Fədbir ilə görülən iş güc ilə görülə 
bilməz (9, 32) və s. 

Folklor mətnlərində intensiv bir şəkildə müşahidə olunan üçün qoşması (digər 
qoşmalarla müqayisədə - (R.O) qoşulduğu sözlə birlikdə aşağıdakı mənaları bildirir: 

1) Qoşulduğu sözlə birlikdə aidlik mənası ifadə edir. Məs: Əgər birinə aşiq olmusansa, 
de görüm, kimi istəyirsən, sənin üçün alım (9, 77); Ərz-halın yazdım mən Əsli dostu, Onun 
üçün oldu könlüm şikəştə (9, 82); Dərdli Kərəm bu eşq ilə bişmişdi, Sevda üçün can-başından 
keçmişdi. (9, 82) və s. 

2) Qoşulduğu sözlə birlikdə məqsəd semantikası bildirir. Məs: Bağçada xar görməyən 
gül mənimdi, Ölmək üçün dodağa xal gəlsin, getsin! (9,80); Öyrətmək üçün aşıq çox 
məclislərdə olmuş, çox kitablar oxumuşdu (9, 87) və s. 

3) Qoşulduğu sözlə birlikdə səbəb semantikasını ifadə edir. Məs: Bir belə sevdarın 
sərimnən keçdim, ləl gövhər olsun daşı dünyanın (9. 87); Əli çörəyə çatdığı üçün aşıq çox 
sevinirdi (9, 91) və s. 

Təhlilə cəlb etdiyimiz mətnlərin dilində görə qoşması intensiv şəkildə müşahidə edilir 
və aşağıdakı semantik çalarları ifadə edir: 

1) Səbəb bildirir. Məs: Ona görə gərək hiylə ilə Əhməd Vəziri də, Tahir Mirzəni də 
öldürdəm, ondan sonra rahatın padşahlıq eləyəm (9, 32); Ay batdığına görə yolçular yolu 
azmışdılar (9. 38) və s. 

2) Əsas, istinad bildirir. Məs: Kərim naşanın əmrinə görə o dəqiqə bir saz tapıb 
Novruza verdilər (9, 275); Tələyə görə buralarda qalmaq olduqca təhlükəli idi (9, 157) və s. 

Folklor mətnlərində fəal çıxış edən doğru qoşması qoşulduğu sözlə birlikdə hərəkətin 
yönəldiyi obyekti, sarı və tərəf qoşmaları isə qoşulduğu sözlə birlikdə iş və hərəkətin 
yönəldiyi obyekti bildirir. Məs: Onlar meşəyə doğru addımladılar (9, 365); Qarabağdan 
çıxhaçıxda qanrılıb elinə sarı baxdı, gördü dağlar baş-başa verib, bağlarda bülbüllər cəh-cəh 
vurub oxuyur (9, 365); Könül qalxdı, vətən sarı yeridi, Bir sözüm var sənə, Xanverdi, deyim 
(9, 46); - Axtardığınız keşiş Gürcüstan-Tiflisə doğru getdi (9, 93): Keşiş Bayazidə tərəf yol 
aldı (9,145) və s. 

Nəticə olaraq deyə bilərik ki, folklor mətnləri arasında semantik əlaqənin 
yaranmasında köməkçi nitq hissələrinin rolu əvəzsizdir və bu böyük bir araşdırmanın 
mövzusudur. Folklor mətnlərinin təşkilində fəal iştirak edən bağlayıcılar, qoşmalar, ədatlar 
cümlənin komponentlərini bir-biri ilə əlaqələndirir və onları struktur və semantik baxımdan 
rəngarəng bir şəklə salır. 
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 ÖZET 
Geleceğin bilim ve sanatı nasıl olacak? Hangi kriter ve değerlere evrilecek?  
 
Bugün biz, nasıl geçmişin Neanderthal ve Homo sapiens insanı değilsek, geleceğin insanı, 

onların bilimi ve sanatı da bugünden çok farklı yaratma ve değerlendirme kriterlerine sahip 

olacaktır. Daha şimdiden geleceğin insan sonrası dönemi; Syborg’lar dünyasına geçiş 

aşamaları yaşandığına tanık olmaktayız. Suudi Arabistan’da bir robota vatandaşlık hakkı 

verilmesi, İngiltere’de beynine montedilen bir cip’le renk görmesi sağlanan bir kişiye Syborg 

vatandaşlığı verilmesi gibi örnekler, hep bu gidişatın işaretleri gibi gözükmektedir. Bir 

taraftan da teknoloji merkezli bir dünyanın yerine, doğaya ve tüm canlıların haklarına saygılı 

bir dünya kurma çabaları gözlemlenmektedir. Yakın zamanda Çin’de bir iş adamının yeni 

doğan  bir ‘Panda’ yavrusunu evlat edindiği beyanatına tanık olmaktayız. Dolayısıyla dünya 

öngörülemez bir yöne doğru  gelişmekte. Bugün ki durumda  yapay zeka, robot teknolojisi ve 

Endüstri 4.0 devrimiyle birlikte 21. yy’da üretim ve yaratım biçimleri de çok köklü 

değişikliklere uğrayacak gibi gözükmektedir. Artık üretim ve kontrol mekanizmalarının üst 

düzey kapasitesinin internet ve süper bilgisayar yapıları ile sağlanması planlanmaktadır. 

Endüstri 4.0 devrimiyle gelen “Nesnelerin İnterneti” olarak tanımlanan bu yapı, insan gücüne 

ihtiyaç duymadan üretim yapması, planlaması ve sevk yapması anlamına gelmektedir.  Bilgi 

toplumundan süper akıllı topluma geçiş hedeflenmektedir. Almanya önderliğinde 2011 

yılında başlatılan Endüstri 4.0 devrimine karşılık, son zamanlarda Japonlar tarafından 2017 

yılında Endüstri 5.0 “Toplum İçin Teknoloji” felsefesi ortaya atılmıştır. Bu felsefeye göre 

teknoloji artık toplum için bir tehdit değil, bir yardımcı olarak algılanmalıdır. Bunun için de 

teknolojiyi insanlığın yararına kullanabilecek; empati kurabilme yetenekleri, sanatsal 

duyarlıkları yüksek insani değerlerle donanımlı elemanların yetiştirilmesi gerekecektir. Bunda 

eğitim çok önemli olacak ve yeni eğitim modellerine ihtiyaç duyulacaktır.  Artık günümüzde, 

evrimsel süreçte; insan zekası ile yapay zekanın birleşmesi sonucu evrimin ileri aşaması 

olarak düşünülen biyo-katastrofik yapıdan biyo-konstrüktif yapıya, insanlığın et ve 
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makinadan oluşacak Sayborglar (Cyborg’lar) dünyasına geçiş planları yapılmaktadır. Artık  

araştırmalar IQ ve Duygusal Zekanın yanı sıra yeni keşfedilen Görsel – Uzamsal Zeka 

(Visual-Spatial Intelligence) ile  yaratıcılığın  uzaysal düşünme yeteneği ve kapasitesi 

üzerinde durulmaktadır. Meslek hayatlarında keşif yapan, patent ve atıflı yayın sahibi yaratıcı 

kişilerin hep uzamsal zekaya sahip kişiler arasından çıktığı saptanmıştır. Artık bilim ve 

sanatın bütünleştiği eğitim modellerine ihtiyaç duyulacaktır. Bu çerçevede ele aldığım yeni 

eğitim modeli projesiyle (sanat ve bilim dallarının eğitimlerinde alacakları bir kısım ortak 

sanat ve bilim formasyonu  dersleriyle) ülkelerin geleceğin bilim ve sanat alanında yaratıcı 

seçkin kişilerin yetiştirilmesine yönelik bir eğitim modeli tasarımlanmakta ve bu eğitim 

modelinde   aynı zamanda Güzel Sanatlara “Güzel Sanatlar Doktorası” (DFA) düzeyinde 

akademik bir statü kazandırılması da  hedeflenmektedir. 

 

Anahtar Kelimeler: Sanat, Bilim,  Uzamsal zeka, Yaratıcılık, İnovasyon      
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  “İyi bilimin hepsi sanattır, iyi sanatın hepsi bilimdir.”   
  
                                   

I. GİRİŞ Geleceğin bilim ve sanatı nasıl olacak? Hangi kriter ve değerlere evrilecek?  
Yapay zeka ve robot teknolojisi çağının insan neresinde olacak? 

II. YAPAY ZEKA VE ROBOT TEKNOLOJİSİ ÇAĞI 

Bugün biz, nasıl geçmişin Neanderthal ve Homo sapiens insanı değilsek, geleceğin insanı için  

bilim ve sanat da bugün bilinenden çok farklı olacaktır. Yapay zeka, robot teknolojisi ve 

Endüstri4.0 (1) ve sonrasında Endüstri5.0/Toplum5.0 (2) devrimleriyle birlikte üretim ve 

yaratım biçimleri, bunları yönetecek insanlardan beklenen insani değerler, bu insanların 

eğitimi ve eğitim modelleri çok köklü değişikliklere uğrayacak gibi gözükmektedir. Bir 

taraftan teknoloji merkezli bir dünya kurulurken, diğer taraftan da doğaya ve tüm canlıların 

haklarına saygılı bir dünya kurma çabaları gözlemlenmektedir. Yakın zamanda Çin’de bir iş 

_____________________________ 
(1) Endüstri 4.0: Bilişim teknolojilerindeki gelişmelerle birlikte 21. Yüzyılda hızla yeniden 

şekilleneceği düşünülen endüstri yeni bir yapılanma sürecine girmektedir. Endüstri 4.0 
devrimi olarak nitelendirilen bu süreç, kapasitesi ve etkileyeceği alanlar henüz tam olarak 
anlaşılmamış olsa da genel olarak üretimdeki makinelerin insan gücüne gerek kalmadan 
kendi kendine üretim yapabilmeleri, kapasite kontrolünü sağlayabilmelerini sağlayacak 
yeni bir yapılanma dönemi olarak tarif edilmektedir. Üretim ve kontrol mekanizmalarının 
üst düzey kapasitesinin internet ve süper bilgisayar yapıları ile sağlanması 
planlanmaktadır. “Nesnelerin İnterneti” olarak tanımlanan bu yapı örneğin bir fabrikanın 
kendi kendine insan gücüne ihtiyaç duymadan üretim yapması, planlaması ve sevk 
yapabilmesi anlamına gelmektedir. Endüstri4.0 ile yapabilmesi anlamına gelmektedir. 
Endüstri4.0 ile yapılan stratejik planlar arasında öncelikli olarak 2020 yılında dünya 
üzerindeki bütün cihazların “Nesneleri İnterneti” kurulacak ve cihazların birbirleri ile 
etkileşimi sağlanması öngörülmektedir. Akıllı siber sistemlerin birbiri ile bağlantılı 
olması, üretim yapması yeni akıllı fabrikaların kurulmasını gerektireceği düşünülmektedir. 
Gelişmeler ve öngörüler bunlarla da sınırlı kalmayarak ürünler yazıcıda üretildikten sonra 
zaman içinde şekil değiştirebilen ürünlerin yapılmasının da mümkün olacağı 
öngörülmektedir. Doğadaki bitkiler ve onların değişimine etki eden faktörler üzerine 
araştırmalar yapılmaktadır. 
 

(2) Endüstri 5.0: Aynı zamanda Toplum5.0 olarak da nitelendirilen yeni bir kavramdır. 
Toplum odaklı insan teknolojisini ifade etmektedir. Kısaca tanımlamak gerekirse: 
Teknolojik gücü doğru yönetecek akıllı toplumun gelişimine katkı sağlamasını amaçlayan 
bir felsefe  olarak görülmektedir. Almanya önderliğinde başlatılan Endüstri4.0 
(2011)sonrasında şimdi de Japonlar tarafından “Toplum için Teknoloji” (2017) önerisi 
olarak ortaya atılmıştır.Toplum5.0 bilgi toplumundan süper akıllı topluma geçişi ifade 
etmektedir. Bu felsefeye göre Teknoloji toplumlar için bir tehdit değil, bir yardımcı olarak 
algılanmalıdır. Robotlar fabrika içerisinde insan kolunun yapabileceği hemen hemen her 
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hareketi yapabiliyorlar. Birbirleriyle iletişim kurabiliyorlar, elde ettikleri verileri anında 
bulut sitemine kaydedebiliyorlar ve böylece yöneticiler tarafından veriler anlık olarak 
kolaylıkla incelenebiliyor. Tüm fabrikayı küçük bir insan grubunun yönetmesi 
planlanıyor. Teknolojiyi insanlığın yararına kullanabilecek bu insanların yetiştirilmesi; 
insani değerlerle donanımı, empati kurabilme yetenekleri, sanatsal duyarlıkları gibi 
konularda yetiştirilmelerinde eğitim çok önemli olacak ve yeni eğitim modellerine ihtiyaç 
duyulacaktır. 
 

adamının yeni doğan  bir ‘Panda’ yavrusunu evlat edindiği beyanatına tanık olmaktayız. 

Dolayısıyla dünya öngörülemez bir yöne doğru  gelişmekte. Bugün kü durumda Gelecek 

bilimcilerin/Fütüristlerin öngörüleri gibi insani fonksiyonlarımızın büyük ölçüde yapay zeka 

ve robot teknolojisine yükleneceği bir dünyaya doğru gidiyoruz. Geleceğin İnsan Sonrası 

Dönemi için öngörülen eğitim ve araştırma modellerinde; sanattaki yaratıcılıkla bilimdeki 

yaratıcılığın birleştirilmesine yönelik önemli çalışmalar yapılmaktadır. Bilim ve sanatın 

birlikteliğini öngören Üçüncü Kültür Dönemi’nde, bugün ihtiyaç duyulmaya başlanan, içinde 

sanatın da yer aldığı bilim, teknoloji ve mühendislik dalları; STEAM- Science/Bilim, 

Technology/Teknoloji, Engineering/Mühendislik, Arts/Sanat ve Mathematics/Matematik gibi 

bütünleştirici eğitim modelleri üzerinde durulmaktadır. Evrimsel süreçte; insan zekası ile 

yapay zekanın birleşmesi sonucu, evrimin ileri aşaması olarak düşünülen biyo-katastrofik 

yapıdan biyo-konstrüktif yapıya – insanlığın doku ve makinadan oluşacak 

Sayborglar/Cyborg’lar dünyasına -  geçiş planları yapılmaktadır. Hatta daha şimdiden Suudi 

Arabistan’da bir robota vatandaşlık hakkı verildi. Ayrıca, yakın zamanlarda İngiltere’de Neil 

Harbisson adında renk körü bir sanatçı ve araştırmacıya –beynine görme merkezine monte 

edilen bir mekanizma yardımıyla ses dalgaları üzerinden renk karşılıklarını görme yetisine 

kavuştuğuna ve kendisine dünyada ilk Syborg vatandaşlığı verildiğine tanık olmaktayız. Hatta 

ve hatta artık analitik düşünce ve analiz yeteneği olan sol beynimizin fonksiyonlarının 

tamamen yapay zeka ve robotlara yükleneceği, yeni keşif ve yaratıcılıklar içinse sağ beynin 

yaratıcı fonksiyonları üzerine yoğunlaşılacağı varsayılmaktadır. Ancak insanlığın yapay 

zekayla ilgili pozitif beklentileri yanında yapay zekayı ve buna bağlı gelişen robot 

teknolojisini bir tehdit olarak algılayan ve insanlığın teknolojide gelebileceği son aşama 

olarak kendi sonunu getirebileceği endişe ve uyarısında bulunanlar da vardır. Örneğin 

dünyaca ünlü fizikçi Stephen Hawking, yapay zeka medeniyet tarihinin en önemli buluşu 

olabildiği gibi,  insan zekasını geçebilecek en üst seviyeye gelmesi, insanlığın sonunu 

getirebileceği uyarısında bulunmuştur.  Hawking’e göre son derece yavaş bir biyolojik 

evrimle sınırlı olan insan, bu tür bir güçle yarışamayacaktır.  Yine teknoloji uzmanı Elon 

Musk da yapay zekayı en büyük “varoluşsal tehlike” olarak görmektedir. Öte yandan 
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insanlığın geleceğine yönelik biyo-konstrüktif yapı ve akıllı tasarım çalışmaları devam 

etmektedir. Evrimsel süreçlerde insan türünün tarihini değerlendiren Homo sapiens’in yazarı 

Harari’ye göre, 21. Yüzyılın şafağında türümüz olan Homo Sapiens artık doğal seçilim 

yasalarını kaldırarak onun yerine kendi “Akıllı Tasarım’ını” koymaktadır (Harari 2015:387).   

Dünyada bugün bazı üniversitelerde ve araştırma kurumlarında çok özel programların 

açılmaya başlandığı görülüyor. Örneğin 2000’li yılların başında Avustralya Western 

Üniversitesi’nde biyokonstrüktif deney ve araştırmalar yapan Symbiotic A programı gibi çok 

özel programlar uygulanmaya başlanmıştır. Türümüz olan Homo sapiens’in artık 21.yüzyılın 

şafağında doğal seçilim yasalarını kaldırarak bunun yerine “Akıllı tasarım” aşamasına 

geçeceği varsayılmaktadır. 

 

III. YARATICI ZEKA, GÖRSEL-UZAMSAL ZEKA 

Bugün artık Genel Zeka (IQ) ve Duygusal Zekanın (EQ) yanı sıra Görsel - Uzamsal Zeka 

(Visual-Spatial Intelligence) olarak tanımlanan yeni bir süper yaratıcı zeka türü keşfedilmiş 

ve bu konuda spesifik araştırmalar yapılmaktadır. Uzamsal Zeka kısaca; resimlerle veya 

imgelerle düşünebilme yeteneği, üç boyutlu düşünebilme-zihindeki bilgiyi imge ve resimlere 

aktarabilme, uzayda nesnelerin birbirleriyle olan geometrik ilişkilerini anlama yeteneği 

olarak tanımlanmaktadır. Yapılan araştırma ve izlemelerde meslek hayatlarında keşif yapan, 

patent ve atıflı yayın sahibi yaratıcı kişilerin hep uzamsal zekaya sahip kişiler arasından 

çıktığı saptanmıştır. Bu araştırmaların en önemlilerinden bir tanesi Amerika’da Vanderbilt 

Üniversitesi Psikoloji ve İnsan Gelişimi Bölümü’nde uzun yıllara dayalı, veriler aşama aşama 

değerlendirilen yaklaşık elli yıllık bir projenin sonucudur. Vanderbilt Üniversitesi Araştırma 

Raporu (Vanderbilt University: 1831-1836). Bu araştırmanın  sonuçlarına göre; Uzamsal 

Zeka’nın, mevcut bilgiyi özümsemek ve kullanmakla kalmayıp aynı zamanda yeni bilgi 

geliştirmede de eşsiz bir rol oynadığı belirlenmiştir. Sanat dünyamızda da bazı meşhur 

sanatçıların, epeyden beridir sanatlarındaki kendilerine ait çok özel nitelikler için patentler 

almaya başladıkları görülmektedir. Ancak sanat alanındaki patentlerin bilim ve endüstri 

alanında olduğu gibi bir statü ve yaptırımları yoktur. Sadece kendilerine onur ve prestij 

sağlamaktadır. Örneğin Yves Kleine’ın ‘Klein Mavisi’, ya da İngiliz sanatçı Anish 

Kapoor’un en son nano teknoloji ile üretilen maddeden koyu siyahın “Vantablack”(3) 

kullanım hakkı patenti gibi. 

_____________________________ 

(3) Vantablack: Nano teknoloji ile üretilen, 99,96 emicilikte bugüne kadar üretilen en 
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koyu siyah maddedir. insan saçından 10 bin kat daha ince olduğu belirtilmektedir. Biz 
nesneleri, normal olarak güneş ışığından gelen ışın renklerinin bir kısmını absorbe edip 
molekül yapılarına uygun olanları yansıtmalarıyla görürüz. Yansıyıp gözümüze gelen 
bu renkleri, biz nesnenin rengi olarak algılarız. Beyaz nesne, ışığın %11’ni absorbe edip 
%89’unu yansıtmaktadır. Siyah nesne, ışığın %98’ni absorbe edip %2’ini 
yansıtmaktadır. Biz siyah nesneleri ve tonlarını bu %2’lik yansıyan ışık aracılığıyla 
görürüz. Diğer renkli nesnelerin renklerine/molekül yapılarına göre bu oranlar değişir. 
Bugüne kadar literatürde bilinen; doğada en beyaz nesne baryumsulfat, en siyah nesne 
koyu-siyah kadifedir. Siyah nesnelerin yansıttığı %2’ilik oran ortadan kalktığı zaman  
hiçbir şey görülmez, artık karalıktır. Nano teknolojiyle üretilen Vantablack siyah da işte 
bu oran nerdeyse sıfıra çok yaklaşmış olup o nedenle de bilinen madde ötesi bir 
siyahlıktır. Anish Kapoor, bu siyahın kullanım hakkını alarak eserlerinde çok koyu 
siyah derinlik effektleri için kullanmaktadır.  

 
Bilim, uzun yıllardan beri zihinsel görüntüleme, zihinde canlandırabilme yetisinin 

/yeteneğinin sırlarını çözmeye çalışmaktadır. Beyindeki bilgi işleme süreci, bilimin ve 

psikolojinin en gizemli sorunlarından biri olarak görülmektedir. Hayal gücünü kullanma, 

buluş yapma anlamında “Fantezi/Hayal Gücü” kavramına, bilimde de sanatta da önem 

verilmektedir. Örneğin, Einstein fanteziye çok önem veren bir bilim insanıdır. Kendisi, 

düşüncelerinin pek çoğunu sözlü ya da matematiksel herhangi bir ifade oluşturmadan önce, 

zihinsel görüntüleme yardımıyla oluşturduğunu belirtmektedir (Anonim, Yeni Hümanistler: 

98). Sanatsal üretim  

süreçleri de karmaşık düşünce üretim süreçleri gibidir.  Artık bugün sanatsal üretim de bir 

düşünce üretimi olarak görülmektedir. Bilimsel düşüncenin oluşumunda yaşanan soyutlama, 

karşılaştırma, kavramlar oluşturma, yargılama, karar verme ve sonuç çıkarma gibi süreçler, 

değişik ve daha karmaşık biçimde bir sanatsal üretimde de yaşanmaktadır. Bunların yanı sıra, 

kendi iç dünyamıza ilişkin bir kısım psişik faktörlerin bilinç düzeyine çıkışı, dış dünyanın 

bilincimizde zihinsel olarak yansımaları ve zihinsel olarak canlandırabilmemiz ve 

öngörülerimiz yaratma sürecinin önemli unsurlarındandır. Yapılan bilimsel araştırmalarda, 

beyin parçalarının yaklaşık üçte ikisinin hem görsel zihinsel görüntüleme hem de görsel algı 

işine dahil olduğu saptanmıştır. J. Sternberg’e göre, bu kişilerde; bilinçli ve bilinçdışı 

düşünme süreçleri arasında geçiş yapabilme becerilerinin çok yüksek olduğu belirtilmektedir 

(Winston, Robert: 486). Benim de bir sanatçı ve sanat eğitimcisi olarak uzun yıllara dayalı 

gözlemlerim, sanat tarihinde meşhur sanatçıların çalışmalarında ve kendi derslerimde 

öğrencilerde uzay algısı zekası’nın, zihinde üç boyutlu tasarlayabilme/ canlandırabilme 

yeteneğinin, sanat için de çok geçerli olduğu yönündedir. Örneğin, Batı sanatından 

çoğumuzun tanıdığı ya da birçoklarımızın da ismen aşina olduğu Leonardo da Vinci, Jean 

Aguste Dominique Ingres, Henri Matisse ve Pablo Picasso’da derinlik algısının çok yüksek 
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olduğu gözlemlenmektedir. Leonardo da Vinci’de yüksek düzeyde uzay ve derinlik algısının 

mevcut olduğu; nesneleri ve çizimlerini yerleştirdiği yüzlerce metre hatta km’lerce mekana 

yayılarak algılandığı  görülmektedir. (G-1, G-2). Yine sanat tarihinin desen ustalarından 

Auguste Dominique Ingres’de; desen çizerken “ben modeli kağıdın üzerinde görür gibi 

olduktan sonra çizmeye başlarım” der.(G-3). Bu, onun hem derinlik algısını hem de 

kafasında canlandırabilme yetisinin yüksek olduğunu gösterir. 20.yy’ın ustalarından Henri 

Matisse’in desenlerinde de; sadece çizgilerle ayrılan beyaz yüzeyler, aynı beyaz yüzeyler 

olmalarına rağmen bazen metrelerle ölçülebilecek mesafe ve derinlik algısı yaratmaktadırlar 

(G-4). Picasso’nun çalışmalarında da hakeza km’lerce derinlik algısı yaşanmaktadır. (G-5, G-

6). 20.yy’ın desen ustalarından Amerikalı sanatçı Philip Pearlstein da, desen çizerken kağıt 

üzerinde km’lerce mesafelerde gezip dolaştığı duygusunu yaşadığını belirtir (G-7). 

Sanatçılardaki bu algı özelliği, yalnızca Batı sanatında verdiğimiz örneklerle sınırlı değildir. 

Türk sanatında çağdaş sanatçılarımızdaki örneklerden (G-8, G-9, G-10, G11) Osmanlı 

minyatürlerine(G-21, G-23); Kültürel kökenlerimiz itibariyle  ortak kültürlerimize dahil 

olarak gördüğümüz  değerli Azerbeycanlı sanatçılarımızdan (süre ve kapsam nedeniyle ancak 

Tahir Salahov ve Sakit Mammadov’un çalışmalarına yer verebildiğim) örneklerle (G-12, G-

13 G-14, G-15) birlikte;  inançları, kültürleri ve dünya görüşleri çok farklı olan Uzakdoğu: 

Çin, Japon sanatı ve Uzakdoğu Budist sanatçıları örneklerine kadar, tüm bu sanatçıların 

hepsinde yüksek düzeyde uzay algısı yeteneklerinin olduğu gözlemlenir. (G-16, G-17, G-18, 

G-19, G-20, G-21).  Maalesef sanatta, bilim ve teknolojideki gibi patent kıriteri yoktur, ama 

bu sanatçıların sanata ve sanat literatürüne patent değerinin çok üstünde katkıları olmuştur. 

 

IV. YENİ EĞİTİM MODELİ ÖNERİSİ  

Önerdiğim bu eğitim modeli  üniversitelerde pilot proje halinde ya da pilot projeler olarak 

başlayıp her ülkenin kendi gereksinimlerine göre yapılandırılıp geliştirilebilir. Bu model  

geleceğin bilim ve sanat alanında yaratıcı seçkin kişilerin yetiştirilmesine yönelik bir eğitim 

modeli olarak düşünülmektedir. Öngörülen eğitim modeliyle  geleceğin eğitim perspektifinde 

sanatla bilimin buluşması ve buna akademik bir statüde yer verilmesi amaçlanmaktadır. 

Yüksek başarı puanına sahip, özel testlerle derinlik algısı - zekası yüksek kişilerin seçileceği 

bu özel eğitim-öğretim programıyla, hem ülkelerin geleceğin bilim ve sanat alanında yaratıcı 

kişilerin yetiştirilmesi hem de bizim gibi gelişmekte olan ülkelerde bu alanda ilklerin 

gerçekleştirilmesi mümkün olacaktır. Bu  Projeyi hazırlarken, bir sertifika, seminer ya da 

post-doktora programı gibi geçici ve uzun süreli olmayan, destekleyici program yerine, 
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projenin sürdürülebilir ve akademik bir statüde doktora düzeyinde olmasının daha uygun 

olacağını düşündüm ve araştırma ve çalışmalarımı da bu yönde geliştirmeye çalıştım. Proje, 

doktora düzeyinde IQ ve Uzamsal Zeka puanı not ortalaması yüksek öğrenciler arasından 

seçilen, geliştirilmiş özel testlerle; fen ve mühendislik dallarında 10 kişi, sanat alanında 

başarılı 10 kişi gibi belli sayıda;  bilim ve sanat dallarında her iki alanı da kapsayan bazı 

ortak derslerle çok özel bir program olarak uygulanması düşünülmektedir. Sanat ve bilim 

alanlarını ilgilendiren ortak temel derslerden sayılabilecek; Uzay Geometrisi, Trigonometri, 

Algı Psikolojisi ve Görsel Algı ve Sanat Stüdyo Dersleri, Üçboyutlu Serbest Fantezi 

Modellemesi gibi derslerle birlikte yeni bilimsel araştırmalara dayalı Nöroestetik Açıdan 

Bilim ve Sanatta Yaratıcılık ve 21.Yüzyılda Elektronik Sanat ve Yeni Yönelimler, Sanat 

Felsefesi, Genel Sanat Tarihi, 21 Yüzyıl Çağdaş Sanat Okumaları gibi. Ve bunlarla birlikte  

karşılaştırmalı daha başka alan derslerini de kapsayabilir. Temel derslerin seçiminde 

bilimlerarasılık esas alınacaktır. Çok özel testlerle seçilen zeka ve başarı puan düzeyleri 

yüksek, bilim ve sanatçı adaylarına ilk başlarda üniversitede/üniversitelerde tam burs 

olanakları ve  yüksek araştırma ve stratejik  kurumların destek fonları gibi daha başka teşvik 

edici ve ileriye yönelik perspektifte özendirici destekler de araştırılabilir. 

 

ÖNERİLEN DOKTORA DÜZEYİ YENİ PROGRAMLAR: 

GÜZEL SANATLAR DOKTORA PROGRAMI:  

 SANATTA VE BİLİMDE YARATICILIK VE İNOVASYON(YENİLİKÇİLİK) 
GELİŞTİRME – GÜZEL SANATLAR DOKTORA PROGRAMI 

(Bu program, bir mevcut doktora (Ph.D.) programı çerçevesinde düşünülebileceği 
gibi, ülkemizde henüz bilinmeyen fakat dünyada yeni yeni gündemde olmaya 
başlayan Doctor of Arts (DA), daha da en günceli Doctor of Fine Arts (DFA) olarak 
yapılandırılması ve uygulamaya geçilmesi açısından  önemli  olacaktır. Güzel 
Sanatlar Doktorası, aynı zamanda güzel sanatlar alanında üstün başarılı sanatçılara, 
özgün sanatları ve hizmetleri için “Fahri/ Onursal Doktora” olarak da verilebilir. 

FEN VE MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DOKTORA PROGRAMI: 

 SANATTA VE BİLİMDE YARATICILIK VE İNOVASYON (YENİLİKÇİLİK) 
GELİŞTİRME – FEN VE MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DOKTORA PROGRAMI 

(Bu Program,  disiplinler arası niteliği itibariyle Fen ve Mühendislik bilimleri 
arasından ilk aşamada Mekatronik bölümleri gibi bölümlerle başlayıp daha sonra her 
ülkenin gereksinimlerine göre diğer bölümler arasında da yaygınlaştırılabilir.) 
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Sanatta ve Bilimde Yaratıcılık ve İnovasyon Geliştirme Programları İçin makul kredi 
limitlerini aşmamak kaydıyla belirlenecek ana dersleri ile birlikte düşünülen zorunlu ya 
da seçmeli ortak dersler:  
 
 Nöroestetik Açıdan Bilim ve Sanatta Yaratıcılık 
 Uzay Geometrisi   
 Trigonometri                                                              
 Algı Psikolojisi ve Görsel Algı 
 Renk Kuramları 
 Sanat Stüdyo Dersleri 
 Sanatta ve Bilimde Problem Çözme Yöntemleri  
 Üçboyutlu Serbest Modelleme Stüdyo Çalışmaları  
 21.Yüzyılda Elektronik Sanat ve Yeni Yönelimler 
 Sanat Felsefesi  
 Genel Sanat Tarihi ve 
 21.Yüzyıl Çağdaş Sanat Okumaları.  
 

Not: Her iki alan için düşünülen ortak derslerden makul kredi limitlerini aşmamak kaydıyla 
programlara göre seçim yapılacaktır. Öğrenciler, benzer içerikteki dersleri, daha önceki 
programlarında görmüş olmaları halinde bu derslerden muaf tutulabilirler. Ve bir kısım 
dersler de programlara göre seçmeli hale getirilebilir.  

 Programlar, ilgili bölümlerin her sanat ve bilim dalının uzmanlarından oluşan bir     
danışma kurulu tarafından koordine edilip yürütülecektir. 

  Programların dersleri, sürekli dünyadaki yeni araştırma ve gelişmelere göre yürütme   
  ve koordinasyon kurulunca güncellenecektir. 

 Öğrenci kabulü:  Adaylar, belirtilen sınav prosedürlerine göre Genel Zeka (IQ) ve 
Uzaysal  Zeka puanları yüksek, problem çözme kabiliyet ve yeteneğinde olan öğrenciler 
arasından seçilecektir. Uzamsal Zeka için Torrance Testi veya benzeri testler 
kullanılabilir.  

 

PROGRAMLARA, HER ÜLKENİN KENDİ KOŞULARINA GÖRE EĞİTİM-ÖĞRETİM 
SIRASINDA VE SONRASINDA TEŞVİK EDİCİ VE ÖZENDİRİCİ OLANAKLAR 
ARAŞTIRILABİLİR.  

 Projeye, eğitim sırasında ve sonrasında her ülkenin Bilimsel Araştırma 
Kurumları’ndan bu alanlarda bilim (ve sanat)  insanı yetiştirme bursu temini ya da 
somutlaşan bir kısım projelerde ayrıca proje destekleri sağlanabilir.    

 Bu programlarda eğitimini tamamlayan başarılı öğrencilere, araştırma kuruluşlar ile 
koordineli olarak, kendi önerecekleri bir proje ya da yurtdışında yürütülmekte olan bir 
projeye katılımları halinde yurtdışı araştırma bursu sağlanabilme olanakları ile 
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programlardan mezun olan öğrencilere ileride kendilerine öngörülebilir ayrıcalıklı iş 
ve çalışma olanakları hazırlanabilir. 

 
Bugün artık dünyada kalkınma ve eğitim açısından örnek gösterilmeye başlanan, Finlandiya, 

Singapur gibi ülkelerin başarı örneklerinde; üniversitelerde yüksek başarı puanı  

 

 

 

ortalamalarına göre seçilerek (4) nitelikli ve donanımlı bir eğitimle yaratıcı öğretmen 

yetiştirildiği görülüyor. Bu şekilde başlayan sürecin sonunda eğitimde; bilim ve sanatta 

yaratıcılığın dahil edildiği reform niteliğindeki eğitim modelleriyle bu ülkelerde topyekün 

toplumsal kalkınma düzeylerinde; verimlilikte, sanayi kalkınmalarında sıçrama yapan başarı 

örneklerine tanık olunmaktadır.  

 

Görüldüğü üzere eğitimdeki başarı düzeyi; sanat ve bilim anlarındaki yaratıcılık, ulusların 

rekabet gücünü oluşturmaktadır. Artık eğitimde; insanlığın ‘Üçüncü Kültür Dönemi’nde 

öngörülen; sanat, bilim ve teknolojinin birlikteliği kaçınılmaz görülmektedir. Önerilen 

Proje’nin disiplinler arası niteliği, öngördüğü bilimde ve sanatta yaratıcılık ve inovasyon 

geliştirilmesine yönelik eğitim modeli tasarısı, bizim gibi gelişmekte olan ülkelerin 

eğitiminde de geleceğe yönelik atılmış önemli bir adım olacaktır.  

 

V. SONUÇ 
 
Hiç bir şeyin aynı kalmadığı ve sürekli değiştiği doğal evrimsel süreçte; içinde yaşadığımız 

21. Yüzyılda bu değişimler çok hızlı ve olağanüstü bir ivme kazanarak devam etmektedir. 

Doğal evrimsel süreçte canlılarda olduğu gibi bu değişime adapte olamayan toplumların da 

çağdaş dünyada pek varlık gösterebilme şansları olmayacak gibi gözükmektedir. Bu nedenle 

bir ülkenin gelişmiş bilim, kültür ve sanatının yaratılmasında çok özel yetenek ve zekaya 

sahip kişilerin yetiştirilmesi gerekmektedir. Bu projede önerildiği gibi çok özel yetenek ve 

zeka düzeyine sahip kişilerin yetiştirilmesiyle ancak toplumların, geleceğinin bilim, sanat, 

eğitim ve kültür politikalarında, varlık gösterebilmeleri ve üst düzey bir gelişmişlik seviyesi 

yakalamaları mümkün olabilecektir.  
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Toplumların geleceğinde belirleyici olacak bu robot ve yapay zeka teknolojisi yarışında; bir 

taraftan yapay zeka teknolojisinin insanlığın son teknoloji başarısı olabileceği tehdit 

tehlikesine karşı,  diğer taraftanda da “Toplum için Teknoloji” önerisiyle teknolojinin çok iyi 

 _______________________________ 

(4) Finlandiya ve Singapur’da; öğretmen adayları, Finlandiya’da üniversitede başarı düzeyi 
ilk onluk dilime girenler arasından seçiliyor. Ve üniversitede neredeyse hemen hepsi 
master derecesinde eğitim alıyorlar. Singapur’da da yine benzer şekilde üniversitede not 
ortalaması ‘A’ kategorisinde yer alan 85 puanın üzerinde puan alanlar adaylar kabul 
edilmektedir. 

eğitilmiş insan kontrolünde ve insanlığın yararına kullanılma; Endüstri4.0 “Nesnelerin 

İnterneti”den sonra Endüstri 5.0  “Toplum için Teknoloji” felsefesi ortaya atılmaktadır. 

Teknolojiyi gelişen bir insanlık tehditi olarak görme yerine,  teknolojiyi insanlık yararına 

kullanabilecek; yüksek insani değerlerle yetişmiş, empati kurabilen, sanatsal duyarlığa sahip 

yaratıcı yeni insan tipinin yetiştirilmesi gerekeceği öngörülmektedir. Bunun için de eğitimin 

yeniden düzenlemesi ve yeni eğitim modellerinin geliştirilmesine ihtiyaç duyulacak gibi 

gözükmektedir.   

 

 

Artık bu yarışta; toplumların; özel yetenek, zeka ve başarı düzeyi yüksek  elitlerinin / 

seçkinlerinin yetiştirilmesi gerekmektedir. Bu, çok özel testlerle seçilmiş zeki ve  yetenekli 

adayların devam edebileceği, her türlü koşul ve masraflarının devlet tarafından karşılandığı 

çok özel devlet okulları açılmalı ya da mevcut programlar içinde pilot proje uygulamaları 

geliştirilmelidir. Tarihsel gelişim sürecinde bir toplumu ileri taşıyan hep;  toplumların 

uluslararası alanda yetiştirdiği seçkin bilim ve sanat insanları, felsefe ve düşünce insanları ve 

iyi yetişmiş seçkin politikacı ve siyasetçiler gibi devlet adamları olduğunu görürüz.    

 

 

 

                                                  KAYNAKLAR  

Vanderbilt Üniversitesi Raporu: Projeye %05 yüksek zeka düzeyi grubu arasına giren 
adaylar seçilmiştir. Vanderbilt University Reseach Report, 2013: Harrison J. 
Kell, David Lubinski, Camilla P. Benbow, and James H. Steiger. “Creativity an 
Technical Innovation: Spatial Ability’s Unique Role”, Psychological Science, 
Department of Psychology and Human Development, Reprints and permissions: 
sagepub.com/journalsPermissions.nav pss.. sagepub.com SAGE. S. 1831-1836. 

INTERNATİONAL EUROASİA Congress on 
Scientific Researches and Recent Trends-V full text 

December 16-19, 2019 Baku, Azerbaijan  ISBN 978-625-7029-51-3 18



Anonim, Yeni Hümanistler, İnsandan günümüzün önemli desen ustası Amerikalı 
Philip Pearlstein gibi ve daha pek çoklarının çalışmalarında bu Evrene Son 
Bilimsel Araştırmalar, 2014, Editör, John Brockman, TÜBİTAK Popüler Bilim 
Yayınları, Ankara. S. 98 

Çiftçi, Talat, Neroestetik ve Görsel Düşünme Perspektifinden Sanatsal ve Bilimsel 
Yaratıcılık, 1918, (Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat Bilimi 
Programı Doktora Tezi,): Tezin kitap hali: Prof. Dr. Talat Çiftçi, Beyin, 
Nöroestetik ve Stratejik Yaratıcılık Perspektifinden YAŞAMSAL SATRANÇ, 
2019, Destek Yayınevi, İstanbul 

Harari, Yuval Noah, Hayvanlardan Tanrılara SAPIENS, Çeviri: Ertuğrul Genç, 1. 
Baskı, 2015, Kolektif Kitap Yayınevi, İstanbul, s.387 

Tuğal Avcı, Sibel, 21.Yüzyılda Elektronik Sanat ve Yeni Yönelimler, 1917, (Işık 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat Bilimi Programı Doktora Tezi,): 
Tezin kitap hali: Dr. Sibel Avcı Tuğal, Oluşum Süreci İçinde Dijital Sanat, 
2018, Hayalperest Yayınevi Sanat kuramları, İstanbul 

Winston, Robert, Evrenin En Karmaşık Nesnesi ve Gizemli Nesnesi İnsan Beyni, 
2014, Çeviri: Gül Tonak, 2.Baskı, Say Yayınları, İstanbul. S.486  

 
Görsellerin Listesi: 
 
G-1- Leonardo da VINCI,  Architekturstudie mit Figüren fir die “Anbetung der Könige” 
1480, 16,3   
         x 29 cm.  Feder und Bister, weiss und mit Silberstift gehört auf Papier. Florenz 
Uffizien   
         Gabinetto dei Disegni e delle Stampe (436 Er). 

          G-2- Leonardo da VINCI, Entwürfe für Orgelgeschütze, 1482,  265x185 cm. 
Federzeichnung,  

         Codex Atlanticus folio Mailand Biblioteca Ambrosiana. 
          
G-3- Aguste Dominique INGRES, Beoit Guilluame-Ange Pouplon, 1817, Kat. Nr. 15,  
Museé  
         des Beaux-Arts, Dijon. 
G-4- Henri MATİSSE, Self-Portrait, 1937, Charcoal and esompe on papere, 47,3 x 39 cm   
The   
         Baltimore Museum  of Art, Baltimore, Maryland. 
 
G-5- Pablo PİCASSO,  figuren am Meer, 1931, Öl auf Leinwand, 130,5 x 195,5 cm Paris, 
Musée  
         Picasso (MP131). 
G-6-Pablo PİCASSO,  Denizde Figür, 1932, Öl und Kohle auf Leinwand , 130 x 97 cm 
Madrid,   
          Museo, Nacional Centro de Arte Reina Sofia (DE01163). 
 

INTERNATİONAL EUROASİA Congress on 
Scientific Researches and Recent Trends-V full text 

December 16-19, 2019 Baku, Azerbaijan  ISBN 978-625-7029-51-3 19



G-7- Philip PEARLSTEIN, Liegender gekümmerter Akt,1970,  Bleischift  auf dünnen 
Karton, 
         47,6 x 60,3 cm 
 
G-8- Zeki Faik İZER, Kadın Başı Etütleri, 1927, kağıt üzerine kurşun kalem, 21 x 30 
cm 
G-9- Zeki Faik İZER, Ağaçlar, 1968, kağıt üzerine kurşun kalem, 28 x 23 cm 

 
G-10- Halil AKDENİZ, Çıplak, 1973, kağıt üzerine kurşun kalem, 56 x 42 cm 
G-11- Halil AKDENİZ, Jorg Neitzert’e Saygı, 2008, tuval üzerine akrilik, 165 x 180 cm. 
           Homage to Jorg Neitzert, 2008, acrylic on canvas, 165 x 180 cm. 

 
G-12- Tahir MALAHOV, Sabah Treni, 1958, tuval üzerine yağlı boya, 150 x 200 cm. 
          Morning Train, 1958, oil on canvas, 200 x 150 cm. 
G-13- Tahir MALAHOV, Portre, 1967. Portreit, 1967. 
 
G-14-  Sakit MAMMADOV, Şehsade, 2015, tuval üzerine yağlı boya, 200 x 150 cm. 
           Princess, 2015, oil on canvas, 200 x 150 cm. 
G-15-  Sakit MAMMADOV, Kırmızı Natürmort, 2017, tuval üzerine yağlı boya, 65x80cm.  
           Red Still Life, 2017, oil on canvas, 65 x 80 cm. 

 
G-16- Ekaku HAKUİN, Detail: Bodhidharma, 113x50 cm, Enpukuji, Kyoto. 
G-17  Ekaku HAKUIN, Sanskrit- Schriftzeichen, 107,8 x 56,7 cm, Privatbesitz.  

 
G-18- Konoe NOBUTADA, Tenjin,der nach China ging, Privatbesitz.  
G-19- TÖREİ, Kürbisflasche, Privatbesitz. 

 
G-20-  Künstler unbekannt, Anonim, Detail:  Zeitvetreib in einem                 
            Vergnügunsetablissement, 17 yüzyıl, 115 x 310 cm, Privatbesitz.  
G-21-  Kitagawa ATAMARO, Die Kurtisane Komurasaki,  Holzschnit, 25 x 38 cm, 
Privatbesitz.  
                 
G-22- Topkapı Sarayı -Albüm:  Detay: Kuşlar ve Kediler, (İÜK, T6043). İstanbul. 
G-23- Topkapı Sarayı -Albüm: Detay: Çalgıcı Kadınlar, (TSM, H2164). İstanbul. 

 

INTERNATİONAL EUROASİA Congress on 
Scientific Researches and Recent Trends-V full text 

December 16-19, 2019 Baku, Azerbaijan  ISBN 978-625-7029-51-3 20



  

INTERNATİONAL EUROASİA Congress on 
Scientific Researches and Recent Trends-V full text 

December 16-19, 2019 Baku, Azerbaijan  ISBN 978-625-7029-51-3 21



 

                                                                             G-3 

           G-4  

INTERNATİONAL EUROASİA Congress on 
Scientific Researches and Recent Trends-V full text 

December 16-19, 2019 Baku, Azerbaijan  ISBN 978-625-7029-51-3 22



 

                                                                                         G-5 

                                                                           G-6      

INTERNATİONAL EUROASİA Congress on 
Scientific Researches and Recent Trends-V full text 

December 16-19, 2019 Baku, Azerbaijan  ISBN 978-625-7029-51-3 23



 

                                                                                 G-7 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                            

INTERNATİONAL EUROASİA Congress on 
Scientific Researches and Recent Trends-V full text 

December 16-19, 2019 Baku, Azerbaijan  ISBN 978-625-7029-51-3 24



     G-8 

 

G-9 

INTERNATİONAL EUROASİA Congress on 
Scientific Researches and Recent Trends-V full text 

December 16-19, 2019 Baku, Azerbaijan  ISBN 978-625-7029-51-3 25



 

G-10 

G-11 

INTERNATİONAL EUROASİA Congress on 
Scientific Researches and Recent Trends-V full text 

December 16-19, 2019 Baku, Azerbaijan  ISBN 978-625-7029-51-3 26



                                                                         

                                                               G-12 

G-13 

INTERNATİONAL EUROASİA Congress on 
Scientific Researches and Recent Trends-V full text 

December 16-19, 2019 Baku, Azerbaijan  ISBN 978-625-7029-51-3 27



 

                                                                    G-14 

 

                                                                          G-15 

INTERNATİONAL EUROASİA Congress on 
Scientific Researches and Recent Trends-V full text 

December 16-19, 2019 Baku, Azerbaijan  ISBN 978-625-7029-51-3 28



 G-16 

                                                                                                                                                     

         G-17 

INTERNATİONAL EUROASİA Congress on 
Scientific Researches and Recent Trends-V full text 

December 16-19, 2019 Baku, Azerbaijan  ISBN 978-625-7029-51-3 29



 

                                                                              G-18 

 

                                                                              G-19 

INTERNATİONAL EUROASİA Congress on 
Scientific Researches and Recent Trends-V full text 

December 16-19, 2019 Baku, Azerbaijan  ISBN 978-625-7029-51-3 30



  

                                                                          G-20 

 

                                                                          G-21 

INTERNATİONAL EUROASİA Congress on 
Scientific Researches and Recent Trends-V full text 

December 16-19, 2019 Baku, Azerbaijan  ISBN 978-625-7029-51-3 31



 G-22 

                                                                          G-23 

INTERNATİONAL EUROASİA Congress on 
Scientific Researches and Recent Trends-V full text 

December 16-19, 2019 Baku, Azerbaijan  ISBN 978-625-7029-51-3 32



 
 

 

ORTA ƏSR MINIATÜRLƏRINDƏ MUSIQI ALƏTLƏRI 
Dos. Sehranə Kasimi 

AMEA-nın Memarlıq və İncəsənət İnstitu 

Leyla Ağayeva 

AMEA-nın Memarlıq və İncəsənət İnstitu 

Açar sözlər:  Şərq, musiqi alətləri, miniatur,  

Ключевые слова: Bосток, музыкальный инструмент, миниатюр 

Keywords: East, musical instrument, miniatures 

Miniatür sənəti Şərq xalqlarının çoxəsirlik incəsənət tarixinin ən maraqli səhifələrindən 

biridir.Orta əsirlərdə Azərbaycan rəssamlarının və xalq sənətkarlarının yaradıcılıq 

təxəyyülünün zənginliyi,mədəniyyətmizin qədimiliyini, coxcəhətliliyini, özünəməxsusluğunu 

sübut edən çoxsayli memarlıq təsviri və dekorativ sənət əsərləri yaratmıslar vəonların çoxu 

dünya incəsənətinin (mədəniyyətinin) qızıl fonduna daxil olmuşdur. Azərbaycan xalqının 

dünya bədii mədəniyyəti xəzinəsinə bəxş etdiyi ən zəngin sənət inciləri onun sənətkarlarının 

miniatür sənətində yaratdığı əsərlərdir. Orta əsr Azərbaycan rəssamları və xalq sənətkarları 

bədii mədəniyyətimizin qədimliyini, çoxcəhətliliyini və özünəməxsusluğunu sübut edən 

yüzlərlə təsvir və dekorativ sənət əsəri yaradıb. Bu əsərlər içində Azərbaycanminiatür 

sənətində musiqi alətlərinin təsvirləri önəmli yer almişdir.Qədim Şərq ölkələrində inkişaf 

etmiş təsviri sənət də miniatür əsərlərinin xüsusi yeri vardır. Bu sənət növü hələ qədim 

zamanlardan şərqdə təşəkkülünü tapışdır. XVI əsrdən etibarən miniatür sənəti daha çox 

dünyəvi sujetlərəəsaslanaraq şərqin bir çox ölkələrində,o cümlədən Azərbaycanda inkişaf 

edilmişdir. 

Şərq miniatürlərində ilk baxımdan sadə görünən kompozisiyalarda kef məclisi 

səhnələrindəifa edilən musiqi alətləri nümayiş edilirdi. Əsrlər boyuminiatürəsərləri nəinki 

alim və rəssamların, eləcədə çoxlu sənətsevərlərin diqqətini cəlb etmişdir. Şərq 

miniatürlərinin tədqiqinə, yaxın zamanlardan, əsrin əvvəllərindən başlanmasına baxmayaraq, 

hazırda dünya  sənətşünaslığı elmində çox böyük material toplanmışdır (1). 

Şərq islam mədəniyyətindəhərəmxanalarda, qəsrlərdə, saraylarda hər zaman musiqi olub 

vəyüksək səviyyədəfəaliyyət göstəriblər.O zamanlar musiqi alətlərində əsasən qadınlarifa 

edirdilər. Bəni Umeyra vəAbbasilər zamanında   böyük xəlifəvə hökmdarların saray və 
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hərəmxanalarında onlarınxanım vəkənizləri öz məharətlərini aşıq ifaçısı, yaxud rəqqasə kimi 

göstərirdilər(5). 

Türkiyədədövlətçilik inkişaf etdikcə,gözəl səsləri iləmüxtəlif musiqi 

alətlərindəməharətlə ifa edən qız və qadınları, kənizləri qul kimi alıb satırdılar. Ağıll və 

istedadlı kənizlərinqiyməyti yüksək olurdu. Sultanın sarayında bir qisim kənizlər tamburda, 

qanunda, rud və ud alətlərində ifa edir və daha yaxşı səsə malik olduqları üçün seçilərək 

mükafatlandırılırdı. Çünki, onlar sultanları, əyanları əyləndirir, onlara nəşəverirdilər(10). 

 

 

 

 
Şəkil 1. Musiqiçilər və onların musiqi alətləri.Topkapi Saray Muzeyi Kitabxanası, H. 

2164 
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    Çalışan musiqiçilərin səhnəsi. Topkapi Saray Əl-Qəttara musiqi alətinin bir əlyazma şəkli. 
Kitabxanası, Hazine, MS 1793.   Topkapi Saray Kitabxanası, Hazine,  

MS 2164.                   

VII-VIII əsrlərdə artıq ərəb ölkələrinin demək olar ki, əksəriyyəti islam  dinini qəbul 

etmişdi. Abbasilər sülaləsini xəlifəsi, bağdadlı Harun Ər Rəşid bir əfsanə və nağıllar 

dünyasının personajı  kimi göz önünəgəlir. Lakin bu əfsanəvi şəxsiyyət həqiqətən də tarixdə 

vardır. Dövrünün Bəhlul – Danəndəsi kimi çox ağıllı və hazırcavab, lakin sərsəri bir həyat 

tərzi  keçirən şəxsləmütamadi görüşər, onu sarayına dəvət  edərək , maraqlı söhbətlərini 

dinlərmiş. Eləcə də, Harun Ər Rəşidin hər gecə bir gözəl qızla  eyş-işrət məclisləri qurması da 

tarixdə yazılı mənbələrdə özünü göstərir. Təsadüfi  deyildir ki, “1001 gecə nağılları”nda 

qədim şərq dünyasında, ərəb xəlifəsi Harun-ər-Rəşidin  sarayında hərəmxana kənizlərinin 

gözəlliyinin, istedadının, rəqs etməqabiliyyətinin necəgözəl təsviri vardır. 

Ən maraqlı musiqi isə böyük Şərq şəhərlərindəqəhvəxanalarda çalınardı. Şəhər əhalisi 

qəhvəxanalarda əylənərdilər. Lakin, buraya təkcəkişilər gələrdilər.Onlar beləəyləncəyerlərinə  

gələrək, qəlyan çəkir, qara qəhvə içir, uzun  müddət söhbət edərək, istirahət edirdilər. Belə ki, 

ən əsası onlar şərq musiqisini dinləməyə gəlirdilər(2). 

Müsəlman ölkələrini səyahət edən köçərilərvasitəsilə yayılan bu şərqilər, rəqslər, nağıl 

rəqsləri, mahnılar, və s. osmanlı türkləri tərəfindən qum səhralarında karvanları təqib edən 

bədəvi ərəblərə ifa etdirilirdi. Əfsuzlar olsun ki, o zamanların nə not yazısı, nə də yazılı 

işarələrlə əsərlərin forması bizə gəlib çatmamışdır. Lakin, sonralarminiatürəsrlərində vəeləcə 

dəmusiqi notyazılarındacoxlu sayda əsərlər yarandı. 
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625 ci ilin mart ayında “Uhud” döyüsündə Məhəmməd peyğəmbərin mücahidləri 

arasında olan qadınlar Hind şairəsinin yaşdığı bir mahnını oxuyaraq, təbil, şeypur cala – çala 

öz düşmənlərini üç dəfə aldadaraq, geri atdılar vənəhayət qalib gəldilər. Məhəmməddən sonra 

xilafətə keçən xəlifəÖmər o vaxta qədər  xalqı ibadətə toplamaq üçün yəhudilər tərəfindən 

işlənilən tütək, zəng, vədigər metal musiqi səsli alətləri aradan götürərək, əvəzində azanı, azan 

səslənməsini (müəzzim) qərar verdi. Bu yenilik onu göstərir ki, ərəblər insanıngözəlsəsinin 

verdiyi təsiri, həzzi qalan bütün səslərdən üstün vəqiymətli hesab edirlər (3). 

Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, bütün dünyada mədəniyyət şərq ölkələrindən gəldiyinə 

görə,nəfəslivə simli musiqi alətləridəməhz ilk  dəfəşərqdə yaranmışdı.Qərb hər zaman şərqə 

istinad etmiş, şərqin adət-ənənələrini heyranlıqla qəbul etmiş vəahəngdar musiqisini bəzən 

çılpaqlığı ilə, bəzən də sintez şəklində öz yaradıcılıqlarında dönə - dönə verilmişdir. 

Orta əsrlərdə Azərbaycanda geniş istifadə olunan qədim musiqi alətləri Azərbaycan 

müniatür sənətində geniş yer tutur. Onlardan biri “rübab”dır( qədim mənşəli Şərq musiqi 

alətidir). Nizamininin, Nəsiminin, Fizulinin, S.Ə.Şirvaninin və bir çox klassiklərin 

yaradıcılığında rübabın təsviri verilmişdir. Orta Asiya xalqları arasında müxtəlif növləri 

“kaşqar  rübabı”, “tacik rübabı” adları ilə çox məşhurdur. Nizami Gəncəvi incəvəzərif rübabı 

nəğməkar quşların cəhcəhi iləmüqayisə edir. Şirvan musiqi məclislərinin bəzəyi olmuş rübab 

Xaqani Şirvanının əsərində belətərənnüm edilir: 

Mey eşqinə düşmüş rübab, qolunda çox vardır tənab . 

Çəkmiş bu yolda çox  əzab, quru qamış tək çox sanar (9, s. 20-27-78-90). 

XVII əsrdə çəng ilərübabın birlikdəsəslənməsini Qiyami Mütərzim belətəsvir edir: 

Gözlərindəoynar gözəl vəşərab,  

Qulağında çalır çəng ilə rübab. 

XVIII əsrdən başlayaraq, rübab Azərbaycanda tədricən unudulmuş, dövrümüzə qədər 

gəlib çatmamışdır.Musiqi mədəniyyəti tarixindəəhəmiyyətli rol oynamış rübab yenidən bərpa 

edilərək səsləndirilir.  

Yuxarıda deyilən şeirdəçəng musiqi alətinin adı çəkilkir. Bu alət də çox qədim alətdir. 

Quruluşu etibarı ilə arfa tipli simli – yaylı musiqi alətidir. İlk çəng  musiqi  aləti Anadoluda, 

Mesopotomiyada vəMisirdə tapılmışdır.  

Çəng musiqi alətini “Müqəddəs mələk” adlandırırlar. Cəngdən Azərbaycanda XVI əsrin 

II yarısına kimi istifadə olunmuşdur. Onun üzünə ceyran və balıq  dərisi çəkilir, simləri ipək 

və ya bağırsaqdan hazırlanırdı. Bu musiqi aləti barədə yazılı mənbələrdəvə miniatür sənət 

əsərlərində geniş məlumat vardır(1). 
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Məhsəti isə çəng alətini belə təsvir edir: 

Sazın ipək telli xoş avaz almış, 

Çəngin qulağına  halqalar salmış, 

Zil pərdədən  qalxan nəğmələr gözəl, 

Çəngin ətəyində nazlanır qəzəl 

XVII əsrdə çəng ilə  rübabın birlikdə səslənməsini Qiyami 

Mütərzim belətəsvir edir: 

Gözlərində  oynar gözəl vəşərab,  

Qulağında çalır çəng ilərübab. 

Dahi Nizami Gəncəvi “ Yeddi gözəl” poemasında çəng alətini belə təsvir edir:  

Çəng alıb əlinə o dilbər pəri,  

Söylədi çəkdiyi əziyyətləri. 

Yayıldı çəng səsi ,düşdü hər yanə,  

Nalə  aşiqləri  etdi  divanə.  

Bu musiqi alətindən başqa, daha bir alət bərbət mizrabla çalınan simli musiqi alətidir. 

Ud tipli alətlər sırasına aid edilən bərbədin gövdəsi böyük, qolu isə uzundur. Bərbət qədim ud 

kimi  köklənir. Bu alətin ərəb aləti olduğunu bilirik. Azərbaycanın  dahi şairi Nizami 

Gəncəvinin yaradıcılığında ətraflı məlumat verilib. “Bərbət”sözünün “ördək döşü” mənası 

verdiyi güman edilir. Bəzi mənbələrdə isə onun ərəb sözü olub, “ləpələnmə”, “dalğalanma” 

mənası verdiyi qeyd olunur. Nizami yaradıcılığından beləməlum olur ki, bu alətin yaradıcısı o 

dövrün məşhur musiqiçisi Barbəd olmuşdur. N.Gəncəvi “Xosrov və Şirin” poemasında saray 

musiqisi Barbədi belə tərif edir: 

Şərxoş bülbül kimi gələndəBərbəd, 

Su kimi axırdı əlindəbərbət . 

Çala bildiyi yüz xoş nəğmədən 

Seçdi otuzunu özü bəyənən.             

Bu otuz nəğmə ki, Bərbəd çalırdı, 

Gah ürək verirdi, gah can alırdı.  (4) 
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Xosrov Barbadın musiqisini dinləyir. 

Xamsa, Nizami, 1539-43. Brit.bibl.Kef-musiqi məclisi. Rəssam Mirzə Əli. Təbriz, 
XVI əsrin 40-cı illəri. Ə.Cami, “ Ləvayex “,1570-1571-ci illər, 

Sank-Peterburq 

XIX  əsrdə   Mirzə  Qədim  İrəvaninin  trafaret  işlərinin  birində (Azərbaycan İncəsənət 

Muzeyi  DK 3018 Q 1338/2a)  kamançada  çalan  kişi  və  rəqqasəyə ,  əlləriylə  çırtma 

vuraraq  müşayiət edən  qadın  təsvir  olunub. 

İrəvani tərəfindən kağız üzərində işlənmi trafaret-rəsm 

Azərbaycan İncəsənət Muzeyi  

Şəkildə  onun  barmaqlarının  quruluşu, kamanı  ovcunun  içində  tutması,  kamança  

çalanın  əllərinin  vəziyyəti  ilə  uyğundur.  Kamançanın  kamanındakı  tüklər (simlər)  

sərbəst,  dartılmamış  olduğundan, kamanı  birinci  və  ikinci  barmaqlarla  tutmaqla  sağ  əlin  

üçüncü  və dördüncü   barmaqları  tüklərin  dartılmasını   tənzimləyir. (10) 
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Gördüyümüz  kimi,  hələ  neçə   əsrlər bundan öncə  müxtəlif  sənətkarlar,miniatür 

rəssamları, musiqimizin, sənət adamlarımızın   unudulmaması  üçün öz  zəhmətlərini  

əsirgəməmişlər.  Bu  gün  də  bu  ənənə  davam  etməkdədir. 
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IĞDIR - TUZLUCA İLÇESİ TOPRAĞININ 

KARAKTERİZASYONU VE SERAMİK ÜRETİMİNDE 

KULLANILABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI 
CHARACTERIZATION OF IGDIR-TUZLUCA DISTRICT SOIL AND INVESTIGATION 

OF ITS USE IN CERAMIC PRODUCTION 

Öğr. Gör. Elçin TELLİ 

Iğdır Üniversitesi 

Prof. Emel ŞÖLENAY 

Anadolu Üniversitesi 

ÖZET 

Iğdır ilinin Tuzluca ilçesinde bulunan gökkuşağı tepelerindeki sarı, kahverengi ve 

kırmızı renklerdeki toprakların seramik üretiminde kullanılabilirliğinin araştırılması 

amaçlanmıştır. Öncelikle toprağın karakterizasyonunun yapılabilmesi için araziden üç farklı 

renkte toprak numuneleri alınarak kimyasal ve fiziksel özellikleri yönünden incelenmiştir. 

Alınan toprak numuneleri elektrikli kamara fırınında 980-11600C sıcaklık aralığında 

pişirilmiş, açık kiremit renginden kızıl kahverengiye değişen renk tonları gösteren kil 

11600C’de erime göstermiştir. Toprak numuneleri öğütülmüş, yoğrulma suyu ve küçülme 

testleri yapılmıştır. Aynı numunelerden kimyasal analiz için Arkoz Madencilik A.Ş. Ağrı 

Çimento Fabrikasına gönderilmiştir. Kimyasal analizleri yapılan toprak numunelerinde demir 

oranlarının yüksek olmasının yanı sıra kalsiyum ve magnezyum oranlarının da yüksek olduğu 

gözlenmiştir. Tuzluca ilçesi topraklarından seramik yapmaya uygun çamur elde edebilmek 

için topraklar; istenen tane boyutuna getirilip bir kap içerisinde su ilave edilerek birkaç gün 

bekletilip çökmeleri sağlanmıştır. Bu işlem sırasında su oranı azalan çamurlara su ilavesi 

yapılarak işleme devam edilmiştir.  Her bir toprak balçık kıvamına geldikten sonra elekten 

geçirilerek içerisindeki su alçı plaka üzerinde bekletilmiş daha sonra suyun fazlası alçı plaka 

üzerinde yoğrularak uzaklaştırılmış ve seramik şekillendirmeye elverişli bir çamur haline 

getirilmiştir. Herhangi bir katkı ilavesine gerek olmadan, öğütülüp su ile plastik çamur haline 

getirildikten sonra plakaların elle şekillendirmesi yapılmıştır. Sarı, kahverengi ve kırmızı 

renkli topraklar ile şekillendirilmiş ve kurutma işlemi yapılmış deney plakalarının 9800C 

sıcaklıkta sırlı ve sırsız pişirimi yapılmıştır. Daha sonraki aşamada hazırlanan plastik 

kıvamdaki çamurlar el ile şekillendirme yöntemlerinden plaka ve sucuk yöntemi kullanılmış, 

seramik formların şekillendirilmesi yapılmıştır. Kontrollü bir şekilde kurutma işlemi yapılan 
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formların bisküvi pişirimi 9000C‘de yapılmıştır. Hazırlanan formlar 980-10000C’de pişirilmiş, 

olumlu sonuçlar alınmıştır. Tuzluca toprağının seramik hammaddesi olarak kullanılabileceği 

belirlenmiştir. 

Anahtar Sözcükler: Iğdır-Tuzluca, Kırmızı kil, Seramik 

 

ABSTRACT 

It is aimed to investigate the availability of yellow, brown and red soils in the rainbow 

Hills in Tuzluca District of Igdır province in ceramic production. In order to characterize the 

soil, soil samples of three different colors were taken from the land and examined in terms of 

chemical and physical properties. Soil samples taken were firing in electric chamber kiln in 

the temperature range of 980-11600C clay showing tints ranging from light tile color to red 

brown has shown melting at 11600C. Soil samples milled, plasticite water and shrinkage tests 

were conducted. The same samples were sent to the Arkoz Mining Co. Agri Cement Factory 

for chemical analysis. In addition to high iron rates, high calcium and magnesium rates were 

observed in soil samples which were analyzed chemically. In order to obtain clay suitable for 

ceramic making from the soils of Tuzluca district, the soils were brought to the desired grain 

size and water was added in a container to allow them to sit for a few days and collapse. 

During this process, water was added to the clay which had reduced water rate and the 

smashing process was continued. After each soil has reached the consistency of slime, the 

water in it is sieved on the gypsum plate and then the excess water is kneaded on the gypsum 

plate and turned into a clay suitable for ceramic forming. Without the need to add any 

additives, the plates were hand-shaped after they were ground and made into plastic clay with 

water. Glazed and unglazed cooking of experiment plates formed with yellow, brown and red 

colored soils and drying process was done at 9800C temperatures. In the later stage, the plastic 

consistency clay was prepared by hand forming methods, plate and sausage method was used, 

ceramic forms were made to be shaped. The biscuit firing of the forms, which were dried in a 

controlled manner, was done at 9000C. The prepared forms were firing at 980-10000C and 

positive results were obtained. It has been determined that Tuzluca soil can be used as 

ceramic raw material. 

Key words: Igdır-Tuzluca, Red clay, Ceramic 
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Iğdır-Tuzluca İlçesi 

Önceki adı Kulp olan Tuzluca ilçesi birçok medeniyete ev sahipliği yapmış eski bir 

Türk yurdu olup, 7 Ekim 1920 tarihinde Rus işgalinden kurtulmuş ve 1923 tarihinde ilçe 

olmuştur. 1934 yılında ilçede bulunan kaya tuzundan esinlenilerek Kulp ismi Tuzluca olarak 

değiştirilmiştir. Yeryüzü şekilleri bakımında dağlar çoğunluktadır. İl merkezine 39 km 

uzaklıkta olup, yüzölçümü 1254 km2dir. İlçenin doğusunda Ermenistan ve Aras nehri, 

kuzeyinde Kars'ın Digor ilçesi, batısında Ağrı dağı, güneyinde ise Iğdır ili bulunmaktadır. 

Yüzölçümü ile Iğdır'ın en büyük ilçesidir. Tuzluca 43,07 doğu boylamı ile 38,35 kuzeyde 

olup, Iğdır'a 39 km uzaklıkta Iğdır-Kars karayolu üzerinde, 1254 km2lik yüz ölçümü ile 

Iğdır'ın en büyük ilçesidir. Doğuda Iğdır ili batıda Kars'ın Kağızman ilçesi, kuzeyde 

Ermenistan (18 km’lik sınır) ve Kars'ın Digor ilçesi güneyde ise Ağrı'nın Doğubayazıt ve 

Taşlıçay ilçeleri ve Ağrı merkez ile sınırlıdır. İlçe merkezinin denizden yüksekliği 975 

metredir. Kuzeyde Ermenistan sınırımızı teşkil eden Aras nehri dışında nehir, ırmak ve göl 

bulunmamaktadır. En büyüğü, Acı dere olmak üzere genelde yaz aylarında kuruyan veya çok 

azalan dere ve küçük akarsuları vardır. Aras vadisinde dar bir ova şeridine sahip olan şehrin 

arazisinin büyük bir kısmı dağlık ve yaylalıktır. Dağlık kesimde arazi engebeli bir yapıya 

sahiptir. İlçemizde sert bir kara iklimi hâkimdir. Buna karşılık düzlük ve ovalık kısımda iklim 

daha yumuşaktır. Hava sıcaklığı genel olarak -19 ile +37 derece arasında değişmekte ve 

karasal bitki örtüsü görülmektedir.1 

 

Iğdır-Tuzluca İlçesi Gökkuşağı Tepeleri 

Iğdır Tuzluca ilçesi Gökkuşağı tepeleri yaklaşık 25,36 km çevresi, 35.02 km2 alana 

yayılan çeşitli renklere sahip tepelerden oluşan bir yeryüzü şeklidir. Gökkuşağı tepeleri ismini 

ilk olarak 2017 yılında AA Ajansı muhabiri Hüseyin Yıldız vermiştir. Doğal güzelliği ile 

bölge halkının ve ziyaretçilerin dikkatini çekmektedir. Yapılan araştırmalar doğrultusunda 

Dünya üzerinde birkaç yerde benzerinin olduğu en geniş yüzey alanının Tuzluca ilçesinde 

bulunduğu belirtilmiştir. Tuzluca halkı ile yapılan görüşmelerde uzun yıllardır kırmızı renkli 

toprağın tandır yapımında kullandıkları anlaşılmaktadır. Görüşme yapılan tandır ustaları bu 

bilgileri onaylamıştır.  
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Görsel 1. Iğdır-Tuzluca İlçesi Gökkuşağı Tepeleri’nin kuşbakışı görüntüsü - 03.12.2019 

Hüseyin Yıldız AA Ajansı Iğdır 

 
Görsel 2. Iğdır-Tuzluca İlçesi Gökkuşağı Tepeleri’nin drone ile çekilmiş görüntüsü - 23.11.2019 

Hüseyin Yıldız AA Ajansı Iğdır 
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Görsel 3. Iğdır-Tuzluca ilçesi Gökkuşağı Tepeleri 23.11.2019 

Zeki Mikyas AA Ajansı Iğdır 

 

Tuzluca Toprağının Kullanıldığı Alanlar 

Yapılan araştırmalarda Tandır ve tuğla yapımında kullanıldığı anlaşılmıştır. Özellikle 

ekmek pişirmek için kullanılan tandırlar kırmızı renkli toprağın birçok işlemden geçirilerek 

çamur haline getirilmesiyle elle şekillendirilerek inşa edilmiştir. Tuzluca merkezinde 1980 

yıllarında kurulan fabrikada tuğla üretimi yapılmıştır.  

  

Tandır Yapımı 

Tuzluca halkı yoğun olarak kendi bölgelerinin toprağı ile tandır yapmışlardır. “Doğu 

Anadolu kırsalında yaygın olarak karşımıza çıkan tandırlar, en basit ifadeyle, altı açık büyük 

boy kapların veya pişmiş toprak silindirlerin tabana gömülmesiyle oluşturulan kuyu biçimli 

fırınlardır.” Farklı dillerde kilden yapılan kuyu biçimli fırınlar, olarak bilinirler (Erdem, 2013, 

s.112). Tuzluca ilçesine 10 km uzaklıkta olan Ağabey köyünde yaşayan 85 yaşındaki tandır 

ustası Zehra İnanç ile yapılan görüşmede tandır yapımı hakkında bilgiler vermiştir. Köyde 

dere kıyısında bulunan kırmızı renkli topraktan tandır büyüklüğüne göre 3-4 torba kadar 

getirmektedir. Bu toprakları su ile ıslatarak bir süre bekletmektedir. Daha sonra bir bezin 

arasına konulan çamur kıvamına gelmiş toprak ayaklar ile çiğnenmektedir. Bu işlem 2-3 gün 

kadar devam eder. Düz bir zeminde ortalama 3- 4 cm kalınlıkta çamur uzatılarak hazırlanır. 

Tandır yapımında dikkat edilmesi gereken alt kısmında küfe denilen hava çıkış deliğinin 

bırakılmasıdır.  
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Görsel 4. Tandırın Küfe isimli hava çıkış deliği, Ağabey Köyü 

Elçin Telli kişisel fotoğraf arşivi, fotoğraflayan: Şerif Başaran 04.12.2019 

 

Elle şekillendirilen tandırın üst kısmında ‘bad’ isimli ağız biraz daha kalın bırakılarak 

tandır şekillendirilmesi tamamlanmış olur.  

 
Görsel 5. Tandırın Bad isimli ağız kısmı, Ağabey Köyü 

Elçin Telli kişisel fotoğraf arşivi, fotoğraflayan: Şerif Başaran 04.12.2019 

 

Hava şartlarına göre ortalama on beş gün kadar kurumaya bırakılır. Tandır 

yerleştirileceği yere çukur kazılır ortalama 1,5 uzunluğunda küfe için baca çıkışı dip kısma 

yapılır. Tandır etrafı çeşitli malzemelerle kapatılarak küfenin üstü de örülerek tandır yerine 
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yerleştirilir. İlk pişirim boş olarak yakılır. Hava deliği ilk aşamada ateş alev alıncaya kadar 

açık bırakılır.  
 

Tuğla Fabrikası 

Tuzluca ilçesi tuğla fabrikası işçilerinden Mehmet Emin Damar ile görüşme yapılmıştır. 

Tuzluca ilçesi Tuğla fabrikası 1980 yıllarında kurulmuştur. İçerisinde 32 adet fırın 

bulunmaktadır. Kömür yakıtı kullanılmaktadır. Bir fırın 7000 civarında ürün almaktadır. 

Damar; görüşmede kırmızı ve sarı renkli toprağa ek olarak kül ismini verdikleri fırın atığını 

da eklediklerini belirtmektedir.  

  
(a )                                                                ( b) 

Görsel 6. (a)-Fırın içi, (b)-Fırın üstü, Tuzluca Tuğla Fabrikası 

Elçin Telli kişisel fotoğraf arşivi, fotoğraflayan: Şerif Başaran 04.12.2019 

 
Görsel 7. Tuzluca Tuğla Fabrikası 

Elçin Telli kişisel fotoğraf arşivi, fotoğraflayan: Şerif Başaran 04.12.2019 
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Görsel 8. Fırın üstünde bulunan havalandırma delikleri  

Elçin Telli kişisel fotoğraf arşivi, fotoğraflayan: Şerif Başaran 04.12.2019 

 

Toprakların Kimyasal Analizi 

Tuzluca ilçesinin batı çıkışından alına üç farklı renkteki toprak Iğdır Üniversitesi 

ve Arkoz Madencilik A.Ş. Ağrı Çimento Fabrikasının destekleriyle XRD cihazı ile kimyasal 

testleri yapılmıştır.  

 
Görsel 9. Tuzluca toprakları, sarı, kahverengi, kırmızı 

Elçin Telli kişisel fotoğraf arşivi 18.09.2019 
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Görsel 10. Tuzluca sarı, kahverengi, kırmızı renkli toprakların köpürme testi 

Elçin Telli kişisel fotoğraf arşivi 

 

Tablo.1 Sarı toprağın kimyasal analizi, Arkoz Madencilik A.Ş. Ağrı Çimento Fabrikası XRD 2019 

Kimyasal Analizler Analiz Değerleri % 

Kızdırma Kaybı 28.28 

Ca0 18.01 

SiO2 24.46 

Fe2O3 6.52 

Al2O3 7.47 

MgO 8.35 

Na2O 1.39 

Ka2O 1.60 

Toplam 98.080 

 

Tablo.2 Kahverengi toprağın kimyasal analizi, Arkoz Madencilik A.Ş. Ağrı Çimento Fabrikası XRD 2019 

Kimyasal Analizler Analiz Değerleri % 

Kızdırma Kaybı 16.60 

Ca0 7.43 

SiO2 48.46 

Fe2O3 7.07 

Al2O3 12.91 

MgO 3.50 

Na2O 1.83 

Ka2O 1.91 

Toplam 99.710 
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Tablo 3. Kırmızı toprağın kimyasal analizi, Arkoz Madencilik A.Ş. Ağrı Çimento Fabrikası XRD 2019 

Kimyasal Analizler Analiz Değerleri % 

Kızdırma Kaybı 17.57 

Ca0 10.35 

SiO2 41.33 

Fe2O3 6.27 

Al2O3 12.00 

MgO 2.88 

Na2O 1.70 

Ka2O 1.85 

Toplam 93.950 

 

Seramik Çamurunun Hazırlanması 

Araziden getirilen topraklar ölçülerek plastik kovalara konulmuş, daha sonra belirli 

ölçüde su ilavesi yapılarak birkaç gün beklemeye bırakılmıştır.  

 
Görsel 11. Sarı, kahverengi, kırmızı renkli topraklara su ilave edilmesi  

Elçin Telli kişisel fotoğraf arşivi 

Suda bekletilen çamurlar karıştırılarak elekten geçirilmiş içerisindeki fazla suyu 

uzaklaştırmak için önceden hazırlanmış alçı plaka üzerine dökülerek suyu uzaklaştırılmıştır. 

 
Görsel 12. Toprakların balçık kıvamına getirilerek alçı plaka üstüne dökülmesi 

Elçin Telli kişisel fotoğraf arşivi 
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Fiziksel Testler 

Seramik çamurunun çeşitli özelliklerini tespit edebilmek için bazı fiziksel testler 

yapılmaktadır. Bu testler; köpürme testi, pişme rengi, yoğrulma suyu testi, kuru küçülme, 

pişme küçülme ve toplu küçülme testleridir. Ayrıca su emme testi yapılmaktadır.  

 

 
Görsel 13. Sarı, kahverengi, kırmızı renklerdeki 9000C’de pişmiş topraklar 

Elçin Telli kişisel fotoğraf arşivi  

 

 
Görsel 14. Sarı, kahverengi, kırmızı renklerdeki 9800C’de pişmiş topraklar 

Elçin Telli kişisel fotoğraf arşivi 

 

 
Görsel 15. Sarı, kahverengi, kırmızı renklerdeki 11600C’de pişmiş topraklar 

Elçin Telli kişisel fotoğraf arşivi 
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Görsel 16. Ham çamur plakalar 
Elçin Telli kişisel fotoğraf arşivi 

 

 
Görsel 17. 9800C’de yarısı şeffaf sırlanarak pişmiş seramik plakalar 

Elçin Telli kişisel fotoğraf arşivi 

 

 

 
Görsel 18. Ham çamur formlar 
Elçin Telli kişisel fotoğraf arşivi 
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Görsel 19. 9800C’de pişmiş seramik formlar 

Elçin Telli kişisel fotoğraf arşivi 

 

 
Görsel 20. 11600C’de sırsız pişmiş seramik formlar (kahverengi ve kırmızı) 

Elçin Telli kişisel fotoğraf arşivi 

 

Yoğrulma Suyu Testi 

Plastik hale getirilmiş çamurdan mercimek şeklinde üçer adet form yapılmıştır. Hassas 

terazide tartılarak yaş tartımları kaydedilmiştir. Tamamıyla suyunu çeken ve kuruyan 

formların kuru tartımları yapılır. Her bir yaş ve kuru haldeki formun kendi içinde yoğrulma 

suyu miktarı Arcasoy’un kitabındaki formül ile hesaplanarak tespit edilmiştir. Üç farklı 

sonucun ortalaması alınarak bir çamurun yoğrulma suyu yüzdesi hesaplanmıştır. 

 

%Yoğrulma suyu= (Plastik ağırlık- Kuru ağırlık) 100 

                                                 Kuru ağırlık 
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Görsel 21. Yoğrulma suyu testi için hazırlanan mercimek şeklinde formlar 

Elçin Telli kişisel fotoğraf arşivi 

 

Küçülme Testleri 

Küçülme testleri; kuru küçülme, pişme küçülme ve toplu küçülmeleri hesaplanır. Plastik 

halde 100x25x25 mm deneme plakaları hazırlanır. Çamur yaş haldeyken kumpas yardımı ile 

plakaların orta kısmına 50 mm işaretlenir. Düzgün bir şekilde kurutulan plakalar tamamıyla 

suyu uzaklaşıncaya kadar bekletilir. İşaretlerin yardımıyla kumpas ile kuru ölçümleri yapılır. 

9000C’de pişirilen bisküvi deney plakalarının tekrar kumpas ile ölçümleri kaydedilir. 

Arcasoy’un kitabındaki formüllere göre her bir plakanın küçülmesi hesaplanır. Her bir 

çamurdan dört adet numunelerin test sonuçlarının ortalamaları alınmıştır.  

 

     % Kuru Küçülme = ( Plastik Uzunluk – Kuru Uzunluk ) 100 

                                         Plastik Uzunluk 

% Pişme Küçülmesi = ( Kuru Uzunluk – Pişmiş Uzunluk ) 100 

                                                    Kuru Uzunluk 

% Toplu Küçülme = ( Plastik Uzunluk – Pişmiş Uzunluk ) 100 

                                             Plastik Uzunluk 

Su Emme Testi 

Seramik çamuruna uygulanan testlerden biridir. Su emme testi için 9000C’de bisküvisi 

yapılmış deney plakalarının kuru tartımları alınır. 24 saat su içinde bekletilen plakalar hafif 

bir şekilde bez ile silinerek bekletilmeden yaş tartımları kaydedilir. Su emmesi yapılacak 4 
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adet deney plakası kullanılmıştır. Deney plakalarının su emme oranları Arcasoy’un 

kitabındaki formüle göre hesaplanmıştır. Ortalamaları alınarak hesaplamalar yapılmıştır. 

 

% Su Emme = ( Yaş Pişmiş Ağırlık – Kuru Pişmiş Ağırlık) 100 

                                            Kuru Pişmiş Ağırlık 

 
Görsel 22. Fiziksel testler için hazırlanmış deney plakaları 

Elçin Telli kişisel fotoğraf arşivi 

 

Tablo 4. Tuzluca topraklarının fiziksel testlerinin sonuçları % olarak verilmiştir.  

Reçete No Reçete Bileşimi % 

Yoğrulma 

Suyu 

Kuru 

Küçülme 

Pişme 

Küçülmesi 

10000C 

Toplam 

Küçülme  

Su Emme 

10000C 

Sarı  37.39 12.78 0.86 13.54 20.34 

Kahverengi 40.80 14.68 0.23 14.8 9.01 

Kırmızı  32.06 11.85 1.36 13.06 11.15 
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Görsel 23. Tuzluca toprağından yapılmış seramik form, 13.5x15.5cm, 10000C, 2019  

   Elçin Telli kişisel fotoğraf arşivi 

 

Sonuç 

Seramik sektöründe kullanılan pek çok çamur türü bulunmaktadır. Bu çamurlar 

içerisindeki hammaddelerin özelliklerine, renklerine, pişme derecelerine göre kullanılırlar. 

Kimyasal ve fiziksel testler sonucunda çamurun plastiklik özelliği, yoğrulma su miktarı, 

pişme rengi, pişme derecesi, ergime derecesi, küçülme ve su emme oranları gibi pek çok 

özellik bulunur. Tuzluca ilçesi topraklarına yapılan kimyasal testler sonucunda toprakların 

içindeki oksitlerin % oranları tespit edilmiş, bu oranlara göre Ca0 ve Mg0 oranının yüksekliği 

ve yapılan köpürme testi ile karbonatlı bileşenlerin olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca toprakların 

11600C’de erimesi ve kimyasal analizde de çıkan Na20 ve K20 miktarları bu erimeyi 

doğrulamaktadır. Fiziksel testler için Çamur haline getirilen toprakların her birinden yoğrulma 
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suyu için üçer adet, küçülme ve su emme testleri için dörder adet deneme plakası yapılmıştır. 

Yoğrulma suyu, küçülme testleri ve su emme testleri düşük dereceli çamurlar grubuna 

girdiğini göstermektedir. Pişirimler elektrikli kamara fırınında nötr ortamda yapılmıştır.  

Bisküvi 9000C’de sırlı pişirimi 9800C-10000C’de pişirilmiştir. Ham halde sarı kahverengi ve 

kırmızı renklerde olan çamurların pişme renklerinin belirgin oranda değiştiği gözlenmiştir. 

Topraklara yapılan deneysel uygulamalar sonucunda plaka ve üç boyutlu form yapmaya 

uygun olduğu görülmüştür. Son çalışma kalıp ile şekillendirilerek oluşturulmuştur. Deney 

plakalarının ve sanatsal çalışmanın yarısı şeffaf sır ile sırlanarak pişirilmiştir. Tuzluca 

topraklarının tuğla, tandır yapımının yanı sıra (10000C’de) çömlekçi ürünlerin ( kap, kacak) 

üretiminde ve sanatsal çalışmalarda kullanılabileceği tespit edilmiştir. 
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SƏNƏT ANLAYIŞI ILƏ MARCEL DUCHAMP VƏ  DADAİZM  
MARCEL DUCHAMP'S ART CONCEPT AND DADAİSM 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КОНЦЕПЦИЯ МАРСЕЛЯ ДЮШАНА И ДАДАИЗМ 
 

Mələk Kərimova  Feruz qızı 
Xəzər Universiteti, doktorant 

AZ1096, Bakı, Məhsəti Gəncəvi 11 
 

Xülasə: Məqalədə incəsənətin nə olduğunu sorğulayan dadaizm cərəyanı və Marcel Duchampın 
əsərlərinə yer verilmişdir.  Dadaistlərə görə, dada sənət deyil, sənətə qarşı olan bir cərəyandır. 
Real bir dadaçı nə müharibədən, nə də onun nəticələrindən qorxmur. Dadaistlər sənətlərdə estetik 
xoşagəlmə rahatçılığından bəhs edərək, amma klassik estetikanı rədd edirlər. Sənət əsərinin nə 
olduğu, sənətkarın kim olduğu Duchampın  əsərləri ilə bir daha fəlsəfi təhlilə məruz qalmışdır. 
Əslində onun fikirləri daha sonra bir çox cərəyana öncülük etmişdir. Sənətdə vizuallıqdan çox 
düşünmənin əhəmiyyəti daha sonra fluxus, pop-art,sürrealist vs. kimi cərəyanlara öz təsirini 
göstərmişdir. 

Duchamp əsərlərində zövqə xitab, sənət əsərinin yeganəliyi fikrini sarsıdaraq, tamaşaçının 
əsər qarşısında məna arayışına çıxması üçün sövq edir. Tamaşaçı nəyin ifadə olunduğunu tapmaq 
üçün düşünməli və sənət haqqında mövcud olan anlayışını sorğulamalıdır.  Alışılmış və gözə 
xitab etməyi əsas alan incəsənəti tənqid edən Duchamp hazır obyektləri yenidən işləyərək  
“sənət” anlayışına yeni baxış gətirmişdir. Məqalədə onun incəsənət əsərlərindən bəzilərinin  
fəlsəfi təhlilinə yer verilmişdir. 
Açar Sözlər: Sənət, Fəlsəfi Təhlil,Dadaizm 
 
Abstract 
This article discusses dadaism movement that questions the essence of art and Marcel 
Duchamps’s works. According to Dadaism dada is not a form of art but a movement against art. 
A real dadaist is not afraid of war or its consequences. Dadaists argue about art and enjoyment of 
art that creates relaxation of mind but they refuse the classical form of art.  What is art and who is 
artist subjects are once again interpreted from the philosophical point of view in Duchamp’s 
works. Actually his thoughts have been leading subjects to several movements. His emphasize on 
importance of thinking in art rather than visualizing had impacts on fluxus, pop-art and 
surrealism movements later in life. 
Duchamp shakes the idea of art being unique and the source of  pleasure to its foundation, and 
urge the spectators to seek meaning in art. A Spectator should think about what is expressed in art 
and question his or her current understanding of art. By criticizing usual form of art that targets 
visualization Duchamp reintroduces these art forms in a new light and brings new perspective to 
the field of art. Having said that, some of his art works are analyzed philosophically in this 
article. 
Keywords: art, philosophical analysis, dadaism 

 
 
Аннотация 
В этой статье обсуждается движение дадаизма и искусства работ Марселя Дюшана. 
Согласно дадаизму, дада - не форма искусства, а движение против искусства. Настоящий 
дадаист не боится войны или ее последствий. Дадаисты спорят об искусстве и 
наслаждении искусством, которое создает расслабление ума, но они отказываются от 
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классической формы искусства. Что такое искусство, а кто - предметы искусства, еще раз 
интерпретируются с философской точки зрения в работах Дюшана. На самом деле его 
мысли были предметом нескольких движений. Его акцент на важности мышления в 
искусстве, а не на визуализации оказал влияние на движения флюксуса, поп-арта и 
сюрреализма в дальнейшей жизни. 
Дюшан встряхивает идею уникальности искусства и источника удовольствия от его 
основания и призывает зрителей искать смысл в искусстве. Зритель должен думать о том, 
что выражено в искусстве, и подвергать сомнению его или ее текущее понимание 
искусства. Критикуя обычную форму искусства, нацеленную на визуализацию, Дюшан 
вновь представляет эти формы искусства в новом свете и открывает новую перспективу в 
области искусства. Сказав это, некоторые из его произведений искусства философски 
проанализированы в этой статье. 
Ключевые слова: искусство, философский анализ, дадаизм. 

 
 

 
“Dadaizm” cərəyanının əsası alman aktyoru və dramaturqu Hüqo Ball (1886-1927) 

tərəfindən Zürixdə yerləşən Kabaret Volter adı verilmiş bir məkanda 1916-cı ildə qoyulmuşdur. 
Qurucuları arasında Ruminiyalı şair Tristan Tzara, Kaizer ordusundan Alsasılı Jean Arp (1887-
1966), alman şairi Riçard Helsenbek və rumınıyalı rəssam Marsel Janko kimi adlar var idi.  

“Dada” sözünün yaranması ilə əlaqədar müxtəlif ziddiyyətli fikirlər mövcuddur. Zürixdən 
başlanan Dadaçılığın 1915-1920-ci illərdə New-Yorkda, 1918-1923-cü illərdə Berlində, 1919-
1922-ci illər arasında Parisdə yayıldığı məlumdur.  

Dadaizm, cəmiyyətin aqressiv qayda və sterotiplərinə qarşı çıxaraq nifrətə, müharibəyə, 
qatillərə qarşı olan bir cərəyandır. Dada cərəyanı klassik istifadə edilən vasitələrdən əl çəkərək 
jurnal, məktub və etiketlərdən kəsilən şəkillərlə yeni kompozisiyalar yaradaraq ayrı-ayrı 
parçalardan yeni əsərlər ortaya çıxarır. Dada cərəyanında rəsmdə boya xaricində başqa 
vasitələrdən istifadə edilərək rəsm fərqli bir şəklə çevrilir.  

Dadaistlərə görə, dada sənət deyil, sənətə qarşı olan bir cərəyandır. Real bir dadaçı nə 
müharibədən, nə də onun nəticələrindən qorxmur. Dadaistlər sənətlərdə estetik xoşagəlmə 
rahatçılığından bəhs edərək, amma klassik estetikanı rədd edirlər. Dadaistlər vurğulayırlar ki, 
sənətin gerisində bir məna, mesaj narahatçılığı var. Onlar gördükləri işin bir mənası olmadığını, 
baxan insanın  bir məna tapmasını isə tamamilə onun problemi olduğunu qeyd edirlər.  

Təsadüfən yaradılan əsərlərlə illərlə üzərində çalışılmış əsərlər arasında fərq olmadığını, 
nəticənin dəyişmədiyi düşünürlər. Onlar belə bir əqidədədirlər ki, sənətin “gözəl” olduğunu 
düşünən cəmiyyət insanları məhv edən cəmiyyətdir. O zaman onlara görə sənətə hörmət etməyin 
məntiqi nədir?  

Dadaistlər yaşananlar üçün cəmiyyəti günahlandırır və özlərini sənətkar saymırlar. Dada 
müharibəyə səbəb olanın insanın üzünü incəsənətdə gizlətdiyini vurğulayır və vicdan təmizliyi 
düşüncəsindən çıxış edərək sənəti günahlandırır. Dadaçılara görə, dünyanı əhatə edən 
müharibələrdə sənət aşiqi olmaq saxtakarlıq və ikiüzlülükdür. Dadaistlər düşünürlər ki, incəsənət 
kirlidir. Sənətkar mövcud olanı əks etdirməklə bərabər, öz duyğu seli ilə yaratdığı əsərini də 
başqa insanlara təqdim edər. Əslində dadaçılara görə bu başqa insanlar üçün deyil, sənətkar öz 
hissləri ilə oynamaqdan zövq alır. Eyni zövq başqa insanlara təlqin olunduqda hisslər yayılır.  

20-ci əsrin avanqard incəsənət xadimlərindən biri olan Marcel Duchamp da sənətə 
özünəməxsus yanaşma tərzi ilə diqqəti çəkir. 1887 –ci ildə yeddi uşaqlı ailənin uşağı olan Marcel 
sənətə böyük maraq hiss edən ailədə göz açır. Ailədə kitab oxumaq, musiqi dinləmək, şəkil 
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çəkmək həyat tərzinə çevrilmişdir. Anası yaşadığı qəsəbənin mənzərə şəkillərini çəkməyi 
xoşlayırdı. Belə bir mühitdə yetişən Marcelin həkim və vəkil olan qardaşları sonradan sənət 
təhsili almaq üçün Parisə getdiklərində onun üçün də yol açılır. O da  Paris Juian 
Akademiyasında oxumaq üçün onların yanına edir və təhsil alır. Paris onun sənət anlayışının 
inkişafında xüsusi yer tutur. 
1915 ci ildə Nyu Yorka köçən sənətkarı artıq bir sual düşündürürdü. Sənət nədir? Əslində o 
burjuaziya cəmiyyətində formalaşan və iktidara xidmət edən burjuaziya sənət qavrayışına etiraz 
əlaməti olaraq hazır əşyaların da sənət əsəri kimi istifadə edilə biləcəyi fikrini ortaya atır. Onun 
sənət əsərlərində ironiya, fərqlilik, düşündürücülük hiss olunur. O, gözə xitab edən sənət 
anlayışından uzaqlaşaraq, zehnə xitab edən anlayışa fokuslanılması fikrini irəli sürür.  Onun 
məqsədi gözə xoş gələn sənət anlayışından uzaqlaşaraq zehnimizdə sualların yaradılması idi. 
Sənət anlayışına fərqli yanaşan Marcel Duchampın hazır əşyaların da sənət əsəri ola biləcəyi fikri 
diqqət çəkir. Onun hazır əşyaları sənət əsəri kimi təqdim etməsində sənətə qarşı bir etiraz hiss 
ediməkdədir. Bu cəhətdən onun aşağıda qeyd edilən əsəri diqqət çəkir. Belə ki, o unitazı tərs 
çevirərək  “R.MUTT 1917” deyə imzalayır və daha sonraları bu əşyaya yeni bir ad və yeni məna 
verdiyini qeyd edir. 2004-cü ildə 500 nəfər sənətkarlardan ibarət heyət bu əsəri ən təsirli əsər 
olaraq ələ alır.  

                     
  Şəkil 1. Marcel Duchamp Çeşmə (1917) 

 
 Bu əsərdə sənətkarın etiraz və ironiyası diqqəti çəkir. O əsərlə burjuaziyanın dəyərsizliyinə etiraz 
etməklə yanaşı, “R.Mutt” imzasını da yersiz qoymamışdır. Alman dilində kasıblıq mənasına 
gələn “armut” sözünü Richard ləqəbli biri deyir. Richard sözünün kökü isə “zəngin” mənasına 
gəlir. Beləliklə, onun siyası mesajı da əsər vasitəsilə tamaşaçıya çatdırılır. James Housefield 
əsərin digər vermək istədiyi fikri açıqlayarkən qeyd edir ki, Duchamp 48 il inşa edilən Sacre-
Coeur Bazilikinin yerləşdiyi Montmartre ərazisi ilə əlaqədar fikri də əsərində əks etdirmişdir. Bu 
tikili bir çox rəssam üçün ilham mənbəyi kimi ələ alınsa da, əslində bu ərazi 1871-ci ildə Fransa-
Prusya müharibəsinə etiraz bildirən xalqın öldürüldüyü ərazi idi. Hakimiyyətin simvolu kimi ələ 
alınan və Parisin ən yüksək təpəsində inşa edilən bu tikiliyə olan etirazını sənətkar bu şəkildə 
ifadə etməyə çalışır. Belə ki, əgər hər iki əsər yan yana qoyularaq müqayisə edilsə, oxşarlıq 
olduğu aydınlaşır. Duchampın hazır bir obyekti bu şəkildə ələ alaraq incəsənət dünyasına təqdim 
etməsi eyni zamanda sənətin nə olduğu sualı ilə də tamaşaçı və sənətkarı düşündürür. 
Duchampın digər bir əsəri də  “Velosiped təkəri” və “Şüşə asqılıq”dır. Parodik məna daşıyan bu 
iki əsər iktidarın ikonik heykəl təcəssümü olan Eyfel qülləsinə bir hücum kimi qiymətləndirilə 
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bilər. Bir qutunun üzərinə yerləşdirilən stul və ona bərkidilmiş velosiped təkəri Eyfel qülləsinə və 
dönən dolaba ironiya ilə yanaşır. 
“Şüşə asqılıq” da dəmirdən hazırlanmış və yenə də “Eyfel” qülləsinin çirkinliyini bildirmək və 
etiraz kimi hazırlamışdır. Onun sənət əsərlərində sənətə, iktidara qarşı etiraz idi. O, iktidarın belə 
sənət nümunələri ilə yenidən özünü yaratmasına istehza ilə yanaşırdı. 

                                      
 
Şəkil 2. Marcel Duchamp             Şəkil 3. Marcel Duchamp Şüşə  asqılıq(1914) 
Velosiped təkər (1913)     
 
Duchampın fərqli və qeyri-adi tərzi çox zaman anlaşılmasa da, onun əsərlərində sənətin nə 
olduğu bir daha sorğulanmaqdadır. Yuxarıda sadəcə bir neçə nümunə verilərək onun incəsənət 
dünyasında rolu açıqlanmaya çalışılmışdır. 
Sənət əsərinin nə olduğu, sənətkarın kim olduğu Duchampın  əsərləri ilə bir daha fəlsəfi təhlilə 
məruz qalmışdır. Əslində onun fikirləri daha sonra bir çox cərəyana öncülük etmişdir. Sənətdə 
vizuallıqdan çox düşünmənin əhəmiyyəti daha sonra fluxus, pop-art, sürrealist vs. kimi 
cərəyanlara öz təsirini göstərmişdir. 
Duchamp əsərlərində zövqə xitab, sənət əsərinin yeganəliyi fikrini sarsıdaraq, tamaşaçının əsər 
qarşısında məna arayışına çıxması üçün sövq edir. Tamaşaçı nəyin ifadə olunduğunu tapmaq 
üçün düşünməli və sənət haqqında mövcud olan anlayışını sorğulamalıdır. Məişətdə istifadə 
olunan əşyaların imzalanaraq seçilməsində Duchampın məqsədi tamaşaçını düşündürmək, sənət 
anlayışını parçalamak, sənət əsərini məqsədindən uzaqlaşdırmaqdır. 
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Abstract 
The most important problem in the long-distance use of the technologies using fiber optic 
cable has been to increase the light absorbed in the fiber depending on the distance according 
to the wavelength characteristics of the light. In order to amplify the attenuated light signal in 
the fiber, optical-electrical conversion was carried out by using electrical amplifiers and the 
electrically amplified signals were converted to optical signals again and transferred to the 
fiber cable. However, as the number of light signals carried in the fiber optic cables increased, 
the number of these electrical amplifiers had to change. In particular, in submarine fiber optic 
cables this has created major problems and costly infrastructure problems have arisen. As a 
result of the researches, it is aimed to increase the light in its own environment (in fiber) 
without any conversion. Basically, a new light source, called a pump of different 
wavelengths, is used to generate new photons at the same wavelength as the light entering the 
system, based on photon-photon interaction. Thus, the optical gain is obtained and the light is 
amplified in its environment. These devices, which are called optical amplifiers, have allowed 
the propagation of fiber optic communication to reach much longer distances. In this study, 
the effects of the power of pump light and the length of the ytterbium doped fiber from the 
rare earth element doped fiber optic amplifiers to the optical gain at the amplifier output in the 
ytterbium doped fiber optic amplifiers were analyzed in the simulation environment. For this 
purpose, an ytterbium doped fiber amplifier is designed which is pumped forward by using -
20 dBm input signals. The wavelength of the pump light was selected as 910 and 975 nm. The 
input signal power parameters in the designed system were kept constant, and the ytterbium 
doped fiber length was changed to 1 m, 2 m, 3 m, 4 m, and 6 m. For each ytterbium doped 
fiber length, the power of the pump light was adjusted to 5 mW, 10 mW, 30 mW, 50 mW, 
100 mW, 150 mW, 200 mW, 300 mW, 400 mW and finally 500 mW. Thus, each pump power 
and ytterbium doped fiber length versus the output gain depend on the pump power and doped 
fiber length analysis, the optimum pump power and doped fiber length were determined. 
Keywords: ytterbium doped fiber, optical amplifier, optical gain, pump power 
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Özet 
Fiber optik kablo kullanılan teknolojilerin uzun mesafeli kullanımlarında en önemli sorun 
ışığın dalga boyu özelliklerine göre mesafeye bağlı olarak fiberde soğurulan ışığın 
yükseltilmesi olmuştur. Fiber içerisinde zayıflayan ışık sinyalinin yükseltilmesi için, ilk 
çalışmalarda elektriksel yükselteçler kullanılarak optik-elektriksel dönüşüm yapılmış ve 
elektriksel olarak yükseltilen sinyaller tekrardan optik sinyale dönüştürülerek fiber kabloya 
aktarılmıştır. Ancak fiber optik kablolarda taşınan ışık sinyallerinin sayısı arttıkça bu 
elektriksel yükselteçlerin sayılarının da değişmesi gerekmiştir. Özellikle denizaltı fiber optik 
kablolarda bu durum büyük problemler oluşturmuş ve masraflı alt yapı problemleri ortaya 
çıkmıştır. Yapılan araştırmalar sonucunda ışığın herhangi bir dönüşüme gerek kalmadan 
kendi ortamında (fiber içerisinde) yükseltilmesi hedeflenmiştir. Temel olarak farklı dalga 
boylarında pompa denilen yeni bir ışık kaynağı kullanılarak foton-foton etkileşimine 
dayanarak sisteme giren ışıkla aynı dalga boyunda yeni fotonlar üretilmesi sağlanmıştır. 
Böylece optik kazanç elde edilerek ışık kendi ortamında yükseltilmiştir. Optik yükselteç 
olarak adlandırılan bu düzenekler fiber optik kablolar içerisinde ilerleyen ışığın çok daha uzun 
mesafelere ulaşmasını sağlayarak fiber optik haberleşmenin yaygınlaşmasını sağlamışlardır. 
Bu çalışmada, nadir toprak elementi katkılı fiber optik yükselteçlerden, iterbiyum katkılı fiber 
optik yükselteçlerde pompa ışığının gücünün ve iterbiyum katkılı fiberin uzunluğunun 
yükselteç çıkışındaki optik kazanca olan etkileri simülasyon ortamında analiz edilmiştir. Bu 
amaçla, -20 dBm güçteki giriş sinyalleri kullanılarak ileri yönlü olarak pompalanan bir 
iterbiyum katkılı fiber yükselteç tasarımı yapılmıştır. Pompa ışığının dalga boyu 910 ve 975 
nm olarak seçilmiştir. Tasarlanan sistemdeki giriş sinyal gücü parametreleri sabit bırakılarak, 
iterbiyum katkılı fiber boyu 1 m, 2 m, 3 m, 4 m ve 6 m olarak değiştirilmiştir. Her bir 
iterbiyum katkılı fiber uzunluğu için pompa ışığının gücü 5 mW, 10 mW, 30 mW, 50 mW, 
100 mW, 150 mW, 200 mW, 300 mW, 400 mW ve son olarak 500 mW’a ayarlanarak 
ölçümler alınmıştır.  Böylece her bir pompa gücü ve iterbiyum katkılı fiber uzunluğuna 
karşılık çıkış kazancının pompa gücüne ve katkılı fiber uzunluğuna bağımlığı analiz elde 
edilerek, en uygun pompa gücü ve katkılı fiber uzunluğu belirlenmiştir.   
Anahtar Kelimeler: iterbiyum katkılı fiber, optik yükselteç, optik kazanç, pompa gücü 
 
 

1. GİRİŞ 
 

Fiber içerisinde ilerleyen ışık dalga boyuna bağlı olarak çeşitli değerlerde zayıflama 
gösterirler.  Bu sinyallerin yükseltilmesi için yapılan ilk çalışmalarda elektriksel yükselteçler 
kullanılarak optik-elektriksel dönüşüm yapılmış ve elektriksel olarak yükseltilen sinyaller 
tekrardan optik sinyale dönüştürülerek fiber kabloya aktarılmıştır. Ancak fiber optik 
kablolarda taşınan ışık sinyallerinin sayısı arttıkça bu elektriksel yükselteçlerin sayılarının da 
değişmesi gerekmiştir. Özellikle denizaltı fiber optik kablolarda bu durum büyük problemler 
oluşturmuş ve masraflı alt yapı problemleri ortaya çıkmıştır. Yapılan araştırmalar sonucunda 
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ışığın herhangi bir dönüşüme gerek kalmadan fiber içerisinde yükseltilmesi hedeflenmiştir. 
Optik yükselteçler ilk olarak 1985 yılında erbiyum katkılı fiber optik yükselteçlerin (EDFA) 
bulunması ile ortaya çıkmıştır [1]. Özellikle günümüz haberleşme sistemlerinde kullanılan C 
ve L bandında çok büyük avantajları olan EDFA’lar çok yaygın olarak kullanılmaya 
başlanmıştır. Ancak EDFA’lar sadece bu band etrafında kullanıldığı için diğer dalga 
boylarında kullanılacak optik yükselteçler araştırılmıştır. 975 nm ile 1200 nm aralığındaki 
geniş bir bandda çalışan iterbiyum katkılı fiber yükselteçlerde bunlardan birisidir. Yaklaşık 
200 nm’lik bir band genişliği, yüksek optik kazanç, çok kısa katkılı fiber kullanımı en önemli 
avantajlarını oluşturmaktadır. Ayrıca iterbiyum katkısı fiber lazer yapımında da çok yaygın 
olarak kullanılmaktadır. Böylece 200 nm’lik bir dalga boyu aralığında çalışabilen bir 
ayarlanabilir lazer kaynağı olarak kullanılabilir [2-6]. YDFA’nın pek çok uygulama alanı olup 
spektroskopi, fiber sensörler, optik yükseltme, serbest-uzay lazer haberleşmesi, ultra kısa 
darbeli lazerler bunlara örnek verilebilir [1, 7]. Bu çalışmada ileri yönlü pompalanmış YDFA 
düzeneği kurularak, 910 nm ve 975 nm pompa lazerlerinin ve farklı YDF boylarının çıkış 
kazancına etkileri analiz edilmiştir. İkinci bölümde YDFA’nın teorik analizi yapılmış, üçüncü 
bölümde kurulan düzenek ve simülasyon sonuçları verilmiş, son bölümde ise sonuçlar 
tartışılmıştır. 

2. TEORİK ANALİZ 

YDFA’larda teorik analiz yapılırken EDFA’lar veya diğer nadir toprak elementi katkılı 
fiber optik yükselteçlerde kullanılan teoriler kullanılabilir. Ancak iterbiyum iyonu erbiyum 
iyonuna benzediği için, EDFA’larda kullanılan iki veya üç seviyeli lazer sistemleri ile analiz 
edilebilir [1]. Şekil 1’de görülen üç seviyeli lazer sisteminin enerji seviyeleri, 1. seviye toprak 
seviyesi, 2. seviye uzun ömürlü bir τ  tarafından karakterize edilen yarı kararlı seviye ve 3. 
seviye pompalama seviyesidir. Bu analizde iterbiyum iyonunun duyarlı olduğu bir pompa 
dalgaboyu kullanılarak toprak seviyesinden 3 nolu seviyeye lazer geçişi irdelenmiştir.  

 

1

En
er

ji

2

3

13R 31R nr
32A r

31A r
32A

r
21A nr

21A21W12W

 
Şekil 1. Temel üç seviyeli lazer sistemi enerji seviye diyagramı [8, 9] 
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Şekil 1 incelendiğinde, toprak ve yarı-kararlı seviyeler arası lazer geçişi olduğu 
görülmektedir. R , W  ve A  kısaltmaları sırasıyla pompalama, uyarılmış yayılma ve 
kendiliğinden yayılma oranı, r  ve nr  üst sembolleri ise sırasıyla ışımalı (raditive) ve ışımasız 
yayılmayı (non-radiative) göstermektedir. 
 

Toprak seviyesinden (1) pompalama seviyesine (3), pompalama oranı 13R  ve 

pompalama  seviyesi ile toprak seviyesi arasındaki pompalama oranı 31R ’dir. 3. seviyeye 

karşılık gelen uyarılmış durumda düşmenin iki olasılığı vardır; ışımalı oran  (
)AAA r

31
r
32

r
3 += , ışımasız oran ( nr

32A ). Seviye 3’ten kendiliğinden düşmede varsayılan 

ışımasız düşmedir )AA( r
3

nr
32 >> . 1. ve 2. seviye arasındaki uyarılmış soğurum ve yayınım 

oranları sırasıyla 12W  ve 21W ’dir. Kendiliğinden ışımalı ve ışımasız uyarılmış durumda 2. 

seviyeden düşmeye neden olur. nr
21

r
212 AAA +=  ile τ= 1Ar

21 , burada τ  flüoresan ömrü 

olarak tanımlanır. Varsayılan kendiliğinden düşme aslında ışımadır ( nr
21

r
21 AA >> ). Aşağıdaki 

gibi seviye 2 ve seviye 3’de kendiliğinden düşme sadece 21A  ve 32A  gibi görülmektedir. ρ  

lazer iyon yoğunluğu ve 1N , 2N  ve 3N  sırasıyla 1, 2 ve 3 enerji durumlarındaki atomların 

oransal yoğunlukları veya popülasyonlarıdır. ρ=++ 321 NNN  [8, 9] 

 
Bunlara karşılık gelen atomik oran denklemleri yazılabilir: 
 

221221112331113
1 NANWNWNRNR

dt
dN

++−+−=                (1) 

332221221112
2 NANANWNW

dt
dN

+−−=              (2) 

332331113
3 NANRNR

dt
dN

−−=                   (3) 

Direk yarı kararlı seviyeye pompalama yapılırsa 3 seviyeli lazer sistemi analizine gerek 
kalmaz ve ifadeler 2 seviyeye indirgenerek aşağıdaki gibi kullanılabilir [1, 10-12]: 

dN2
dt

= (R12 + W12)N1 − (R21 + W21 + A21)N2     (4) 

dN1
dt

= −(R12 + W12)N1 − (R21 + W21 + A21)N2     (5) 

Kararlı durum denklemleri ise: 

N2 = (R12+W12)
(R12+R21+W12+W21+A21)

        (6) 

N1 = 1 − N2          (7) 
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3. SİMÜLASYON DÜZENEĞİ VE SONUÇLAR 

Şekil 2’de Optiwave 16.0 yazılımı kullanılarak kurulan simülasyon düzeneği 
görülmektedir. Giriş sinyali olarak 1000 nm ile 1100 nm arasında -20 dBm güce sahip 47 
sinyal kullanılmıştır. Bu sinyaller bir dalgaboyu bölmeli çoğullayıcı ile birleştirildikten sonra, 
ilk konfigürasyonda 910 nm, ikinci konfügürasyonda ise 975 nm pompa lazeri kullanılarak 
iterbiyum iyonları uyarılmıştır. Herbir pompa lazerinin gücü 5 mW, 10 mW, 30 mW, 75 mW, 
100 mW, 150 mW, 200 mW, 300 mW, 400 mW vw 500 mW değerleri için ayrı ayrı simüle 
edilmiştir. Giriş sinyalleri ve pompa ışıkları pompa kkuplöründe birleştirildikten sonra 
sırasıyla 1m, 2 m, 3 m, 4 m ve 6 m’lik YDF’lere uygulanmıştır. Herbir fiber boyu için ayrı 
ayrı simülasyonlar tekrarlanmıştır. YDF çıkışında ise giriş ve çıkış sinyallerinin güç değişimi 
için optik spektrum analizör (OSA) ve dagaboyu bölmeli çoğullamalı (WDM) analizör 
kullanılmıştır. 

 

Şekil 2. Simülasyon düzeneği 

2 m YDF uzunluğu için 910 nm ve 975 nm pompa lazerlerinin çeşitli güç değerlerine karşılık 
dalga boyuna bağımlı kazanç değişimi grafiği sırasıyla Şekil 3.a ve b’de görülmektedir. 
Şekiller incelendiğinde 910 nm için 150 mW’dan sonra, 975 nm için ise 75 mW’dan sonra 
çok büyük değişimlerin olmadığı ve yükseltecin doyuma girdiği gözlemlenmektedir. Ancak 
910 nm’lik pompa lazerinde elde edilen kazanç değeri 975 nm’lik pompa lazeri ile 
kıyaslandığında yaklaşık 6 dB daha yüksektir. 
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(a) 910 nm pompa lazeri için 

 

(b) 975 nm pompa lazeri için 

Şekil 3. 2 m YDF uzunluğu için pompa lazerlerinin çeşitli güç değerlerine karşılık dalga 
boyuna bağımlı kazanç değişimi. 

910 nm ve 975 nm pompa lazerlerinin çeşitli güç değerlerine karşılık dalga boyuna bağımlı 
kazanç değişimi grafiği 4 m YDF uzunluğu için sırasıyla Şekil 4.a ve b’de görülmektedir. 
Şekiller incelendiğinde her iki pompa lazeri için 75 mW’dan sonra kazancın 20 dB’leri aştığı 
ancak artmaya devam ettiği görülmektedir. 975 nm pompa lazeri ile yapılan pompalamada 
daha yüksek kazanç değerlerinin elde edildiği görülmektedir. 
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(a)    910 nm pompa lazeri için 

 

(b) 975 nm pompa lazeri için 

Şekil 5. 4 m YDF uzunluğu için pompa lazerlerinin çeşitli güç değerlerine karşılık dalga 
boyuna bağımlı kazanç değişimi. 

 

Şekil 4’de 1025 nm dalgaboyundaki sinyal ve çeşitli YDF boyları için sırasıyla 910 nm ve 
975 nm pompa lazerlerin güç değişimine karşılık çıkış kazanç grafikleri görülmektedir. Bu 
şekiller incelendiğinde, kazancın YDF boyu arttıkça arttığı, ancak belli bir uzunluk 
değerinden sonra yükseltecin doyuma girdiği gözlemlenmektedir. 910 nm pompa lazeri için 
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bu değerin 150 mW’dan sonra ve 3 m’lik YDF uzunluğundan sonra olduğu söylenebilir. Daha 
yüksek pompa gücü ve fiber uzunlukları için çok yüksek kazanç değişimleri oluşmamaktadır.   

 

(a) 910 nm pompa lazeri için 

 

(b) 975 nm pompa lazeri için 

Şekil 4. Çeşitli YDF boyları ve pompa lazer gücü değişimine karşılık çıkış kazanç değişimi 

975 nm pompa lazeri için bu değer 250 mW’dan ve 4 m’lik YDF uzunluğundan sonra 
oluşmaktadır. Daha yüksek pompa gücü ve fiber uzunlukları için çok yüksek kazanç 
değişimleri oluşmamaktadır.   

4. SONUÇ 
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Bu çalışmada 910 nm ve 975 nm’lik pompa lazerlerinin güç değerleri ve YDF 
uzunlukları değiştirilerek yükselteç kazancı analiz edilmiştir. Yapılan simülasyonlar 
sonucunda, 910 nm pompa lazeri için en uygun YDF uzunluğunun 3 m ve en uygun pompa 
lazer gücünün 150 mW-200 mW aralığında seçilebileceği belirlenmiştir. 975 nm pompa lazeri 
için ise en uygun YDF uzunluğunun 4 m ve en uygun pompa lazer gücünün 200 mW-300 
mW aralığında seçilebileceği belirlenmiştir. 975 nm pompa lazeri ile yapılan pompalamada 
910 nm pompa lazerinden daha yüksek kazanç değerlerinin elde edildiği görülmüştür. Ayrıca 
tüm analizlerde 1025 nm merkez kabul edilirse ±15 nm ‘lik bir band aralığında yükseltecin 
daha yüksek kazanca sahip olduğu belirlenmiştir. 
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ATIKSULARDAN GAZ ELDESİ ÇALIŞMALAR VE ENERJİ 
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CONVERTING WASTEWATER INTO FUELS AND ENERGY 
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TEKİRDAĞ-TÜRKİYE 
 

 
ÖZET 
 
AB süreci, ülkemiz insanlarının bilinç düzeyindeki artış, KYOTHO protokolünün 

imzalanmasından kaynaklanan sera gazı emisyonlarını azaltma zorunluluğumuz gibi olgular, 
temiz ve yenilenebilir nitelikli enerji kaynaklarına yönelimleri artırmaktadır.  

Türkiye’de özellikle 30 Büyük Şehir ile turizm ve sanayinin öne çıktığı kentlerde, 
atıksulardan  kaynaklanan kirlilikler kadar bu kirlilik sonucu oluşan koku sorunu da  büyük 
önem arz etmektedir.  

Kirliliklerin azaltılması çalışmaları yapılırken, kanalizasyon ve arıtma sistemlerinde 
oluşan gazında döngüye katılımının sağlanması, sadece çevreci bir yaklaşım değil, aynı 
zamanda enerji odaklı bir düşünüş ve uygulamadır. 

İklim değişikliği ve sera etkili altı gazın (karbon dioksit, metan, nitröz oksit, kükürt 
heksaflorür, HFC’ler ve PFC’ler ) salınımının azaltmasına ve salınım ticaretinin yapılması 
yolunda ‘ Kirlilikten Temize Gazlardan Enerji Eldesi’ sloganı, aynı zamanda enerji kaynaklı 
kirliliğin önlenmesi olgusudur. 

Bu çalışmada, atıksulardaki gaz miktarları ile CH4 emisyonu ısıl değerinin, 
kanalizasyonların ve kollektörlerin uzunluk, çap, bekleme süresi ve yük etki faktörü  gibi 
sebeplere bağlı olarak farklılıkları ile faaliyette olan kentsel atıksu sistem ve arıtma tesisi 
verilerine dayanarak şehirlerin tahmini CH4 emisyonları toplamı, tahmini yıllık CO2 eşdeğeri 
olarak hesaplanmaya çalışılmıştır.  

Dünyanın farklı ülkelerdeki benzer çalışmalar ile oluşan CH4 emisyonlarının kalitatif ve 
kantitatif artışlarına ait hesaplama formatları, formül yada modellemelerin uygulaması, 
Türkiye bazlı ele alınmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Önlem, gaz kontrolü, net enerji, atıksu,  
 

ABSTRACT 
The EU process, the increase in the awareness of the people of our country, our 

obligation to reduce greenhouse gas emissions arising from signing of the KYOTHO protocol 
have increased the tendencies towards clean and renewable energy sources. 

In Turkey, particularly in the 30 metropolitan cities and cities where  tourism and 
industry  stand out, the caused by wastewater as well as the wastewater itself are of great 
importance. 

While the pollution reduction activities are carried out, the conversion of the gas 
generated in the sewage and treatment systems to the cycle is not only an environmental 
approach but also an energy-oriented approach and practice. 

The slogan of 'Energy Recovery: From Pollution to Clean Resources'  is also a 
phenomenon of energy-based pollution prevention, to reduce the impacts of climate change 
and the emission of six greenhouse-effect gases (carbon dioxide, methane, nitrous oxide, 
sulfur hexafluoride, HFCs and PFCs).  
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In this study, the differences in the amount of gas in wastewater and thermal value of 
CH4 emission were calculated based on reasons such as length, diameter, dwell time and load 
effect factor of sewers and collectors. In this study, based on the data of the urban wastewater 
system and treatment plant in operation, the estimated total CH4 emissions of the cities were 
calculated as estimated annual CO2 equivalent. 

The formats, formulas and models of similar studies conducted in terms of calculation 
of qualitative and quantitative increase of CH4 emissions  in different countries were used as 
a starting point to calculate them for Turkey.  

 Anahtar Kelimeler: Precaution, gas control, net energy, wastewater 
 

 
1. GİRİŞ 

 
1.1. Genel   
 
Çalışmalarımızda, kişi başına gayri safi milli hasılanın fazla ve hane halkının gıda 

tüketim harcamalarının yüksek olduğu şehirlerde, oluşan gaz emisyon miktarının daha fazla 
olduğu görüşünden hareket edilmiş, dolayısıyla fazla gıda tüketiminin daha fazla 
parçalanabilir organik demek olduğu, bununda sistemde daha fazla gaz ve enerji anlamına 
geldiği temel yaklaşım ilkesi olarak belirlenmiştir.  

 
Atıksu sistemlerinde, atıksulardaki gaz miktarları ile CH4 emisyonu ısıl değeri faktörü, 

kanalizasyonların ve kollektörlerin uzunluk, çap, bekleme süresi ve yük etki faktörü (kentsel 
suyun BOI/N/P vb.) gibi sebeplere bağlı olarak önemli farklılıklar göstermektedir.  

Atıksu kollektör sistemleri ve ‘Atıksu Arıtma Tesisleri’nin sera gazında temel üretici 
rolü, Metan (CH4 ) emisyonunun artışı, artan kentsel atık su arıtma kapasitesi ile metan gazı 
arasında doğrusal  bir ilişkiyi de ortaya koymakta, sera gazı emisyonlarını azaltmak, plansız 
kentleşme ve sanayileşme taleplerini dizginlemekle doğrudan ilişkilidir.  

  
Türkiye’de çalışan kentsel atıksu arıtma tesislerinden kaynaklı metan miktarı sadece 

metan emisyonu üreten tesisin kapasite/organik madde bağlantısı ile teorik olarak 
hesaplanırken, ABD ve Çin gibi ülkelerde net rakamlar literatürlere girmiş ve sürekli 
ölçümlenerek de güncellenmektedir. 2014 yılında Çin’de 229 şehirdeki 2019 atıksu arıtma 
tesisinden kaynaklanan metan miktarının 1.169.8 bin ton olduğu  belirtilmiştir.(Zhao, et al. 
2019). 2016 yılında ABD’nin doğu kıyı bölgelerinde, kentsel atıksu arıtma tesislerinden 
oluşan metan gazı miktarı ise üç kattan fazla artmış ve kişi başına düşen mutlak metan gazı 
emisyon miktarı da fazlalaşmıştır (Zhao, et al. 2019). 

 
Yüksek gelire sahip olan şehirler ile gayri safi yurtiçi hasıla ve hane halkı tüketim 

harcamaları fazla olan şehirlerin atık sularındaki daha fazla parçalanabilir organik ve daha 
fazla metan emisyonu oluşması olgusu, kentsel atıksulardan kaynaklanan metan gazı 
emisyonlarını azaltmak, çevreci önlemler ve enerji yoğun çalışmaları zorunlu hale 
getirmektedir. 

 
1.2. Türkiye’de Sera Gazı Emisyonları ve İstatistikse Analizleri  ve Enerji 
Türkiye’de emisyonun kaynağı ağırlıklı olarak, enerji, çevrim, ulaştırma ve imalat 

sanayidir. İnşaat ve diğer sektörler ise kısmi bir etkiye sahiptir. Fakat; 1990 yılı baz 
alındığında ve 2030 hedef tahminlerine bakıldığında, Türkiye’nin emisyon artış oranında bir 
çok sanayi devini geride bırakma ihtimali söz konusudur. Şekil 1’de Türkiye’nin de içinde 
bulunduğu bazı ülkeler ve kişi başına düşen sera gazı emisyon miktarları, ulusal katkı 

INTERNATİONAL EUROASİA Congress on 
Scientific Researches and Recent Trends-V full text 

December 16-19, 2019 Baku, Azerbaijan  ISBN 978-625-7029-51-3 72



hedefleri doğrultusunda 2030 için alınacak tedbirler doğrultusundaki tahminler doğrultusunda 
sunulmuştur. 

Türkiye’de ki emisyon artışının sera gazları bazındaki profili ve karbondioksit 
(CO2)’nin baskınlık göstergesi (Şekil 2). Tüm dünyada üretim/tüketim biçimlerinin bir birine 
benzerliği nedeniyle neredeyse sonuçlar birbirine çok yakındır.  Özellikle fosil kökenli yakıt 
kullanımı CO2 artışındaki en önemli etken olup, fosil yakıt kullanımının azaltılamaması en 
önemli sorunlardan biridir.    

 
              Dünya         Türkiye           AB28           Çin              Hindistan         ABD       
Meksika  
Şekil 1. TÜİK Verilerine Göre kişi başına düşen sera gazı emisyon miktarı tahminlerinin 
ulusal katkı ve hedefler doğrultusundaki 2030 yılı (PBL,2017) 

 
          Şekil 2.  Türkiye’de Sera Gazı Değerlerine Göre Emisyon Gelişimi (TÜİK Verileri, 
1990-2016)  

Tablo incelendiğinde bütün sera gazları arasında CO2’nin (%81) ile en yüksek payı 
aldığı görülebilir. CH4 (%11), N2O (%7) ile 2. ve 3. Sırada yer almaktadır. 1990 yılı başı ile 
kıyaslandığı zaman CO2’ profilinin önemli ölçüde değiştiği (arttığı yani %70 ten %80’ne 
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çıktığı), CH4’ün ise (%20 den %11’e indiği) görülmektedir. Türkiye’de sera gazlarına göre 
2016 yılı emisyon miktarları grafiği verilmiştir (Şekil 3).  

 
Şekil 3.  Türkiye’de Sera Gazları Yılkı Emisyon Miktarları Grafiği (TÜİK verileri, 2016) 

Emisyon profilinde karbondioksit (CO2) emisyonları en büyük paya sahiptir. Zira 
ülkemiz enerji ihtiyacını karşılarken fosil kaynaklı yakıtlar kullanmakta buda CO2 
emisyonlarını artırmaktadır. 2016 yılı TÜİK verilerine göre toplam CO2 emisyonlarının 
%86,1’nin enerjiden, %13,6’sı endüstriyel işlemler ve ürün kullanımlarından, %0,3’ü ise 
tarımsal faaliyetler ve atık kaynaklarından oluşmaktadır.  

Türkiye’nin Ulusal Katkı Belgelerine bakıldığında sera gazı emisyonlarının, nüfus artışı 
ve GSYH istatistikleri çerçevesinde ele alındığı, artıştan bir azaltım hedeflendiği (Şekil 4) de 
görülecektir (ÇŞB, UNFCCC). 

 

 
 

Şekil 4. TÜİK Verilerine Göre Türkiye INDC ve 3. İki Yıllık Raporu verileri 
doğrultusunda  

2030 projeksiyonları, (ton CO2)  
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Türkiye’de sera gazı emisyonlarının artmaya devam edeceğini görülmektedir (Şekil 5).  

Buradan da görüleceği üzere, kişi başına CO2 emisyonlarının 6.07 ton dan, 10.51 ton CO2’ye 
yükseleceği görülecektir.  
 

  Türkiye dünyadaki enerjinin %1’ini tüketmektedir. Türkiye de önlem alınmış 
senaryoda bile sera gazı emisyonu 2030'da iki katına çıkmış olacaktır. Bu durumda; 
Türkiye’nin emisyonlarının belirgin şekilde artacağını ve kişi başına düşen emisyonlarının 
2030 itibari ile Çin, Hindistan, AB ve dünya ortalamasını geçeceği, Meksika, Endonezya gibi 
gelişmekte olan ülkelerden belirgin şekilde fazla olacağı görülmektedir.   

Kentsel Atıksuların arıtılmadan alıcı ortama verilmesi ciddi bir çevre ve halk sağlığı 
sorununa neden olmaktadır. Özellikle Türkiye’nin 10 büyük sanayi kentinin toplam atıksuyu 
miktarı ülke toplamının % 70-80’lik kısmını oluşturmaktadır. Gelişmekte olan ülkelerde daha 
önce doğrudan deşarj edilen atıksular, önümüzdeki 10-15 yıl da büyük kentsel altyapı işleri 
sebebiyle hızlanacaktır. 

Hızlı kentleşme ve büyük hacimli atıksuların arıtılması ihtiyacı nedeniyle, atık su arıtma 
tesislerinden önemli bir sera gazı emisyonu yayılacaktır. Kanal ve kollektör hatları ve atıksu 
arıtma tesisleri, iki güçlü sera gazı kaynağı olup, yeni ve ila ve metan (CH4) ve azot oksit 
(N2O) üretmektedir (Mannina ve diğerleri, 2018). Karbondioksitten (CO2) sonra metan gazı 
küresel ısınma potansiyeline sahip antropojenik kaynaklardan en önemli ikinci sera gazıdır. 
Metan, çoğunlukla organik maddenin anaerobik koşullarda ayrışması sonucunda oluşur.  
Son kırk yılda, Türkiye’deki kentleşme süreci yaşamaktadır (Tablo1) de verilmiştir. 
 
 

 
                  
           Şekil 5. TÜİK Verilerine Göre Türkiye’de kişi başına düşen sera gazı emisyon 
miktarının INDC  
           doğrultusunda tedbirlerin alındığı ve alınmadığı durumlarda 2015-2030 sürecindeki 
değişimi  
 

Türkiye'de ekonomik reform ve serbest piyasa ekonomisine geçişin başlangıcı olan 24 
Ocak 1980 den sonra Kırsal ve Kentsel nüfus hareketliliği ciddi değişikliğe uğramıştır. 1980- 
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2000 arasında şehirlerde yaşayan nüfusun yüzdesi % 43,7 ‘den % 64,9’ye ve 2018’de  
şehirlerde yaşayan nüfusun yüzdesi %92,3' e yükselmiştir (DİE verileri). 
 
Yıl Kır (%) Kent (%) 
1980 56,1 43,7 
1985 47,0 53,0 
1990 41,0 59,0 
2000 35,1 64,9 
2010 23,7 76,2 
2012 22 77,2 
2018 7,7 92,3 
 

Tablo 1. 1980-2018 yılları arası kırsal ve kentsel nüfus değişi oranları grafiği 
 

Bu kadar hızlı kentleşme ve göç olgusu, planlanmamıştır. Çarpık kentleşme sonucunda, 
arıtılmamış atıksular, artan yeni atıksu deşarjları ile dünyada ve ülkemizde tatlı su kütlelerinin 
ciddi şekilde bozulup kirlenmesine sebebiyet vermektedir.  

 
İklim değişikliğiyle mücadele, BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi, BM Çevre 

Programı (UNEP) ile Dünya Meteoroloji Örgütü’nün (WMO) de “iklim sistemi üzerindeki 
insan kaynaklı tehlikeli etkiler” belirlenerek ortaya konulmuş ve Ek-I, Ek–II ve Ek Dışı 
Ülkeler 3 farklın statü ve sorumluluk belirlenmiştir.  

 
Türkiye; Bu çerçeve sözleşmeyi, 2010 yılında Cancun’da düzenlenen COP 16 1/CP.16 

sayılı karar çerçevesinde, Ek I kapsamında olan, geçiş ekonomisi olmayan ve “özel şartları” 
Taraflar Konferansı kararlarıyla kabul edilmiş olan tek ülkedir. Ülkemizin ‘sera gazı 
emisyonları ve buna ait 2030 projeksiyonlarını sunma dışında bir cezai sorumluluğu da 
yoktur.  
Türkiye, Paris Anlaşmasını henüz imzalamamıştır.  
 

Fakat ülkemiz; Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi kapsamındaki 
raporlama yükümlülüklerini yerine getirmeye devam etmektedir.  Türkiye’nin BM ye 
sunduğu sera gazı emisyon envanteri projeksiyonları kapsamında “Artıştan %21 Azaltım” 
senaryosu, önlemler ve referans senaryolar belirlenmiştir.  

Emisyon profilinde en büyük ikinci payın sahibi CH4 emisyonlarının ise 2016 yılında 
%55,5’i tarımsal faaliyetlerden, %25,8’i atıktan, %18,6’sı enerjiden, %0,03’ü ise endüstriyel 
işlemler ve ürün kullanımından kaynaklandı (Şekil 6). 

Alt sektörlere göre bakıldığında en büyük CH4 emisyon kaynağının enterik 
fermentasyon olduğu görülüyor. Atık depolama sahalarının ve kaçak emisyonların CH4 
emisyonlarını sürükleyen alt sektörler olduğunu görüyoruz (Şekil 7). 
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Şekil 6. TÜİK Verilerine Göre Türkiye 2016 Yılı Sektörel CH4 emisyonları  

 

 
Şekil 7.  Türkiye’de 2016 yılı alt sektörlere göre CH4 emisyonları değişimleri (TÜİK Verileri 
bin ton)  

Sera gazı emisyon envanteri TÜİK açıklamalarına ve IPCC rehberleri doğrultusunda 
enerji, endüstriyel işlemler ve ürün kullanımı, tarımsal faaliyetler ve atıktan kaynaklanan, 
doğrudan seragazları olan karbondioksit (CO2), metan (CH4), diazotmonoksit (N2O) ve F-

gazları ile dolaylı sera gazları azotoksitler (NOx), metan dışı uçucu organik bileşikler 
(NMVOC), karbonmonoksit (CO) ve kükürtdioksit (SO2) emisyonlarını kapsamaktadır. 

2. TÜRKİYEDE KENTSEL SU TEMİNİ, DEŞARJI VE ARITIMI  
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21. yüzyıl da kentler daha da hızlı bir büyüme geçirdi. 2001 ve 2015 yılları arasında 
kentsel büyüme Türkiye’nin 10 büyük kentinde %100’ yakın artarken kentsel atıksu arıtma 
miktarı 3-10 kat arttı (İstanbul %28 den 98 çıkmıştır. Arıtma verimliliği, yani, arıtılmış 
kentsel atık sularının deşarj edilmiş atık suya oranı, % 18'den % 85'e yükselmiştir.  

Artan kentsel atık su miktarları ve toplanma sistemleri ile arıtma tesisleri, Türkiye için 
bir ihtiyaçtır.  Atıksu arıtma tesislerinin artmasından kaynaklanan ve işlemler sonucu oluşan  
CH4 emisyonları da tıpkı diğer emisyonlarda olduğu gibi hızla artış eğilimindedir. Bu 
nedenle, artan kentsel atıksu arıtma kapasitesi ve tesisleri ile bunların etkilerinin azaltılması 
yada dengelenmesi arasındaki değişimleri anlamak, sera gazı emisyonlarının azaltılmasına 
yönelik çalışmaların ortaya konulması, özellikle de Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler için 
bir zorluktur. 

Atık su arıtma tesislerinden gelen CH4 emisyonları ile ilgili mevcut  çalışmalar oldukça  
sınırlıdır. Hatta bazı ülkelerde neredeyse tamamına yakını sadece atıksuyun miktarı üzerinden 
yapılan teorik hesaplamalardır. Kentsel Atıksulardan kaynaklanan CH4 emisyonları (Czepiel 
ve diğ. 1993), tarafından farklı bir şekilde ölçülmüştür. 

Kentsel Atıksulardan Kaynaklanan ve atıksuyun sıcaklıkla değişimini gösteren, CH4 
emisyon miktarını belirleyen çalışmalar, tam ölçekli anaerobik / anoksik / oksik kaynaklı 
olarak İstanbul ve Adana bazlı olarak(Yinanç, 2004). tarafından verilmiştir.  

Atık su hatlarındaki çözünmüş oksijen konsantrasyonu ve atık su sıcaklığının metan 
emisyonlarını etkileyen iki temel faktördür. Kentsel atıksulardan kaynaklanan Anaerobik 
çamur giderimi ve oluşan CH4 emisyon miktarı (Daelman ve ark. 2012), tarafından 
araştırılmıştır. 
CH4 emisyonlarının yaklaşık % 85’nın atıksu kollektör hatları sonrasında kurulan arıtma 
tesisleri ve bunlara ait anaerobik arıtma sistemlerinden elde edildiği gözlemlenmiştir. Yani 
kanalizasyon hatlarında %15 civarında bir gazın oluşumu söz konusudur. Bu rakamlar yaz 
aylarında 2 katına kadar artış gösterebilmektedir.  

Atık su arıtma tesislerinden kaynaklanan ulusal veya bölgesel seviyelerdeki sera gazı 
emisyonları doğrudan ölçülmemektedir. CH4 üretimine dayanan hesap metodolojisi, öncelikle 
atık sudaki çözünebilir organik madde miktarına bağlıdır.  
 

Benzer durum bazı gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde de Türkiye’deki 
gibidir(örneğin Çin). Orada da arıtma sistemleri, aerobik, anaerobik, anoksik ve oksidasyon 
hendekleri kullanılırken, sistem değişikliği ile hem atıksu arıtım miktarı iki kat artmış, hem de 
atıksuyun arıtım verimi yükselmiştir (Zhang ve ark. 2016).  
 

3. ARAŞTIRMANIN METODOLOJİSİ  
 
3.1. CH4 Emisyonlarını Tahmin Yöntemi 
 
Çalışmada; Çevre ve şehircilik Bakanlığınca hazırlatılan çalışmalar, düşük karbonlu 

kalkınma için çözümsel tabanlı strateji ve eylem geliştirilmesi teknik destek projesi verileri ve 
IPCC kılavuzları, Türkiye Rehberinde açıklanan yaklaşımı verileri kullanılmıştır.  

Biyokimyasal Oksijen İhtiyacı (BOI) ve Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOI) yaygın olarak 
kullanılır. Kentsel bir sistemden gelen CH4 emisyonları ve atıksu arıtma tesisinden kaynaklı 
teorik gaz oluşumu için aşağıdaki denklemler kullanılmıştır. 
 

ECH4= (TOW × GEF)− R;                  (1) 
 
ECH4  :  Stok yılındaki CH4 emisyonlarıdır (kg CH4 / yıl); 

                   TOW: Türkiye’de atıksularda ölçülen toplam organik maddedir (Envanter yılında  

INTERNATİONAL EUROASİA Congress on 
Scientific Researches and Recent Trends-V full text 

December 16-19, 2019 Baku, Azerbaijan  ISBN 978-625-7029-51-3 78



                   atıksudaki BOI, bu çalışmada (yıllık kg BOI) olarak alınmıştır. 
      GEF  : Gaz Emisyon Faktörüdür.  (kg CH4 / kg BOI);  
      R : Stok yılındaki CH4 ıslahının miktarıdır (kg CH4 / yıl).  

 
Eğer CH4 ölçülemez yada gerçek değerler toplanamaz ise (Hu ve diğerleri, 2014), R’nin    
sıfır olduğunu varsaymıştır.  

Gaz Emisyon faktör formülü:   
 

 GEF= BO × MCF               (2) 
 

BO: 0.6 önerilen değeri kullanarak maksimum CH4 üretim kapasitesidir 
       (kg CH4 / kg BOI) ve bu metan düzeltme faktörü: 

 
*Düzgün akan ve iyi yönetilen kanal ve arıtma sistemlerinde (sıfır) alınır. Koku/gaz yoktur. 
**Genelde ise; Aerobik sistemler 0.3 ve anaerobik sistemlerde 0.8 alınır. 

  
Çalışmamızda: Kentsel atıksulardan kaynaklanan CH4 emisyonlarının hesabında 

yukarıdaki (1) ve (2) denklemleri kullanılarak ölçümler ve değerlendirmeler yapılmıştır.   
Türkiye’de Büyük Şehirlerdeki mevcut atıksu arıtma tesislerinin CH4 emisyonları, her 

bir şehir için ayrı ayrı bulunarak korelasyon sağlanmıştır. 
 Türkiye’deki değerlendirmelerde, sosyoekonomik faktörlerde değerlendirmeye dahil 

edilmiştir. Türkiye’deki tüm kentsel atıksu arıtma sistem ve tesisleri (mevcut olanlar) 
kapsama alınmıştır. Tesisi olmayanlar nüfus ve gelişmişlikle orantılı olarak kolerasyona tabi 
tutulup, ortalama GEF kullanılarak hesaplanmıştır.  
 

CH4
pm =B0 × MCFaverage × (TOWp − TOWw )                   (3) 

 
MCFaverage: 0.165 ulusal ortalama MCF ise,  
TOWp          :  Kentsel sisteme etki eden toplam BOI’ dir. 
TOWw      : Kentsel atık su arıtma tesislerindeki BOI etkili  CH4 emisyonlarıdır. 
 

CH4 Toplam = CH4 Ölçülen
 + CH4 Hesaplanan)                               (4) 

 
Formülü ile nihai değerler hesaplanmıştır. 
 

3.2. Veri 
 
Atıksu Arıtımının CH4 emisyonlarını, yani atık suyun BOI içeriğini ölçmeye yönelik 

bilgileri.  Atıksu arıtma süreci kentsel drenaj istatistiği yıllığından alınmıştır (Türkiye kentsel 
su temini ve drenaj, 2015).  

Bu yıllık yukarıdaki bilgileri içerir. Ulusal kentsel atık su arıtma tesislerinin yaklaşık  
%77’sini oluşturan kentsel atık su arıtma tesisleri. Bunların arasında kentsel atık su arıtma 
tesisi, il düzeyindeki şehirler ve ilçe düzeyinde şehirler. Bu kentsel atıksu arıtma tesisini 29 
ilden seçilen tesisilerdir. Kentsel GSYH, nüfus, hane halkı dahil korelasyon analizi Türkiye 
kullanılan veriler 229 il Türkiye tüketim harcamaları, tüketim harcamaları ve kanalizasyon 
uzunluğu toplanmıştır. 

İl İstatistikleri 2015'ten (Türkiye Ulusal İstatistik Bürosu, 2015). Kentsel su 
Korelasyon analizimizde kullanılan şehirlerin kalite stresi hesaplanmaya çalışılmıştır. Gri su 
ayak izi şehrin yıllık yenilenebilir tatlı suya oranı olarak elde edilen bir değerdir. 
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Buradaki su ayak izi, kirletici yükünü temel alarak kirletici yükünü özümseyen ve ülke 
için gerekli olan tatlı su hacmi anlamına gelen, ortam suyu kalitesi standardı ve doğal arka 
plan konsantrasyonudur (Hoekstra ve diğerleri, 2011). 
 

3.3. Belirsizlik Analizi 
 

Kentsel atıksu arıtma tesisinden elde edilen CH4 emisyonu tahminleriyle ilgili genel 
belirsizlik ölçülmüştür. 2006 IPCC rehberinde yaklaşım metodolojisinin kullanılması, yani bir 
hata yayma metodu (IPCC, 2006). Bu çalışmada CH4 emisyonlarının tahmin edilmesinde 
kullanılan parametrelerle ilişkili belirsizlik; Metan Düzeltme Faktörü (MCF), maksimum CH4 
üretim kapasitesi (BO) ve BOI içeriği verileri. 2006 IPCC Kılavuzuna göre, metan düzeltme 
faktörü (MCF) ve maksimum CH4 üretim kapasitesi (BO), sırasıyla ±% 10 ve 30'dur.  

Tek kentsel atık su arıtma tesisi CH4 emisyonu ile ±% 33,17'dir. Belirsizliklerini 
birleştirirken kentsel atıksu arıtma tesisi genel belirsizlik ±% 2,47'dir.  
 

Yeni yapılan araştırmalar, kanalizasyonlarda büyük miktarda CH4’ün metanojenik 
organizmalar tarafından üretildiğini göstermiştir. Anaerobik biyolojik besin bozunma 
işlemleri ve üretilen CH4’ün kanalizasyonda ve daha sonra da atıksu arıtma tesisinden, 
havalandırma grit odalarından ve buna bağlı olarak etkili pompalama istasyonlarından 
yayıldığı bir gerçektir (Guisasola ve ark. 2008).  

 
Kanalizasyonlardan çıkan atık sular. Tam ölçekli kentsel atıksulardan kaynaklanan 

’den kaynaklanan CH4 emisyonları üzerine yapılan bir araştırma, CH4’ün % 18,4’ü 
kanalizasyonda üretildi ve daha sonra atıksu arıtma tesisinde yayıldı (Masuda ve ark., 2015). 
Masuda ve diğ. (2018), kum haznelerinde hidrolik tutma süresinin genellikle sadece birkaç 
dakika olduğunu, Grit odalarından kaynaklanan hemen hemen tüm CH4 emisyonları 
lağımlardan kaynaklanmalıdır.  
 

3.4. Kentsel CH4 Emisyonunun Mekansal Dağılımı 
 
Çalışmada, Türkiye deki kentsel atık su arıtma tesislerinden kaynaklanan ve ölçülen  

yapılan CH4 emisyonları, ölçülemeyen fakat hesaplanan  CH4 emisyonları ve kanalizasyon 
sistemlerinde oluşan  CH4 emisyonları yıllık bazlı olarak hesaplanmıştır.   

Doğal olarak daha büyük nüfuslu, zengin ve sanayileşmiş olan Büyük Şehirlerde, 
kentsel atıksulardan kaynaklanan kişi başına CH4’de değerlerinin daha fazla olduğunu tespit 
edilmiştir. Türkiye de kişi başına düşen ortalama CH4 emisyonu 1990-2018 arasında 
(İstanbul, Ankara, vb.) ölçülen değer olarak %320 civarında artmıştır.   
Daha fazla gelişmiş atıksu arıtma tesisleri kurarak daha fazla anaerobik arıtma çözümü 
uygulayarak, daha büyük miktarlarda CH4 emisyonunun oluşacağı da gözden 
kaçırılmamalıdır. elde edilebilir. 
 
3.5. Kentsel Atıksu Arıtma Tesislerinden Kaynaklanan CH4 Emisyonlarını 

Etkileyen Sosyo-Ekonomik Faktörler 
 

Yurtdışında, farklı şehirlerde yapılan çalışmalardan elde edilen CH4 emisyon 
miktarlarında büyük farklılıklar belirlenmiştir. Burada iki faktör; Ekonomik faktör (EF) ve 
kentsel atık sularındaki parçalanabilir organik madde (BOI kısmı) önemlidir. Biz bu 
çalışmamızda benzer yapılmış örnekleri de irdeleyerek, parçalanabilir organiklerin CH4 
emisyonu ve GEF üzerindeki etkisi araştırılmıştır.  
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Türkiye’nin ulusal ortalaması bu çalışmada (EF değerini = 0.093 kg CH4 / kg BOI) 
olarak bulunmuştur. Kentsel atık sular ve arıtma tesisi sularındaki parçalanabilir organik 
madde (BOI) miktarı hesaplanmıştır.  

Atıksular’da organik fraksiyon ve CH4 emisyonları arasındaki korelasyonu araştırmak 
(EF) ve önerilen sosyoekonomik faktörler. Faktörlerin seçimi aşağıdaki hususlara 
dayanmaktadır. Şehirlerde daha yüksek yaşam standartlarını temsil eder, atık sudaki 
parçalanabilir organik fraksiyonu artırabilir (Ma.ve arkadaşları, 2015).  
 

Önceki bölümde, nüfusun CH4 emisyonlarını etkiler. BOI’nin atıksu kanal ve 
kollektörlerine daha fazla deşarjı olan, kentler (30 Büyük şehir) seçilmiştir. Biyolojik olarak 
parçalanabilen organik fraksiyonunun etkileri incelendiğinde ise üç faktörün etkin olduğunu 
görülmüştür.  

Kentsel atık su arıtma tesislerinde parçalanabilir organikler ile yaşam standartları 
arasındaki ilişkinin incelenmesinde, sabit EF (r> 0.8, p <0.01; Şekil 8). Evsel atık su miktarını 
bulduk, her yıl istikrarlı bir GSYH büyümeyi belirledik, ekonomik gelişme düzeyleri ile CH4 
emisyonları ilişkisini bulgularımız ile destekledik.  
 

Daha yüksek yaşam standartlarına sahip nüfuslu şehirler, Et, yumurta ve süt ürünleri 
gibi daha yüksek miktarda protein içeren yiyecek tüketmek, Atıkları atık sularda daha yüksek 
parçalanabilir organik fraksiyonlara yol açmaktadır, GSYİH bir yansımasıdır. Bir kentin 
kentsel atık su arıtma tesisleri dahil daha gelişmiş bir altyapıya sahip olduğu ölçüde, atık su 
toplama kapasitesini arttırdığı ve dolayısıyla belediyeye daha fazla su girişi olduğu anlamına 
gelir. 

Parçalanabilir organiklerin yanı sıra EF, CH4 emisyonlarının belirlenmesinde EF diğer 
önemli bir faktör olarak ele alınmıştır. Bu çalışmada farklı şehirlerin kentsel atıksularından 
kaynaklanan değerler (0,48 kg CH4 / kg BOI ) alınarak, denklemi kullanılmıştır. 

 
   Emisyon faktör formülü (EF= BO × MCF)     (2) 
 

Potansiyel (BO) ve EF yalnızca belirtilen metan düzeltme faktörü (MCF) ile 
belirlenmiştir. Gözlem ve incelemelerde, EF’nin daha yüksek yaşam standartları ile de ilişkili 
olduğu düşünülmüş (daha yüksek GPD, hane halkı), gıda tüketim ve ev tüketim harcamaları 
ile ilişkilendirilmiştir. Bu gözlemde, EF değişkeni kullanılarak yapılan korelasyon analizinde, 
sabit EF kullanılarak, CH4 emisyonları arasında benzer korelasyon ilişkileri elde edildi. 
EF değişkenini ve önerilen sosyoekonomik faktörleri atıksu arıtma tesisi kullanan şehirlerin 
CH4’ün daha az veya hiç olmadığına işaret etmektedir. 

Atık su arıtma işlemlerinin ve diğer faktörlerin EF ve CH4 emisyonları üzerindeki etkisi, 
farklı atıksu arıtma tesislerinde farklı ölçek ve konumlara sahiptir. Ayrıca atıksu arıtma 
tesislerinde farklı, fiziksel, biyolojik ve kimyasal maddelerinde kullanıldığı bilinmektedir.  

Atık su arıtımı sırasında tüm CH4 emisyonlarının tahmininde, etki eden faktörleri temel 
alan EF ve daha spesifik EF kullanan matematiksel modelin geliştirilmesi gerekir.  

Yakın zamana kadar, CH4’ü açıklayan veriler sahadaki işlemlerden kaynaklanan 
emisyonlar çok sınırlıdır. KOİ’den etkilenen birim başına CH4 emisyonu  ölçümleri belirli 
kentsel atıksulardan kaynaklı olarak ölçümlenmektedir. Burada sadece EF’yi kullanılmakta 
yeterli değildir.  

Atıksu arıtma tesislerinde ise daha iyi veri elde etme çabaları çeşitli WWPT türlerinden 
kaynaklanan emisyonları yansıtan geliştirmeler yapılmaktadır (ABD Çevre Koruma Ajansı, 
2018).  
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5. SONUÇLAR VE DEĞERLENDİRME 
 

Su kirliliği ve karbon emisyonları, kentleşmenin karşılaştığı iki büyük çevresel 
zorluktur. Diğer yandan hızlı kentleşme ve gereksinimler gelişmekte olan ülkelerde daha iyi 
su ortamı oluşmasına imkan vermez. 

AAT’ler. Kentsel atık su arıtımından kaynaklanan CH4 emisyonlarını azaltma 
potansiyeli, ekonomik gelişme, hükümet politikaları ve teknoloji gibi sosyoekonomik 
faktörlere bağlıdır.  Türkiye’deki 30 Büyük Şehir kentsel atık su arıtma tesisinden 
kaynaklanan CH4 emisyonlarının miktarının IPCC yaklaşımı ile belirleme, farklı kentsel CH4 
emisyonlarının karşılaştırılmasını da kolaylaştırır. 

Kentsel atık su arıtma tesislerinden gelen CH4 emisyonları bulguları, kontrollü kentsel 
atık su deşarjı ve atık su taşıyan sistemler ile AAT’lerinde oluşan toplam CH4 emisyonlarının 
kontrolü çok yıllı CH4 veri envanteri olarak geliştirilebilir. 
 

Kentsel katı atıklardan ve arıtma çamurlarından metan gazı eldesi günümüzde oldukça 
önemlidir. Tipik özellikte bir evsel atığın depolama sahasının ömrü boyuna üretebileceği depo 
gazı oranı 200 m3/ton dur. Depolama gazının %60’ı atık depolandıktan sonra 10 sene içinde 
oluşmaktadır. Bu miktar 15-20 sene içerisinde %90 seviyesine çıkmaktadır.  

Atık hizmeti verilen belediye sınırları içerisindeki nüfus için bir potansiyel hesaplaması 
yapılabilir. Türkiye’de 1397 adet belediye bulunmaktadır (Tablo 2). Yaz ve kış aylarına ait 
kişi başı belediye atık miktarlarının ortalaması alındığında, kişi başı ortalama belediye atık 
miktarı 1,15 kg/kişi-gün’dür. Bu ortalama değer dikkate alındığında, bir kişinin yıllık belediye 
atığı miktarı yaklaşık 0.42 ton/kişi-yıl olarak bulunur. Atık çamurdan kaynaklanan  miktar ise 
0.11-0.15 kg/kişi-gün civarındadır. Bu miktar ilave edildiğinde 1.3 kg/kişi-gün bulunur. Bu 
rakamlar büyük kentlerde %70 daha fazla olabilmektedir.  
 
 

Türü Sayısı Oran 
Büyükşehir Belediyesi 30 % 0,2 
İl Belediyesi 51 % 4 
Büyükşehir İlçe Belediyesi 519 % 37 
İlçe Belediyesi 400 % 29 
Belde (Kasaba) Belediyesi 397 % 28 
Toplam 1397 % 100 

 
       Tablo 2. Türkiye’deki Toplam Belediye Sayısı (Türkiye Belediyeler Birliği, 2014 ) 
 

20 yıl süreyle ton başına elde edilebilecek çöp gazı üretim miktarı içerisinde 
bulundurduğu metan miktarına bağlı olarak 60-290 m3/ton arasında değişmektedir. Bu atığın 
%50-60’ı organik madde içerir ve atıktan elde edilecek gazın %50’si metandır. Çöp gazının 
alt ısıl değeri 18-27 kJ/Nm3 (5.10-3 – 7.510-3 kWh/Nm3) arasında değişir.  
 

5. Kentsel Atıksu Arıtma Çamuru Kaynaklı Biyogaz Potansiyeli  
 
Biyogaz elde etmek amaçlı kullanılan kaynaklardan biri de kentsel atıksu arıtma 

çamurudur. Atıksu; evsel, endüstriyel, tarımsal ve diğer kullanımlar sonucunda kirlenmiş veya 
özellikleri kısmen veya tamamen değişmiş sudur. Kişi başına kullanılan su miktarı (kanala 
giren sanayi suyu ve diğer sularda katıldığında) 150 Lt/kişi-gün ile 400 Lt/kişi-gün arasında 
değişmektedir Yüksek miktarlarda organik madde, besin maddeleri, patojen mikro 
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organizmalar ve çok miktarda su içermeleri nedeniyle atıksuların arıtılması önem arz 
etmektedir.  

Ülkemizde genelde belediyeler tarafından kurulan ve çalıştırılan, nüfusun yaklaşık % 
13’üne tekabül eden 69 adet evsel atıksu arıtma tesisiyle yıllık olarak 500 bin tona yakın 
arıtma çamuru ortaya çıkmaktadır (Kaya D., 2010). Arıtma çamurunun içermiş olduğu 
organik maddelerin bir ısıl değerinin oluşu, tarım arazilerinde kullanılabilirliği ve çevreye 
vermiş olduğu zararların da önüne geçebilmek için değişik değerlendirme yöntemleri 
kullanılmaktadır. Biyogaz üretimi bu yöntemlerden biridir.  
Türkiye’nin 30 Büyük İl nüfusu (31 Aralık 2018) 

Sıra No İl Nüfus 
1 İstanbul 15.067.724 
2 Ankara 5.503.985 
3 İzmir 4.320.519 
4 Bursa 2.994.521 
5 Antalya 2.426.356 
6 Adana 2.220.125 
7 Konya 2.205.609 
8 Şanlıurfa 2.035.809 
9 Gaziantep 2.028.563 
10 Kocaeli 1.906.391 
11 Mersin 1.814.468 
12 Diyarbakır 1.732.396 
13 Hatay 1.609.856 
14 Manisa 1.429.643 
15 Kayseri 1.389.680 
16 Samsun 1.335.716 
17 Balıkesir 1.226.575 
18 Kahramanmaraş 1.144.851 
19 Van 1.123.784 
20 Aydın 1.097.746 
21 Tekirdağ 1.029.927 
22 Denizli 1.027.782 
23 Sakarya 1.010.700 
24 Muğla 967.487 
25 Eskişehir 871.187 
26 Mardin 829.195 
27 Trabzon 807.903 
28 Malatya 797.036 
29 Ordu 771.932 
30 Erzurum 767.848 
 TOPLAM 63 495 314 
Çamurun ısıl değeri, çamurun tipine ve içeriğindeki uçucu katı madde oranına bağlıdır. 

Arıtılmamış ön çökeltim çamurunun ısıl değeri, özellikle önemli miktarda yağ ve gres 
içeriyorsa çok yüksektir. Çürümüş çamur ham çamurdan daha düşük ısıl değere sahiptir. 
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Çamurun ısıl değeri bazı düşük kaliteli kömürlerin ısıl değerine (7,700 cal/g kuru madde) 
eşdeğerdir. Ortalama olarak ham ön çökeltim çamurunun ısıl değeri 6,100 cal/g, aktif 
çamurun 5,000 cal/g ve anaerobik çürümüş çamurun 2,750 cal/g kadardır. Çamurun nihai 
bertaraf edilmesi için termal işlemler uygulanacaksa mümkün olduğunca çamurun suyu 
alınarak ısıl değeri arttırılmalıdır (Filibeli A. 2009).  

Evsel atıksu ön arıtma tesisinde kişi başına oluşacak gaz miktarı 0.015-0.022 m3/kişi-
gün arasında değişir. İkincil arıtma tesislerinde ise bu değer yaklaşık olarak 0.028 m3/kişi-
gün’dür. Oluşan gazın metan yüzdesi yaklaşık %65 olup, ısıl değeri yaklaşık olarak 22.4 
J/m3’dür(Filibeli A., Büyükkamacı N., Ayol A., 2000). 
 

Türkiye nüfusu 2018 yılı sonu itibarıyla 82 3000 882 kişi 30 Büyükşehir Belediyesine 
ait nüfusun 63 495 314 kişi olduğu dikkate alındığında, 0.025 m3/gün için oluşacak günlük 
gaz miktarı yaklaşık olarak 827 565 m3 olur. Yıllık olarak bu değer 302,061,298 m3 olur. Gaz 
ısıl değeri 22.4 MJ/m3 olduğuna göre yaklaşık 302 milyon m3 gazın enerji değeri 6.76 milyar 
MJ olur. Elektriksel olarak bu değer yaklaşık 1.88 milyar kWh enerji değerine eşittir.  
 

Elektrik enerjisi üretim sitemlerinin planlanması, tahmin edilen yük talebini 
karşılayacak ve yüksek güvenilirliği sağlayacak mevcut birincil kaynakların potansiyel 
değerlerinin bilinmesi esasına dayanır. Bu çalışmada, yenilenebilir enerji kaynağı olarak 
değerlendirilen atıksu kanalizasyon sistemi ve arıtma çamurlarından elde edilen gazın, 
Türkiye potansiyel değerlerinin belirlenmesi amaçlanmaktadır.  

Kentsel atıksu arıtma çamurları genel gaz elde sistem tiplerinden biridir. Bu çalışmada, 
atıksu arıtma çamurlarının gaz potansiyelleri, belirlenmiştir. Yapılan tahmini hesaplamalar 
sonucunda, Türkiye genelindeki kentsel katı atıktan elde edilen gaz potansiyeli 4.85 milyon 
kWh/yıl, (30 Büyük Şehir Belediyesinden 16’sına ait atıksu arıtma çamuru kaynaklı gaz 
potansiyeli 1.88 milyar kWh/yıl olarak bulunmuştur. Toplamda 42.09 GWh olarak bulunan 
biyogaz potansiyeli ile Türkiye elektrik sisteminin yıllık enerji talebinin (2009 yılı için 
194,079 GWh olarak gerçekleşmiştir) önemli bir bölümü karşılanabilecektir. Fakat, bu durum 
kentsel katı atıkların, hayvan gübresinin, 30 Büyük kentin kentsel atıksu arıtma çamurlarının 
%100’ü ve işlenebilir tarım alanlarının %1’inin biyogaz için ayrılması halinde söz konusudur.  
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ARITIM VE ENERJİ ELDE EDİLMESİ AMACIYLA 
DİYATOMELERİN KULLANIMI  

THE USE OF DIATOMATICS FOR PURIFICATION AND ENERGY PRODUCTION 
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TEKİRDAĞ-TÜRKİYE 
 
ÖZET 
Diyatomeler suda yaşayan, dairesel ve hilal başta olmak üzere, farklı şekillerde 

kabukları olan, kabuk altında özel jölemsi sıvı yağ içeren canlılardır. Kabuklarının şekilleri ve 
tasarımlarına göre sınıflandırılırlar ve on binlerce türü vardır. 

 Diyatome türleri takip edilerek   su kalitesi gözlemlenebilir. Bazı diyatome türleri 
hareket yeteneğine sahip iken bazıları hareket edemezler. Diyatomelerin hareket şekli diğer 
organizmalarla karşılaştırıldığında benzersiz bir durum ortaya çıkar. İçeriden dışarı doğru olan 
kabuklarıyla diyatomeler, taşların ve kumların yüzeyinde kolayca kaymalarını sağlar.  

 Bu nedenle de normalde görülen yeşil renkler gülemez. Fotosentetik ürünlerin büyük 
bir kısmını üretirler. Aslında dünyanın fotosentetik ürününün yani oksijen üretiminin, 
yaklaşık %20 ile %25'i ne katkıda bulunurlar (25). Temiz bir akarsuda mı, yoksa bir miktar 
bulanık akan akarsuda mı daha fazla diyatome vardır ve bunlardaki tür ve miktarlara etki eden 
faktör nedir. Denildiğinde;  

Temiz sular yani; Nehir ve ırmak gibi daima akan sularda ne çeşit diyatomelerin 
yaşamakta olduğu, yada kar erinesi sonrası veya yağışla akan ve debisi değişen yada yılın bazı 
aylarında kuruyan derelerde de diyatomelerin varlığı incelendiğinde karşımıza çok çeşitli 
durumlar çıkar. 
Sorular cevaplar arandığında; Çok temiz, temiz, kirli ve çok kirli sularda bulunan diyatomeler 
karşılaştırıldığında hem sayıca hem de çeşit olarak temiz ve çok temiz sulardaki fazlalık 
hemen göze çarpar. Burada; Farklı oval, yuvarlak, düz ve daha pek çok şekilde diyatomeler 
görülür. Esasen çok farklı sucul ortamlarda yaşayabilen diyatome türleri mevcut çevresel 
şartlara bağlı olarak yaşarlar.  

 Hafif kirli nehir suyunda oval hilal ve başka şekillerde diyatomeler mevcuttur.  Deniz 
tabanında ve sedimentlerde ise çok farklı şekillerde ve ölçülerde diyatomeler yaşarlar. 

 Esasen oksijenin temel üreticileri de bunlar olup, diyatomelerin gözlenmesi ile suyun kalitesi 
arasındaki ilişki kolayca tahmin edilebilir. 

Diyatomelerin arıtma amaçlı kullanımının geliştirilmesi, bugün dünyada bir çok bilim 
adamın üzerinde çalışma yaptığı bir konudur. Bizim burada yaptığımız ise diyatomelerin 
farklı arıtma seçeneklerinde kullanılmasıdır.  

Anahtar Kelimeler: Kabuk, özel jöle, Temiz su, diyatome 
 

ABSTRACT 
Diatoms are living beings which live in the water, have a variety of shells particularly circular 
and crescent, and obtain a special gel-like liquid fat under their shell. They are classified 
according to their shell shapes and design, and there are tens of thousands of species. 
The quality of water can be observed by following diatom species. While some diatom 
species have the ability to move, other cannot. One can spot significance upon comparing the 
movement style of diatoms to other organisms. Diatoms, with their frustule shells, can easily 
move on the surfaces of rocks and sand.  
Diatoms include yellow pigment in their chloroplast. That is why; the common green color 
cannot be seen. They produce a large amount of photosynthetic products. They actually 
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contribute to nearly 20%-25%of the photosynthetic product of the world, i.e. oxygen 
production (25). Whether there are more diatoms in a clean stream or in some turbid stream 
and what species and factors affect them are the questions.  
Upon examining what kind of diatoms live in clean waters such as rivers and streams, and the 
existence of diatoms in streams whose flow would change in certain months according to 
melting snow and rain, one can encounter a variety of situations. 
In order to answer these questions; upon examining the diatoms in very clean, clean, 
contaminated, and highly contaminated waters, the high number and variety of diatoms in 
clean and very clean waters is significant. Here, different species of diatoms: oval, circular, 
straight, and many more species can be encountered. Various species of diatoms, which can 
live in different aquatic environments, live here in relation to the present environmental 
factors. 

• There are oval, crescent, and other shapes of diatoms in mildly contaminated waters. 
However, diatoms with different shapes and sizes live on the sea floor and sediments. 

• These are the basic producers of oxygen; and the relationship between the existence of 
diatoms and the quality of the water can easily be predicted. 
Development of the use of diatoms for refining purposes is a subject many scientists are 
working on today. Our study is based on the use of diatoms in different refining methods. 
Keywords: Shell, special gel, clean water, diatom   

 
 
1. GİRİŞ 
1.1. Genel  
Enerji, ekonomik kalkınmanın lokomotifidir. Küresel yıllık enerji tüketimi şu an 400 

EJ’nin (1) üzerindedir ve ana pay (% 79) fosil yakıtlardan gelmektedir (2). Bunlar, 
yenilenemez kaynaklar olup   kömür, petrol ve farklı nitelikteki gazlar (metan, etan, propan ve 
bütan ile metil hidrat v.b.) kadar uzatılabilir.  

20. yüzyıl boyunca petrol, baskın fosil yakıt olarak kömürün yerini almış, mevcut 
haliyle yaklaşık 50 yıl daha verimli bir şekilde kullanımının süreceği tahmin edilen petrol 
rezervleri(3) ki şu anda alternatifi halen yoktur. Temel kaynak konumundadır. 

 Ancak, alternatif enerji kaynağına geçiş çalışmaları hızla devam etmektedir.  Bugün 
itibarıyla %0,3 seviyesinde olan petrol dışı biyoyakıt kullanımının hızla artması ise 
kaçınılmazdır. 

Son zamanlardaki artan enerji maliyetleri, azalan rezervler, artan sera gazı salınımları ve 
öngörülen iklim değişikliği tehdidi ile birlikte, diğer genetiği geliştirilmiş/değiştirilmiş yağ 
bitkileri ile alglerin enerji üretimi için alternatif ve yenilenebilir hammadde olarak 
kullanılmasına yönelik ilgide artmıştır.  

Diyatomeler gibi, sürdürülebilir alternatifli, enerji kaynaklarına yönelik her yeni 
yaklaşım, uygun yatırımlar gerçekleşmeden önce, fosil yakıtlarla fiyat olarak da rekabet 
etmek zorundadır. Aksi taktirde, kolayca ulaşılan ve piyasaya sunulan petrolün son 
damlasının topraktan çıkarılmasını bekleyeceğimiz bir realitedir.  
 Bugün dünyada, çıkarları için hiçbir ahlaki ve etik kuralı olmayan, elde var olanı durmaksızın 
tüketen, yada amansızca kullanmak, sömürgeci zihniyetler, daha fazla para kazanmak için 
çalışmaktadırlar. Doğanın kirlenmesi, kaynakların sömürülmesi onlar için adeta hiçbir anlam 
da ifade etmemektedir. 

Buna karşın denizin dibi görünmek üzeredir ve özellikle yeni ve alternatif enerji 
kaynakları bulma çabamız eskiye göre çok daha fazla olmak zorundadır. Enerji için petrol, 
petrol için ise biyoyakıt alternatifi olarak başlayan soya fasulyesinden, ayçiçeğine, kanoladan, 
diyatomelere kadar, verimliliği olan her şeyden (alternatif kaynaktan) faydalanılması 
gerekmektedir.  
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Uzun zamandır özellikle üzerinde çalışma yapılan, hatta ‘Petrol Oluşum Teorisi’ 
içinde de yer alan, silika kabuklu tek hücreli yosun olan diyatomelerin bize, ham petrole 
alternatif, enerji kaynağı sağlayabileceği tezi(4)  hidrojenden yakıt eldesi gibi uygulamayı 
beklemektedir.  

Diyatomeler; Fitoplanktonlar içindeki başlıca ana üreticiler olup, net üretim ve organik 
maddeye katkıda da bulunurlar(5). Canlı diyatomeler aynı zamanda sürdürülebilir bir 
enerjinin ilk adımı ve yağ elde edilecek kaynağa giden yoldur.  

1.2. Enerji Kaynağı Olarak Diyatomeler 
Diyatomelerin yağ ve yakıt için kullanımına baktığımızda ise; “Nanoteknolojik 

Diyatomun” alansal uygulanması söz konusu olur (4, 6,7). Şeffaf olan diyatome silika 
kabuğu, içindeki yağ damlacıklarının boyutunu sınırlayan ve koruyan, biyosentez için ihtiyaç 
duyulan ışığı yakalayarak sınırlayan, bir çift çentikten ve çeşitli sayıda kuşak 
bandından oluşur (8,9) . 

 Diyatomelerin fizyolojik ve genetik manipülasyonları “petrol için diyatomeler”   
kavramını ticari gerçekliğe yaklaştırma potansiyeline sahiptir (10, 11, 12, 13) . Aslında, 
diyatomelerin genetik dönüşümü, petrol üretiminin iyileştirilmesi amacıyla başlamıştır  
(11,14,15). Diyatomeler için geliştirilen bu geniş çeşitlilikteki genomik araçlar, bu 
araştırmalar üzerinde çalışmaya devam etmenin doğruluğunu ve zamanının da çoktan gelmiş 
olduğunu göstermektedir (16,17). 
 
Diyatomeler, fotosentez sayesinde ürettikleri minik yağ parçacıkları şeklindeki besinlerini 
hücrelerinin içerisinde saklarlar ve bu minik yağ parçacıkları zamanla bir araya gelir, jeolojik 
ve biyolojik kuvvetlerin de etkisiyle petrol yataklarının oluşmasına neden olur.  
 
Bugün kullandığımız petrolün çok büyük bir bölümü tarih öncesi denizlerde ölen diyatomeler 
oluşturmuştur. Bu diyatome tabakaları da zamanla fosilleşerek diyatomitleri oluşturur. Aynı 
zamanda insanın gelişimi için oldukça değerli bir besin olan balık yağında bulunan D 
vitaminini de diyatomeler sağlarlar.  

Diyatomelerden yağ ve yakıt elde etmek için farklı alternatif yöntemler karşımıza çıkar. 
Bu yöntemlere ait basamaklar ise şöyledir. 

1. Diyatomelerden yağ çıkarmak ve yakıta dönüştürmek için biyokimyasal mühendislik işlemi 
uygulanır. 

2. Yakıt oluşumu için; Yağa salgılama yapması amacıyla ‘Genetik olarak tasarlanmış bir 
Nano Yaprak Benzeri Panel’ gurubunun hazırlanarak sisteme yerleştirilmesi sağlanır. 

3. Bu panelin doğrudan yakıt üreten diyatomelerce kullanımını sağlayıcı mekanizma kurulur. 
Yani buradaki sistem; Fotonları elektrik veya ısı yerine yakıta dönüştüren bir güneş paneli 
sistemi örneğinin uygulamasıdır.  

Bazı bilim adamlarınca ham petrol oluşumunun diyatomelerce sağlandığı tezinin temel 
akıl yürütme çizgisi, okyanustaki fitoplankton kütlesinin ağırlıkla bunlarda oluştuğu  
gerçeğidir. Bu yüzden de okyanus yuvarlarında büyük bir petrol kaynağı olması 
gerekir (18,19). Görüşü ve bu yolla yeni bir çok enerji kaynağının derin deniz ve 
okyanuslarda mevcut olduğu tezi desteklenmelidir. Buda, diyatomelerin jeolojik kayıtlarının, 
tahmini yağ birikintileri ve yaşları ile karşılaştırılmasıyla oluşan toplam kütle dengesi ve 
dönüşümü ile teorik olarak hesaplanmaktadır. 

Ancak, her durumda, diyatome yağının yakalanmasındaki doğal sedimantasyonun 
yetersizliği belirgindir (20) ve eğer diyatomelere önemli miktarda ham petrol birikimi 
atfedersek, canlı diyatomelerin sunabileceği daha fazla şeylerin olduğu ortaya çıkacaktır. 
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2. ÇALIŞMANIN AMACI, KAPSAMI VE METODOLOJİSİ 
2.1. Çalışmanın Amacı 
Çalışma birden farklı amaç içermektedir. Zira; Farklı uygulama alanları ile farklı 

zamanlarda, farklı noktaların bilimsel olarak aydınlanması ve sonuçların uygulama ile 
desteklenmesi amaçlanmıştır. Nihai hedefte ise, yeni, farklı, uygulanabilir, yeni diyatomelerin 
ürün olarak elde edilmesi ve kullanımı vardır. 

Buradaki çalışmamızda, öncelikle dünyadaki ticarileştirilen ve üretimi yapılmış olan ve 
birçok ülkede kullanılan, hazır haldeki diyatomeler kullanılmıştır. Toz ve solüsyon şeklindeki 
birbirinden farklı diyatome türlerini içeren ürünlerin kullanılmasına da devam edilecektir. 
Farklı miktarda ve şekillerde kullanımı yapılacak olan, sanayileştirilmiş bu ürünlerin 
uygulamasının yapılması, özellikle arıtma üzerindeki etkisi, detaylı olarak araştırılmış 
olacaktır. 

Bizim çalışmalarımızda ‘Enerji Bazlı İncelemeler’ ise; Çalışmanın esasen teorik kısmını 
oluşturmaktadır. 

2.2. Çalışmanın Kapsamı 
Çalışmalar kapsamında; Belirlenen amaç doğrultusundaki hedef noktalar içerisinde, var 

olan ve esas itibarıyla da farklı etaplardan oluşan projenin: 
1. Su arıtmada diyatomelerin uygulanması çalışması, 
2. Atıksu arıtmada diyatomelerin uygulanması çalışması,  
3. Deniz yosunu arıtımında diyatomelerin uygulanması çalışması ile, 
farklı uygulama alanları ile farklı noktaların bilimsel olarak aydınlanması, yeni, farklı ve ticari 
ürünlerin elde edilmesi de bu kapsamda ise çalışmaların devamı projemizin kapsamı içinde 
yer almaktadır.  

Özellikle, kirletilmiş yada kirlilik kalıntıları bulunan göllerin içerisindeki organik 
parametrelerin ve bunun sonucu oluşan alglerin, tamamıyla ortadan kaldırılması ve bu 
işlemler ile suyun daha fazla oksijene kavuşturulması, dolayısıyla da sağlanacak arıtmanın 
etkin boyutu saptanmaktadır.  

Çalışma neticeleri özellikle, özelliğini kaybeden barajlar ile göl sistemlerinin re kreatif 
amaçlı kullanımı sonucunda, su içerisinde bulunan olumsuz görüntüler ile koku ve benzeri 
kötü oluşumların, diyatome ve bundan üretilen mamuller ile tamamen ortadan kaldırılmasına 
çalışılacaktır. 

2.3. Çalışmanın Metodolojisi 
Çalışmada öncelikle, dünyada başarıyla uygulanmış olan birkaç farklı diyatome 

kaynaklı ürün, katı yada sıvı çözeltiler, bu çalışmalarda kullanılmış/kullanılacaktır. Farklı 
iklimsel koşullar ile arıtma seçenekleri alternatifleri uygulamalarda değerlendirilmiş ve 
değerlendirilmeye devam edilecektir. 

Gece ve gündüz dilimlerindeki değişimlerin arıtmaya etkisi de incelenecektir. Bu canlı 
türlerinin ışıktan beslenen canlılar olması ancak, düşük ışık etkisinde bile yoğun bir şekilde 
fotosentez işlemi yapabilmeleri ve yaptıkları bu fotosentez sayesinde de dünyadaki en büyük 
oksijen kaynağı oldukları bilinmelidir. 

Dünyada soluduğumuz oksijenin yarısını bitki ve ormanlar üretir diğer yarısı ise diğer 
planktonlarca üretilmektedir(21). Bunun da %20-25’i kadarı sadece diyatomelerce 
üretilmektedir. 

Yapılan çalışmalarda, gündüz ‘Süper Oksijenlenme’ gece ise (üzerlerinde çok sayıda 
gözenek sayesinde) besinlerin içeriye girip gaz değişimi yapmalarına olanak sağlamaları 
oldukça önemlidir. Zira, ışık, su, karbondioksit ve gerekli besinlerin olduğu her yer bu 
canlıların üremeleri için uygun olup, özellikle de silis, nitrat ve fosfatın bu canlılar için 
kullanılabilir besinler olması da çevresel açıdan son derece önemlidir.  

Çalışmamızda, sistemin kesintiye uğramaması, yani kesikli olarak çalışmaması (doğal 
halde gün ışığında yapılan çalışma ve deneyler) için, geceleri belli ışık lümeninde farklı lamba 
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ışıklarından da faydalanılmıştır. Daha sonraki çalışma deney düzeneklerinde de yansıtma 
yapılarak kullanılacaktır. 

Bu bağlamda çalışma, iki farklı evreni kapsamaktadır.  
1. Doğal haldeki durum(doğal ışık ve diğer fiziksel etmenler), 
2. Doğal haldeki duruma destek verilen yapay ilaveler(yapay ışık ve diğer ilaveler), 

sonucu oluşacak yeni durum. 
Yani doğal duruma destek olarak hazırlanan yapay durum ise; Saptanan özel koşullar ve 

bunun sonucunda sistemin kesikli durumunda ki arıtma etkisinden sürekli etki durumuna, 
hangi ve kadar değişikliğin olduğunun tespitine çalışılacaktır. 

3. FARKLI DİYATOMELLERİN ARITIMIMDA KULLANIM UYGULAMALARI  
Göllerin, su kalitesine bağlı olarak ayda bir ila dört kez arasında özel solüsyon 

enjeksiyonu uygulanmıştır. Diyatomelerden elde edilen patentli ve özel hazırlanmış bir sıvı 
formlasyonu, uygun saatler içinde etkin bir şekilde uygulanmıştır(22).  

Araştırmada, diyatomelerin varlığı ile siyanobakteriler arasındaki ters bir ilişki 
kurulmuştur. Diyatomelerin özel olan silikondan yapılmış sert dış kabukları vardır. Bu dış 
kılıflar mücevher kutusu gibi birbirine oturan iki yarım silindirden yapılmıştır. Bu kabuğun 
içinde saf oksijen mikro kabarcıkları açığa çıkaran, fotosentezlenen tek hücreli bir organizma 
bulunur.  

Oksijen, aerobik bakteri tarafından organik maddeyi parçalamak ve tortuyu tüketmek 
için kullanılır. Yüksek çözünmüş oksijen (ÇO) seviyeleri, daha temiz su, BOI ’deki azalma, 
düşük koliform seviyeleri, kötü koku giderilmesi, sudaki sivrisinek kolonilerinde azalma ve 
daha sağlıklı su yaşamı gibi somut değişikliklere neden olmuştur.  

CONMEL   Blue Ponds şekil 1’de verilmiş olup, yosun kontrolü ve besin azaltma 
ürünlerinin yerine kullanılmaktadır.  

   
Şekil 1. CONMEL Blue Ponds(a ve  b) 

Herhangi bir su kütlesindeki ve her yerde bulunan faydalı diyatomelerin çoğaltılması 
için gereken nano ölçekli mikro besleyicileri (5-100 nm)  yani; Si, Fe, Mn, Ca, Mg, Zn, Cu, B, 
S, Mo, P, K ve Co’yu içerir (22).  

3.1. Kullanılan faydalı diyatome solüsyonu( CONMEL Blue Ponds) Hakkında Bilgi 
 Conmel Blue Ponds , su kalitesine bağlı olarak haftada bir ayda 3-4 defa arasında bir su 

kütlesine uygulanan(enjekte edilen)  diyatome içeren bir sıvı formülasyondur. Dozlama 
sonrası olumlu etki saatleri içinde kendini göstermektedir. Conmel blue ponds, yararlı 
diyatomelerin kontrollü ve sürdürülebilir bir şekilde büyümesine neden olmaktadır.  
 Oksijen, aerobik bakteri tarafından organik maddeyi parçalamak ve tortuyu tüketmek 
için kullanılır. Yüksek çözünmüş oksijen(ÇO) seviyesindeki artış, biyolojik oksijen isteğinde 
(BOI)  ve koliform seviyelerinde ciddi azalma, kötü kokuların giderilmesi, sudaki sivrisinek 
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kolonilerinde azalma ve daha sağlıklı su yaşamı gibi somut değişikliklere de neden 
olmaktadır.  Conmel Blue Ponds, yosun kontrolünü tam olarak sağlamaktadır (23). 

a. Toksikolojik Bilgisi 
Akut Toksisite Tahminleri (ATE): ABD OSHA Tehlike İletişim Standardı 29CFR 

1910.1200'e göre hesaplanır. Hesaplama, %1’ den büyük konsantrasyonlarda bulunan 
bileşenler için spesifik toksikoloji verilerine dayanmaktadır. 

Akut oral toksisite: Bu ürün için hesaplanan ATE (karışım)> 40,000'dir. Yutulması 
halinde ürün ihmal edilebilir düzeyde toksisite’ye sahiptir. 

Akut dermal ve soluma toksisitesi:  Uzun süreli cilt temasının, zararlı miktarlarda 
emilim ile sonuçlanma olasılığı düşüktür. Bu malzeme ailesi için tipiktir. LD50, Tavşan> 
5.000 mg/kg mevcut verilerin değerlendirilmesi, bu malzemenin STOT-SE toksik maddesi 
olmadığını göstermektedir. 
 Kanserojen: Bu ürünün bileşenleri ABD FEDERAL OSHA, NTP, IARC ve CAL / 
OSHA tarafından listelenmemiştir ve bu nedenle bu kuruluşlar tarafından kansere neden olan 
maddeler olarak kabul edilmez veya bunlardan şüphelenilmez. Solunması halinde olumsuz bir 
etkisi yoktur. 

b.  Ekolojik ve çevresel bilgiler:  
 

Bu ürün çevrede biyolojik olarak bozulmayacaktır. Bu ürünün bitki veya hayvanlara 
zarar vermesi beklenmez. Bu ürünün salıverilmesinin (kimyasal yaşam etkisi) su kütlelerine 
etkileri hakkında ise şu anda veri bulunmamaktadır, denilmektedir. Bu amaçla, balık 
biyodeneyi, zehirlilik seyreltme faktörü(ZSF) ürünün uygulanması öncesi farklı uygulama 
dozları için test edilmiştir. Test Çalışmasında ülkemizdeki balık ‘Biyodeneyi Zehirlilik 
Seyreltme Faktörü( ZSF)’ standartları kullanılmıştır(26). 

Bu çalışmanın atıksuda fazla bekleme sebebiyle özellikle arazinin değerli ve yoğun 
yerleşim alanlarında uygulamasının zorluğu yanında, diğer yönlerden oldukça uygun olduğu 
belirlenmiştir. Yani yeterli bekleme süresine  sahip  yerlerde uygulanabilir(24). 

 
 
 

 
 
  Tablo 1. Ambarlı Atıksularının Diyatomeler Kullanılarak Arıtılma Çalışması (1.AraRaporu, 
2019)   
 

Numune Adı / Parametre AKM 
(mg/l) 

KOI 
(mg/l) 

TN 
(mg/l) 

TP 
(mg/l) 

Tesis Giriş Numunesi Kompozit 
(29.08.2019) 

240 354 45,2 3,6 

Tesis Giriş Numunesi Kompozit 
(30.08.2019) 

220 487 46,7 3,8 

Diyatome Çalışması I. Numune 
(30.08.2019) 

196 377 37,6 4,9 

Diyatome Çalışması II. Numune 
(03.09.2019) 

14 25 1,1 0,3 

Tesisin o güne ait rutin giriş numunesi sonucudur (25).   
 

Bu çalışmada, gündüzleri doğal ışık ortamında, geceleri ise her biri 250 watt ışık veren 
4 adet lambanın sisteme dahil edilmesi ile, suni ışık ortamında ve 24 saat boyunca kesintisiz 
olarak uygulanmıştır.  Öncelikle mevcut atıksuyun ilk durumu analiz edilmiştir.  Suyun 
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içerisinde bulunan çözünmüş oksijen(ÇO), pH, KOI, BOI,  Askıda Katı Madde(AKM), 
ölçümlenmiştir. 

 Daha sonra Amerikan menşeli özel diyatome içeren çözelti atuksuya uygulanmıştır. Bu 
özel solüsyonun uygulama oranı (sepeklerde 1:10000 – 1:50000 seyrelme oranı verilmiştir.) 
bizim uygulamalarımızda atıksu için 1:2000-1:5000 (2000 litre atıksuya 1 litre özel solüsyon) 
olarak uygulanmıştır. (Su kirliden temize 1:10000’den 1:50000’e doğru gitmektedir.) Temiz 
suda kullanılan maddenin miktarının az olması, dolayısıyla da maliyeti atıksuya nazaran daha 
düşük olmaktadır. 
 Çalışmada; 35 litrelik suya özel diyatome içeren çözelti 1:2000 oranı ile uygulanmıştır.             
Sabah saat 5 te uygulama başlamış (29.08.2019-03.09.2019) 4 gün sürmüştür(25).   
Arıtma Sonucu: AKM: 14 (%94,2), KOI: 25 (%93), N: 1,1 (%97,6), P: 0,3 (%91,7)                                              

4.SONUÇ ve DEĞERLENDİRME 
Ekolojik verimliliği yükselten her çalışma, aynı zamanda ekonomik bir modeldir. Bu 

faaliyetler çevresel etkiyi de arttırarak, sürdürülebilir bir kalkınma ile doğal kaynakların 
verimli kullanımında da önemli bir rol oynar. 

Yaptığımız bu çalışmalarda; Kullandığımız diyatome esaslı etkin mikroorganizmaların 
(EM) bileşimindeki, çeşit faydalı mikroorganizma grubunun arıtma ve oksijen kazandırma 
etkisiyle oldukça verimli uygulamalar yapılmıştır. Bu sistemde özellikle fototrofik bakterileri, 
laktik asit bakterisi ve maya grupları her zaman etkinliğe sahiptirler. Güneş ışınları ve 
toprağın ısısından faydalanarak kök salgıları ya da hidrojen sülfür gibi zararlı gazları besin 
kaynağı olarak kullanmaktadırlar. Azotlu bileşikler (amino asitler) nedeniyle kök çevresinde 
Rhizosphere ve VA (vesikular orbusalar) artmakta topraktaki fosfatın çözünürlüğü artarak 
bitkinin fosfat alım kapasitesi yükselmektedir. 

Uygulama esnasında, Nisan-Eylül aylarında, atıksuda çözünmüş oksijenin miktarı 2 
mg/l  olması sağlanmış, bakteriler (diyatomelerden elde edilen EM Etkin mikro Organizma) 
tatbik edilmeden evvel aktif hale getirilmiş, sоnra ise atıksuya 1/10000 ila 1/15000 oranında 
seyreltilmiş formda enjekte(10 m3 kadar) edilmiştir.  

Organik maddelerin parçalanması, bakterilerin aktivitesi, havadan oksijenin alınması, 
uygulamaların davam ettiği süre içinde, kanalın girişi ve çıkışında çözünmüş oksijenin, KOI, 
BOI5, AKM (asılı maddeler), T-N, kanalın çıkışında ise suyun aktif reaksiyonundaki 
değişiklikler koruma altında alınmıştır.  

Atık suyun kanalda akışı sırasında biyolojik parametrelerin değişmesinde çıkışta önemli 
azalma gözlenmiştir. Buda atık sudaki asılı maddelerin miktarının azalarak değişmesini 
göstermektedir.                     

- ЕM aktif çamur tüketiminde de etkili olmuştur. Sistemin çökme hızının %25-50 
artmasına, çamur tüketimi süresinin ise %10-20 azalmasına sebep olmuştur. 

- Atıksu arıtılmasında yararlanılan ЕM’in aktif dozu günlük atıksu miktarının 1:4000- 
1:7000 oranının bir haftada verilecek miktarının tayin edilmesinin davamın da 1:10000-
1:15000 seyrelme fazları uygulanmıştır.  

 Mеrkaptanlar ve amonyak için havanın kontrolü önem taşıdığından, uygulamalarda buna 
dikkat çekilmiş, kolektör ve sonrası atıksu arıtma tesislerinde oluşan hidrojen sülfür ve 
amonyak gazı çıkışı %80-90 azalır, kanalda pis kokuların oluşumu engellenir.  

 Yapılan teknik ve uygulama çalışmaları sonucunda, sistemde aerobik olarak %70-90 
civarında organik madde ve BOİ giderimi sağlanmış, atık suyun verimi %90 ten fazla olmuş 
ve  tüm organik kütlenin parçalanması için ihtiyaç duyulan oksijen miktarı ile organik 
maddelerin parçalanmasında büyük bir arıtım başarısı sağlanmıştır.  

 Atıksu arıtımındaki çalışmada, aerobik çalışma prensipleri doğrultusunda ve kanalda %50 den 
fazla biyolojik arıtma yapacak şekilde planlanmış ve gerçekleşmiştir. Debi, organik madde 
değişimi, düzenli ve devamlı akış önemli sonuçlar doğurmuştur. 
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 Mеrkaptanlar ve amonyak için havanın kontrolü sağlanmış ve kolektörlerde atık suların 
temizlendiği tesislerde oluşan hidrojen sülfür ve amonyak gazı çıkışında da  büyük azalmalar 
olmuştur. Pis kokuların oluşumu engellenmiştir. 

 
Çalışmalar neticesinde: Suyun tam olarak berraklaşması 100 saati bulmuştur. Bu 

zaman dilimi 4 günden fazlaya tekabül etmektedir. Suyun tamamen berraklaşması sonunda 
alınan numune İSKİ laboratuvarlarında tahlil ettirilmiştir. Sonuç bugün dünyada uygulanan en 
ileri biyolojik arıtmadan çok daha iyi sonuç (hatta membran destekli ileri biyolojik arıtma 
sistemlerinden dahi iyi olduğu) olduğu ortaya çıkmıştır. 

Yapılan araştırma sonucunda, bekleme süresinin çok fazla olduğu, kentsel atıksularda 
ise  atıksuyun miktarların çok fazla olması sebebiyle, bu kadar bekleme süresindeki arıtma 
tesislerinin yapımına uygun alanların(özellikle büyük kentler için) olamayabileceği, yer 
koşulları sebebiyle kentsel arıtma seçeneği  pahalı bir seçenek olarak görünmektedir. Ancak; 
Bu arıtmaların arazinin bol ve ucuz olduğu, yada mevcut lagün tipi işletilemeyen tesislerin 
daha verimli işletilmesinde uygun olabileceği kanaatine varılmıştır. 
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LARGE INTEGRATED WASTE WATER MODEL AND BASIN ACTION PLAN AND 
IMPLEMENTATION 
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TEKİRDAĞ-TÜRKİYE 
 
ÖZET 
Dünyada hızla artan nüfus, şehirleşme, yanlış planlama ve arazi kullanımları ve 

bunun sonucunda oluşan çevre kirliliği, su kaynaklarının miktar ve kalite olarak azalması, 
sektörel su talebi artışları sonucunda da ise su kaynakları üzerindeki baskılar büyük önem 
arz etmektedir.  

Ülkemizde su arzı ve atıksu ile ilgili temel ve esas çalışmalar özellikle Orman ve Su 
İşleri Bakanlığı’nca bölge bazlı olarak ele alınmakta, sanayi tarım ve kentsel su ihtiyacını 
karşılayacak havza bazlı modellemeler yapılmaktadır.  

Su kaynakları yönetiminde, havza bazlı, diğer doğal kaynaklarla entegre ve 
sürdürülebilir bir modelin tercih ve uygulanabilirliği özellikle arazi kalitesi ve tarım 
potansiyeli yüksek olan, ülkemizin en değerli topraklarına sahip Trakya’da öncelikle 
hayata geçirilmeye çalışılmaktadır. 

Sürdürülebilir ‘Entegre Havza Yönetimi Modeli’ yönetiminde öncelikle; 
o  Havzanın çevresel özellikleri ve gelecekte kullanıcıların faydalanacakları kullanımları 

için gerekli kalite ölçütlerinin tespiti ve olumsuzlukların giderilerek kullanım kalitesinin 
sağlanması, 

o Kirletici kaynakların tanımlanması ve çözümü için yapılacak çalışmaların süresel ve 
işlevsel modellemesinin yapılması,  

o Mevcut ve olası kirliliğin kontrolü için uygun strateji belirlenmesi esas olmak üzere 
bölgedeki, 

Farklı sektörlerin ve kaynak kullanıcılarının bir arada düşünüldüğü, paydaşların 
beraber karar aldığı ve beraber olaya müdahale ettikleri model, su kaynakları yönetim 
modelidir (Ergene Havza Koruma Eylem Planı,  2017 Ankara). 

Bu çalışma; Trakya’nın Ergene Havzası yani; Vize, Saray, Çerkezköy, Çorlu, 
Tekirdağ çizgisinden geçerek Gelibolu Yarımadası'nı ulaşan, Tekirdağ, Kırklareli ve 
Edirne illerinin büyük bir kısmını içine alan çok önemli bir alanda ve sonuçları doğrudan 
uygulamaya yönelik olan bir model çalışmadır. 

Anahtar Sözcükler: Havza, kirletici, kaynaklar, sistem, modelleme, 
  ** Bu yayına ilişkin bilgiler ‘Tekirdağ Derin Deşarj’ firmasından alınmıştır. 

 
Abstract 
Pressures on water sources are nowadays a stringent problem throughout the world. 

They occur due to population growth, as well as urbanization, inaccurate planning and 
land use and environmental pollution, decrease in water sources in terms of quantity and 
quality, and increase in sectorial water demand.  

In our country, fundamental studies, related to the water supply and waste water, are 
done by Ministry of Forestry and Water Affairs based on region, and air-based modelling, 
are made in order to supply the water demand of industry, agriculture and cities.  

In water resource management, a basin based model, which is sustainable and is 
integrated with other natural resources, has been tried to accomplish in Thrace, where is 
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one of the most precious lands in our country and is known with its high quality 
agricultural lands. Sustainable “Integrated Basin Management Model” management is a 
water resource management model, in which separate sectors act in unison and 
shareholders take decisions and respond to the incident together. The model aims to:  
* Determine the environmental features of the basin and describe the necessary quality 
criteria for the utilization of users in the future and provide usage quality by resolving the 
problems 
* Define contaminating sources and make functional and temporal modelling of the 
studies that are planned as a solution 
* Determine the appropriate strategy in order to control preexisting and possible pollution. 
(Anonymous 2017a) 

The results of this study, which is related to Ergene Basin that reaches Gallipoli 
Peninsula by crossing Vize, Saray, Çerkezköy, Çorlu, Tekirdağ line and comprises three 
provinces (Tekirdag, Kırklareli and Edirne) and constitutes essential part of agriculture 
and trade in our country, are directly applicable. 

Keywords: Basin, pollutant, resources, system, modelling. 
**İnformation about this publication has been received from Tekirdağ Deep Discharges 

Company 
1. INTRODUCTION 

1.1. General 
As reported by Turkish Statistical Institute, Ergene Basin, whose population is 

999.104, according to address based population census results on 2016, is located in the 
Thrace Region of Turkey. Ergene River reaches Gallipoli Peninsula from the north of 
Tekirdag Province by crossing Bulgaria and Istranca Mountains watershed, and Vize, 
Saray, Çerkezköy and Çorlu in east and it unites with Meriç River and reaches Gulf of 
Saros. (Table1). (Anonymous 2017a). 
 

 
Figure 1. Ergene Basin Map 
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Table 1. Provinces and Their Areas within the Basin (Ergene Basin Protection Action Plan, 
2017 Ankara) 
 
Provinces Average 

Height (m) 
Total Area 

(ha) 
The Area of the 
Province Inside 

the Basin 
(ha) 

The Part of 
the Province 

Located in the 
Basin 
(%) 

Distribution of 
the Basin by 

Provinces 
 (%) 

Edirne 41 617.824 559.840 89 39 

Kırklareli 203 655.788 453.771 69 31 

Tekirdag 10 628.167 426.541 70 29 

İstanbul 50 518.897 8.660 4 1 

Total - 2.420.676 1.448.812 - 100 

 
When it is examined in detail, it can be understood that the average annual 

precipitation of Tekirdag, Kırklareli and Edirne, which constitute the basin, is 623 
mm/year which is approximate to Turkey average. A significant part of surface water is 
situated in Kırklareli, which is an amount of 1137 hm/year. Also Tekirdag has 713 
hm/year and Edirne has 611 hm/year surface water potential. (Anonymous 2017a) 

When groundwater potential is examined, it has been seen that, Tekirdag is in the 
first place in this gradation. Moreover, when the resources of tap water and drinking water 
are scrutinised according to this distribution, it has been understood that mainly 
groundwater is consumed.  
 

                
 
                Figure 2. Areal Distribution of the Provinces within Ergene Basin (%) 
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                    Figure 3. The Area of the Provinces Located in Ergene Basin (%) 
 

Meriç River makes the most significant contribution to irrigation. Furthermore, 
barrages, ponds and personal wells are preferred in the region. Ergene Basin water 
potential of the surface water sources in Ergene Basin is presented in Table 2. 
 
 
Table 2. Water Potential of Ergene Basin 
 Total 

(hm3/ year) 
Edirne 

(hm3/year) 
Kırklareli 
(hm3/year) 

Tekirdag 
(hm3/year) 

Surface Water    (%84) 2.461  611 1.137 713 

Subsurface Water    (%16) 480  168 125 187 

Meriç River (Center of Edirne) 5.842 5.842 - - 

From Greek part to Meriç 1.158 1.158 - - 

Total Water Potential of the 
Area 

9.941 7.779 1.262 900 

Source: (Anonymous 2015a).  
 

1.2. The Detail of Ergene Basin 
Ergene River and its side arms comprise parts of a whole. Meriç River which rises 

from northeast of Thrace, reached Gulf of Saros by flowing through northeast- southwest, 
includes water resources that are presented in the following table. Surface water potential 
of the Ergene Basin is presented in the Table 3. 
Table 3. The Surface Water Potential of Ergene Basin 

Name of the River Natural Water Potential 
(hm3) 

Existing Water Potential 
(hm3) 

Ergene River 152,8 165,2 
Hayrabolu Stream 186,2 156,5 
Beşiktepe Stream 60,1 54,8 
Ovadere 27,6 23,8 
Anaçay Stream 64,2 58,4 
Source: (Anonymous 2015b).  
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On the other side, Meriç River, which draws the border of Turkey by flowing 
through Greece and Bulgaria, has the feature of overflow. It has been used with the aim of 
irrigation in Thrace. 
%7 of total water in Meriç River Basin is derived from Bulgaria, %23 from Turkey and 
%6 from Greece. 

o In Tekirdag, due to plain and rough topographical pattern, water accumulation can not 
occur on natural land. 

o There aren’t any large lakes in Kırklareli. Most of the preexisting lakes are connected with 
sea and they remain out of the borders of the basin. 

o There are a few lakes in Edirne and the most significant of these lakes is Gala Lake. 
Total annual operating reserve of the basin’s groundwater potential is 376,2 hm3, 

and 3/4 of this is reserved as drinking and industrial water. Furthermore 347 wells, which 
are belong to 46 irrigation cooperatives,irrigate 15.585 ha area. The effect of climate on 
ground water occurs mostly when raining. Although water amounts in aquifers increase by 
the effect of rains, it has no impact on deep wells. Ergene Basin has been divided into 7 
separatesub-basins according to operating reserves(Table 4). 
 
Table 4. Ergene Basin Ground water Operating Reserve (Anonymous 2012a).  

Subbasin Operating Reserve (hm3/year) 

1-Çorlu 61,8 
2-Vize 40,3 
3-Lüleburgaz 48,1 
4-Hayrabolu 85,6 
  5-Babaeski 30,3 
6-Havsa 53,9 
7- Uzunköprü 56,2 
TOTAL 376,2 

 
 Within the context of Ergene Basin Protection Action Plan prepared by the Ministry, 
it has been aimed to provide 448 million m3/year drinking-tap and industrial water from 
the surface water and deactivate available groundwater by 8 storage projects. 
 According to Action Plan, it has been planned to irrigate 1.238.110 ha area by 25 
irrigation facilities and it has been observed that: 

 Constructions of 15 irrigation facilities are completed 
 Six of those are in project phase 
 Four of them are still under construction. 

Also 355 km watercourse have been regenerated in Ergene River and its side arms. It has 
been stated that 38 of the stream improvement projects have been completed and three of 
them are under construction. (Anonymous 2017b) 

Effects of waterspouts in the basins, meltingof snow cover, and releasing water from 
the existing barrages beyond control (especially Bulgaria), give rise to floods in Meriç 
River and in Edirne. 

Irrigation water is released to Ergene Plain, which measures 10.000 ha, from the 
barrages in hydrological rainy years. This water provides to the cultivation of rough rice 
in the basin. Also, the area, which measures 6.000 ha and constitutes the rank of Ergene 
Plain, is exposed to the floods every year. 
 11 flow observation and 41 meteorology observation stations have been built and 
Ergene Basin Flood Early Warning System that uses the datas obtained from AGİ and 
MGİ, have been established in order to prevent floods within the context of Ergene Basin 
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Protection Action Plan.Basin arrangement will be done by using the datas attained from 
this plan. 
 
 

1.3. Agricultural Potential of Ergene Basin 
 

In Turkey, while agriculture considerably depends on plant production, plant production 
is based on manufacturing technology and the seeds that have been used. In a world, which 
has been changing rapidly, new kinds of seeds have to be developed in order to satisfy the 
needs of people and societies in terms of quality and quantity.Thrace Region is a significant 
production region as well as an important seed production area. There are 71.430 farmers in 
Thrace Region (Tekirdag, Kırklareli, Edirne and Çanakkale). In consequence of these 
features, not an industrial but an agricultural substructure is crucial in order to develop 
agricultural sector in Thrace Region. 

Scientific and Technological Research Council of Turkey has stated “Being Competitive 
in Manufacturing Based on Agriculture” as one of the privileged technological activity 
subject in “National Science and Technology Policies 2003-2023 Strategy Paper”. 
 Breeding and seed production programmes, in which production technologies and 
biotechnological methods are enhanced and applied, are going to be initiated in order to 
develop seed and breeding, and these developed kinds are going to be transferred into 
practice.  

It also includes these statements: “By unifying genetic resources with modern 
biotechnology, in its region, Turkey becomes a leader transfer centre in agricultural 
technology. Developing products with high added value, preserving germplasms, 
rehabilitation works, researches related to nanotechnology and biotechnology are going to be 
priority study areas and technoparks that are focused on agriculture and nutrient and sectorial 
technology platforms are going to be established.” (Anonymous 2017b) 

Thrace seed valley project is presented in order to fulfil the foresights that are included 
in National Science and Technology Policies 2003-2023 Strategy Paper. 

According to this Strategy Paper it is aimed to support traditional breeding which can be 
considered as the most significant stage of animal production, with molecular technics and 
develop highly productive, which is the most important principle of plant breeding,  abiotic 
and biotic, stable kinds of plants which are also resistant against stress. 
 Thus, a major and large scale study, which aims the following matters, is going to be 
conducted in order to develop genotypes that have superior genotypic features and have high 
tolerance against negative environmental conditions: 

 To develop genotypes that have the required yield, quality, abiotic and biotic features by 
using genetic resources in order to develop superior genotype 
 

 To support plant breeding by molecular techniques and by this way scanning plant varieties 
that grow in our country and defining them in molecular basis 
 

 To use high grade seeds in plant production, which has been made in appropriate ecologic 
environmental conditions by using appropriate cultivation techniques, in order to provide raw 
material  for food and clothing industry, in which quality becomes more important in recent 
years 
 

 To produce and store embryosthat is obtained from animals by using biotechnology and by 
using this method to provide supplies for both of the country and the region. 
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 The Faculty of Agriculture at Namık Kemal University in Tekirdag possesses sufficient 
resources to solve the most stringent problems. In this respect, the university carries out 
project studies about this subject with Ministry of Science, Industry and Technology. 
 

2. SITUATIONAL ANALYSIS OF THE ENVIRONMENTAL 
INFRASTRUCTURE 

From 38 settlements in the basin with a population of more than 2,000; 
o In 11 settlements, the wastewater treatment plant is operational, 
o Construction of Wastewater Treatment Plant of4settlements have been completed and they 

are expected to be taken into operation, 
o Wastewater Treatment Plant of 1settlement is in the construction phase. 
o 22settlements do not have a Wastewater Treatment Plant. 

There are a total of13Organized Industrial Zones in thebasinand from the organized 
industrial zones; 

o 3 Organized Industrial Zone wastewater treatment plants have been taken into operation. 
o 5 Organized Industrial Zone wastewater treatment plants are in the construction phase. 

(The construction of wastewater treatment plant in Veliköy, Kapaklı and Yalıboyu 
Organized Industrial Zone is on-going and the water will be given to Velimeşe Organized 
Industrial Zone Wastewater Treatment Plant.) 

o There are no wastewater treatment plant in2Organized Industrial Zone. 
The project "Collecting, Tunneling and Deep Discharge System to Provide 

Discharge of Treated Wastewaters from Ergene Basin Organized Industrial Zone Joint 
Wastewater Treatment Plants to Marmara Sea " for the industrial wastewaters coming 
from the Organized Industrial Zone Treatment Plants is being conducted .  

As a result of the project, industrial wastewater will not be discharged to the Ergene 
River and the water quality of the Ergene River is expected to improve rapidly. Tekirdag 
Ergene basin, organized industrial zones, Kapaklı common wastewater treatment line route 
map is given in Figure 4. 

Within the scope of the action plan, Wastewater Treatment Plants (Wastewater 
Treatment Plant) of the municipalities with a population of more than 10.000 are 
completed by General Directorate for State Hydraulic Works (DSİ), and the other 
municipal wastewater collection and treatment systems are completed by İLBANK within 
the scope of Prime Ministry Water and Sewerage Infrastructure Project (SUKAP) . 
 There are more than 2000 industrial facilities in the basin. A large part of the 
industrial facilities are concentrated in the Ergene River basin, namely the Ergene Lower 
Basin Industries in the basin have developed around Çerkezköy, Çorlu, Muratlı and 
Lüleburgaz. When the sectorial distribution of the existing industry in the region is 
examined, the sectors of textile, food, chemical, leather and mining are listed. 

The most important source of income in the basin is agriculture. However, 
agricultural irrigation is done with water from the Ergene River. Both irrigation and floods 
cause the agricultural lands to be significantly contaminated as a result of being exposed to 
the dirty waters of the Ergene River. 
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       Figure 4. Tekirdag Ergene Basin, Organized Industrial Zones, Kapaklı Common  
                       Wastewater Treatment Line Route Map ( Anonymous 2014 ). 
 

While the income from agricultural products in the basin is decreasing, as a result of 
the pollution carried by the Ergene River, bovine and ovine breeding and poplar 
cultivation are affected by polluted water (rivers and streams), sustainability problems 
arise and economic losses occur.  

Due to the use of animal faeces as a natural fertilizer, the nitrogenous and 
phosphorus wastes emanating from the environment can also be mixed with the rivers and 
become an important source of pollution.  

Urban and villagewastes are collected irregularly throughout the Ergene Basin 
.These urban wastes , which are generally let uncontrolled into streams, abandoned mines, 
and forests that have lost the quality of forestland, uncontaminated soil, river and 
groundwater with the leachate.In addition, most of the industrial wastes are collected 
together with domestic wastes, which leads to even greater problems. 

In the Ergene Basin, groundwater levels have been observed to decrease drastically 
on the grounds of agriculture irrigation and the use of them for industrial purposes 
(through observatory wells located in different parts of the basin). 

 
2.1. Pollution Loads and Analysis 

Pollution loads determined by "Determination of Water Quality Objectives of Some of 
Sensitive Basin Areas in Turkey Project" are listed on the basis of Tonnes/year in Table 5 and 
Table 6. 

Table 5. Pointed Pollution Load Values in Meriç-Ergene Basin 
Total Nitrogen (TN) 

(tonnes / year) 
Total Phosphorus (TP)  

(tonnes / year) 
KOI 

(tonnes / year) 
4925 1221 104405 

 
Table 6. Distributed Pollution Load Values in Meriç-Ergene Basin 

Total Nitrogen (TN) 
(tonnes / year) 

Total Phosphorus (TP) 
(tonnes / year) 

14215 600 
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Dense pollution in the basin is observed to be caused by direct urban discharges, 

solid waste and irregular landfills, industrial wastewater and agricultural activities. When 
the total pollution loads reaching the basin are evaluated, the Total Nitrogen (TN) 
pollution in the basin appears to be predominantly caused by diffuse source pollutants; 
Total phosphorus (TP) pollution appears to be predominantly caused by point source 
pollutants. 

The basis of point pollution in the basin is urban pollution, in other words untreated 
domestic wastewater. The scattered pollution load can be related to intense agricultural 
activity carried out in the basin. To prevent point pollution, domestic and industrial 
wastewater treatment and solid waste management, to prevent and control agricultural 
pollution "Good Agricultural Practices Code" is of great importance. 

Water quality assessment according to physicochemical parameters in Turkey is 
made according to Table 2 of Quality Criteria for Intra-continental Surface Water Sources 
related to their classes of Surface Water Quality Management Regulation, Regulation No. 
28483 dated 30.11.2012.  

In the observation points determined on 27 water bodies which are at the risk of 
eutrophication from the 115 water bodies in the Meriç-Ergene basin, observation was 
carried out in terms of physicochemical parameters and biological quality components, 
and the water quality results obtained as a result of observation areshowninTable7. 

Since the physicochemical measurements in the water quality classification represent 
the instantaneous situation, the assessment made according to the biological quality 
components is also taken into account, as the biological quality is more determinative in 
terms of establishing the long-term situation; water quality is determined to be class IV. 

Evaluation of trophic status in lake, pond and dam lakes, (Anonymous 2012b ). is 
made according to Annex-6, Table 9 of the Regulation on the Surface Water Quality 
Management which was published in the Official Gazette dated 30.11.2012 and numbered 
28483 .When the analysis results are examined, it is seen that the trophic state of the lake 
water masses observed in Meriç-Ergene Basin is hypertrophic . 
Table 7. River Observation Results in Meriç-Ergene Basin 
 

Station 
(ST) 

Temperature 
(°C) 

pH Conductivity 
(µs/cm) 

Dissolved 
oxygen 

     (mg/l) 

NH4-N 
(mg/l) 

NO3-
N 

(mg/l) 

Total-
P 

(mg/l) 

Physico- 
chemical 
Quality 
Class 

Biological 
Water 

Quality 
Class 

1 17,6 7,9 407 6,5 1,80 0,21 6 0,807 IV V 
2 20,8 8,2 4013 2,0 9,65 0,093 1,56 IV V 
6 18,2 8,2 378 8,5 0,44 1,836 0,17 III III 
7 19,6 8,3 2251 2,1 4,43 0,33 1,08 IV IV 
8 18,2 8,1 722 4,3 0,81 4,854 0,39 III IV 

11 21,3 7,5 2526 1,8 5,95 1,126 1,49 IV V 
12 18,5 8,2 881 7,5 1,68 4,221 0,36 III IV 
14 17,1 8,1 672 7,1 0,8 3,325 0,43 III IV 
19 17,9 8,4 539 9,6 0,14 3,53 0,16 III IV 
20 17,4 8,2 576 8,7 0,26 2,85 0,47 III III 
21 19,3 8,3 565 5,4 0,14 1,794 0,18 III IV 
22 18,0 8,5 1356 7,0 0,07 0,20 0,07 III IV 
25 16,5 8,2 503 8,5 0,091 1,98 9 0,14 II III 
26 17,0 7,7 605 2,3 0,30 0,21 4 0,25 IV IV 
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37 17,6 8,4 829 7,8 0,35 1,665 0,075 II IV 
47 18,1 7,93 1118 3,1 5,90 0,149 0,85 IV IV 
50 20,8 8,12 2904 0,5 6,54 0,308 1,21 IV V 

51-I 20,3 8,08 2420 1,4 6,82 0,75 3 1,16 IV IV 
51-II 19,6 8,2 2136 1,8 6,7 0,81 8 0,95 IV IV 

52 19,6 8 1570 3,3 3,52 0,586 0,56 IV IV 
53 23,0 8,4 3981 0,3 8,19 0,541 1,19 IV V 
54 25,0 8,89 5448 0,2 13,87 0,02 8 2,25 IV V 
56 18,7 7,99 1619 2,4 3,91 0,706 0,59 IV IV 

57-I 17,3 7,99 986 5,5 1,91 1,575 0,56 III IV 
57-II 18,7 8,1 1807 1,6 6,31 0,429 1,04 IV IV 
5 8 17,2 8,3 346 8,8 0,09 1,412 0,13 II IV 
59-I 19,9 8,3 365 8,4 0,078 1,186 0,12 II III 
59-II 18,7 8,3 374 6,9 0,054 1,234 0,11 II III 
 
In this context, when the actions listed in the Ergene Basin Conservation Action Plan and 
the past experiences of these actions are taken into account the following actions are 
given. 
 
 
These actions are: 

• Domestic Wastewater Control, 
• Industrial Wastewater Management, 
•  Waste Management, 
•  Diffuse Source Pollution Management and Control, 
•  Afforestation, Erosion and Deposit Control, 
•  Phytoremediation (Green breeding) 
•  Control of Sludge Mud, 
•  Preparation of Basin Protection Plans for Drinking Water Basins, 
•  Flood Management, 
•  Drought Management, 
•  Monitoring, Inventory and Water Information System Studies, 
•  Water Investments, 
•  Recycling Water, 
•  Determination of the Impact of Climate Change on Water Resources, 
• Sectorial Allocation Plans are given as the main action. 

Especially when the current situation and post-construction operations of the 
facilities are evaluated within this action plan, a more useful, permanent and sustainable 
system and management style for the region are necessary. In this case, the following are 
recommended. 
 The municipalities could create unions to operate the established facilities, 
 This service could be provided in the framework of a protocol with the relevant 
municipalities by TESKİ or a company founded by TESKİ, 
 The service can be obtained from a professional firm, one of the alternatives could urgently 
be evaluated by the municipalities to solve the problem. 
The municipalities could complete the infrastructure facilities and work on separating 
sewerage systems and rainwater channel lines from each other, 
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Although wastewater treatment plants have been constructed in some settlements, it is a 
problem that their infrastructure systems are not completed, therefore it is necessary to try to 
complete these works in coordination. 

In order to limit the use of underground water by the industry in the basin, it is 
urgently necessary to prepare and put into operation the planning and projecting works 
and the work plan of the project to bring water from the Meriç River. 

After the wastewater treatment plants are taken into operation, the biggest problem 
experienced in the basin is the disposal of waste sludge and it is necessary to find the 
solution / way / method of this problem immediately. 
Status and analysis of existing plants 

o Wastewater treatment plant of Velimeşe Organized Industrial Zone: The realization rate is 
around 42% (cash) and 45% (physical). Mechanical-electrical works have not started 
yet.Organized Industrial Zone'swastewater treatment plant was targeted to be completed in 
October 2017, but this period will be completed by the end of 2017. 

o Ergene 1 Organized Industrial Zonewastewater treatment plant and system: Therealization 
rate of the wastewater treatment plant is around 34% (cash) and 45% (physical). 

o Ergene 2 Organized Industrial Zone wastewater treatment plant and system: The 
realizationrate of the plant is about 99% (cash) and 99% (physical). Landscape work is 
ongoing. 

o Çorlu 1 (Türkgücü) Organized Industrial Zone wastewater treatment plant and system: 
Therealization status of the wastewater treatment plant is around 99% (cash) and 99% 
(physical). Landscape work is ongoing.  

Muratlı Organized Industrial Zone wastewater treatment plant and system: The 
realization status of the wastewater treatment plant is around 99% (cash) and 99% (physical) 
Landscape work is ongoing. Of the 4,500 m deep sea discharge line 2,650 m have been 
completed and it will be completed by the end of 2017 ( Anonymous, 2017 ) 

"Project for the Preparation of Ergene Basin Treatment Sludge Management Plan" outputs: 
First of all, as a result of the characterization work, and the study of the existing 

industrial facilities and their water usage and the wastewater treatment facilities, it is 
found that347,5 kg KM / day (2017) treatment mud will be generatedindomestic and 
industrial areas in the basin and this figure will be 451,7 kg KM / day in 2023.. 
85% of the treatment mud is generated in Tekirdag, 11% inKırklareliand 4% in Edirne. 
The use of treatment mud in agriculture or as an additional fuel is considered. 
According to the analysis results; 96.3% of the mud in Tekirdag province and 98.2% in 
Kırklareli province are classified as "1stclass impossible to store"(suitable for storage 
after chemical / biological stabilization or burning for energy recovery purpose). 
Maximum quantities of domestic / urban treatment mud generated in the provinces of 
Tekirdag, Edirne and Kırklareli ; about 84 tonnes KM/day for 2017 , 94.65 tonnes KM/day 
for 2023 (which accounts for the 20% of the total mud generated)(Anonymous 2017d). 
 

3. RESULTS AND SUGGESTIONS 
 

Soil examples taken from the region will represent the province and the region soil, 
and the suitability of the treatment mud should be elaborated upon. It is essential to create 
a data gathering network with this project for the first time in Turkey and a web-based 
Decision Support System that can be used by the related parties to get information about 
the current water quality, water level and water usage which will enable the integrated 
management of the Ergene Basin in order to be able to consider all these components 
basin-wide.  
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One of the most important reasons for the development of the Basin Information 
System project will be the collection of different types of data under the same roof, the 
reliable and sustainable data collection, therefore the decisions to be made about the basin 
will be faster, healthier and the generated projects will not be repetitive. 

During the application of the treatment mud to the soil in the Thrace region, to 
understand well the structure and permeability of the soil, to examine the possible effect 
on any underground or surface water source and also to determine the effects on the plants 
is important and the psychological anxiety-relieving special studies should be carried out 
for the farmers and the consumers about the use of mud on the soil. 

The alternative to utilize the treatment mud that move away from domestic quality 
(due to industrial waste entry) as a supplementary fuel in cement factories due to its 
calorific value should be discussed. It is stated that the cement factories are located in 
Kırklareli and Edirne provinces and their capacities are appropriate.  

It is necessary that organized industrial zones should quickly complete their 
infrastructure and organizations should rapidly do what is required of them for the realization 
of "Water Supply to Çorlu-Çerkezköy Area from the Meriç River" project to help indsutries 
minimize their use of ground water.  

Deep Sea Discharge project that will carry wastewater from Ergene to the Marmara 
Sea should be promptly completed, and it is also imperative that work to enable the use of 
treated water during the sea discharge for agricultural irrigation and other non-specialized 
needs should be implemented.  
** This is presented as a summary in the 18th Paleontology Stratigraphy Workshop. 
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ÖZET 

Dünyada sanayileşmenin artması ve teknolojik alandaki hızlı gelişmeler beraberinde daha 
fazla enerji arayışını gündeme getirmiştir. Bu sebeple; Kömür, petrol, doğalgaz ve nükleer 
enerji gibi kaynakların yanı sıra, Yenilebilir Enerji Kaynaklarından (YEK)  da yararlanılması 
zorunlu hale gelmiştir. Türkiye’de 2018 verilerine göre üretilen enerjinin %19,66’sıhidrolik 
enerjiden, %6,54’ü rüzgar, %1,19’u yenilenebilir atık ve atık ısı, %2,44’ü jeotermal, %2,56’sı 
güneş olmak üzere toplam %32,39’u YEK’den sağlanmaktadır. Mevcut olan bu kaynaklara ek 
olarak, Mikro türbin ilave edilerek dönüştürülebilen Geleneksel Su Değirmenlerinden (GSD) 
de YEK olarak yararlanılabilir. Sadece, Doğu Karadeniz Bölgesinde yaklaşık 2000 adet GSD 
bulunduğu tahmin edilmektedir. Bunların sadece % 40’ı öğütme amaçlı kullanılmakta olup, 
kalanları aktif değildir. Bu çalışmada, GSD’ler üzerinde gerekli tadilatlar yapılarak, mikro 
türbin ilave edilmek suretiyle elektrik enerjisi üretilebileceği ortaya konmuştur. Örneğin bu 
yolla, bir GSD den ortalama 10 kW/h enerji elde edildiği düşünülürse, sadece Doğu 
Karadeniz Bölgesinde bulunan GSD’lerden yıllık olarak ortalama 17.520 mW/h’lik bir 
enerjinin elde edilebileceği anlamına gelmektedir. Böylece GSD’ler, hem mevcut haliyle 
insanların gıda ihtiyacını karşılamak için buğday, mısır, arpa, darı vb gibi yiyeceklerin 
öğütülmesinde kullanılacak, , hem de elektrik enerjisi üretilmek suretiyle Yenilenebilir Enerji 
Kaynakları (YEK) çeşitlendirilecektir. Aynı zamanda, bölgede yaşayan yöre insanı, yerinde 
tüketilebilen yeni ve yöresel bir enerji kaynağına kavuşmuş olacaktır. Son olarak, Rize il 
merkezinde Çiftekavak Deresi'nde bulunan GSD seçildi ve yenileme projesi hazırlandı ve 
Kültür Varlıklarına Geleneksel Su Değirmeni olarak tescil edildi. Enerji üretim potansiyelini 
bulmak için, kanal derinliği, kanal genişliği, su hızı, akış hızı ve kafa yüksekliği gibi hidrolik 
verilerin alındığı bir örnek oluşturuldu. 
Anahtar Kelimeler: Geleneksel su değirmeni; Enerji potansiyeli; Su gücü; Hidrolik veriler; 
Mikro HES. 

ABSRACT 
The increase in industrialization in the world and the rapid developments in the technological 
field brought about the search for more energy. Therefore; in addition to resources such as 
coal, oil, natural gas and nuclear energy, the use of  Renewable  Energy Resources (RES) has 
become compulsory. According to data from the 2018 Turkey,  % 19,66's of the energy 
produced hydraulic energy, wind 6.54%, 1.19% renewable waste and waste heat, geothermal 
2.44%, 2.56% ' 32.39% of the total is obtained from RES. In addition to these resources, 
Conventional Water Mills (CWM), which can be converted by adding micro turbines, can 
also be utilized as RES. It is estimated that only about, 2000 CWM’s exist in the Eastern 
Black Sea Region. Only 40% of them are used for grinding and the rest are inactive. In this 
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study, it has been demonstrated that by making necessary modifications on CWM’s, electrical 
energy can be generated by adding micro turbine. In this way, for example, if an average of 
10 kW/h of energy is obtained from a CWM, it means that an average of 17.520 mW/h of 
energy can be generated annually from CWM’s only in the Eastern Black Sea Region. Thus, 
CWM’s will be used to grind foods such as wheat, corn, barley, millet, etc. in order to meet 
the food needs of the people in their current form, and renewable energy sources (RES) will 
be diversified by generating electrical energy. At the same time, the local people living in the 
region will have a new and local energy source that can be consumed on site. Finally, a GSD 
has been selected on located in Çiftekavak stream in Rize city center and it renovation project 
has been prepared and as Convencional historical Water Mill have been registered for 
Cultural Heritage. A sample was formed by of which hydraulic data such as channel depth, 
channel width, water velocity, flow rate and head height were taken finding the energy 
production potential. 
Keywords: Traditional water mill; Energy potential; Water power; Hydraulic data; Micro 
HEPP. 

1. GİRİŞ 
Su, her canlı türünün yaşamsal faaliyetlerini devam ettirmesi için gerekli olan maddelerin 
başında gelmektedir. Su ile insanoğlunun ilişkisi; avcı toplayıcı dönemde sadece suya yakın 
yerlerde yaşamını devam ettirmek şeklinde iken, tarım faaliyetlerinin gelişmesi ile birlikte 
suyu yönetme şekline dönüşmüştür. Bu anlamda ilk çabası içme suyu bulundurmak ya da 
sağlamakken, daha sonra yetiştireceği tarım ürünlerinin sulanması için su biriktirmeye 
başlamıştır.  

 
(a) 

 
(b) 

Şekil 1. Geleneksel Su Değirmenine ait (GSD) dış (a), ve iç (b) görünüş  
Ortaçağda su gücünün su değirmenleri ile kullanılabileceğinin fark edilmesiyle beraber, 
kölelerin ve hayvanların yerini su gücü tesisleri almaya başlamıştır. Ortaçağ ve Yeniçağ’da 
değirmenler sadece mısır, buğday, arpa darı vb. çeşitli hububatları öğüterek un üretimi 
amacıyla kullanılmakta iken Yakınçağ’da ise, değirmenler bir su kuvveti tesisi olarak 
kullanılmaya başlanmıştır (Şekil 1).  

 
Değirmenlerin ekonomik hayatın değişimindeki önemi birçok bilim insanı tarafından ortaya 
konmuştur. Bu yönelimle, bu çalışmada Doğu Karadeniz bölgesinde bulunan su 
değirmenlerinin hidroelektrik potansiyelinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Yöredeki 
değirmenlerin birçoğu uzun yıllardan beri kullanılmamaları nedeniyle tahrip olmuş, su 
kanalları tamamen bitki örtüsü ile kaplanmış ve fiziksel yapıları tamamen bozulmuştur.  
Değirmenlerin toplumsal, siyasi, ekonomik, mühendislik gibi birçok alanla direk ilişkili oluşu 
ve öneminin anlaşılabilmesi adına yapılması gereken çalışmalar artırılmalı ve değerini ortaya 
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çıkarabilecek nitelikte çalışmalara önem verilmelidir. Aşağıda, en kesitte verilen değirmenin 
iç kısımlarının isimlendirilmesi görülmektedir (Şekil 2). 
 

 
Şekil 2. Geleneksel Su Değirmenine ait İsimlendirmeler  

Bu çalışmada, Rize il merkezinde Çiftekavak Deresi'nde bulunan GSD seçildi ve yenileme 
projesi hazırlandı ve Kültür Varlıklarına Geleneksel Su Değirmeni olarak tescil edildi. Kanal 
derinliği, kanal genişliği, su hızı, akış hızı ve kafa yüksekliği gibi hidrolik veriler alınarak,  
enerji üretim potansiyeli hesaplanarak bir örneklem oluşturuldu. 

2. MATERYAL VE METHOT 
2.1. Geleneksel Su Değirmenlerinin, Dünyada ve Türkiye’deki Durumu 

Su değirmenlerinin ilk olarak ne zaman ve kimler tarafından kullanılmaya başlandığı tam 
olarak bilinmemektedir. Ancak bazı kaynaklara göre İnsanlık tarihinde değirmenlerin ilk defa 
yel değirmeni olarak Çinliler tarafından M.Ö. 2000 yıllarında icat edildiğine inanılmaktadır. 

 
Roma imparatorluğu döneminde su gücünden yararlanılmak suretiyle değirmenin kullanıldığı 
bilinmektedir. M.Ö. 90-20 yılları arasında yaşayan Romalı yazar Vitruvius’un mimarlıkla 
ilgili meydana getirdiği eserde, su gücünden yararlanılmak suretiyle inşa edilen değirmenlerin 
nasıl yapıldığı ve ne şekilde işlediğiyle ilgili bilgiler mevcuttur [1]. 
Jean Gimpel, ilk su değirmenlerinin M.Ö. II. Yüzyılın sonlarına doğru yapıldığını ileri 
sürmüştür. Romalılar tarafından yapılan su değirmenlerinin ilk örnekleri 0,5 beygir gücünde 
olan ve yatay konumdaki çarkların döndürdüğü değirmenleri, dişliler vasıtasıyla dikine 
durabilen çarklara uyarlamayı başarmışlardır. Bu yeni gelişme ile 40 kölenin bir el 
değirmeniyle 10 saatte öğüteceği tahılı, bir su değirmeni tek başına aynı zaman ölçüsünde 
yapabilecek konuma gelmiştir [2].  
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Eskiçağın coğrafyacısı Strabon (M.Ö.65-M.S.23), Geographika adlı eserinde, Anadolu 
tarihinde bilinen ilk su değirmeninin Tokat-Niksar yakınlarındaki Kabeiria’da Lykos (Kelkit) 
ırmağı üzerinde Mithridates Krallığı döneminde yaklaşık olarak M.Ö. 1. yüzyılda inşa 
edildiğini yazmaktadır [3].  
 
Geleneksel su değirmenleri, çok eski zamanlardan beri Hindistan dağ bölgelerinde 
kullanılmaktadır. Bir tahmine göre, Himalaya’lardan itibaren Uttaranchal, Himachal Pradesh, 
Jammu ve Keşmir kuzeydoğu ülkelerine kadar yaklaşık 200.000 adet su değirmeni bulunduğu 
tahmin edilmektedir. Yalnızca Hindistan’ın Uttaranchal kentinde yaklaşık 70.000 su 
değirmeni bulunmaktadır [4-6]. Şu anda Avrupa'da ise, 350.000 su değirmeni olduğu tahmin 
edilmektedir.  
 
Sanayileşmiş ülkelerde, mikro hidroelektrik santraller, fosil olmayan yakıt hedeflerinin 
karşılanmasına katkıda bulunduğundan dolayı kamu otoriteleri tarafından tavsiye 
edilmektedir. Mikro hidroelektrik santraller güvenilir ve kolay bir teknoloji olduğundan 
dolayı ülkelerin kırsal kesimlerinde artan elektrik talebini karşılayabilir. 
 
Günümüz Anadolu topraklarının her köşesinde irili ufaklı su değirmenlerine rastlamak 
mümkündür. Bunların çoğu hala günümüzde hububat (mısır, buğday, arpa, darı vb.) tarım 
ürünlerini öğütmek amacıyla kullanılmaktadır. Bu konuda en fazla çalışma Doğu Karadeniz 
Bölgesinde yapılmış olup, sadece Çarşıbaşı-Kemalpaşa arasında yaklaşık 2.000 adet 
geleneksel su değirmeni (GSD) bulunduğu tahmin edilmekte olup, büyük bir kısmı atıl 
durumdadır. Aktif olan değirmenler de bakımsız olup sadece öğütme amacıyla 
kullanılmaktadır. Türkiye’de, elektrik enerjisi üretmek amacıyla kullanılan su değirmeni 
henüz mevcut değildir. Ancak, bölgede bazı kişilerin amatörce yerel olanaklar ile elektrik 
üretmek için yaptığı çalışmalar mevcuttur. Ancak bunların da tamamı ya hatalı yükseklik ve 
debi hesabı ya da imal edilen türbin ve jeneratörün hatalı olması nedeniyle çalışmamaktadır 
[7].  
Türkiye’de, GSD ile ilgili en kapsamlı çalışmalar Süme tarafından 1994 yılından itibaren 
başlatılmış olup, Doğu Karadeniz Bölgesinde bulunan GSD’lerin envanteri çıkarılmaya 
çalışılmış, aynı konuda araştırma ve geliştirme faaliyetlerine aynı titizlikle günümüzde de 
devam etmektedir [8-9]. 

2.2. Çalışma Bölgesi 
 
Çalışma bölgesi, Doğu Karadeniz bölgesinde bulunan Rize ilidir. Rize'nin akarsuları kısa 
boylu, yatay eğilimli fazla olan hızlı akışlı akarsulardır. Rize sınırları içinde uzunluğu 5 
km'den fazla olan 23 akarsu vardır. Ancak bunlardan 16 tanesi doğrudan doğruya Karadeniz'e 
ulaşmakta olup geri kalanı ise, bu akarsulardan birinin kolu durumundadır. Rize'de 
akarsuların karakteri yağmur ve kar gibi yağış kaynakları tarafından belirlenir. Mart'tan 
itibaren kar erimeleriyle birlikte debi artışına bağlı olarak kabarmaya başlayan akarsular, 
ilkbahar yağmurlarıyla da beslenince birdenbire yüksek debilere ulaşırlar. Kar erimelerinin en 
yoğun olduğu Haziran ayında ise, en yüksek seviyeye yani pik debiye ulaşır. Haziran'dan 
itibaren kar suyu desteğinin azalmasına paralel olarak akarsular da debi azalması meydana 
gelir ve sular çekilmeye başlar. Bu sebeple,  Haziran-Ağustos arasındaki su seviyeleri ve buna 
bağlı olarak akarsu debileri diğer aylara göre daha yüksektir. Örneğin, Fırtına Deresi'nin 
ortalama debisi 28.4 m3/s olup, 26 m3/s ortalama debisi olan Gediz Nehrinden bile fazladır. 
Buna karşılık diğer akarsularla kıyaslandığında akarsu rejime oldukça düzenlidir. Rize 
akarsularının asıl dikkat çeken özellikleri ise, elektrik enerji potansiyellerinin yüksek olması,  
taşıdığı sediment miktarlarının düşük olmasıdır. Türkiye’nin enerji üretimi bakımından 
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önemli havzalarından biri olan, Doğu Karadeniz Havzası içinde yer alan Rize ili, hidrolik 
enerji üretimi bakımından özel bir yere sahiptir [10]. 
 

2.2.1. Rize’nin Coğrafi Karakteristik ve İklim Özellikleri 
 
Rize, Doğu Karadeniz Bölgesi’nin doğusunda, Karadeniz Kıyısında Kaçkar Dağları’nın 
kuzeyinde bulunur ve 40o-22' ve 41o-28' doğu meridyenleri ile 40o-20' ve 41o-20' kuzey 
paralelleri arasında yer alır. Rize'nin göller hariç yüzölçümü 3920 km2 dir. Çok engebeli ve 
dağlık bir arazi yapısına sahip olan Rize’nin kıyı şeridinin uzunluğu 80 km olup genişliği ise, 
20-150 m arasında değişmektedir. Kıyı şeridinde yer yer falezlere ve taraçalara rastlanır. Kıyı 
şeridinin hemen arkasında 150-200 m’yi bulan tepeler yükselmektedir.  

  
Şekil 3. Rize İlinin Coğrafi Konumu 
Bol yağış alan ve dengeli bir sıcaklık rejimine sahip olan Rize sık ve gür bir tabii bitki 
örtüsüne sahiptir. Kıyıdan yaklaşık 750 m yüksekliğe kadar olan saha geniş yapraklı kıyı 
ormanları ile kaplıdır. Bu sahada yer yer iğne yapraklıların da bazı sırtlar boyunca aşağılara 
sarktığı görülür.  Yaklaşık olarak 800-1400 m yükseklikler arasındaki kuşak karışık orman 
kuşağıdır (Şekil 3).   
Uzun yıllar boyunca elde edilen meteorolojik verilere göre Rize'de yıllık ortalama sıcaklık 
yaklaşık 14ºC, yıllık ortalama yağış yaklaşık 2.250 mm olup yağışlar her mevsime dengeli 
olarak dağılmıştır. Bu nedenle, Rize'de kurak mevsim yoktur. En az yağış alan ilk baharın 
toplam yağış miktarı kuraklık sınırının çok üzerinde bulunmaktadır. Nem oranı ise, 
mevsimden mevsime değişmekle birlikte ortalama %75 civarındadır. Senenin yaklaşık 150 
günü kapalı 163 günü bulutlu geçmektedir. Buradan da anlaşılacağı üzere güneşli gün sayısı 
çok azdır. Kışın karın yerde kalma süresi ortalama 14 gündür. Ayrıca minimum sıcaklık 
ortalaması -7 oC'yi geçmemektedir (Şekil 4), [11]. 
Rize, yağışlı iklimi ve çok sayıdaki yeraltı su kaynakları sayesinde çok zengin bir hidrografik 
yapıya sahip olmuştur. Rize sınırları içinde doğu-batı yönünde ortalama her 250-300 m'de 
büyük veya küçük akan bir suya mutlaka rastlanır. Nitekim Rize arazisinin rölyefi de bunu 
göstermektedir. Bundan hareketle Rize'nin, Türkiye'de akarsu yoğunluğu en fazla olan il 
olduğunu söylemek mümkündür. Ancak bunu kesin olarak söyleyebilmek için Türkiye'nin 
bütün illerinde akarsu yoğunluğu ölçümlerinin yapılmış olması gerekir.  
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(a) 

 
(b) 

Şekil 4. Rize İlinin; Sıcaklık (a) - Yağış (b) Dağılımı [12].   
2.3.  Rize’de Geleneksel Su Değirmeni Örneklemi 

Örneklem için Rize ili merkezinde Çiftekavak deresinde bulunan Uzunoğlu Değirmeni 
seçilmiştir. Bu değirmen yaklaşık 150 yıllık olup sahilden 800 metre içeridedir. Bu 
değirmenin yenilenmesi için tadilat projesi hazırlanmış ve tadilatı yapılmış ve Trabzon Kültür 
Varlıkları Müdürlüğüne tarafımızdan tescillettirilmiştir. Çevre düzenlemesi yapılarak doğayla 
uyumlu hale getirilmiştir. Su arkı 50x70 cm ebatlarında olup, yaklaşık 1200 metre 
uzunluğundadır ve oradan su almaktadır. Su hızı 0.57 m/s olup, düşü yüksekliği 7 metre olan 
taş kaplamalı boru ile çarka su vurmaktadır. Mısır öğütmek amacıyla kullanılmaktadır. 
Örnek değirmenin enerji potansiyelinin hesaplanmasında; Önce kanal en kesit alanı (A), sonra 
debi (Q) bulunmuş, daha sonra ise, enerji hesabı (E) yapılmıştır (Şekil 5). 
Burada;  ,  V: Suyun hızı [m/s], A: Akan suyun kesit alanı [m2], Q: Suyun debisi [m3/s], E: 
Elde edilen potansiyel enerji (suyun akış gücü) [Watt],  η: Verimlik katsayısı (0,85) , ɣ: Suyun 
yoğunluğu (1000kg/m3), g: Yerçekimi ivmesi [9,81m/s2] şeklidedir, H: Metre cinsinden 
hidrolik düşü yüksekliği [m] şeklindedir. 
𝐴 = 𝑏 x ℎ = 0,5m x 0,70 m = 0,35 m2                                                                                      (1) 
Q = 𝑉 x 𝐴  = 0,57 m/s x 0,35 m2= 0,1995 m3/s                                                                            
(2) 
Suyun potansiyel gücü ise, aşağıdaki formülü ile 
E= η  x ɣ  x 𝑔 x 𝑄  x 
𝐻                                                                                                                                     (3) 
E =  0,85 x 1000 x 9,81 x 0,1995 x 7 m = 11644,72 W/h = 11644,72 W/h / 1000 = 11,645 
kW/h olarak hesaplanmaktadır [13-17].  
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(a) 

 
(b) 

 
(c) 

Şekil 5. Örnek Olarak Seçilen GSD, Kat planı (a), Kanal en kesiti (b) ve GSD En Kesiti (c)  
2.3.1. Türbin Seçimi  

Geleneksel Su Değirmenlerinde (GSD), ile ilgili hidrolik parametreler alınıp, enerji hesabı 
yapıldıktan sonra hangi türbin tipinin kullanılacağına karar vermek gerekir. Bunun için 
aşağıdaki çizelge kullanılır. Çizelgede alttaki yatay sütundan (Q) debi değeri, soldaki  düşey 
sütundan (H) düşü yüksekliği alınarak kesim noktası bulunur. Kesim noktaları hangi türbin 
şeklinin içinde kalıyorsa o tercih edilebilir.   
Örneğimizde debi Q= 0,57 m/s ile düşü yüksekliği H= 7 metre kesiştirildiğinde, Banki ve 
Kaplan türbin çerçeveleri içinde kalmaktadır. Bunlardan birisi seçilebilir (Şekil 6), [18].  
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Şekil 6. Debi Q (Flow) ve Düşü Yüksekliğine H (Head) Göre Türbin Seçimi 
Aşağıda hem türbin çarkı hem de jeneratör ve göstergeler aynı gövde üzerinde olacak şekilde 
yekpare olarak imal edilmiş,  değişik tiplerde (Şekil 7) Kaplan ve Banki türbin tipleri 
görülmektedir.  

   

Şekil 7. Farkı Tipte Türbinler 
3. SONUÇ VE TARTIŞMA 

Yenilenebilir enerji kaynaklarının önemi, günümüzde daha da artmıştır. Bunlar arsında 
hidrolik enerji önemli bir yer tutmaktadır. Özellikle, Türkiye’de su açısından zengin sayılan 
Doğu Karadeniz Bölgesi ve bu bölgede bulunan GSD’leri çokluğu bunlardan enerji elde 
edilmesi ve böylelikle önemli bir kaynağın aktif hale getirilmesi anlamına gelmektedir. 
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Sadece Doğu Karadeniz Bölgesinde yaklaşık 2000 adet GSD’nin varlığı düşünüldüğünde bu 
kaynak ihmal edilmemeli ve acilen hayata geçirilmelidir. Bu çalışmada, GSD’lerin enerji 
üretiminde önemli bir rol oynayacağı çevreci yeşil enerji olduğu ortaya konmuştur.  
 
Böylelikle, bölgede nehir tipi HES’ler ile üretilen ve genel piyasaya sunulan ve pazarlanan 
elektrik enerjisine ilave bir enerji daha eklenmiş olacaktır. Üstelik HES inşası esnasında ve 
sonrasında yaşanan çevresel bazı problemler ve yerel halkın tepkisi de ortadan kalkmış 
olacaktır.  
 
Aynı zamanda, GSD’lerin mevcut haliyle enerji üretmek için aktif hale getirilmesi, herhangi 
bir çevresel problem oluşturmamaktadır. Üstelik üretilecek enerji piyasaya arz edilmeden,  
ülkenin elektrik enerjisi ihtiyacını karşılamak bütün elektrik santralleri, trafo merkezleri ve 
aboneleri arasında kurulmuş olan sisteme enterkonnekte sisteme dahil edilmeden, yerinde ve 
yöre insanları tarafından kullanılacaktır. Yöre insanına ekonomik manada katkı sağlayacaktır. 
Buna ek olarak evlerde kullanılacak enerjinin fazlası da ısınmada kullanılmak suretiyle 
ormanlardaki ağaç kesimi ve tüketimi azalacaktır.  
 
GSD’lerin Mülkiyeti, mahalleye veya köy tüzel kişiliğine ya da şahısların kendisine ait olması 
nedeniyle herhangi bir kamulaştırma masrafı olmayacaktır. Çoğunun, yerinin ve arklarının 
belli olması nedeniyle de herhangi bir kazı problemi oluşturmayacaktır. Yöre insanı, bu ata 
yadigarı olan GSD’leri tekrar hayata geçirecek, sahiplenecek ve aynı zamanda onları 
koruyacak ve mutlu olacaktır.  
Tüm bunlara ek olarak, Geleneksel Su Değirmenlerinin röleveleri alınarak çevre peyzaji ile 
uyumlu tadilat projeleri hazırlanacak ve böylelikle yenilenmiş olacaktır. Aynı zamanda tescil 
edilmek suretiyle koruma altına alınacak ve hatta turizm amaçlı kullanılmak suretiyle hem 
kültürel hem de ekonomik katkı sağlayacaktır.  
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ÖZET 

Dünyada küresel iklim değişikliğinin sonuçları değişik coğrafyalarda yoğun bir şekilde 
görülmektedir. Küresel iklim değişimi sonucunda meteorolojik veriler yanı sıra suyun 
hidrolojik döngüsünde de sapmaların meydana geldiği gözlemlenmektedir. Türkiye küresel 
iklim değişimini bölgesel ve ulusal ölçekte en çok hisseden ülkelerden biridir. Küresel iklim 
değişimi doğu Karadeniz de kendisini özellikle sel-taşkın ve heyelan olayları ile çok ciddi bir 
şekilde hissettirmektedir. Küresel iklim değişikliğine, bölgede yanlış arazi kullanımı, bitki 
örtüsünün tahrip edilmesi ve arazi dönüştürülmesi eklendiğinde sel-taşkın ve heyelan riski 
daha da artmakta ve bunun sonucu olarak da can ve mal kaybında büyük artışlar meydana 
gelmektedir. Sel-taşkın ve heyelan olaylarının önlenmesi ve olası zararların azaltılabilmesi 
veya bertaraf edilmesi için bir yandan iklim özellikleri, diğer yandan havza 
karakteristiklerinin tespit edilmesi ve planlama çalışmalarında her iki faktörün hassas biçimde 
dikkate alınması son derece önemli bir konudur.  

Bu çalışmanın amacı, Rize ili Derepazarı ilçesinde bulunan iki farklı akarsu havzasının, bazı 
havza karakteristiklerinin tespit edilmesi, havza karakteristikleri ile yağış ilişkilendirilerek, 
yörede meydana gelebilecek olası sel ve taşkınlar hakkında risk öngörüsünü ortaya koymaktır. 
Bu amaçla, Derepazarı ilçesinde Tersane ve Eriklimanı havzalarına ait yağış, sıcaklık, rüzgar 
vb. Meteorolojik veriler, hidrolik veriler, havza alanı (A, km²), havza çevresi (P, km), havza 
uzunluğu (L, km ), toplam segment sayısı (ʃs), segment uzunluğu (µl, km), akış frekansı 
(frekans), drenaj yoğunluğu (km / km²), form faktörü (F), dairesellik oranı (Rc), uzatma hızı, 
yükseklik haritaları, eğim haritaları, harita haritaları, su dengesi hesaplaması, yağış ve 
potansiyel evapotranspirasyon ilişkisi, arazi kullanımı, arazi bozulması, jeolojik ve jeoteknik 
özellikler, nüfus verileri, felaket riski altındaki bölgeler ve akarsuların mevcut durumu 
değerlendirilmiş ve ilçenin taşkın tahminleri yapılmıştır.  
Anahtar Kelimeler:Arazi Bozulmaları;Tersane veEriklimanı havzaları;Taşkın; Havza 
Karaketristikleri 
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ABSRACT 

The results of global climate change in the world are seen intensively in different 
geographical area. As a result of global climate change, deviations occur in the hydrological 
cycle of water as well as meteorological data. Turkey, regional and national scale, result in 
global climate change is one of the countries most feeling that. Global climate change makes 
to feel very serious especially with flood-flood and landslide events at Eastern Black Sea. 
When global climate change is added to the wrong land use, vegetation destruction and land 
conversion in the region, the risk of floods and landslides increases, resulting in large 
increases in loss of life and property. In order to prevent flood-flood and landslide incidents 
and reduce or eliminate possible damages, it is very important to determine climate 
characteristics on the one hand, basin characteristics on the other, and to take into account 
both factors in planning. The aim of this study is to determine some basin characteristics of 
two different river basins in Derepazarı district of Rize province and to determine the risk 
prediction about possible floods and floods in the region by correlating the basin 
characteristics with precipitation. For this purpose, belonging to the Tersane and Eriklimanı 
basins in Derepazarı district, precipitation, temperature, wind etc. meterological data, 
hydraulic data, basin area (A, km²), basin circumference (P, km), basin length (L, km), total 
number of segments (ʃs), segment length (ʃl, km), stream frequency (frequency) , drainage 
density (km / km²), form factor (F), circularity ratio (Rc), lengthening rate, elevation maps, 
slope maps, view maps, water balance calculation, precipitation and potential 
evapotranspiration relationship, land use, land degradation, geological and geotechnical 
characteristics, population data, regions at risk of disaster and current status of streams were 
evaluated and flood forecast of the district was made. 
Keywords: Land Degradation; Tersane and Eriklimanı basins; Flood; Basin Characteristics 

1.Giriş 

Dünyanın değişik coğrafyalarında, global iklim değişikliği yağış periyotlarının uzaması, 
şiddetlerinin artması şeklinde baş göstermektedir. Buna bağlı olarak heyelanlar artmakta, sel 
ve taşkın olayları daha sık yaşanmaktadır. Araştırmacı ve uygulamacı mühendisler, küresel 
iklim değişimi sonucu etkileri daha da artan sel-taşkın ve heyelan zararlarını ve etkilerini 
azaltmak için çalışmalarını sürdürmektedirler. Sürdürülebilir bir arazi yönetimi için veriler 
üretilmesi, elde edilen verilerin analiz edilmesi ve olay üzerindeki başarısının ölçülmesi ve 
olası çözüm yollarının ortaya konulması için yoğun biçimde çalışmalarına devam 
etmektedirler.  

Türkiye’de sel- taşkınların ve heyelanların en fazla yaşandığı bölgelerden birisi Doğu 
Karadeniz Bölgesidir. Ordu-Artvin (Ordu-Giresun-Trabzon-Rize-Artvin) arasında uzanan 
kuzeydoğu Karadeniz’de en fazla yağışın alan Rize ili bu bölgenin kuzey doğusunda yer 
almakta olup arazi yapısı itibariyle eğimli, engebeli ve toprak derinliği yükseltiye bağlı olarak 
derinliği hızla azalan bir yapıdadır. Her mevsim yağışlı olan il genelinde en fazla yağış 
sonbahar mevsiminde, en az yağış ilkbahar mevsiminde meydana gelmektedir.  

Rize ilinde sel-taşkın ve heyelan olayları en fazla Temmuz-Kasım arasında meydana 
gelmektedir. Bir yandan yağışın fazlalığı, diğer yandan her mevsim toprak içinde belli 
miktarlarda su tutulduğu için şiddetli yağışların ardından toprak hızla doygun hale gelmekte 
ve yağışın miktarına bağlı olarak yüzeysel akışa geçmektedir. Rize ilinde yıllık yüzeysel akışa 
geçen suyun miktarı yaklaşık olarak Türkiye’nin yıllık yağış toplamının iki katı kadardır. 
Bölgedeki yanlış arazi kullanımı ile birleşen aşırı yağışlar bu olumsuz sonuçları 

INTERNATİONAL EUROASİA Congress on 
Scientific Researches and Recent Trends-V full text 

December 16-19, 2019 Baku, Azerbaijan  ISBN 978-625-7029-51-3 119



doğurmaktadır. Rize’de 1929 ve 2019 yılları arasında afet boyutunda 27 adet sel ve heyelan 
sonucu can kaybının yanında büyük maliyetli maddi hasarlar meydana gelmiştir [1-4].  

Rize’ye en yakın ilçe olan Derepazarı, iklim, sıcaklık ve yağış yönünden Rizeil geneli ile 
benzer özelliklere sahiptir [5,6].  

 

2. Çalışma Alanının Genel Tanıtımı 

Çalışma alanı, Rize ili Derepazarı ilçesi bulunan, Eriklimanı ve Tersane deresi yağış 
havzalarıdır. Yağış havzası 41°1'26.3244'' kuzey ve 40° 25' 18.3936'' doğu boylamları 
arasında yer almaktadır (Şekil 1). 

 
Şekil 1. Rize İli Haritası  [7] 

Derepazarı ilçesine ait Tablo1 incelendiğinde; Sıcaklığın Mart ayından itibaren artış 
gösterdiği, Temmuz ve Ağustos aylarında maksimum seviyeye ulaştığı, Ekim ayından itibaren 
tekrar düşmeye başladığı görülmektedir. 2014-2019 yılları arasındaki rasat değerlerine göre 
ilçenin yıllık ortalama sıcaklığı 14.28 °C’dir (Şekil 2). 
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Şekil 2. Derepazarı İlçesinde Ortalama Sıcaklığın Aylara Göre Değişimi Rasat Dönemi: 
2014-2019, [8]. 

Derepazarı ilçesinde yağışlar ocak ayından ilkbahara doğru önce azalmakta, sonra tekrar 
artmakta, Ekim ayında maksimum seviyeye çıkmakta sonra tekrar azalmaktadır (Şekil 3). 

 

Şekil 3. Derepazarı İlçesinde Yağışın Aylara Göre Değişimi, Rasat Dönemi: 2014-2019, [8]. 
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3. Materyal ve Yöntem 
 
Derepazarı ilçesinde bulunan Tersane ve Eriklimanı havzalarına ait; meterolojik, hidrolik 
veriler morfolojik özellikler, yükseklik, eğim, bakı haritaları, su bilançosu hesabı, yağış-
potansiyel evapotranspirasyon ilişkisi, arazi kullanımı ve bozulmaları, jeolojik ve jeoteknik 
özellikler belirlenerek ilçeye ait taşkın tahmini yapılmıştır. Ayrıca, Haziran 2019’a kadar 
yağış verileri Gumbel istatisksel dağılım yöntemi kullanılarak yağış-akış hidrograf verileri 
elde edilmiş, Mockus yöntemi kullanılarak derelere taşkın debileri hesaplanmıştır. Tersane ve 
Eriklimanı Havzalarına ait halihazır haritalar kullanılarak, Arc-Gis programı yardımıyla 
yükseklik,  eğim ve bakı haritaları oluşturulmuştur [9]. 

4. Bulgular 

Haritalar incelendiğinde; Eriklimanı havzasında yüksekliğin 0-500 m arasında, Tersane 
havzasında ise 0-450 m arasında olduğu görülmektedir. Her iki havzada da arazilerin 
çoğunluğu      % 30-40 eğim gurubundadır. Tersane havzasında hakim bakı yönünün 
Kuzeydoğu, Eriklimanı havzasında hakim bakının ise, Kuzey bakıdır (Şekil 4).Araştırma alanı 
olarak seçilen havzalarda arazinin büyük bir kısmı çay tarımı yapılan alanlardan oluşmaktadır. 
Çay tarımı dışında mandalina, kivi, yöresel hurma, karayemiş vb. meyveler de 
yetiştirilmektedir. Ancak en önemli geçim kaynağı çay tarımıdır. 

Jeolojik yapı itibari ile her iki havza Çağlayan formasyonu içinde yer almaktadır. Bu 
formasyonun genel özellikleri arasında asitik volkanikleri üzerleyen ikinci evreli bazik 
karakterli volkanit, volkanoklastik ve çökel kaya ardalanmasından oluşmasıdır. Çağlayan 
formasyonunun kalınlığı 200-600 m arasında değişmektedir [10].  

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

Şekil 4. Tersane ve Eriklimanı Havzaları Yükseklik (a)-Eğim (b)-Bakı (c) Haritaları 

Tersane ve Eriklimanı havzalarına göz atıldığında; Eriklimanı havzasının akarsu sıklığı, 
drenaj yoğunluğu ve sızma kapasitesi, Tersane havzasına göre daha düşük olup az geçirgen 
bir yapıya sahiptir(Tablo 1). 
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Tablo 1.Tersane ve Eriklimanı Havzaları Bulguları [11] 
Tersane Deresi Yağış Havzası Eriklimanı Deresi Yağış Havzası 

Akarsu sıklığı yüksek Akarsu sıklığı düşük 

Drenaj yoğunluğu yüksek Drenaj yoğunluğu düşük 

Dairesellik oranı yüksek Dairesellik oranı düşük 

Yerleşim yeri değişim oranı +%28 Yerleşim yeri değişim oranı +%16 

Hakim bakı yönü Kuzeydoğu Hakim bakı yönü Kuzey 

Havza alanı 4.42 km2 Havza alanı 14.94 km2 

Harmonik eğim S: 0.05354 Harmonik eğim S: 0.01842 

 
5. Tartışma ve Sonuçlar 

Türkiye’de refahın artması buna bağlı olarak araç sayısındaki artış, bölge insanın her yere 
araçla gitme isteği, yol ağlarının yetersiz kalmasında neden olmaktadır. Akabinde yeni 
yolların yapımı, ilçe dışında yaşayan insanların memleketlerinde mesken edinme istekleri, 
diğer ulaşım ağlarının ilçeden geçirilmesi ve diğer çevresel etkiler nedeniyle, havzalardaki 
yerleşim yerlerinin artmasına ve arazi bozulmalarına yol açmaktadır. Bu sebeplerden dolayı 
yağışın-akışa geçme süreci kısalmakta taşkın, sel ve heyelan riskini artırmaktadır. Tersane 
havzası daha dairesel bir yapıya sahip olduğu için kısa sürede akım şiddetinin artacağı 
söylenebilir. 

 
6. Öneriler 

Tersane ve Eriklimanı havzalarında imar planlaması devam etmekte olduğundan yapı su 
basman kotları, olası taşkın su seviyesinin üzerinde olmalıdır.Taşkın riski olan Tersane ve 
Eriklimanı derelerinde, taşkın koruma yapılarına erken uyarı sistemleri ile entegre edilmiş 
mühendislik yapıları kullanılmalı olası can ve mal kayıplarının önüne geçilmelidir.Arazilerde 
ağırlıklı çay tarımı yapıldığı için, çay budama işlemlerinde, eğim ve toprak yapısı dikkate 
alınarak drenaj ve teraslama önlemleri alınmalıdır [12]. 
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YÜKSEK YOĞUNLUKLU POLİETİLENİN MEKANİK 
YIPRANMA SÜREÇİNE NANOKİLİN ETKİSİ  

INFLUENCE OF NANOCLAY ON MECHANICAL DEGRADATION OF HIGH 
DENSITY POLYETHYLENE 

Arzu Sadigova 
AMEA Fizika İnstitutu 

Aynure Hadiyeva 
AMEA Fizika İnstitutu 

Pervane Esilbeyli 
AMEA Fizika İnstitutu 

Elara Mamedova 
AMEA Fizika İnstitutu 

ÖZET 
 Bu çalışmada yüksek yoğunluklu polietilen (YYPE) temelinde nanokil (NK) katkılı 

nanokompozitin küvvetli elektrik alanın (E) etkisinden sonra mekanik yaşam süresi (τM), 
sabit mekanik yük altında uzanması (ε) ve İR spektroskopi yöntemiyle yapı deyişmeleri 
incelenmiştir. E'nin etki süresine bağlı olarak hem saf YYPE'de ve hem de YYPE+%3,0 NK 
nanokompozit numunelerde τM azalmıştır. Katkısız YYPE'da yıpranma nanokompozite 
nispeten daha hızlı olmuştur. 

Anahtar Kelimeler: nanokil, nanokompozit, polietilen, elektrik alanı, yaşam süresi. 
ABSTRACT 
In this paper, mechanical lifetime (τM), elongation at constant tensile of high density 

polyethylene (HDYE) with addition nanoclay (NC) were measured before and after influence 
of electric field and structure changes were investigated by Infrared spectroscopy (IR) 
method. Was found that changes in the structure connected with the breaking down of 
chemical bonds, and this is a reason for changes of mechanical and deformation properties. 

Keywords: nanoclay, nanocomposite, polyethylene, electric field, lifetime 
GIRIŞ: 
 Polimerlerden alınan  ürünlerin kullanım sürelerini (yaşam süresini) artırmak polimer 

fiziğin aktual problemleri gibi araştırmacıların karşısında durur. Yaşam süresi (mekanik 
yükün etkilediyi andan numunenin kopma anına gibi geçen süre) bir sıra yöntemlerle artırıla 
bilir. Bu yöntemlerden biri polimerlere organik ve inorganik katkıların dahil edilmesidir [1-5]. 
Her ne kadar kaliteli malzemelerden kaliteli ürünler alsak da işlem süreçinde ve kullanım 
süresinde ortama bağlı olarak dış faktörlerin ( elektrik alan, elektrik boşalması, mekanik yük, 
sıcaklık, radyasyon ve b.) etkisiyle karşı-karşıya kalırlar ve yıpranma kaçınmazdır. Yıpranmış 
polimer ürünlerin geri dönüşümü zor olduğundan dolayı çevre kirliligine neden olur. Farklı 
yöntemlerle özellikleri iyileştirilmiş malzemelerden alınan ürünler kullanım sırasında ortama 
bağlı olarak yıpranarak kullanılmaz bir hale gelir. Dış faktörlerin etkisiyle ürünlerin yıpranma, 
parçalanma nedenlerini öğrenmek bilimsel açıdan önemlidir. Yıpranma nedenlerini 
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incelemekle polimer malzemelerin mekaniksel özelliklerini deyişmek ve kullanım süresinde 
yıpranma hızını azaltmak (yaşam süresini artırmak) gibi önemli bilgiye ulaşmak olar. 

Mekanik yükün etkisiyle YYPE'nin yıpranmasında NK katkısının rolu incelenmiştir 
[6]. Katkının %3,0 oranında mekanik dayanımı ve yaşam süresinin artdığı gözlenmiştir. Saf 
YYPE ve YYPE+%3,0 NK nanokompoziti E'nin etkisiyle önceden yıpratılır ve sonra 
özellikleri yapı degişmeleriyle karşılaştırılmıştır. Aynı zamanda, eleltrik delinme olmaksızın 
geçen zaman zarfında saf YYPE ve nonokompozitin yapısında oluşan ve gelişen değişmelerin 
incelenmesi sonuçunda elde edilen bilgiler ışığında polimerlerin yaşam süresini önceden 
tahmin etmeye olanak sağlar. 

Numunelerin hazırlanması ve test yöntemleri: Deneylerde  kullanılan numuneler 
önce %100'lük saf halleri ile, daha sonra farklı oranlarda NK katkı maddesi katılarak sıcak 
presleme usulü ile ince plakalar şeklinde hazırlanmıştır. NK ve YYPE toz şeklinde ve 
yoğunlukları yaklaşık aynı olduğundan homojen karışım alınır. Katkı maddesi olarak 
kullanılan NK boyu 200 nm, eni 1nm olan tabakalı silikatlardır. Kristalın yapısı, merkezde Al, 
Mg ve Fe atomlarını dışarıdan SiO2 tabakası kapayır (şekil 1). Bu tür yapılar  dahilinde 
elektrostatik dengesizlik meydana gelir ve tabakanın dış yüzeyinde eksi yüklü parçacıkların 
artması gözlenir. Na+, Ca+  katyonların yutulmasıyla eksi yüklü parçacıklar  nötralize olunur. 
YYPE dahilinde NK'in eşit dağılması nanokompozitin kusursuz yapıya sahip olmasının                
göstergesidir.  

 

Na+ 

(SiO)x 

Al/Mg/Fe- 

Oksit/hidroksit 

(SiO)x 

                                                                                                        Na+ 

                                                          Şekil 1. Nanokilin atom yapısı. 
Yapılan araştırmada [6] NK'in farklı yüzdelerinde hazırlanan nanokompozitlerin 

yaşam süresi katkının %3,0 oranında artmıştır. Saf YYPE ve YYPE+%3,0 NK 
nanokompozitin τM'si çekme test cihazı ile ölçülmüştür [1]. Mekanik çekme test cihazının 
önemli özelliyi deney sırasında mekanik yükün oluşturduğu mekanik gerilimin (σ) sabit 
kalmasıdır. Sabit mekanik yükün etkisiyle nümunenin uzamasından dolayı en kesiti azalar ve 
buna oranla σ artar. Test cihazında manivela kaldıraç mekanizmi kullanılarak σ' nın değeri 
sabit tutular. E' nin etkisiyle numuneleri iki elektrotdan (çapı 50 mm) oluşan cihazın 
yardımıyla farklı zamanlarda (t=5,10,20,40,60 saat) yıpratılmıştır. Yıpranma elektrik gerilimi 
delinme geriliminden düşük değerlerde olmalıdır (E=2∙107 V/m). 700-2500 cm-1 aralığında İR 
spektroskopi yöntemle yapı değişmeleri incelenmiştir. 

Test sonuçları: Numunelerin E'nin etkisinden önce ve sonra log τM'nin σ'ya bağlılığı 
sabit sıcaklıkda (T=293K) çekme test cihazı ile ölçülmüş ve grafiği şekil 2'de gösterilmiştir.  
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Şekil 2. E'nin etkisinden sonra τM'nin farklı σ'larda değişimi: 1,2,3 –YYPE,  1', 2', 3' –

YYPE+%3,0NK .1, 1'~E=0, t=0; 2, 2' ~E=2∙107 V/m, t=40 saat; 3, 3'~E=2∙107 V/m, t=60 saat. 
 
lgτM=f(σ) bağlılığı doğrulardır. τM=1san ve ya logτM=0 değerinde grafikden σ'nın 

yıpranma zamanına bağlılığı şekil 3'de gösterilmiştir. Her iki numunede σ'nın değerinin 
yıpranma zamanı orantılı azalması gözlenmiştir. 

 
Şekil 3. σ'nın (1,2) ve D'nin (1',2') farklı zamanlarda değişimi (E=2∙107 V/m). 

1~YYPE, 2~YYPE+%3,0NK 
 

 Saf YYPE'de σ'nın azalması daha hızlıdır. Mekanik özelliklerin önemli parametreleri 
çizilge 1'de verilmiştir.    

                                                                                                  Çizilge 1. 
 

Numuneler 
σ, MPa U0, 

kC/mol 
γ, (kC/mol)∙MPa-1 τ0, 

san t=0 t=20 t=40 t=60 t=0 t=20 t=40 t=60 
YYPE 60 53 50 45 132 0,422 0,442 0,467 0,481 10-12 

YYPE+%3,0NK 85 80 78 75 132 0,281 0,308 0,328 0,342 10-12 
 
Deformasyon (mekanik yükün etkisiyle uzama)  özeliği çekme test cihazında sabit 

mekanik yükün (σ=60 MPa) etkisi altında belli bir zaman zerfinde (t=1 saat) ve düşük 
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sıcaklıkda (T=203K) deformasyon egrileri çizilmiştir. Sonuçlar şekil 4 ve çizilge 2'de 
verilmiştir.  

 
Şekil 4. ε'nin farklı zamanlarda değişimi (E=2∙107 V/m). 1~YYPE, 2~YYPE+%3,0NK 

                                                                                                                         
Çizilge 2. 

 
Numuneler 

t=0 saat, E=0 t=60 saat, E=2∙107 V/m τ, s 
(T=293K, σ=45 

MPa) 
σ, 

MPa 
lo , 
m
m 

l, 
m
m 

Δl, 
m
m 

ε, 
% 

σ, 
MPa 

lo , 
m
m 

l, 
m
m 

Δl, 
m
m 

ε, 
% 

t=0 
E=0 

t=60saat 
E=2∙105V/

m 
YYPE 60 10 13,

6 
3,6 3

6 
45 10 16,

0 
6,0 6

0 
7∙10

2 
1 

YYPE+%3,0N
K 

85 10 13,
7 

1,7 1
7 

75 10 12,
4 

2,4 2
4 

105 2∙104 

 
 
E'nin etkisiyle yapıda oluşan değişiklikleri öğrenmek için YYPE ve YYPE+%3,0 NK 

nanokompozitin İR spektroskopi yöntemiyle yutulma spektrumu inelenmiş ve 1640 cm-1 
dalğa boyuna uygun gelen C=C grubun optik yoğunluğu hesaplanmış ve mekanik dayanımla 
karşılaştırılmıştır (şekil 3).  

Genel yorumlar, sonucların değerlendirilmesi: E'nin etkisiyle önceden yıpranma 
süreçinde NK'in rolünü açıklamak için YYPE ve YYPE+%3,0 NK nanokompozitin yaşam 

süresi test cihazı ile ölçülmüştür. Yıpranmadan sonra da τM'nin σ'ya bağlılılığı 𝜏𝑀=𝜏0 exp 𝑈(𝜎)
𝑘𝑇

 

denklemi ile yazılır. Her iki numunede yıpranma zamanına bağlı olarak σ'da azalma gözlenir. 
Nanokompozitde  azalma 12% , saf numunede 25 %-dir. Elektrik alanında önceden yıpranma 
üst molekul yapı elemanlarının sınırlarında ve sferolit şüaları arasında meydana gelir 
(moleküllerin aşınması, oksitleşmesi, mesamelerin ve çatlakların oluşması ve b.) ve 
moleküller arası karşılıklı etkileşme azalır. Mexanik özellikleri karakterize eden 
parametrelerin değerleri cizilge 1’də verilmişdir. 
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Başlanğıc aktivasyon enerjinin değerleri her iki numunede aynıdır. Bu da NK 
parçacıklarının zenciri oluşturan atomlararası bağları etkilemediyinin göstergesidir. NK ancak 
fiziksel yapını değişdire bilir. 
 Deformasyon özelliklerin ( şekil 4 ve çizilge 2) sonuçlarına göre t=60 saatdan sonra 
nümunelerin uzaması artır. Bu artışın değerleri nanokompozitde 24% , saf nümunede 60% -
dir.  

Polimer numunelerin alınması sırasında ortama bağlı olarak ( sıcaklik, mekanik yük, 
nem, radyasyon) dış faktörlerin etkisiyle bir çok kusurlar oluşur. E’nin etkisiyle yıpratılmış 
nümunelerde başlanğıç aktivasyon enerji (U0) deyişmir. U0 enerjisi mekanik yükün etkisiyle 
parçalanmanın ilk aktivasyon enerjisidir. U0’ın değişməməsi mekanik kompaların 
makromolekülleri oluşturan atomlararası kimyasal bağlarda meydana geldiyinin göstergesidir. 
Eger YYPE’ne dahil edilmiş NK atomları ana zincire girmiş olsaydı saf nümune ve 
nanokompozit için farklı U0’lar alınardı. Yıpranmadan sonra da mekanik yükün etkisiyle 
parçalanma termoflüktasiyası mekanizması ile  açıklana bilir.   

E’nın etkisiyle oluşan  ana etki kimyasal yapının bozulması, zincirlerde meydana 
gelen kompalar sonuçu cift bağlı (C=C) terminal qrub bandıdır. t=60 saata kadar yıpratılan 
örneklerin İR spektrumu 700-2500 sm-1 dalga sayısı aralığında incelenmiştir. 1640 sm-1 deki 
bandın şiddeti yapılan işlemlere ( E’nin etkisiyle yıpranma) duyarlıdır. Çünki, yıkıcı 
işlemlerdeki bu bandın şiddetine bağlı olaraq optik yoğunluğu ( D1640) yıpranma zamanına 
bağlı olarak artar. 

YYPE’de bu artış nanokompozite nispeten daha hızlıdır. İşlem görmüş numunelerin 
oksigenli defekt (kusur) bandının C=O şiddeti (1740 sm-1) oldukca küçüktür. Hesablanan 
D1640  şekil 3’de verilmiştir. Elektrik alan işlemleri YYPE’de band şiddetlerinde büyük artışa 
sebep olmaktadır. 

Bütün sonuçlara genel olarak bakıldığında yıpranma süresinin artışı ile her iki 
numunede mekanik dayanımın azalması, uzama ve optik yoğunluk artışı gözlenmiştir. 
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DOĞU ANADOLU BÖLGESİNİN SİYASİ VE ETNİK 
ÖZELLİKLERİ 

 
Elvan CAFAROV 

Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi 
Özet 
Roma ve Bizans zamanlarında Peçenek, Kuman, Kıpçak gibi Hıristiyan Türk boyları 

Bartinden başlayarak Kuzey Karadeniz kıyıları ile Doğu ve Orta Anadolu'nun bazı 
bölgelerine yerleşmişlerdir. Yine Doğu Anadolu'nun bazı yerlerinde görülen Saka, Part, 
Kimmer gibi Türk boylarının yaşayışı çok eskilere dayanıyor. Bu nedenle Anadolu bin 
yıllardan beri Oğuz boylarının yurdu olmuştur. Bazı kaynaklarda bu Oğuz boylarından başka 
Kazak, Kırgız, Azerbaycan, Özbek, Mesket, Tatar, Uygur, Karakalpak vb. Türk boylarının da 
Anadolu'nun çeşitli yerlerinde yaşadıkları söylenilir. Bugün Sumerler Ön-Asya kültürünü 
kuran halk gibi olduğu ve bu halkın da Orta Asya'dan geldiği kabul edilmektedir. Çünkü 
Asya'nın çeşitli regionlarındakı kazılardan, Kafkasya'dan İran ve Mezopotamya'ya kadar 
uzanan kazılardaki kurganlar (mezarlar) bunu göstermektedir. Ancak Sümerlerin Anadolu'dan 
başka bir bölgede yaşamalarına rağmen kültürleri Anadolu'da yaşayan kavimlere etki 
göstermiş ve en azından dil bakımından Türk dili ile akrabalığı ortaya çıkmıştır. Akkadlar 
Sümer kültürünü Akkad devletine ve oradan da çeşitli seferlerle Anadolu'ya getirmişlerdir ve 
bunun sonucunda da Sümerlerin kullandığı çivi yazısı M.Ö. Anadolu'ya gelmiş olur. Yine 
Sümer dilinin Eğilen nitelikte olan Sami ve Hint Avrupa dillerinden değil, Sonlu ve bitkin 
olan Ural-Altay dillerinden Türk-Macar ve bazı Kafkas dilleri ile yapı konusunda benzerlik 
olduğu belirtiliyor. Böylece Anadolu'daki eski Yunan ve Roma dönemindeki yoğun nüfusa 
sahip Anadolu şehirleri Bizans-İslam savaşlarıyla harap olmuş nüfus da giderek azalmıştır. Bu 
durum Anadolu'nun 1071 yılı Malazgirt savaşını kapsayan 10 yıl içinde kolayca feth 
edilmesine yardımcı olmuştur. Bizanslılar, İslam ordularının saldırılarına karşı 
Yunanistan'dan getirilen birçok insanı sınır bölgelerine yerleştirmişlerdir. Bunların arasında 
Peçenekler, Uzlar ve Kumanlar gibi Hıristiyan Türklerin olduğu araştırmacılar tarafından 
ifade edilmektedir. Bu durum Osman Turan'ın Karatay medreselerinde bulduğu isimlerin 
kimler tarafından kullanıldığının göstergesidir. Bu şekilde Anadolu'nun savaşlar sonucunda 
harap olması, nüfusun azalması Türklerin burada yerleşmesini ve mesken almasını 
kolaylaştırmıştır. Anadolu düz 500 yıl (VI ve XI yüzyıllar arasında) sürekli savaşların olması 
nedeni ile nüfus ve yaşam imha olmuştur. İslam ordularının İstanbul'u iki kez ablukaya 
almaları, Ege Denizi ve Marmara sahillerine kadar gelmeleri Bizans'a korkulu anlar yaşatmış 
ve halkın hemen duvarlarla çevrili şehirlere çekilmelerine neden olmuştur. Bunun sonucunda 
da köy ve kasabalar tamamen boşalmış, Anadolu baştan başa yiyesiz, terk edilmiş ve 
harabelikler kalmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Siyasi, etnik, Türkiye, Doğu Anadolu, akkadlar  
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Abstract 
During the Roman and Byzantine times, Peçenek, Kuman and Kıpçak Christian Turkish 

tribes started from Bartin and settled in Northern Black Sea coasts and some parts of Eastern 
and Central Anatolia. The Turkish tribes such as Saka, Part and Kimmer, which are seen in 
some parts of Eastern Anatolia, are very old. For this reason, Anatolia has been the home of 
the Oghuz tribes for thousands of years. Apart from these Oguz tribes in some sources, 
Kazakh, Kyrgyz, Azerbaijan, Uzbek, Mesket, Tatar, Uighur, Karakalpak and so on. It is said 
that Turkish tribes also lived in various parts of Anatolia. Today it is accepted that the 
Sumerians are like the people who founded the Pre-Asian culture and this people came from 
Central Asia. Because the excavations in various regions of Asia, from the Caucasus to Iran 
and Mesopotamia in the excavations (tombs) shows this. However, although the Sumerians 
lived in a region other than Anatolia, their culture influenced the tribes living in Anatolia, and 
at least the language was related to the Turkish language. The Akkadians brought the 
Sumerian culture to the Akkadian state and from there to Anatolia on various expeditions, and 
as a result of this the cuneiform used by the Sumerians was bc. He would have come to 
Anatolia. It is also stated that the Sumerian language is similar in structure with the Turkish-
Hungarian and some Caucasian languages from the finite and exhausted Ural-Altaic 
languages, not from the slender Sami and Indian European languages. Thus, the Anatolian 
cities, which had a dense population in the ancient Greek and Roman periods in Anatolia, 
were devastated by the Byzantine-Islamic wars and the population gradually decreased. This 
situation helped Anatolia to be conquered easily within 10 years covering the battle of 
Malazgirt in 1071. The Byzantines settled many people brought from Greece to the border 
areas against the attacks of the Islamic armies. Among them, the Christian Turks, such as 
Pechenegs, Uzlar and Cumans, are mentioned by researchers. This is an indication of who 
used the names that Osman Turan found in Karatay madrasas. In this way, the destruction of 
Anatolia as a result of the wars and the decrease in the population made it easier for the Turks 
to settle and settle here. Anatolia flat has been annihilated by population and life due to the 
constant wars of 500 years (between VI and XI centuries). The fact that the Islamic armies 
blockade Istanbul twice and came to the shores of the Aegean Sea and the Marmara Sea gave 
Byzantine fearful moments and caused the people to retreat to cities surrounded by walls. As 
a result of this, the villages and towns were completely emptied, Anatolia was completely 
empty, abandoned and ruins remained. 
           Keywords: Political, ethnic, Turkey, Eastern Anatolia, akkad are. 

 
 
 
 
 
 

INTERNATİONAL EUROASİA Congress on 
Scientific Researches and Recent Trends-V full text 

December 16-19, 2019 Baku, Azerbaijan  ISBN 978-625-7029-51-3 132



Hələ Roma və Bizans zamanlarında Peçenek, Kuman, Qıpçaq kimi xristian türk boyları 
Bartindən başlayaraq Şimali Qara Dəniz sahilləri ilə Şərqi və Orta Anadolunun bəzi 
bölgələrinə yerləşmişdilər. Yenə də Şərqi Anadolunun bəzi yerlərində görülən Saka, Part, 
Kimmer kimi türk boylarının yaşayışı çox qədimlərə gedib çıxır. Bu səbəblə Anadolu min 
illərdən bəri Oğuz boylarının yurdu olmuşdur. Bəzi mənbələrdə bu Oğuz boylarından başqa 
Qazax, Qırğız, Azərbaycan, Özbək, Mesket, Tatar, Uyğur, Qaraqalpaq və sairə türk 
tayfalarının da Anadolunun müxtəlif yerlərində məskunlaşdığı qeyd olunur. 

Bu gün Şumerlər Ön-Asiya mədəniyyətini quran xalq kimi olduğu və bu xalqın da Orta 
Asiyadan gəldiyi qəbul edilməkdədir. Çünki Asiyanın müxtəlif regionlarındakı qazıntılardan, 
Qafqazdan İran və Mesopotamiyaya qədər uzanan qazıntılardakı kurqanlar (məzarlar) bunu 
göstərməkdədir. Ancaq Şumerlərin Anadoludan başqa bir ərazidə yaşamalarına baxmayaraq 
mədəniyyətləri Anadoluda yaşayan tayfalara təsir göstərmiş və ən azından dil baxımından 
Türk dili ilə qohumluğu üzə çıxmışdır. 

Akkadlar Şumer mədəniyyətini Akkad dövlətinə və oradan da müxtəlif səfərlərlə 
Anadoluya gətirmişlər və bunun nəticəsində də Şumerlərin istifadə etdiyi mixi yazısı 
eramızdan əvvəl Anadoluya gəlmiş olur. Yenə Şumer dilinin Əyilən xüsusiyyətdə olan Sami 
və Hind Avropa dillərindən deyil, Sonlu və bitkin olan Ural-Altay dillərindən Türk-Macar və 
bəzi Qafqaz dilləri ilə quruluş məsələsində oxşarlığı olduğu bildirilir. 

Bundan başqa Orta Asiya mənşəli olduqları aparılan son elmi tədqiqatlarla təstiqlənən 
Skiflər qərbə doğru çəkilərkən Kimmerlərlə qarşılaşaraq onları qabaqlarına qatıb Şərqi 
Anadoluya gəldikləri bildirilir. Herodota görə Skiflər burada 28 il qalıblar və Fələstinə qədər 
irəliləmişlər. Eyni şəkildə Hunların da Şərqi Anadoluya girdiklərinə, müvəqqəti olaraq 
qaldıqlarınə, bu köçlərin yurd əldə etmə məqsədli olmadığı üçün sadəcə gələrək geri 
döndüklərinə dair müxtəlif rəvayətlər və tarixi sənədlər olduğunu tarixçilər qeyd edirlər. 

Qısacası Türklər eramızdan əvvəl 3500-cü illərdə Türkiyənin şərq bölgələrində 
yaşamışlar Türkiyənin şərq bölgəsindəki vəziyyət belə olduğu halda qərbindəki vəziyyət də 
bu şəkildədir. 

Eramızdan əvvəl 2000-ci ildə Qafqazın şimalından Dunaya qədərki ərazidə yaşayan 
Kimmer Türkləri eramızdan əvvəl 680-ci ilə qədər Çoruh-Araz arasında yaşayarkən Frigiya 
Krallığını dağıdaraq Anadolunun içlərinə doğru irəliləyirlər və Sivas, Sakarya, Kayseri və 
Yeşilırmak bölgələrində yaşamağa başlayırlar Beləliklə, Sivasın Gemerek ilçəsinin adının də 
Kimmerlərdən qalma olduğu bildirilməkdədir. 

Bu gün Malatyadakı “Battal Qazi əfsanəsi”nin qaynağı da, o zamanlar Malatyanın 
Bizans tərəfindən alınması ilə ortaya çıxdığı da bildirilir. Yenə Peçeneklərin bir qisminin at 
üstündə İstanbul boğazını keçərək Anadolu ilə tanış olduqlarını, Bizanslıların balkanlardakı 
Xristian Türklərini Anadoluya gətirərək yerləşdirdikləri məlumdur. Osman Turanın Karatay 
mədrəsəsində apardığı tədqiqatında Qaya, Çiçək, Şahin və Aydoğmuş kimi bu gün də istifadə 
edilən adların keçmişdə Xristian Türklər tərəfindən istifadə edildiyini bildirir. Osmanlıdan 
qalma Tapu Təhrir dəftərlərində Xristian olaraq qeyd edilən əhali içərisində Əmin, Gökçə, 
Əmirşah, Kutluşah, Yağmur, Budaq kimi adlara Urfa və Siverek qeydlərində rast gəlinmişdir. 
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İslamın yarandığı zamanlarda Anadoluda Bizans, ya da Roma İmperiyası tərkibində idi. 
Bundan əvvəl Anadoluda müxtəlif etnoslar, İonya, Lidiya, Frigiya, Hititlər, Urartular və s. 
kimi qövmlər var idi. Daha sonra da Makedoniyalılar Anadolunu hakimiyyətləri altına alırlar. 

İslam Həzrəti Ömər zamanında Ərəbistan yarımadasından kənara çıxarkən ilk dəfə 
Bizans və Sasanilər ilə qarşılaşır və Sasanilərin alınması ilə Anadoludakı Bizans ilə qonşu 
olur. Abbasiler zamanında Anadoluya hücum edən islam qoşunlarında türklər də var idi. Bu 
fəthlər zamanı Türklər Tarsus, Diyarbəkir, Ahlat, Ərzurum və s. kimi şəhərlərə yerləşdirilərək 
beləliklə, Anadolunun cənub və şərq hissələri Maveraünnehir Türkləri tərəfindən yaşayış 
məskənləri olaraq seçilmişdir. 

Türklərin sayı tədricən artır və xəlifə Mutasım zamanında ordunun demək olar ki hamısı 
Türklərdən ibarət idi. Bu yürüşlər nəticəsində Xorasan və Türküstandan gələnlərin sayı 
durmadan artırdı. Mənbələrin verdiyi məlumata görə o dövrlərdə Tarsusun əhalisi bir milyona 
çatmışdır. 

Beləcə Anadoludakı qədim Yunan və Roma dövründəki sıx əhaliyə sahib Anadolu 
şəhərləri bizans-İslam müharibələri ilə viran olmuş əhali də getdikcə azalmışdır. Bu vəziyyət 
Anadolunun 1071-ci il Malazgirt döyüşünü əhatə edən 10 il ərzində asanlıqla fəth edilməsinə 
köməkçi olmuşdur. Bizanslılar, İslam ordularının hücumlarına qarşı Yunanıstandan gətirilən 
bir çox insanı sərhəd bölgələrinə yerləşdirmişlər. Bunların arasında Peçeneklər, Uzlar və 
Kumanlar kimi Xristian Türklərin olduğu tədqiqatçılar tərəfindən qeyd edilməkdədir. Bu 
vəziyyət Osman Turanın Karatay mədrəsələrində tapdığı adların kimlər tərəfindən istifadə 
edildiyinin göstəricisidir. 

Bu şəkildə Anadolunun müharibələr nəticəsində viran olması, əhalinin azalması 
Türklərin burada yerləşməsini və məskən salmasını asanlaşdırmışdır. Anadolu düz 500 il (VI 
və XI əsrlər arasında) davamlı müharibələrin olması səbəbi ilə əhali və həyat məhv olmuşdur. 
İslam qoşunlarının İstanbulu iki dəfə mühasirəyə almaları, Egey Dənizi və Mərmərə 
sahillərinə qədər gəlmələri Bizansa qorxulu anlar yaşatmış və xalqın qala divarlarla əhatəli 
şəhərlərə çəkilmələrinə səbəb olmuşdur. Bunun nəticəsində də kənd və qəsəbələr tamamilə 
boşalmış, Anadolu başdan-başa yiyəsiz, tərk edilmiş və xarabalıqlar qalmışdır. 

Malazgirt döyüşü və ondan sonrakı illərdə Türklər Anadoluya gələrək belə bir mənzərə 
ilə qarşılaşırlar Tamamilə boş və viran olan kəndlərə girmək üçün Türklər dərhal abadlıq 
işlərinə başlayırlar Yenidən qurulan bu kənd və qəsəbələrin adlandırılmasında təbiət və 
məkana; Boz-təpə, Qızıl-təpə, Yaşıl-köy, Akça-köy, Təpə-köy, Kara-bağ kimi adlar verilir. 
Bundan başqa bu ərazilərin fəthində zəhməti olan bəylərin adlarını da bir çox yerlərə 
vermişlər. Məsələn, Artova Əmir Artuk Bəyin, Sandıklı Əmir Sanduk Bəyin, Saruxanlı, 
Karamürsel, Karaman, Orhan-Vəli və Qaracabəy kimi yerlər də adlarını qurucu bəylərdən 
almışdır. 

Yenə bu abadlıq fəaliyyətlərində mənən əməyi keçən, mənəvi inkişafda olan şəxslərin 
adlarını da Karaca-Ahmet, Hacı-Bekteş, Əmir-Sultan, Ahi-Mesut (Etimesgut) və s. adlar da 
verilmişdir. Beləcə Anadolu təzədən qurularkən, abad edilərkən bu səbəbdən adlar əsasən 
türkcədir. Amma buna baxmayaraq, Anadolunun bir çox şəhərlərinin adlarına toxunulmamış, 
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öz qədim adlarını saxlamışdır. Çünki bu şəhərləri aldıqları zaman azda olsa şəhərdə qədim 
əhalidən qalması səbəbindən yeni bir ad verməyi uyğun görməmişlər, və yaxud lazım 
bilməmişlər. Bu vəziyyət hələ o vaxtdan Türk millətinin tolerantlığının tipik nümunələrinin 
göstəricisi idi. 

Ancaq zaman-zaman abadlaşan bu şəhərlərdə Türk əhalisinin artması ilə daha sonralar 
Sebestia (Sivas), Casera (Kayseri) və sairə kimi adların Türk dilində qarşılıqlarını vermişlər. 
Bu şəkildə Türklər Anadoluda məskunlaşdıqdan sonra, şəhərlərdə və oralara yaxın bəzi 
qəsəbələrdə yaşayan yerli əhaliyə ancaq köhnə yerlərində yaşama icazəsni vermişlər. Çünkü 
Türklər heyvandarlıq və əkinçiliklə məşğul olduqlarına görə torpaq onlar üçün qiymətli idi. 
Türklər Anadolunun onsuz da boş qalan torpaqlarına, şəhərdən kənar kəndlərinə beləcə 
yerləşirdilər. 

1. Oğuzlar X əsrdə Xəzər Dənizindən Seyhun çayı yatağında olan Farab və İsficab 
bölgələrinə qədər olan ərazilərlə bu çayın şimalındakı çöllərdə yaşayarkən XI əsrdən etibarən 
böyük qruplar halında Anadoluya gəlmiş, burada məskən salaraq yaşamağa başlamışlar 
Oğuzların bu əsrdə iyirmi dörd boydan ibarət olduqları bilinməkdədir (Karaman, 2011: 33), 

2. Mahmud Kaşğarlı bu boylardan iyirmi ikisinin siyahısını vermişdir. (Korkmaz, 1971: 
55-58) 

3. Daha sonra Reşidəddin tərəfindən iyirmi dörd boyun siyahısı verilmiş, bu siyahının 
üzü, Həmdullahi Müstevfi, Yazıçıoğlu, Nəşri və Əbul-Qazi tərəfindən də köçürülmüşdür. 
(Karaman, 2011: 203). Bu siyahıya görə, iyirmi dört Oğuz boyu iki əsas qola ayrılmışdır: 
Boz-Oklar və Üç-Oklar Boz-Oklar və Üç-Oklar öz aralarında üç qola, bu qollar da dör boya 
ayrılmışdır. Siyahıya görə 24 Oğuz boyu bunlardır. 

I. BOZ-OKLAR 
A. Gün-Xan Oğulları 
1. Kayı 
2. Bayat 
3. Alka Evli 
4. Qara Evli 
B. Ay-Xan Oğulları 
1. Yazır 
2. Döyer 
3. Dodurqa 
4. Yaparlı 
C. Yıldız-Xan Oğulları 
1. Avşar 
2. Kızık 
3. Bəydilli 
4. Karkın 

II. ÜÇ-OKLAR 
A. Gök-Xan Oğulları 
1. Bayındır 
2. Peçenek 
3. Çavuldur 
4. Çepni 
B. Dağ-Xan Oğulları 
1. Salur 
2. Eymür 
3. Ala Yuntlu 
4. Yüreyir 
C. Yıldız-Xan Oğulları 
1. İğdir 
2. Büğdüz 
3. Yıva 
4. Kınık 

4. Anadoluda yuxarıda siyahısı verilən iyirmi dörd Oğuz boyunun, Alka Evli-dən 
başqa, iyirmi üçünə aid yer-yurd adları vardır. Ən çox yer-yurd adına sahib boylar, sırası ilə, 
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Kayı, Avşar, Kınık, Eymür, Karkın, Bayındır və Salurdur (Karaman, 2011: 212). Bunları 
tədqiq edən Zeynəb Qorxmaz, Kınık, Avşar və Salurların yerləşdiyi yerləri qeyd edərək, bu 
boylara aid dil xüsusiyyətlərinı müəyyən etmişdir. (Korkmaz, 1971: 21-32) 

Şərqi Anadolu torpaqlarında bir müddət Ağqoyunlular da hökm sürmüşlər 
Ağqoyunlular Qara Yuluq Osman bəyin dövründə Diyarbəkir mərkəzli bəyliyə, Uzun Həsənin 
dövründə isə Təbriz mərkəzli imperiyaya çevrilmişlər. Uzun Həsənin hakimiyyəti dövründə 
Ağqoyunlu dövlətinin əraziləri Azərbaycan, Şərqi Gürcüstan, İran, İraq, Şərqi Anadoluya 
qədər uzanmışdır.  

5. 1410-cu ildə paytaxtı Təbriz şəhəri olan, Şirvanşahlar dövləti istisna olmaqla bütün 
Azərbaycan torpaqlarını, indiki Türkiyə Cümhuriyyətinin Şərq əyalətlərini, indiki 
Gürcüstanın şərqini (Borçalını), indiki Ermənistanı, Qərbi İran və İraqı əhatə edən 
Azərbaycan - Qaraqoyunlu dövləti yarandı. Bu ərazilərdə yaşayan oğuz türklərinin dili, 
dialekti, ləhçəsi indiki Ermənistan torpaqlarında - Qərbi Azərbaycanda, tarixi və əzəli türk 
torpaqlarında yaşamış olan yerli Azərbaycan türklərinin dialekti və ləhçəsi ilə eyni və çox 
yaxın quruluş təşkil edir. Bütün bunları tarixən bir dövlət tərkibində olmasından və eyni 
dövlət vətəndaşı olmasından irəli gəldiyini də deyə bilərik. Ahmet Bican Ercilasun qeyd edir 
ki, “Azərbaycanlılar birbaşa Oğuz türklərinin Şərq qolu, ən Şərqdə olan qolu türkmənlərdir, 
Azərbaycan Türkləri Orta qolu, Türkiyədəki türklər Oğuz türklərinin ən qərbdəki qolu, 
azərbaycanlılar isə orta qoludur. Azərbaycan türkü tam təşəkkülü Qaraqoyunlu, Ağqoyunlu 
dövründən başlamışdır. Qaraqoyunlu, Ağqoyunlu, yəni XV əsrin bütünü bu, hətta XIV əsrdən 
başlayır. Qaraqoyunlu, Ağqoyunlu əraziləri, bugünkü Şərqi Anadolu, bu günkü Cənub Şərqi 
Anadolu, bu günkü Şimali İraq, Kərküklə birgə, bu günkü Cənubi Azərbaycan və bu günkü 
Şimali Azərbaycan. Ancaq Yavuzla Şərqi Anadolu və Cənub Şərqi Anadolu 1514-16, 17-ci 
illərdə Osmanlı torpağına daxil edildi, o zamana qədər Qaraqoyunlu, Ağqoyunlu, qısa bir 
zamanda Səfəvi, Ağqoyunlu torpağı idi. Əsas Azərbaycan ləhçəsinin təşəkkülü o zaman 
tamamlandı. Bu günkü ərzurumlu, bu günkü vanlı, bu günkü bitlisli, bu günkü qarslı XV 
əsrdə tokatlı ilə, aydınlı ilə, izmirli ilə eyni dövlətin vətəndaşı deyil, bu günkü 
azərbaycanlılarla eyni dövlətin vətəndaşları idilər. A.B.Ercilasun bu barədə yazır: 
“Azərbaycan torpaqlarının XV əsrdə Qaraqoyunlu və Ağqoyunluların; XVI əsrdə də Səfəvi 
Dövlətinin tərkibinə girməsi ilə Azərbaycan və Osmanlı yazı dilləri XVI əsrdə bir-birindən 
ayrılar Bu səbəblə Qərb Türkcəsi, aralarındakı çox kiçik fərqlərlə XVI əsrdən günümüzə iki 
yazı dili halında çatmışdır. XX əsrdə bunlara Türkmən və Qaqauz yazı dilləri də əlavə olunar 
(Ercilasun, 2007: 429) 

1910-cu ilə aid təxmini rəqəmlərə görə, bu günkü Anadolu sərhədləri daxilində 16 
milyon əhali yaşamaqda idi. Birinci dünya müharibəsində Rus ordularının Şərqi Anadolunu 
işğal etmələrini fürsət bilən Ermənilər qruplar halında silahlanaraq bu bölgələrdə 700 mindən 
çox Türkü qətl etmiş və açıq miqyaslı soyqırımlar törətmişlər. Ermənilər bu soyqırımları ən 
çox Van şəhərində törətmişdilər. Əvvəllər burada 70000-ə yaxın Türk əhalisi yaşayarkən bu 
soyqırımdan sonra burada 5-6 min Türk qalmışdır. Türk əhalisi Balkan müharibələri, Birinci 
Dünya Müharibəsi, Türk-erməni qarşıdurması və milli mübarizə əsnasında həm sıravi əhali, 
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həm də əsgər olaraq böyük itkilər vermişdi. Türk əhalisinin bütün itkiləri yekunda üç milyona 
yaxın idi. İstiqlal müharibəsindən sonra Anadoluda 10. 5 milyon Türk əhalisi qalmışdır. 1927-
ci il siyahıyaalınmasında 17 il əvvəlkinə nisbətən Anadolu Türkləri yenə 13 milyon yarım 
idilər. Bu da onu göstərir ki bu 17 ildə türklər dəfələrlə soyqırımlara məruz qalmışlar. 

Ruslar Şərqi Anadoldolunu tərk etdikdən sonra Türklərin təkrar Şərqi Anadoldolunu ələ 
keçərmələri ilə bu bölgələrdəki bəzi Ermənilər Suriya, Livan, Avropa və Amerika kimi 
ölkələrə köçüb getmişlər. Bunun nəticəsində Şərqi Anadolunun bir çox şəhərlərində 
boşalmalar baş vermişdir. 

Türklərin Anadoluya girdikləri tarixdən, milli mübarizələrnin sonuna qədər qeyri 
Müsəlmanlar Türklərin yanında, ayrı-ayrı yerlərdə, idarəçi mövqeyində olan Türklərin dil, 
din, hüquq və sairə kimi sahələrdə göstərdiyi xoş münasibət nəticəsndə rahatca yaşamışlar, 
əsgər alınmamışlar və öz dini, milli adət-ənənələrini qoruyub saxlamışlar Ümumiyyətlə böyük 
şəhərlərdə (bu gün də hələ eyni vəziyyətdə) ticarətlə məşğul olaraq rahatca yaşayırlar Bu gün 
əsrlərlə birlikdə yaşamış olmalarına baxmayaraq Türklər ilə qeyri Müsəlmanların dil, din, soy 
və mədəniyyət baxımından fərqli olduqlarına görə qarışmaları da mümkün olmur.Bu əraziləri 
bir çox xristiyan tayfaları da işğal etmiş, hakimiyyətlər qurmuş, lakin türklər kimi davamlı 
olaraq kök sala bilməmiş və türk mədəniyyətləri içərisində əriyərək yox olmuşlar 

Osmanlı imperiyasında XIX əsrə qədər bu açıq mənada bir əhali siyahıya alınması 
aparılmamışdır. İlk siyahıyaalınma 1831-ci ildə aparılmışdır. Osmanlıda əhalinin siyahısı 
mövzusunda ən etibarlı qaynaq (Tapu Tahrir Defterleri) Sənəd Tahrir Dəftərləridir. Bu 
qeydlər şəhər-şəhər, kənd-kənd, məhəllə-məhəllə ayrılaraq aparılmış, hansı irq və ya dindən 
olduqları qarışmaması üçün inanc xanalarında ayrı-ayrılıqda yazılmışdır. Hətta yetişdirilən 
məhsula, heyvan sayına qədər, balkanlardan Bəsra körfəzinə, Zaqafqaziyaya qədər 
yazılmışdır. İndiki vaxtda edilə bilinmədiyini Osmanlı təxminən iki əsr əvvəl bacarmışdır. Bu 
səbəblə Osmanlı Sənəd Tahrir dəftərlərində Anadolunun etnik, ictimai və mədəni quruluşu 
mövzusunda ən etibarlı mənbə kimi qeydlər aparılmışdır. Bu səbəblə xarici tayfaların 
Anadoluda bəzən 27, bəzən də 48 etnik qrupun yaşadığı qeyd olunur. Türklər ilə köhnə 
Anadolu xalqlarının qarışaraq indiki vaxtda mozaik bir mədəniyyətin və millətin hazırda 
Anadoluda yaşadığı kimi məqalə və tezislərdəki iddialara ən möhkəm və tutarlı cavablar bu 
dəftərlərin, bu qeydlərin araşdırılması və ortaya çıxarılması ilə veriləcəkdir. (Yınanç, 1995: 
34) 

Peter Alford Andrevsin “Türkiyədə Etnik Qruplar” kitabı, bu araşdırmaların nümunəvi 
bir başlanğıcı olaraq göstərilə bilər. “Türkiyədə Etnik Qruplar” kitabı Almaniyada İngilis 
dilində Azad Qərb Almaniya Universiteti tərəfindən 1989-cu ildə nəşr olunmuşdur. Andrews 
Türk cəmiyyətində 47 etnik qrupun olduğu fikrini irəli sürmüşdür. Bunlardan bəziləri Alevi, 
Bektaşi, Taxtacı, Çepni, Yörük, Türkmən və hətta Türkiyədə olmayan Malakanlar, Estonlar, 
Kozalar və Almanlar bu rəqəmə daxil edilərək “mozaika” qabardılmışdır. Kitabın birinci 
hissəsində özünün fərziyyələri olan 47 etnik qrupun qısa izahları verilir. Kitabın ikinci 
hissəsində idarəçilik xəritə ilə birlikdə etnik areal verilir. Üçüncü hissədə etnik qruplarla bağlı 
tədqiqat yazıları yer almışdır. Dördüncü hissəsində isə hər etnik qrupun kənd siyahıları 

INTERNATİONAL EUROASİA Congress on 
Scientific Researches and Recent Trends-V full text 

December 16-19, 2019 Baku, Azerbaijan  ISBN 978-625-7029-51-3 137



Türkiyə nöqteyi nəzərindən verilir. Nəticədə isə, Türkiyə  əhalisinin 47 etnik qrupdan ibarət 
olduğunu kənd-kənd, oba-oba rayon-rayon və hətta məhəllə-məhəllə, küçə-küçə qeyd edir. Bu 
rəqəmi belə ifadə edir. “Qədim Rus xəritələrində 18 etnik qrup müəyyənləşməsinə qarşı 47 
fərqli etnik qrupun xəritəsi çıxarılmışdır. Qəbul olunmalıdır ki 72 millətin mövcud olduğu 
söylənilən yerdə bu saylar əksikdir..” 

Andrevsin Türkiyədə apardığı etnik qrup təsnifatındakı 47 qrupun 18 dənəsini etnik 
olaraq Türk olanlar təşkil edir. Məsələn: O Türkləri Sünnü Türk, Alevi Türk adlandıraraq 
çoxaltmış, Türkmənlər demiş, Alevi-Sünnü adı ilə artırmışdır. Amma bu 47 qrupa daxil olan 
18 qrupun hamısı Türkdür. Bunlar aşağıdakılardır. 
 

1. Türklər 
2. Türkmənlər 
3. Yörüklər 
4. Azərilər 
5. (azərbaycanlılar) 
6. Uyğurlar 
7. Qırğızlar 
8. Qazaxlar 
9. Özbəklər 
10. Balkarlar 
11. Qaraçaylar 
12. Kumuklar 
13. Karapapaqlar 
14. Köçmənlər 
15. Tatarlar 
16. Kirim Tatarlari 
17. Novay 
18. Taxtaçilar 
19. Abdallar 
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Lakin Andrevs bununla kifayətlənməmiş, Türk, Yörüklər, Türkmənlər, Tatarlar, Alevi 
və Sünni deyərək bunları da 47 qrupa daxil etmişdir. Bu üsulla da 8 qrup yaratmışdır. Bunun 
ardınca Kürdləri Alevi – Sünnü, Yezidi deyərək 3 yerə ayırmış, Zazaları Alevi, Sünni olaraq 
ayrı-ayrı etnik qrup adlandırmış, Ərəblərə Sünni Alevi və Xristian deyərək 3 yerə bölmüşdür. 
Yəni sonda qeyd edək ki, Andrevsin 47 etnik qrupundan 22-si Türklərdən ibarət olmuşdur. 

Türkiyəli tədqiqatçı Cemal Şener “Türkiye`de yaşayan etnik ve dinsel gruplar” 
kitabında qeyd edir ki, Andrevs türkləri Türkmən, Azəri (azərbaycanlı) və Taxtaçı adı ilə 
sinifləndirmiş, ayrı “etnik qruplar” yaratmışdır. Bu isə boş fərziyyələrdən ibarətdir” (Şener, 
2006: 68) Sonra Cemal Şener özü türklərə  

1. Türkmən 
2. Yörük 
3. Taxtaçı 
4. Yerli 
5. Manav 
6. Pallık (Artvin) 
7. Dadaş 
8. Efe 
9. Abdal (Kırşehir) 
10. Aydınlı (Adana) 
11. Aşiret 
12. Sıraç 
13. Nalcı 
14. Çepni 
15. Çaylak 
16. Teber 
17. Bəydili 
18. Barak 
19. Şirvanlılar 
20. Karabağlılar 
21. Kumuk 
22. Azeri (azərbaycanlı) 
23. Uyğur 
24. Qırğız 
25. Kazak 
26. Özbək 
27. Tatar 
28. Şaman 
29. Qaqauz 
30. Pomak 
31. Qacallar 
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32. Torbeşler 
33. Ortaqcılar 
Sonra Cemal Şener Türkiyə Respublikasında yaşayan türkləri aşağıdakı kimi təsnif 

etmişdir: 
1. Türklər. 
1) Hanefi Türklər 
2) Alevi Türklər 
3) Şiə Türklər 
4) Xristian Türklər 
2. Alevi Türklər 
a) Taxtaçı Türkmənlər 
b) Çepni Türkmənlər 
c) Sıraç  Türkmənlər 
d) Amucalar 
3. Xristian Türklər 
a) Ortodoks Xristian Türklər 
1) Qaqauz Türklər 
2) Karaman Türklər 
b) Katolik Xristian Türklər 
c) Protestan Xristian Türklər (Şener, 2006: 69) 
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POLITICAL AND ECONOMIC RELATIONS OF AZERBAIJAN 
WITH CENTRAL ASIAN TURKISH STATES 

AZERBAYCAN’IN ORTA ASYA TÜRK CUMHURİYETLERİ İLE SİYASİ VE EKONOMİK 
İLİŞKİLERİ 

Bahar ÖZSOY 
PhD student, Baku State University, International Relations 

Abstract 
One of the regions where independent states are established after the collapse of the Soviet 

Union is Central Asia. The region is strategically located at the intersection of East and West and 
is equipped with rich energy resources. The geographical location of the region and its energy 
resources increase its political and economic importance. Thus, today Central Asia is one of the 
main centers where the conflicting interests of global and regional powers and their struggles to 
prevail.  

Four of the five states of Central Asia are the Turkish Republic and except Kyrgyzstan 
these countries have significant energy reserves, especially oil and natural gas. In the 2000s, the 
Turkish states of the region played a major role in making Central Asia the center of attention for 
global players. Stability, security, integration, energy and geostrategic location are the main focus 
of interest for them. Therefore, some countries such as US, Rusia and European Union determine 
strategies for Central Asia in their foreign policies. 

Azerbaijan, one of the Turkish states which gained its independence in 1991, contributes 
greatly to the national economy with its rich energy resources. The Republic of Azerbaijan which 
signaled that it will implement an independent foreign policy by signing ‘the Contract of the 
Century’ in 1994 is the Turkish state that can adapt most quickly to the post-Soviet period. 
Azerbaijan, which established relations with the West since the second half of the 90s following 
the partial resolution of national problems, has also started to develop its relations with Turkish 
states in this process. In this context, today, one of the main priorities of Azerbaijan's foreign 
policy is the development of relations with the Turkish states. Although common history and 
culture are important, the issues for the transport of energy and energy cooperation with the 
2000s has been decisive in the development of relations. The article focuses on the current status 
of Azerbaijan's political and economic relations with the Turkish states of Central Asia.  

Keywords: Azerbaijan, Central Asia, Political relations, Economic relations, Caspian sea. 

Özet 
Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra bağımsız devletlerin kurulduğu bölgelerden biri 

Orta Asya’dır. Bölge stratejik olarak Doğu ve Batı'nın kesişme noktasında bulunur ve zengin 
enerji kaynakları ile donatılmıştır. Coğrafi konumu ve enerji kaynakları bölgenin politik ve 
ekonomik önemini arttırmaktadır. Dolayısıyla, bugün Orta Asya küresel ve bölgesel güçlerin 
çakışan çıkarlarının ve hakimiyet mücadelelerinin temel alanlarından biridir.  

Beş Orta Asya devletinden dördü Türk Cumhuriyetidir ve Kırgızistan dışındaki ülkeler 
özellikle petrol ve doğal gaz olmak üzere önemli enerji rezervlerine sahiptir. 2000'li yıllarda, 
bölgedeki Türk devletleri Orta Asya’nın küresel güçlerin ilgi odağı haline gelmesinde önemli bir 
rol oynamıştır. İstikrar, güvenlik, entegrasyon, enerji ve jeostratejik konum temel ilgi alanlarını 
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oluşturmaktadır. Bu nedenle, ABD, Rusya gibi ülkeler ve Avrupa Birliği dış politikalarında Orta 
Asya’ya yönelik stratejiler belirlemektedir. 

1991 yılında bağımsızlığını kazanan Türk devletlerinden biri olan Azerbaycan, zengin 
enerji kaynaklarıyla ülke ekonomisine büyük katkı sağlıyor. 1994 yılında “Yüzyılın Anlaşması”nı 
imzalayarak bağımsız bir dış politika uygulayacağının sinyalini veren Azerbaycan Cumhuriyeti, 
Sovyet sonrası döneme en hızlı şekilde adapte olan Türk devletidir. Ulusal sorunların kısmi 
çözümünü takiben 90'ların ikinci yarısından bu yana Batı ile ilişkiler kuran Azerbaycan, bu 
süreçte Türk devletleriyle ilişkilerini de geliştirmeye başlamıştır. Bu bağlamda, bugün 
Azerbaycan dış politikasının temel önceliklerinden biri, Türk devletleriyle ilişkilerin 
geliştirilmesidir. Ortak tarih ve kültür önemli olsa da, 2000'li yıllarla enerji taşımacılığı ve enerji 
işbirliği konuları, ilişkilerin gelişmesinde belirleyici olmuştur. Makale, Azerbaycan’ın Orta 
Asya’nın Türk devletleriyle siyasi ve ekonomik ilişkilerinin mevcut durumuna odaklanmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Azerbaycan, Orta Asya, Siyasi ilişkiler, Ekonomik ilişkiler, Hazar 
Denizi 
 

Introduction 
Nowadays, which globalization has accelerated, regional cooperation and integration 

efforts are very important for the relations among states. In this context, regional and global 
organizations, which have started to increase and diversify especially since the 20th century, have 
transformed bilateral relations into multilateral relations. After the collapse of the Soviet Union 
Turkish states in Central Asian and Caucases tried to form new bilateral and multilateral 
relations. However, due to the problems that the Soviets had left, in the early years, Turkish states 
were more partially from bilateral relations. In these years, Turkish states in the Caucasus and 
Central Asia became members of the Western Organizations such as UN and OSCE, the 
organizations based in Russia such as the Eurasian Economic Community, the Commonwealth of 
Independent States (CIS), the Shanghai Cooperation Organization (SCO) and the organizations in 
which all Turkish states such as TURKSOY and Turkish Council1. 

Central Asia is a land-locked region. Rich energy resources and geopolitical location make 
Central Asia an important region in the world arena. Although these are important in terms of 
Azerbaijan, there are also emotional reasons that make the region indispensable for it: all Turkish 
Sovet countries have the same language, religion, culture, history and also same fate. Azerbaijan 
has been quite willing to the development of alternative regional transport communications as an 
important part of ensuring economic and political sovereignty. This situation on the one hand, is 
an example for the economic freedom of Turkish states, on the other hand contributes to the 
cooperation between the Turkish states. In addition to this, it is impossible for Azerbaijan, which 
achieved great economic growth thanks to her large-scale energy projects after mid-90’s, to 
remain indifferent to events in the region where it has cultural and historical connection. 
Collaboration process, which has especially increased in last decade in the economic field, gained 
importance with the agreement to determine legal status of Caspian Sea. At this point, this study, 
which was prepared by considering last progress, focuses on cooperation Azerbaijan's with 
Turkish states and its political and economic affairs with them after independence. 

 
 
 

1 Turkmenistan is not a member yet. 
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Turkish States of Central Asia and Importance of Azerbaijan in Terms of These 
Countries 

Central Asia is a large area stretching from the Chinese border in the east to the Caspian 
Sea in the west and from Russia in the north to Iran and Afghanistan in the south. The countries 
of the region, which were under Soviet rule until 1991, achieved independence after the collapse 
of the Soviet Union. Central Asia, where uncertainty prevailed at the beginning, began to gain 
importance with the 2000s. The geopolitics and geo-economics  had made the region sphere of 
Great Game and Global Chessboard in the 21st century. Theories that reveal the global 
importance of Central Asia have been developed by analysts such as Halford Mackinder, Nichols 
Spykman and Zbigniew Brzezinski (Dar, 2014: 62).  

 
Table I: Post-Soviet Turkish States 

 
  

Population 
 

Major energy 
and mineral 

resources 

 
Some 

Organizations 
and 

Movements 

 
Turkish 

Organizations 

 
Kazakhstan 

 
18.55 

million 

* Oil, natural 
gas 

* Chromium, 
copper 

* Iron, gold 
* Uranium, 

coal 

* Shanghai 
Coop. Org. 
* Collective 

Sec. Treaty Org. 
* Eurasian 
Eco.Un. 

* TURKSOY 
* Turkish 
Council 

*TurkPA 

Turkmenistan 5.94 million * Natural gas 
*Oil 

* Permanent 
neutrality 

* TURKSOY 
 

 
Uzbekistan2  

 
32.98 

million 

* Natural gas, 
oil 

* Gold, 
uranium 
*Coal 

* Shanghai 
Coop. Org. 

* Non-aligned 
movement 

* TURKSOY 
*Turkish 
Council 

*TurkPA 

 
Kyrgyzstan 

 
6.42 million 

 
*Water 
* Gold, 

quicksilver 
* Antimony, 

coal 

* Shanghai 
Coop. Org. 
* Collective 

Sec. Treaty Org. 
* Eurasian 
Eco.Un. 

*TURKSOY 
* Turkish 
Council 

*TurkPA 

 
Azerbaijan 

 
10.05 

million 

 
*Oil 

* Natural gas 
 

 
* Non-aligned 

movement 

* TURKSOY 
* Turkish 
Council 

*TurkPA 
 

2 Uzbekistan, became a member of the Turkish Council in october 2019, attended the Parliamentary Assembly of 
Turkic Speaking Countries meeting (TURKPA) in December. 
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Table I presents demographic, political and economic information about Turkish States. 
According to the table, ). Uzbekistan is the most populous country in the region, while 
Turkmenistan is the lowest. All Turkish states have rich mineral and underground resources. All 
countries except Kyrgyzstan have significant oil and gas reserves. The Turkish states of Central 
Asia also have an important energy reserve. 8.4% of the world's oil reserves and 31.9% of the 
natural gas reserves are located in the member states of the Commonwealth of Independent States 
(BP 2019). Turkmenistan accounted for 70% of the known natural gas deposits in Central Asia 
(İbrahimov, 2018: 70). Kazakhstan and Uzbekistan have significant quantities of uranium, the 
former being the world’s third largest producer of uranium, and a major supplier to the EU 
(ec.europa.eu). Central Asia geographically settles in the heart of Asia. This is also an important 
opportunity for the development of commercial relations for the Turkish states of the region. 
Turkmenistan's declaration of "permanent neutrality" was formally recognized by the United 
Nations in 1995 and ıt  is not a member of any military-political alliance. Turkmenistan which is 
also stands at a distance to the organizations established among the Turkish States is a member of 
TURKSOY only. 

The dependence on energy in developing countries is increasing year by year. This 
increases the economic and political influence of energy-rich Turkish states in the global arena. 
However, one of the main problem areas in these countries is that the economic income cannot be 
reflected to social welfare. Although Azerbaijan and Kazakhstan are partly successful, there is a 
decline in human development data in other countries. For example, in 1995, the human 
development rank respectively in Azerbaijan, Kazakhstan, Uzbekistan, Turkmenistan and 
Kyrgyzstan was 99 (medium development), 64, 94, 86, and 89. The human development index 
rank of 2018 respectively realized as 80 (high human development), 58 (very high human 
development), 105 (high human development), 108 (high human development), 122 (medium 
human development) (UNDP 1995; UNDP 2018). It should also be noted that the economic 
growth of these countries is highly dependent on energy markets. The drop in oil and gas prices 
affect negatively the economies of Turkish states. For instance, Table II shows the economic 
growth of Turkish states (including Azerbaijan which is an energy-rich country in the Caucasus) 
since 2001. According to table, between 2001 and 2010, Azerbaijan was the country with the 
highest economic growth. After 2014, when oil prices fell, there have been serious contraction in 
the economies of Azerbaijan and Kazakhstan. Especially, Azerbaijan's economy shrank by 3.1 
percent. The economic growth of Uzbekistan and Kyrgyzstan economies, which do not have a 
significant share in energy exports, are progressing relatively stable. 
 

Table II: Emerging Market and Developing Economies: Real GDP  
  

Kazakhstan 
 

Turkmenistan 
 

Uzbekistan 
 

Kyrgyzstan 
 

Azerbaijan 
2001-

 
8.3 

 
13.2 

 
6.9 4.0 14.4 

2011 7.4 
 

14.7 8.3 6.0 –1.6 
2012 4.8 11.2 

 
8.2 

 
–0.1 2.2 

2013 6.0 
 

10.2 
 

8.0 
 

10.9 5.8 
2014 4.2 

 
10.3 

 
8.0 

 
4.0 2.8 

2015 1.2 
 

6.5 
 

7.9 
 

3.9 1.0 
2016 1.1 

 
6.2 

 
9.0 

 
4.3 -3.1 

2017 4.1 
 

6.5 
 

8.9 
 

4.7 0.1 
2018 4.1 

 
6.2 

 
5.0 

 
3.5 

 
1.4 
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Source: International Monetary Fund 2019 
 

It was uncertain who will be the main force in Middle Asia and Caucasus after collapse of 
Soviet Union. Because Russia was dealing with various internal problems and needed some time 
to recover. Although the USA interested in the region, the interest was not intense enough to take 
action in spite of Russia. Even if Turkey had enthusiasm and excitement to earn the name ‘Big 
Brother’ in 90’s, they did not have economic and political potential to defend Turkish states. In 
addition, some Turkish states kept distance with Turkey because of hesitation to lose dominance. 
So uncertainty and process of recovery keeps and important place in the first half of 90’s.  
Turkish states kept high growth race in the second half of 90’s in region, after political and 
economic stability was provided; to consolidate political and economic stability, notion of 
‘integration’ gained priority. While historical and cultural ties are an important factor for the 
unification of Turkish states, energy resources have been the the main determinants in the 
development of relations especially in the 2000s. All Turkish states, except for Kyrgyzstan, had 
the chance of collaboration to offer their rich energy sources to international market and achieve 
transit projects. It should be admitted that firstly Azerbaijan had the power to use its reserves 
actively and thus it had constituted an important example for all Turkish states. At this point, 
Azerbaijan’s success to invite western capital to the country by signing ‘Contract of Century’ in 
1994 was a threshold for others. Besides, the contract is the first big project carried out in spite of 
Russia and keeps foremost foundation stone for economic development of Azerbaijan. 
Furthermore, even though Azerbaijan faced tough social and economic issues because of the war 
with Armenia, has been the most successful Turkish state (of course, except Turkey) in terms of 
establishing good relations with the West. Baku government, having alternative ways to deliver 
their energy sources to Western market, is keen to projects passing from Turkey and behaves as a 
bridge to transfer energy from other Turkish states to Turkey. At this point, they have a key 
position for Kazakhstan and Turkmenistan, which have coast to Caspian Sea (Baku being the 
largest port in the Caspian Sea).  

Finally, having historical and cultural bonds with the region, these countries need each 
other to overcome problems in international area. Azerbaijan has potential to offer important 
chances to other Turkish states in terms of political and economic relations with West. 

 
Relations between Azerbaijan and Central Asian Turkish Republics  
In CCA states3, which have rich underground energy resources, revenue from other sectors 

is rather low; though these countries have great capital potential, they have sub structural 
problems. Moreover, some Turkish republics have border issues because of politics implemented 
by Soviets; some have conflicts with other countries based on ethnic reasons. 

After the second half of the nineties, rise of the Azerbaijan’s regional reputation, initiation 
and successful realization of several regionally important projects has also increased the political 
and economic credibility of Baku in the region and also fueled the intensification of mutual 
contacts with neighbors across the Caspian Sea (Qəribov 2017: 53). Besides, there are about 90 
thousand Azerbaijanis living in Kazakhstan, 60 thousand Azerbaijanis in Uzbekistan and 
Turkmenistan, 15 thousand Azerbaijanis in Kyrgyzstan and 14 thousand Azerbaijanis in 
Tajikistan (Qəribov 2017: 280). Therefore, the development of bilateral and multilateral relations 
with Turkish States is among the foreign policy priorities of Azerbaijan. 

3CCA countries comprise Armenia (ARM), Azerbaijan (AZE), Georgia (GEO), Kazakhstan (KAZ), the Kyrgyz 
Republic (KGZ), Tajikistan (TJK), Turkmenistan (TKM), and Uzbekistan (UZB). 
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Political Relations 
When analyzed Azerbaijan's relations with Central Asian Turkish states, it is seen that 

cooperation developed with almost every country within international and regional organizations 
in the first years. In this process, after ensuring of national politics and social stability, the 
integration between the countries of the region started to increase. In this context, especially in 
recent years, bilateral and multilateral relations between Azerbaijan and Central Asian Turkish 
states have been experiencing notable development. In the political terms, the heads of state come 
together more frequently in recent years and information exchange between senior officials and 
bureaucrats is carried out at regular intervals.  

Having strategic partnership, Azerbaijan has the highest level of collaboration with 
Kazakhstan in the Middle Asia. In the first years of independence, their most prominent problems 
were to establish social and economic stability due to Russian population they have. Astana 
government, embraced a balanced foreign policy between the West and Russia, determined an 
effective course of action to use their sources to establish prosperity in the country. In this 
process, Azerbaijan has been one of the most important partners of Kazakhstan. Kazakhstan 
President Nursultan Nazarbayev made the first formal visit to Azerbaijan on 16 September 1996; 
mutual visits from both sides have contributed not only politics but also economic relations 
between two states. The relations have been maintained at a high level as of 2016, the 
contractual-legal basis of Azerbaijani-Kazakh relations is based on over 100 agreements 
(Huseynov 2018: 141).  

Azerbaijan and Turkmenistan are two Turkish states, which clash often because of 
disagreement about sharing energy sources in Caspian Sea. Relations between almost came to 
zero point in 2001 because of crisis especially in early years of independence. After Gurbanguly 
Berdimuhamedov was elected as the new president of Turkmenistan in 2007, the political 
relations between the two states in the Caspian Sea began to revive. A treatment was signed on 
2nd July 2007 on making search in some parts of Caspian Sea and reopen Turkmenistan Embassy 
in Baku (Kerimkhanov 2018: 44). In time period till today, two country have come together both 
with visits of both state presidents and meetings of various organizations. In the relations between 
Azerbaijan and Turkmenistan, the Republic of Turkey has great importance. There is consensus 
among three countries on especially extracting energy and introducing it to international market. 
In addition, relations between Azerbaijan and Turkmenistan are expected to continue thanks to 
resolution of the problems about status of Caspian Sea. In this context, after Caspian States 
agreed on the status of Caspian Sea in august, President of Azerbaijan Republic Ilham Aliyev 
made a visit to Turkmenistan on 22nd November 2018. During negotiations they both made a 
joint declaration and signed 20 acts (https://president.az/articles/30825).  

Most important formally accepted document to improve relations between Azerbaijan and 
Kyrgyzstan is the Agreement Friendship and Cooperation, which was signed during the visit by 
President of Kyrgyz Republic Asker Akayev on 23rd April 1997. In this treatment, both sides 
determined basic principles of bilateral relations such as respect to independence and national 
sovereignty, not to involve in domestic issues of other country, establishing economic 
partnerships contributing in levels of the states and economic units (Qəribov 2017). However, to 
consolidate the formal relations on official ground was possible in the beginning of 2000’s. 
Within this framework, Embassy of Azerbaijan Republic in Kyrgyzstan was opened on 16th May 
2007, and diplomatic mission of Kyrgyzstan in Baku started on 10th August 2012. 

Uzbekistan, strategic key of Middle Asia, has an important position with their population 
potential and military power. Similarly, Azerbaijan is the biggest country in Caucasus with their 
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population and military power. ‘Fergana Valley’ is the most prominent problem between 
Kyrgyzstan and Uzbekistan after independence. Because Uzbek and Kyrgyz community live 
together by Fergana Valley border and the region was used for terror frequently, two countries 
came to brink of the war for a few times (Nəbiyev 2017). In the same time period, Azerbaijan-
Armenia war also delayed the establishment of relations between the two countries. On 26-27th 
May 1996, Islam Karimov made his first visit to Azerbaijan and during this visit ‘The Agreement 
of Friendship and Collaboration between Azerbaijan Republic and Uzbekistan Republic was 
signed (Birdişli 2017). To date, more than 110 legal documents have been signed to thoroughly 
regulate bilateral relations between Uzbekistan and Azerbaijan (Garibov 2013). Şavkat 
Mirziyoyev, who became the president of the country after Islam Karimov’s death on 2nd 
September 2016, draws attention with the applications in political, economic, and social issues. 
Starting a reformist process, Mirzoyey’s period is expected to contribute to Azerbaijan-
Uzbekistan relations. 

Economic Relations 
Interregional trade among the Central Asian countries is low, and it has been even declining 

since the dissolution of the Soviet Union at the beginning of the 1990s. The most important 
sources of income of the Central Asian countries are agriculture and natural resources. Therefore, 
there is huge potential to further develop trade relations with the Central Asian. With the annual 
trade turn-over of about $578 mln, the Central Asian region is one of the important trade partners 
of Azerbaijan (Garibov 2013). However, ıt should be noted that this partnership is well below the 
potential. 

The table below shows the trade volume of Azerbaijan with Turkish states as of years:  
 

Table III: Foreign trade volume of Azerbaijan with Central Asian Turkish States 
  

Kazakhstan 
 

Turkmenistan 
 

Uzbekistan 
 

Kyrgyzstan 
 

Total 
2005 112511,2 

 
516529,4 102645,2 

 
3367,7 

 
8558373,6 

2006 232908,0 378532,1 
 

34347,4 
 

7507,0 
 

11638908,7 
2007 349888,5 

 
53893,5 

 
23586,2 

 
3622,3 

 
11771747,6 

2008 490300,6 
 

72561,4 
 

29893,1 
 

4927,6 
 

54926021,1 
2009 205771,8 

 
63649,8 

 
18135,1 

 
5310,1 

 
20824469,3 

2010 338144,3 
 

214596,4 
 

32634,1 
 

41547,7 
 

27960821,8 
2011 275589,3 

 
56835,2 

 
72436,8 

 
22074,7 

 
36326867,0 

2012 393427,4 
 

91629,8 
 

19550,8 
 

28917,6 
 

33560854,4 
2013 370997,6 

 
88152,4 

 
21447,9 

 
14528,0 34687919,3 

2014 250895,6 
 

51201,2 
 

61512,2 
 

27502,9 
 

31016306,5 
2015 116883,4 

 
52433,9 

 
17041,4 

 
8165,2 

 
21945815,6 

2016 124391,3 
 

152276,0 
 

15329,2 
 

6725,2 
 

21946732,5 
2017 142099,9 

 
164145,8 

 
30000,6 

 
1760,2 

 
22593631,9 

  Source: The State Statistical Committe of the Republic of Azerbaijan 
Table III shows that current volume of the trade does not appropriately represent the 

potential of mutual economic interaction between Azerbaijan and the Central Asian Turkish 
countries. Kazakhstan has plenty of energy and mining sources including second largest uranium 
reserves of the world. In this context, energy and transport projects have been key issues in 
Azerbaijan-Kazakhstan relations. Energy and other goods produced in Kazakhstan are carried to 
Europe via Azerbaijan. While Azerbaijan is considered as a bridge to carry Kazakhstan to Turkey 
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and Europe, Kazakhstan offers Middle Asia and China routes to Azerbaijan. When the table is 
analyzed, Kazakhstan is one of two countries, which have the highest share of foreign trade 
volume with Azerbaijan among Turkish states. Foreign trade volume became the top point in 
2008 exceeding 490 million. After decreased between 2012 and 2016, import and export rates 
tend to rise in last two years.  

When Azerbaijan’s foreign trade volume is analyzed in the scope of years, Turkmenistan 
has the highest share in 2005 and 2006. However, trade relations between two countries, which 
decreased 7 times in 2007 lower than it was 2007, holds a negative trend. After, import and 
export rates began to increase again in 2016. Turkmenistan has the highest rate in Azerbaijan’s 
foreign trade volume in 2016 and 2017 among Middle Asia Turkish States.  
There is collaboration Joint Commission between Azerbaijan and Uzbekistan, which tries to 
adapt free market economy with Mirziyoyev’s period. In Uzbekistan, there are 45 firms, which 
have investors from Azerbaijan, and these firms generally operate in energy, light industry, 
machine engineering, metal processing, insurance, science and education, construction and trade 
fields (Kerimkhanov 2018: 5). Uzbekistan has the second lowest share in foreign trade volume 
with Azerbaijan, after Kyrgyzstan. Foreign trade volume with Tashkent decreased to 102645,2 $ 
in 2017, which was 102645,2 $ in 2005. However, Uzbekistan has the highest rate of increase 
(50%) in foreign trade volume with Azerbaijan in 2017.  

Kyrgyzstan which is consisting of the development assistance 25% of its budget has a 
fragile economy (Ministry of Strategy and Finance Republic of Korea 2016: 31). A free trade 
agreement between two countries; an inter-governmental commission on trade-economy, science-
technique, and cultural-human issues and Kyrgyz-Azerbaijan Investment Fund were decided to 
establish. Trade-Economy Collaboration Inter-Governmental Commission shows good 
performance. Since it was established, topical issues of bilateral economic relation were 
discussed and prior aspects of more collaboration were determined (Buranov 2018). However, 
when the data in the table is analyzed, Kyrgyzstan is the country where trade volume is the 
lowest in all years. Except for 2007, foreign trade volume between two countries increased until 
2012. However, after that year, Azerbaijan’s import and export rate between Kyrgyzstan 
decreased; finally, it came to lowest point (1760,2 $) in 2017. 

 
Caspian Sea  
The Caspian Sea, which is the stakeholder of three Turkish States, such as Turkmenistan, 

Azerbaijan and Kazakhstan has a strategic importance for countries that provide its economic and 
political development from energy. Caspian Sea oil reserve is 100 billion barrels more than the 
specified oil reserves in Iraq. It is about two-thirds of the world's largest oil reserves in Saudi 
Arabia's oil reserves -261 billion barrels (Yüce 2007). Therefore, the Caspian Sea, on the one 
hand, is the most important pillar of the cooperation between the Turkish states, on the other hand 
it is the largest source of dispute between Azerbaijan and Turkmenistan. 

The demands of Azerbaijan and Kazakhstan on the status of the Caspian are generally 
similar. Because the region's oil wealth is concentrated in particularly Azerbaijan and Kazakhstan 
part, many agreements have been made with regard to sharing and transporting energy between 
the two countries (Ongarova 2018: 11). For instance, between 2001 and 2003, Azerbaijan, 
Kazakhstan and Russia reached a breakthrough on the legal status of the Caspian Sea, as the 
countries managed to divide the seabed along the median line and agreed to a solution about their 
sectors. Despite the objections of Iran and Turkmenistan each sector, with all its resources and 
surface has been accepted as an exclusive zone of its state (Huseynov 2018). In addition to this, 
50 working group meetings have been held at the level of five leaders until today in order to 
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determine the legal status of the Caspian Sea. Lastly, on August 12th the leaders of the five 
Caspian countries met in the Aqtau city of Kazakh to determine the Caspian’s status. The 
uncertainty over 20 years in the Aqtau Summit has largely been solved; the contract which 
determines the legal status of the Caspian Sea has been accepted by the Caspian states. According 
to this, Caspian is designated as ‘sea’ in the contract text (Kötek 2018). According to the 
agreement, the surface part of the Caspian Sea will be used jointly by the parties, and the bottom 
and mine reserves will be shared between neighboring states on the basis of international law. 

Some highlights ın the 24-item agreement are (Bekdeş 2018):   
- Each party shall establish the breadth of its territorial waters up to a limit not exceeding 
15 nautical miles, measured from baselines determined in accordance with this Convention. 
- Each party shall establish a 10 nautical miles-wide fishery zone adjacent to the territorial 
waters. 
- Each party shall have the exclusive right to regulate, authorize and conduct marine 
scientific research in its territorial waters.  
- The parties may lay submarine cables and pipelines on the bed of the Caspian Sea 
- Non-presence in the Caspian Sea of armed forces not belonging to the parties 

When was analyzed the agreement, although the process has spread over a long period of 
time, the emergence of a conclusion agreed by each state is a positive development. With the 
agreement it seems more possible to presenting Turkmenistan and Kazakhstan's oil to the world 
market through Azerbaijan. Thus, the Trans Caspian Pipeline Project,4 which was postponed due 
to the unresolved status problem, will be on the agenda again. Trans-Caspian gas pipeline project 
provides for the supply of Turkmen natural gas to the European market in the amount of 30 
billion cubic meters annually for at least 30 years. The project to lay a 300-kilometer gas pipeline 
along the bottom of the Caspian Sea to the shores of Azerbaijan is optimal for the delivery of 
Turkmen resources to the European market. The Turkmen fuel can be transported further and 
delivered to Turkey, which borders European countries. The Trans-Caspian gas pipeline could 
become a part of several large-scale projects, including AGRI (Azerbaijan-Georgia-Romania 
Interconnector) and TANAP, the participants of which are Azerbaijan and Turkey (Kerimkhanov 
2018). 

Conclusion and Evaluation 
Azerbaijan has adopted a strategy based on friendship and cooperation with the Turkish 

states that have shared the same fate for many years; participated actively in the organizations of 
the Turkish states. All Turkish states defend the territorial integrity of Azerbaijan and limit their 
relations with Armenia. The heads of state are coming together more frequently in recent years, 
and information exchange between senior officials and bureaucrats is carried out at regular 
intervals. In this context, political relations with Kyrgyzstan, which does not have any serious 
problems in foreign policy, continue in a limited plane. Azerbaijan's relations with Kazakhstan 
and Uzbekistan are at a strategic partnership level. There is a dispute between Azerbaijan and 
Turkmenistan on the sharing of energy deposits in the Caspian. However, the relations developed 
in recent years are likely to develop further on the 12th of August, 2018, after the agreement with 

4Trans-Caspian gas pipeline project provides for the supply of Turkmen natural gas to the European market in the 
amount of 30 billion cubic meters annually for at least 30 years. The project to lay a 300-kilometer gas pipeline along 
the bottom of the Caspian Sea to the shores of Azerbaijan is optimal for the delivery of Turkmen resources to the 
European market. The Turkmen fuel can be transported further and delivered to Turkey, which borders European 
countries. The Trans-Caspian gas pipeline could become a part of several large-scale projects, including AGRI 
(Azerbaijan-Georgia-Romania Interconnector) and TANAP, the participants of which are Azerbaijan and Turkey 
(Kerimkhanov 2018). 
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the Caspian states to determine the status of the Caspian. Azerbaijan provides Central Asia with a 
link to Western countries through Turkey, as it remains a part of the post-Soviet space. This 
situation will contribute to the convergence of Azerbaijan and Turkmenistan in energy projects. 
However, it is necessary to state that the economic relations between the Turkish states are well 
below the potential. Particularly, while the commercial relations with Kazakhstan and 
Turkmenistan where improved cooperation in the field of energy are relatively better condition 
has not been developed sufficiently with Uzbekistan and Kyrgyzstan. At this point, it is required 
that commercial relations with these countries should be increased and diversified. 

Finally, it is necessary that the relations of Azerbaijan with the Turkish states should not be 
evaluated unilaterally. The development of mutual relations and even the establishment of an 
institutional union between Turkish states should be considered as an alternative to the effective 
use of resources and outputs. In recent years China, is an undesirable partner in the European 
Union's energy share in Central Asia and is a competitor to be considered for the United States 
and Russia (for the distant future, although not for the near future) with its growing area of 
influence. The increasing number of actors on the region in this way necessitates the development 
of various policies by the regional states. At this point when considered together with Azerbaijan, 
the holistic approach of Turkish states in economic, geographic, military, cultural and 
demographic terms will put more emphasis on the ‘power’ element in the global arena. In this 
context, integration emerge as a necessity rather than an option for Turkish states. The realization 
of this stage depends on the political and economic cooperation of the Turkish states. 
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BİR ÖMRÜN HİKÂYESİ: MEMMED SADIG 
    AĞABEYZADE 

Makbule SABZİYEVA 
Prof.Dr., Bölüm Başkanı Rus 

Dili ve Edebiyatı Bölümü 
Anadolu Üniversitesi Türkiye 

Özet: Memmed Sadıg Ağabeyzade (1865-1944) Azerbaycan’ın Göyçay şehrinde doğdu. 
Petersburg Harp Mektebi’ni bitirdikten sonra Rus ordusunda general rütbesine kadar yükseldi.  
Birinci Dünya Savaşından sonra Azerbaycan’a dönen Ağabeyzade Azerbaycan Demokratik 
Cumhuriyetinin kuruluşuna katılır ve 21 ay süren Cumhuriyetin Savunma Bakanı Yardımcısı 
ve İç İşleri Bakanı görevini vekâleten yürütür. ADC’nin çöküşüyle 1921 yılında ülkeyi terk 
eden Ağabeyzade hakkında 1992 yılına kadar bir bilgiye ulaşılamıyor.  
1992 yılında Paris’te Memmed Sadıg Ağabeyzade’nin İstanbul’da yaşayan ünlü mütefekkir, 
edip, hekim ve ressam Ali bey Hüseyinzade ’ye yazdığı mektupları bulunur. Bu bildiride 
Azerbaycan’ın İstiklal Müzesinde saklanan bu mektuplara dayanarak Memmed Sadıg 
Ağabeyzade’nin geçtiği zor ama şerefli hayat yolu ele alınmıştır. Çalışmada, Memmed Sadıg 
Ağabeyzade’nin Rus ordusunda hizmetteyken “Türkmen Dili” ders kitabını yazdığı, sonradan 
ise çok zor şartlarda Polonya dilinde “Arap Dilinin Grameri”, “Fars Dilinin Grameri” ve 
“Türk Dilinin Grameri” kitaplarını yazdığını ve Doğubilimi profesörü derecesine kadar 
yükseldiği hakkında bilgi verilmektedir. General, ADC kurucusu, Polonya’da Doğubiliminin 
kurucusu, Lviv şehrinin sokaklarından birine adı verilen Memmed Sadıg Ağabeyzade 
günümüzde Azerbaycan’da bilinmemektedir. Araştırmacıların sayesinde Lviv şehrindeki 
Katolik kabristanlığında yüzü kıbleye üzerinde ay yıldız çizilen bakımsız bir mezar 
bulunmuştur. Bu mezar Memmed Sadıg Ağabeyzade’ye aittir.   
Anahtar Kelimeler: Memmed Sadıg Ağabeyzade, Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti, 
Doğubilim, Polonya   

Abstract: Mammad Sadig Agabeyzadeh (1864-1944) was born in Azerbaijan. After 
graduating from the St. Petersburg Warfare School he promoted to the rank of general in the 
Russian army. After World War 1 Agabeyzadeh returned to Azerbaijan and participated in the 
establishment of the Azerbaijan Democratic Republic which existed 21 months. During this 
time he was the Deputy Defense Minister of the Republic and conducted proxy task of the 
Minister of Internal Affairs. 
From his departure from Baku in 1921till 1991 there was not any information about him. But 
in1992, in Paris had been found Mammad Sadig Agabeyzadeh’s letters which he wrote to 
famous thinker Ali Bey Huseyinzadeh living in Istanbul. In this paper, on the basis of letters 
stored in Azerbaijan National Museum we told about Mammad Sadig Bey’s difficult but 
honorable way of life. Mammad Sadig Agabeyzadeh serving in the Russian army wrote the 
study book of the Turkmen language, later in very difficult circumstances he wrote "Grammar 
of the Arabic language", "Grammar of the Persian language" and "Grammar of the Turkish 
language" Polish language, and rose up orientalist professor degree. War general, founder of 
Azerbaijan Democratic Republic, founder of the Orientalism in Poland, the man whose name 
given to one of the Lviv’s streets is not recognized at the moment in Azerbaijan. Thanks to 
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the researchers, at the Catholic cemetery of Lviv was found the tomb facing Mecca where 
drawn the star and moon on it. This grave belongs to Mammad Sadig Agabeyzadeh.  
Keywords: Mammad Sadig Agabeyzadeh, Azerbaijan Democratic Republic, Orientalism, 
Poland 
Giriş: 
Memmed Sadıg Ağabeyzade 15 Mart 1865 yılında Azerbaycan’ın Göyçay ilçesinde dünyaya 
gelir. 1882 yılında Bakü’de Fen Bilimleri üzerine ortaokulu bitirir. 1886 yılında Petersburg’da 
Harp Piyade ve Topçu okulundan mezun olur. 1886–1889 yıllarında Petersburg’da Harp 
Bakanlığının Baş Karargâhında Doğu Dilleri Enstitüsünde eğitim görür. (Sametli: 1998, s.18) 
Aynı zamanda 1886 yılından itibaren astsubay olarak Kafkas Topçu Bölüğünde, 1889–1913 
yılları arasında ise Türkistan’da ve Hazar ötesi bölgelerde hizmet eder. Türkistan’dayken 
Memmed Sadıg Ağabeyzade, Rus dilinde “Türkmen Ata Sözleri Mecmuası” ve “Türkmen 
Dili Üzerine Ders Kitabı”nı yazar. Bu kitaplar için Ağabeyzade, Buhara Hanı tarafından 
ödüllendirilir. (Aliyarlı, Behbudov: 2013, s.101). 1913 yılında 48 yaşındayken Ağabeyzade 
tümgeneral rütbesinde ordudan emekliliğe ayrılır ve memleketi Göyçay’a döner. 1914 yılında 
Birinci Dünya Muharebesi başlayınca Sadıg Bey Ağabeyzade yeniden orduya çağrılır. 1917 
yılında Ekim Devrimi sonucu hükümete gelen Bolşevikler, Rusya’nın Birinci Dünya 
Savaşından ayrıldığını resmen ilan eder ve Sadıg Bey tekrar memleketine döner. 28 Mayıs 
1918 yılında Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti kurulur. Sadıg Bey’in tecrübesinden 
yararlanmak isteyen cumhuriyetçiler onu devlet yönetimine davet ederler. 1918–1920 
yıllarında Memmed Sadıg Bey Azerbaycan Demokratik Cumhuriyetinin Savunma 
Bakanlığında Bakan Yardımcılığı ve İç İşleri Bakanlığında Bakan görevini vekâleten yürütür. 
Bu sırada Azerbaycan’ın illerinin (Gence, Bakü vb.) polis teşkilatlarında ıslahatlar hayata 
geçirir. İlk defa Polis Meslek Okulu kurulur. 1920 yılında Bolşeviklerin ordusu (XI. Kızıl 
Ordu) Bakü’ye girdikten sonra birçoklarının yapmak zorunda kaldığı gibi Memmed Sadık 
Ağabeyzade de Bakü’den ayrılır ve tanınmış mütefekkir Alibey Hüseyinzade’nin (Turan) 
yanına gitmek üzere İstanbul’a yola çıkar. (Aliyarlı, Behbudov: 2013, s.94). İstanbul için de o 
dönem çok zor bir dönemdi ve İstanbul’da uzun süre kalamayacağını anlayan Ağabeyzade 
1921 yılında, 56 yaşındayken Paris’e gitmek üzere İstanbul’dan ayrılır. İstanbul’dan 
ayrıldıktan sonraki yıllarda Memmed Sadıg Ağabeyzade’nin İstanbul’a Alibey 
Hüseyinzade’ye yazdığı mektupları 1992 yılında Paris’te bulunmuştur. Sunduğumuz 
çalışmada, Azerbaycan’ın İstiklal Müzesinde saklanan bu mektuplar üzerinden Memmed 
Sadıg Ağabeyzade’nin 56 yaşından sonraki, Avrupa’da geçirdiği hayatını anlatmaya 
çalışacağız. 
Gelişme: 
Paris’e gelen Memmed Sadıg Ağabeyzade ilk önce hemşehrileri ile irtibat kurmak ister. Fakat 
yaşanan olaylar, yeni ortam, gelecek konusunda güvensizlik herkeste korku uyandırdığı için 
muhacirler birbirinden uzak duruyorlardı.  Kendine iş bulmak ümidiyle sürekli ilanları takip 
eden Ağabeyzade kalan zamanını yaşadığı evin yakınındaki çocuk parkında geçirir, 
banklardan birine oturarak fikirlere dalardı.  
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… Sadık, oğlum, dereye gitme, suya düşersen… Yok, anacığım, ben burada, 
nar bahçesinde olacağım. Baksana ana, nar ağaçları ne güzel çiçekleyip… 
Evet, Paris benzersiz Bulon (Boulogne) ormanı ile çok güzeldir fakat 
kulaklarıma nedense hep kavaklarımızın fısıltısı geliyor… Vatan… Adını 
dile getirmeye korktuğum Vatan… Başı belalı Vatan… (ACDA: Fond 894, 
liste 2, iş 78). 

1921 yılının sonbaharı ve kışı boyunca Paris’te iş bulamayan Memmed Sadıg Bey 1922 
yılının ilkbaharında Petersburg’da Doğu Dilleri Enstitüsünde birlikte okuduğu Baron 
Hoven’in Nis bölgesinde oturduğunu öğrenir ve mektup yazarak iş bulmasında ona yardım 
etmesini rica eder. Baron Hoven, 1900 yılında Bakü Valisinin yanında hizmet etmiş bir Rus 
albayıydı. Bakü’deyken, İslam dinini kabul etmiş ve Müslümanları, özellikle de Türkleri çok 
severek, kendini onların tebaasından sayan bir insandı. Memmed Sadıg Bey’in mektubuna 
kayıtsız kalmayan Baron Hoven hemen onu Nis’e davet eder. 1922 yılının baharında 
Memmed Sadıg Bey Nis’e gelir ve bir süre onun evinde misafir kaldıktan sonra başka bir eve 
taşınır.  

… Yine Ramazan bayramı geldi. Geçen sene bu zaman ben İstanbul’da Ali 
Beyin ailesiyle birlikteydim. Ondan bir yıl önce ise… Ah, bu yalnızlık ne 
kadar da üzücü… Acaba Bakü’de bu sene Ramazan bayramı nasıl 
kutlanılır… İyi ki Nis’e geldim. Almanya çok pahalı. Burada ise tasarruf 
yapabilirim, belki de iş bulurum. Acaba, kardeşlerimden İstanbul’a gelen 
olacak mı? Acaba, bu mümkün mü? Acaba, Bakü’ye mektup yazabilir 
miyim? Bu tehlikeli olmaz mı? (ACDA: Fond 894, liste 2, iş 140). 

Bahar ve yaz boyunca hala iş bulmayan Memmed Sadıg Bey Nis’te yaşamaya devam eder.  
10 Eylül 1922  
Bugün ne güzel bir gündür. Türk ordusunun emsalsiz harp mucizesi-azgın 
düşmanı ana vatan topraklardan kovup çıkarması beni ne kadar da 
sevindiriyor. Bu sevincimi paylaşmak için bir kişiyi bile bulamıyorum. 
Keşki öz halkımın bu emsalsiz zafer günü İstanbul’da olsaydım ve var 
sesimle “Yaşasın Türkün Askeri!” diyerek bağırsaydım. Allaha çok şükür.     
4 yılın heyecanına, sarsıntılarına nihayet son verildi. Türkiye’nin adı ve 
şerefi sadece Müslüman âlemine değil bütün dünyaya yayıldı. Ne güzel bir 
zafer! (ACDA: Fond 894, liste 2, iş 141). 
 
20 Kasım 1922 
Bugün Lozan konferansı başlıyor… Allah’ım, sen Türklerin zaferinin 
tamamlanmasına yardım et… Ali Beyin şiirleri büyük olaylardan haber 
vererek beni umutlandırıyor. İyi ki bu yalnız, işsiz, üzüntülü hayatımda Ali 
Beyin mektupları var… İstanbul… Dünyanın gözü İstanbul… Keşke ben de 
şimdi Ali Bey gibi senin dar sokaklarını dolaşsam… O zaman Ali Beyin 
evinde benim için ayrılmış aşağıdaki odada her akşam, yemekten sonra 
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büyüklü küçüklü şöminenin etrafında toplanır, sıcak kahve içer, önemli 
konularda sohbetler ederdik. Ahdie Hanım, Saadet Hanım, Memmed Selim, 
Saide, Andelip Hanım, Feyzaver… Ne güzel günlerdi o günler… Ali Bey, 
çocukların beni sık sık hatırladığını yazıyor. Acaba, beni hâlâ babaları mı 
sanıyorlar? Ben de sizi hatırlıyorum azizlerim… O zaman benim gurbette 
böyle acılı ağrılı yalnız günler geçireceğimi kim bilirdi… Toprağına kurban 
olayım vatan… Her şeyin bir ölçüsü var, ama öyle görünüyor ki vatan 
hasretinin ölçüsü yokmuş. Gene annemin ılık nefesini hissettim… Galiba 
yavaş yavaş aklımı kaybediyorum… İşsizlik beni çok üzüyor… Günden 
güne maddi imkânlarım tükeniyor… Ali Bey İstanbul’da bana bir iş 
bulsaydı… (ACDA: Fond 894, liste 2, iş 140). 

Memmed Sadıg Beyin vatan hasreti ile dolu mektuplarından, o yıl ve daha sonraki yıllarda da 
iş bulmadığını, maddi imkânlarının tamamen tükendiğini ve çok zorluk içinde Nis’te 
yaşamaya devam ettiğini; o sırada Fransızcayı artık mükemmel şekilde öğrendiğini, Türk, Rus 
ve Fransız dillerinde ders vereceği hakkında ilanlar verdiğini ve bu ilanların cevapsız 
kaldığını öğreniyoruz.   
Fransa’da geçen zor, ıstıraplı, hayal kırıklığı ve hasretle dolu yılların ardından 1926 yılının 
sonunda Azerbaycan’da yaşadığı zaman Memmed Sadıg Beyi yakından tanıyan Lviv Doğu 
Dilleri Enstitüsünün müdürü Doğubilimci Zigmunt Smogorjevski, Memmed Sadıg Beyi Doğu 
Dillerinde ders vermek için Polonya’ya Lviv Üniversitesine davet eder… Memmed Sadık Bey 
Lviv’de çalışmaya başlar… Ve böylece yıllar geçer… 

Merhametli Allah’ım! Senden çok razıyım. Lviv Üniversitesinde Türk ve 
Fars dillerinde eğitim verdiğim için memnunum. Aldığım maaş sıradan bir 
yaşam için yeterlidir. İmkân bulursam seneye yaz tatiline Türkiye’ye de 
gidebilirim. Ana dilimi ne kadar da özledim. İyi ki derslerde Türkçe 
metinler çeviriyoruz, yoksa insan kendini dünyadan tamamen tecrit edilmiş 
hisseder… (ACDA: Fond 894, liste 7, iş 21).    

Birçok ıstırap ve heyecandan, düzensiz yaşam tarzından sonra Sadık Bey, yıllar boyunca 
edindiği bilgi, düşünce ve birikimin gücüyle bilime hizmet ederek hayatının ikinci yükselişini 
yaşar. Gurbette, her şeyin yabancı olduğu bir yerde o, ana toprağının, Anadolu’nun nefesini 
yaşatır. Azerbaycan Milli Polis Teşkilatının temelini atan Memmed Sadıg Bey, bu sefer, 
yükselişinin ikinci döneminde Polonya’da Doğu Dilleri Okulunun kurucusu olur. O, sadece 
okul değil ekol kurar. Polonya dilinde yazdıkları (1931 – “Türk Dilinin Grameri”, 1932 - 
“Fars Dilinin Grameri” ve 1934 – “Arap Dilinin Grameri”) ders kitapları ile profesörlük 
derecesine yükselir.  Bu kitaplar, Polonya’da hâlâ kaynak kitap olarak kullanılmaktadırlar. 
Memmed Sadıg Ağabeyzade’nin Azerbaycan İstiklal Müzesinin Arşivindeki dosyasında 
bulunan belgeleri incelediğimizde, onun Lviv’da da çok sıkıntı çektiğini görmekteyiz. Yaşı 
arttıkça çoğalan sağlık sorunları, Türkiye sınırını geçtiği zaman Yunanların onun nüfus 
cüzdanını ve diplomalarını almaları sonucu Lviv şehrinde yaşayabilmesi için vizesinin 
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müddetinin uzatılmasında çıkan zorluklar Memmed Sadık Beyi çok üzer, sinir sistemini 
yıpratır. 
İkinci dünya savaşı sırasında (1939 – 1945) faşistler Lviv şehrini aldıktan sonra birçok bilim 
adamları, profesörler kurşuna dizilir, hapse atılır. Zengin kütüphaneye sahip, şehrin güzel 
evlerinden birinde oturan Profesör Ağabeyzade’nin evi Alman subayların karargâhına 
dönüşür. Memmed Sadıg Bey, bir daha zulmün ve cehaletin kurbanı olarak evin karanlık 
rutubetli bodrumuna taşınır. Sıhhatinin tamamen bozulmasına, hafızasının kısmen 
silinmesine, sağ elinin felç olmasına, en güçlü gözlükle bile yazılanları görmemesine rağmen 
hayatının sembolü olan iradesini ve eğilmezliğini bir daha sergileyerek yaşamın verdiği 
zorluklara rağmen derslere devam eder.   
Tümgeneral, doğubilimci Profesör Memmed Sadıg Ağabeyzade 1944 yılının sonbaharında bu 
dünyadan ayrılır. Evinin karanlık bodrum katında gözlerini kapatırken belki de onu bu hayata 
bağlayan sırdaşlarını, ayrı düştüğü dostlarını, akrabalarını hatırlamış ve bütün yaşadıkları bir 
film şeridi gibi gözlerinin önünden geçmiştir. Nar bahçelerini, kardeşlerini, eşini, orduda 
geçen yıllarını, Batum’da karşıladığı ve Bakü’ye kadar eşlik ettiği Amerika Birleşik 
Devletlerinin Baş Karargâhının temsilcisi General Harbort’un, Zeynalabdin Tağıyev’in 
verdiği ziyafette onun şerefine kaldırdığı kadehi (Aliyarlı, Behbudov: 2013, s.93), 
gurbetteyken Krişvetsler’den, Baron Hoven’in ailesinden gördüğü samimiyeti, Profesör 
Smogorjevski’nin gösterdiği dikkati, öğrencilerini hatırlarken belki de zayıf vücuduna güç 
gelmiş ve yüreği yeniden yaşamak arzusuyla dolmuştur. Ve belki tam o zaman Göyçay’ın 
azametli, gururlu kavaklarının fısıltısını duymuş, dağlardan akan suların serinliğini hissetmiş 
ve hasretini çektiği Azerbaycan’a kavuşmuştur. 
Profesör Ağabeyzade’nin öğrencisi Yahudi Tadeuş Levitskiy ayazlı bir sonbahar gecesinde 
büyük tehlike altında Sadıg Bey’i Katolik kabristanlığında, Müslüman âdeti üzere Hocasını 
yüzü kıbleye dönük bir şekilde defneder, mezar taşına da ay-yıldız resmini oyar. 
Sonuç:  
Sadıg Bey! Sen bu dünyadan göçtün, mezar taşın eğildi, kabrini ot bastı, sen unutuldun, ama 
eserlerin kaldı. Kurduğunuz Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti şimdi bağımsızlığının 19. 
yılında, Lviv seni doğubilimcilik ekolünün kurucusu olarak tanıyor. Lviv’de, yaşadığın evin 
duvarına isminin bulunduğu tabela asılmıştır. (AİM: iş No 2815). Öğrencilerin senden güç 
aldı ve yolunu devam ettirdiler. Bundan sonra daha kaç kişi senden hayatı öğrenecek, 
metanetini, eğilmezliğini örnek alacak ve geçtiğin yolu takip edecektir. 2006 yılında 
doğumunun 140. yılının anısına Ukrayna’da yaşayan Azerbaycanlı bilim adamlarının 
düzenlediği Ukrayna ve Türk Dünyası Dostluğu Uluslararası Sempozyumu gerçekleştirildi. 
Bir zamanlar sekiz dili öğrenmekle halkları kendinde birleştirdin, şimdi yolunun devamcıları 
dostluk ve barış toplantıları yapıyor. Eserlerin öğreniliyor, adın ölümsüzlüğe kavuşuyor.  
Memmed Sadıg Bey Ağabeyzade (1865-1944) uzun ve şerefli bir ömür yaşadı. Bir Türk oğlu 
olarak Rus imparatorluğunun ordusunda 14 yıl içinde tümgeneral derecesine yükseldi, ikinci 
dereceli mukaddes Anna nişanı ile taltif olundu, Türkmen halkı için Türkmen dilinin özünü 
araştırarak “Türkmen Dili” ders kitabını ve “Türkmen Atalar Sözü ve Deyimleri Mecmuası” 
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kitabını hazırladı, Birinci Dünya Savaşında orduya katıldı, Azerbaycan Milli Polis 
Teşkilatının kurucusu oldu, Polonya dilinde Türk, Arap, Fars dillerinden ders kitapları 
yazarak Polonya’da doğubilimciliğinin kurucularından biri oldu.  
Sekiz dil biliyordu. Duldu, çocuğu yoktu.     
Kaynakça: 
1.Aliyarlı İ. Behbudov T. (2013). Bağımsız Azerbaycan’da Polis Teşkilatının kurulması ve 
faaliyeti (1918-1920). Bakü, Mütercim.  
2.Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Arşivi. ACDA Fond 894, liste 2, iş 78, Bakü. 
3.Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Arşivi. ACDA Fond 894, liste 2, iş 140, Bakü. 
4.Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Arşivi. ACDA Fond 894, liste 2, iş 141, Bakü. 
5.Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Arşivi.  ACDA Fond 894, liste 7, iş 21, Bakü. 
6.Azerbaycan Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı Azerbaycan İstiklal Müzesinin 
materyalleri, AİM iş No 2815, Bakü. 
7.Sametli Ali. (1998). İki ömür yaşayan adam. Bakü, Harbi Neşriyat. 
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MISIR MİLLÎ KÜTÜPHANESİNDEKİ NECÂTÎ BEG DİVAN 
NÜSHALARI HAKKINDA 

 
                                                            Abuzer KALYON 
Dr. Öğrt. Üyesi, Ankara Hacı Bayram Veli Ünv.  Polatlı  FEF Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 
                                                              Filiz KALYON 
                                Dr., Polatlı Şehit Seher Yaşar Anadolu Kız İHL Edebiyat  Öğrt. 
 
ÖZET 
Necâtî’nin Edirne’de Fâtih Sultan Mehmed’in ilk saltanat yıllarında (1444-1446) doğduğu 
düşünülmektedir. Asıl adı Îsâ’dır. Ailesi ile ilgili bilgi bulunmamaktadır. Çocuk yaşta Edirneli 
bir hanım tarafından köle olarak alındığı ve evlatlık olarak himaye edildiği gibi kısıtlı bilgiler 
söz konusudur. Yetişmesinde şair Sâlî’nin katkılarından söz edilmektedir. Şiirle ilgilenmeye 
başladığı ilk gençlik yıllarında Kastamonu’ya gitmiştir. “Necâtî” mahlasıyla yazdığı şiirleriyle 
ününü duyurmaya başladı. “Döne döne” redifli meşhur gazeli Bursa’da bulunan şair Ahmed 
Paşa’ya ulaşmış ve beğenilmiştir. Şiirlerinden etkilenen Fatih Sultan Mehmet tarafından onore 
edilerek divan kâtipliği görevine getirilmiştir.  Fâtih Sultan Mehmet’in vefatından sonra II. 
Bayezid’in dikkatini çeken Necâtî, Şehzade Abdullah’ın Karaman sancağına tayini ile onun 
yanında divan kâtibi oldu. Şehzadenin ölümü üzerine İstanbul’a dönen şair İstanbul’da 
bulunduğu bu süre içinde başta Padişah olmak üzere devlet erkânına, devrin diğer meşhur 
kişilerine sunduğu kasidelerle dikkat çekmiştir. Dostluk ve güvenini kazandığı Kazasker 
Müeyyedzâde Abdurrahman Çelebi’nin Sultan Bayezid nezdinde devreye girmesiyle Manisa 
sancağına tayin edilen Şehzade Mahmud’un yanında nişancı olarak görevlendirilmiştir.  Şairin 
Necâtî “beg” olarak tanınması bu nişancılık göreviyle birlikte olmuştur. Şehzade Mahmud’un 
da genç yaşta ölümü üzerine yeniden İstanbul’a dönmüş ve başka bir görev almayarak 1000 
akçe aylıkla Vefa semtindeki evinde vefatına kadar ilmi sohbetlerde bulunmuştur.  25 Zilkade 
914’te (17 Mart 1509) vefat etti. Şairin günümüze ulaşan tek eseri divanıdır. Eserini yakın 
dostu ve hâmisi Müeyyedzâde Abdurrahman Çelebi adına, tertip etmiştir. Divanın fazla 
sayıda nüshası bulunmaktadır. Kahire Millî Kütüphanesi yani Darü’l-Kütübü’l-Mısriyye’de 6 
nüshası bulunmaktadır. Edeb Türkî, 234 Edeb Türkî, 51-M Edeb Türkî, 161-M Edeb Türkî 
(İlgili mecmuanın 2-159. varakları arasında kayıtlıdır.), 197 Edeb Türkî Tal„at, 64 ez-Zekiye 
Mahtûtât Türkiye ve Farsiye. Bu nüshalardan birisi 344 varak olması nedeniyle dikkate değer 
bir nüshadır. Bu çalışmada, Mısır Millî Kütüphanesinden kısaca söz edilerek kütüphanede 
bulunan Necati Beg Divan nüshaları tanıtılacaktır. 
Anahtar Kelimeler: Mısır Millî Kütüphanesi, Necati Beg Divanı, Kahire nüshaları 
 
Giriş 
          
Mısır’daki Türk kültür varlığı önemli bir yer tutmaktadır.  Ülkedeki Türk kültür varlığı ile 
ilgili olarak Prof. Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu tarafından “Mısır’da Türkler ve Kültürel 
Mirasları” isimli bir eser hazırlanmıştır.  Bu eser, Mısır’daki Türk tarihi, dili, edebiyatı ve 
kültürünün tanınması açısından önemli bir kaynaktır. Söz konusu eser sayesinde Türk dili ve 
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edebiyatı açısından önemli olan şairlerin hayatları ve eserleri üzerinde ülkemizde ayrıntılı 
çalışmalar yapılmaya başlanmıştır.  
Türk edebiyatının Mısır’da yetişen ve önemli eserler veren kadın sanatçıları da ülkede gelişen 
Türk edebiyatı açısından önemlidir. Bunlardan şair olanlar Ayşe İsmet Teymûrî, Çeşm-i Âfet 
Hanım ve Gülperî Hanım’dır. Prenses Kadriye ise yetiştiği dönemin önemli yazarlarından 
birisi olarak değerlendirilebilir. Her üç şairin şiirleri Türkiye’de yayımlanmıştır.  
Bu şairlerden Çeşm-i Âfet Hanım Divanı, Doç. Dr. Semra Tunç tarafından, (Kahire Sarayında 
Bir Hanım Şair, Çaşm-i Âfet ve Divanı, Palet Yay: 2012) yayımlanmıştır. Çeşm-i Âfet 
Hanım, şiirlerinde kendine ve şairliğine güvenen bir karakter olarak karşımıza çıkmaktadır. 
(Tunç, 2012:26) Gülperî Hanım’ın Güldeste-i Hatırat’ı Dr. Filiz Kalyon tarafından 
yayımlanmıştır. (Divan Şiirinin Nil’de Açan Çiçeği, Gülperi Hanım ve Güldeste-i Hatırat, 
Akçağ Yay. 2014) Güldeste-i Hatırat’ta şairin tarih ve edebiyat birikimi gözlenmektedir. 
(Kalyon, 2014: 16) Sözünü ettiğimiz yüzyılda Divan şiiri sahasında Kahire’de yetişen önemli 
bir şahsiyet de Ayşe Teymûrî’dir. Divan Dr. Abuzer Kalyon tarafından yayımlanmıştır. 
(Divan Şiirinin Nil’deki sesi Ayşe Teymûrî Divanı, Akçağ Yay. 2013)  
Darü’l-Kütübü’l-Kavmiyye’de (Mısır Milli Kütüphanesi) Günümüzde yazma ve matbu olarak 
onbinin üzerindeki dinî, tarihî ve edebî eserimiz Mısır’ın çeşitli kütüphanelerinde 
bulunmaktadır. Mısır’ın değişik Kütüphanelerinde Türkçe yazma eserler bulunmaktadır.1 
Mısır Millî Kütüphanesi, Türkçe yazma eserlerin en fazla  (Yapılan katalog çalışmasında 
5154 eserin künyesi yer almaktadır.) olduğu kütüphanedir. “Fihrisü’l-Mahtûtâti’t-
Türkiyyeti’l-ʿOsmâniyye Elletî İktenethâ Dârü’l-kütübi’l-Kavmiyye Münzü ʿâm 1870 Hattâ 
Nihâyeti 1980.” Adını taşıyan dört ciltlik katalog,  Prof. Mehmet İhsan Abdülaziz (Prof. Dr. 
Ekmeleddin İhsanoğlu’nun babası) ve Prof. Dr. Nasrullah Mübeşşir el-Tırazi’nin sevk ve 
idare ettikleri bir heyet tarafından hazırlanmıştır. Katalogun 1997 yılında beşinci cildi fihrist 
olarak yayımlanmıştır. Necâtî Beg divan nüshalarının en yoğun olduğu kütüphanelerden birisi 
de işte bu kütüphanedir. Bu çalışmada Darü’l-Kütübü’l-Kavmiyye’de (Mısır Milli 
Kütüphanesi)’nde bulunan Necâtî Beg Dîvân nüshaları tanıtılacaktır. Tanıtım yapılırken divan 
nüshaları hakkında bilgi veren katalog tarafımızdan incelendi. Ayrıca yazma nüshalara 
divanları inceleyerek kopyalarını elde ettik.2  
 
Darü’l-Kütübü’l-Kavmiyye’de (Mısır Milli Kütüphanesi) bulunan Necâtî Beg Dîvânı 
Nüshaları3 
 

1. 2. cilt no: 1917 Dîvân-ı Necâtî Beg,  
Başlancıcı: 
 
   شو سوزكم اولھ مثال اھل كمال...  
 

1 Geniş bilgi için bkz.  (Kalyon Abuzer, Filiz Kalyon (2015). Mısır daki Türkçe El Yazmaları Hakkında Görüşler. 
International Journal of Languages’ Education, 1(Volume 3 Issue 3), 1-10., Doi: 10.18298/ijlet.537) 
2 Söz konusu divan nüshalarını kütüphanede inceleme ve CD kopyası alma konusunda yardımcı olan Mısırlı 
dostumuz Hassan Sahl’a teşekkürü borç biliriz.  
3 Necâtî Beg Dîvânı hakkında Enes İlhan tarafından Ankara Hacı Bayram veli Üniversitesi Lisansüstü Eğitim 
Enstitüsünde doktora çalışması devam etmektedir. 
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ciltli, ilk sayfasında yaldızlı hilye bulunmaktadır.  Baş tarafı altın yaldızlı olup lacivert 
mürekkepli kalemle süslenmiştir. İstinsah tarihi hicri 958 yılı. 
Varak sayısı: 173  
Satır sayısı değişken, 
Ölçü 11x17’dir.  
Bulunduğu yer: Edeb Türkî Tal’at: 231 

 
2. 2. cilt no: 1918, ciltli.   

Başlangıcı: 
 

اللھم وبحمدك. اشھد أن ال إلھ إال أنت ...  باسمك سبحانك  
ـاه.گـھ وبیـگـلوز اوللم گ  

 ذاكر ال إلھ إال هللا.
 
Bu nüshanın başında kelime-i şehadet bulunmaktadır. “Eşhedü en la İlahe İllallâh ve 
eşhedü enne Muhammeden abdûhü ve resulûhü” Altın yaldızlı olan eser lacivert 
mürekkepli kalemle yazılmıştır. Nüsha kenarında lacivert ve altın yaldızlı gösterişli 
geometrik şekiller bulunmaktadır. Bu nüshanın özelliği diğer nüshalarla âdeta bir 
karşılaştırma yapılmıştır. Bazı varaklarda onarım yapılmıştır. Nüsha içinde 28 adet 
minyatür bulunmaktadır.  
 
İstinsah tarihi: Hicrî 944 
Varak sayısı 344 
Satır sayısı 13,  
Ölçü: 30x18’dir. 
Bulunduğu yer: Edeb Türkî: 18 

 
3. 2. cilt no: 1919 ciltli,  

Başlangıcı:  
ـاه.گـھ وبیـگز اوللم وگـلگ        
  ذاكر ال إلھ إال هللا .                                                            
 أحد باقى كھ وحدتى باعث كثرت وكثرتى شاھد وحدت واقع اولمشدر...  

 
Nüsha altın yaldızlı olup başta hilye bulunmaktadır. İlk kısımda altın yaldız içinde 
“Divân-ı Necâtî” ibaresi vardır. İlk iki varak altın yaldızlıdır. İstinsah tarihi 
bulunmamaktadır. Bazı varaklarda terleme izi var. 
 
Varak sayısı: 159 
Satır sayısı: 15 
Ölçü: 11,50 x 20 
Bulunduğu yer: Edeb Türkî: 234 
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4. 2. Cilt, 1920, ciltli  
Başlangıcı:  

ـاه.گوبیــھ گاوللم وز گـلگ        
  ذاكر ال إلھ إال هللا .                                                            
 أحد باقى كھ وحدتى باعث كثرت وكثرتى شاھد وحدت واقع اولمشدر...  

 
Altın yaldızla çerçevelenip süslenmiştir. Ta’lik yazılıdır.  
 
İstinsah tarihi: Bulunmamaktadır. (Sonunda h. 1168 tarihi düşülmüştür.) 
Varak sayısı: 178 
Satır sayısı: 17 
Ölçü: 13.50 x 22.50 
Bulunduğu yer: Edeb Türkî: 51 
 

5. 2. Cilt 1921 
 
Başlangıcı:  

ـاه.گـھ وبیـگاوللم وز گـلگ        
  ذاكر ال إلھ إال هللا .                                                            
 أحد باقى كھ وحدتى باعث كثرت وكثرتى شاھد وحدت واقع اولمشدر...  

İlk varak 1b,  2a ‘da geometrik şekillerden altın yaldızlı ve lacivert kalemle süsleme 
yer almaktadır. Bu nüshada ön varakların kenarında Mesîhî divanı da yazılmıştır. 
Eserin ikinci varağında 2b’de altın yaldız ve lacivert ile süsleme bulunmaktadır. 
Birisinin üzerinde divan ismi var. Mevzuların başlıkları da mavi renkli olup altın 
yaldızlıdır. 
İstinsah tarihi: Tarihsiz 
Varak sayısı: 159 
Satır sayısı: 21 
Ölçü: 13.50 x 24.50 
Bulunduğu yer: Edeb Türkî: 161 
 

6. 2. C. 1922 
 
Başlangıcı:  

ـاه.گـھ وبیـگاوللم وز گـلگ        
  ذاكر ال إلھ إال هللا .                                                            
 أحد باقى كھ وحدتى باعث كثرت وكثرتى شاھد وحدت واقع اولمشدر...  

Yazma ciltlidir.  
İstinsah tarihi: Tarihsiz 
Varak sayısı: 189 
Satır sayısı: 13 
Ölçü: 20 x 14.50 
Bulunduğu yer: Edeb Türkî: 197 
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7. 2. c. 1923 
Başlangıcı:  
 ھمت ادالى عارض دلداروزلف یار مشھور اولدى. آب وھوا سیلھ بھار ...

 
 Kırmızı renk ciltten oluşup altın yaldızla çerçevelenmiştir.  

İstinsah tarihi: Tarihsiz 
Varak sayısı: 154 
Satır sayısı: 11 
Ölçü: 17 x 12 
Bulunduğu yer: Ez-Zekîye Mahtûtati’t-Türkî ve Farisî 24 

 
Sonuç 
 
Necâtî’nin günümüze ulaşan tek eserinin divanıdır. Dîvân’da Dil, kültür ve edebiyatımız 
açısından önemli değerler bulunmaktadır. Bu değerlerin sistemli bir şekilde yeniden gözden 
geçirilerek kültür ve edebiyat birikimimize kazandırılması önemlidir. Pek çok nüshası 
bulunan Dîvan’ın yedi nüshası da Mısır’da bulunmaktadır. Bu çalışmada, Darü’l-Kütübü’l-
Kavmiyye’de (Mısır Milli Kütüphanesi)’de bulunan divan nüshaları hakkında tespitler ve 
bilgiler sunuldu. 
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HÜSN Ü AŞK’TA AŞK’IN HÜSNE KAVUŞMAK İÇİN  
GEÇTİĞİ SIKINTILI 

AŞAMALAR 
Abuzer KALYON 

Dr. Öğrt. Üyesi, Ankara Hacı Bayram Veli Ünv.  Polatlı  FEF Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 
Filiz KALYON 

Dr., Polatlı Şehit Seher Yaşar Anadolu Kız İHL Edebiyat  Öğrt. 
 

   
ÖZET 
Klasik edebiyatın şaheserleri arasında yer alan Hüsn ü Aşk, sürükleyici üslûbu ve içeriği ka-
dar şairin tasavvûfî düşüncelerinin yansıtıldığı bir eser olarak da dikkat çekmektedir.  Eserde 
insanın mutlak varlığa ulaşıp O’nda sonsuza erme gayesi, Aşk’ın Hüsn’e ulaşma serüveniyle 
dile getirilmektedir. Aşk, Hüsn’e ulaşmak için insan hayalinin bile zorlandığı serüvenlerden 
geçmektedir. Allah’a ulaşmanın zorluğu eserde kişileştirilme yoluyla verilmiştir. İlk bakışta 
beşeri aşktan yola çıkılma izlenimi veren hikâye aslında kişinin Allâh’a ulaşabilmesini sem-
bollerle işlemektedir.  
Bir aşk hikâyesi gibi görülen Hüsn ü Aşk’taki aşk serüveni iki insanın birbirlerine olan sevda-
larının çok ötesinde izler taşımaktadır. Aşk, sevdalandığı ve kendisini bu aşk girdabına çeken 
Hüsn’e kavuşmak için çileli yollardan, düşmanlardan ve bunların kendisine karşı güç birliği 
yaptıkları olağanüstü varlıkların (cinler, devler, cadılar, periler vb) saldırılarıyla karşılaşmak-
tadır. Bu saldırılar karşısında bazen yok oluşa yaklaştığı hissine kapılsa bile mücadelesine 
kararlılıkla devam etmesini bilmiştir. Aşk, bu şekilde kendisine düşman olan güçlerle müca-
dele ederken bir an olsun hedefinden vazgeçme yoluna gitmemiştir. Bunu aklının ucundan 
bile geçirmez. Bir taraftan bela ve sıkıntılara bulaşmakta; bir taraftan da bu bela ve sıkıntıları 
bertaraf etmeye çalışmaktadır. Aşk elbette bu zorlu mücadelesinde yalnız değildir. Kendisine 
karşı olan olağanüstü güç ve varlıkların hile ve saldırılarıyla mücadelesinde Sühan gibi iyilik-
sever bilge bir kişinin yardımlarını görmüştür. Ayrıca kendisine hep yol gösteren gayret isimli 
kişiyle de macera arkadaşlığı vardır. Aşk, sonunda Hüsn’e kavuşur. Meğer Hüsn, Aşk; Aşk da 
Hüsn’ün kendisidir. Bu kavuşma Allah’a kavuşmadır. Hedefine ulaşmak için sıkıntı üstüne 
sıkıntı çeken Aşk, zorlu sınavını başarıyla kazanmıştır… 
Bu çalışmada Aşk’ın Hüsn’e kavuşmak için geçtiği zaman zaman da insan gücünün çok öte-
sinde olan sıkıntılı aşamaların neler olduğu tanıtılarak değerlendirilecektir. 
Anahtar kelimeler: Şeyh Galip, Hüsn ü Aşk, Hüsn ü Aşk’taki sınav 
 
Giriş  
Hüsn ü Aşk’ın konusu özet olarak şu şekildedir: Arabistan’da Benî Mahabbet yani Sevgioğul-
ları isimli bir kabile vardır. Bu kabile çok tuhaf bir kabiledir. Kabile mensupları, güzel huyla-
ra sahip olmakla birlikte kara bahtlı ve sarı yüzlüdürler… 
Bu tuhaf kabilede, gecenin birinde biri kız, diğeri erkek iki bebek dünyaya gelir. Kıza Hüsn, 
erkeğe Aşk adı verilir. Kabilenin ileri gelenleri toplanarak Hüsn’le Aşk’ı nişanlarlar. Çocuklar 
büyüyüp eğitim çağına geldikleri zaman, Mekteb-i Edeb’e gitmeye başlarlar. Ders okudukları 
hocalarının adı, Molla-yı Cünûn, yani Çılgınlık Mollası’dır. Aşkı, Aşk isimli okul arkadaşında 
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bulan Hüsn, ona hemen âşık olur. Hüsn, Aşk’ın kendisini sevip sevmediğini bilmemektedir. 
Hüsn ve Aşk, bazen birlikte Nüzhetgeh-i Ma‘nâ adındaki mesire yerine giderek dolaşmakta-
dırlar. Bu bahçedeki Havz-ı Feyz denilen yerde vakit geçirirler. Burada Sühan isimli yaşlı 
bilge bir kişi vardır. Bu kişi istediği kılığa bürünerek değişik özellikleri, olağanüstü durumları 
üzerinde toplayan bir yapıdadır. Sühan, aynı zamanda gezintiye çıktıkları bahçenin sahibidir. 
Sühan, Hüsn’le Aşk’ın konuşmalarını dinleyerek sohbetlerine katılır. Sühan, birbirlerini sev-
diklerini anladığı bu gençlerin bir arada bulunmaları için çaba sarf eder.  
Ne var ki bu kabileden bir de arabozucu vardır. Bu da Hüsn’le Aşk’ın bir araya gelmelerine 
engel olmaya çalışan Hayret isimli bir gençtir. Bu genç, kabile içinde çok etkili ve söz sahibi-
dir. Hayret, Hüsn’le Aşk’ın birbirlerini sevdiklerini anlayınca görüşmelerini yasaklar. Hüsn ve 
Aşk, bu duruma çok üzülerek görüşmemeye başlarlar. Birbirinden ayrı kalan Aşk ve Hüsn, 
Sühan’ın yol göstericiliğiyle mektuplaşmaya başlarlar. Hüsn ve Aşk’ın birbirlerine yazdıkları 
sevda mektuplarını ulaştırma işini Sühan yerine getirmektedir. 
Bu iki genç, sevda yolunda yalnız değillerdir. Aşk’ın Gayret adlı lalası, Hüsn’ün de İsmet 
adındaki dadısı sürekli kendilerine destek olurlar. Aşk’ın lalası Gayret ona yol göstermeye 
çalışır. İki gencin içinde bulundukları sıkıntılı durumdan dolayı İsmet de Hüsn’e sabırlı olma-
sı için telkinlerde bulunur. Hocaları Çılgınlık Mollası’nın bu iki gencin birlikteliğini uygun 
görmesinden sonra, Aşk kabile büyüklerine giderek Hüsn’le evlenmek istediğini söyler. Kabi-
le büyükleri Aşk’ın bu isteği karşısında onunla alay ederler. Evliliğin önüne geçmek için ol-
madık şartlar ileri sürerler. Aşk’ın Kalp ülkesine gidip oradaki büyülü kimyayı bulup getirme-
si durumunda Hüsn’le evliliğine izin vereceklerini söylerler. Kabile büyükleri, işi yokuşa 
sürmek için Aşk’a çıkacağı bu yolculuğun bela ve sıkıntılarla dolu olduğunu belirtirler.  
Oysa Aşk, kararlıdır. Kabile büyüklerinin bu olmadık istekleri karşısında bile üzülmemekte 
bilakis mutlu olmaktadır. Çünkü işin sonunda Hüsn’e kavuşma düşüncesi vardır. 
Aşk, dönüşü olmayan bir yola girecektir. Onun bela ve sıkıntılardan dolayı yolundan vazgeç-
mesi söz konusu değildir. Aşk, bu sıkıntılı ve belalı yolda yalnız değildir, Gayret’le birlikte 
yola koyulur.  
Yolculuğun başında bir kuyuya düşerler. Bu kuyu, tuhaf bir kuyudur. Kuyunun içinde zaman 
kavramı sanki yok olmuştur. Kuyu dipsizdir. Yıllar geçince ancak kuyunun dibine ulaşırlar. 
Kuyunun dibinde bir dev uyumaktadır. Devin askerleri de hazır beklemektedir. Onların kuyu-
nun dibine düşmesiyle uyanan dev, derhal askerlerine verdiği emirle Aşk ve Gayret’i yakala-
tarak hapsettirir. Bir sabah Sühan, kuyunun başına gelerek onlara kurtuluş yolunu gösterir. 
Sühan, onların cinler tarafından bilinmeyen ism-i azam ipine tutunmaları sayesinde kuyudan 
çıkabileceklerini söyler. Sühan’ın sözünü dinleyen Aşk ve Gayret bu sayede kuyudan kolay-
lıkla çıkarak kurtulurlar.  
Kuyudan kurtulan iki arkadaş, yollarına devam ederler. Çölde ilerlemekte iken yolları Gam 
Harabelerine düşer. Burada dondurucu soğuklar içinde yürürken ihtiyar bir cadıya rastlarlar. 
Cadı Aşk’ı görünce ondan hoşlanır ve onu etkileyebilmek için çeşitli vaatlerde bulunmaya 
başlar. Bu vaatlerin en önemlisi olarak Aşk’ı sultan yapacağını söyler ama Aşk’ta en ufak bir 
karşılık görmez. Bunun üzerine çok kızan cadı iki arkadaşı cezalandırmak için çarmıha gerer. 
Bu zor durumlarında Sühan imdatlarına koşar. Cadının yaptığı büyüyü bozarak onu etkisiz 
hale getirip Aşk’la arkadaşını kurtarır ve sonra da cadıyı öldürür. Hüsn, kendisi için belalarla 
dolu bir yolculuğa çıktığını bildiği Aşk’a götürmesi için âh isimli büyülü bir kılıcı ve Aşkar 
isimli bir atı Sühan’a teslim etmiştir. İki arkadaşı kurtaran Sühan, Hüsn’ün gönderdiği âh kılı-

INTERNATİONAL EUROASİA Congress on 
Scientific Researches and Recent Trends-V full text 

December 16-19, 2019 Baku, Azerbaijan  ISBN 978-625-7029-51-3 171



cıyla Aşkar adlı atı Aşk’a teslim eder. Hüsn, Gayret için de iki kanat göndermiştir. Sühan bu 
emanetleri de teslim eder. Sühan, iki kafadara Gam ülkesini geçmelerini salık verir. Aşk, 
Hüsn’ün hediyesi olan ata binerek Gayret’le yola koyulur. Yolda karşılaştıkları devleri ve 
gulyabanileri âh kılıcıyla kesmektedir. Bu şekilde devlerle, ürkütücü varlıklarla dolu maceralı 
yolculuğun sonunda gam çölünü arkalarında bırakırlar. Ne var ki karşılaştıkları yeni manzara 
daha da ürkütücüdür. Kıyısında mumdan yapılmış gemiler bekleyen Ateş Denizini görürler. 
Girdikleri bu yolun dönüşü yoktur… 
Devler ve cinler mumdan yaptıkları gemilerle Ateş Denizinde dolaşmaktadırlar. Ateş Deni-
zinde cinlerin ve devlerin mumdan gemilerle dolaşmaları Aşk’la Gayret’i çok ürkütür. Onları 
gören cinler, yanlarına gelip bu gemilere binmelerini söyleyerek ısrarcı olurlar. Onların bu 
ısrarlarına aldırmayan aşk yolunun iki yolcusu mumdan gemilere binmezler. Hüsn’ün gönder-
diği ata binen Aşk, Ateş Denizini geçmek için tereddüt içinde denize yönelir. Aşkar isimli at, 
binicisiyle birlikte semender gibi âdeta uçarcasına Ateş Denizini geçer. Gayret de kanatların-
dan dolayı, Ateş Denizinin üzerinden süzülerek karşı kıyıya ulaşır.  
Ateş Denizini bu şekilde geçen iki arkadaş gide gide Çin sahiline ulaşırlar. Çin sahili, yeşillik-
leri, kuşları kısaca tüm doğal güzellikleriyle can alıcı bir yerdir. Burası Aşk’a Hüsn’le yan 
yana güzel vakitler geçirdikleri Anlam Mesiresini hatırlatır. Bu manzara karşısında Aşk, âdeta 
kendinden geçmiştir. Sühan bir papağan şeklinde gelerek Aşk’a bazı nasihatlerde bulunur. Çin 
hükümdarının Hüşrübâ isimli kızının dillere destan güzelliğinden söz eder. Sühan, Aşk’ı Hüş-
rübâ’ya gönlünü kaptırmaması konusunda sıkı sıkıya uyarır. Hüşrübâ, her sabah yanında bir 
grup kızla bu bahçeye gelmektedir. Bir sabah peri gibi güzel kızların içinde Hüşrübâ’yı gören 
Aşk, onu Hüsn’e benzetir. Bu durumda Aşk bir anda Hüşrübâ’ya gönlünü kaptırır. Aşk’ı tu-
zağına düşüren Hüşrübâ, bahçede yeşillikler içinde bir taht kurdurup onu da yanına oturtur. 
İçkiler içerek sabaha kadar süren eğlencelerle kendilerinden geçerler. Aşk arkadaşı Gayret’le 
orada uyuyakalır. Hüşrübâ, Aşk’ın kılıcını alarak yanındaki kızlarla birlikte ortadan kaybolur. 
Sabah uyanan Aşk, orada Gayret’ten başkasını göremez. Bu defa bir sülün şeklinde gelen Sü-
han, Aşk’ı uyarmaya devam eder. Hüşrübâ’nın tekrar geleceğini ve ona uyarsa Hüşrübâ’nın 
onu kaleye hapsedeceğini söyler. Ertesi gün, Hüşrübâ, yanında peri gibi nedimeleriyle yine 
gelir. Aşk’ı birlikte gitmeleri için etkilemeye başlar. Hileyi sezen Gayret engel olmaya çalışır 
ama nâfile… 
 Hüşrübâ’ya aldanarak onunla yola çıkan Aşk, bir süre sonra kendisini tuhaf bir mekânda bu-
lur. Arkadaşı Gayret de yanındadır. Kale kapısından girerler ama arkalarında bıraktıkları ka-
pının ansızın yok olduğunu görürler. Çevrelerinde çok değişik resimler görürler. Hüşrübâ ar-
tık yanlarında değildir. Hüşrübâ’nın kendilerini Zâtü’s-suver Kalesine hapsettiğini anlarlar. 
Gayret’le orada çaresizce kalırlar. Burası süslü mahallelerle ve hayali oyunlarla dolu uçsuz 
bucaksız bir dünya gibidir. Aşk, Gayret’in telkinleriyle Aşkar’a binerek kaleden kurtulmak 
ister. Aşkar, çok hızlı gitmektedir. Öylesine hızlıdır ki bir ayda gidilecek yolu bir anda git-
mektedir, akşama kadar bu şekilde giderler. Ne var ki dönüp geriye baktıklarında bir iki adım 
bile yol alamadıklarını görürler. Daha önce başlarından geçen dehşet ve belaları yeniden ya-
şamaya başlarlar. Tekrar kendilerini kuyunun dibinde bulurlar. Cadılarla, gulyabanilerle sa-
vaşmaya devam ederler. Hep aynı sıkıntıları yaşamaktadırlar. Bir türlü çıkış yolu bulamazlar. 
Aşk, kendilerini kurtarması için Allah’a yalvarmaya başlar. Sühan bülbül şeklinde imdada 
yetişerek kurtuluş için kaleyi ateşe vermelerini tavsiye eder. Kaleyi yakmadıkça buradan çı-
kamayacaklarını söyler. Sühan’ı dinleyen Aşk ve Gayret derhal kaleyi yakmaya başlarlar. 
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Kale ile birlikte Hüşrübâ da yanar.Kalenin yanmasıyla oradan kurtulan Aşk, bitkin bir hâlde 
yoluna devam eder. Karşılaştığı tehlike ve çektiği sıkıntılardan dolayı iyice bunalan Aşk, 
atından düşer. Artık yoluna bitkinlik içinde yaya olarak devam etmektedir. Sühan bu defa da 
tabip kılığında gelir. Bu arada Gayret kaybolur. Sühan Aşk’a kendisini Kalp Kalesinin Sultanı 
Hüsn’ün gönderdiğini söyler. Kendisine kavuşmak için gerekli olan kimya tılsımının Kalp 
Kalesinde olduğunu söyler. Aşk’ı alıp Kalp Kalesine götürür. Kale muhteşem bir görünüşte-
dir…  
Aşk, Hüsn’e kavuşacağı anın sabırsızlığı içindedir. Bu kalede Sultanın süslü askerleri ve hiz-
metçileri bulunmaktadır. Etraf güneş yüzlü güzellerle doludur. Aşk’ı görenler, ona yaklaşarak 
bağlılıklarını bildirip güven telkin ederler. Aşk ve Sühan bu şekilde etrafı seyrederlerken ansı-
zın Hüsn’ün sarayını görürler. Aşk, kendisini bambaşka bir âlemde bulur… Saraydan ney, 
tambur vb. hoş sesler duyulmaktadır. Bir perde açılır. Kendilerine doğru Gayret, Hayret ve 
İsmet’in gelmekte olduğunu görürler. Molla-yı Cünûn da aralarındadır. Bu manzara karşısın-
da Aşk şaşkınlık içindedir. Sühan ona buranın gönül şehri olduğunu söyleyerek, aradığının 
burada olduğunu açıklar. Çektiği bela, eziyet ve sıkıntıların tamamının geride kaldığını ifade 
eder. Hayret Aşk’ı alıp Hüsn’e götürür. Nihayet gayb perdeleri açılmış, Aşk bütün engelleri 
aşmış, olgunluğa ulaşmış ve gerçeği anlamıştır. Gerçekte Aşk, Hüsn, Hüsn de Aşk’tır... Bun-
lar görünüşte birbirlerinden farklı biçimde algılanmış olsalar bile gerçek bambaşkadır. Her 
ikisi de aynıdır, tektir. Aşk için Allah’a kavuşma işte burada gerçekleşir. 
 
Aşk’ın Hüsn’e Kavuşmak İçin Çektiği Sıkıntılar1 

• Aşk’ın Kalb diyarına yolculuğu ve başına gelenler 
 

  عشق اولدی بو مژدەدن فرحناك
ایلھ قیلدی جامھسن چاكبیك شوق     
 
 Aşk oldı bu müjdeden ferah-nâk  

Bin şevk ile kıldı câmesin çâk 
 

Aşk bu müjdeyle ferahladı ve bin sevinçle üstünü başını yırttı. 
 
   فی الحال صوروب دیارقلبی 

  طوتدی رە رھكذار قلبی 
 
Fi’l-hâl sorup diyâr-ı Kalb’i  
Tutdı reh-i reh-güzâr-ı Kalb’i 
 

Derhal Kalb ülkesini sorup Kalb diyarının yolunu tuttu. 
 
 
  غیرت دە اولوب  آكا  قفادار 

  قیلدی ایكی یار عزم دلدار 

1 Bu bölümde verilen beyitler içn bkz. A. Kalyon, Hüsn ü Aşk, Akçağ Yay. 2018 
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Gayret de olup ana kafa-dâr  
Kıldı iki yâr azm-i dildâr 

 
Gayret de ona yoldaş olunca iki dost hemen sevgiliye doğru hareket etti. 
 
  چون كیردی او مرد راه راھھ 

 اّول قدمندە دوشدی چاھھ 
 

Çün girdi o merd-i râh râha  
Evvel kademinde düşdi çâha 
 

O yolun yolcusu yola girince ilk adımında bir kuyuya düştü. 
 

• Kuyu ve devin özellikleri ve Aşk’ın başından geçenler 
 
  اما كھ نھ چاه چاه كرداب 

  مانند ابد وراسی نا  یاب 
 
Ammâ ki ne çâh çâh-ı girdâb  
Mânend-i ebed verâsı nâ-yâb 
 

Ama ne kuyu! Girdap kuyusu… Sonsuzluk gibi, ötesi olmayan… 
 

  غیرت دیدی آ كا ای فدایی
 قارونھ صور ایمدی كیمیایی 
 
    Gayret dedi ana ey fedâyî  

Kârûn’a sor imdi kîmyâyı 
 

Gayret ona “Ey fedai! Tılsım’ın ne olduğunu Karun’a sor, dedi.2 
 
  بر چاه بو كیم سواد اعظم 
  كنجور كنوز یأس و ماتم 

 
Bir çâh bu kim sevâd-ı a’zem  
Gencûr-ı künûz-ı ye’s ü mâtem 
 

Öyle karanlık ve büyük bir kuyuydu ki sanki matem ve ümitsizlik hazinelerinin bekçisi şehir. 

2 Kârûn: Kur’ân-ı Kerîm’de Kârûn ve hazinesinden söz eden âyetlerden anlaşıldığına göre (el-Kasas 28/76, 78, 81; el-Ankebût 29/39; el-
Mü’min 40/23-24) Kârûn, Hz. Mûsâ’nın kavmi arasında hazinelerinin anahtarını ancak güçlü, büyük bir topluluğun taşıyabileceği çok zengin 
bir kişiydi. Bundan dolayı Türk edebiyatında atasözü ve deyimlerde daha çok hazineleri, zenginliği ve cimriliğiyle söz konusu edilmiştir. 
Kârûn’un hazineleri “genc-i Kârûn, mâl-i Kârûn” diye anıldığı gibi her gittiği yere hazinesini de beraberinde götürdüğü için “genc-i revân” 
(yürüyen hazine) olarak da adlandırılmıştır. Kârûn, cimriliği ve zenginliği sebebiyle gururlanmasından dolayı yerin dibine batırılınca çok 
güvendiği hazineleri de kendisiyle birlikte yok olmuştur. (H. İbrahim Şener “Kârûn”, DİA, 2, 520) 
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  نھ راه عدم نھ ظلمت  آباد 
  بر چاه ایچی فغان و فریاد 

 
Ne râh-ı adem ne zulmet-âbâd  
Bir çâh içi figân u feryâd 
 

O nasıl yokluk yolu ve nasıl bir karanlıklar dünyası? Bir kuyu ki içi figan ve feryat dolu. 
 

  دیجور فراقدن نشانھ 
كرانھ  بحر ظلمات بی    

 
Deycûr-ı firâkdan nişâne  
Bahr-ı zulümât-ı bî-kerâne 
 

Ayrılık gecesinden işaret veren, kıyısı olmayan karanlıklar denizi. 
 

• Devin onları hapse atması 
 

  اول دیو لعین بد  سرانجام  
  حبس ایتمكھ قیلدی امر و اقدام 

 
    Ol dîv-i laîn-i bed-serencâm 

Habs etmeğe kıldı emr ü ikdâm 
 

O kötülük dolu laneti dev, onları hapse atma kararıyla emir verdi. 
 
  تا ایلھیھ شحم و لحمن افزون 
  صكرە آنی طعمھ ایدە ملعون 

 
Tâ eyleye şahm ü lahmın efzûn  
Sonra anı tu’me ede mel’ûn 
 

Ta ki fazlaca yağlanıp etlensinler de o melun bir lokmada yutsun. 
 
  بر نیچھ زمانلر عشق و غیرت 

  قالدی اورادە اسیر محنت 
 
Bir niçe zamânlar Aşk u Gayret  
Kaldı orada esîr-i mihnet 
 

Bir süre Aşk ve Gayret sıkıntı esiri olarak orada kaldılar. 
 
  بربرینھ تسلیت ویریردی 
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 اقدامدە تقویت ویریردی 
 

Birbirine tesliyet verirdi  
İkdâmda takviyet verirdi 
 

Birbirlerine teselli verir, birbirlerinin gayretlerini artırırlardı. 
 

• Aşk’la Gayret’in kurtuluşu 
 
  امرینی طوتوب اول ایكی جانباز 
  منصور اولوب اولدیلر سر افراز 

 
Emrini tutup ol iki cân-bâz  
Mansûr olup oldılar ser-efrâz 
 

O iki cambaz Sühan’ın sözüne uyarak Allâh’ın yardımıyla başlarını çıkardılar. (kurtuldular) 
 

  آچدی كوزین عشق آسمانكیر 
  كوردی كھ سخندر ایشتھ اول پیر 

 
Açdı gözin Aşk-ı âsmân-gîr  
Gördi ki Sühan’dır işte ol pîr 

 
Başı gökte olan Aşk gözünü açtı gördü ki işte o ihtiyar Sühan’dır. 

 
بر حسرت و درد ایلھ چكوب آه    

  صوردی بكا سویلھ حسنی باہلل 
 
Bir hasret ü derd ile çekip âh 
Sordı bana söyle Hüsn’i billâh 
 

Dert hasretiyle bir ah çekerek sordu: Allâh aşkına Hüsn’ü anlat bana. 
 

خیالیسویلرمی بنی نھدر     
  كاھیجھ آكار می بی  مجالی 

 
Söyler mi beni nedir hayâli  
Gâhîce anar mı bî-mecâli 
 

Benden bahseder mi hayali nedir, ben zavallıyı bazen anar mı? 
 

  آكاه میدر ماللمزدن 
  آیا كھ صورار می حالمزدن 

Âgâh mıdır melâlimizden  
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Âyâ ki sorar mı hâlimizden 
 

Sıkıntımızı bilir mi, halimizi sorar mı? 
 

  یادینھ كلیر می آشنالر 
  مقبولھ كچر می بو باللر 

 
Yâdına gelir mi âşnâlar  
Makbûle geçer mi bu belâlar 
 

Dostları hatırına gelir mi? Bu belalar onun nazarında makbule geçer mi? 
 
  دوشدم او ھوسلھ قعر چاھھ  
قرین اوالم او مآھھكیم چھدە     
 
 Düşdüm o hevesle ka’r-ı çâha  

Kim çehde karîn olam o mâha 
 

O ay yüzlüye yakın olayım diye bir hevesle kuyuya düştüm. 
 
  طویدم آنی صكرە كیم كماندر 

  مآھك یری اوج آسماندر 
 
Tuydum anı sonra kim gümândır  
Mâhın yeri evc-i âsmândır 
 

Sonra bildim ki yanılmışım. Ayın yeri gökyüzünün zirvesidir. 
 
  حاال او طلبدە شرم  سارم 
  كچدم یرە لیك بی  قرارم 

 
 
Hâlâ o talebde şerm-sârım  
Geçdim yere lîk bî-karârım 
 

Hâlâ o isteğimden utanıyorum. Yere geçtim fakat kararsızım. 
 
  شایان ایدی قالسھم اول بالدە 
  سن خضر یتیشدك اول آرادە 

 
Şâyân idi kalsam ol belâda  
Sen Hızr yetişdin ol arada 
 

Ben o belada kalsam da layıktı. Sen orada Hızır gibi yetiştin. 
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  شیمدی بكا یاردن خبر ویر 

  اول كچدی بو باردان خبر ویر 
Şimdi bana yârdan haber ver  
Ol geçdi bu bârdan haber ver 
 

Şimdi bana sevgiliden haber ver. O bela geçti, şimdi bu beladan haber ver. 
 

  باقمادی سخن بو آه و زارە  
  بر مرغ اولوب اوچدی باغ یارە 

 
 Bakmadı Sühan bu âh ü zâre  

Bir mürg olup uçdı bâğ-ı yâre 
 

Sühan bu ah ve inlemeyle ilgilenmedi, bir kuş olup sevgilinin bahçesine uçtu. 
 

• Gam Harabelerine girişi  
 

  غیرت دیدی عشقھ ای برادر 
  كل یول اری یولدە اولمق ایستر 

 
Gayret dedi Aşk’a ey birâder  
Gel yol eri yolda olmak ister 
 

Gayret Aşk’a, “Ey kardeş gel gidelim yolcu yolunda gerek” dedi. 
 
ھماى رفعتبال آچدی ایكی     
  دوشدی یولھ ھمچو بوم غربت 

 
Bâl açdı iki hümâ-yı rif’at  
Düşdi yola hemçü bûm-ı gurbet 
 

İki yükseklik Hüma’sı kanat açtı, gurbet baykuşu gibi yola düştü. 
 
  مّد نكھی  ایدوب عصا كش 

  كیتدی ایكی مردم بال  كش 
 
Medd-i nigehi edip asâ-keş  
Gitdi iki merdüm-i belâ-keş 
 

Bu iki belakeş bakışlarını kılavuz yaparak gittiler. 
  

 
 Ol râh ki zikri geçmiş idi 
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Her gamı magak-i nâ-ümîdî 
 

Daha önce sözü geçen o yolun her gamı ümitsizlik çukuruydu. 
• Gecenin özelliği ve kışın şiddeti 

 
  بردشت سیھدە اولدی كمراه 

ى شتا بالى ناكاهیلدا    
 
Bir deşt-i siyehde oldı güm-râh  
Yeldâ-yı şitâ belâ-yı nâgâh 
 

Siyah bir çölde yollarını kaybettiler, kış gecesi ansızın bela oldu. 
 
  بربرینھ یأس و خوف الحق 
  كھ قار یاغار ایدی كھ قرانلق 

 
Birbirine ye’s ü havf lâhık  
Geh kar yağar idi geh karanlık 
 

Bazen kar yağardı, bazen karanlık, ümitsizlik ve korku birbiri ardına gelirdi. 
 

• Cadının büyüsü  
 
  ناكاه آنی كوردی اول پری  وش 

  خرمن كبی بر مخوف آتش 
 
 
Nâgâh anı gördi ol perî-veş  
Hırmen gibi bir mâhûf âteş 
 

O peri yüzlü Aşk, ansızın harman gibi korkunç bir ateş gördü. 
 

  قطران جحیمدن نشانھ 
  اوستندە زبانھ  بر  زبانھ 

 
Katrân-ı cahîmden nişâne  
Üstinde zebâne-ber-zebâne 
 

Üzerinde fışkıran alevler cehennem katranından belirtiydi. 
 

  افالكھ رسیدە دود شعلھ 
 سحر ایدی ولی نمود شعلھ 
 

Eflâke resîde dûd-ı şu’le  
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Sihr idi velî nümûd-ı şu’le 
 

Alevlerin dumanı göklere çıkıyordu, büyüydü, ama alevdi. 
  بر پیرە  زن ایتمش آندە مأوی  

  جادوى مخوف دیو  سیما 
 

 Bir pîre-zen etmiş anda me’vâ  
Câdû-yı mahûf-ı dîv-sîmâ 
 

Bir koca karı orada mekân tutmuştu. Dev yüzlü korkunç cadı… 
 

  دوزخدە مقری صانكھ شیطان 
  درت یانی جحیم و زفت و قطران 

 
Dûzahda makarrı sanki şeytân  
Dört yanı cahîm ü zift ü katrân 
 

Sanki cehennemde şeytandı o cadı, dört yanı ateş, zift ve katrandı. 
 

• Cadının Aşk’a görünmesi 
 
عشقی دعوتسحر ایلیوب ایتدی     
  عرض ایلدی  آكا  ذیئب و زینت 

 
Sihr eyleyip etdi Aşk’ı da’vet  
Arz eyledi ana zîb ü zînet 
 

Büyü yapıp Aşk’ı çağırdı, süsünü ziynetini ona gösterdi. 
 
  بیك كونھ قماش و كالھ و فر 
  الماس ایلھ لعل و جوھر و زر 
 

Bin gûne kumaş ü kâle vü fer  
Elmas ile la’l ü cevher ü zer 
 

Bin çeşit kumaş, elbise, ziynet, elmasla inci, cevher ve altın… 
 
 اول كالھ لری كیندی فی الحال  
  عشقھ دیدی كل اوغول بنی ال 

 
Ol kâleleri geyindi fi’l-hâl  
Aşk’a dedi gel oğul beni al 
 

O, gerçekten elbiselerini giyindi ve Aşk’a dedi: Gel oğul beni al. 

INTERNATİONAL EUROASİA Congress on 
Scientific Researches and Recent Trends-V full text 

December 16-19, 2019 Baku, Azerbaijan  ISBN 978-625-7029-51-3 180



 
 
 
  عقد ایلھ امان بو درد  مندی  
  كوكلم سنی چارە یوق بكندی 
 
 Akd eyle aman bu derd-mendi  

Gönlüm seni çâre yok beğendi 
 

Bu dertliyi nikâhla, çare yok gönlüm seni çok beğendi. 
 
  ایتمك سنی بو سپھرە سلطان
  آسان كورونور فقیرە آسان 

 
Etmek seni bu sipihre sultân  
Âsân görünür fakîre âsân 
 

Seni bu âleme sultan yapmak bu fakire kolay görünür. 
 
  اولورسك اكر بو كارە بیزار 
  بر سحر ایلھ حالك ایلرم زار  
 

Olursan eger bu kâre bîzâr  
Bir sihr ile hâlin eylerim zâr 
 

Eğer bu işten vazgeçersen halini sihirle perişan ederim. 
 

• Aşk’ın sıkıntısı 
 
  عشق اول سوزی آكالیوب ایشیتدی 

  كھ آغالدی كھ تعجب ایتدی 
 

Aşk ol sözi anlayıp işitdi  
Geh ağladı geh taaccüb etdi 
 

Aşk, o sözü anlayıp işitti kâh ağladı ve kâh şaşırdı. 
 
  قالدیردی باشنی آسمانھ 
انس و جانھ دانندەٴ راز    

 
Kaldırdı başını âsmâna  
Dânende-i râz-ı ins ü câna 
 

Başını göğe insanların ve cinlerin sırrını bilene yöneltti. 
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  ای حسن ای آفتاب انور 

  ای عشقی ایدن اسیر اخكر 
Ey Hüsn ey âftâb-ı enver  
Ey Aşk’ı eden esîr-i ahker 
 

Ey Hüsn, ey nurlu güneş. Ey Aşk’ı ateşe esir eden. 
 
 
  بن كربھت غربت ایچرە بی تاب 

  سن ذوق و صفادەسك فرحیاب 
 

Ben kürbet-i gurbet içre bî-tâb  
Sen zevk u safâdasın ferah-yâb 
 

Ben gurbet sıkıntısı içinde bitkin durumdayken sen ferahlık içinde zevk ve sefadasın. 
 

راه بن برف ظالم ایچندە كم    
  اولسون سكا بو فلك ھوا  خواه 
 

Ben berf-ı zalâm içinde güm-râh  
Olsun sana bu felek hevâ-hâh 
 

Ben karanlık kar içinde yolunu kaybetmişken felek de sana dost olsun, öyle mi… 
 

• Cadının Aşk’ı çarmıha germesi  
 
  جادو آنی كوردی بو بالدە 
زیادەیأس ایلدی خشمنی     

 
Câdû anı gördi bu belâda  
Ye’s eyledi hışmını ziyâde 
 

Cadı, onu bu belada görünce ümitsizlik, kızgınlığını artırdı. 
 
  بر سحر ایلھ چكدی چارمیخھ 

  ھم قیلدی نشانھ تیغ و سیخھ 
 
Bir sihr ile çekdi çârmîha  
Hem kıldı nişâne tîğ ü sîha 
 

Bir sihir ile onu çarmıha çekti, kılıç ve şişelere hedef yaptı. 
 
  اول آتشھ قارشی عشق و غیرت  
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  صلب اولدی كھ آال بوندن عبرت 
 
 
 Ol âteşe karşu Aşk u Gayret  

Salb oldı ki ala bundan ibret 
 

Aşk ve Gayret, bundan ibret alınsın diye o ateşe karşı asıldılar. 
 

كماھینمرودلق ایلیوب     
  صلب ایلدی سحر ایلھ او شاھی 
 

Nemrûdluk eyleyip kemâhî 
Salb eyledi sihr ile o şâhı 
 

Aynen Nemrut gibi o şahı sihirle ipe çekti. 
 

قندیل كبی او غنجھٴ تر    
  اصلمھ فروغن ایتدی بر  تر 

 
Kandil gibi o gonca-i ter  
Asılma fürûğın etdi ber-ter 
 

Asılma o taze goncanın, kandil gibi, parlaklığını artırdı. 
 
  چونكم سور ایدی عشقی جادو 

  تخویفنی قصد ایدر فقط بو 
 

Çünkim sever idi Aşk’ı Câdû  
Tahvîfini kasd eder fakat bu 
 

Cadı, Aşk’ı severdi, ama korkmasını istiyordu. 
 
   آلدی بوغازینی وھم  ناكی  
پاكی اینجینمھدی ھیچ جان    

 
 Aldı boğazını vehm-nâkî  

İncinmedi hiç cân-ı pâki 
 

Boğazının sıkılmasından korktu, ama temiz canı hiç incinmedi. 
 

• Sühan’ın yetişmesi 
 
  اول دمدە سخن حضورە كلدی 

  كن امری كبی ظھورە كلدی 
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Ol demde Sühan huzûra geldi  
Kün emri gibi zuhûra geldi 

O vakitte Sühan huzura geldi, sanki Allâh’ın ol emri ile ortaya çıkıverdi.3 
 

  اول آن آچیلدی شام ظلمت  
  شوقھ بدل اولدی خوف و دھشت 

 
 Ol ân açıldı şâm-ı zulmet  

Şevke bedel oldı havf u dehşet 
 

O anda karanlığın gecesi açıldı, korku ve dehşet zevklere dönüştü. 
 
 
  حق ظاھر اولوب بوزولدی اوھام 

  سحر اولدی ھبا مثال احالم 
 

Hak zâhir olup bozuldı evhâm  
Sihr oldı hebâ misâl-i ahlâm 
 

Hak göründü kaygılar kayboldu, büyü de kâbus misali dağıldı.4 
 

  كوردكدە او پیری عشق چاالك 
  كریان اولوب ایتدی سینھسك چاك 
 

Gördükde o pîri Aşk-ı çâlâk  
Giryân olup etdi sînesin çâk 
 

Aşk, o ihtiyarı görünce ağlayıp sinesini parçaladı. 
 

• Büyülü kılıç ve Aşkar isimli at 
 
   اما كھ نھ تیغ تیغ الماس
  جالد عدو شھاب وسواس 

 
 Ammâ ki ne tîğ tîğ-i elmâs  

Cellâd-ı adû şihâb-ı vesvâs 
 

Ama ne kılıç elmastan! Düşmanın celladı, vesveseleri kovan kılıç. 
 

3 Kün: Arapça, “ol” demektir. Ferganî şöyle der. “Hiçbir hatra ve hareket yoktur ki, emirle meydana gelmiş olmasın. Bu da “kün” (ol!) 
emridir. Emr ile halk O’nundur, halk ile emr de O’nundur. “Bir şeyi murad ettiğinde, O’nun işi, ol (kün) demektir, (o da) hemen oluverir” 
(Yasin/86) (Cebecioğlu, 1997: 162) 
4 Ahlâm: Arapça rüyalar demektir. Zümer suresinin 41. ayetinde izah edildiği gibi, insan uyurken, ruhu bedenini terkeder. Ruh, beden dışın-
da, farklı bir varlık alanında gezer, dolaşır, bu dünyaya ait sembollerle bazı şeyler görür. Buna rüya denir. (Cebecioğlu, 1997: 14) 
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  آیینھٴ نصرت الھی 
  خضرە رە رسم پادشاھی 

 
Ayîne-i nusret-i İlâhî  
Hızr-ı reh-i resm-i pâdşâhî 
 

İlahi yardımın aynası, padişahlık yolunun Hızır’ı. 
 
  رشك  آ ور تیغ چشم و ابرو 
ھجا  كوخاموش كن شاعر     

 
Reşk-âver-i tîğ-i çeşm ü ebrû 
Hâmûş-kün-i şâ’ir-i hecâ-gû 
 

Göz ve kaş kılıcını kıskandıran, hiciv şairlerini susturan. 
  
  قان ایرماغی جویبار آتش 

  زھر اجل اژدر منقش  
Kan ırmağı cûybâr-ı âteş  
Zehr-i ecel ejder-i münakkaş 
 

Kandan ırmak, ateşten dere, ecel zehri, nakışlı bir ejderha 
 
Der Vasf-ı Esb (Atın Özelliği) 

 
  ھم بر دخی بر سمند دلكش

  ایتدی سكا تحفھ اول پری  وش 
 
Hem bir dahi bir semend-i dil-keş  
Etdi sana tuhfe ol perî-veş 
 

O peri yüzlü güzel sana güzel bir at da hediye etti. 
الل و یاقوتموج  آ ور آب     
  رفرف كبی راھوار الھوت 

 
Mevc-âver-i âb-ı lâl ü yâkût  
Refref gibi râh-vâr-ı lâhût 

Sanki lal ve yakut suyu dalgalanıyor, Refref gibi ilahi âlemi dolaşıyor.5 
 

  سر تابھقدم بھار كلپوش 
  صھبا كبی لعل  رنك و پر  جوش 

5 Refref: Kuşun kanatlarını yayarak hareket ettirmesine Arapça’da refref denilmekle birlikte, aynı kelime efsanevî bir kuşun özel ismidir. Hz. 
Peygamber (s)’i Miraç gecesi sidre-i müntehâ’ya götüren varlık. Refref-i A’lâ : Varlıklardan ve zatî emirlerden olan İlâhî makamdan ibaret-
tir. Refref, aşk sembolüdür. Zira insanı Allah’a ulaştıran aşktır. (Cebecioğlu, 1997: 217) 
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Ser-tâ-be-kadem bahâr-ı gül-pûş  
Sahbâ gibi lâl-reng ü pür-cûş 

Baştan ayağa gül dolu bahar, kadeh gibi kırmızı renkli ve coşku dolu. 
 

• Aşk’ın uzaklık belasından sıkıntı çekmesi 
 
  بیندكدە جناب عشق او اسبھ 
  عزم ایلدی راھنھ دو  اسبھ 
 

Bindikde cenâb-ı Aşk o esbe  
Azm eyledi râhına dü-esbe 
 

Aşk, o ata binince dörtnala yola koyuldu. 
 
  غیرت دخی آچدی پر و بالن  
 یاد ایتدیلر اول شاھك وصالن 
 
1515    Gayret dahi açdı perr ü bâlin  

Yâd etdiler ol şehin visâlin 
 

Gayret de kolunu kanadını açıp o sultana kavuşmayı düşündüler. 
 

یاما قتی پك كران كلیرد    
  كاھی دوشونوب اوصان كلیردی 

 
Ammâ katı pek girân gelirdi  
Gâhî düşünüp usan gelirdi 
 

Fakat yol çok zahmetli gelir, maceralarını düşünüp usanırlardı. 
 
  یاری بیراقوب دە راھھ كیتمك 
  مآھی بیراقوب دە چاھھ كیتمك 
 

Yâri bırakıp da râha gitmek  
Mâhı bırakıp da çâha gitmek 
 

Sevgiliyi bırakıp yola gitmek, ayı bırakıp da kuyuya gitmek… 
 
  غیرت دیر ایدی كسیلمز امید
  لطف صمدە اولور می تبعید 

 
Gayret der idi kesilmez ümmîd  
Lûtf-ı Samed’e olur mı teb’îd 
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Gayret diyordu ki ümit kesilmez. Allâh’ın lütfuna uzaklık olur mu? 
 

• Aşk’ın vahşi hayvanlarla dev ve gulyabani ile savaşı 
 
  وقتھ كھ جناب عشق بی  باك 
  غم دستینھ دوشدی آرزو  ناك 

 
Vakta ki cenâb-ı Aşk-ı bî-bâk  
Gam deştine düşdi ârzû-nâk 
 

Ne zaman ki korkusuz Aşk arzulayarak Gam çölüne düştü 
 
 

برق  جوالن اول تیغ ایلھ عشق   
  غم دشتنی ایتدی ریك میدان 

 
Ol tîğ ile Aşk-ı berk-cevlân  
Gam deştini etdi rîk-i meydân 
 

Yıldırım süratli Aşk, o kılıcıyla Gam çölünü kumluk bir yer haline getirdi. 
 
  ھر غول بال كھ چیقدی راھھ  

 قیلدی آنی طعمھ تیغ آھھ
 
 Her gûl-i belâ ki çıkdı râha  

Kıldı anı tu’me tîğ-i âha 
 

Yoluna çıkan her bela gulyabanisini ah kılıcına lokma yaptı. 
 
  دوندوردی زمینی آسمانھ 
  اژدرلری رنك كھكشانھ 

 
Döndürdi zemîni âsmâna  
Ejderleri reng-i kehkeşâna 
 

Yeri gökyüzüne döndürdü, ejderleri de samanyoluna benzetti. 
 
  ایتدی سر دیو و غولی سركی 

  ویردی او سپاھھ نقد مركی 
 
Etdi ser-i dîv ü gûli sergi  
Verdi o sipâha nakd-i mergi 
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Devlerin ve gulyabanilerin başlarını sergileyerek, o askerlere ölüm parası dağıttı. 
 
 
  خون  آبھٴ شیری ایتدی دریا 
  قاپالن دریسنھ دوندی صحرا 
 

Hûn-âbe-i şîri etdi deryâ  
Kaplan derisine döndi sahrâ 
 

Aslanların kanından derya yaptı, sahra kaplan derisine döndü. 
 

• Aşk’ın yolunun Ateş Denizine düşmesi  
 
  كوش ایتمش ایدی او سر كذشتی

  آتش یمی اوزرە موم كشتی 
 
Gûş etmiş idi o ser-güzeşti  
Âteş yemi üzre mûm keşti 
 

Ateş Denizi üstündeki mumdan gemi serüvenini duymuştu. 
 
  چیقدی یولی اوزرە شیمدی ناكاه  

  اول قلزم آتش جكر  كاه 
 

 Çıkdı yolı üzre şimdi nâgâh  
Ol kulzüm-i âteş-i ciger-gâh 
 

Şimdi ansızın yolunun üstüne ciğer yakan Ateş Denizi çıktı. 
 

كمیلر ایدوب ھویدامومدن     
  قیلمش نیچھ دیو او بحری مأوی 
 

Mûmdan gemiler edip hüveydâ  
Kılmış niçe dîv o bahri me’vâ 
 

Devler mumdan gemiler yapıp o denizde dolaşıyorlardı. 
 

• Ateş Denizinin sıkıntı ve dehşeti 
 
  بر نار كھ دودی دود نمرود 

  غوالن سیھ  نمود نمرود 
 
Bir nâr ki dûdı dûd-ı Nemrûd  
Gûlân-ı siyeh-nümûd-ı Nemrûd 
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Bir ateş ki, dumanı Nemrut’un dumanı, Nemrut’un siyah çehreli devleri olan bir ateş. 
 
  دنیالری طوتمش آتش غم 

  كردابلری چھ جھنم 
 
Dünyâları tutmuş âteş-i gam  
Girdâbları çeh-i cehennem 
 

Girdapları cehennem çukuru olan gam ateşi dünyaları tutmuştu. 
 

 
  ھر غوطھسی بر محیط آتش 

  ھر لجھسی بر جحیم سر  كش 
 

Her gavtası bir muhît-i âteş  
Her lüccesi bir cahîm-i ser-keş 
 

Her suya dalışı bir ateş çemberi, her dalgası kaynayan bir cehennem… 
 
 

آتشپر جوش بال محیط     
  شعلھ  آكا  اول سمند سر  كش 

 
Pür-cûş-ı belâ muhît-i âteş  
Şu’le ana ol semend-i ser-keş 
 

Ateş çemberi bela dolu, o zaptedilmeyen at da onun bir aleviydi. 
 

• Aşk’ın Çin sahiline ulaşması  
 

   بر ساحلھ ایردی كیم كوذاری   
     فردوس ریاضنك بھاری     

 
 Bir sâhile erdi kim güzârı 

Firdevs riyâzının bahârı 
 

Yolu bir kıyıya vardı ki burası cennet bahçesinin baharı gibiydi. 
 
  دریا كبی سبزە موج  انكیز 

  طوبا كبی ھر نھال كلبیز 
 
 
Deryâ gibi sebze mevc-engîz  
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Tûbâ gibi her nihâl-i gül-bîz 
 

Yeşillikler deniz gibi dalgalı, her gülfidanı Tûba gibi. 
• Aşk’ın Hüşrübâ’ya âşık olması 

 
  وقتھ كھ نھ كوردی عشق پر  شور 
  اول باغھ ایریشدی بر بولوك حور 

 
Vaktâ ki ne gördi Aşk-ı pür-şûr  
Ol bâğa erişdi bir bölük hûr 
 

Perişan aşk bir de ne görsün? Bir bölük huri o bahçeye giriyor. 
 
  بر ماە ایلھ بر كروه دلبر 
  سیارەلر ایچرە مھر انور 

 
Bir mâh ile bir gürûh-ı dil-ber  
Seyyâreler içre mihr-i enver 
 

Bir ay yüzlü ile bir grup dilber, yıldızlar içinde nurlu güneş gibiydiler. 
 
  چون جند فرشتھ جملھسی پاك 

عقلٴ دراكمانند سپاه     
 

Çün cünd-i ferişte cümlesi pâk  
Mânend-i sipâh-ı akl-ı derrâk 
 

Hepsi melekler ordusu gibi temiz, anlayışlı aklın askerleri gibi 
 
  اول ماه كھ اول كروھھ شھدی  

  اول جند پری یھ پادشھدی 
 
1630  Ol mâh ki ol gürûha şehdi  

Ol cünd-i periye pâdşehdi 
 

O ay yüzlü o grubun başı idi, o peri askerlerinin padişahıydı. 
 

• Zâtü’s-suver Kalesinin özellikleri ve Aşk’ın kalede çektiği sıkıntılar 
 
 نھ كوردی كھ بر غریب قلعھ 

 ھر یانی صور عجیب قلعھ  
  
 Ne gördi ki bir garîb kal’a  

Her yanı suver acîb kal’a 
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Her tarafı resimli acayip bir kale olduğunu gördüler. 
 

  بر بابدن اولدیلر چو داخل 
  فی الحال قاپاندی اولدی زائل 

 
Bir bâbdan oldılar çü dâhil  
Fi’l-hâl kapandı oldı zâil 
 

Bir kapıdan içeri girdiklerinde o kapı hemen kapanıp yok oldu. 
 

  ھم دخی نھان اولوب او آفت 
اولدیلر آندە عشق و غیرتحبس     

 
Hem dahi nihân olup o âfet  
Habs oldılar anda Aşk u Gayret 

O güzel de kayboldu, Aşk ve Gayret orada hapsoldular. 
                                                                                                

• Aşk’ın Allâh’a yalvarması 
 
  یا رب سن او شوخھ مرحمت ویر  

  بن خستھیم  آكا  عافیت ویر 
 
   Yâ Rab sen o şûha merhamet ver  

Ben hasteyim ana âfiyet ver 
 

“Allâh’ım! Sen o güzele acıma duygusu ver, ben hastayım, ama ona şifa ver. 
 

  بو ژالھدن ایت او مآھی خشنود 
اولور حصول مقصودچون سندن     

 
 Bu jâleden et o mâhı hoşnûd  

Çün senden olur husûl maksûd 
 

O ay yüzlüyü çiğ tanesi gibi değersiz varlığımdan mutlu et, isteklerimin gerçekleşmesi ancak 
seninle olur. 
 
  ھیچ حالمی ایتمز اولدی پرسش 

  كیم صورتھ ایلدك پرستش 
 
Hiç hâlimi etmez oldı pürsiş  
Kim sûrete eyledik perestiş 
 

Resme taptığım için halimi hiç sormaz oldu. 
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  بی چارە ایدم علیمسك سن 
  بن یوقدم او دم قدیمسك سن 

 Bî-çâre idim âlimsin sen 
Ben yokdum o dem kadîmsin sen 
 

Ben yokken de sen vardın, ben şimdi çaresizim. Sen her şeyi hakkıyla bilensin. 
 
  اول جرمی قبول امرمشكل 

  اسناد ظلم  آكا  نھ قابل 
 

Ol cürmi kabûl emr-i müşkil  
İsnâd-ı zulüm ana ne kâbil 
 

O suçu kabul etmek ne kadar zor şey, onun zalim olduğunu söylemek mümkün mü ki… 
 

• Sühan’ın bülbül kılığında haber getirmesi 
 
  ناالن اوالرق كزركن اول ماه 

  بر بلبل مست كوردی ناكاه 
 

Nâlân olarak gezerken ol mâh  
Bir bülbül-i mest gördi nâgâh 
 

O ay yüzlü Aşk, inleyerek gezerken ansızın sarhoş bir bülbül gördü. 
 
  كیم عشقھ خطاب ایدوب او بلبل 

ویرر تسلسلزنجیر غمھ     
 

Kim Aşk’a hitâb edip o bülbül  
Zencîr-i gama verir teselsül 
 

O bülbül Aşk’a hitap ederek gam zincirini uzatıyordu: 
 

  بو قلعھدە بر خزینھ واردر  
  بوش صانمھ آنی دفینھ واردر 

 
   Bu kal’ada bir hazîne vardır  

Boş sanma anı define vardır 
 

Bu kalede bir hazine var, onu boş zannetme içinde bir define var. 
 
 
 

INTERNATİONAL EUROASİA Congress on 
Scientific Researches and Recent Trends-V full text 

December 16-19, 2019 Baku, Azerbaijan  ISBN 978-625-7029-51-3 192



• Aşk’ın kaleyi ateşe vermesi 
 
  كر بولمامش اولسھ تیغھ رخصت  

  حبس ایتمكھ ایدەمزدی جرئت 
 
 Ger bulmamış olsa tîğe ruhsat  

Habs etmeğe edemezdi cür’et 
 
Eğer kılıcı kullanmaya fırsat bulamamış olsaydı seni hapsetmeye cesaret edemezdi. 
 
  عشق آكالیجق بو ماجرایی 
  بر آتشھ اوردی اول بنایی 

 
 Aşk anlayıcak bu mâcerâyı  

Bir âteşe urdı ol binâyı 
 

Aşk bu serüveni anlayınca binayı ateşe verdi. 
 
  وقتا كھ طوتوشدی اول كلیسا 
  عیسى یھ بولوشدی چوق چلیپا 

 
Vaktâ ki tutuşdı ol kilîsâ  
Îsâ’ya buluşdı çok çelîpâ 
 

O kilise tutuşunca pek çok put Îsâ’ya kavuştu. 
 
 
  صورتلری چیقدی آسمانھ 
  زین اولدی بو كھنھ آشیانھ 

 
Sûretleri çıkdı âsmâna  
Zeyn oldı bu köhne âşiyâna 
 

O resimler göğe çıkıp bu eski yapıya süs oldu. 
 

آه سردە پرواز ویردی ینھ    
  آتشدن امین ایدی او سر  باز 

 
Verdi yine âh-ı serde pervâz  
Âteşden emîn idi o ser-bâz 
 

Yine o soğuk ahlarını kanatlandırdı. O cesur yiğit böylece ateşten korundu. 
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• Aşk’ın başına gelen belalara artık dayanacak hâlinin kalmaması 
 
زمیندە تیغ آھیبولدی او     
  ھم تیر دعاى صبح كاھی 

 
 
Buldı o zemînde tîğ-ı âhı  
Hem tîr-i duâ-yı subh-gâhı 
 

O yerde ah kılıcıyla sabah duasının okunu buldu. 
 

  دوشدی ینھ راھھ اول پریوش 
  كندین یاقھرق مثال آتش 

 
Düşdi yine râha ol perî-veş  
Kendin yakarak misâl-i âteş 

 
O peri soylu Aşk, kendini ateş gibi yakarak yine yola düştü. 
 
  اما كھ نھ راه ھر قدم چاه  
  ھر برك كیاھی مار جانكاه 

 
    Ammâ ki ne râh her kadem çâh  

Her berg-i giyâhı mâr-ı cân-kâh 
 

Ama ne yol! Her adımda kuyu… Her ot yaprağı can alıcı bir yılan gibi… 
 

   یادنھ كلینجھ كوی دلدار
  ایلردی بو كفت كویی تكرار 

 
 Yâdına gelince kûy-ı dildâr  

Eylerdi bu güft ü gûyı tekrâr 
 

Sevgilinin beldesini düşündükçe şu sözleri tekrar ederdi. 
 
Sonuç 
Hüsn ü Aşk’ta Aşk, Hüsn’e kavuşmak için insan aklının hatta hayalinin bile zorlanacağı sıkın-
tılı aşamalardan geçer. Bu aşamalar âdeta onun tabi tutulduğu bir sınav gibidir. Geçilen sıkın-
tılı, zorlu aşamalar kısaca Aşk’ın Kalb diyarına yolculuğu ve başına gelenler, Kuyu ve devin 
özellikleri ve Aşk’ın başından geçenler, Devin onları hapse atması, Aşk’la Gayret’in kurtulu-
şu, Aşk’ın Gam Harabelerine girişi, Gecenin özelliği ve kışın şiddeti, Cadının büyüsü, Cadı-
nın Aşk’a görünmesi, Aşk’ın sıkıntısı, Cadının Aşk’ı çarmıha germesi, Sühan’ın yetişmesi, 
Büyülü kılıç ve Aşkar isimli at, Aşk’ın uzaklık belasından sıkıntı çekmesi, Aşk’ın vahşi hay-
vanlarla dev ve gulyabani ile savaşı, Aşk’ın yolunun Ateş Denizine düşmesi, Ateş Denizinin 
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sıkıntı ve dehşeti, Aşk’ın Çin sahiline ulaşması, Aşk’ın Hüşrübâ’ya âşık olması, Zâtü’s-suver 
Kalesinin özellikleri ve Aşk’ın burada çektiği sıkıntılar, Aşk’ın Allâh’a yalvarması, Sühan’ın 
bülbül kılığında haber getirmesi, Aşk’ın kaleyi ateşe vermesi, Aşk’ın Hüsn’e ulaşma serüve-
ninde başına gelen belalara artık dayanacak halinin kalmaması…  Gibi zorlu sıkıntıların ta-
mamını başarılı bir şekilde geçebilen Aşk,  Hüsn’e kavuşur. Hüsn Aşk’ın kendisinden başka 
bir şey değildir. İşte Aşk, o anda Allâh’a kavuşur… 
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Bakı Mühəndislik Universiteti 

Dünya ədəbiyyatı (doktorant) – 5718.01 

 

Xülasə 

Tədqiqat işində Q. Q. Markezin məşhur əsərlərindən biri olan “Patriarxın payızı” 

əsərindən bəhs olunmuşdur. Əsər yazıçının vətəninin – Kolumbiyanın, eləcə də bütövlükdə 

Cənubi Amerikanın XIX-XX əsrlərdəki tarixi-siyasi gerçəkliklərinə güzgü tutmuşdur. Əsərdə 

yazıçı patriarx obrazı timsalında bəhs olunan dövrlərdə ispan ağalığına son qoyulduqdan sonra 

yaranan dövlətlərdə meydanda at oynadan siyasi liderlərin ümumiləşmiş obrazını yaratmağa 

çalışmışdır. Tədqiqat işi həmin liderlərin patriarx obrazında əks olunan xüsusiyyətlərini bir çox 

yöndən təhlil etməyə həsr olunmuşdur. Məqalə giriş, üç yarımbaşlıq (“Patriarx və Markez”, 

“Patriarxın prototipləri”, “Patriarx obrazının psixoloji təhlili”) və nəticədən ibarətdir. 

“Giriş” hissəsində əsər və onun süjet-kompozisiya xətti haqqında ümumi məlumat verilmişdir. 

“Patriarx və Markez” hissəsində yazıçının patriarx obrazına münasibəti haqqında bəhs 

olunmuşdur. Müsahibələrində bildirdiyinə görə, Markez patriarx obrazında bir növ öz xarakterini 

də canlandırmağa çalışmışdır. Bu yarımbaşlıqda Markezin patriarx obrazında yaratmış olduğunu 

iddia etdiyi xarakter xüsusiyyətlərinə nəzər yetirilmiş və müəyyən münasibət bildirilmişdir. 

“Patriarxın prototipləri” hissəsində Markezin patriarx obrazını yaradarkən xarakter 

xüsusiyyətlərindən və həyat trayektoriyalarından yararlanmış olduğu diktatorlar, siyas liderlərdən 

bəhs olunmuş; nəticədə, yazıçının bir çox Cənubi Amerikalı diktatorlar: Porfirio Diaz, Xuan 

Visent Qomez, həmçinin SSRİ-nin siyasi lideri olmuş Stalinin xarakter məlumatlarından 

yararlanmış olduğu aşkarlanmışdır. Bu yarımbaşlıqda həmin siyasi liderlərin patriarx obrazı ilə 

əlaqələri və xarakter oxşarlıqları təhlil olunmuşdur. 
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“Patriarx obrazının psixoloji təhlili” hissəsində patriarxın əsərdəki hərəkətləri, fəaliyyətləri, 

xarakteri incələnmiş; onun həyatına, qərarlarına və mənəvi-əxlaqi kimliyinin formalaşmasına 

təsir edən siyasi, ictimai, sosial amillər aşkarlanmış; buna əsasən də mənəvi-psixoloji varlığı 

təhlil olunmuşdur. 

“Nəticə” hissəsində araşdırma yekunlaşdırılmış, tədqiqat işi ilə bağlı konkret fikir və qənaətlərə 

yer verilmişdir. 

Açar sözlər: patriarx, diktator, Porfirio Diaz, X.V.Qomez, Stalin 

Abstract 

The study focuses on one of Marquez's most famous works, "The Autumn of the 

Patriarch." The work is a mirror to the writer's homeland - Colombia, as well as South America's 

history and political realities of the 19th and 20th centuries. In his work, the writer sought to 

create a generalized image of political leaders playing hell with dominance in the states that 

emerged after the end of the Spanish whiteness in the times of patriarchy. The research is devoted 

to the multiple analysis of the characteristics of those leaders reflected in the patriarchal image. 

The article consists of intoduction, three chapters (Patriarch and Marquez; Prototypes of the 

Patriarch; Psychological analysis of the Patriarch's image) and the result. 

The Introduction section provides an overview of the work and its plot-line. 

The Patriarch and Marquez section discusses the writer's attitude to the patriarch's image. 

In his interviews, Marquez sought to revive his character in a patriarchal image. This section 

focuses on the character traits that Marquez claims to have created in the patriarch's image, and 

gives a definite attitude. 

The Patriarch's Prototypes section discusses dictators and political leaders who have been 

used for their character properties and trajectories of life to create the image of the patriarch. As a 

result, it was discovered that the writer used the character information of many South American 

dictators: Porfirio Diaz, Juan Vicente Gomez, and Stalin, the Soviet political leader. This section 

examines the relationship between the political leaders and the patriarch's image and character 

similarities. 
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In the section Psychological analysis of the Patriarch's image the actions, activities and 

character of the patriarch in the work are investigated; revealed political, social, and social factors 

that influence his life, decisions, and moral identity; based on this, the moral and psychological 

existence of patriarch was analyzed. 

The Conclusion section summarizes the research and provides specific ideas and 

conclusions regarding the work. 

Keywords: Patriarch, dictator, Porfirio Diaz, H. V. Gomez, Stalin 

Giriş 

Dünya şöhrətli, Nobel mükafatı laureatlı yazıçı, magik-realizm ədəbi cərəyanının 

banilərindən biri olan Qabriel Qarsia Markezin ən məşhur əsərlərindən biri də “Patriarxın payızı” 

əsəridir. Müəllif həmin mükafatı aldığı “Yüz ilin tənhalığı” əsərindən çox bu əsərə önəm verir və 

bütün həyatını belə bir əsər yazmağa hazırlıq hesab edir. Əsərin ideyası nəinki müəllifin 

doğulduğu torpaqların, bütün dünyanın tarixinin ən dərin qatlarına nüfuz etməyə müvəffəq 

olmuşdur. Əsər indiyədək alışdığımız ənənəvi süjet-kompozisiya sisteminə malik deyil, yarı 

oçerk, yarı reportaj üslubunda yazılmış bir bədii əsərdir. Əsərin fabulası da ilk dəfə Aristotelin 

“Poetika” əsərində qarşılaşdığımız fabula anlayışına ziddir. Aristotelə görə, bədii əsərin fabula 

xətti elə qurulmalıdır ki, orada baş verən hadisələr və dəyişikliklər hansısa ehtimal və ya 

zərurətdən doğsun, episodi1 kimi, əsərə əlaqəsiz şəkildə daxil edilməsin. Həmçinin, bu ehtimal və 

ya zərurətdən doğan hadisələr və ya dəyişikliklər qəhrəmanı bədbəxtlikdən xoşbəxtliyə, yaxud 

xoşbəxtlikdən bədbəxtliyə doğru sürükləsin, onunla (və ya onlarla) əlaqəsiz şəkildə cərəyan edib 

monotonluq yaratmasın. Araşdırılan əsərdə isə hadisə və dəyişikliklər ehtimal və ya zərurət 

nəticəsində (daha çox zərurət) ortaya çıxsa da bunlar qəhrəmanı nə xoşbəxtlikdən bədbəxtliyə 

doğru sürükləyir, nə də bədbəxtlikdən xoşbəxtliyə doğru qaldırır. Əsərdə, ümumiyyətlə, 

xoşbəxtlik, gözəllik adlandıra biləcəyimiz heç bir ucalıq, heç bir zirvə yoxdur. Ehtimal və ya 

zərurətdən doğan hadisələrin missiyası isə, Aristotelin təbirincə desək “bilinməyəni bilinən 

etməkdir”. Yəni ki, baş verən hər bir hadisə və ya dəyişiklik patriarx obrazının xarakter 

xüsusiyyətlərindən doğan təbii nəticələr olaraq ortaya çıxır və patriarx obrazının psixoloji 

mənzərəsinin getdikcə təsəvvürdə daha da aydınlanmasına gətirib çıxardır. 

1 Əsərin mərkəzi süjet xətti ilə əlaqəsi olmayan və ya az əlaqəsi olan hadisələrin təsvir olunduğu hekayələr, bir sözlə, 
yan hekayələr. Aristotel episodilərdən istifadə edən yazıçını qeyri-peşəkar yazıçı adlandırır. 
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Patriarx və Markez 

Müəllif müsahibələrində bu əsərin bir növ avtobioqrafiya olduğunu qeyd edir, düşünür ki, 

patriarxın əsl prototipi özüdür. Müəllifə görə, Nobel mükafatı aldıqdan və bütün dünyada 

tanınmağa başladıqdan sonra şöhrət və pul Markezlə real həyat arasında qopuqluq yaradır və ad-

sanı ilə birgə yüksələn təkəbbürü həmin şöhrətin ucsuz-bucaqsız dalğalarına qapılıb daha da 

böyüyür, nəhəngləşir. Lakin zənnimcə, müəllif özünə haqsızlıq edir. Nəticədə, patriarx 

milyonların taleyini tarixə qanla yazmış amansız bir diktatordur. Müəllif isə şöhrətdən sonra 

qazandığı hansısa dəyişikliklərlə ancaq öz oxu ətrafında fırlanmışdır, başqalarının həyatına təsir 

etməmişdir. Diktator nə qədər zalım və qaniçən olsa da o, bunların fərqində deyildi. Xalqa 

verdiyi işkəncələri, müsadirə etdiyi pulları təbii haqqı kimi dərk edirdi. Hətta bəzən haqsızlığa 

məruz qalanın özü olduğunu zənn edirdi. 

Patriarxın prototipləri 

Əsərdə tarix və zaman konkretliyi yoxdur. Nə əsərdə konkret bir zamana işarə var, nə də 

ki, əsər hansısa bir tarixi hadisəyə və ya hər hansı bir siyasi hərəkata həsr olunmuşdur. Sadəcə 

simvolik zaman var: patriarxın payızı. Bu simvolik zaman federalçıların vətən müharibəsində 

hakimiyyəti ələ keçirmiş; şöhrət və sərvət naminə insanlığını və insanlarını itirmiş; bu həyatdan 

öz əlləri ilə yaratdığı qan arxına tab gətirə bilməyib, axın istiqamətində irəliləməyə məcbur 

olacaq dərəcədə bezmiş; nəticədə, insanların qanını sovurduğu hörümçək torunda tənha 

hörümçəyə çevrilmiş bir diktatorun həyatının həmin tənha hörümçəyə çevrildiyi zamanı əhatə 

edir və əsər başdan-başa bu zaman dilimi üzərində qurulub. Ölkədə hakimiyyətin və gücün bütün 

qatları diktatorun ovcundadır. Diktatorun prototipi olan obrazlar konkistadorlar qitədən 

qovulduqdan sonra hakimiyyəti bölgələr üzrə aralarında bölüşdürən, vaxtilə vətənin müdafiəsində 

var-gücü ilə mübarizə aparmış generallardır. Venezuelalı Xuan Visent Qomez, Markos Perez 

Himenez; Meksikalı Porfirio Diaz; Qvatemalalı Manuel Estrada Kabrera və s. Bu siyahını daha 

da artırmaq olar. Çünki onların hər biri əsərdəki prezident kimi siyasi güclərini və iqtidarlarını 

ingilislərə, eləcə də, amerikalılara borclu olan və onların uğruna xalqının qanını içən diktatorlar 

olmuşlar. Hətta, Gerald Martin adlı onun fərdi tədqiqatçısı qeyd edir ki, Markez Rusiyaya 

səyahəti əsnasında Stalin haqqında çox şey öyrənmiş və obraz yaradıcılığında ondan da 

təsirlənmişdir. 
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“Generalın əlləri qadın əlləri kimi incə idi...” Həyatını qətliamlar və zorakılıqlar üzərində 

qurmuş bir despotun əllərinin qadın əlləri kimi olması kinayə doğurur, lakin bu həqiqət idi. Çünki 

general bu qətliamlarla şəxsən özü məşğul olmurdu. Ona qarşı çıxanlar ya onun arxasınca, ya da 

onun əmri ilə öldürülürdü. Hətta vəziyyət o yerə gəlib çatdı ki, Xose de la Barra adlı məxfi qatil 

“icarəyə götürdü”. Bu məxfi qatil hər gün saraya müəllifin kinayə ilə kokos kisəsinə bənzətdiyi, 

kəsik başlarla dolu kisə gətirirdi və sarayın iclas otağı üfunət qoxusuna qərq olurdu. Maraqlıdır 

ki, bu ölümlərdən özü də diksinirdi. Bu, şüuraltı ikiüzlülükdən irəli gələn bir mənəvi keyfiyyət 

idi. Milyonların qətlinə fərman verəndə tükü də tərpənməyən bu şəxs radio-roman dinləyərkən 

əsərin qəhrəmanı olan qızın ölümünə kədərlənir. Bu situasiya insanda ikrah hissi oyadacaq 

dərəcədə təzadlıdır. Bu detalı yaradarkən müəllif, ehtimal ki, Stalindən təsirlənmişdir. Stalin 

öldükdən həmən sonra müəyyən çətinliklərə baxmayaraq, onun məzarını ziyarət etmək üçün 

Sovet bürokratiyasından izn qopartmağa nail olan Markez Stalinin mumyalanmış cəsədini 

gördükdən sonra aldığı təəssüratlar barədə yazır: “Məni ən çox heyrətləndirən cəhəti əllərinin 

zərafəti idi. Dırnaqları da incə və şəffaf idi. Sanki qadın əlləri idi.” [3, 239] 

Markezin Stalinlə bağlı təəssüratlarından aydınlaşdırmaq olur ki, patriarx obrazının 

yaradıcılığında onun başqa xüsusiyyətlərindən də təsirlənmişdir: “Onun icazəsi olmadan ağacda 

tək yarpaq belə, tərpənə bilməzdi. İnsanlar ona o qədər əfsanəvilik qazandırmışdılar ki, hətta 

varlığından da şübhələnirdilər...” Lakin müəllif qəhrəmanına əfsanəvilik xarakteri qazandıra 

bilmək üçün ona heç bir ad vermir, patriarx deməklə kifayətlənir. Adları çəkilən diktatorların 

hakimiyyətə gəldikdən sonrakı həyat trayektoriyaları, demək olar ki, eynidir. 

Porfirio Diaz. Onun porfiriato adlandırılan bir siyasəti var idi: insanlara ancaq iki seçim sunurdu 

– “kök, ya dəyənək”. Biçarə insanlar, məmurlar, mətbuat işçiləri, bir sözlə, hamı qorxaq dovşan 

statusuna razı olub, ona sunulan kökü götürür və dəyənəkdən özünü bu şəkildə qoruyurdu. Öz 

hakimiyyətini əlvan metal yataqları bol olan torpaqlarını parçalayıb avropalı şirkətlərə sataraq 

sığortalayırdı. O, heç vaxt yerli xalqın müdafiəçisi olmayıb. Ancaq fərqində idi ki, xaricilərə də 

arxanı tam çevirmək olmaz və utanmadan: “Yazıq Meksika, tanrıdan necə də uzaqdadır, ABŞ-a 

isə necə də yaxın.” – deyirdi. Patriarx da xaricilərə nifrət edirdi, ancaq pullarını və donanmalarını 

çox sevirdi [2, 276]. 

Xuan Visent Qomez. Fidel Kastronun müalicəyə getməsindən istifadə edib Venezuellada iqtidarı 

ələ keçirdi. Ölkədə zəngin neft yataqları tapılan kimi onu avropalı və amerikalı şirkətlərə satdı. 
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Bütün Latın Amerikaya əli çatan ilk özünəməxsus geniş kəşfiyyat agentliyi yaratdı, ona müxalif 

olan hər kəsi illeqal yollarla həbs edib amansız işkəncələrlə “yox etdi”. Ordunun dəstəyini 

sığortalamaq üçün xalqı aclığa və safələtə qərq etmək bahasına da olsa, orduya külli miqdarda 

maliyyə ayırdı. Patriarx da ona qarşı təşkil olunan üsyanı yatırtmaqda amansız davranmış 

əsgərlərə müxtəlif yüksək rütbələr (zabit, mayor, polkovnik) və mükafatlar paylamışdı [2, 243]. 

Digər generalların da həyat hekayələri yuxarıdakılardan fərqlənmir [3, 220]. Bu mövzuya müəllif 

“Yüz ilin tənhalığı” əsərində də toxunub. Həmin əsərdə patriarxa ekvivalent olan obraz polkovnik 

Aureliano Buendiyadır. Polkovnik də patriarx kimi böyük məqsədlər, amallar uğrunda vuruşur. 

Lakin onun mübarizəsi nəticəsiz qalır, hakimiyyəti ələ keçirə bilmir. Müəllif müsahibələrinin 

birində qeyd edir ki, əgər polkovnik müharibədə qalib gəlsə idi, yəni ki, konservatorlar deyil, 

liberallar qələbə çalsa idi həmin patriarxa çevriləcəkdi [3, 386]. Polkovnik hər nə qədər 

ümidsizliyə qapılıb, tənhalığında boğularaq ölsə də müəllif ümidsizliyinin əsl söykənəcəyi bu 

deyildi. Polkovnik ümidsiz tənhalığa qapılsa da patriarx kimi xalqın qanını içib ölkəsini satan 

diktatora çevrilmir. Halbuki, müəllifin haqqında yazmaq istədiyi əsl mövzu başqa idi. O, 

müharibədən qalib çıxmış və qələbəsindən sərxoş olub insanlığı nəfs və ehtiras sandığında toz 

basmış generalın həyatından yazmaq istəyirdi. Çünki qrinqolara qalib gəldikdən sonra xalqının 

başına amansız oyunlar açan generallar məhz həmin diktatorlar idi. Lakin bu iki tale tipinin heç 

biri generalları tənhalıqdan xilas edə bilmir. Onlar keçmişə peşmançılıqla baxmağa ərinəcək 

qədər yorğun və bezgin olduqları bir tənhalığın ağuşunda can verirlər. 

Patriarx obrazının psixoloji təhlili 

Müəllifin bu obrazda yaratmağa çalışdığı psixoloji keyfiyyətlərinə və xarakter 

xüsusiyyətlərinə baxaq: 

1. Real həyat haqqında, ümumiyyətlə, təsəvvürləri yoxdur, var idisə də yoxa çıxıb. Əsər 

boyu onda insani keyfiyyətlər müşahidə etmirik, yox dərəcəsindədir. Bütün əməlləri və 

davranışları heyvani instinkt üzərində qurulub. Onun daxili dünyası, demək olar ki, 

yoxdur. Monoloqları və onu insana bənzədən yeganə məqamlar yalnız anası Bendisyon 

Alvaradoya xitab edir. 

2. Dini inancı da yoxdur, əsər boyu tanrı ilə məzələnir. Məsələn, Vatikan səfiri hərdən onu 

ziyarət edib xristianlığı təbliğ etməyə çalışanda patriarxın cavabı belə olur: “Əgər Allah-

taala siz deyən kimi böyükdürsə, onda mənim xahişimi ona çatdırın: qoy məni bu 
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qulağagirən murdar ilbizdən uzaq eləsin... qoy bu köpdən canımı qurtarıb, artıq havanı 

içimdən çıxartsın” və s. Ancaq maraqlıdır ki, belə inancsız insanın batil inancları çox 

güclüdür. Havada quşların dövrə vurmasından qorxuya düşür və hansısa təhlükə gözləyir. 

Bundan əlavə, insanların və vətənin taleyini və bu uğurda apardığı siyasəti o, kart falı 

əsasında müəyyən edir. Falçı qadın kart falında polkovnik Miravanın generala xəyanət 

etdiyini görür və generala xəbər verməsinin səhərisi günü həmin polkovnikin cəsədi 

səbəbi bilinməyən bir intihar səhnəsində ortaya çıxır. 

3. Həmişə qorxu içindədir, daim hər kəsdən xəyanət, sui-qəsd gözləyir. Buna görə də 

ordusunu daha yaxşı yetişdirməkdənsə zabitlər arasına təfriqə salıb can və hakimiyyət 

sağlığını bu şəkildə - onların birliyini pozaraq sığortalayır. Nəticədə, yaşadığı həyatdan 

bezib-tükənir, “dünya ilə daha bacarmır”. Çünki heç kəsə inanmır. Səbəb odur ki, bütün 

işçilər yarı qorxudan, yarı vəzifə tələbindən irəli gələrək “hər şey öz qaydasındadır, zati-

aliləri” şəklində hesabat verirdi. Halbuki, hər şey heç də həmişə qaydasında olmurdu. 

Patriarx isə elə bilirdi ki, onun gözündən pərdə asmağa çalışırlar. 

4. Prezident xalqının onun haqqındakı real düşüncələrini və münasibətlərini ilk dəfə sarayda 

qızıl qəfəs həyatı yaşatdığı öz oxşarından – Patrisio Araqonesdən eşidir, o da ki, ölüm 

ayağında. Başqa cür ola da bilməzdi. Axı xalqın real münasibətlərində heç də prezidentə 

onun düşündüyü kimi sevgi yox idi. Prezidentin oxşarı olan Patrisio Araqonez ölüm 

ayağında prezidentin bütün murdar əməllərini açıb bir-bir düzür qabağına. Amma 

maraqlıdır ki, Patrisio onun ucbatından belə bir acımasız həbs həyatına sürgün olunduğu 

halda, ona qarşı qəzəbli deyil, əksinə acıyır, yazığı gəlir. Ölüm kimi bir ilahi qurtuluşa 

onu da çağırır. O, yəqin ki, xalqının içində yeganə insan idi ki, prezidentini belə səmimi 

bir məhəbbətlə sevirdi. Bu məhəbbəti anlamaq olar. Prezident qaniçən diktator olmaqla 

yanaşı, səmimi uşaqsı rəqabətlə Patrisio ilə şaxmat oynayan, onunla sirlərindən 

dərdlərindən tutmuş arvadlarına kimi (!) hər şeyini paylaşan yeganə sirdaşı və dostu idi 

(başqa dost edinməyə imkan da yox idi). 

5. Qadınların toyuqdan fərqi yoxdur onun üçün. Qadınlarla olduğu məqamda müəllif 

patriarxı xoruza bənzədir, hərəmxanaya isə “qadın hini” adını verir. Çünki patriarxın 

qadınlara olan münasibəti, xüsusilə də intim səhnələri insanı yox, heyvanı, daha doğrusu, 

xoruzu andırır. Bir xoruzun öhdəsinə buraxılmış onlarla toyuq, qabağına çıxan toyuğun 

üstünə cuman azğın xoruzun olduğu bu saray, doğrudan da, toyuq-xoruz hininə bənzəyir. 
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Müəllif Xuan Qoseyn adlı bir jurnalistə verdiyi müsahibəsində demişdir ki, iqtidar iştahı 

eşqə qabil olmamaqdan irəli gəlir. [3,392] Doğrudan da, müəllifin yaratdığı, iqtidardan 

harınlamış obrazlar sevmək qabiliyyətindən məhrumdur, sevgini heyvaniliklə 

qarışdırırlar. Sevgi elə bir duyğudur ki, insanları həssaslaşdırır, eqonu arxa plana atır və 

özünü unudub birinci başqalarını düşünmək qabiliyyəti aşılayır. İqtidar aşiqləri isə nəinki 

yalnız özlərini düşünür, sayı milyonlarla ölçülən başqalarını da öz eqolarına qurban 

verirlər. 

6. Həm qatildir, həm qurban. Həm milyonların qanını içən qatildir, həm də öz yaratdığı 

siyasət torunda ilişib, bezsə belə, heç bir şəkildə kənara çıxa bilməyən, prezident sarayının 

divarları arasında həbs olunan qurbandır. 

7. Onun əvvəlcədən təşkil olunmuş saxta ölümündən sonra ölkəni üsyan dalğası bürüyür. 

Lakin o yenə də elə bilir ki, bu xalqın nifrəti deyil, prezidentlə arası olmayan bir neçə 

generalın fəndləridir. O hələ də elə bilir ki, xalq onu sevir. 

8. İnsanlara verdiyi amansız işkəncələr (üsyançıları diri-diri timsahlara atmaq, dərisini 

soymaq, ayaqlarını başıaşağı tavana mismarlamaq və s.) onun üçün sadəcə “təhlükəsizliyi 

təmin etmək” yolunda atılmış “uğurlu” addımlardır. 

9. Prezidentin yazıb-oxuma bilməməsi onun savadsızlığını və cahilliyini simvollaşdırır. Bu 

boyda ölkənin tale sükanının əlifbanı belə, bilməyən birinin əlində olması faktı ilə müəllif 

çatdırmağa çalışır ki, ölkədə baş verən vəhşiyanə və xaotik nə varsa hamısının səbəbi ölkə 

prezidentinin dərrakəsində də, mənəviyyatında da böyük qara bir boşluq olmasından; 

olması gərəkən keyfiyyətlərdən əlifbasına, hərflərinəcən kasad olmasından qaynaqlanır. 

10. Prezidentin hələ hakimiyyətinin ilk illərində şəxsi həyatının da idarə sükanı ölkəsini 

satdığı qrinqoların əlində idi, qadınlarını belə, seçmək hüququndan məhrum idi. Qrinqolar 

qərar verirdi, hansı qadın prezidentə layiqdir, hansı deyil. Patriarx həm ölkəsinin 

prezidenti idi, həm də anasının təbirincə desək, “heç nəyi yox idi, ayağını uzadıb ölmək 

üçün bir qarış torpaq belə, almamışdı”. Əlbəttə, axı torpaqları qrinqolara satmışdı, “bir 

qəbir qədər”ini də saxlamamışdı. Lakin sonradan hakimiyyəti nə qədər güclənsə də bu 

qrinqolardan canını qurtara bilmir və işin axırı dənizi onlara satmaqla nəticələnir. Ondan 

sonra da diktatorun canına bir qorxu dalğası hakim kəsilir: ölülərin ruhunun satılmış 

dənizə görə ondan hesabat tələb etmək üçün “ziyarətə” gələcəklərini hiss edir. 
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11. Prezident xəzinə pulları ilə baha qiymətə xaricilərdən oyuncaqlar alır. Onun uşaq kimi 

oyuncaq alması da simvolikdir. Sanki müəllif bu məqamda çatdırmağa çalışır ki, ölkə heç 

bir yetkinliyə və kamilliyə çatmamış, hakimiyyəti oyuncaq yerinə qoyub, xalqın pulunu 

öz eqosunu əyləndirməyə sərf edən bir südəmərin əlində qalmışdır.  

12. Ölkədə yazılmamış qanunlardan biri də budur ki, bütün xalq onun kefinə düşən havaya 

oynamalıdır. Bir qadına görə yuxusuzluq azarı çəkən prezident gecə saat 3-də oyanıb 

bütün aləmə “qalxın sarsaqlar, saat səkkizdir” deyə ultimatum göndərən kimi sübh 

şeypurları ölkə boyu çalınır, şəhər oyanmağa məcbur olur, bütün idarə və təşkilatlarda, 

zavod və fabriklərdə yuxudan doymamış millətin qızğın fəaliyyəti başlayır, bir sözlə, 

bütün aləm dəyir bir-birinə. Kimin “ağzı nə idi” ki, saatın üç olduğunu desin. Buna 

despotizmin kinayəli obrazlandırması da demək olar. 

13. Maraqlıdır ki, general Sançesin anasından çəkinir, qıza ürəyi istədiyi kimi yaxınlaşa 

bilmir. Halbuki, belə bir despot qızın anasını da ya satın almalı, ya da “bir yolunu 

tapmalı” idi. Hətta, “qadın hini”ndən qıraqda birlikdə olduğu digər qadınlarla bundan da 

betər rəftar eləmişdi. Məsələn, Fransisko Linero adlı bir hindu qadından xoşu gəlir deyə 

onun evinə soxulub ərini öldürtür, özünə isə təcavüz edir. Buna heç kəs səsini belə, 

çıxartmır. General, Fransiskoya təcavüz etdiyi illərdə şöhrətin və hakimiyyətin 

qudurtduğu bir vəhşiyə çevrilmişdi, bütün siyasi bicliyi və fəndləri nəticəsində qazandığı 

güc ondan vəhşi bir despot yaratmışdı. Lakin Manuela Sançezin dövründə o, artıq 

qocalmış, qocaldıqca uşaqlaşmış, vaxtilə ona hakim olan həmin siyasi bicliyindən də 

məhrum qalmışdı. İndi ancaq əyləncə axtarırdı. Buna baxmayaraq, despotizmi onun 

qaranlıq ruhunu tərk edə bilməmişdi. Manuela Sançezə çox dəyər versə də onu 

hakimiyyətinin zəhmli qandalları ilə zəncirləmişdi. Bununla müəllif despotizmin dəhşətini 

despotun qadınlara münasibəti ilə bağlı səhnələri bu şəkildə canlandıraraq 

obrazlandırmağa çalışır. 

14. General Manuela Sançezə aşiq olub hər gün onun evini ziyarət etdiyi ərəfələrdə xalq 

generala belə bir şeir qoşmuşdu: bunu bilir hamı, bu boyda məmləkətə, şahlıq edir 

yuxuda. Bunun iki mənası ola bilər: a) eşq yuxusuna gedib ölkəni ölkədən xəbərsiz, 

beləcə yuxu görə-görə idarə edir; b) özündən xəbərsizdir, elə bilir ki, hər şeyin idarəsi 

onun əlindədir, halbuki ayaqüstə yatır. Manuelanı görməyə gəldiyini gizlətdiyini sanır. 
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Ancaq müdafiə naziri Rodriqo de Aqilyarın kəşfiyyatçı qrupu sayəsində nəinki ölkə 

rəsmilərinin, bütün xalqın bu eşq macərasından xəbəri var idi.  

15. Onu sevənlərin də, sevməyənlərin də yeganə qisməti lənət və ölüm idi. Bu ölümlər ya 

onun əmri ilə baş verir, ya da ki, bu ölümlərdən ümumiyyətlə heç vaxt xəbəri olmurdu. 

16. Buradakı diktator obrazı elədiyi vəhşiliklərin və haqsızlıqların fərqində deyil. Zorla ələ 

keçirilmiş varidatın xalqın haqqı olduğunu, zor gücünə onların damarlarından 

sovurduğunu düşünmür, özünün təbii haqqı kimi qəbul edir. Onun həyat kitabı budur: 

belə də olmalıdır. 

Nəticə 

Bu xarakter haqqında cild-cild kitab yazmaq olar. Bunu əminliklə vurğulaya bilərik ki, 

Markez diktator obrazını özünəməxsus şəkildə yaratmışdır. Əsərdə diktator barədə həqiqətlərin 

yansıdılmasından əlavə, Markezin bu obraza özünəməxsus yanaşması var. Patriarxın əsərboyu 

törətdiyi cinayətlər, amansız işkəncələr və kütləvi qətliamlar diktator obrazlarının yaradıldığı bir 

çox əsərlərdəki kimi sadəcə səbəb olaraq deyil, eyni zamanda nəticə kimi də canlandırılıb. Onun 

əməlləri xalqını ucsuz-bucaqsız bədbəxtliyə məhkum edən səbəblər olmaqla yanaşı, həm də 

patriarxın həyat təcrübəsindən, fərdi yaşantılarından, aldığı psixoloji təsir və təzyiqlərdən doğan 

nəticələr kimi ortaya çıxır. Məşhur Latın Amerika tarixçisi Con Çarlz Çastin tədqiqatlarında 

Cənubi Amerikanı “atəşlə və qanla yoğrulmuş torpaqlar” adlandırır. Çünki bu torpaqlar avropalı 

konkistadorların tilovuna düşdüyü andan günümüzə yaxın dövrlərə qədər yerli xalqlar heç bir 

fasilə vermədən gah gəlmə, gah da yerli ağalara qarşı daim azadlıq uğrunda milyonların irini-qanı 

bahasına vuruşmuşlar. Markezin heç bir əsərində biz gəlmə ağaların bu cür canlı və ustalıqla 

yaradılmış obrazını görmürük. Yazıçının, demək olar ki, bütün yaradıcılığında canlandırmağa, 

haqqında bir çox vacib ictimai-siyasi, eyni zamanda fərdi-psixoloji həqiqətləri deməyə çalışdığı 

qaniçən rəhbər obrazları yerli ağalardır, xalqın sapı özlərindən olan baltalarıdır. Əsərdə əks 

olunan zaman dilimi də 1821-ci ildə Ayakuço döyüşündən sonra azadlıq qazanan Latın 

Amerikanın yerli diktatorlara həvalə olunması ilə başlayır. Lakin azadlıq yalnız kağız üzərində 

qazanılır: dəyişən sadəcə xalqı talayan qaniçən rəhbərlərin milli kimlikləri idi. Bu torpaqlar 

azadlıq qazandığı halda niyə hələ də əsarətdən, despotizmdən xilas ola bilmirdi? Yazıçı patriarx 

obrazı timsalında Latın Amerikanın diktatorlarının ümumiləşmiş obrazını yaradaraq əslində bu 

sualı cavablandırmağa çalışmış və buna nail olmuşdur. 
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SAİT HALİM PAŞA’YA GÖRE OSMANLI DEVLETİ’NİN I. 
DÜNYA SAVAŞI’NA GİRİŞİ (1918 MECLİS SORUŞTURMASI 

TUTANAKLARINA GÖRE) 
SAIT HALIM PASHA ACCORDING TO THE ENTRY OF THE OTTOMAN STATE 
INTO THE FIRST WORLD WAR (ACCORDING TO THE MINUTES OF THE 1918 

PARLIAMENTARY INVESTIGATION) 
 

Ahmet Ali GAZEL 
Prof. Dr. Afyon Kocatepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi 

 
Özet 

20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti arka arkaya büyük felaketler yaşamış ve bu 
felaketler zinciri neticesinde de tarih sahnesinden çekilmiştir. Bu felaketler zincirinin 
sonuncusu I. Dünya Savaşı olmuştur.  

I. Dünya Savaşı’nın yenilgi ile sonuçlanması üzerine bu işin askeri ve siyasi sorumluları 
aranmaya başlanmıştır. İşin siyasi sorumluları doğal olarak dönemin hükümetleriydi. I. Dünya 
Savaşı sırasında iki hükümet görev yapmıştır. Bunlardan ilki Almanlarla ittifak antlaşması 
imzalayarak Osmanlı Devleti’ni savaşa sokan Sait Halim Paşa Hükümetiydi. İkincisi ise Sait 
Halim Paşa’nın istifası üzerine göreve gelen Talat Paşa Hükümetiydi. Bu iki hükümet 
hakkında 4 Kasım 1918 tarihinde, hazırlıksız savaşa girme ve yaşanan mağlubiyette önemli 
sorumlulukları oldukları gerekçesiyle meclis soruşturması açılmıştır. Soruşturmayı yapmakla 
Beşinci Şube görevlendirilmiştir. 6 Kasım 1918 tarihinde ilk toplantısını yapan 5. Şube, 
toplam on altı toplantı yaparak 19 Aralık 1918 tarihinde sorgulamaları bitirmiştir. 5. Şube 
tarafından bir sadrazam, on iki nazır sorgulanmıştır. İki Şeyhülislamın da yazılı savunması 
alınmıştır. Soruşturma komisyonu eski hükümet üyelerine savaşa giriş ve savaş süreci ile ilgili 
olarak on soru sormuştur.  

Sorulardan birincisi sebepsiz ve vakitsiz harbe girilmesiydi. Bu soruya doğal olarak en 
ayrıntılı cevabı Sait Halim Paşa vermiştir. Sait Halim Paşa soruya cevap verirken Osmanlı 
Devleti’nin savaş giriş sürecini de anlatmıştır.  

Bildiride eski sadrazamın verdikleri ifadelerden yola çıkarak Osmanlı Devleti'nin 
Birinci Dünya Savaşı'na girişi anlatılacaktır. Bildiri hazırlanırken Beşinci Şube tarafından 
yapılan sorgulama tutanaklarından, dönemin basınından, Meclis-i Mebusan Zabıt 
Ceridelerinden, hatıralardan ve araştırma eserlerden yararlanılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Sait Halim Paşa, Osmanlı Devleti, I. Dünya Savaşı 
 

Abstract 
At the beginning of the twentieth century, the Ottoman Empire suffered major disasters 

one after the other, and as a result of these disasters, it withdrew from the stage of history. The 
last of this chain of disasters was the First World War. 

Upon the defeat of the First World War, military and political officers were sought for. 
Naturally, the politicians were the governments of the time. During the First World War, two 
governments served. The first was the Sait Halim Pasha Government, which signed an 
alliance agreement with the Germans and put the Ottoman Empire into war. The second was 
the government of Talat Pasha who took office after Sait Halim Pasha resigned. On 4 
November 1918, a parliamentary investigation was initiated against these two governments on 
the grounds that they had important responsibilities in the unprepared war and defeat. The 
Fifth Division was assigned to conduct the investigation. Having held its first meeting on 6 
November 1918, the Fifth Branch held a total of sixteen meetings and ended the 
interrogations on 19 December 1918. A fifth Grand Vizier and twelve ministers were 
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questioned by the Fifth Division. The written defense of both Shaykh al-Islam was also taken. 
The investigating commission asked ten former members of the government about the entry 
into the war and the war process. 

The first question was the unjustified and premature war. This was asked as the first 
question to the twelve overseas questioned. Naturally, Sait Halim Pasha gave the most 
detailed answer to this question. Sait Halim Pasha, while answering the question, also 
explained the Ottoman Empire's war entry process. 

Keywords: Sait Halim Pasha, Ottoman Empire, First World War 
 

Giriş 
Osmanlı Devleti büyük umutlarla girdiği I. Dünya Savaşı’nı kaybetmiş ve 30 Ekim 

1918 tarihinde Mondros Mütarekesi’ni imzalayarak savaştan çekilmiştir. I. Dünya Savaşı’nın 
yenilgi ile sonuçlanması üzerine bu işin sorumlusu aranmaya başlanmıştır. Savaşa girmekten 
ve yenilgiden sorumlu olanlar doğal olarak İttihatçılar ve onların hükümetleriydi. I. Dünya 
Savaşı sırasında iki hükümet görev yapmıştır. Bunlardan ilki Almanlarla ittifak antlaşması 
imzalayarak Osmanlı Devleti’ni savaşa sokan Sait Halim Paşa Hükümeti, ikincisi ise Sait 
Halim Paşa’nın istifası üzerine göreve gelen Talat Paşa Hükümeti’dir.  

Divaniye Mebusu Fuat Bey, 28 Ekim 1918’de I. Dünya Savaşı’ndaki 
sorumluluklarından dolayı Sait Halim ve Talat Paşa Hükümetlerinin Divan-ı Âli’ye sevk 
edilmesi için soruşturma önergesi vermiş ve önerge, 4 Kasım 1918 Pazartesi günkü genel 
kurulda okunmuştur.  

Özetle önergede şu ithamlar yer almıştır: Sebepsiz ve vakitsiz harbe girilmesi; harbin 
ilanı ve gidişatı hakkında Meclis’e yanlış bilgi verilmesi; harbin başlamasından önce İtilaf 
hükümetlerinin lehimize şartlar içeren tekliflerinin reddedilmesi ve hiçbir taahhüt ve zaman 
almadan, ayrıca bir fayda temin etmeden Almanya’nın yanında harbe girilmesi; harbin 
idaresinin dirayetsiz ve ehliyetsiz komutanların ellerine verilerek bütün cephelerde harp 
tekniklerine uymayan hareketlerin yaşanmasına neden olunması ve sırf şahsi menfaatler 
uğruna milletin hayat gücünün gasp ve israf edilmesi; hukuk kurallarına, anayasaya ve 
insanlığa aykırı geçici kanunlar, emir ve nizamnâmeler çıkararak memleketin felakete 
sürüklenmesi; harbin gidişatı ile ilgili gelişmelerin milletten gizlenmesi; harp başladıktan 
sonra İtilaf hükümetleri tarafından defalarca ve özellikle Rusya’nın çökmesinden sonra, 
yapılan barış tekliflerinin reddedilmesi; harbin getirdiği zorluklar karşısında halkın ihtiyacını 
temin edecek tedbirler almak yerine, bir takım varlıklı kişilerin servet elde etmelerine yol 
açacak suistimallere göz yumarak ülke ekonomisinin zarara uğratılması; hiçbir kanuna 
dayanmayan siyasi ve askeri sansürlerin matbuat hürriyetini ve haberleşmeyi ihlal etmesi ve 
Avrupa gazetelerinin memlekete girmesinin engellenmesi; ülke içerisinde karışıklıklara zemin 
hazırlayarak, halkın can, mal ve namusuna musallat olan birtakım çetelere yardım edilmesi ve 
bunların işledikleri suçlara iştirak edilmiş olması.  

Önergenin okunmasından sonra Meclis Başkanı, Kanun-ı Esasi ve içtüzük gereği böyle 
bir önergenin kabul edilmesinin zorunlu olduğunu ve kur’a yoluyla bir şubeye gönderilmesi 
gerektiğini belirttikten sonra, Divaniye Mebusu Fuat Bey kürsüye gelerek kur’a çekmiş ve 
kur’ada 5. Şube çıkmıştır.1 Alınan karar gereği 6 Kasım 1918 tarihinde ilk toplantısını yapan 
5. Şube, toplam 16 toplantı yaparak 19 Aralık 1918 tarihinde soruşturmayı bitirmiştir.2 

1 Meclisi Mebusan Zabıt Ceridesi, (MMZC), Dev.: 3, İct. Sen.: 5, İ.: 11, I, s. 103-104. 
2 5. Şube soruşturma tutanakları Meclis tarafından yayınlanmıştır. İlk olarak 1918 yılında Osmanlıca 
olarak yayınlanmıştır. Bkz. Said Halim ve Talat Paşalar Kabinelerinin Divân-ı Âliye Sevkleri 
Hakkında Divâniye Mebusu Fuad Bey Merhum Tarafından Verilen Takrir Üzerine Bera-yı Tahkikât 
Kur'a İsabet Eden Beşinci Şube Tarafından İcra Olunan Tahkikât ve Zabt Edilen İfadât, İstanbul 
1334; Soruşturma tutanakları TBMM tarafından 1993 yılında ise yeni harflerle yayınlanmıştır. Bkz. 
Meclis-i Mebusan Encümen Mazbataları ve Tekâlif-i Kanuniyye ile Said Halim ve Mehmed Talat 
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Sorgulamada savaş kabinelerinde görev yapan 1 sadrazam, 12 nazır sorgulanmış ve iki 
Şeyhülislamın da yazılı savunması alınmıştır.  

 
Eski Sadrazam ve Ayan Üyesi Sait Halim Paşa’nın 5. Şube’de Sorgulaması ve Savaşa 
Girişle İlgili Görüşleri 

Yukarıda da görüldüğü gibi sebepsiz ve vakitsiz harbe girilmesi, harbin ilanı ve gidişatı 
hakkında Meclis’e yanlış bilgi verilmesi, harbin başlamasından önce İtilaf hükümetlerinin 
lehimize şartlar içeren tekliflerinin reddedilmesi ve hiçbir taahhüt ve zaman almadan, ayrıca 
bir fayda temin etmeden Almanya’nın yanında harbe girilmesi gibi ilk dört soru Osmanlı 
Devleti’nin harbe girmesiyle ilgilidir. Osmanlı Devleti’nin savaşa girerken sadrazam olması 
hasebiyle Sait Halim Paşa’nın verdiği cevaplar önemlidir. 

5. Şube, 9 Kasım 1918 tarihli 2. toplantısında eski Sadrazam ve Ayan Üyesi Sait Halim 
Paşa’yı sorgulamıştır. Toplantının başlamasından sonra 5. Şube Reisi Abdullah Azmi Efendi, 
takririn birinci sorusu olan kabinelerin “Sebepsiz ve vakitsiz harbe girmeleri” hakkında Sait 
Halim Paşa’nın görüşünü sormuştur.  

Sait Halim Paşa, harbe girmek taraftarı olmadığını, zira Osmanlı Devleti’nin silahlı 
tarafsızlık teşkil ederek iyi bir strateji belirlediğini, bu nedenle durumunun çok iyi olduğunu, 
ayrıca bu şekilde Balkan ülkelerini de etkilediklerinden onların da tarafsız kalmak 
mecburiyetinde bulunduklarını, böylece Osmanlı Devleti’nin kendini muhafaza ettiği gibi 
müttefiklerine de yardım ettiğini belirtmiştir. Zira bu şekilde Osmanlı Devleti sınırlarında 
asker toplama mecburiyetinin hâsıl olduğunu, o zaman için bundan iyi bir durumun da 
olamayacağını, zira zamanın şartlarına göre hareket etmekle memleketi felaketten 
koruduklarını ve bu hali elinden geldiği kadar muhafaza ettiğini, ancak müttefiklerin harp ilan 
ettikleri günden beri Osmanlı Devleti’ni de harbe sürüklemek istediklerini, bu nedenle onlarla 
ittifak yapıldığını, fakat ittifakın Osmanlı’nın amacına göre yapıldığını ve böyle devam 
ettiğini ve kendisinin binbir güçlüğe rağmen bunun devamı için çalıştığını, hatta bir ara bunun 
için tehdit bile edildiğini fakat bunu dikkate almadığını, emri vaki ile bu durumu bozmaya 
çalıştıklarını, Goeben ile Breslau’ın Çanakkale Boğazından girişinin bu emrivakilerden biri 
olduğunu ve bundan hiç haberdar olmadıklarını söylemiştir. Paşa, bu emrivakiden sonra 
tarafsızlığı muhafaza etmenin zorlaştığını, bunun üzerine İtilaf Devletleri sefirlerine müracaat 
ederek “böyle bir şey oldu, fakat biz bunları satın aldık” dediklerini, onların da meselenin 
mahiyetini bildikleri halde, bunu kabul ettiklerini ve bu suretle Osmanlı Devleti’nin 
tarafsızlıktan ayrılmamasına yardım ettiklerini ve bu halin bir müddet böyle devam ettiğini, 
fakat Almanların ikinci bir emr-i vaki yaptıklarını ve bundan da kesinlikle haberdar 
olmadığını söylemiş ve bu olayı şöyle anlatmıştır:  

“Bir gün bizim filomuz, Karadeniz’de Rus filosuna tesadüf etmiş, top atmış ve ondan 
sonra öteki beriki limanları topa tutmuş... Fakat bu nasıl olabilirdi? Çünkü ben gemilerimizin 
Karadeniz’e çıkmasını katiyen istemiyordum ve hatta bir müddet donanmamızı çıkartmadım; 
fakat bir gün donanma kumandanı Amiral bana geldi ve “Manevra yapmak lazım geliyor, 
hâlbuki Marmara Denizi rakid olduğu cihetle manevraya endaht hususunda müsaid değildir. 

Paşalar Kabineleri Azalarının Divan-ı Âliye Sevkleri Hakkında Beşinci Şubece İcrâ Kılınan Tahkikat, 
No: 503-523. Cilt: 1, Ankara 1993; Sorgulama zabıtları bu resmi yayınların dışında da yayınlanmıştır. 
İlk olarak Hakkı Tarık Us tarafından 1933 yılında “Harp Kabinelerinin İsticvabı” adıyla 
yayınlanmıştır. Ancak bu metinde bazı kişilerin sorgu zabıtları olmadığı gibi diğer sorgulamalar da 
kısaltılarak verilmiştir. Bkz. Hakkı Tarık Us, Harp Kabinelerinin İsticvabı, 1933; Sorgulama 
tutanakları son olarak TBMM tarafından yayınlanan orijinal metin esas alınarak 1998 yılında Osman 
Selim Kocahanoğlu tarafından yayınlanmıştır. Bkz Osman Selim Kocahanoğlu, İttihat-Terakki’nin 
Sorgulanması ve Yargılanması, İstanbul 1998; Çalışmamızda kaynak olarak TBMM tarafından 1993 
yılında yayınlanan zabıtlar kullanılacak ve atıf yapılırken de kısaca Beşinci Şubece İcrâ Kılınan 
Tahkikat şeklinde verilecektir.  
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Binaenaleyh Karadeniz manevraya müsaiddir” dedi ve hatta bu hususta ısrar etti. Bunun 
üzerine biz de meseleyi bir şart ile muvafık gördük ve “bizim donanmamız, Yavuz ve Midilli 
filo halinde Karadeniz’e çıkmasın, yalnız bizim gemilerimiz teker teker çıkıp boğaz 
medhalinde manevra yaptıktan sonra gece avdet etsin” dedik. Onlar bu minval üzere birkaç 
defa Karadeniz’e çıktılar ve geldiler, fakat mürettebat ve kumandanları bizim oldukça, bu 
emniyet bahş idi. İşte vaziyet bu merkezde iken vaka hâdis oldu…”.  

Sait Halim Paşa, hadiseyi haber verdikleri zaman “Memleketin hayatiyle oynuyorsunuz; 
ben mesul olduğum ve memlekette üç aydan beri nasıl bir maksat takip ettiğim malum olduğu 
halde, meselenin böyle bir şekil aldığından artık duramam” dediğini ve hemen istifa ettiğini 
ancak mevcut durumda “o vakit istifa etti amma, niçin çekilmedi” diyenler olduğunu 
belirttikten sonra, o zaman memleketi bir felaket içinde bırakıp çekilmeyi vicdanen muvafık 
görmediğini, eğer böyle düşünmüş olsaydı şahsını kurtaracağını fakat memleket felakete 
giderken, ne olursa olsun çekileyim demeye vicdanının razı olmadığını söylemiştir.3 İstifasını 
geri alması teklif edildiği zaman hadiseyi tamir etmek ve ilgililerden özür dilemek şartıyla 
sadarette kalabileceğini söylediğini, bu teklifini kabul ettikleri için hemen İtilaf hükümetlerine 
hadisenin oluş şekli hakkında Harbiye Nezareti’nden verilen raporu da ekleyerek bir mektup 
gönderdiğini, hatta onlara "Biz bîtaraflığımızı muhafaza etmek istiyoruz, bir kaza olmuştur. 
Binaenaleyh zarar ve ziyanın ne nisbette olduğunu bir komisyon marifetiyle tayin edelim, 
lazım gelen tarziyeyi verelim ve bu vakayı keenlemyekûn addediniz” dediğini fakat bu 
müracaattan bir sonuç alamadığını, ancak bu hareketiyle memleket felakete giderken insanın 
hatırına gelen şeyleri yapmasının bir vecibe olduğunu düşünerek kabinede devam ettiğini, 
yoksa kendisinin de çekilip gidebileceğini ve böylece şubede sorgulanmayacağını, lakin bu 
durumda kendini vicdanına karşı mahkûm addedeceğini kaydetmiştir. 

3 Karadeniz olayı üzerine Sait Halim Paşa istifa etmiştir. Ancak önde gelen İttihatçı nazırlar, bu 
istifanın dünyaya karşı kendilerinin suçlu olduğunun ilanı anlamına geleceği için sadrazamın istifasını 
geri alması konusunda ona baskı yapmışlardır. Bkz. Yusuf Hikmet Bayur, Türk İnkılâbı Tarihi, 
III/I, Ankara 1991, s. 248; Hüseyin Cahit de hatıralarında “Karadeniz’de patlayan toplar Sadrazam 
Said Halim Paşa’yı istifaya sevk etti. …Cemiyet böyle bir fikir ihtilafının meydana çıkmasını 
memleketin arz etmesi faydalı olacak birlik namına fena gördüğü için sadrazam nezdinde teşebbüs ve 
ısrarda bulundu. İleri sürülen vatani sebeplerin isabetine Said Halim Paşa kanaat getirmiş olacak ki 
sadaretten çekilmek hususunda ısrar etmedi…” diyerek Paşa’nın Cemiyetin telkini neticesi istifasını 
geri aldığını yazmaktadır. Bkz. Hüseyin Cahit Yalçın, “Meşrutiyet Hatıraları”, Fikir Hareketleri, Sayı: 
216, s. 118; Cemal Paşa ise ittifakı imzalayarak bunun gerekliliklerini yerine getirmenin bir 
zorunluluk olduğunun kendisine “ciddi bir lisanla” anlatıldığını bu nedenle Paşa’nın da istifadan 
vazgeçtiğini yazmaktadır: “Almanlarla imzaladığımız ittifakı kendileri imza etmiş ve bunun 
doğurduğu her nevi mecburiyetlere yönelmenin zorunlu olduğu hakkında birkaç gün evvel verilen 
karara kendileri de iştirak etmiş oldukları halde bu hallerin tabii sonuçlarından olan bir hadisenin 
meydana gelmesi üzerine istifa edeceklerini söylemelerinin kesinlikle uygun görülmeyeceğini ciddi bir 
lisanla sadrazama ifade olundu. Bu ifadelerin reddedilip yalanlanamayan mantığı karşısında verecek 
cevap bulamayan Prens nihayet tabii neticeyi kabul etti ve istifadan vazgeçti”, Cemal Paşa, 
Hatıralar, Hazırlayan: Alpay Kabacalı, İstanbul 2008, s. 160-161; Rauf Ahmet Hotinli de 
Paşanın istifası durumunda Cemal Paşa’nın sadarete gelmesinin sözkonusu olacağını, ancak o 
sıralardaki dengelerin buna müsait olmadığını, bu nedenle Merkez-i Umumi’nin Sait Halim Paşa’nın 
sadarete devam etmesine karar verdiğini yazar. Bkz. Rauf Ahmet, “Büyük Harbe Nasıl Girdik”, 
Milliyet, 27 Şubat 1930; Mütareke Döneminin Maliye Bakanlarından Mehmet Tefvik (Biren) Bey, Sait 
Halim Paşa’nın Mısır Hidivliği sözü verildiği için istifasını geri aldığını ileri sürmektedir. Mehmet 
Tevfik, Mehmet Tevfik Bey’in (Biren) II. Abdülhamid, Meşrutiyet ve Mütareke Devri Hatıraları, II, 
Yayına Hazırlayan: F. Rezan Hürmen, İstanbul 1993, s. 70; Sait Halim Paşa ise Padişahın ısrarından 
dolayı istifasını geri aldığını ifade etmiştir.  Bkz. Mahmut Kemal İnal, Son Sadrazamlar, IV, 
İstanbul 1982, s. 1898. 
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Girişiminin fayda vermediğini, çünkü onların meseleyi tamamen halletmek istediklerini, 
hâlbuki kendisinin başta Osmanlı’nın tarafsız kalmasını arzu ettikleri için kolaylık 
göstereceklerini ve bu suretle meselenin kapatılacağını zannettiğini ve sefirlerin de 
sözlerinden böyle hissettiğini, fakat onların halen Harbiye Nezareti’nde bulunan cevaplarıyla 
teklifine muvafakat edemeyeceklerini bildirdiklerini, buna rağmen meselenin bu şekilde sona 
ermiş olmasını kabul etmediğini ve vükelayı ve Merkez-i Umumi azasını davet ederek “Hiç 
olmazsa bilfiil bitaraf kalalım, tecavüz ve taarruz etmeyelim. Bu suretle bitaraflığımızı 
muhafaza etmiş oluruz ve memleket de harp felaketinden kurtulur. Bu felakete istemeyerek 
girdiğimizi ve vakanın suret-i hudusunu biliyorsunuz, binaenaleyh bilfiil bitaraf kalalım. 
Turan ve Mısır fütuhatı, Trablus, Tunus, Cezayir ve saire gibi amali rica ederim bırakalım; 
biliyorsunuz ki her milletin üç devri vardır: Fütuhat devri, tevakkuf devri, inhitat devri. 
Binaenaleyh, inşallah bizimki devr-i inhitat değildir, fakat herhalde fütuhat devri olmadığı da 
bedihidir ve devrimiz, devr-i tevakkuftur. Hudutlarımızı muhafaza ederek, bu suretle bitaraf 
kalırız” dediğini ve bunun için çok çalıştığını ancak işin ne neticeye vardığını herkesin 
bildiğini ifade etmiştir.  

Sait Halim Paşa, o güne kadar edindiği tecrübesine dayanarak sadrazamın hiçbir şey 
yapamayacağını, onun nazırların insafına kaldığını, zira nazırların ne isterlerse yaptıklarını ve 
bunlardan sadrazamın kesinlikle haberi olmadığını söylemiştir.  

Sait Halim Paşa bu serzenişte bulunduktan sonra, harbe girişin belirttiği gibi olduğunu 
ve bir müddet hudutlarda kalındığını, daha sonra haberleri yok iken plan yapılarak 
Kafkasya’ya hücum edildiğini ve Sarıkamış felaketinin vukua geldiğini ancak bundan haberi 
bile olmadığını, ancak böyle olmakla beraber sadaretten ayrılması durumunda sadaretin büyük 
bir ihtimalle pek de ehil ellerde kalmayacağı ve memleketin daha tehlikeli bir durumda 
kalacağı gerekçesiyle görevden çekilmediğini kaydetmiştir. Bunun dışında itimat ettiği bazı 
kişilerin de “çekilmeyiniz, sonra daha fena olur sizden biraz çekiniyorlar” dediklerini bundan 
dolayı vazifesinde devam ettiğini, fakat bilahare durumun değişerek başka bir safhaya girmesi 
ve Talat Paşa’nın sadrazam olmak istemesi üzerine meselenin şahsi bir hale geldiğini, hâlbuki 
kendisinin hayatında hiç şahsiyatla uğraşmadığını ve bu yüzden gittikçe fenalıklar ihtimali 
gördüğünü ve hâlâ da görmeye devam ettiğini ve en sonunda sadaretten çekilmeye mecbur 
olduğunu kaydetmiştir. 

Sait Halim Paşa’nın bu cevabından sonra, Şube Reisi Abdullah Azmi Efendi, birinci 
fıkraya göre harbe sebepsiz girildiğini, fakat aynı zamanda ikinci fıkra mucibince, sebebsiz 
olmakla beraber harbe vakitsiz girildiğinin belirtildiğini, Fuat Bey’in bunu izah ederken, 
Nutk-ı Hümayun’da Rus donanmasının Karadeniz’de tecavüz ettiğinden bahsolunduğunu 
söylediğini, yani o zaman başkalarının daha evvel tecavüz etmesinden dolayı harbe girdik 
denilmiş olduğunu söyleyince Sait Halim Paşa “Bahriye Nazırı’nın (Cemal Paşa) verdiği 
resmi rapor böyle diyor idi ve onun yalan söyleyeceğini me’mul etmez idim” demiştir. Daha 
sonra karşılıklı konuşma şöyle devam etmiştir: 

Reis- “Harbe sebepsiz girdiğimiz hakkındaki ifadat-ı aliyeleri mazbut; sonra ikinci 
nokta var ki o da “harbe vakitsiz girmek” meselesidir. 

Sait Halim Paşa - Evet efendim, vakitsiz girildi, ben bitaraf kalmak istiyordum…. 
Reis- …Paşa Hazretleri ittifakın daha evvel vaki olduğunu söylüyorsunuz, değil mi? 
Sait Halim Paşa- Evet efendim, ittifak meselesi daha muharebe sözleri olmadan evvel, 

vaki olmuştur; malum-ı aliniz ittifak şöyle olsun, böyle olsun denilmekle olmaz. Evvela 
müzakerat ihzari olur; sonra Zat-ı Hazret-i Padişahiye arz olunur ve mezuniyet istihsal edilir.  

Mamafih dediğim gibi, Almanya’nın Dersaadet sefiri ile bendeniz arasında ittifak için 
vukua gelen ilk mükâleme, pekiyi hatırımda yok, 1330 (1914) Temmuz’unun evasıtına, on 
dört veya on beşinci gününe müsadiftir ve Harb-i Umumi Ağustos’da ilan edilmiştir. Şurasını 
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da söyleyim ki ittifak teklifi, Almanlar tarafından vuku bulmuştur;4 bilahare müzakerat 
cereyan etti ve keyfiyeti Zat-ı Şahaneye arz ederek mezuniyet aldık ve ittifak muahedatının 
imzalanması o zamana tesadüf eyledi. 

Reis - Şu halde ittifak seferberlikten evvel mi vakidir? 
Sait Halim Paşa- Evet efendim; seferberlikten evveldir ve müzakeratın esası daha 

kadimdir. Muharebenin ilanını ise Ağustos’un ya birinci veya ikinci günü haber aldık. 
Binaenaleyh, zannedildiği gibi bu ittifak, bizi muharebeye sevk etmek için yapılmış değildir.” 

5. Şube Reisi Abdullah Azmi Efendi, Paşa’ya harp başında Hariciye Nazırlığının 
üzerinde olup olmadığını5 sormuştur. Sait Halim Paşa da üzerinde olduğunu ancak muharebe 
zamanında Hariciye Nezareti’nin hiçbir hükmü olmadığını söylemiştir.  

Daha sonra 5. Şube Reisi Abdullah Azmi Efendi, Harun Hilmi Efendi’nin İtilaf 
Devletleri hükümetlerinin Osmanlı’ya tarafsız kaldığı takdirde; taahhüdat ve teminatta 
bulunup bulunup bulunmadıkları sorduğunu belirtikten sonra böyle bir teklif olup olmadığını 
sormuştur. Paşa da bir teklif olmadığını, yalnız Osmanlı’nın tarafsız kalmasını istediklerini 
söylemiştir. Harun Hilmi Efendi, tarafsız kalmak için vaat edilen bir şey olup olmadığını 
sorunca Paşa, yazılı bir şey olmadığını ve sözlü olduğunu, buna göre diğer devletler 
saldırırlarsa Osmanlı Devleti’nin toprak bütünlüğünü koruyacaklarını temin ettiklerini 
söyleyince, Kudüs Mebusu Ragıb Neşaşibi Bey “Demek ki zımnen bir emniyet vardı?” 
demiştir. Daha sonra konuşma şöyle devam etmiştir: 

Sait Halim Paşa- Bitaraf kaldığımızdan dolayı, müttefiklerimiz bize taarruz ederler ise 
onlar müdafaa edeceklerdi; lakin tamamiyet-i mülkiyemiz hakkında kendilerine karşı bir 
teminat teşkil etmez idi. 

Harun Hilmi Efendi (Tekfurdağı)- Paşa Hazretlerinin beyanatından anladığıma nazaran, 
Almanya ile harbden evvel akd-ı ittifak edilmiş bulunuyor. Şu halde bu ittifak tecavüzi mi, 
tedafüi mi? Yoksa hem tecavüzi, hem tedafüi midir? Buna dair vesaik-i resmiyye var mıdır ve 
ne gibi mahiyeti haizdir? 

Sait Halim Paşa- İttifak, tecavüzi ve taarruzi değildir; tedafüidir”. 
Daha sonra Tekfurdağı Mebusu Harun Hilmi Efendi, Paşa’nın Yavuz’un tecavüzatından 

haberdar olmadığını söylediğini belirttikten sonra, diğer vükelanın bu tecavüzden haberdar 
olup olmadıklarına dair bilgileri olup olmadığını sormuştur. Sait Halim Paşa bu konuda bir 
bilgisi olmadığını, olsa olsa Bahriye ve Harbiye Nazırlarının bilebileceğini kaydetmiştir.   

Kerbela Mebusu Nuri Bey ise donanmanın taarruz hadisesinden sonra Sait Halim 
Paşa’nın tarafsız kalmak için girişimlerde bulunduğunu, ancak İtilaf hükümetlerinin kabulü 
mümkün olmayan teklifler öne sürmeleri nedeniyle tarafsız kalmanın mümkün olmadığını 
söylediğini belirttikten sonra, bu konudaki teklifler ile reddin etraflıca açıklanmasını 
istemiştir. Bunun üzerine Sait Halim Paşa, meselenin tamamen hatırında olmadığını, dolasıyla 
harfiyen tekrar edemeyeceğini, zira tekliflere verilen cevapların bir kısmının İtilaf sefirleri 

4 Sait Halim Paşa her ne kadar teklifin Almanlardan geldiğini söylüyorsa da Osmanlı’nın Üçlü 
İttifak’a katılma teklifi Almanya’dan değil Avusturya’dan gelmiştir. Avusturya, Temmuz 1914’de 
Osmanlı’nın Üçlü İttifak’a alınması konusunu gündeme taşımış ve bu konuda Almanya’nın görüşünü 
sormuştur. 14 Temmuz’da Alman Dışişleri Bakanlığı’ndan verilen cevapta, askeri durumunun kötü 
olması dolayısıyla Osmanlı’nın bir yük olacağı, Rusya’ya karşı bir etkisinin olamayacağı, buna 
rağmen ittifaka dahil edilmek istenmesi durumunda şartlar öne süreceği belirtilerek Osmanlı 
Devleti’ne teklif götürülmesinin gereksiz olduğu hatta karşılanamayacak tekliflere yol açacağı için 
zararlı bile olabileceği ifade edilmiştir. Bayur, age., II/IV, s. 628. Almanya’nın bu cevabından sonra 
kısa süre sonra 22 Temmuz’da Enver Paşa Almanya Büyükelçisine ittifak teklifinde bulunmuştur. 
Sadrazam Sait Halim Paşa ise aynı yönde teklifi Avusturya Büyükelçisi’ne yapmıştır. Yusuf Hikmet 
Bayur, Türk İnkılâbı Tarihi, II/IV, Ankara 1991, s. 629. 
5 Sait Halim Paşa savaş başladığı zaman Hariciye Nezareti’ni de idare etmektedir. Ancak 24 Ekim 
1915 tarihinde Sait Halim Paşa’ya rağmen Hariciye Nazırlığına Halil Bey getirilmiştir. 
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tarafından sözlü olarak, bir kısmının da o devletler tarafından Osmanlı elçilerine yapıldığını, 
bu hususlara dair resmi evrakın Hariciye Nezareti’nde bulunduğunu belirtmiş ve o evrakların 
incelenmesini istemiştir. Sait Halim Paşa, bu konunun kendisinden de sorulabilecek bir 
mesele olduğunu ifade ettikten sonra, o zamandan beri dört senelik bir zaman geçtiği için 
söyleyeceklerinin noksan olacağının şüphesiz olacağını da eklemiştir. 

5. Şube Reisi Abdullah Azmi Efendi, takrirdeki 1. soru hakkında başka söz isteyen olup 
olmadığını sorunca Ertuğrul Mebusu Şemsettin Bey, Goeben ve Breslau adlı harb gemilerinin 
Çanakkale’ye girişlerinden önce İstanbul’a gelip gelmemeleri hakkında bir muhabere ve 
müzakere cereyan edip etmediğini sormuş, Sait Halim Paşa da buna dair kesinlikle bir 
muhabere cereyan etmediğini, ancak Bahriye ve Harbiye Nazırlarının bu konuya vakıf 
olabileceklerini söylemiştir. Bu cevap üzerine Şemsettin Bey “Kabine, Harb-i Umumi 
bidayetinde bitaraf bir kabine iken, muharib devletlere ait bir donanmanın limanımıza ilticası 
takdirinde, harbe sürükleneceğimize vakıf değil mi idi? Hükümetin malumatı ve bir kararı 
olmadan bu gemiler Çanakkale’den nasıl geçebildiler? Bundan başka mademki Almanya 
devletine ait iki sefine-i harbiye boğazdan geçtiler; o halde bu gemilerin teçhizatını çıkarmak 
lazım değil mi idi?.. Zannediyorum ki bu gemileri bizim namımıza almak teşebbüsü, tabiatı 
ile düvel-i mutelifece bir muvazaa telakki edilecek ve bu memleketi harbe sürükleyecek bir 
sebep telakki olunacaktı. Mademki Zat-ı Devletleri o vakit harbi iltizam etmiyordunuz; o 
halde yapılacak iş basit idi: Vaziyeti bütün vehamet ve avakibi ile makam-ı saltanata arz 
etmek ve hatta icab ederse Meclis-i Milli’yi davet edip keyfiyeti onlara da izah etmek ve 
kabul etmedikleri takdirde istifa da eylemek; hülasa memleketi harbe sürüklememek için icab 
eden bütün teşebbüsatı icra etmek lazımdı”.  

Sait Halim Paşa’nın buna cevabı, “Fakat bitaraflığımız ondan dolayı ihlal edilmedi. 
Çünkü biz gemilerin vürudunu müteakip, sefain-i mezkureyi hükümetimiz namına satın 
aldığımızı sefirlere anlatmıştık, onlar da işi bildikleri halde “peki” dediler; çünkü onlar da 
bizim bitaraf kalmamızı istiyorlardı; binaenaleyh gemilerin vürudu meselesi bizi hal-i harbe 
sürüklemedi. Sefirler, bu sefain-i harbiye hakkındaki suret-i tefsiri kabul ettiler, yani bizim 
bitaraflığımızı ihlal etmemek için, meseleyi bildikleri halde, “peki” dediler” şeklinde 
olmuştur. 

Daha sonra Şemsettin Bey, Goeben ve Breslau’ın Osmanlı limanlarına girdikten sonra 
teçhizatının kaldırılması hakkında bir teklif vaki olup olmadığını sormuş, Paşa bu soruya 
hayır diyerek cevap verdikten sonra, topların kaldırılması için bir şey denilmediğini yalnız 
mürettebatın ihracının teklif edildiğini söylemiştir. Bunun üzerine Şemsettin Bey, “Tabii bu 
teklif kabul edilmedi, değil mi?” diye sorunca Paşa da evet cevabını vermiştir. Şemsettin Bey 
tekrar konuşmaya devam ederek “Pekâlâ. Mademki gemileri satın almıştık; o halde sefain-i 
mezkurenin mürettebatı asliyesi gemilerde neye bırakıldı?” deyince Sait Halim Paşa da “İşin 
içinde hakikat olmayınca, orası burası aksar değil mi?” diye cevap vermiştir.  

Bundan sonra sözü Kudüs Mebusu Ragıb Neşaşibi Bey almış ve Sait Halim Paşa’ya 
istifa etmiş olsaydı harbe girilir miydi diye sormuştur. Paşa da “Hiç şüphe etmeyiniz, daha 
çok evvel girerdiniz” diye cevap verince Ragıb Neşaşibi Bey, biraz önce “Harbi ben ilan 
etmeyeceğim, aksi halde çekilirim” demiş idiniz de…” diye karşılık verince Paşa, “Evet 
amma; öyle zannediyorum ki ben Sadaretten çekildiğim gün harb başlardı ve üç veya üç 
buçuk ay daha bekleyemezdiniz. Ben yine öyle zannediyorum ki, o takdirde Moskof buraya 
girer ve harb de başka bir şekil alırdı” demiştir. Daha sonra Kerbela Mebusu Nuri Bey araya 
girerek “Paşa Hazretleri, harp büsbütün sebepsiz olmasa gerek. Çünkü ittifakımız vardır ve bu 
ittifak kısmen bir sebeptir” deyince Sait Halim Paşa “İttifak, harbe girmeye sebep değildir” 
demiştir.6 

6 Talat Paşa ise yapılan ittifak antlaşmasının savaşa girmeyi gerektirdiği fikrindedir. Paşa bu konuda 
şunları yazmaktadır: “…Az sonra Almanya ile Rusya arasında savaş patladı. Antlaşmaya göre hemen 
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Bu konuşmalardan sonra 5. Şube Reisi Abdullah Azmi Efendi, Sait Halim Paşa’nın 
meseleyi izah ettiklerini ve ittifakın savunma amaçlı olduğunu söylediğini belirtmiştir. Bunun 
üzerine Sait Halim Paşa “Diğer ittifakları da gördük; mesela, İtalya’nın İttifak-ı Müselles’ten 
otuz sene istifade ettiği halde, nasıl hareket ettiği malumdur. Sonra Romanya’nın, Nemse 
Devleti ile ittifak ettikten ve yirmi beş sene müstefid olduktan sonra, kendi hattıhareketini 
tayin eylediği de meydandadır. Binaenaleyh, ittifak akdi mühim olmakla beraber, bunlardan 
istifade etmek, ittifakı hüsn-i istimal eylemek ciheti de mühim ve başka işlerdir” diyerek 
devam etmiştir. 

Bunun arkasından Ertuğrul Mebusu Şemsettin Bey, ittifakın ne zaman imzalandığını 
sormuştur. Sait Halim Paşa da müzakeresinin Harb-i Umumi’den on veya on beş gün evvel 
başladığını ve Almanya sefirinin kendisine müracaatı üzerine de müzakere cereyan ettiğini 
söylemiştir. Erzurum Mebusu Hüseyin Tosun Bey’in ittifak görüşmelerinin Bosna 
hadisesinden sonra başladığını söylemesi üzerine, Paşa müzakerelerin başladığı tarihi kesin 
olarak söyleyemeyeceğini ve hangi hadise ile tevafuk ettiğini de hatırlayamadığını ifade 
etmiştir.  

Ertuğrul Mebusu Şemsettin Bey’in “Yavuz’un Karadeniz’e çıktığından hiç kimsenin 
haberi yok mu idi?” sorusuna ise “Hadisenin vukuunu müteakib istifa ettiğim7 cihetle Enver, 
Cemal Paşalar ve Talat Bey, gece bendehaneye geldiler ve vakadan haberdar olmadıklarına 
dair kasem ettiler. Zaten ben “Bana haber vermeden iş yapılıyor, binaenaleyh sizinle iştirak 
edemem” demiştim. Bunun üzerine onlar da yemin ettiler ve “Vakadan haberimiz yoktur” 
dediler” diye cevap vermiştir. Şemsettin Bey’in “Donanma Kumandanının evvelce vakadan 
haberdar olduğuna veyahut rüfeka-yı devletleri tarafından kendisine emir verildiğine dair 
bilahare bir şey anlaşıldı mı?” şeklindeki sorusuna ise “Efendim, Amiral (Souchon) bana 
birkaç defa geldi ve “İmparatordan emir aldım, ilan-ı harb edelim” diye ısrar etti. Amiralin 
sözlerine karşı, “Benim Padişahım başka, senin imparatorun başka” dedim; ondan sonra 
Amiral bir daha gelmedi. Binaenaleyh onlar, benden ümidsiz oldukları cihetle, Karadeniz 
hadisesini ihzar ettiler; yoksa ümidleri olsa idi yapmazlardı, çünkü güzel bir şey değildi” 
cevap vermiş ve karşılıklı konuşma şöyle devam etmiştir: 

Şemsettin Bey (Ertuğrul)- Bu hadise olmasa idi, bizi harbe sürüklemek için başka bir 
sebep bulurlar mı idi? 

Sait Halim Paşa- Şüphesiz; başka bir sebep ararlardı. Gerek Almanya ve gerek Nemse 
sefirleri mütemadiyen ilan-ı harb etmemizi talep ediyorlardı. Hâlbuki ben bunlara karşı 
“Hayır!” cevabını veriyordum. 

Reis- O hadise üzerine tazminat verilerek meselenin kapatılacağına dair şayiat 
işitilmişti; bu husustaki malumat-ı devletiniz nedir? 

Sait Halim Paşa- Evet, bunu ben teklif ettim ve hatta istifamı geri aldığıma sebeb de 
budur. Çünkü onlar bizim bitaraflığımızı arzu ediyorlardı; binaenaleyh memleketi felakete 
düşürmemek ve işi halletmek için istifamı geri aldım. 

Şemsettin Bey- Kabinedeki zevatın ifadatına nazaran bu teklifin adem-i kabulüne, 
Hariciye Nezareti’nin teehhuratı sebebiyet vermiş; bu doğru mudur? 

Sait Halim Paşa- Hayır efendim; bu söz Mahmut Paşa’nın sözüdür hatta onlar bizi 
bırakıp kabineden çekilmiş idiler. 

savaşa girmemiz gerekiyordu. Sadrazam hemen savaşa girmek niyetinde olmadığı için her iki elçiyi de 
oyalıyordu. Ben ve arkadaşlarımın bazıları ise bu durumu ülkemizin çıkarlarına uygun bulmuyorduk; 
çünkü bir yandan yapmış olduğumuz bir antlaşmayı çiğniyor, öte yandan Almanya’ya karşı 
sempatimizi açığa vurmakla tarafsızlığımızı kötüye kullanmış oluyorduk”, Bkz. Talat Paşa, 
Hatıralarım ve Müdafaalarım, İstanbul 2006, s. 26. 
7 Sadrazam Sait Halim Paşa bilgisi dışında Karadeniz hadisesi olunca istifa etme kararı almış, hatta 
ertesi günkü Kurban Bayramı törenine de katılmamıştır. Ancak gelen baskılar sonucu bu kararından 
vazgeçmiştir. 
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Şemsettin Bey (Ertuğrul)- Vak’adan ne kadar zaman sonra sefaretlere müracaat edildi? 
Sait Halim Paşa- Vakadan iki veya üç gün sonra İtilaf devletlerine bildirilmiştir 

zannediyorum. Zira arada istifam vuku bulmuş idi. 
Şemsettin Bey (Ertuğrul)- Fakat efendim, böyle mesailde iki üç günlük, hatta iki üç 

saatlik teehhür pek mühimdir. Çünkü mesele memleketin hayat ve bekasıyla alakadar idi. 
Sait Halim Paşa- Ben öyle biliyorum, fakat rica ederim bu sözümü senet ittihaz 

etmeyiniz. Ne kadar müddet sonra olduğu dosyaların tetkikiyle anlaşılır; tarihi hakkında kati 
bir şey söyleyemem”. 

Şemsettin Bey’den sonra sözü Tekfurdağı Mebusu Harun Hilmi Efendi almış ve 
Almanlarla yapılan itifakın savunma amaçlı olmasına rağmen tecavüzi bir durum ortaya 
çıkınca harbe niye izin verildiğini, yani Almanya’nın tecavüzi bir surette harbi kabul 
etmesinden sonra tedafüi (savunma amaçlı) olarak ittifakın niçin devam ettirildiğini sormuş ve 
karşılıklı konuşma şöyle devam etmiştir:  

Sait Halim Paşa- Hükümet, hal-i harbe girmiş ve bir kere emri vaki olmuş idi. 
Harun Hilmi Efendi (Tekfurdağı)- Fakat ittifakımız tedafüi idi. 
Sait Halim Paşa- Hal-i harbe girdikten sonra Almanya’dan ayrılmak müşkil idi. 
Harun Hilmi Efendi (Tekfurdağı)- Lakin bizi tecavüzi vaziyete ilka edenler 

Almanlardır. Hâlbuki biz tedafüi ittifakı yapmıştık, binaenaleyh onlardan ayrılabilirdik. 
Sait Halim Paşa- Fakat meseleyi öyle anlatmadılar; Moskof gemilerinin Karadeniz 

Boğazı civarına gelerek torpil döktüklerini ve bu suretle husumete başladıklarını söylediler. 
Harun Hilmi Efendi (Tekfurdağı)- Bunun hilaf-ı hakikat olduğu ne vakit anlaşıldı? 
Sait Halim Paşa- Çok sonra anlaşıldı? 
Harun Hilmi Efendi (Tekfurdağı)- Zannedersem ayni günün akşamı anlaşılmış idi. 
Sait Halim Paşa- Vaka olduktan sonra bizimkiler tecavüz etmişler, onların iddiasına 

göre ilk tecavüz Moskoflar tarafından vuku bulmuştur”. 
Bu konuşmalardan sonra takriririn 2. sorusuna geçilmiştir. Şube Reisi Abdullah Azmi 

Efendi, bu sorunun “İlan-ı harbin esbab ve avamil-i hakikiyesi ile suret-i cereyan ve vukuu 
hakkında Meclis-i Umumi’ye hilaf-ı vaki beyanatta bulunmaları” hakkında olduğunu 
belirttikten sonra, bu durumdan neyi kasdettiğini takrir sahibi olan Fuat Bey’e sorduklarını, 
onun da Meclis’in açılışı sırasında okunan nutk-ı hümayunda Ruslar tarafından tecavüzatta 
bulunulduğunun zikredildiği, ancak sonradan bunun gerçek dışı olduğunun anlaşıldığı 
şeklinde cevap verdiğini ifade etmiştir.  

Sait Halim Paşa bundan sorumlu olmadığını, Başkumandan Vekili ve Bahriye Nazırı 
nasıl bildirdiler ise öyle yapıldığını söyleyince, Kudüs Mebusu Ragıb Neşaşibi Bey Meclis-i 
Umumi’de okunan Nutk-ı Hümayun’un hazırlandığı sırada Paşa’nın sadarette olduğunu 
hatırlatmıştır. Sait Halim Paşa ise onların öyle bildirdiğini ve olayın oluş şekli hakkında 
raporlar nasıl geldi ise kendisinin de öyle söylemek zorunda olduğunu kaydetmiştir. Bunun 
üzerine Neşaşibi Bey “demekki işin içinde iğfal var?” demesi üzerine Paşa da “onu bilmem” 
diye cevap vermiştir.  

Arkasından söz alan Ertuğrul Mebusu Şemsettin Bey, Yavuz ve Midilli’de Osmanlı 
subayının bulunup bulunmadığı konusunda malumatı olup olmadığını sorunca Sait Halim 
Paşa bu konuyu da hakikaten bilmediğini söylemiştir.  

Araya giren 5. Şube Reisi Abdullah Azmi Efendi, Sait Halim Paşa’nın olay hakkında 
nezaretlerden gelen raporu resmen bildirdiğini söylediğini belirtince, Sait Halim Paşa da bunu 
onaylayarak kendisinin vakanın önünü almak için Osmanlı elçilikleri vasıtasıyla müracaat 
ettiği zaman Bahriye Nezareti’nin resmi raporunu da gönderdiğini ve nezdinde bulundukları 
hükümetlere bildirmelerini rica ettiğini kaydetmiştir. Şube Reisi Abdullah Azmi Efendi 
devam ederek Bahriye Nezareti’nin resmi raporunun ve harp ilanını gerektiren diğer 
sebeplerin dosyada mevcut olup olmadığını sorunca, Paşa buna “evet” diyerek cevap vermiş 
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ve dosyasında mevcut olduğunu söylemiştir. Basra Mebusu Hilmi Bey ise Paşa’ya işin 
hakikatini ne zaman anladığını sormuş, o da çok sonra anladığını söylemiştir.  

Bu cevaptan sonra “Seferberlikten sonra ve ilan-ı harbden evvel İtilaf Hükümetleri 
tarafından vuku bulan şerefli ve faideli teklifleri ret eylemesi ve Almanya’dan bir guna 
taahhüd ve zaman almaksızın ve faide-i gaiye temin etmeksizin harbe sürüklenmesi” 
şeklindeki 3. soruya geçilmiştir. 5. Şube Reisi Abdullah Azmi Efendi, Paşa’nın soru 
hakkındaki mütalaasını sorunca, o da böyle bir şey olmadığını, yalnız İtilaf devletleri 
sefirlerinin tarafsız kaldığı takdirde, müttefikleri tarafından bir tecavüze uğrarsa Osmanlı’nın 
toprak bütünlüğünü koruyacakları konusunda sözlü teminat verdiklerini kaydetmiştir. 

Şube Reisi Abdullah Azmi Efendi’nin hangi sefirlerin söylediğini sorması üzerine Sait 
Halim Paşa, bunu asıl Rus Sefirinin söylediğini diğer sefirlerin de ona iştirak ettiğini ifade 
etmiştir. Şube Reisi Abdullah Azmi Efendi, “bitaraf kaldığımız takdirde” diye araya girince 
Sait Halim Paşa, tarafsızlık nedeniyle bir saldırı meydana gelirse İtilaf Devletlerinin 
Osmanlı’yı müdafaa edeceklerini tekrarladıktan sonra ancak kendilerinin asıl korktuklarının 
Ruslar olduğunu söylemiştir. Daha sonra Reis, tarafsız kalındığı takdirde Osmanlı’ya bir 
menfaat temini için Rusya sefiri tarafından bir teklif yapılıp yapılmadığını sorunca, Sait 
Halim Paşa buna hayır dedikten sonra böyle bir teklifi Rusya’nın kabul edeceğine dair 
kanaatinin olmadığını, bunun yanında Osmanlı’ya tarafsız kalınız diyerek vaatlerde 
bulunmanın da sırası olmadığını, zira Osmanlı’nın zaten tarafsız kalacağını ilan ettiğini, bu 
nedenle onların tarafsız kalmaktan dolayı bir takım menfaat temini tekliflerinde 
bulunmamalarının tabii olduğunu ifade etmiştir. 

Şemsettin Bey “bitaraf kaldığımız takdirde, bitaraflılığımızdan dolayı bir tecavüz vaki 
olursa, İtilaf devletlerinin tamamiyet-i mülkiyemizi müdafaa ve muhafaza edeceklerini, düvel-
i mezkure süferası Zat-ı Devletlerine söylemişler. Hâlbuki ifadat-ı alinizden anladığıma göre 
bu vaid, mutlak olarak söylenmiş” deyince Paşa, “Evet, mutlak olarak söylediler; çünkü 
Almanya ve Avusturya için böyle sebep yoktu. Filhakika bunda; bütün devletler dâhil mi, 
değil mi diye sual varid olabilir ise de, kanaat husulü için...” şeklinde cevap vermiştir.  

Daha sonra Ertuğrul Mebusu Şemsettin Bey, Rusya sefiri Osmanlı’nın toprak 
bütünlüğünün taarruzdan azade kalacağına dair sözlü teminat verdiği zaman, diğer itilaf 
devletlerine de bunu kabul edip etmeyeceklerinin sorulabileceğini söyleyince Sait Halim Paşa, 
“fakat onların teklifidir” diye mukabele etmiştir. Bunun üzerine Şemsettin Bey, İtilaf 
devletlerine böyle bir soru sorulabileceğini ancak hükümetin bu konudaki tekliflere pek de 
kulak vermediğini ifade etmiştir. Bu çıkış üzerine Sait Halim Paşa “efendim, zaten biz bitaraf 
kalmak istiyorduk” diyerek karşılık vermiştir.  

Şemsettin Bey konuşmasına devam ederek Osmanlı Devleti’nin tarafsızlığını ilan 
ettiğini ancak bu sırada Avrupa’da harp olduğunu ve harbin de her tarafa sirayet edeceğinin 
muhakkak olduğunu, bu durumda devletin tarafsızlığını temin etmek için her iki taraftan da 
Osmanlı’nın toprak bütünlüğünün muhafazası için teminat alınması gerektiğini, İtilafçıların 
Almanya ve Avusturya’nın hücumlarına karşı bu konuda teminat verdiklerini, bunun yanında 
Rusya’nın tecavüzü ihtimaline karşı İngiltere ve Fransa’nın engel olmalarını sağlamak da 
gerektiğini, ancak bunların yapılmadığını bunun da hükümetin tarafsızlıkta sebat azminde 
olmadığını gösterdiğini söylemiştir.  

Bu itham karşısında Sait Halim Paşa, “Hayır, bitaraflığı muhafaza etmeyi kendimiz 
istiyoruz; fakat tamamiyet-i mülkiyemizi düvel-i muaazzama sayesinde nasıl temin ettiğimizi 
evvelce de görmüştük; binaenaleyh bundan sonra yine buna bel bağlamak doğru değildir. 
Mamafih bizim ordumuz kendi bitaraflığımızı, pekala muhafaza edebilir idi. Bundan başka bir 
çare-i selamet yok idi, zira bu hususta Rusya’nın vereceği teminata itimad ve ona rabt-ı ümid 
eylemek pek safiyane bir hareket olur idi” demiştir. 

Basra Mebusu Hilmi Bey konuyu kapitülasyonlara getirmiştir. Hilmi Bey, 
kapitülasyonların kaldırılması konusuna bütün İtilaf Devletleri elçilerinin de katıldığını 
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duyduklarını belirttikten sonra bunun gerçeklik derecesini öğrenmek istemiştir. Bu soruya 
Paşa, öyle bir şeyin olmadığını, savaştan evvel “Bazı kuyut ve şurût ile kabul ederiz” gibi 
sözler söylenildiğini, fakat esas meselenin söz konusu olmadığını söyleyerek cevap vermiştir. 
Hilmi Bey’in “Hükümet, harbe girmeden muvafakat ettiler mi idi?” şeklindeki sorusuna ise 
“onlar da muvafakat etti; zaten hepsi kabul ediyordu” diyerek cevap vermiştir. Hilmi Bey’in 
“Muharebeden evvel müzakerata başlanılmadı mı?” şeklindeki sorusuna ise şöyle cevap 
vermiştir: “Evet, lakin onlar, esası reddedilecek gibi olmadığı cihetle, bir takım tahkikat ve 
tedkikat ile esası kabule meyyal olduklarını söylüyorlar idi. Fakat tedkikata gelince, bu 
mesele on sene sürüklenecek idi. Hatta muharebeden evelki Rusya sefirine ben kanaatimi 
söylemiş ve “kapitülasyonları sizinle müzakereye başlarsak ben vaz geçerim. Çünkü biz onu 
ancak kendi himmetimizle, varlığımızla kaldırabilirsek kaldırırız, yoksa sizinle yapacağımız 
müzakere ile kapitülasyonlar kalkmaz; ancak şekli değişir” demiştim. Filhakika böyledir, 
çünkü adeta pazarlığa girişiyorlardı. Bu gün kapitülasyonların yükünden kurtulmuş 
bulunuyoruz8, fakat öyle olsa idi, bu memleket hâlâ kapitülasyonlardan kurtulamazdı. Çünkü 
ben Avrupa’nın adaleti, hakşinaslığı ile memleketi kapitülasyonlardan kurtarabileceğimizi 
zannetmiyorum”. 

Bu cevaptan sonra 5. Şube Reisi Abdullah Azmi Efendi, 3. sualin ikinci fıkrasındaki 
“...Almanya’dan bir guna taahhüd ve zaman almaksızın ve bir faide-i gaiye temin etmeksizin 
harbe sürüklenmesi...” konusu hakkında Sait Halim Paşa’nın görüşünü sormuştur. Paşa bu 
konuda ilk olarak “pek öyle değil bir defa da yapılan muahedeleri görebilirsiniz” demiştir.  

Söz alan Ertuğrul Şemsettin Bey, harbe girerken mali durumun iyi olmadığının 
meydanda olduğunu, bu şartlar karşısında müttefik hükümetlere karşı Osmanlı’nın harp 
masraflarının onlar tarafından karşılanması için bir teklif yapılabileceğini, bu suretle ülkenin 
ağır bir duruma sürüklenmesinin engellenebileceğini belirttikten sonra, kabinenin bu ciheti de 
düşünmemiş olduğunu kaydetmiştir. Bu itham karşısında Sait Halim Paşa, bir emri-i vaki 
karşısında kaldıkları için bunları düşünecek vakitlerinin olmadığını söylemiştir. Şemsettin 
Bey, harbe girildikten sonra teşebbüs edilip edilmediğini sorunca Paşa, edildiğini söylemiştir. 

Bundan sonra Karahisar-ı Sahip Mebusu Kamil Efendi, Karadeniz hadisesinden sonra 
İtilaf Devletleri elçileriyle olan muhaberatın ne olduğunu ve bu olayın bir hata olduğu ve 
bunun düzeltileceği yolunda bir teklif yapılmasına rağmen onların kabul etmediklerini 
belirttikten sonra bu durumda nasıl bir vaziyetin ortaya çıktığını sormuştur. Sait Halim Paşa 
bu soruya “Vaziyet bu oldu. Hal-i harbde bulunduk” şeklinde kısa bir cevap vermiştir. Sait 
Halim Paşa’nın sorgusu 1 saat 30 dakika sürmüştür.9 

 
Sonuç 

8 Osmanlı Devleti 8 Eylül 1914 tarihinde kapitülasyonları tek taraflı olarak 1 Ekim 1914 tarihinden 
geçerli olmak üzere kaldırılmıştır. Ancak bu kararı Almanya dahil hiçbir devlet kabul etmemiş ve 
Almanya’nın İstanbul Büyükelçisi Wangenheim’in önderliğinde büyük devletlerin temsilcileri bu 
kararı kabul etmediklerini 10 Eylül’de bir notayla Osmanlı Devleti’ne bildirmişlerdir. Kapitülasyonları 
tek taraflı kaldırmanın yeterli olmadığını bilen Osmanlı Hükümeti kararını karşı devletlere kabul 
ettirmek için diplomatik girişimlerde bulunmuştur. Bundan bir sonuç çıkmamış ise de daha sonradan 
ilk olarak Almanya daha sonra Avusturya-Macaristan ilga kararını tanımıştır. Ancak 30 Ekim 1918 
tarihinde imzalanan Mondros Ateşkes Antlaşması’dan sonra İtilaf devletleri kapitülasyonları tekrar 
yürürlüğe koymuşlar ve 1914’deki uygulamayı aratacak şekilde tatbik etmişlerdir. Osmanlı Hükümeti 
ülke işgal içinde olduğu için bu uygulamaları engellemeyememiştir. Ancak kapitilülasyonların 
yeniden yürürlüğe konulmasına dair İtilaf devletlerinin isteklerini Sevr Antlaşması’na kadar resmi 
olarak kabul etmemişlerdir. Kapitülasyonlar ancak Lozan Antlaşması’yla kaldırılmıştır. 
Kapitülasyonların kaldırılması süreciyle ilgili geniş bilgi için bkz. Muhammet Emin Külünk, 
Kapitülasyonların Kaldırılması, İstanbul, 2011, s. 21-390.  
9 Beşinci Şubece İcrâ Kılınan Tahkikat, s.  80-94.   
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Her şeyden önce Sait Halim Paşa sorgusunda savaşa tarafsız kalmayı tercih ettiğini dile 
getirmiştir. Paşa sorgusunda Merkez-i Umumi azasını davet ederek “Hiç olmazsa bilfiil 
bitaraf kalalım, tecavüz ve taarruz etmeyelim. Bu suretle bitaraflığımızı muhafaza etmiş 
oluruz ve memleket de harp felaketinden kurtulur. Bu felakete istemeyerek girdiğimizi ve 
vakanın suret-i hudusunu biliyorsunuz, binaenaleyh bilfiil bitaraf kalalım. Turan ve Mısır 
fütuhatı, Trablus, Tunus, Cezayir ve saire gibi amali rica ederim bırakalım; biliyorsunuz ki 
her milletin üç devri vardır: Fütuhat devri, tevakkuf devri, inhitat devri. Binaenaleyh, inşallah 
bizimki devr-i inhitat değildir, fakat herhalde fütuhat devri olmadığı da bedihidir ve devrimiz, 
devr-i tevakkuftur. Hudutlarımızı muhafaza ederek, bu suretle bitaraf kalırız” dediğini 
söylemiştir.  

 Sait Halim Paşa’nın savaş boyunca değil ama belli bir süre tarafsız kalmayı planladığı 
ve Almanların istediği zaman değil, zaman ve şartların Osmanlı açısından uygun olduğu bir 
dönemde savaşa girmeyi istediği anlaşılmaktadır. Zira Ali Fuat Türkgeldi, Paşa’nın kendisine 
“Almanlar bizi harbe sokmak istiyorlar. Biz harbe girmeliydik, amma onların ihtiyar 
edecekleri zaman da değil, bizim ihtiyar edeceğimiz zamanda” dediğini belirtir.10 Zira Sait 
Halim Paşa’ya göre Osmanlı Devleti açısından savaş kaçınılmazdı.11 

Sait Halim Paşa her ne kadar ittifak imzaladıktan sonra samimi olarak bir müddet 
tarafsız kalmaya çaba sarf etmiş ise de Rusya ile Almanya arasında savaş çıktıktan sonra 
direkt savaşa girmeyi gerektirecek12 bir ittifak antlaşmasını imzalamış olması tarafsızlık 
sözüyle tezat teşkil etmektedir. Ayrıca Sait Halim Paşa tarafsız kalmak istediğini birçok farklı 
ortamda dile getirse de antlaşma metnine tarafsızlığı sağlayacak hiçbir taahhüt koydurmaya 
çalışmamıştır.  

Sait Halim Paşa savaşa girmemizde en önemli faktörlerden olan ittifak anlaşmasına dair 
sorulara da cevap vermiş ve ittifakın savaşa girmeye sebep olmadığını, “tecavüzi” değil, 
“tedafüi” bir antlaşma imzaladıklarını iddia etmiştir. Bunun yanında ittifak ile bir menfaat 
elde edilemediğini de kabul etmiştir. Bunun da antlaşmanın savunma amaçlı olmasından ve 
savaşa girmek istememelerinden kaynaklandığını ileri sürmüştür: “Yapmış olduğumuz 
ittifakname tedafüi bulunduğundan ve harbe de zaten girmek arzusunda olmadığımızdan 
bittabi harbe girmek için Almanya’dan bir guna taahhüd ve zaman ve bir faide-i gaiyye temin 
etmek çareleri aranmazdı ve hatta bu babda bir talebde bulunmuş olsa idik harbe girmek 
mecburiyetini de birlikte kabul eylemiş olmaklığımız lazım gelir idi”.13 

Sait Halim Paşa sorgusunda Osmanlı Devleti’nin fiilen savaşa girmesine neden olan 
Karadeniz Hadisesi hakkında da bilgi vermiş ve kendisinin bu konuda hiç dahli olmadığını, 
hatta işi diplomatik yolardan halletmeye çalıştığını, ancak muvaffak olmadığını belirtmiştir. 
Tarihi kayıtlardan da anlaşıldığını göre Goben ve Breslaw’ın Osmanlıya sığınmasından ve bu 
iki geminin Rus Limanlarını bombalamasından gerçekten habersizdir. Hatta Sait Halim Paşa, 
bombalama olayı sonrası haberi olmadığı gerekçesiyle istifa etmiş, ancak sonradan istifasını 
geri almıştır. 

Sait Halim Paşa sorgusunda, o güne kadar edindiği tecrübesine dayanarak sadrazamın 
hiçbir şey yapamayacağını, onun nazırların insafına kaldığını, zira nazırların ne isterlerse 
yaptıklarını ve bunlardan sadrazamın kesinlikle haberi olmadığını söylemiştir. Paşa bu 
ifadesiyle sadrazam olmasına rağmen savaşa girişe giden süreçte kendisinin hiçbir şeye 
müdahale edemediğini belirterek sorumluluğunu azaltmak istemiş gibi gözükmektedir. 

10 Ali Fuat Türkgeldi, Görüp İşittiklerim, Ankara 1987, s. 116-117 
11 Mehmet Tevfik, age., II, s. 114. 
12 Osmanlı Devleti’nin savaşa girmeyi kabul ettiği 2. maddeye zaman hakkında herhangi bir kayıt 
düşülmemesi doğru değildi. Nitekim bu konuda bir kayıt koyulmadığı için Almanya devamlı surette 
savaşa girmesi için Osmanlı’ya baskı uygulamıştır. Kâzım Karabekir, Birinci Cihan Harbine Neden 
Girdik, I, İstanbul 1995, s. 89. 
13 Beşinci Şubece İcrâ Kılınan Tahkikat, s. 96. 
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Özet 

İslam öncesi dönemde Orta Asya merkezli olarak kurulan Hunların parçalanmasından sonra 
Hunların bir kısmı Batı’ya göç ederek burada yeni devletler, kalanlar ise Göktürk ve Uygur 
devletlerini kurmuştur. İslam’ın kabulü sonrası ise Karahanlı, Gazneli, İran merkez olmak 
üzere Büyük Selçuklu ve Anadolu Merkezli Anadolu Selçuklu devleti kuruldu. Kurulan bu 
devletler sayesinde Türkler, egemen oldukları bölgelerde kendilerine has bir devlet anlayışı 
meydana getirmişleridir. Türklerin İslam dinini kabul etmesinden sonra ise, bu din Türklerin 
yaşayışı üzerinde etkili olduğu gibi devlet anlayışı üzerinde de etkili olmaya başlamıştır. 
Türkler İslam dinini kabul ettikten sonra da İslam öncesi dönemde olduğu gibi Batı’ya doğru 
büyük göç dalgaları meydana getirdiler. Bu göçler sırasında egemen oldukları bölgeleri 
etkiledikleri gibi egemen oldukları coğrafyadan da etkilenmişlerdir. Etkiledikleri ve 
etkilendikleri coğrafyadan birisi de İran ve Fars kültürüdür. Bilhassa Büyük Selçuklu 
döneminde Türk kültürü İran kültürünü hem etkilemiş hem de etkilenmiştir. Bu süreç 
Anadolu Selçuklu döneminde de devam etmiştir.  

Selçuklu Devletinin kurucusu olan Oğuz Türkleri X. yüzyıla İslam dinini kabul etmiş 
olarak girdiler. Bundan sonra kurulan Türk-İslam Devletleri, İslam dininin hâkim bulunduğu 
bölgelerde mevcut kültür çevresi değerleriyle Bozkır Türk Kültürü siyasi, sosyal, hukukî ve 
örfinin birbiri ile kaynaştığı kendine has karaktere sahip teşekküller meydana getirmişlerdir. 
Karahanlılar ile başlayan bu süreç Büyük Selçuklu, Beylikler ve Anadolu Selçuklu ile devam 
etmiştir.  

Bu çalışmamızda Türklerin bozkır ilinden İslami döneme geçişte nasıl bir değişim 
geçirdiği ortaya konmaya çalışılacaktır. Aynı zamanda Türk kültürü üzerinde etkili olan 
unsurlar ile Türk kültürünün etkilediği özelde İran, genelde ise bölgedeki diğer medeniyetler 
ile etkileşimi karşılaştırılacaktır.   

Anahtar Kelimeler: Türk Kültürü, İran Kültürü, Türk Devlet Geleneği 

Abstract 

Following the collapse of the Huns, which were founded in the pre-Islamic period in 
Central Asia, some of the Huns migrated to the West and established new states and the others 
established Gokturk and Uighur states. After the conversion to Islam, Karahanli and 
Ghaznavid states were established. Following years Great Seljuk based in Iran and Anatolian 
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Seljuk based in Anatolia were established by Turks. With these states, Turks have created 
their own idea of the state in the regions they ruled. After the conversion to the Islamic 
religion by the Turks, this religion had an impact on the idea of the state as well as on the life 
of the Turks. Turkish people after the conversion to the Islamic religion, we encounter a big 
migration wave to the West as in the pre-Islamic period. During these migrations, they had an  
impact on the regions they ruled as well as the geography they dominated. Iran and Persian 
culture is the one they influenced and were influenced by. Especially during the Great Seljuk 
period, Turkish culture influenced and was influenced by Iranian culture. This continued 
during the Anatolian Seljuk period. 

The Oghuz Turks, the founder of the Seljuk State, entered the 10th century as accepting  
Muslims. The Turkish-Islamic States established after that formed unique entities with the 
existing cultural values and the political, social, legal and customary of the Steppe Turkish 
Culture in the regions where the Islamic religion prevails. This process started with 
Karahanlılar and continued with Great Seljuk, Principalities (Beyliks) and Anatolian Seljuk. 

In this study, it is tried to reveal how the Turkish state idea was formed from steppe to the 
Islamic period. At the same time, the factors that have an impact on the Turkish culture will 
be compared with the influence of Turkish culture on Iran in particular and the interaction 
with other civilizations in the region. 

Keywords: Turkish Culture, Iranian Culture, Turkish State Tradition  

Giriş 

Türkiye Cumhuriyeti hayatiyetini ve enerjisini paha biçilmez değerdeki Türkistan, İran, 
Ön Asya ve etrafında kurulan Türk Devletlerinin bırakmış olduğu mirastan almaktadır. Bu 
miras bilhassa XI. yüzyıldan bil itibar Anadolu’ya akın akın gelen Oğuz Türkleri vasıtasıyla 
taşınmıştır. Oğuz Türkleri İslam dinini kabul etmeden ve doğuya doğru göç etmeden önce 
Evrasya’nın bozkırlar bölgesinde bu mirasını ana nüvesini oluşturmuşlardır (Kafesoğlu, 
1995). Oğuzların Anadolu’ya girmeleri Selçuklu fütuhatı ile başlamıştır (Turan, 1998). Bu 
fütuhat ilerleyen zamanlarda Anadolu’da topluca iskânlara sahne olmuştur. Bu yerleşmeler 
beylikler, Anadolu Selçukluları ve Moğol istilası sonrasında da devam etmiştir (Turan, Doğu 
Anadolu Türk Devletleri Tarihi, 1973). Zira nüfus fazlalığı hayvan çokluğu ve otlak darlığı 
Türklerin yeni yurtlar aramalarına sebep olmuş; Gittikleri ülkeler ihtiyaçlarına cevap 
vermediği için sık sık yer değiştirmek mecburiyetinde kalmışlardı. Oysa Anadolu bütün 
bunlara fazlasıyla cevap verebilecek nitelikteydi. Bu da Türk göçlerinin Anadolu'ya akışında 
en önemli faktörlerden birisi olmuştu. Keza, bunu bir kaç defa Anadolu'ya akıncı birlikler ile 
gelen Selçuklu kumandanları da yakından görmüşlerdi. Daha 1047 de Türkistan'dan Nişapur'a 
gelen çok kalabalık Oğuz zümreleri Büyük Selçuklu beylerinden İbrahim Yınal'a yersizlik ve 
yurtsuzluktan şikâyet etmişlerdi. İbrahim Yınal da bu Türkmenlere “...memleketim sizin 
oturmanıza imkân verecek kadar geniş değildir. Bu sebeple doğrusu şudur ki Rum (Anadolu) 
gâzâsına gidiniz; Allah yolunda cihâd yapınız ve ganimet alınız. Ben de arkanızdan gelip size 
yardım edeceğim...” diyerek onları Anadolu topraklarına yönlendirdi (Turan, Selçuklular 
Zamanında Türkiye, 1998). Bunun üzerine Anadolu Türkmenlerin akınına sahne oldu. 1048 
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Pasinler savaşı sonrası bu yerleşme ve yeni yurt arayışı biraz daha hız kazanmıştır. Bunu takip 
eden yıllarda da Anadolu’ya yapılan Türk göçlerinin çokluğunu çağdaş yabancı ve yerli 
kaynaklar da doğrular. Anadolu’ya gelen Türklerin ekseriyetini bozkır hayatına ve kültürüne 
alışık göçebe Türkler teşkil etmekle beraber, bunlar arasında yaşadıkları yerlerde köy hayatına 
ve şehir yaşamına alışkın olanları da azımsanamayacak kadar mühim bir yekûn teşkil 
ediyordu.  

1. Kültür-Medeniyet-İl (Devlet) 

Bir milletin devlet kurma ve bu devleti yaşatma yeteneği hiç şüphesiz, o milletin 
kendisine has değerlere sahip olmasıyla ilgilidir. Bu açıdan değerlendirildiğinde Türklerin 
tarih boyunca kurmuş oldukları devletlerin çokluğu, Türklerin teşkilâtçı bir millet olduklarını 
gösterir. Türklerin devlet kurma ve yaşatmasındaki anlayışı izah edebilmek için Türk 
kültürünü, vatan ve millet anlayışını, hâkimiyet telâkkisini ve idarî ve askerî yapılanmasını 
anlamak gereklidir. Kültür bir milletin tarih boyunca meydana getirdiği maddî ve manevî 
unsurların bütünü, o milletin kendine has değerleridir. Gündelik hayattan devlet hayatına 
kadar bütün bir yaşayışı içine alan bu değerler manzumesi kültürün konusunu teşkil eder 
(Güngör, 1997). Dolayısıyla dil, edebiyat, sanat, içtimaî ve iktisâdî hayat vs. hep bir kültürün 
ortaya çıkardığı ve şekillendirdiği veyahut bir kültürü şekillendiren ve yaşatan unsurlardır. 
Medeniyet ise bu kültürün hem maddi hem de manevi yansımalarıdır. Kültür gerçekte 
toplumların yaşama biçimleri ile ortaya çıkar. Medeniyet ise kültür birikimlerinin insanlığın 
hizmetine sunulmasıdır. Medeniyet milletlerarası ortak değerler seviyesine yükselen anlayış, 
davranış ve yaşama vasıtaları bütünüdür. Bütün bunların sonucu kültür karakter bakımından 
hususi, medeniyet ise umumidir (Gökalp, 1976; Kafesoğlu, 1995). Kültürle birlikte 
medeniyetin ve milletin oluşturduğu yüce organizasyon devleti ortaya çıkarır. Bazı 
düşünürlere göre millet veya milliyet millî kültür ile medeniyet ise devlet ile irtibatlıdır. Irk, 
dil, din ve coğrafya kültür ve medeniyetin müşterek unsurlarıdır (Ünal, 1998). Milli kültür 
devletlerin ve toplumların manevi gücü ve zeminidir. Kültür, milletlere ve büyük devletlere 
süreklilik sağladığı gibi onlara güç verir. Kültür, fikri ve ilmi gelişmenin de hareket noktası ve 
itici gücüdür. Bu haliyle kültür büyük devlet olmanın vazgeçilmez unsurlarından biridir. Ziya 
Gökalp “kültür ağacının kökleri milletin bağrında yüreğinde ve ruhundadır. Toplum içinde 
fertler, kültürün üyesi değildir. Fakat belirli bir kültürü muhafaza eden toplumun üyesidir” 
demekle bunu ifade etmektedir (Gökalp, 1976).  

Türklerin çoğunlukta yaşadığı Altay Dağlarının güney-batı etekleri Türk kültürünün ve 
devletlerinin geliştiği yerler olmuştur. Altay dağları tarihin her çağında en yüksek bir kültür 
ve medeniyeti temsil etmiştir (Ögel, 1997). Türkler bu coğrafyada oluşturdukları kendilerine 
has kültürlerini kurmuş oldukları siyasi organizasyonlar sayesinde medeniyetin gelişmesine 
büyük katkı sunmuşlardır (Heyet, 1996). Bu da siyasi organizasyon sayesinde olmuştur. Bu 
siyasi organizasyonun adı da “il” dir yani “devlet” tir. Türklerde “il” deyimi, bugünkü 
“devlet” anlayışını karşılayan bir sözcük olarak kullanılmıştır (Ögel, 1997, s. 432).  

Meseleye insanlık tarihi açısından bakıldığı zaman da ilk çağlardan günümüze kadar 
meydana gelen gelişmelerde kurulan medeniyetlerde ve her türlü müesseselerde insan-tabiat 
mücadelesinin bir sonucunu görmek mümkündür. Toplumlar ilk insandan başlayarak tabiatla 
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mücadelesinde bu mücadeleyi sürdürebilmek ve insanlığın lehine çevirmek için ilk önce aile 
müessesesini daha sonra sosyal-kültürel-iktisadi müesseseleri, köyleri, şehirleri, kurarak ve 
nihayet kavimler ve devletler hâlinde teşkilatlanarak yaşam mücadelesini devam 
ettirmişlerdir. Bu mücadelede her başarı yeni bir çağın yeni bir medeniyetin başlangıcı 
olmuştur (Meriç, 1975). Bahaddin Ögel’e göre “Türk devletleri ile imparatorluklarının 
çekirdek ve mayası da, yine bu birleşen ve büyüyen tecrübeli Türk ailelerine dayanırdı. Büyük 
topluluklar haline girmiş olan Kınık, Kayı, Bayındır gibi boylar, bunun canlı örnekleri idiler. 
Devlet insanların inançlarına ve ailedeki töreye göre şekillenmişti. Bunun için Türkler 
yaşadıkça, devletleri de ebedi yani “bengü” olarak kalmıştı ve kalacaktı. Devlet, bir içgüdü 
haline gelmiş olan Türk töresine ve gelişmiş tecrübeler üzerine kurulmuştur”  (Ögel, 1997, s. 
3). Türkler bu aşamalardan başarılı bir şekilde geçmişlerdir.  

2. Türk ve İran Devlet Anlayışının Etkileşimi 

İran’ın tarihi göç yolları üzerinde olması burada birçok devletin kurulmasına ve bu 
bölgeye egemen olmasına neden olmuştur. Tarihte birçok Türk devleti bugünkü İran’ın 
sınırları içerisinde kurulduğu gibi yüzlerce yıl İran ile de komşuluk yapmışlardır (Caferoğlu, 
1988). Gazneliler İran’ın büyük bir kesimine hâkim olmuşlardır. Gazneli Mahmud, sarayında 
İranlı şair ve yazarları himaye ederek İran kültür ve medeniyetinin gelişmesinde katkı 
sağlamıştır. XI. yüzyılda İran’da kurulan Büyük Selçuklu devleti kısa zaman içerisinde Orta 
Doğu ve Anadolu’ya tamamen hâkim oldu. Büyük Selçukluların yönetim ve devlet anlayışı 
bakımından İran’dan veya İran’da kurulmuş devletlerden etkilenmemesi düşünülemezdi 
(Taneri, 1989, s. 154). Anadolu’ya Oğuzlarla birlikte İranlılar da gelmişlerdir. İranlılar daha 
çok tacir, ilim adamı, meşayih ve müritler olarak Anadolu’ya gelmişler ve daha çok şehirlerde 
yerleşmeyi tercih etmişlerdir. Türkmen halklar ise daha çok göçebe topluluklar halinde idiler 
ve fethedilen topraklar göçüyor ve kırsal bölgelere yerleşmeyi tercih ediyorlardı. Selçuklu 
Devleti’nin başkenti olan Konya Müslüman halkın büyük bir kısmını, İran ve Horasandaki 
Moğol tehdidinden kaçan Türkler ve İranlı âlim ve zanaatkârlar oluşturuyordu (Tansü, 1995, 
s. 753). Böylece Anadolu pek çok farklı kültürlerin birbirleriyle tanıştığı ve etkilendiği bir 
muhit olmuştu. Aynı zamanda İslamlaşma ve Türkleşme yönünde bir gelişme göstermiştir 
(Bayram, 2001).       

Orta Çağ devletlerinde İranlı devlet adamı kullanma geleneği vardı. İranlılar devlet 
yönetmede çok usta bir özellik gösteriyorlardı. Bundan dolayı da Orta Çağda kurulmuş birçok 
devletin başında İranlı Başbakanları görmekteyiz. Selçuklularda büyük ölçüde İran ve 
Ortadoğu devletlerinde görülen devlet sistemlerinden etkilenmiştir (Taneri, 1989, 220). Hatta 
bu çağlarda Farsça kültür ve Edebiyat dili olarak varlığını devam ettirmiştir. Anadolu gibi 
İslam medeniyetine yeni giren ve baştanbaşa Türklerle meskûn olan memlekette bile uzun 
zaman Farsçanın baskısı hissedilmiştir. Edebiyat ve resmi alanda Farsçanın bu etkisi devlet 
mekanizması üzerinde de göstermiştir (Turan, Selçuklular ve İslamiyet, 1998, s. 25).             

Orta Çağ Türk-İslam devletlerinin en büyük özelliklerinden biri başbakanlarının genelde 
İran kökenli olmasıdır. Bunun sebeplerinden biri İslam kültür çerçevesine giren Türklerin 
bürokrasiye yabancı olmasıdır. 750 yılında kurulan Abbasiler, Sasanilerden almış oldukları 
devlet mekanizmasını geliştirerek kendilerine uyarladılar. Bu sistem bütün doğu 
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medeniyetlerine örnek olmuştur. Türkler ise bu sistemin hükümet kısmını benimsediler. 
Bundan dolayı da düzenin işleticisi İranlı başbakanı da görev başına getirdiler. Büyük 
Selçuklu Devleti’nin yirmi üç başbakanından on altısı İran kökenlidir. İranlı başbakanlar 
sadece Türk devletlerinde değil doğuda kurulmuş birçok devletlerde bu görevi başarı ile ifa 
etmişlerdir. Bu uygulamanın bir sunucu olarak İranlı başbakan hanedanları doğmuştur. 
Abbasilerdeki Bernak oğulları, Selçuklulardaki Nizamülmülk hanedanı gibi (Turan, 1998, s. 
17; Taneri, 1989, s. 147). Selçukluların geniş merkeziyetçi devleti kurmalarındaki başarısı, 
Alparslan’ın ve ortaçağın en güçlü askeri sistemini oluşturan oğlu Melikşah’ın yaklaşık 30 yıl 
vezirliğini yapmış olan Nazamülmülk’e nispet edilir (Kevserâni, 1992, s. 32). Devletin, 
idarenin ve yönetimin teşkilatlandırılmasında kullanılan İran’ın kurumsal ve teşkilatsal 
idarecilik mirası, bu vezirin siyaset ve idaresinde açıkça görülmektedir (Turan R. , 1995, s. 2).          

Anadolu Selçuklular zamanında ise, Tokat ve Malatya çevresinde birbirinden farklı ve 
birbiri ile zıtlaşan ve rekabet halinde bulunan iki ayrı fikrî ve kültürel çevre teşekkül etmiştir. 
Tokat Amasya, Niksar çevresinde Danişmend Oğullarından tevarüs eden Türk Milli kültürüne 
dayalı bir kültürel çevre, Alplik ve Gazilik ülküsünden kaynaklanan siyasî bir yapılanma 
meydana gelmiştir. Buna karşılı Malatya ve yakın çevresinde ise İran milli kültürüne dayalı 
bir kültürel yapılanma teşekkül etmiştir. O dönemde birbirleriyle siyasî rekabet halinde 
bulunan bu iki farklı kültürel çevrede farklı siyasî güç odakları oluşmuştur. Bu iki farklı 
merkez ilim, kültür alanındaki ileriliklerinden dolayı şehzadelerinde eğitim merkezi olmuştur. 
Böyle olunca bu iki merkez kendi şehzadelerini tahta çıkarmak için zaman zaman mücadele 
içerisine girmişlerdir. Genelde Malatya çevresindeki zihniyetin iktidarlar üzerindeki ilmî, 
kültürel ve siyasî ağırlığının daha müessir ve yönlendirici olmuştur (Bayram, 2001).     

Sonuç 

Türkler tarihi süreç içerisinde birçok devlet kurmuştur. Asya’da başlayan bu serüven 
Avrupa’ya kadar uzanmıştır. Bölgesel olarak ise Mâverâünnehir, Horasan, Ortadoğu ve 
Kuzey Afrika’da kurulan Türk devletleri sayesinde, Türk kültürü dünyanın çeşitli yerlerine 
yayılmıştır. Aynı zamanda Türkler gitmiş oldukları bu bölgelerin kültüründen de 
etkilenmişlerdir. Türklerin etkilendiği en önemli kültür havzalarından birisi de Horasan ve 
Mâverâünnehir bölgesi olmuştur. Bu etkileşim Türkistan’dan Anadolu’ya geçişte Horasan ve 
çeviresinde meydana gelmiştir.  Bilhassa İslami döneme geçişte İran ve çevresi Türk devlet 
anlayışı ve egemenlik kavramı üzerinde etkili olmuştur. Bu sayede Türk-İslam kültür sentezi 
olarak adlandırabileceğimiz bir anlayış ta ortaya çıkmıştır.   
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Özet 

Köle hukuki, iktisadi ve sosyal bakımlardan hür insanlardan farklı ve aşağı statüde bulunan 
kimse demektir. Harplerde esir alınan ve bütün varlığıyla, bir başkasının mülkü olan kimsedir. Bu 
esir erkek ise “köle”, kadın ise “cariye” ismi verilir. Köle ve cariye aynı hükümlere tabidir.  
Kölelik, insanlık tarihi kadar eski olmakla beraber, başlangıç tarihi hakkında kesin bilgi vermek 
mümkün değildir. Tarihte, her devirde ve her millette köleliğin izleri görülmektedir. Yirminci 
yüzyıl başlarına kadar her milletin sosyal yapısında köleliğe yer verilmiştir. Tarih boyunca 
toplumların birbirleriyle savaşmaları sonucunda ele geçirilen esirlerin cezalandırılması düşüncesi, 
kölelik müessesesinin ortaya çıkmasında önemli bir etken olmuştur1.  

Kölelik hukukunu ilk olarak düzenleyen, kölelerin toplum hayatındaki yaşayışını insanî bir 
hale getiren ve onlara birçok haklar sağlayan İslam dini olmuştur. Avrupa'nın 20. yüzyılda 
düşündüğü, fakat bir türlü temin edemediği kölenin haklarını, İslâmiyet orta çağda 7. yüzyılın ilk 
yarısında bir sosyal kurum olarak düzenlemiş ve tatbikata koymuştur. İslamiyet, köleliği 
kaldırmamakla beraber, kölenin hukukunu bir zemine oturtmaya çalışmıştır. Osmanlı Devletinde 
kölelik diyebileceğimiz ilk uygulama I. Murad döneminde Edirne’nin fethinden sonra 
Balkanlarda yapılan fetihlerde esir alının kişilerden temin edilmiştir. Bu köleler feth edilen 
bölgelerin imarında kullanılmıştır. Osmanlı Devleti de kölelerin haklarını İslam hukukuna göre 
düzenlemiştir. Osmanlı kanunsuz olarak köle edinen veya köle edinilmesine yardımcı olanları 
cezalandırmıştır.  

Bu çalışmamızda daha çok köleliğin tarihi gelişiminden ziyade Osmanlı hukuk sistemi 
içerisindeki uygulamasına bakmaya çalışacağız. Bu konuda bu güne kadar birçok çalışma 
yapılmıştır. Bu çalışmalardan farklı olarak köle ticaretinin ve köle edinmenin hukuki zemini ve 
Osmanlı Devletindeki uygulaması ortaya konmaya çalışılacaktır. Kaynaklarımız Osmanlı 
belgeleri ve bu konuda yazılmış değerlendirmeler olacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Osmanlı Devleti, Köle, Köle Ticareti 

 

 

1 Ehud R. Tolendano, Osmanlıda Köle Ticareti ve Bastırılışı (1840-1890), Çevr. Y. Hakan Erdem, Tarih Vakfı Yurt 
Yayınları, İstanbul 2000, s. XII. 
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Abstract 

Slave is a person who is legally, economically and socially different from other people. He is 
the prisoner of wars and is the property of someone by any means. This captive male is called 
“slave” and female is called “concubine”. Slave and concubine are subjects to the same terms. 
Slavery is as old as the history of humanity, but it is not possible to give precise date. Traces of 
slavery can be seen in every period and in every nation in history. By the beginning of the 
twentieth century, slavery was in the social structure of each nation. Throughout history, the idea 
of punishing the prisoners seized at battles has been an important factor in the establishment of 
slavery. 

Islam was the first religion to regulate the law of slavery, to treat the slaves as humans in 
social life and to give them many rights. In the first half of the 7th century, Islam introduced and 
exercised the rights of the slaves, which Europe considered in the 20th century but could not put 
into action, as a social institution. Although Islam did not abolish slavery, it tried to put the 
slave’s rights on the legal ground. The first practice, which can be called slavery in the Ottoman 
Empire, was seen in the conquests of the Balkans after the conquest of Edirne during the reign of 
Murad I. The Ottoman State regulated the rights of slaves according to Islamic law. The 
Ottomans punished those who had unlawfully enslaved or had a hand in it. 

In this study, rather than the historical development of slavery, we will try to look at the 
practice in the Ottoman legal system. There have been many studies on this subject. Unlike these 
studies, the legal basis of slave trade and enslavement and its implementation in the Ottoman 
Empire will be put forward. We will use Ottoman documents and reviews written on this subject 
as our resources. 

Keywords: Ottoman State, Slave, Slave Trade 

 

Giriş   

Köle, hukuki, iktisadi ve sosyal bakımlardan hür insanlardan farklı ve aşağı statüde bulunan 
kimse demektir2. Harplerde esir alınan ve bütün varlığıyla bir başkasının mülkü olan kimsedir. 
Bu esir erkek ise "köle", kadın ise "cariye" ismi verilir. Köle ve cariye aynı hükümlere tabidir. 
Kölelik, insanlık tarihi kadar eski olmakla beraber, başlangıç tarihi hakkında kesin bilgi vermek 
mümkün değildir. Tarihte, her devirde ve her millette köleliğin eserleri görülmektedir. Yirminci 
yüzyıl başlarına kadar her milletin sosyal yapısında köleliğe yer verilmiştir. Köle alınıp satılan, 
ömrünün sonuna kadar kendisinden istenilen her şeyi yerine getirmek zorunda olan kimse 
demekti3. 

İslâmiyet’in ortaya çıktığı ortaçağda kölelik, bütün milletlerde çok yaygın bir müessese idi. 
Milletlerin birçoğunda kölelerle ilgili kanunlar, son derece kaba, merhametten uzak ve pek 

2 Nihat Engin, Osmanlı Devletinde Kölelik, Marmara Üniversitesi İlahiyat Vakfı Yayınları, İstanbul 1998, s. 3. 
3 Hasan Malay, Çağlar Boyu Kölelik, Gündoğan Yayınları, Ankara 1990, s. 13. 
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zalimane idi. Hatta bazı ülkelerde kölelere, köpek ve sair evcil hayvanlara tanınan haklar bile 
tanınmıyordu. Köle üzerindeki bütün hak ve yetkiler efendisine aitti. Dilerse yaşatır, isterse 
öldürürdü. Köle, en küçük suçundan dolayı kanunen öldürülürdü. Efendisine küfr eden (söven) 
kölenin dili kökünden koparılarak veya ateşte kızdırılmış on parmak uzunluğunda bir hançerin 
ağzına sokulması suretiyle feci şekilde cezalandırılırdı. İran kanunlarına göre köle, ilk hatası 
yüzünden şiddetli bir cezaya çarptırılmamakla beraber, aynı hatayı tekrarlaması halinde, efendisi 
onu kendi eliyle öldürüyordu. Çinlilere gelince, kanunen kölelerine karşı her çeşit muameleyi 
yapmakta yetkili oldukları halde, diğer milletler gibi kölelerinin hakkını çiğnemekte aşırı 
değildiler4. İslam öncesi dönemde Araplarda da kölelik müessesesi çok yaygındı. Habeş ve vahşi 
kavimlerden satın aldıkları kimseleri köle olarak kullanırlardı. Bunları kullandıktan sonra esir 
pazarlarında satarlardı. Kureyş halkının en büyük gelirlerinden biriside köle ticareti yapmaktı. 
Köle satın alındığı zaman boynuna ip takılarak bir hayvan gibi eve götürülürdü. Mısırlılar köleyi, 
serveti çoğaltan bir aletten veyahut bir süs vasıtasından başka türlü görmüyorlardı. Bu sebepten 
hükümdarlar, kâhinler ve zenginler çok miktarda köle edinirlerdi. Hint ülkesindeki kanunda, 
“Köle, ancak Brahman kişiye hizmetçi olmak için yaratılmıştır” diye bir madde vardı5.  

1. İslamiyet’te kölelik  

Kölelik hukukunu ilk olarak düzenleyen, kölelerin toplum hayatındaki yaşayışını insanî bir 
hale getiren ve onlara birçok haklar sağlayan İslam dini olmuştur. Avrupa'nın 20. yüzyılda 
düşündüğü, fakat bir türlü temin edemediği kölenin haklarını İslâmiyet, orta çağda 7. yüzyılın 
ilk yarısında bir sosyal kurum olarak düzenlemiş ve tatbikata koymuştur. İslamiyet köleliği 
kaldırmamakla beraber, kölenin hukukunu önemli ölçüde müesseseleştirmiştir. Mesela kölesine 
bakamayan veya kötü davranan kimseyi mahkeme kölesini serbest bırakmaya zorlayabilirdi. 
Bu manada İslam hukuku köle statüsünün tüm yönlerini düzenlemiştir. Ancak Müslümanlara 
harp ilan eden ve kendisi de Müslüman olmayan kimsenin köle yapılabileceğini hükme 
bağlamıştır. İslamiyet’i ortadan kaldırmak isteyenler ve Müslümanlara hayat hakkı 
tanımayanlarla yapılan harpten sonra ele geçirilen esirleri köle yapmaya izin vermiştir. Bunun 
dışındaki köle edinmek yollarının hepsini yasaklamıştır. Müslüman olmayanlarla harbe karar 
verilmeden önce, düşman askerinin Müslümanlığı kabul etmesi teklif olunurdu. Müslüman 
olmayı reddederse, cizye ve haraç denilen vergiyi vermeyi kabul etmesi karşılığında, tam bir 
dini serbestliğe sahip olarak Müslümanlarla beraber hür bir şekilde yaşamasına izin verilirdi. 
Bu şartı kabul edenlere zimmî vatandaş denilirdi.  Ancak bunları da kabul etmeyen ve İslâm 
devletiyle sulh anlaşması da yapmayanlarla harp edilir, esir edilenler köle yapılırdı6.  

İslam’da kölelik, harp halinin tabiî bir neticesi sayılan hukukî bir durumdur. Bizzat harbe 
katılanlar ve teşvik edenler, esir alınınca, iki çeşit muameleden birisinin yapması hakkında 
devlet başkanına (halifeye) yetki tanınmıştır. Bunlar da, ya öldürülür veya köle yapılırdı. Harbe 

4 Engin, a.g.e., s. 15; Mehmed Zeki Pakalın, Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, C. II, Milli Eğitim 
Bakanlığı yayınları, İstanbul 1993, s. 300-301. 
5 Pakalın, a.g.e., s. 301. 
6 Toledano, a.g.e., s. 5. 
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katılmamış ve teşvikte de bulunmamış yaşlılar, kadınlar, çocuklar ve din adamları 
öldürülmezler ve köle yapılmazlardı.  

2. Osmanlıdan Önceki Türk Devletlerinde Kölelik 

Köle kelimesi Göktürklerde erkekler için kul, kadınlar için kün (küng) kelimeleriyle ifade 
edilmiştir. Uygur metinlerinde geçen “küngüz” kelimesi, cariye kelimesinin manasını 
taşımaktadır. Ayrıca erkek ve kadın ayrımı yapılmaksızın kölelere “karabaş” ismi de verilmiştir7. 
Orta-Asya'da önceleri basit bir atlı bozkır yaşayışına sahip olan Türkler, zamanla kısmî yerleşik 
hayata geçmelerine rağmen, yazlık ve kışlık yerler arasında gidip gelmeleri, türbe ve kaleler inşa 
etmeleri sebebiyle "yarı göçebe" adını almışlardır4. M.Ö. 2000 yıllarında doğru bugünkü Çin 
Seddi'nden Orhun Nehri ve Tanu Ola dağlarına kadar uzanan sahaya yayılmış oldukları anlaşılan 
Hunlar, civar kavimlerin ülkelerine yaptıkları akınlarla, dikkatleri kendi üzerlerine çekmişlerdir. 
Bilhassa Çin topraklarının mümbitliği ve zenginliği, bu akınların çoğunlukla Çin üzerinde 
yoğunlaşmasına yol açmıştır8. Bu akınların neticesinde ele geçirilen esirlerin köleleştirildikleri 
şüphesizdir. Zira göçebe toplulukların ananesi, savaşlarda ele geçirilen esirlerin köle olarak aşiret 
beyleri arasında taksim edilmesi ve sürü bekçisi (çoban) yahut aşirete ait topraklarda tarım işçisi 
olarak çalıştırılması şeklindeydi9. 

Göktürklerin, tarih sahnesine çıktıkları sırada, tabi oldukları Türk Juan-Juan Devleti'nin 
(402-555) gözünde köle durumunda olduklarını Göktürklerin başkanı Bumin'in, bir galibiyetten 
sonra hükümdardan ödül olarak kızını istemesi üzerine, Juan-Juan Hanı'nın: "Sizler bizim köleler 
demircilersiniz, böyle bir talebe nasıl cüret edersiniz?" sözlerinden anlamaktayız. Göktürklerde 
kölelik müessesesinin varlığını Orhun Abidelerindeki yazılardan anlıyoruz10.  

İlk Müslüman-Türk devletlerinden olan Gazellilerin kurucusu sayılan Alptekin Samanî Emiri 
Ahmed b. İsmail (907-914)'e köle olarak satılmış ve onun hassa askerleri arasına dâhil edilmiştir. 
961 tarihinde Samanîler Devleti için tehlike arz edecek kadar kuvvet ve şöhret kazanan Alptegin, 
Samanîler tahtına kendi adayını çıkarmak için harekete geçtiğinde, yanında iki bin iki yüz Türk 
gulamı bulunuyordu. Gazellilerden sonra kurulan Selçuklularda da aynı yapı görülmektedir. 
Selçuklu ordusunun esas itibariyle hür göçebe Türkmen Oğuzlarla, gulam (köle) Türklerden 
meydana gelmekteydi. Selçuklularda köleler, askerliğin yanı sıra saray hizmetlerinde de 
kullanılmışlardır. Ayrıca halk, köle ve cariyeleri çeşitli işlerde istihdam etmişlerdir. Sultanlarla 
diğer idarecilerin köleleri, yüksek makamlara çıkma konusunda, daima sıradan halka nazaran 
büyük avantaja sahip olmuşlardır11.  

1250-1517 yılları arasında Mısır ve Suriye’de hüküm süren Memlûkler, isimlerinden de 
anlaşılacağı üzere hükümdar ve emirlerin muhafız birliklerine bağlı eski köleler olup, zekâ ve 

7 Engin, a.g.e, s. 3-4. 
8 Kamuran Gürün, Türkler ve Türk Devletleri Tarihi, Karacan Yayınları, İstanbul 1981, s. 110-11. 
9 Ziya Gökalp, Türk Medeniyeti Tarihi, Ötüken Yayınları, İstanbul 2015, s. 156-180.  
10 Engin, a.g.e., s. 20. 
11 Erdoğan Merçil, Gazneliler Devleti Tarihi, Türk Tarih Kurumu yayınları, Ankara 1989, s. 1-3; M. Altay Köymen. Tuğrul 
Bey ve Zamanı, Kültür Bakanlığı Yayınları, İstanbul 1976, s. 105; M. Altay Köymen, Büyük Selçuklu İmparatorluğu 
Tarihi, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 1984, 11,45. 
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kabiliyetleriyle temayüz etmiş ve efendileri tarafından âzâd edilmiş kimselerdir. Bunlar, 
hizmetinde bulundukları hükümdar ve devletin hayatında, zamanla yükselerek o devletin fiilî 
hâkimi durumuna geçmişler, hatta kendi adları ile anılan devletlerini de kurmuşlardır12.  

3. Osmanlı Devletinde Kölelik ve Köle Kaynakları 

Osmanlı Devleti kuruluş aşamasında yeni yerler feth ederken esirler alıyor ve bu esirleri 
zamanla kurtuluş akçesi ile serbest bırakıyordu. Yeni yeni yerleşik hayata geçen bu göçmen 
kütleleri için esirleri köle olarak kullanmaktansa kurtuluş akçesi ile bırakmak veya satmak daha 
kazançlı bir yoldu13. Osman Gazi Bizans üzerine yapmış olduğu ilk seferlerden itibaren esir 
almaya başlamıştır. Bu dönem kaynaklarda tam olarak geçmediği için bu esirlerin akıbetleri 
hakkında bilgimiz yoktur. Ama 1288 yılından sonra bu esirlerin bir kısmını Selçuklu Sultanı 
Mesud II’ye göndermiştir. Osman Gazi döneminde esir alınmış ise de bu dönemde alınan bu 
esirlerin Köle olarak kullanılmadıklarını görmekteyiz. Aynı uygulamanın Orhan Gazi döneminde 
de devam ettiğini görmekteyiz. Orhan Gazi döneminde yapılan fetihlerde alınan esirlere köle 
muamelesi yapılmadığını ve bu durum feth edilen bölgelerde ve buralara yakın bölgelerdeki 
Hıristiyan halkın Müslümanlaşmasına neden olduğunu söyleyebiliriz14.  

Osmanlı devletinde kölelik diyebileceğimiz ilk uygulama I. Murad döneminde Edirne’nin 
fethinden sonra Balkanlarda yapılan fetihlerde esir alının kişilerden temin edilmiştir. Bu köleleri 
feth edilen bölgelerin imarında kullanılan kimseler olduklarını söyleyebiliriz15. Savaş esirlerinin 
ekonomik kazanç sağladıklarının görülmesi üzerine, bazı esir sahibi askerler ellerindeki askerleri 
kendi topraklarında kullanmak veya köle olarak satmak amacı ile Anadolu’ya getirmişlerdir16. 
Osmanlı devleti kuruluş yıllarında savaşlarda esir alan esir sahiplerinde 5/1 oranında vergi 
almaya başlamıştır. Daha sonraki yıllarda bu uygulama muayyen bir miktar ile pençik vergisi 
olarak yerleşmiştir17.  Osmanlı Devleti’nin köle kaynaklarını şu şekilde sıralayabiliriz.      

Savaşlarda Esir Olarak Köle Olanlar: Kuruluş döneminin tek köle ve esir kaynağı yapılan 
savaşlardı. Osmanlı devletinin kuruluş döneminde Osman Gazi ve Orhan Gazi Döneminde 
savaşlarda esir alınan kimseler karşılıksız olarak serbest bırakılmıştır. Orhan Gazinin son 
zamanlarına doğru savaşlarda esir alına kimseler gündelik işçilerin ücretlerinin aynısı verilerek 
çalıştırılmıştır. Bunları tam anlamı ile köle saymak mümkün değildir. Ama bunlara daha sonraları 
hür insanlara verilen ücretlerin yarısı verilmeye başlanmıştır18.           

Savaş esirleri, savaş boyunca muhafızlar tarafından güvenli bir yere aktarılır ve orada savaş 
bitene kadar bekletilirdi. Savaşın bitiminden sonra esirler birbirlerini zincir ve iplerle 

12 İbn Tağrıberdi, En-Nücumu’z Zahire Müluku Mısır ve’l Kahire,  Kahire 1956, s. 344; Muhammed Cemaleddin 
Surur, ez-Zahir Baybars, Kahire 1960, s. 133.  
13 Engin, a.g.e., s. 32; Fuad Köprülü,  Osmanlı Devletinin Kuruluşu, İstanbul 1988, s. 75-76.  
14 Engin, a.g.e., s. 40-46.  
15 Gülgün Üçel, Avrupalı Seyyahların Gözünde Osmanlı Dünyası (1530-1699), İletişim Yayıncılık, İstanbul 2003, s. 348; Engin, 
a.g.e., s. 47. 
16 Engin, a.g.e., s. 47. 
17 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Devlet Teşkilatına Medhal, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 1984,  s. 
144-145; Ziya Kazıcı, Osmanlı’da Vergi Sistem, Bilge Yayıncılık, İstanbul 2005, s. 135. 
18 Engin, a.g.e., s. 52. 
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bağlanırdı19. İplerle birbirine bağlanan esir kölelere asla insanlık dışı muamele yapılmazdı. 
İçlerinde yarası olanlar varsa tedavi edilir. Yiyecek ve içecek ihtiyaçları da karşılanırdı. Esirler 
nakil sırasında da araba ve atlar ile nakledilirdi20.    

Esir köleler kadın, erkek, güzel, çirkin, çocuk, genç, yaşlı, sakat vb. sınıflara ayrıldıktan 
sonra devletin hissesi olan 5/1 oran ayrılır kalanlarda savaşa katılanlar arasında eşit olarak taksim 
edilirdi21. Savaş sonrasında savaşta alınan esirler ve ganimetler için bir merasim düzenlenirdi. Bu 
merasime esir alayı ismi verilmiştir. Bu merasim sırasında savaşta öldürülen düşmanların kesik 
başları da bu esirlere taşıtılırdı. Şehre ulaşan esirlerde burada ellerinde öldürülen arkadaşlarının 
başları olduğu halde sokak sokak dolaştırılırdı22.     

Esir alayı sona erdikten sonra esirler divan huzuruna çıkarılarak orada sorguya çekilirlerdi. 
Esirler hangi devletle yapılan savaşta esir alınmışsa çoğu zaman o devletin elçisi de sorgulamada 
hazır bulunurdu. Esirler sorgulama sonrasında soygunculuk ve akıncılıkta bulunanlar 
cezalandırılmak üzere küreğe gönderilirdi. Kendi işi ile meşgul olurken alınan esirler olursa onlar 
sorgulamadan sonra ya serbest bırakılır veya Türk esirler ile değiştirilirdi. Esirlere ceza 
verilmeden önce İslam’a davet edilir eğer İslam dinine geçenler olursa onlar serbest bırakılırdı23.  
Savaşlarda esir olarak alınan kölelerin bir kısmı zindanlarda esaret hayatı yaşamışlardır. Buradaki 
esirlere genelde insanlık dışı hiçbir uygulama yapılmamıştır. Suları, yiyecekleri, çıraları ve 
şarapları muntazaman verilmiştir24.    

Ticaret Yolu İle Köle Olanlar: Diğer ticaret malları ve çalınan eşyalar gibi insanlarda 
çalınarak kaçırılmıştır. Bu şekilde kaçırılan insanların sadece kendileri çalınmakla kalmamış 
hürriyetleri de çalınmıştır. Kafkasya’dan, Eflak ve Boğdan taraflarından olduğu gibi hür ve 
Müslüman Osmanlı vatandaşı insanlar da kaçırılarak köle olarak satılmışlardır. Bu şekilde olan 
olaylar daha çok yalnız başına yola çıkan kimselerin başına gelmiştir25. Ortaçağ ve yeniçağ 
boyunca yolculuk daha çok ticaret kervanları ile yapılmakta idi. Yalnız başına yola çıkmak 
tehlikeli idi. Yalnız başına yola çıkan kimseler, insan kaçırarak bunları köle yapan birçok 
Müslüman ve Müslüman olmayan şebeke tarafından köle olarak satılmakta idi. Hatta bunu yapan 
şirketler bile kurulmuştu. Avrupa’dan kaçırma yolu ile getirilen kimseler memleketlerine geri 
kaçmamaları için Anadolu’ya getirilip buralarda satılmışlardır26. 

Osmanlı kanunsuz olarak köle edinen veya köle edinilmesine yardımcı olanları 
cezalandırmıştır. Osmanlı şeriye sicilleri ve arşiv vesikalarında kanunsuz köle kaçıranların 
cezalandırıldığına dair birçok bilgi verilmektedir. Kanuni sultan Süleyman’ın tahta çıktığı 1520 

19 Alphanse de Lamartine, Osmanlı Tarihi-I, İstanbul 1991,  s. 117-118.   
20 Engin, a.g.e., s. 69. 
21 Sami Şener, Osmanlıda Siyasi Çözülme,  İnkılap Yayınevi, İstanbul 1990, s. 92; Mustafa Nuri Paşa, Netayic’ül 
Vukuat, C. I, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 1979, s. 18. 
22 Engin, a.g.e., s. 72. 
23 Taner Timur, Osmanlı Çalışmaları, İmge Kitabevi, İstanbul 1996, s. 18-20. 
24 Üçel, a.g.e, s. 348; Engin, a.g.e., s. 85.  
25 Bu dönemde seyahat edecek veya uzun bir mesafeye gidecek bir kimse o yöne gidecek olan kervanın gitmesini 
beklerdi. Her ne kadar yo güvenliği sağlanmış ise de tek başına yola çıkmak tehlikeli idi.    
26 Halil Salihoğlu, “Bir Tüccar Kervanı”  BTTD, Haziran 1968, s. 65. 
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yıllarında Prezrin Beyinin bazı Reaya çocuklarını esir diye sattığı bazılarını da İstanbul’daki 
Devlet büyüklerine hediye ettiği duyulması üzerine ölüm cezasına çarptırılmıştır27. Yine Kanuni 
Sultan Süleyman döneminde İskenderiye Sancakbeyi Bali Bey’in reayanın çoluk ve çocuğunu 
köle diye satmasının kesinleşmesi üzerine halkın gözü önünde idam edilmiştir28.                     

Ailenin Satışı İle Kölelik: Fütuhat devrinin sona ermesinden sonra, kaçırmanın yanı sıra 
bizzat ailelerin kendi çocuklarını satmaları, önemli bir köle kaynağı olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Osmanlı Devletinde saray ve konakların köle ve cariye ihtiyaçlarını ticaret yolu ile 
elde edilen kölelerin yanı sıra ailelerine çocuklarını satması yolu ile de olmuştur29.   

Hediye Yolu İle Kölelik: Osmanlı Devletinde bir başka köle kaynağı hediye yolu ile verilen 
esirler olduğunu görmekteyiz. Hediye yolu ile kölelik az olmakla birlikte bir realitedir. Padişah 
veya devletin üst düzey yöneticilerine başka ülkelerden, devlete bağlı hanlıklardan veya Cezayir 
ocaklarındaki denizcilerden gönderilen hediyeler arasında, köle ve cariyelerin de bulunduğu arşiv 
belgelerinde karşımız çıkmaktadır. Osmanlılar da büyük zaferlerde sonra komşuları ve dost 
devletlerine gönderdiği kimseler arasında köle ve cariyelerde mevcuttur. Komutanlarda 
savaşlarda esir olarak almış oldukları kimselerden istisnai güzellikteki kız ve erkeleri satmayarak 
padişahlara hediye etmişlerdir30.  

4. Osmanlıda Köle Ticareti 

Köle ticaretinin insanlık tarihinde kölelik müessesenin var oluşundan bu güne kadar var 
olduğunu söyleyebiliriz. Köle ticareti Osmanlı tarihinde de Türkiye Cumhuriyeti Devletinin 
kurulmasına kadar devam etmiştir. Osmanlı'da köle ticareti 1839'dan itibaren, fermanlarla 
yasaklanmıştır. Ancak bu yasaklara tam olarak uyulmamakta ve bir süre sonra yeni bir 
yasaklayıcı fermanın çıkması gerekli görülmektedir. Zenci köle ticaretinin yasaklanmasında 
İngilizlerle işbirliği yapılmış ve daha ciddi tedbirler getirilmiştir. Hatta ilk yasaklarda beyaz köle 
ticaretinin kapsam dışı bırakıldığı özellikle vurgulanmıştır. Köle ticareti 1847'de daha sonra 
1851'de ve 1857'de yasaklanmış, ancak 1857 yasağında beyaz köle ticareti bu yasağın dışında 
bırakılmıştır31.  

Sultan I. Muradın tahta çıkmasından itibaren esirlerin köle statüsünde kabul edilmesi ile 
birlikte esircilik adı ile yeni bir meslek dalı ortaya çıkmıştır. Bu tarihten itibaren, savaşlarda esir 
alınan kimseler önce sınıflara ayrılır bu ayırmadan sonra, savaşa katılanlara kendi aralarında 
esirleri değerlendirdikten sonra geri kalanları esir tüccarlarına satma yoluna giderlerdi. Kaçırma 
yolu ile köle olanlar ise belli başlı büyük şehirlerde toplanırlardı. Afrika’dan kaçırılan kölelerin 

27 Peçevi İbrahim Efendi, Peçevi Tarihi, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 1992, C. I, s. 5. 
28 Peçevi, a.g.e., s. 198. 
29 Engin, a.g.e., s. 98. 
30 Toledano, a.g.e.,  s. 10-16. 
31 Ferhunde Özbay, Türkiye’de Evlatlık Kurumu: Köle mi, Evlat mı?, Boğaziçi Üniversitesi Basımevi, İstanbul 1999, 
s. 10; Engin, a.g.e., s. 111. Toledano, a.g.e, s. 8-9. 
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toplama merkezi, Kahire, İskenderiye ve Tunus. Kafkasya ve Kırım yolu ile getirilen kölelerin 
başlıca satış yerleri İstanbul ve Bursa idi32.  

Osmanlı ülkesinde esir alım-satımı serbest ve yaygın olduğundan, esircilik meslek haline 
gelmiş ve bu mesleğin başına esirciler kethüdası getirilmişti. Köle ve cariye alıp-satanlar için 
esirci denmekteydi. Özellikle kuruluş zamanında savaşlarda tutsak olanların dışında korsanların 
ele geçirdikleri tutsaklar satılmakta ve esircilik ticareti epey bir gelir getirmekteydi. Esircilik çok 
karlı bir iş olduğundan esir tacirleri, en büyük ve en zengin ticaret adamları arasında 
sayılıyorlardı33.  

Esirciliğin çok kazançlı olmasının sebepleri arasında herkesin başaramayacağı kadar zor bir 
ticaret olmasındandır. Bol kazanç sahibi kimseler, aynı zamanda her an soyulma tehlikesiyle 
karşı karşıya kalmaktaydılar. Arşiv belgelerinde, mesela sattıkları cariye paralarım Mudanya ile 
Bursa arasında eşkıyaya kaptıran esircilere de rastlamaktayız. Bu ticaretle meşgul olanlar kısa 
zamanda zenginlediğinden olacak ki, XVI. asrın ortalarında birkaç altını olan bazı kimselerin bile 
esir ticareti yaptığına şahit olmaktayız34. Esircilerin gayet zengin olmaları sebebiyle XVI. asrın 
sonuna doğru kimsenin kasap olmayı istememelerinden dolayı esircilerden bazıların kasap 
yapıldığını35 görüyoruz.  

5. Esir Satış Yerleri         

Dünya tarihinde köleliğin ilk zamanlarından itibaren köle pazarlarının ortaya çıktığım tahmin 
ediyoruz. Daha sonraki dönemlerde mesela Eski Çağ'ın büyük şehirlerinde esir pazarlarının 
bulunduğunu ve esirlerin buralarda satıldıklarını kesin olarak bilmekteyiz. Eski Mezopotamya, 
Yunanistan, Roma ve Mısır'da hemen hemen bütün işler esirler vasıtasıyla görüldüğünden, adı 
geçen yerlerde esir pazarlarının bulunduğu şüphesizdir. 

Osmanlılarda köle kullanımının başladığı 1360’lı yıllardan itibaren savaşlarda alınan 
esirlerin devlet veya gaziler eliyle yahut orduyu izleyen tüccar eliyle Anadolu'ya götürülerek 
orada satılmaktaydılar. Alınan esirler iç pazarda satılıyorsa da satış yeri çoğu kez bunların son 
durakları olmayıp dış pazarlara da götürülüyordu. Doğal olarak esir tüccarı eliyle, Osmanlı 
Devleti'nin ilk büyük payitahtı olan Bursa, çağın şartları içerisinde ileri derecede bir sanayi 
merkezi olup işgücüne çok ihtiyacı olduğundan, canlı ve hareketli bir emek pazarına sahipti. 
Osmanlı Devleti'nin hudutları genişledikçe, Bursa'dan sonra çeşitli merkez şehirlerde esir 
pazarlarının kurulduğunu bilmekteyiz. Edirne, Macar-Türk sınırına yakın şehirler, Midilli gibi 

32 Toledano, a.g.e.,  s. 43. 
33 Yücel Özkaya, XVII, Yüzyılda Osmanlı Kurumları ve Toplum Yaşantısı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, 
Ankara 1985, s. 73. 
34 Üçel, a.g.e., s. 348. 
35 Bu dönemde İstanbul kasaplığı zor bir işti. Zaman zaman gayri meşru yollardan, beklenilmedik şekilde servet 
sahibi olanlar İstanbul kasabı tayin edilerek, bu kazanmış oldukları paralar burada dengelenme yoluna gidilmiştir.    
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büyük adalar, Batı Afrika'da Darfur şehri, Kızıl Deniz’in liman şehirlerinde ve Mısırda esir 
pazarları mevcuttu36. 

XIX. yüzyılda İskenderiye ve Kahire önemli esir pazarlarındandı. Esir pazarları Belgrad ve 
Sofya'dan Halep, Şam, Bağdat, Mekke, Medine, Hicaz, İskenderiye, Kahire ve Tunus'a kadar 
Osmanlı Devleti'nin bütün merkez şehirlerinde mevcut olmasına rağmen İstanbul, payitaht 
olduğundan, çeşitli konularda olduğu gibi, esir ticaretinde de birinci sırayı almıştı. I. Murad 
devrinden başlayarak önceleri düzensiz ve dağınık bir şekilde Bursa ve Edirne'de devam eden 
esir ticaretinin, İstanbul’un fethinden sonra düzene girdiğini görmekteyiz37.   

Sultan I. Ahmed döneminde kapalıçarşı yanında yeni bedestenin yakınlarında altlı üstlü 300 
odalı büyük bir han yaptırılmış ve burası esirlerin alınıp satılması için kullanılmıştır. Esir 
ticaretini devlet adına denetleyip, düzenleyen ve onda bir oranında kazanç vergisini toplayan 
esirhane emini esir hanının demir kapısı dibinde otururdu. Esir Han'ında her esircinin, köleler ve 
cariyeler için ayrı ayrı iki odası bulunurdu. Geceleri esir pazarı veya esir hanında kimse 
kalmazdı. Satılık köleler esircilerin evlerinde veya konaklarında geceler, sabah olunca pazar 
yerine götürülürlerdi. Alıcı olmayan kişilerin esir pazarına temaşa için girmeleri yasaktı38. 

Esir Hanı, 1637'den 1846'ya kadar İstanbul'da köle satışlarının merkezi olmaya devam 
etmiştir. Sultan Abdülmecit’in 1846 yılında esir pazarının insanlık ile zıt bir şey olduğunu, esir 
pazarının hemen dağıtılmasını, esirlerin daha insanî bir tarzda satılmasını emredince esir hanı 
kapatılmış ve bundan sonra bekâr hanı olmuştur. Esir Han'ının kapatılması ve dolayısıyla esir 
pazarının kaldırılması üzerine esir satışları, bazı hanlarda ve evlerde devam etmiştir39.  

Sonuç 

İnsanlığın toplu olarak yaşamaya başlamasından hemen sonra ortaya çıktığı sanılan kölelik 
müessesesi, XIX. yüzyılın sonlarına kadar kurumsal olarak varlığını sürdürmüştür. Köleliğin 
diğer dinler ve milletler ile kıyaslandığı zaman İslam devletleri ve Osmanlı devletinde daha 
insancıl olduğunu söyleyebiliriz. Osmanlı devleti İslam dininin hukuksal çerçevesi içerisinde köle 
hukukunu da düzenlemeye çalışmıştır. Osmanlı toplumunda köleler ailenin bir ferdi gibi 
görülmüşlerdir. Devlet çıkarmış olduğu fermanlar ile köle sahiplerinden kölelerin hukukuna 
riayet edilmesini istemiştir.  
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TÜRK ÜNİVERSİTELERİNDE GENEL KÜLTÜR DERSLERİ 
GENERAL EDUCATION COURSES IN TURKISH UNİVERSITIES 

Doç. Dr. Mustafa SAĞDIÇ 
Yıldız Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İstanbul, Türkiye 

ÖZET 

Üniversitedeki genel kültür müfredatı, bölüm ya da anabilim dalı ayrımı yapılmaksızın tüm 
öğrenciler tarafından paylaşılan ortak bir öğretim programıdır. Üniversitelerdeki genel kültür 
eğitimi uluslararası literatürde çoğunlukla general education, core curriculum ya da liberal 
education gibi kavramlarla ifade edilmektedir ve oldukça kapsamlı bir içeriğe sahiptir. Bu 
çalışmanın amacı Türkiye’de üniversite programlarında okutulan genel kültür derslerinin 
tarihi gelişimini de dikkate alarak, üniversite eğitimi içerisindeki yerini uluslararası literatür 
aracılığıyla değerlendirmektir. Çalışma nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi 
ile yapılmıştır. Araştırmanın temel veri kaynağını Türkiye’de özellikle 1980 sonrasında 
üniversite programlarında yer alan genel kültür dersleri oluşturmuştur. Elde edilen 
dokümanlar içerik analizi tekniğiyle analiz edilmiştir. Ortaya konulan bulgular arasında; (a) 
Türk üniversitelerindeki genel kültür dersleri temel bilgi ve becerileri kazandırmak için yeterli 
değildir. (b) Genel kültür dersleri içinde uygulama derslerine yeterince yer verilmemektedir. 
(c) Genel kültür derslerinin yönetiminde koordinasyon sorunları yaşanmaktadır. (d) Genel 
kültür dersleri disiplinler arası yaklaşıma yeterince uygun değildir. Çalışmadan elde edilen 
bulgular ilgili literatür ile tartışılmış ve bazı öneriler geliştirilmiştir. Bu kapsamda özellikle 
üniversitelerdeki genel kültür dersleri ile ilgili akademik çalışmaların artırılması önemlidir. 

Anahtar Kelimeler: Üniversite, Genel Kültür Eğitimi, Öğretim Programı, Türkiye  

 

ABSTRACT 

The general culture curriculum at the university is a core curriculum shared by all students, 
regardless of department. General cultural education in universities is generally expressed in 
the international literature by concepts such as general education, core curriculum or liberal 
education and has a comprehensive content. The purpose of this study, taking into account the 
historical development of general culture courses taught in Turkish university programs,  to 
evaluate its place in university education through international literature. The study was 
conducted with document analysis, one of the qualitative research methods. The main data 
source was general culture courses in Turkish university programs especially after 1980. The 
obtained documents were analyzed by content analysis technique. Among the findings; (a) 
General culture courses in Turkish universities are not sufficient to provide basic knowledge 
and skills. (b) There is not enough practices in general culture courses. (c) There are 
coordination problems in the management of general culture courses. (d) General culture 
courses are not adequately suited to the interdisciplinary approach. The findings of the study 

INTERNATİONAL EUROASİA Congress on 
Scientific Researches and Recent Trends-V full text 

December 16-19, 2019 Baku, Azerbaijan  ISBN 978-625-7029-51-3 237



were discussed with the related literature and some suggestions were developed. In this 
context, it is especially important to increase academic studies related to general culture 
courses in universities. 

Keywords: University, General Culture Education, Curriculum, Turkey 

Giriş 

Genel kültür, uluslararası literatürde general knowledge, intellectual knowledge veya world 
knowledge gibi kavramlarla ifade edilmektedir. Eğitim-öğretim açısından genel kültür; 
eğitim-öğretim sürecine katkı sağlayan alan bilgisi ve pedagoji bilgisi dışındaki disiplinler 
arası bilgi ve becerileri kapsamaktadır. Bir genel kültür eğitim-öğretim programının sosyal ve 
bireysel sorunları kavrayabilme, teknolojideki gelişmeleri takip edebilme ve etkin vatandaşlık 
bilincine sahip olabilme gibi kazanımların elde edilmesinin yanı sıra bireyin meslek hayatında 
başarılı olmasına da katkı sağlaması beklenir. 

Uluslararası literatürde üniversitelerdeki genel kültür dersleri çoğunlukla general education, 
core curriculum ya da liberal education gibi kavramlarla açıklanmaktadır. Üniversitelerdeki 
genel kültür eğitim programı ise; genel entelektüel deneyimleri, üst düzey ihtiyaçları ve ortak 
müfredatı içermektedir (AACU, 2009). Bu program tüm öğrencilere uygulanan ortak bir 
müfredat ve bir hazırlık programıdır. Bu hazırlık programı, bölüm derslerine geçmeden önce 
sağlam bir temel oluşturmayı amaçlar. Nitekim lise eğitimindeki eksikliklerin giderilmesi bu 
eğitimin temel amaçlarından birisidir (Stearns, 2002: 44). Ayrıca öğrencilerin akademik ilgi 
ve yönelimlerinin sık sık değişebilme olasılığının gözetilmesi ve bu yönelimlere destek 
sağlanması yine genel kültür eğitiminin diğer bir amacıdır. Bunun için de genel kültür 
derslerinin liberal ve demokratik eğitim kapsamında değerlendirilmesi; geniş kapsamlı, 
disiplinler arası ve özgür bir genel kültür müfredatının oluşturulması gerekir. Etkili bir genel 
kültür eğitim programı; öğrencilerin bilgiyi organize etmede kendi ilkelerini 
geliştirebilmelerine ve bağımsız bir bakış açısı kazanabilmelerine yardımcı olur (Freedman, 
2001: 2).   

Üniversitelerdeki genel kültür derslerinin bir amacı da öğrencileri mezuniyetten sonraki 
hayata hazırlamaktır (Mcgowan, 2017: 252). Öğrenciler etkin iletişim, bilgi ve teknoloji 
okuryazarlığı, nicel okuryazarlık, kültürel duyarlılık, etik ve estetik değerler gibi becerileri 
mezuniyetten sonraki yaşamlarında uygulayabilmelidirler (Schejbal, 2017: 217). Liberal bir 
eğitimi sağlayabilmek adına bazı üniversiteler öğrencileri ilk kayıt döneminde bir uzmanlık 
alanı olmaksızın iki geniş çalışma alanından (doğa bilimler ve beşeri bilimler) birine 
kaydetmektedirler. Genel olarak ilk iki dönemki genel kültür eğitiminin ardından öğrencilerin 
ilgi alanlarına göre alanlarını seçmelerine fırsat verilmektedir (Huang, 2017: 86). Üniversite 
eğitiminin en fazla geliştiği ülkelerin başında gelen ABD’deki bir üniversiteden mezun 
olabilmek için öğrencilerin genel education kapsamındaki ortak temel dersleri almaları 
zorunludur. Ancak bu dersler çoğunlukla seçmeli derslerdir (Zai III, 2015: 196). Öğrencilere 
oldukça geniş bir seçmeli ders alternatifi sunulmaktadır. Ayrıca genel kültür müfredatı bir 
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merkezden ve de çoğunlukla da Fen-Edebiyat fakülteleri tarafından koordine edilmektedir. 
Yine bu dersler çoğunlukla lisans programının ilk yıllarında verilmektedir (Özcan, 2011: 75). 
İlk yıllarda verilen bu dersler aynı zamanda yaşam boyu öğrenmeyi hedeflemektedir (Aloi 
vd., 2003).  

Üniversitenin ilk yılında öğrenciler çeşitli adaptasyon problemleri ile karşı karşıyadırlar. Bu 
durum öğrenci başarısını da etkilemektedir. Genel kültür derslerinin farklı bölüm ve 
fakültelerden gelen öğretim elemanları tarafından yürütülmesi ve yaşanan iletişim eksiklikleri 
yukarıda sözü edilen uyum problemlerini artırmaktadır (Henscheid vd. 2009: 280). Oysa ileri 
sınıflarda öğrenci sadece kendi bölümünün öğretim elemanları ile karşı karşıya olduğundan ve 
de aynı öğrencilerle aynı mekânlarda eğitim gördüklerinden sözü edilen sorunların iyice 
azalması muhtemeldir. Üniversitenin ilk yıllarında verilen genel kültür ders içeriklerinde 
uygulamalı etkinliklere daha fazla yer verilmesi de söz konusu uyum problemlerini azaltabilir 
(Weller ve Saam, 2019: 93). Ayrıca öğrencilerin bölüm yönetimleri ile genel kültür derslerini 
yürüten öğretim elemanları arasında sağlıklı bir iletişim kurulması gerekir. Dersleri yürüten 
öğretim elemanlarının da deneyim sahibi kişilerden seçilmesi söz konusu uyum problemlerini 
azaltacaktır.  

Türkiye’de tüm üniversitelerde YÖK tarafından belirlenen ortak bir genel kültür öğretim 
programı söz konusudur. Bu programdaki dersler çoğunlukla zorunlu derslerdir. Bu zorunlu 
dersler; Türkçe, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, İngilizce ve Bilgisayar dersleridir. Ayrıca 
mühendislik alanlarının ilk dönemlerinde genel eğitim kapsamında zorunlu matematik, fizik 
ve kimya dersleri okutulmaktadır. Yine bu mühendislik ve fen bilimlerine ilişkin bölümlerde 
zorunlu derslerin yanı sıra toplam kredinin yaklaşık % 5’i kadar sosyal seçimlik derslere yer 
verilmektedir. Bu çalışmanın amacı Türkiye’de üniversite programlarında okutulan genel 
kültür derslerinin tarihi gelişimini de dikkate alarak, üniversite eğitimi içerisindeki yerini 
uluslararası literatür aracılığıyla değerlendirmektir. 

Yöntem 

Çalışma nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi ile yapılmıştır. Araştırmanın 
temel veri kaynağını Türkiye’de özellikle 1980 sonrasında üniversite programlarında yer alan 
ortak genel kültür dersleri oluşturmuştur. Elde edilen dokümanlar içerik analizi tekniğiyle 
analiz edilmiştir. Araştırmanın temel veri kaynağını 1980 sonrasında Yüksek Öğretim 
Kurumu tarafından geliştirilen genel kültür dersleri oluşturmuştur.  Elde edilen dokümanlar 
içerik analizi ile çözümlenmiştir.  

Bulgular ve Yorum 

Türkiye’de üniversitelerde genel kültür dersleri çoğunlukla ortak ve zorunlu dersler ile 
yürütülmektedir. Bu nedenle genel kültür dersleri içinde uzun yıllar seçmeli derslere yeterince 
yer verilmemiştir. Ayrıca Türkiye’de üniversitelerde hangi zorunlu derslerin okutulacağı 
tarihsel süreç içinde önemli değişiklikler göstermiştir. Özellikle cumhuriyet döneminde bu 
dersler ulus-devlet anlayışını desteklemek amacına hizmet etmiştir. 1980 Askeri Darbesi 
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Türkiye’de siyaseti yeniden dizayn etmenin yanı sıra, özellikle eğitimi de yeni baştan 
düzenleme girişiminde bulunmuştur.  

Bu kapsamdaki en önemli düzenleme Yüksek Öğretim Kurumunun (YÖK) kurulmasıdır. 
YÖK’ün kurulması ile üniversiteler idari ve mali açıdan tek bir merkezden yönetilmeye 
başlanmıştır. Üniversite özerkliğinin bir nevi ortadan kaldırılması anlamına gelen bu yeni 
durum, bilimsel çalışmaların yanı sıra eğitim-öğretimi de derinden etkilemiştir. 1980 
öncesinde üniversitelerdeki sağ-sol çatışmaları YÖK’ün kurulması ve üniversite eğitiminin 
tek bir merkezden kontrol edilmesi girişiminin gerekçesi olarak ortaya konulmuştur. 
Kimilerine göre de 1980 öncesindeki aşırı özgürlük ortamı darbe öncesindeki çatışma 
ortamının oluşmasında rol oynamıştır (Alkan,1986).  Diğer yandan Türkiye’de darbelerin 
planlanmasında ordu ve basının yanı sıra üniversite işbirliği de dikkat çekmektedir 
(Özdemir,2010). Türkiye’de 1981’de YÖK’ün kurulmasından itibaren tüm fakülte ve 
bölümlerde zorunlu olarak okutulan genel kültür dersleri Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 
Türk Dili ve Yabancı Dil dersleridir. Bu derslere 1998’de ise Bilgisayar dersleri de 
eklenmiştir.  

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi dersi ilk kez, Ankara'da açılan Adliye Hukuk Mektebi'nde 
1925 yılında İhtilaller Tarihi, diğer fakülte ve bölümlerde ise İnkılâp Dersleri adı ile 
okutulmaya başlanmıştır (Ateş, 2000: 5). Bu dersin adı, 1960 yılında Türk Devrim Tarihi 
olmuş, 1982’den sonra ise Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi adı ile yeniden düzenlenmiştir. 
Ancak bu ders geçmişten günümüze içerik açısından en önemli değişikliği 1980 Askeri 
Darbesi ile yaşamıştır. 1980 sonrasındaki derslerde özellikle Atatürkçülük vurgusu daha fazla 
dikkat çekmektedir. Ayrıca 1980 sonrasında ders konuları Atatürk’ün ölüm tarihi olan 1938 
yılına kadar ki olaylar ile sınırlandırılmıştır. Bu kapsamda 1980 darbesinden önce okul 
programlarında okutulan 1938 sonrası döneme ait olan konular müfredattan tamamen 
çıkarılmıştır (Aktaş, 2011: 275). YÖK aracılığıyla üniversitelerde zorunlu olarak okutulmaya 
başlanan Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi derslerinin öğrenim süresi ise dört yıla 
çıkartılmıştır. Dolayısıyla lisans programının her döneminde bu dersin 1 (saat) olarak 
okutulmasına karar verilmiştir. Bu süre yine YÖK tarafından 1991 yılında “tüm 
yükseköğretim kurumlarında Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk dili ve yabancı dil 
derslerinin en az iki yarıyıl olarak programlanması ve uygulanması” şeklinde revize 
edilmiştir. Bu tarihten itibaren bu ders lisans programının ilk iki döneminde 2’şer saat olarak 
okutulmaya başlanmıştır. Günümüzde ise dönemleri değiştirilebilmekle beraber yine iki 
dönem ve 2’şer saat olarak okutulmaktadır. Ayrıca darbe döneminden farklı olarak dersinin 
içeriğine Atatürk’ün ölümünden sonraki Türkiye tarihine ait bazı konular eklenmiştir (Aktaş, 
2011: 266).  

YÖK’ün kurulmasının ardından tüm yükseköğretim kurumlarında zorunlu olarak okutulan 
genel kültür derslerinden biri de Türk Dili dersidir. Üniversite öncesinde okullarda Türkçe 
derslerinin yeterli ölçüde verilmemesi nedeniyle öğrencilerin Türkçeyi doğru ve güzel 
kullanma yeteneğini kazanamamış olmaları, bu dersin tüm yükseköğretim kurumlarında 
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zorunlu genel kültür dersi olarak okutulmasının ana gerekçesi olarak gösterilmiştir.  Ayrıca 
Türkçenin son yüzyılda geçirdiği radikal değişim nedeniyle yaşadığı istikrarsızlık da bunun 
nedenlerinden biri olarak ortaya konulmuştur (Vural, 2007: 496). Öğretim süresi Atatürk 
İlkeleri ve İnkılâp Tarihi dersi gibi başlangıçta lisans dönemlerinin tamamında okutulacak 
şekilde planlanmış, 1991’den sonra ise en az iki yarıyıl olarak düzenlenmiştir.  

YÖK kanununun 5. maddesinde belirtilen ve YÖK’ün kurulmasının ardından tüm 
yükseköğretim programlarında zorunlu olarak okutulmaya başlanan derslerden birisi de 
Yabancı Dil dersidir. Yabancı dil dersinin öğretim süresi de başlangıçta Atatürk İlkeleri ve 
İnkılâp Tarihi ile Türk Dili dersleri gibidir ve 1991’de en az iki yarıyıl şeklinde 
güncellenmiştir. Yabancı dil dersleri Türkiye’de Darülfünun’dan günümüze kadar tüm lisans 
programlarında zorunlu ya da seçmeli ders olarak sürekli yer almıştır. 1998’den itibaren lisans 
eğitiminin ilk dönemlerinde okutulabilecek şekilde zorunlu Bilgisayar dersi programlara 
konulmuştur. Bu dersin amacı temel bilgisayar becerilerini kazandırılmasıdır. Türkiye’de 
genel kültür eğitimi kapsamında seçmeli derslere yeterince yer verilmemektedir. Özellikle 
mühendislik ve fen bilimlerine ilişkin bölümlerde zorunlu derslerin yanı sıra toplam kredinin 
yaklaşık % 5’i kadar sosyal seçimlik dersler okutulmaktadır.  

Tartışma ve Sonuç 

Türkiye’de üniversitelerde verilen genel kültür dersleri içerik ve süre olarak gelişmiş ülkelere 
nazaran yetersizdir. Gelişmiş ülkelerdeki üniversite müfredatı içinde Türkiye’deki genel 
kültür derslerine karşılık gelen general education, liberal education ya da core curriculum 
kapsamındaki dersler ise geniş bir içeriğe sahiptir. Ayrıca genel kültür eğitimi öğrencilerin 
kendi alanlarının dışındaki tüm konuları kapsamaktadır. Yine bu kapsamdaki dersler 
genellikle disiplinler arası bir yaklaşımla oluşturulmuş derslerdir. Ek olarak bu dersler büyük 
bir ekseriyetle seçmeli derslerdir. Çünkü genel kültür derslerinin kapsamının oldukça geniş 
olması ve bu derslerin genellikle seçmeli olması; bu eğitimin liberal eğitim kapsamında 
değerlendirilmesini gerekli kılmıştır (Zai III 2015: 196).  

Türkiye’de ise üniversite eğitimi içinde seçmeli genel kültür derslerinin yeri oldukça 
sınırlıdır. Çünkü programlardaki zorunlu ders yükünün fazla olması seçmeli derslere zaman 
ayrılamaması sorununu da beraberinde getirmiştir. Oysa YÖK tarafından da kabul edilen 
Bologna sürecine uyumun sağlanması için derslerin en az % 25’inin seçmeli olması gerekir. 
Ayrıca seçmeli dersler programlarda oldukça az sayıdadır ve bazı seçmeli derslerin de 
zorunlu-seçmeli derslere dönüşmüştür. Yine seçmeli dersler içinde benzer içerikli, mükerrer 
çok sayıda ders bulunmaktadır.  

Türkiye’deki üniversitelerde genel kültür dersleri ortak ve tek bir merkezden yönetilen bir 
müfredat (core curriculum) olarak düşünülmemiştir. Ayrıca dersler diğer akademik alanlardan 
bağımsız bazı entelektüel konularla sınırlandırılmıştır. Öğrencilerin kendi bölümlerin 
dışındaki diğer bölümlerden de ders alabilmesinin önündeki engellerin kaldırılması önemlidir. 
Türkiye’de genel kültür eğitimine üniversite müfredatı içinde en fazla önem verilen fakülteler 
eğitim fakülteleridir. 2018 yılında güncellenen Eğitim Fakülteleri müfredatlarında geniş bir 
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seçmeli genel kültür ders havuzu oluşturulmuştur. Bunun nedeni öğretmen eğitiminin en 
önemli boyutlarından birisinin de genel kültür eğitimi olmasıdır. Ancak eğitim fakültelerinde 
de toplam dersler arasında genel kültür derslerinin oranı  % 15-20 aralığındadır (YÖK, 2018: 
9). Örneğin ABD’de ise çoğu üniversiteden mezuniyet için gerekli olan derslerin yaklaşık 
üçte birini general education dersleri oluşturmaktadır (Lattuca ve Stark, 2014). Ayrıca 
Türkiye’de üniversite mezunlarına uygulanan KPSS(Kamu Personeli Seçme Sınavları)nda 
adayların en başarısız olduğu alanların başında genel kültür alanı gelmektedir (YÖK, 2007: 
79).  Yine lisans programlarında yer alan dersler ile KPSS sınavlarında sorulan genel kültür 
dersleri arasında bir uyumsuzluk söz konusudur. Örneğin KPSS’de genel kültür kategorisinde 
ana konu başlıklarından Türkiye coğrafyası ile ilişkili derslere lisans programında yer 
verilmemektedir.  

Birçok ülkede genel kültür kapsamındaki dersler tek bir merkezden ve çoğunlukla da Fen-
Edebiyat fakülteleri tarafından yürütülmektedir. Etkili bir genel kültür eğitimi için fakülteler 
arasındaki iletişim eksikliğinin giderilmesi, üniversite ve kampüs imkânlarından daha fazla 
yararlanılması gerekir.  

Genel kültür kategorisindeki dersler çoğunlukla beceri temelinde geliştirilen derslerdir ve bu 
dersler bir takım alt kategoriler altında toplanmıştır.  Bu alt kategoriler değişebilmekle 
beraber; sözlü ve yazılı iletişim, matematiksel düşünme, eleştirel düşünme, problem çözme, 
disiplinler arası yaklaşım, etkin vatandaşlık, bilgi ve teknoloji okuryazarlığı, mekânsal analiz, 
doğa bilimleri, felsefe, değerler eğitimi, ekonomi, tarih, sosyal sorumluluk, sağlık, beden 
eğitimi ve güzel sanatlar gibi başlıklarda toplanmıştır (Humphreys, 2006; Nelson Laird vd. 
2009; Zai III, 2015; Mcgowan,2017). Türkiye’de ise genel kültür dersleri için alt kategoriler 
belirlenmemiştir. Bu durum öğrencilerin benzer içerikli dersleri seçmelerine neden 
olabilmektedir.  

Türkiye’de YÖK tarafından belirlenen zorunlu genel kültür dersleri hemen hemen tüm 
üniversitelerde aynı içerikle okutulmaktadır. Örneğin ABD’de ise genel eğitim kapsamındaki 
zorunlu dersler üniversiteler tarafından belirlenmekte ve zorunlu dersler üniversiteden 
üniversiteye farklılık göstermektedir.  

Genel kültür derslerine karşı öğrenciler genellikle olumsuz bir tutum içindedirler. Bu nedenle 
de derslerin kredileri sıfırlanmış ve sorunun çözümü için bu dersler çoğunlukla uzaktan eğitim 
ile verilmeye başlanmıştır. Yine bu dersler için muafiyet sınavları yapılmaktadır. Libby vd. 
(2015) genel kültür derslerine karşı ilginin arttırılabilmesi için uzaktan eğitimi bir alternatif 
olarak ileri sürmektedir. Özellikle Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersleri temel eğitimden 
üniversiteye kadar hemen hemen aynı içerikte tekrar edilmektedir. Bu durum derslere karşı 
öğrenci ilgisinin azalmasına neden olmaktadır (Safran, 2006). Bu nedenle de, derslerin 
alınması sadece bir prosedürün yerine getirilmesi olarak görülmektedir (Arslan 2005). Yine 
genel kültür dersleri öğrencilerin kendi akademik alanlarından uzaklaştıran bir dikkat dağıtıcı 
ders olarak da görülebilmektedir (Fuess ve Mitchell, 2011: 2). Lu vd. (2018) de genel kültür 
derslerine karşı motivasyon eksikliğine dikkat çekmiştir. Ayrıca öğrenciler; kendi bölümleri 
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ile bu dersleri veren öğretim elemanları arasında iletişim eksikliğine işarete etmişlerdir 
(Schejbal, 2017: 217).  

Yukarıda sözü edilen olumsuzlukların azaltılması için genel kültür derslerinin çoğunlukla 
seçmeli olması, seçmeli ders alternatiflerinin artırılması ve seçmeli derslerin öğrenci talepleri 
kapsamında sürekli güncellenmesi gerekir. Öğrenci taleplerinin ne olduğunu anlayabilmek 
için de öğrenci transkriplerinin sürekli incelenmesi önemli bir yöntemdir (Pitt vd. 2017: 173). 
Üniversite öğrencilerinin maddi ve manevi gereksinimlerinin incelenmesi de bu kapsamda 
araştırılmalıdır. (Kirk Kuwaye ve Sano Franchini, 2015: 101-102). Seçmeli ders 
alternatiflerinin arttırılması öğrencilerin demokratik süreçlere katılımlarını da olumlu yönde 
etkileyebilir. Yine seçmeli ders alternatiflerinin olabildiğince genişletilmesi yenilikçi 
yaklaşımlar açısından da önemlidir.  Ayrıca genel kültür eğitimi kapsamında mühendislik, 
eğitim, hukuk ve tıp gibi oldukça farklı bölümlerden öğrencilerin ders seçebilmesinin önü 
açılmalıdır (Fagette vd. 2013). Stem temelli yaklaşımlar yine bu kapsamda ele alınabilir 
(Stieha vd. 2016). Yine bu kapsamda çift ana dal olanaklarının artırılması gerekir.  

Toplumsal taleplerin karşılanabilmesi çok yönlü insan gücünün yetiştirebilmesine, çok yönlü 
insan gücünün yetiştirilebilmesi de kapsamı oldukça geniş bir genel kültür eğitim programına 
bağlıdır. Çünkü geleceğin üniversitelerinden sorumlu, katılımcı ve de çok yönlü vatandaşların 
yetiştirmesi beklenmektedir (Thompson vd., 2015). Ayrıca yükseköğretimin öncelikli amacı, 
öğrencileri bir meslek için hazırlamak değildir. Öncelikli amaç onları bir aydın ve bir 
entellektüel olarak yetiştirmektir. Geleceğin üniversiteleri eğitim-öğretim ile araştırma-
geliştirme çalışmalarını koordineli ve dengeli bir şekilde yürütebilen kurumlardır. Yine 
geleceğin üniversiteleri toplumsal talepleri gözetmekle beraber, idari ve mali özerklik alanını 
olabildiğince genişletebilmiş kurumlardır (Bingöl, 2012). Bunun içinde YÖK’ün son yıllarda 
sürekli dile getirdiği üniversitelere yetki devrinin kontrollü bir şekilde arttırılması, esnek ve 
alternatifli uygulamaların genişletilmesi gerekmektedir.  

Araştırmanın sonunda Türkiye’deki üniversitelerde genel kültür eğitimi kapsamında bazı 
öneriler geliştirilmiştir:  

1- Genel kültür eğitimi yeniden tanımlanmalıdır.   
2- Seçmeli ders alternatifleri genişletilmeli, öğrenci merkezli bir anlayışlı programlar 

oluşturulmalı ve zorunlu-seçmeli şeklindeki alternatifsiz modeller terk edilmelidir.  
3- Bu dersler tüm üniversitede tek bir merkezden koordine edilmelidir. Çok başlılık 

ortadan kaldırılmalıdır.  
4- Motivasyon eksikliğini azaltmak için uygulamalı etkinliklere ağırlık verilmelidir. 
5- Dersler disiplinler arası yaklaşımla oluşturulmalıdır. 
6- Öğrenci eğilimleri sürekli gözlemlenerek programlar güncellenmelidir.  
7- Bu kapsamdaki akademik çalışmalara ağırlık verilmelidir.   

 

 

 

INTERNATİONAL EUROASİA Congress on 
Scientific Researches and Recent Trends-V full text 

December 16-19, 2019 Baku, Azerbaijan  ISBN 978-625-7029-51-3 243



Kaynakça 

Aktaş, E.(2011). 12 Eylül 1980 Askeri Darbesi ve Tarih Öğretimine Etkisi, Erzurum: Atatürk 
Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yayınlanmamış Doktora Tezi). 

Alkan, T., (1986). 12 Eylül ve Demokrasi, Kaynak Yayınları, İstanbul. 

Aloi, L. S.; Gardner, W. S. ve Lusher, L. A. (2003). A framework for assessing general 
education outcomes within the majors. Journal of General Education 52(4), 237–52. 

Arslan, A. (2006). İnkılap Tarihi Derslerinde Başarı Nasıl Sağlanır? İçinde M. Saray ve H. 
Tosun (Ed.), İlk ve Orta Öğretim Kurumlarında Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve 
Atatürkçülük Konularının Öğretimi: Mevcut Durum Sorunlar ve Çözüm Önerileri (65-
71), Ankara: Atatürk Araştırma Merkezi.  

Association of American Colleges and Universities (AACU) (2009). Trends and emerging 
practices in general education: Based on a survey among members of the Association of 
American Colleges and Universities conducted by Hart Research Associates. 
Washington, D.C.: Hart Research Associates. 

Ateş, T. (2000). Türk Devrim Tarihi, İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları. 

Bingöl, B. (2012). Üniversite Özerkliğinin Değişen Tanımı ve Üniversitelerin Yeniden 
Yapılandırılması, Hacettepe Hukuk Fak. Dergisi 2(2), 39–75. 

Fagette, P.; S. J. Chen; G. R. Baran; S. P. Samuel ve M. F. Kiani (2013). Engineering a 
General Education Program: Designing Mechanical Engineering General Education 
Courses, Innov High Educ 38, 117–128. 

Freedman, J. O., (2001). Idealism and Liberal Education, University of Michigan Press,  
ProQuest Ebook Central, Erişim Tarihi: 2019.9.27, http://ebookcentral.proquest.com.  

Fuess, S. M., Jr. ve Mitchell, N. D. (2011). General education reform: Opportunities for 
institutional alignment, Journal of General Education, 60(1), 1–15. 

Henscheid J.; M. O’rourke ve G. Williams, (2009). Embedding the Humanities in Cross-
Disciplinary General Education Courses, The Journal of General Education 58(4), 279-
295. 

Huang, F. (2017). Transfers of General Education from the United States to East Asia: Case 
Studies of Japan, China, and Hong Kong, The Journal of General Education 66(1-2), 
77-97. 

Humphreys, D. (2006). Making the case for liberal education. Washington, D.C.: Association 
of American Colleges and Universities. 

Kirk-Kuwaye, M. ve D. Sano-Franchini (2015). Why Do I Have to Take This Course?, How 
Academic Advisers Can Help Students Find Personal Meaning and Purpose in General 
Education, The Journal of General Education 64(2), 99-105. 

INTERNATİONAL EUROASİA Congress on 
Scientific Researches and Recent Trends-V full text 

December 16-19, 2019 Baku, Azerbaijan  ISBN 978-625-7029-51-3 244



Lattuca, L. R., ve Stark, J. S. (2014). External influences on curriculum: Sociocultural 
context. In S. R. Harper ve J. F. L. Jackson (Eds.), Introduction to American higher 
education (pp. 93–128). New York: Routledge. 

Libby V. M.; S.S. Wu ve C. L. Finnegan (2005). Pradicting Retention in online General 
Educaition Courses, The American Journal of Distance Education 19(1), 23-36. 

Lu, F.; Zhen Liu; Zejiang Liu, (2018). Smart Phone Endowed Intelligent Teaching for 
University General Education Curriculum in China, IEEE International Conference on 
Teaching, Assessment, and Learning for Engineering (TALE), 4-7 December 2018, 
Australia: Wollongong, NSW. 

Mcgowan, V. (2017). Higher Education Institutional Transparency of General Education 
Competencies, Assessment Measures, and Analysis of Assessment Data, The Journal of 
General Education 66(3-4),252-282. 

Nelson Laird, T. F.; A. S. Niskodé-Dossett ve G. D. Kuh, (2009). What General Education 
Courses Contribute to Essential Learning Outcomes, The Journal of General Education 
58(2), 65-84. 

Özcan, M. (2011). Bilgi Çağında Öğretmen Eğitimi, Nitelikleri ve Gücü Bir Reform Önerisi, 
Ankara: Türk Eğitim Derneği, Yayın No: 11687. 

Özdemir, Y. (2010). Türk İnkılâp Tarihi, Erzurum: Kültür Eğitim Vakfı Yayınevi. 

Pitt R., W. N. Laster Pirtle, A. N. Metzger, (2017). Academic Specialization, Double 
Majoring, and the Threat to Breadth in Academic Knowledge, The Journal of General 
Education 66 (3-4),166-191. 

Safran, M. (2006). İnkılap Tarihi Öğretiminde Yaklaşım Sorunları, Tarih Eğitimi Makale ve 
Bildiriler, (99-111), Ankara: Gazi Kitapevi.  

Schejbal, D. (2017). General Education Reconsidered, The Journal of General Education 
66(3-4),217-234. 

Stearns, P. (2002). General education revisited, again, Liberal Education, 88(1), 42–47. 

Stieha, V.;  S. E. Shadle ve S. Paterson (2016). Stirring the Pot: Supporting and Challenging 
General Education Science, Technology, Engineering, and Mathematics Faculty to 
Change Teaching and Assessment Practice, The Journal of General Education 65(2), 
85-109. 

Thompson, C. A., Eodice, M. ve Tran, P. (2015). Student perceptions of general education 
requirements at a large public university: No surprises?, Journal of General Education 
64(4), 278–93. 

Vural, H. (2007). Üniversitelerde Okutulan Türk Dili Dersi Üzerine, Türk Dili TDK 
Yayınları, 496-503. 

Weller N. M., J. Saam, (2019).  A Case Study on Experiential Learning in a First-Year 
General Education Course, Journal of the Scholarship of Teaching and Learning 19 (1), 
86-95. 

INTERNATİONAL EUROASİA Congress on 
Scientific Researches and Recent Trends-V full text 

December 16-19, 2019 Baku, Azerbaijan  ISBN 978-625-7029-51-3 245



Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK), (2007), Öğretmen Yetiştirme ve Eğitim Fakülteleri 1982-
2007, Erişim Tarihi: 2019.5.15, ,  

Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK), (2018), Öğretmen Yetiştirme Lisans Programları, Ankara: 
Ankara Üniversitesi Basımevi. 

Zai III, R. (2015). Reframing general education, The Journal of General Education 64(3), 
196-217. 

 

INTERNATİONAL EUROASİA Congress on 
Scientific Researches and Recent Trends-V full text 

December 16-19, 2019 Baku, Azerbaijan  ISBN 978-625-7029-51-3 246



INTERNATİONAL EUROASİA Congress on 
Scientific Researches and Recent Trends-V full text 

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNDE COĞRAFİ 
KAVRAMLARA İLİŞKİN ÖĞRENME GÜÇLÜKLERİ 

LEARNING DIFFICULTIES REGARDING GEOGRAPHICAL CONCEPTS IN SOCIAL 
STUDIES TEACHING 

Özkan BAŞAK
Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Öğrencisi 

Doç. Dr. Mustafa SAĞDIÇ 
Yıldız Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İstanbul, Türkiye 

ÖZET 
Bu çalışmanın amacı, ortaokul 5. ve 6. sınıf sosyal bilgiler dersi programında yer alan 
“Üretim, Dağıtım ve Tüketim”, ‘‘İnsanlar, Yerler ve Çevreler’’ ve ‘‘Küresel Bağlantılar’’ 
ünitelerinde geçen öğrenme güçlüğüne sahip kavramları öğretmen deneyimleri aracılığıyla 
tespit etmektir. Bu amaç doğrultusunda, 5. ve 6. sınıf Sosyal Bilgiler dersi “Üretim, Dağıtım 
ve Tüketim”, ‘‘İnsanlar, Yerler ve Çevreler’’ ve ‘‘Küresel Bağlantılar’’ ünitelerinde yer alan 
76 kavram seçilmiştir. Bu kavramlarla ilgili olarak, öğretmenlere uygulanmak üzere 6 soruluk 
yarı yapılandırılmış görüşme formu hazırlanmıştır. Bu çalışma 20 Sosyal bilgiler öğretmenine 
uygulanılarak öğrencilerin öğrenmekte güçlük çektikleri coğrafi kavramları zorluk derecesine 
göre sıralamaları istenmiştir. Uygulanan görüşme formu ile elde edilen bulgulara göre 
öğrencilerin öğrenmekte güçlük çektikleri kavramlar ünitelere göre belirlenmiştir. Çalışma 
sonucunda, öğrencilerin öğrenmede güçlük çektikleri kavramlar zorluk derecine göre 
sıralanmıştır. Sonuç olarak öğrencilerin; ölçek, mera, ithalat, paralel, jeotermal ve jeopolitik 
kavramları ile ilgili öğrenme güçlüklerinin olduğu tespit edilmiştir. Bu kavramlardan bazıları 
soyut içerikleri nedeniyle zor öğrenilirken, bazılarının da yeterince Türkçeleştirilemediği için 
öğrenilemediği anlaşılmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen bulgular literatür göz önünde 
bulundurularak yorumlanmış; Sosyal Bilgiler eğitimi, coğrafya eğitimi ve kavram öğretimi 
alanlarına katkı sağlayabilecek öneriler sunulmuştur. 
Anahtar Kelimeler: Sosyal bilgiler, coğrafya, kavram, öğrenme güçlüğü 

ABSTARCT 
The aim of this study is to identify the learning difficulties related to the geographical 
concepts in the units of “Production, Distribution and Consumption”, ‘‘People, Places and 
Environments ve and ‘‘Global Connections’’ in the 5th and 6th grade social studies 
curriculum. . For this purpose, 76 concepts in ‘‘Production, Distribution and Consumption ”, 
‘‘People, Places and Environments’’ and ‘‘Global Connections’’ 5. units were selected. In 
relation to these concepts, a semi-structured interview form with 6 questions was prepared to 
be applied to teachers. This study was applied to 20 social studies teachers and students were 
asked concepts that they have difficulty in learning. According to the findings of the interview 
form, the concepts that the students have difficulty in learning were determined according to 
the units. As a result of the study, it was found out that the students had difficulties in learning 
and did not have difficulties. As a result of the students; learning difficulties related to scale, 
pasture, import, parallel, geothermal and geopolitical concepts. The data obtained as a result 
of the research were interpreted by considering the literature; Suggestions that could 
contribute to social studies education, geography education and concept teaching were 
presented. 
Keywords: Social studies, geography, concept, learning disability 
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Giriş 
İnsan doğduğu andan itibaren yaşadığı çevreyi kavramlar sayesinde idrak edip öğrenir. Yine 
kavramlar çevremizde gerçekleşen hadiseler ve olguların belleğimizdeki yansımasıdır (Bilgin, 
2018). TDK (2019) ise kavramı, ‘‘Bir nesnenin veya düşüncenin zihindeki soyut ve genel 
tasarımı’’ olarak tanımlamıştır. Kaptan’a (1999) göre kavram, “benzer özelliklere sahip olay, 
fikir ve objeler grubuna verilen ortak isimdir. Kavram öğretimi bireyin eğitim-öğretim 
hayatında sürekli bir gelişme göstermesi nedeniyle önemlidir. Bu nedenle de kavramlar, 
eğitim ve öğretimin sürecinin ayrılmaz bir unsurudur (Bilgin, 2018).  
Sosyal Bilgiler dersleri öğrencilerin eğitim-öğretimin ilk kademesinden itibaren karşılaştıkları 
derslerden biridir. Yine Sosyal Bilgiler dersi; tarih, coğrafya, felsefe, arkeoloji, antropoloji, 
hukuk, ekonomi gibi sosyal bilim dallarından elde ettiği verileri öğrencilerin anlayacağı bir 
şekilde düzenleyerek, açık bir dille sadeleştiren ve bu bilgileri kullanarak öğrencilerin 
hayatlarında karşılaşabileceği sorunlara çözüm üretmede ihtiyaç duyacakları bilgiyi ve 
beceriyi öğretmeyi hedefleyen bir eğitim programıdır (Coşkun, Otluoğlu ve Öztürk, 2012). 
Sosyal Bilgiler dersi çok farklı disiplinden oluştuğu için de kavram bakımından çok zengin bir 
derstir. Ayrıca Sosyal Bilgiler derslerinde disiplinler arası bağlantıyı sağlayabilmek için bir 
kavram öğrenilmeden başka bir kavramı öğretmek de oldukça zordur (Gültekin, 2016).  
Sosyal bilimlerin önemli bir dalı olan Coğrafya tüm insanlığın evi niteliğindeki Dünya ile 
ilgili bilgileri araştırarak bizlere açıklamaya çalışmaktadır. Coğrafya sayesinde bireyler 
yaşadıkları çevreye yabancılık çekmezler. Çünkü Coğrafya öğretiminde temel ilkelerinden 
birisi de yakından-uzağa ilkesidir. Ayrıca okullarda verilen coğrafya eğitimi ülkelerin fiziki, 
beşeri ve ekonomik potansiyellerini ortaya koyarak ülkelerin gelişmesinde ve büyümesinde 
rol oynar (Alkan ve Kurt,  1998). Sosyal Bilgiler dersi müfredat programının amaçları 
arasında Coğrafya disiplinine ait temel kavramların tam ve doğru bir şekilde öğretilmesi yer 
almaktadır (Ekiz ve Akbaş, 2005). Coğrafya öğretiminde karşılaşılan önemli sorunlar arasında 
kavramların doğru öğrenilememesi ve kalıcı bilgiler haline dönüştürülememesi yer 
almaktadır. Ezberci bir yaklaşımla coğrafi kavramları öğrenmeye çalışmak kavram 
yanılgılarına neden olabilmektedir. Bunun sonucunda da bilgiler kalıcı belleğe aktarılmadan 
silinmektedir (Akengin ve Süer, 2011). Bu kapsamda Sosyal Bilgiler öğretiminde öğrencilerin 
öğrenme güçlüğü çektiği coğrafi kavramların bilinmesi önemlidir.  
Akın, Bozkurt ve Uşak(2004) yaptığı çalışmada öğrencilerin, erozyon kavramının tanımını 
eksik bir şekilde bildiklerini ve erozyon kavramı ile bazı kavramları birbirlerine 
karıştırdıklarını tespit edilmiştir. Akbaş (2002); öğrencilerin bir bölümünün paralel -enlem, 
meridyen -boylam ve daha birçok kavramı gelişigüzel ve sınırlı düzeyde anladıklarını tespit 
etmiş ve bunların giderilmesi üzerine önerilerde bulunmuştur. Avcı (2015), çalışmasında 
öğrencilerin büyük bir kısmının Sosyal Bilgiler dersi içerisinde verilen coğrafi kavramları 
anlamada ve açıklamada güçlük çektiklerini ve birçok öğrencinin kavram yanılgısına sahip 
olduğunu belirlemiş ve bunların giderilmesi üzerine önerilerde bulunmuştur. Avcı ve Gümüş 
ise (2016) öğrencilerin en fazla zorlandıkları kavramlar arasında; Yüzölçümü, 90° paralelleri, 
Doğu-Batı meridyenleri, Yarım küre kavramları olduğunu belirlemiştir. 
Yöntem 
Bu araştırma nitel araştırma yaklaşımına göre tasarlanmıştır. Bu kapsamda araştırma grubu 
olarak öğretmenler seçilmiştir. Çeşitli okullarda görev yapan sosyal bilgiler öğretmenlerinin 
öğrencilerin zorlandıkları coğrafi kavramlara ilişkin görüşlerini elde etmek için araştırmacılar 
tarafından bir yarı yapılandırılmış görüşme formu hazırlanmıştır. Çalışmaya 2018-2019 
öğretim yılında İstanbul’da bulunan, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ortaokul kademesinde 
görev yapan 20 sosyal bilgiler öğretmeni katılmıştır ve onlara yarı yapılandırılmış görüşme 
formu uygulanmıştır. Bu form;  öğrencilerin Sosyal Bilgiler öğretiminde coğrafi kavramlara 
ilişkin öğrenme güçlüklerini belirlemeye yönelik 6 (altı) sorudan oluşmuştur. Çalışmanın 
sonunda coğrafi kavramların öğretiminde ortaya çıkan zorluklar belirlenmeye çalışılmıştır.  
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Bulgular ve Yorumlar 
Sosyal bilgiler öğretmenlerinin 5. sınıf sosyal bilgiler dersi ‘İnsanlar, Yerler ve Çevreler’ 
ünitesi ile ilgili görüşme formuna verdikleri cevaplar Tablo 1’de yer almaktadır.  
Tablo 1. 5.sınıf Sosyal bilgiler dersi ‘‘İnsanlar, Yer ve Çevreler’’ ünitesinde en zor öğretilen 

kavramlar,  frekans ve yüzdelik değerleri. 
Kavram Frekans % (Yüzde) 

1 Ölçek 14 70 
2 Erozyon 8 40 
3 Yükselti 8 40 
4 Plato 5 25 
5 Seracılık 4 20 

Araştırmada 5. sınıf Sosyal bilgiler dersi ‘‘İnsanlar, Yer ve Çevreler’’ ünitesi ile ilgili 
çalışmaya katılan Sosyal bilgiler öğretmenlerine; Ölçek, Yükselti, Plato, Ova, Dağ, Göl, Vadi, 
Erozyon, Heyelan, Küresel Isınma, Seracılık, Bozkır, Maki, Çığ, Deprem, Sel kavramları 
verilmiştir. Zorluk derecesine göre ilk beş sıraya yazılan kavramlardan ilki ölçek kavramıdır. 
Ölçek kavramı ankete katılan 20 sosyal bilgiler öğretmeninden 14’ü tarafından birinci sıraya 
yazılmıştır. Diğer kavramlar sırasıyla erozyon, yükselti, plato ve seracılık kavramlarıdır. 
Sosyal bilgiler öğretmenlerinin 5. sınıf Sosyal bilgiler dersi ‘Üretim, Dağıtım ve Tüketim’ 
ünitesi ile ilgili görüşme formuna verdikleri cevaplar Tablo 2’de yer almaktadır.  

Tablo 2. 5.sınıf sosyal bilgiler dersi ‘‘Üretim, Dağıtım ve Tüketim’’ ünitesinde en zor 
öğretilen kavramlar, frekans ve yüzdelik değerleri. 

Araştırmada 5.
sınıf Sosyal bilgiler

dersi “Üretim, 
Dağıtım ve Tüketim” ünitesi ile ilgili katılımcılara Üretim, Tüketim, Dağıtım, Geri Dönüşüm, 
Tarım, Hayvancılık, Sanayi, Ticaret, Turizm, Madencilik, Ormancılık, Turunçgil, Çiftçi, 
Meslek, Ziraat, Hizmet Sektörü, Mera, Girişimci kavramları verilmiştir. Bu ünitede 
öğrenmede en çok zorlanılan kavram olarak mera kavramı ifade edilmiştir. Diğer kavramlar 
sırasıyla ziraat, hizmet sektörü, girişimci kavramlarıdır.   
Sosyal bilgiler öğretmenlerinin 5. sınıf sosyal bilgiler dersi ‘Küresel Bağlantılar’ ünitesi ile 
ilgili görüşme formuna verdikleri cevaplar Tablo 3’te yer almaktadır.  
Tablo 3. Aşağıdaki tabloda 5.sınıf Sosyal bilgiler dersi ‘Küresel Bağlantılar’ ünitesinde en 
zor öğretilen kavramlar, frekans ve yüzdelik değerleri. 

Araştır
mada 5. 

sınıf 
Sosyal bilgiler dersi “Küresel Bağlantılar” ünitesi ile ilgili katılımcılara ithalat, ihracat, 
turizm, yerli turist, iç turizm, dış turizm, ticaret, ortak miras ve bilimsel miras kavramları 
sunulmuştur. Bu ünitede en zor öğretilen kavram olarak ilk sırada ithalat kavramı yazılmıştır. 
Diğer kavramlar sırasıyla ihracat, ortak miras, bilimsel miras, dış turizm ve iç turizm 
kavramları almıştır.   

Kavram Frekans %(Yüzde) 
1 Mera 6 30 
2 Ziraat 5 25 
3 Hizmet Sektörü 4 20 
4 Girişimci 6 30 
5 Girişimci 4 20 

Sıralama Kavram  Frekans % (Yüzde) 
1 İthalat 7 35 
2 İhracat 7 35 
3 Ortak Miras, 4 20 
4 Bilimsel Miras, Dış Turizm 3 15 
5 Yerli Turist, İç Turizm 3 15 
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Sosyal bilgiler öğretmenlerinin 6. sınıf sosyal bilgiler dersi ‘İnsanlar, Yerler ve Çevreler’ 
ünitesi ile ilgili görüşme formuna verdikleri cevaplar Tablo 4’te yer almaktadır.  

 
Tablo 4. 6.sınıf sosyal bilgiler dersi ‘‘İnsanlar, Yer ve Çevreler’’ ünitesinde en zor öğretilen 

kavramlar, frekans ve yüzdelik değerleri. 
 
 
 
 

Araştırmada 6. sınıf Sosyal bilgiler dersi “İnsanlar, Yerler ve Çevreler” ünitesi ile ilgili 
katılımcılara Ekvator, Paralel, Meridyen, Enlem, Boylam, Coğrafi koordinat, Matematik 
Konum, Göl, Özel Konum, Yarımada, Boğaz, Bakı, Yükselti, Karasallık, Denizsellik, Rüzgâr, 
Maki, Bozkır, Orman, Seracılık, Eskimo, İgloo, Savan, Tundra, Kutup, Muson, Çöl kavramları 
verilmiştir. En zor öğretilen kavram olarak ilk sırada paralel kavramı ifade edilmiştir. Zorluk 
derecesine göre diğer kavramlar sırasıyla; meridyen, coğrafi koordinat, bakı, özel konum ve 
matematik konum kavramlarıdır.   
Sosyal bilgiler öğretmenlerinin 6.sınıf sosyal bilgiler dersi “üretim, dağıtım ve tüketim” 
ünitesi ile ilgili görüşme formuna verdikleri cevaplar Tablo 5’te yer almaktadır.  
Tablo 5. 6.sınıf sosyal bilgiler dersi ‘‘üretim, dağıtım ve tüketim’’ ünitesinde en zor öğretilen 

kavramlar, frekans ve yüzdelik değerleri. 
 
 
 

6.sınıf Sosyal bilgiler dersi “Üretim, Dağıtım ve Tüketim” ünitesi ile ilgili katılımcılara tarım, 
sanayi, madencilik, ormancılık, mera, jeotermal, ziraat, hidroelektirik, bacasız sanayi, turizm, 
yenilenebilir enerji, yenilenemez enerji kavramları verilmiştir. Bu ünitede en zor öğretilen 
kavram olarak jeotermal kavramı yer almıştır. Zorluk derecesine göre diğer kavramlar 
sırasıyla; yenilenemez enerji, bacasız sanayi, ziraat ve hidroelektrik kavramlarıdır.   
Sosyal bilgiler öğretmenlerinin 6. sınıf Sosyal bilgiler dersi ‘Küresel bağlantılar’ ünitesi ile 
ilgili görüşme formuna verdikleri cevaplar Tablo 6’da yer almaktadır.  

Tablo 6. 6.sınıf Sosyal bilgiler dersi ‘‘küresel bağlantılar’’ ünitesinde en zor öğretilen 
kavramlar, frekans ve yüzdelik değerleri. 

 
 
 
 
 
 
 

Sıralama Kavram Frekans %(Yüzde) 
1 Paralel 4 20 
2 Meridyen 5 25 
3 Coğrafi koordinat, 

Bakı 
4 20 

4 Özel Konum 4 20 
5 Matematik Konum 3 15 

 Kavram Frekans % 
(Yüzde) 

1 Jeotermal 5 25 
2 Yenilenemez Enerji 5 25 
3 Bacasız Sanayi 5 25 
4 Ziraat, Jeotermal, Hidroelektirik, 

Yenilenemez Enerji 
3 15 

5 Yenilenemez Enerji 5 25 

Sıralama Kavram Frekans %(Yüzde) 
1 Jeopolitik 14 70 
2 İthalat 7 35 
3 İhracat 8 40 
4 Popüler Kültür 6 30 
5 Orta Doğu 5 25 
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6.sınıf Sosyal bilgiler dersi “Küresel Bağlantılar” ünitesi ile ilgili katılımcılara ithalat, 
ihracat, Orta Asya, ticaret, popüler kültür, kitle iletişim, barış, Ortadoğu, petrol, jeopolitik 
kavramları verilmiştir. Bu ünitede en zor öğretilen kavram olarak jeopolitik kavramı ifade 
edilmiştir. Zorluk derecesine göre diğer kavramlar sırasıyla; ithalat, ihracat, popüler kültür, 
Ortadoğu kavramlarıdır. 
Tartışma ve Sonuç  
Bu çalışmada Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin Sosyal Bilgiler derslerinde, öğretmede en fazla 
zorlandıkları coğrafi kavramların belirlenmesi amaçlanmıştır.    Sosyal bilgiler öğretmenleri 5. 
ve 6.sınıf Sosyal bilgiler ders kitaplarında seçilen altı ünitede öğrencilerin en fazla 
zorlandıkları kavramları ölçek, paralel, mera, jeotermal, ithalat ve jeopolitik kavramlarıdır. 
Öğrencilerin somut kavramları daha kolay öğrendikleri soyut kavramların öğretiminde 
öğretmenlerin zorlandıkları görülmektedir.  
Sosyal bilgiler öğretiminde coğrafi kavramlara ilişkin öğrenme güçlüklerini tespit etmek için 
yapılan bu çalışmada fiziki coğrafyaya ait kavramların öğretimde daha az zorluk çektikleri 
belirtilmiştir. Benzer bir çalışma yapan ve 6. sınıflarda sosyal bilgiler dersinde öğrencilerin 
coğrafi kavramları anlama düzeyleri ve kavram yanılgılarının belirlenmesi üzerine Avcı 
(2015)’nın çalışmasında, araştırmaya katılan öğrencilerinin büyük bir kesiminin sosyal 
bilgiler içerisinde yer alan coğrafi kavramları öğrenmede, bu kavramları ifade etmede birçok 
güçlükler yaşadıklarını ve bu konuda öğrencilerin büyük bir kısmında kavram yanılgılarının 
var olduğunu tespit etmiştir. Bizim çalışmamızda da öğrencilerin ithalat, ihracat, paralel ve 
meridyen gibi kavramları birbirine karıştırdığı anlaşılmaktadır. Öğrencilerin yaşadığı bu 
kavram kargaşasını, Talay (2011) birbirlerine benzer özellikler taşıyan ancak anlamları 
birbirlerinden farklı olan coğrafi kavramların öğrenilmesinde zorluk çekildiğini 
belirtmektedir. O da kavram kargaşasına paralel ve meridyen kavramlarını örnek olarak 
göstermiştir. Erozyon kavramı da öğrencilerin en çok zorlandıkları kavramlar arasındadır. Bu 
konuda Yılar (2007) da öğrencilerin erozyon kavramını öğrenme de zorlandıklarını 
belirtmektedir. Öğrencilerin erozyonu özellikle de heyelan kavramı ile karıştırdıklarını tespit 
etmiştir. Öğretmenlerin 5.sınıf Sosyal bilgiler dersi ‘İnsanlar, Yerler ve Çevreler’ ünitesinde 
öğretmede çok çok zorlanılan kavramlardan biri de ölçek kavramıdır. Ölçek kavramı 
öğrencilerin anlamakta zorlandıkları ve başka coğrafi kavramlar ile karıştırdıkları 
kavramlardandır. Bu konuda Çepni (2013) araştırmasında katılımcıların ölçek kavramını bir 
coğrafi kavram olarak görmediklerini ifade etmiştir. 
Araştırmada elde edilen sonuçlar bağlamında şu öneriler getirilebilir: 

1- Öğrencilerin öğrenme güçlüğü çektikleri kavramların öğretiminde yeni öğretim 
teknolojilerinden faydalanılabilir.  

2- Öğretmenler anlam çözümleme tabloları, kavram haritaları, kavram ağları, kavram 
karikatürleri, kavram bulmacaları, kavramsal değişim metinleri gibi kavram öğretim 
yöntemlerini daha etkin bir şekilde kullanmalıdırlar.  

3- Çeşitli geleneksel ve dijital materyaller aracılığıyla kavram öğretimindeki zorluklar 
azaltılabilir. 

4- Sosyal Bilgiler eğitiminde coğrafi kavramlara ilişkin öğrenme güçlükleri ile ilgili akademik 
çalışmalar artırılmalıdır.  
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AFYONKARAHİSAR'DA YETİŞEN BAZI TIBBİ VE 
AROMATİK BİTKİLERİN EKSTRAKLARININ  BİYOLOJİK 

ETKİNLİKLERİNİN BELİRLENMESİ 

Prof. Dr. İbrahim EROL 
Afyon Kocatepe Üni.  Fen Ed. Fakültesi 

ÖZET 
Türü belirlendikten sonra nane ve kekik bitkileri kimyasal ve mikrobiyolojik olarak incelendi. 
Sırasıyla heksan ve etil asetat çözücüleri ile bir dizi seçici katı-sıvı ve sıvı-sıvı 
ekstraksiyonları yapılarak bu çözücülerin ekstreleri hazırlandı. Ayrıca, heksan ekstresinin GC-
MS analizi yapıldı ve analiz sonuçları faydalı yağ asitleri açısından irdelendi. Saflaştırılan 
doğal bileşiğin yapı aydınlatılması IR ve NMR gibi spektroskopik yöntemler kullanılarak 
yapıldı. Son olarak elde edilen ekstrelerin antimikrobiyel aktiviteleri agar-disk difüzyon 
yöntemi kullanılarak çeşitli antibiyotik ve antifungal referanslarla karşılaştırılarak bazı 
bakterilere karşı incelendi. 
Anahtar Kelimeler: Nane, kekik, biyolojik aktivite 

ABSTRACT 
After taxonomically determined, mint and  thyme material was studied in terms of 
chemical and microbiological properties. A series of selective solid-liquid and liquid-liquid 
extractions were carried out hexane and ethyl acetat solvents to prepare corresponding 
extracts. Natural compound isolation and purification studies were carried out by 
various purification techniques, such as column (CC) and  thin layer chromatography 
using these extracts. Also hexane extract was prepared and and its GC-MS analysis was 
done and the results were investigated based on its essential oils. The structural 
determination of pure compounds was carried out using spectroscopic IR, NMR methods. 
After chromatographic and spectroscopic data were interpreted, the physical properties of the 
compounds such as specific rotation were measured.  Finally, antimicrobial activity of 
each extract was examined against different bacterias comparing with Gentamycine as 
reference by using agar-disc diffusion and Minimum Inhibitory Concentration methods. 
Keywords: mint,  thyme, biological activity 

GİRİŞ 
Tıbbi ve aromatik bitkiler hastalıkların önlenmesi, sağlığın sürdürülmesi ve hastalıkların 
iyileştirilmesi için ilaç olarak geleneksel ve modern tıpta kullanılmaktadır. Geleneksel ve 
tıbbi amaçlı bitkilerin kullanımı olarak adlandırılan etnobotanik hakkındaki yazılı bildiler 
M.Ö. 3000’li yıllara kadar eski Mısır, Hitit, Grek ve Roma dönemlerinde papirus ve diğer 
kaynaklardan tespit edilmiştir (Yen ve Chen, 1995). Dünya Sağlık Örgütü (WHO) yaklaşık 4 
milyar insanın bitkisel tıbbı kullandığını bildirmektedir. Bitkisel ilaçlar daha çok bitki çayı, 
ham tabletler ve konsantreler olarak kullanılmaktadır. Dünyada son yıllarda bitkisel ilaçların 
kullanım alanlarını belirlemeye yönelik yapılan çalışmaların sonucunu içeren bilimsel 
yayımların sayısı da hızla artmaktadır (Baytop, 1999; Baytop, 2001; Ahıskalıoğlu, 2007). 
Doğal antibiyotiklerin üretildiği mikroorganizmalar çoğunlukla Actinomycetes (Streptomyces 
spp.) ve Penicillium türlerinden oluşmaktadır. Biyoaktif mikrobiyal ürünlerin araştırılması 
yıldan yıla süreklilik arz etmektedir ve bitki temelli antimikrobiyal bileşenler 
(fitokimyasallar), nicelik olarak gösterdikleri terapotik potansiyel ile zengin bir alternatif 
sunmaktadırlar. 
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Ülkemizin florası, farklı iklim karakterlerine sahip olması nedeni ile zengin bitki çeşitliliği 
göstermektedir. Türkiye florasında 3778’i endemik olmak üzere 12.006 bitki taksonu 
bulunmaktadır (Davis, 1965-1988, Davis ve ark., 1988, Güner ve ark. 2000,). Bu tür 
zenginliği içinde büyük ekonomik değer taşıyan tıbbi, parfüm ve aromatik bitkilerin payları 
da büyüktür.  
Tıbbi bitki türleri parfüm, vücut bakım ürünleri olarak parfümeri ve kozmetikte 
kullanılmasının yanı sıra, parlatıcılar hatta böcek ilaçları olarak sanayinin farklı kollarında 
geniş bir kullanım alanı bulmaktadır.  Bir çok alanda kullanım alanı bulan tıbbi ve aromatik 
bitkiler biyolojik kültürel ve endüstriyel kaynaklardır.  
Sentetik ilaçların oluşturduğu olumsuzluklar bitkisel ilaç kullanımını doğrusal olarak 
artırmaktadır. Günümüzde bazı hastalıklar için kullanılabilecek sentetik ilaç çeştiliği 
yetersizdir. ABD'de yapılan araştırmalara göre, 1981 yılında enfeksiyona bağlı ölümler 5. 
sırada iken, 1992 yılında %58 artışla 3. sıraya ulaşmıştır (Yen, C.C, 1995; Karou, D. vd,, 
2007; Ghorbani, A. vd.,2006; Raza M. vd., 2006).  Bu durum enfeksiyon hastalıklarının 
önlenmesi ve tedavisinde yeni stratejiler geliştirmeyi zorunlu kılmıştır. Bu nedenle 
farmakologların antimikrobiyal ajan arayışında bitkilere başvurmaları oldukça kaçınılmaz bir 
durumdur. Zamanla, mikroorganizmalar ilaçlara karşı direnç kazanmakta ve bunları yeni 
türlerine aktarmaktadırlar (Iwu MM, vd., 1999; Shinji M. 1993). 
Üzerinde çalışılan ve bir nane türü oaln  3 Mentha türüne ait analizler sonucunda; flavonoitler, 
kafeik asit, sinnamik asit gibi fenolik maddeler ve uçucu yağ saptanmıştır(Kumar, P; 2011). 
Renksiz, soluk sarı veya soluk yeşilimsi sarı renkli, sıvı ve karakteristik kokusu olan Mentha 
uçucu yağlarında mentol, mentil asetat, karvon ve pulegon/piperiton bulunmaktadır. Nane 
yağının çoğunlukla ana bileşenleri mentol ve menton’dur (Öztürk, B;2002). 
Türkiye’de “kekik” olarak bilinen türler Lamiaceae (Ballıbabagiller) familyasının cinslerine 
aittir. Bu familya, Kuzey Yarımküre'de ve özellikle Akdeniz bölgesinde yayılış gösteren bir 
veya çok yıllık otsu bitkiler veya çalılardır. Türkiye Lamiaceae familyasının önemli bir gen 
merkezi konumunda olup, bu familyaya ait 45 cins, 546 tür ve 731 takson bulunmaktadır. 
Ülkemizdeki endemizm oranı % 44.2 olan bu familya, Türkiye’nin en zengin üçüncü 
familyası konumundadır (Başer, 1993; Kocabaş ve Karaman, 2001). 

MATERYAL VE YÖNTEM 
Bu çalışmada kullanılan bitkiler Afyonkarahisar ili Dinar ilçesine bağlı Akgün ve Çobansaray 
köylerinden 2015 yılı Mayıs ayında  toplanmıştır. Tür teşhisleri AKÜ Fen Bilimleri Enstitüsü 
Biyoloji ABD.’de yapılmıştır. Bitkilerin isimleri Menthaxpiperita L. ve Thymus zygioides 
Griseb. olarak tesbit edilmiştir. 
Kurutulmus bitki numunesi n-hekzan ve etil asetta ayrı ayrı  2 gün oda sıcaklığında bekletildi. 
İkinci günün sonunda adi süzgec kağıdı yardımıyla bitki kalıntıları süzülerek, kalıntılar tekrar 
aynı cözücü karısımında bir gün süreyle tekrar ekstraksiyona bırakıldı. Elde edilen ekstreler 
birleştirildi, çözücüleri evaporator yardımıyla uzaklastırıldı ve aktivite testleri icin hazırlandı. 
Bitkilere ait n-hekzan ve etil asetat  eksraktlerinin biyolojik aktiviteleri Afyonkarahisar 
Kocatepe Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümündeki mikrobiyoloji  
laboratuarlarında farklı organizmalar kullanılarak araştırılmıştır. Örnek konsantrasyonu 100 
μgr olacak şekilde,  DMSO çözücüsü kullanılarak incelenmiş, standart olarak çeşitli 
antibiyotiklerle karşılaştırılmalı olarak belirlenmiştir. 

BULGULAR 
 Menthaxpiperita L.'nin  Heksan Ekstresinin GC-MS Analizi 
Menthaxpiperita L. bitkisinden elde edilen Heksan ekstresinin GC-MS analiz sonucunda 
içerdiği bileşikler ve bunların ekstredeki yüzde miktarı belirlenmiştir. Bileşiklerin alıkonma 
sürelerine göre cihazın veri bankasından alınan datalara göre farklı miktarlarda olmak üzere 
toplamda heksan ekstresinde 22 tane bileşen tespit edilmiştir. Bu bileşenlerden miktarları 
yüksek olan 17 nolu bileşik (major bileşenler) olup daha çok karvon  türevleri olduğu 
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görülmektedir. Burada verilen 17 nolu bileşen ekstredeki tüm bileşenlerin miktar olarak % 
74’ünü teşkil etmektedir. GC-MS verilerinde uçucu yağ bileşenleri, bu bileşenlerin alıkonma 
süreleri ve yüzde miktarları görülmektedir. Uçucu yağ bileşenlerinden en fazla bulunan 
limonen (% 9.4) ve karvon türevleri (%74.18) dir. 
Thymus zygioides Griseb.'nin  Heksan Ekstresinin GC-MS Analizi 
Thymus zygioides Griseb. bitkisinden elde edilen heksan ekstresinin GC-MS analiz 
sonucunda içerdiği bileşikler ve bunların ekstredeki yüzde miktarı belirlenmiştir. Bileşiklerin 
alıkonma sürelerine göre cihazın veri bankasından alınan verilere göre farklı miktarlarda 
olmak üzere toplamda heksan ekstresinde 28 tane bileşen tespit edilmiştir. Bu bileşenlerden 
miktarları yüksek olan 13 nolu bileşik (major bileşenler) olup daha çok uçucu yağ olan 
cymene türevleri olduğu görülmektedir. Burada verilen 13 nolu bileşen ekstredeki tüm 
bileşenlerin miktar olarak %26’sını teşkil etmektedir. GC-MS datalarında uçucu yağ 
bileşenleri, bu bileşenlerin alıkonma süreleri ve yüzde miktarları görülmektedir. Uçucu yağ 
bileşenlerinden en fazla bulunan timol türevleri (% 17.9) ve cymrene türevleri (%26 ) dir. 
Mikrobiyolojik Analiz: Antimikrobiyel Aktivite  

Menthaxpiperita L. ve Thymus zygioides Griseb. bitkilerinden elde edilen heksan ve etil 
asetat ekstrelerinin antimikrobiyel aktivitelerinin incelenmesinde Agar Disk Diffüzyon 
Metodu ve Minimum İnhibitor Konsantrasyonu olmak üzere iki yöntem kullanıldı. “Kirby-
Bauer Antibiyotik Testi (KB test)” veya “Disk Diffüzyon Antibiyotik Duyarlılık Testi” de 
denilen Agar Disk Diffüzyon Testi için bakterilerin bitki ekstresinden etkilenip 
etkilenmediğini test etmek için ekstre emdirilmiş özel kâğıt diskler kullanılmıştır. Bu testte, 
ekstreyi içeren kâğıt diskler daha önceden bakterilerin yerleştirildiği bir agar plaka üzerine 
yerleştirilir ve tabaka inkübasyona bırakılır. Eğer ekstre bakterinin üremesini durduruyor ya 
da bakteriyi öldürüyorsa diskin etrafında bakterinin üremediği gözle görülür bir bölge 
olacaktır. Bu bölgeye inhibisyon bölgesi (inhibition zone) denir ve bu bölgenin çapının 
büyüklüğü ekstrenin ne kadar etkili antibiyotik aktiviteye sahip olduğunun göstergesidir. 
Antimikrobiyel aktivitesi yüksek olan ekstre daha büyük bir inhibisyon bölgesi çapı 
oluşturacaktır. Elde edilen inhibisyon çapı bilinen bir antibiyotik ilaç ile karşılaştırılır ve bu 
bilgi kullanılarak herhangi bir hastalığa özgü uygun antibiyotiği seçmek için kullanılabilir. 
Agar Disk Difüzyon oldukça yaygın ve verimli bir yöntem olmakla beraber bazı eksiklikleri 
mevcuttur. Disk Diffüzyon Metodunun hassaslığı sadece test edilen maddenin (ekstre,  
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kimyasal, ilaç vb.) antimikrobiyel gücüne bağlı değil aynı zamanda o maddenin diffüze 
olabilme yeteneğine de bağlıdır. Bileşikler çok iyi antimikrobiyeller olsa bile eğer polar agar 
ortam içerisinde iyi diffüze olamıyorsa o zaman sonuç ya negatif çıkacaktır (aktivite 
göstermeyecektir) ya da elde edilen küçük inhibisyon çapından dolayı aktivite çok zayıf 
bulunacaktır.. Elde edilen sonuçlar tablo 1' de görülmektedir. 
Tablo 1. Menthaxpiperita L. ve Thymus zygioides Griseb. bitkileriini ekstrelerinin disk 
diffüzyon metoduyla antimikrobiyel aktiviteleri. 
 
 
Elde edilen ekstrelerin tamamı farklı derecelerde olmak üzere test edilen mikroorganizmalara  
karşı antimikrobiyel aktivite göstermiştir. Tablo 1'de bakıldığında heksan ekstresinin(H) Etil 
asetat(EA) ekstrelerine göre daha büyük inhibisyon çapları oluşturduğu  ve diğer ekstrelere 
göre nispeten daha yüksek aktiviteye sahip olduğu söylenebilir.  
 
 
 
 
 
Sonuçlar bize apolar çözücü ekstresinin antimikrobiyel aktivite açısından en zayıf ekstreler 
olduğunu göstermektedir. Bu durum bize bitkinin içerdiği apolar bileşenlerin polar bileşenlere 
göre testedilen bakteri ve mantarların üremesini daha iyi inhibe ettiği bilgisini vermektedir. 
Dolayısıyla en apolar bileşenleri içeren heksan ekstresi en yüksek antimikrobiyel aktivite 
gösterirken, daha düşük apolaritedeki bileşenleri içeren etil asetat(EA) ekstresi biraz daha 
düşük aktivite göstermektedir.  
Etil asetat ekstresi yüksek polariteye sahip fenolik ve flavonoid sekonder metabolitlerini 
içerdiğinden bu ekstrenin literatürde karşılaşılan yüksek antioksidan aktivitesine karşı düşük 
antimikrobiyel aktivite gösterdiği gözlenmiştir. Heksan ekstresi de dâhil olmak üzere diğer 
tüm ekstrelerin içerdiği bileşenleri muhteva ettiği bileşenler gözönünde bulundurulursa bu 
ekstrenin yüksek aktivite göstermesi şaşırtıcı değildir. 
 

SONUÇ 
 

Projenin birinci ayağını oluşturan Nane ve Kekik  bitkilerine ait sekonder metabolitleri içeren 
hekzan ve etil asetat ekstrelerinden hazırlanmıştır. Bitkilere ait  heksan ekstresinin içeriğini 
belirlemek amacı ile GC-MS analizi yapıldı. GC-MS sonuçları bitkilerin oldukça zengin bir 
uçucu yağ asidi içeriğine sahip olduğunu göstermektedir. Çalışmanın biyolojik kısmında ise 
bitkiden elde edilen heksan ve etil asetat ekstrelerinin çeşitli bakterilere karşı antibakteriyel 
aktivitesi incelendi. Ekstrelerin antimikrobiyel aktiviteleri Disk Difüzyon testi ve mikro 
dilüsyon metodu olmak üzere iki farklı yöntem ile tespit edildi. Her iki yöntemden elde edilen 
sonuçlar birbiri ile uyumlu olup, tüm ekstrelerin iyi ya da orta derecede antimikrobiyel 
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aktiviteye sahip olduğunu gösterdi. Antimikrobiyel aktivitenin artan polarite ile ters orantılı 
olduğu gözlemlendi. Yani en düşük polariteye sahip heksan ekstresi en yüksek aktiviteye 
sahip iken en yüksek polariteye sahip su ekstresi ise en düşük aktiviteye sahiptir.  

TEŞEKKÜR 
Bu çalışma Afyon Kocatepe Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koodinasyon birimi 
tarafından 15TEMATİK03 nolu proje ile desteklenmiştir. 

KAYNAKÇA 
Baytop, T., 1999.Türkiye’de bitkiler ile tedavi. Nobel Tıp Kitapevi, Ankara. 
Baytop, T., 2001. Therapy with Medicinal Plants in Turkey (Past and Present),1st Ed. Istanbul 
University, 178-249, İstanbul. 
Ahıskalıoğlu, A., 2007. Anemone Narcissiflora Bitkisinin Karakterizasyonu ve 
Biyolojik Aktivitesinin İncelenmesi. (Yüksek Lisans Tezi), Karadeniz Teknik Üniversitesi 
Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon. 
Yen, G.C., ve Chen, HY., 1995. Antioxidant Activity of Various Tea Exctacts in Relation 
Their Antimutagenicity. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 43, 27-32. 
Karou D, Nadembega WMC, Ouattara L, Ilboudo DP, Canini A, Nikiema JB, Simpore J, 
Colizzi V, Traore AS. 2007. African Ethnopharmacology and New Drug Discovery. 
Medicinal and Aromatic Plant Science and Biotech. 1(1):x-y.  
Ghorbani A, Naghibi F, Mosaddegh M. 2006. Ethnobotany, Ethnopharmacology and Drug 
Discovery. Iranian Journal of Pharmaceutical Sciences. 2(2):109-118.  
Raza M. 2006. A Role for Physicians in Ethnopharmacology and Drug Discovery. Journal of 
Ethnopharmacology. 104:297-301.  
 Iwu MM, Duncan AR, Okunji CO. 1999. New Antimicrobials of Plant Origin. J.Janick (ed.), 
ASHS Press, Alexandria, VA.;457-62.  
Shinji M. 1993. Research on Antibiotic Screening in Japan Over The Last Decade : A 
Producing Microorganism Approach. Actinomycetol.. 7:100-106. 
Davis, P. H., 1965-1988, Flora of Turkey and The East Aegean Islands, Edinburgh University 
Press., Edinburg.  
Davis, P. H., Mill., R. R., Kit T., 1988, Flora of Turkey and The East Aegean Islands, Vol. 11, 
Edinburg University. 
Güner, A., Özhatay, N., Ekim, T., Başer, H. C., 2000, Flora of Turkey and The East Aegean 
Islands, Vol. 11, Edinburgh University. 
Yen, C.C, 1995; Karou, D. vd,, 2007; Ghorbani, A. vd.,2006; Raza M. vd., 2006)  
(Iwu MM, vd., 1999; Shinji M. 1993) 
Kumar P, Mishra S, Malik A, Satya S, Insecticidal Properties of Mentha species: A review. 
Industrial Crops and Products 2011;34:802- 817.  

Öztürk B, Konyalıoğlu S, Ertaş H, Gökgünneç. Türkiye’de Doğal Yayılış Gösteren Bazı Mentha L. 
Taxonlarının Karşılaştırmalı Uçucu Yağ Bileşenleri ve Antioksidan Etkileri. 

Kocabaş, Y.Z. and Karaman, S. (2001). Essential oils of Lamiaceae family from South East 
Mediterranean Region (Turkey). Pakistan Journal of Biological Sciences, 4: 1221-1223. 

Başer, K.H.C. (1993). Essential oils of anatolian Lamiaceae: A profile. Acta Horticulturae, 333: 
217-238.

INTERNATİONAL EUROASİA Congress on 
Scientific Researches and Recent Trends-V full text 

December 16-19, 2019 Baku, Azerbaijan  ISBN 978-625-7029-51-3 257
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 ÖZET 
Bu çalışmanın ilk basamağında, yan dalda sülfon amit grubu içeren maleimit bazlı iki yeni 
monomer sentezlendi. Daha sonra bu monomerlerin homopolimeri, cam ampullerde, azot 
atmosferi altında azobisizobütironitril(AIBN) başlatıcısı ile 1,4-dioksan çözücüsünde 65 oC 
sıcaklıkta sentezlendi. Monomerin ve homopolimerlerin yapıları, IR, 1H-NMR ve 13C-NMR 
teknikleri kullanılarak karakterize edildi. 

Anahtar Kelimeler: Sülfonamit, maleimit,  

Abstract 
In the this work, firstly two new maleimide monomer having pendant sulfonamide was 

prepared and characterized. The homopolymers of this monomers were carry out in 1,4 

dioxane solvent by using AIBN initator at 65±1 oC. The polymers were charecterized by IR, 
1H-NMR and 13C-NMR techniques. 

Keywords: Sulfonamide, maleimide 

GİRİŞ 
Günlük hayatımızın bir çok alanında plastik malzemeler hemen hemen her yerde 

kullanılmaktadır. Polimerik malzemelerin kimyasal yapısı kullanım alanını belirleyen en 

önemli faktördür. Malzemenin içerdiği fonksiyonel grupların çeşitliliği mekanik, termal ve 

biyolojik özelliklerini belirlemektedir (1-6). 

Fonksiyonel polimer eldesinde uygulanan yöntemlerden bir tanesi bilinen bir monomer 

üzerinde modifikasyon yaparak yan dal üzerinde yapılan kimyasal reaksiyonlardır. Son 

yıllarda fonksiyonel monomer ve polimerlerinin sentezi ve kullanım alanlarıyla ilgili 

çalışmalar hız kazanmıştır (7-11).  

Sülfonamitler , yapılarında benzen halkası , amin grubu ve sülfonamit grubu bulunduran 

antibakteriyel ilaçlardır. Gerek insan sağlığı gerekse veterinerlik uygulamalarında yaygın 

şekilde kullanılmaktadırlar(12). 

Maleimidler önemli bir malzeme türüdür. N-Fenil maleimid, N-Hidroksifenil maleimid ve 

halojen substitüye fenil maleimid gibi N- substitüye olmuş maleimid monomerler, genellikle 
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polimerik matrikslerin termal kararlılıklarını ve aleve karşı dayanımlarının artmasını 

sağlamak amacı ile tasarlanırlar. N-sübstitüye maleid imidler ve türevleri, ana zincirdeki 

halkalı imid yapıları sayesinde rijid (sert) polimerlerin önemli bir sınıfını oluşturur. Ana 

zincirdeki halkalı imid yapıları, polimerlere üstün mekanik ve termal dayanıklılık sağlar. Son 

zamanlarda yüksek performanslı polimerik malzemelerin, elektronik, biyomalzeme ve diğer 

endüstriyel alanlardaki geniş kullanım yelpazeleri sebebiyle önemli çalışmalara konu 

olmuştur(13-15). 

YÖNTEM 

Hedeflenen moleküllerin sentezinde daha çok yer değiştirme tepkimelerinden 

yararlanılmıştır. Polimerler elde edilirken ise geleneksel radikalik çözeliti polimerizasyonu 

yöntemi tercih edilmiş çözücü olarak 1,4-dioksan ve başlatıcı olarak azobisizobütironitril 

(AIBN) kullanılmıştır. Kullanılan çözücüler % 99 analitik saflıkta, kimyasallar ise alındığı 

şekliyle kullanılmıştır. Karakterizasyon yöntemi olarak FTIR ve NMR gibi spektroskopik 

yöntemler tercih edilmiştir. 

Sülfometaksazol maleimik asit (SMMİ) eldesi 

100 mL’ lik bir reaksiyon balonuna sülfometaksazol (1 mol), maleik anhidrit (1 mol) ve 60 

mL aeton çözücüsü ilave edildi. Karışım 60 0C’de 12 saat süre ile kaynatıldı. Kaynaması 

sonlanan karışımdan çökelti süzme işlemi ile ayrıldı ve suyla yıkandı. Sarı bir çökelek elde 

edildi. Reaksiyon şeması şekil 1'de görülmektedir. 

Şekil 1. SMMİ sentezi 
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Sülfometaksazol maleimit (SMM) monomerinin sentezi 

SMM monomerinin sentezi tek kademede gerçekleştirildi. Sentez şeması aşağıda 

görülmektedir. 100 mL' lik bir reaksiyon balonuna Molca 1:1 oranında SMMİ ile asetik 

anhidrit konmuş ve karışım 2 saat ısıtılarak karıştırılmıştır. Tepkime sonunda oluşan koyu 

kahverengi çökelek süzülmüş suyla yıkanmış ve etil alkolden kristallendirilmiştir(Şekil 2). 

Şekil 2. SMM monomerinin sentezi 

Sülfonamit maleimik(SMİ) asit eldesi 

100 mL’ lik bir reaksiyon balonuna sülfonamit (1 mol), maleik anhidrit (1 mol) ve 60 mL 

aseton çözücüsü ilave edildi. Karışım 60 0C’de 12 saat süre ile kaynatıldı. Kaynaması 

sonlanan karışımdan çökelti süzme işlemi ile ayrıldı ve suyla yıkandı. Açık sarı renkli bir 

çökelek elde edildi. Sentez şeması aşağıda şekil 3'de görülmektedir. 

Şekil 3. SMİ sentezi 

Sülfonamit maleimit (SAM) monomerinin sentezi 

100 mL’ lik bir reaksiyon balonuna önce sülfonamit maleimik asit (1 mol) daha sonra asetik 

anhidrit ilave edildi. Karışım 60 0C’de 3 saat süre ile kaynatıldı. Reaksiyon tamamlandıktan 

sonra çökelti süzme işlemi ile ayrıldı ve suyla yıkandı. sarı renkli bir çökelek elde edildi. Ürün 

sentez şeması şekil 4'de görülmektedir. 
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Şekil 4. SAM monomerinin sentezi 

Sülfometaksazol maleimit (SMM) monomerinin polimerleştirilmesi 

Bir polimerizasyon tüpüne 1 g monomer, 3 mL 1,4-dioksan çözücüsü eklenerek monomerin 

çözünmesi sağlandı. Polimerizasyon başlatıcısı olarak, kullanılan monomerin ağırlıkça % 2’si 

oranında 0,02 g azobisizobütironitril(AIBN) kullanıldı. Polimerizasyon tüpündeki oksijeni ve 

diğer gazları uzaklaştırmak için çözeltiye 5 dk süre ile azot gazı gönderildi. Daha önceden 

hazırlanan 65±1 0C sıcaklıktaki yağ banyosunda 24 saat süre ile polimerizasyon 

gerçekleştirildi. Polimerizasyon sonunda çözeltinin vizkositesinde artış görüldü. Oluşan 

polimer etil alkolde çöktürüldü ve süzüldü. Diklor metanda çözülerek tekrar etil alkolde 

çöktürülerek saflaşması sağlandı. Polimer 24 saat süre ile dışarıda kurumaya bırakıldı. Daha 

sonra 5 saat vakumlu etüvde kurutuldu. Poli(SMM) sentez şeması aşağıda şekil 5'de 

görülmektedir. SAM monomeri de aynı yolla polimerleştirilmiştir. 

Şekil 5. Poli(SMM) sentezi 
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BULGULAR 

SMM monomerinin Karakterizasyonu; 

SMM monomerine ait KBr diski alınmış olan FTIR spektrumu Şekil 6’da gösterilmiştir. 

Şekil 6. SMM monomerine ait FTIR spektrumu 

FTIR Spektrumunun  değerlendirmesi şöyledir; 

IR (KBr), cm-l :1740 ( ester karbonili), 1635 (vinil), 1600 (C=C), 1254 (S-O-).  

SMM monomerine ait 1H-NMR spektrumu (şekil 7) aşağıda görülmektedir. 
1H-NMR değerlendiresi aşağıdaki gibidir. 
1H-NMR (δ, ppm, CDCl3): 7.2-7.8 (aromatik protonlar); 6.25 (olefinik protonlar); 11.5 (NH); 

1.9(-CH3 ). 
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Şekil 7. SMM monomerine ait 1H-NMR spektrumu 

SMM monomerine ait 13C-NMR spektrumu Şekil 8'de görülmektedir 

Piklerin değerlendirmesi aşağıdaki gibidir; 
13C-NMR (δ, CDCl3): 174 (C=O ester ); 130.0 (=C ); 129.1 (CH2=);120-165 ( aromatik 

karbonlar); 12 (CH3). 

Şekil 8. SMM monomerine ait 13C-NMR spektrumu 
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Poli(SMM)’ nın karakterizasyonu 

Poli(SMM)’ ya ait FTIR spektrumu şekil 9'da de görülmektedir. 

FTIR spektrumundaki en önemli pikler 1745 cm-1 deki ester karbonillerine ait piklerdir. 

Şekil 9. Poli(SMM)’ ya ait FTIR spektrumu 

Poli(SMM)' ye ait 1H-NMR spektrumu aşağıda görülmektedir (şekil 10). 

Şekil 10. Poli(SMM)' ye ait 1H-NMR spektrumu 

11.5 ppm’ de gözlenen pikler NH protonlarına aittir. 2.1 ppm deki pikler ise ana zincirdeki 

CH2 ve protonlarına aittir. 2.3 ppm deki pikler ise CH3 hidrojenlerine ait pikleridir. 
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SAM monomerinin Karakterizasyonu 

SMM monomeri  FTIR ve NMR teknikleri kullanılarak karakterize edilmiştir. Spektrumlara 

ait değerlendirmeler  aşağıda verildiği gibidir. 

FTIR değerlendirmesi; IR (KBr), cm-l :1740 ( ester karbonili), 1635 (vinil), 1600 (C=C), 
3300(amit). 
1H-NMR (δ, ppm , CDCl3): 7.5-8.2 (aromatik ve NH2 protonları); 7.25 (olefinik 

protonlar). 
13C-NMR (δ, ppm, CDCl3): 174 (C=O ester pikleri ); 127.1 (CH=CH karbonları); 135-144 ( 

aromatik karbonlar). 

Poli(SAM) Karakterizasyonu 

Polimere ait FTIR spektrumu KBr disk yardımı ile alınmıştır. Pik değerlendirmesine 

bakıldığında özellikle 1740 cm-1 gözlenen piklerini ester karbonil piklerini, 3300 cm-1' de 

gözlenen piklerin NH gerilme titreşimlerine ait olduğu gözlenmektedir. Ayrıca 3100 ve 1600 

cm-1 de gözlenen pikler aromatik grupları karakterize etmektedir.

SONUÇ   
Projede öncelikle amaçlanan, yan dalda sülfon amit içeren maleimit monomerleri 

sentezlenmiştir. Monomer sentezlerinde genellikle yer değiştirme tepkimeleri kullanılmıştır. 

Her iki monomerinde oluştuğu spektroskopik yöntemler kullanılarak belirlenmiştir. Tüm 

spektroskopik veriler gerek monomer öncesi elde edilen maleimik asitleri gerekse monomer 

ve homopolimerlerin oluştuğunu açıkça desteklemektedir. FTIR spektrumlarında özellikle 

3300 cm-1' de gözlenen pikler monomerik yapıdaki NH gruplarını göstermektedir. Ayrıca 

1635 cm-1 civarındaki orta şiddetteki pikler ise çift bağları göstermektedir. Yine karbonil 

gruplarına ait pikler 1740 cm-1 gözlenmiştir. Monomerlere ait 1H-NMR spektrumlarındaki en 

önemli pikler 7.2 ppm de gözlenen olefenik hidrojenlere ait piklerdir. Yine 13C-NMR 

spektrumları yapıya ilişkin beklenen değerleri göstermektedir. Monomerler radikalik çözelti 

polimerizasyonu yöntemi kullanılarak homopolimerine dönüştürülmüştür. Homopolimerler 

spektroskopik yöntemler kullanılarak karakterize edilmiştir. Monomerden polimere 

dönüşürken FTIR spektrumlarındaki en büyük değişiklik çift bağlara ait 1630 cm-1' de 

gözlenen piklerin kaybolmasıdır. Yine NMR  spektrumlarında çift bağ hidrojen ve 

karbonlarına ait pikler kaybolmuştur. Bu durum polimerleşmenin gerçekleştiğini 

göstermektedir. Ayrıca elde edilen tüm monomerik yapılar ve homopolimerlerin fiziksel 

özellikleri literatürde belirtilen özelliklere uymaktadır. Maleimik oluşumlarında sarı renk 

oluşumu ve monomere geçişte rengin koyulaşması yapıların oluştuğuna dair ipuçları 

oluşturmaktadır.  Ayrıca yine asit ve monomer yapılarının suda çökmeleri literatür verileri ile 
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uyuşmaktadır. 
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ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ KONUSUNDA AÇIK UÇLU 
SORULARDAN OLUŞAN BİR ÖLÇME ARACI GELİŞTİRİLMESİ: 

GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK 

     ÇALIŞMASI1 

DEVELOPING A MEASUREMENT INSTRUMENT INCLUDING OPEN ENDED 
QUESTIONS FOR ENERGY TRANSFORMATIONS: VALIDITY AND RELIABILITY 

STUDY 

Ayşe ÇİFTÇİ1 
1Arş. Gör., Muş Alparslan Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Muş / Türkiye 

Mustafa Sami TOPÇU2

2Prof. Dr., Yıldız Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İstanbul / Türkiye 

Öz: Mevcut araştırmanın amacı, ortaokul 7. sınıf öğretim programında yer alan enerji 
dönüşümleri konusu ile ilgili kavram öğrenme düzeylerini belirlemeye yönelik açık uçlu 
sorulardan oluşan geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı geliştirmektir. Bu amaç doğrultusunda 
öncelikle Milli Eğitim Bakanlığı 2018-2019 eğitim-öğretim yılı fen bilimleri dersi öğretim 
programı incelenmiştir. Sonrasında 7. sınıf fen bilimleri dersi öğretim programında ‘Enerji 
Dönüşümleri’ konusunda yer alan kazanımları ölçmeye yönelik açık uçlu sorular 
hazırlanmıştır. Ölçme aracı enerji dönüşümleri konusu ile ilgili bütün kazanımları 
içermektedir. Kapsam geçerliğini sağlamak amacıyla belirtke tablosu hazırlanmıştır. Sorular 
hazırlandıktan sonra uzman görüşü alınmıştır. Hazırlanan soruların pilot uygulaması 
yapılmıştır. Soruların pilot uygulaması, 8. sınıfta öğrenim gören 41 öğrenciyle yapılmıştır. 41 
öğrencinin sundukları görüşler ve pilot uygulamadan elde edilen sonuçlar doğrultusunda 
gerekli düzeltmeler yapılmış ve sorulara son hali verilmiştir. Sonuç olarak, 7. sınıf düzeyinde 
‘Enerji Dönüşümleri’ konusunda açık uçlu 7 sorudan oluşan geçerli ve güvenilir bir ölçme 
aracı geliştirilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Enerji Dönüşümleri, Kavram Öğrenme, Açık Uçlu Sorular, Geçerlik, 
Güvenirlik 

Abstract: The aim of the present study is to develop a valid and reliable measurement 
instrument consisting of open-ended questions to determine the level of concept learning 
related to the topic of ‘Energy Transformations’ in the 7th grade curriculum. For this purpose, 
first of all, 2018-2019 academic year national science education curriculum of the Ministry of 
National Education  was examined. Then, open-ended questions were prepared to measure the 
learning outcomes in the topic of ‘Energy Transformations’ in the 7th grade national science 
education curriculum. The measurement instrument includes all the learning outcomes related 

1 Bu araştırma, birinci yazarın doktora tezi kapsamında gerçekleştirilmiş ve Yıldız Teknik 
Üniversitesi Bilimsel Araştırma Proje Koordinatörlüğü’ nün SDK-2018-3373 numaralı projesi 
ile desteklenmiştir. 
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to ‘Energy Transformations’. To ensure the validity, the table of specifications was prepared. 
After the questions were prepared, expert opinion was taken. The pilot application of the 
questions was conducted with 41 students in 8th grade. In the light of the views of the 41 
students and the results obtained from the pilot application, necessary corrections were made 
and the questions were finalized. As a result, a valid and reliable measurement instrument 
consisting of open-ended questions on ‘Energy Transformation’ was developed at the 7th 
grade level. 

Keywords: Energy Transformations, Concept Learning, Open-ended Questions, Validity, 
Reliability 

 

Giriş 

Günümüzde bilim ve teknolojide meydana gelen değişimlerden dolayı ülkelerin eğitim 
sistemlerinde de güncellemeler yapılmaktadır. Türkiye’de 2000 yılından itibaren Fen 
Bilimleri Dersi Öğretim Programı’nda 4 kez güncelleme yapılmıştır. Fen Bilimleri Dersi 
Öğretim Programı en son 2018 yılında revize edilmiştir. Ayrıca bu güncellemeler 
doğrultusunda bazı ünitelerde değişiklik yapılmıştır. Bu doğrultuda 2015-2016 eğitim-öğretim 
yılında ‘Kuvvet ve Hareket Ünitesi’, ‘Kuvvet ve Enerji Ünitesi’ olarak değiştirilmiştir.  2014-
2015 eğitim-öğretim yılında uygulanan programda ‘Kuvvet ve Hareket Ünitesi’ nde yer alan 
alt konular şunlardır: Yayları tanıyalım, iş ve enerji, basit makineler, enerji ve sürtünme 
kuvveti. 2018 yılında yapılan son değişikliklere göre ise programda ‘Kuvvet ve Enerji 
Ünitesi’ nde yer alan alt konular ise şunlardır: Kütle ve ağırlık ilişkisi, kuvvet, iş ve enerji 
ilişkisi, enerji dönüşümleri. Enerji dönüşümleri konusu soyut ve öğrenilmesi zor bir konu 
olduğu için öğrenciler bu konuda kavram yanılgılarına sahiptir (Kurnaz, 2011). Dolayısıyla 
öğrencilerin konu ile ilgili akademik başarılarını değerlendirebilmek için kavram yanılgıları 
içermeyen ölçme araçlarının geliştirilmesi gerekmektedir.  Konu ile ilgili literatür 
incelendiğinde ‘Enerji Dönüşümleri’ konusuna yönelik geliştirilen ve açık uçlu sorulardan 
oluşan herhangi bir ölçme aracına ulaşılamamıştır. Literatürde genellikle ‘Kuvvet ve Enerji 
Ünitesi’ndeki bütün konuları ve kazanımları kapsayan ve çoktan seçmeli sorulardan oluşan 
ölçme araçları geliştirilmiştir (Örneğin; Aktaş, 2017; Gazibeyoğlu, 2018; Güngörmez & 
Akgün, 2018). TIMSS ve PISA gibi uluslararası değerlendirmelerde bulunan sınavlarda da 
açık uçlu ve yoruma dayalı sorular yer almaktadır. Yukarıda belirtilen eksiklikler 
doğrultusunda mevcut araştırmada ‘Enerji Dönüşümleri’ konusuna yönelik açık uçlu 
sorulardan oluşan bir ölçme aracı geliştirilmesi amaçlanmıştır. 
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Yöntem 

Ölçme Aracının Geliştirilme Süreci 

Mevcut araştırmada öğrencilerin “Enerji Dönüşümleri” konusuna dair başarılarını 
değerlendirmek için açık uçlu sorulardan oluşan bir ölçme aracı geliştirilip geçerlik ve 
güvenirlik incelemeleri yapılmıştır.  Bu amaç doğrultusunda öncelikle Milli Eğitim Bakanlığı 
2018-2019 eğitim-öğretim yılı fen bilimleri dersi öğretim programı incelenmiştir. Sonrasında 
7. sınıf fen bilimleri dersi öğretim programında ‘Enerji Dönüşümleri’ konusunda yer alan 
kazanımları ölçmeye yönelik 15 açık uçlu soru hazırlanmıştır. Ölçme aracındaki sorular, Milli 
Eğitim Bakanlığı tarafından 2018 yılında revize edilen Fen Bilimleri Dersi Öğretim 
Programı’ndaki “Enerji Dönüşümleri” konusunda yer alan kazanımlar doğrultusunda 
hazırlanmıştır. Kazanımlar aşağıda belirtilmiştir: 

1- Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır.  
2- Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin 
korunduğu sonucunu çıkarır. 
3- Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar. 
4- Hava veya su direncinin yaşamdaki etkisini fark eder. 
5- Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 
 

Soruların hazırlanmasında Fidan’ın (2018) yaptığı çalışma kapsamında ‘Kuvvet ve 
Enerji’ ile ilgili olarak geliştirdiği başarı testinden,  Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, 
Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan kazanım kavrama 
testinden ve ‘Tennessee Comprehensive Assessment Program Achievement Test’ ten 
yararlanılmıştır. Sorular hazırlandıktan sonra Fizik alanında uzman 1 öğretim üyesinden, Fen 
Eğitimi alanında uzman 3 öğretim üyesinden, Ölçme ve Değerlendirme alanında uzman bir 
öğretim üyesinden, 3 fen bilimleri öğretmeninden ve Türk Dili ve Edebiyatı alanında uzman 
olan 1 öğretim üyesinden uzman görüşü alınmıştır. Yapılan öneriler ve eleştiriler 
doğrultusunda soru sayısı 7’ye düşürülmüştür. Ölçme aracı, ‘Enerji Dönüşümleri’ konusu ile 
ilgili bütün kazanımları içermektedir. Ölçme aracında enerji dönüşümleri konusuna ilişkin 
olarak, kinetik enerji, potansiyel enerji, kinetik ve potansiyel enerjinin birbirine dönüşümü, 
sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisi, hava veya su direncinin yaşamdaki etkisi 
konusunda açık uçlu sorular yer almaktadır. Kapsam geçerliğini sağlamak amacıyla belirtke 
tablosu hazırlanmıştır. Hazırlanan 7 sorunun pilot uygulaması yapılmıştır. Soruların pilot 
uygulaması, 2018-2019 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde İstanbul ili Esenyurt ilçesindeki 
bir ortaokulda, Muş ili merkezindeki bir ortaokulda ve Muş iline bağlı bir köydeki bir 
ortaokulda 8. sınıfta öğrenim gören 41 öğrenciyle yapılmıştır. 41 öğrencinin sundukları 
görüşler ve pilot uygulamadan elde edilen sonuçlar doğrultusunda gerekli düzeltmeler 
yapılmış ve sorulara son hali verilmiştir. Bununla birlikte mevcut ölçme aracı kapsamındaki 7 
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soruya verilen cevapları değerlendirebilmek amacıyla bir rubrik geliştirilmiştir. Bu doğrultuda 
cevaplar, ‘Yanlış Cevap/Tatmin Edici Olmayan Cevap, Kısmen Doğru Cevap, Tam Doğru 
Cevap/Tatmin Edici Cevap ve Cevap Yok’ şeklinde değerlendirilmiştir. 

Sonuç ve Öneriler 

Başarılı bir fen bilimleri dersi öğretiminin önemli özelliklerinden biri de öğetimin 
başarılı ve doğru bir şekilde ölçülmesidir (İdin & Aydoğdu, 2016).  Bunu sağlamak için 
kavram yanılgısı içermeyen geçerli ve güvenilir ölçme araçları geliştirmek önem arz 
etmektedir. Mevcut araştırma kapsamında ‘Enerji Dönüşümleri’ konusu ile ilgili bir ölçme 
aracı geliştirilmesi amaçlanmıştır. Sonuç olarak, mevcut araştırma ile 7. sınıf düzeyinde 
‘Enerji Dönüşümleri’ konusunda öğrencilerin akademik başarılarını ölçmeye yönelik açık 
uçlu 7 sorudan oluşan geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı geliştirilmiştir. ‘Enerji 
Dönüşümleri’ konusunda hazırlanan ölçme aracı 8. sınıf düzeyindeki 41 öğrenciye 
uygulanmış ve değerlendirilmiştir. Bu ölçme aracı ileride yapılacak olan çalışmalarda daha 
büyük örneklemlerle ve farklı sınıf düzeylerinde uygulanabilir. ‘Enerji Dönüşümleri’ 
konusunda hazırlanan ve açık uçlu sorulardan oluşan bu ölçme aracı öğrencilerin akademik 
başarılarını değerlendirmek için kullanılabilir. 
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Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü 
tarafından hazırlanan kazanım kavrama testleri. 
https://odsgm.meb.gov.tr/kurslar/KazanimTestleri.aspx?sinifid=3&ders=3 

Tennessee Comprehensive Assessment Program Achievement Test ~ Grade 6. 
https://www.duboisartsandtech.org/ourpages/auto/2016/1/2/55472391/Science%20Gra
de%206%20Practice%20Test.pdf 
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Abstract: In this research, it is aimed to examine the views and suggestions of pre-service 
early childhood teachers (PECTs) towards the successful implementation of STEM-based 
lessons. The qualitative research method was applied in the research. Research was conducted 
with 39 sophomore PECTs. Data collection tools were an open-ended questionnaire, focus 
group interview, and observation notebooks. Data analysis was conducted with the content 
analysis method. At the end of the analysis, regarding the views and suggestions of PECTs 
towards the successful implementation of STEM-based lessons, 8 themes were obtained: 
Materials to be used, group work, classroom order & management, time management, 
appropriateness to children’s level, identifying & expressing problem, planning & 
implementation activities and implementing STEM education. In the present study, it is 
important to determine the views and suggestions of PECTs towards the successful 
implementation of STEM-based lessons to improve the quality of STEM education 
implementations.   

Keywords: STEM-based lessons, Pre-service early chidhood teachers, Views, 
Suggestions 

 
Introduction 

In today’s world, having 21st century skills such as problem-solving, critical thinking, 
teamwork, communication, and cooperation is important for individuals in both daily and 
professional life. Therefore, it is necessary to develop the 21st century skills of children as of 
the early childhood period. One of the approaches that can provide the development of these 
skills is STEM education (Erdogan, Ciftci, Yıldırım, & Topcu, 2017), which is based on the 
integration of disciplines such as science, technology, engineering and mathematics 
(Gonzalez & Kuenzi, 2012). 

 

For successful implementation of STEM education, qualified teachers need to be 
trained. Research has reported that one of the most important obstacles before the successful 
implementation of STEM education is the lack of qualified teachers (e.g., Ejiwale, 2013). 
Teachers may have problems in the implementation of STEM education. Difficulties 
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encountered in the implementation of STEM education can cause inefficiency. Teachers 
experience problems in the implementation of STEM-based activities such as time 
management, STEM integration, and designing activities being appropriate to the level of 
students (Ramli, Talib, Hassan & Abdulmanaf, 2017; Shernoff, Sinha, Bressier & Ginsburg, 
2017). In order to overcome such problems, pre-service teachers and teachers need to receive 
training. Because of the quality of trained teachers helps students to reach higher academic 
standards (Ejiwale, 2013). 

 
Teachers should feel competent to implement STEM education. Therefore, pre-service 

teachers and teachers should be supported to become experts in STEM pedagogy and gain 
STEM content knowledge (Ejiwale, 2013; Stohlmann, Moore & Roehrig, 2012). In order to 
make STEM education implementations more qualified, it is important that teachers and pre-
service teachers apply STEM education and provide suggestions in line with these 
implementations. To this end, pre-service early childhood teachers (PECTs) received STEM 
education for a while and then planned STEM-based lessons under the guidance of course 
instructor and implemented them in the classroom environment within the scope of the 
present study. In this framework, PECTs expressed their views and suggestions towards the 
successful implementation of STEM-based lessons by taking into consideration their 
experiences of planning and implementation in the present study. 
 
Research Question 

What are the views and suggestions of pre-service early childhood teachers’ towards 
the successful implementation of STEM-based lessons? 
 
Method 

In order to obtain more in-depth information about the problems experienced by 
PECTs during the planning and implementation of STEM-based lessons, the qualitative 
research method was used (Lincoln & Guba, 1985). To this end, PECTs received, STEM 
education. Then, as a group, they planned and implemented STEM-based lessons under the 
guidance of course instructor. 

 
Participants 

The research group included 39 sophomore PECTs at a state university in Istanbul, 
Turkey. The course titled “Science Education in Early Childhood” was voluntarily selected by 
the participants to take part in the research. The age range of participants is 20-23 and 36 of 
the participants were female and 3 were male. In the research, real names of the participants 
were not provided and pseudonym was used. 
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Implementation 
The research was carried out within the scope of the course “Science Education in 

Early Childhood”. The course of the research lasted for 14 weeks.  The course includes two 
main parts.  

In the first part of the course, PECTs were informed about the definition and historical 
development of STEM education by the course instructor who also demonstrated sample 
implementations. 

 
In the second part, PECTs were asked to plan and implement STEM-based lessons in 

groups which consisted of 3-4 people. In this process, the participants were continuously 
guided by the course instructor. Table 1 presents STEM lesson plans developed by PECTs. In 
the process of implementing these plans, the participants used the engineering design process 
developed by Engineering is Elementary (EiE) and comprising of 5 stages. 

 
Table 1 
Topics of STEM lesson plans 

Group Lesson Plan Engineering Design Process (EiE) 
 
1 

 
Let the Birds Perch On 

 
In the process of implementing STEM-
based activities, PECTs followed 5 
steps:  
Step 1: Ask 
Step 2: Imagine 
Step 3: Plan 
Step 4: Create 
Step 5: Improve 
 

2 Let’s Clean Water 
3 Let’s Feed Pandas 
4 Let’s Make a House for the 

Kitty 
5 
6 
7 
8 

Our Tent in the Forest 
Wind Force 
Movement 

Buoyancy of Water 

 
Data Collection and Analysis 

Data collection tools of the study were open-ended questionnaire, focus group 
interview and observation notebooks. Besides, data triangulation was performed. All the 
interviews were done in the same environment (an office). Duration of each interview was 
between 20 and 30 minutes. A voice recorder was used to record the interviews. A 136-
minute audio recording was transcribed and a total of 36 pages of data were obtained. In the 
preparation of the open-ended questionnaire, the opinions of the researchers who were experts 
in STEM education were asked. The questions involved in the interview were also checked by 
a researcher who was an expert in the field of Turkish Language and Literature in terms of 
grammar, clarity, and comprehensibility. In accordance with the expert opinions, corrections 
required were applied to the questions. In addition, the pre-service teachers wrote down what 
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they observed, how they felt, their criticism and suggestions in the observation notebooks on a 
weekly basis. 

 
Content analysis method was applied to evaluate the data obtained through open-

ended questionnaire, focus group interview and observation notebooks. Accordingly, codes, 
categories, and themes were obtained. The researchers coded some of the data independently. 
The consensus rate was 87% and the rest of the data was analysed by one researcher. 
Researchers discussed and tried to compromise in cases of disagreement. 
 
Results 

The table below presents the views and suggestions of the pre-service early childhood 
teachers towards the successful implementation of STEM-based lessons. 

 
Table 2 
Views and Suggestions about Successful Implementation of STEM-based Lessons 

 Views and 
Suggestions 

Exemplar 

 
 

 
 
 

Materials to be 
Used 

Selection of 
appropriate 
materials  

We should have given importance to identifying 
materials appropriate to the activity. (Özge) 

Use of materials in 
different types  

We could have used different materials when 
implementing the activity. So, maybe our material 
variety was low. (Nihan) 

Use of safe materials  When choosing materials, care must be taken to 
ensure that it is safe for children. (Esin) 

Selection of simple 
and easy-to-access 
materials  

Importance should be give to designing and building 
with simple and easy materials. (Zeynep) 

Use of interesting 
materials  

Importance should be given to the use of materials 
that may attract children’s attention. (Beyza) 
 

 
 

 
 

Group Work 

In-group 
communication 

We should have acted more simultaneously with 
group members by ensuring more communication in 
order to prevent miscommunication and dilemmas 
during the implementation. (İlay) 

Detecting the roles 
of the group 
members  

It should be clear what each of the group members 
will do in the process of planning and implementing 
the activity. (Ece) 

Frequent meeting of 
the group members  

We could have more meetings with the group 
members during the planning stage of the activity. We 
only met once. (Suzan) 
 

 
 

 
 

Classroom Order 
and Management 

Sitting arrangement 
to enable everyone 
to see  

Not all students were able to monitor the activity 
during the implementation process. This problem 
could have been solved with a U-shaped sitting 
arrangement. (Büşra) 

Projecting the 
activity with 

The activity could have projected with cinevision to 
ensure all students to watch it. (Tuba) 
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cinevision  

Effective classroom 
management  

Despite the small class size, we had difficulty in 
classroom management. Better planning can be made 
for more successful classroom management. (Ayfer) 
 

 
 
 
 

Time 
Management 

Appropriate time 
limitation for the 
activities 

Our time limitation was not enough in our activity. In 
order to determine a more appropriate time for the 
activity to be performed, we could have applied the 
activity ourselves before applying it to the students. 
(Zehra) 

Time limitation for 
each stage in the 
engineering design 
process  

Each step of explaining the problem, producing a 
solution to the problem, drawing the prototype, 
forming the product and testing should be given a 
certain period of time. (Bilge) 
 

 
 
Appropriateness 

to Children’s 
Level 

Preparing STEM 
lesson plan in line 
with children’s 
development level 

The characteristics of children's development level 
should be known and activities should be prepared 
accordingly. We could have prepared a little easier 
and more suitable activity for children. (Fatma) 

Selecting interesting 
subjects and designs  

Perhaps, more interesting subjects and designs could 
have been addressed so that children were not 
distracted. (Zehra) 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Identifying & 
Expressing the 

Problem  

Selecting videos 
which are long to 
distract children  

The videos we used to explain the problem were long. 
Shorter videos should have been used considering 
children's attention span. (Hande) 

Using drama to 
express the problem  

We could have explained the problem in different 
ways. For example, if the problem had been explained 
with drama, it could have been more effective. 
(Merve) 

Active participation 
in the presentation 
of the problem  

In order for children to understand the problem better, 
attention should be paid to their active role in the 
presentation of the problem. (Makbule) 

Clear and 
comprehensible 
presentation of the 
problem 

We could have expressed the problem more clearly. 
The students had difficulty because we explained the 
problem in a complex way. (Pelin) 

Presentation of the 
problem with 
storytelling  

In fact, the video we used was related to the problem, 
but it was quite confusing. The problem can be more 
effective if given with a story. (Zehra) 

Selecting an 
interesting problem 
which is related to 
daily life  

We could have identified a more problematic and 
more remarkable problem in everyday life. The 
problem we identified was not a common problem in 
daily life. (Gülsüm) 
 

 
 
 
 

 
 

Use of games in 
STEM education  

STEM activities should include games that improve 
children's creativity. (Fatma) 

More research for 
the planning stage of 
the activity  

We could have carried out more research on STEM 
education during the planning stage of the activity. 
(Nagah) 

Planning Children in need of special education in the classroom 
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Planning and 

Implementation 
Activities  

considering children 
with special needs  

can be identified and a STEM lesson plan can be 
developed accordingly. (Nihan)  

Completing 
technical 
preparations before 
the lesson  

We were unable to turn on the computer during the 
implementation process. There was a problem. We 
should have checked and prepared this before. (Yıldız) 
 

Performing sample 
activities  

Sample activities can be performed for children to 
help them design more easily. (Nilay) 

Ensuring students to 
feel empathy  

Stories, dramas can be included in the activities to 
help students feel empathy. (Ayşe) 
 
 

 
 
 
 

Implementing  
STEM Education  

Providing in-service 
and pre-service 
training  

Pre-service early teachers and teachers should receive 
STEM education. (Furkan) 

Including “STEM 
Course Plan and 
Implementation” 
course to the 
program  

A course such as “STEM Course Plan and 
Implementation” could be included in programs at 
education faculties. (Merve)  

Educating families  Awareness-raising activities should target families and 
they also receive STEM education (Sena) 

 
As presented in Table 2, the themes were identified regarding the views and 

suggestions of PECTs towards the successful implementation of STEM-based lessons. These 
themes are; Materials to be used, group work, classroom order & management, time 
management, appropriateness to children’s level, identifying & expressing the problem, 
planning & implementation activities and implementing STEM education.  

 
Discussion and Conclusion 

The present study examines the views and suggestions of PECTs towards the 
successful implementation of STEM-based lessons. At the end of the analysis, it was found 
that the PECTs stated their views and suggestions on materials to be used, group work, 
classroom order & management, time management, appropriateness to children’s level, 
identifying & expressing the problem, planning & implementation activities and 
implementing STEM education. Similar opinions and suggestions have been presented in the 
literature. For example, Ramli, Talib, Hassan, and Abdulmanaf (2017) concluded that in order 
to successfully implement STEM education, it is necessary to design activities appropriate to 
the level of the students, to attract their attention and to give importance to time management. 
In another study, Shernoff, Sinha, Bressier, and Ginsburg (2017) reported that time 
management, group work, and cooperation should be given importance in order to 
successfully implement the STEM education, similar to the results obtained in the present 
study. Ejiwale (2013), Shernoff, Sinha, Bressier, and Ginsburg (2017) and Uğraş (2017) 
concluded that pre-service teachers and teachers should be given STEM education. 
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Stohlmann, Moore, and Roehrig (2012) reported that, as in the present study, the education of 
STEM teachers and the materials to be used in the activities should be given importance. In 
order to implement STEM education for pre-schoolers more successfully, the views of PECTs 
should be taken into consideration, like the present and future studies. 
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   AZƏRBAYCANDA “KAMANÇA MƏKTƏBİ” 
DƏRSLİKLƏRİNİN QARŞILIQLI ƏLAQƏLƏRİ 

     İNTERACTİON OF TEXTBOOKS “KAMANCHA SCHOOL” İN AZERBAİJAN 
                                                Səbinə Afaqil qızı MƏMMƏOVA 
                              Azərbaycan Milli Konservatoriyası müəllim, dissertant 
              Özet  
          
          Açar sözləri: kamança, Cəvahir Həsənova, dərslik, tədris 
         Azərbaycan musiqi mədəniyyətini milli alətlərimiz olmadan təsəvvür etmək qeyri-
mümkündür. Milli  musiqimizin  formalaşmasında bir çox qədim çalğı alətlərimizlə yanaşı, 
kamança alətinin də müstəsna rolu vardır. Simli-yaylı çalğı aləti olan kamançaya son illər 
ərzində marağın daha da artması çox sevindiricidir. Kamançadan müxtəlif janrlar  (folklor, 
aşıq yaradıcılığı və şifahi professional musiqi) çərçivəsində, eyni zamanda, xarici və ölkə 
bəstəkar əsərlərinin ifasında geniş istifadə edilir. İstər xalq, istərsə də profesional musiqi 
yaradıcılığı janrında istifadə olunan bu alətin səs ahəngi, ifa tərzi musiqi əsərinə öz təsirini 
göstərir və dinləyiciyə doğmalıq, yaxınlıq hissi aşılıyır. 
 Qədim zamanlardan bu günümüzə qədər kamança alətinin tədqiqi ilə bağlı bir sıra 
elmi əsərlər, məqalələr, araşdırmalar aparılmışdır. Lakin aparılan araşdırmalar nəticəsində 
məlum olur ki, Azərbaycan professional musiqi yaradıcılığında kamança aləti sahəsində 
tədqiqatların sayı çox məhduddur. Müasir dövrümüzdə kamança alətində not tədrisinin inkişaf 
etməsinə baxmayaraq, muğam ifaçılığı üzrə aparılan araşdırmalar qədər diqqət mərkəzində 
olmamışdır. Kamança ifaçılığında not tədrisi barəsində elmi tədqiqatların, araşdırmaların 
sayca az olması, mövzuya olan marağı artırır və məqalənin önəmini şərtləndirir.  
 XX əsrin əvvəllərində “Kamança məktəbi” dərsliyinin yaranması, bu alətin 
professional şəkildə tədrisinin həyata keçirilməsi (şifahi ənənə və not sistemi əsasında), ali və 
orta ixtisas musiqi təhsilli məktəblərində, uşaq musiqi məktəblərində, kolleclərdə yeni nəsil 
kamança ifaçılarının yetişdirilməsi bu alətin musiqi mədəniyyətimizdəki önəmli rolunu bir 
daha təsdiq edir. Təqdim etdiyimiz məqalədə müxtəlif müəlliflərə xas olan kamança məktəbi 
dərsliklərinin oxşar, fərqli cəhətləri araşdırılmış və bu dərsliklərin professional kamança 
ifaçılarının yetişməsindəki rolu  qeyd olunmuşdur. 
 
        ABSTRACT 
         Keywords: kamancha, Javahir Hasanova, textbook, teaching 
         It is impossible to imagine musical culture of Azerbaijan without our national 
instruments. Kamancha plays a special role in the formation of our national music along with 
many ancient instruments. It is encouraging that, there has been growing interest to the 
kamancha, a bowed string musical instrument in recent years. Kamancha is widely used in 
various genres (folklore, ashug art and professional folk music), as well as performed by 
foreign and local composers. Sound harmony and style of this instrument, both in the genre of 
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folk and professional musical creativity, have an impact on the music and instill a sense of 
kinship and intimacy to the listener.  

A number of scientific works, articles and researches on the study of instrument 
kamancha have been conducted from ancient times to present day. However, researches show 
that, the number of studies in kamancha instrumentation area in professional music production 
of Azerbaijan is rather limited. Despite the development of note training of the kamancha 
instrument in our time, it was not in the spotlight as much as the studies on mugham singing. 
A small number of scientific studies and explorations on note teaching in the kamancha 
performances increase interest in the topic and stipulates the importance of the paper. 

The creation of the “Kamancha School” textbook in the early 20th century, 
professional teaching of this instrument (based on folk tradition and note system), the 
improvement of a new generation of kamancha performers in high and secondary vocational 
music schools, children's music schools and colleges confirm once again urgent role of this 
instrument in our music culture. The similarities and differences of kamancha school 
textbooks specific to different authors were studied and the role of these textbooks in the 
training of professional kamancha performers were outlined in the paper we studied. 
 
    
GİRİŞ 
 
          Milli çalğı alətlərimiz içərisində kamança həzin tembri, zəngin melodik imkanları ilə 
fərqlənən bir alətdir. Kamança aləti həm muğam ifaçılığında, həm də not ifaçılığında xeyli 
inkişaf yolu keçmişdir. Musiqi təhsili sistemində milli çalğı alətlərimizin sırasında kamança 
aləti də geniş surətdə tədrisə cəlb olunmuşdur. Bu alətin tədrisi və inkişaf etdirilməsi üçün 
ölkəmizdə hər cür şərait yaradılmışdır. Dövlətimizin qayğısı və Azərbaycan Respublikasının 
birinci vitse-prezidenti Mehriban xanım Əliyevanın səyi nəticəsində Azərbaycan kamança 

ifaçılığı, bir sözlə, kamança aləti 2017-ci ildə YUNESKO-nun 
qeyri maddi-mənəvi irs siyahısına daxil olmuşdur. Kamançanın 
dahi bəstəkar Ü.Hacıbəylinin təşəbbüsü ilə tədrisə daxil 
edilməsi Azərbaycan musiqi mədəniyyətində əlamətdar hadisə 
kimi tarixə yazılmışdır. Çünki kamançanın tədrisində muğamla 
bərabər notlu ifanın tətbiq edilməsi milli ifaçılıq sənətimizdə  
yeni istiqamətin – notlu ifanın əsasını qoydu və bunlar da  
gələcəkdə alətin yeni ifaçılıq çalarları ilə zənginləşməsində 
böyük rol oynadı. 1920-ci illərdə  xalq çalğı alətlərinin 
tədrisinə başlanılması, sonralar xalq çalğı alətləri orkestrinin 
yaradılması kamançada not ifaçılıq mərhələləri üçün 
əhəmiyyətli stimul yaratdı. Bunların nəticəsidir ki, 1940-cı ildə  

Üzeyir Hacıbəylinin redaktorluğu ilə ilkin tədris vəsaiti kimi Cəvahir Həsənovanın  
“Kamança məktəbi” dərsliyi işıq üzü gördü. Cəvahir xanımın “Kamança məktəbi” dərsliyi bir 
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tədris vəsaiti olaraq alətin ifaçılıq xüsusiyyətlərinin öyrənilməsinə xidmət edir. Dərsliyə nəzər 
saldıqda kamança alətinin ifa texnikasına dair müəyyən vəsaitlərin və üsulların çox incəliklə 
əks olunduğunu görmək mümkündür. Onu da qeyd edək ki, “Kamança məktəbi” dərsliyi 
sonralar müasir təhsil sisteminin tələblərinə uyğun olaraq 1970 və 2008-ci illərdə görkəmli 
bəstəkar  Ramiz Mirişli, 2005-ci ildə Rəna Rəcəbova və Ofelya İmanova tərəfindən nəşr 
olunmuşdur. Qeyd etdiyimiz son nəşrə yeni müəlliflər də cəlb olunaraq yenidən işlənmişdir. 
Həmin nəşr Dəyanət Quliyev, Rauf İmanov, Ofelya İmanova, Rəna Rəcəbova tərəfindən 
2013-cü ildə yenidən nəşr edilmişdir. Adlarını qeyd etdiyimiz dərsliklərin bir-birindən 
fərqləndirən özünəməxsus cəhətlərinin olmasına baxmayaraq əsas forma kimi Cəvahir 
xanımın dərsliyi əsas sütun rolunu oynamışdır. Dərsliklərin arasında bənzər cəhət odur ki, hər 
bir dərsliyin əsas məqsədi ibtidai kamança tədrisinin ən başlıca vəzifələrini yerinə yetirmək, 
barmaqların düzgün qoyulması, kamanın hərəkətləri ilə əlaqələndirilməsi və çalğı 
vərdişlərinin mənimsənilməsidir. Cəvahir xanım və ondan sonra nəşr edilən digər müəlliflərin 
dərsliklərində bunlar nəzərə alınmışdır. Bu gün də yaranan yeni dərsliklərin mayası məhz 
həmin kitabdan götürülüb.  

 İndi isə istərdim ki, Cəvahir 
Həsənova və digər müəlliflərin tərtib 
etdikləri “Kamança məktəbi “ 
dərsliklərinin təhlilini təqdim edək. 
Cəvahir Həsənovanın “Kamança 
məktəbi” dərsliyi ilk əvvəl alət ilə 
tanışlıqdan başlayır. Şəkillər vasitəsilə  
kamançanın quruluş hissələri  və onların 
adları göstərilir. Dərslikdə not adları 
kaman açarında şagirdə öyrədildikdən 
sonra praktiki çalğıya yer verilir.  

Beynəlxalq pedaqoji prinsiplərdən bəhrələnən  C.Həsənova ilk dəfə məşğələlərdə sağ əl üçün 
praktiki məşğələləri ardıcıl olaraq  bütöv, yarım, çərək notlarla aparır.  Bu zaman şagirdə 
həmin ölçülü notların  pauzaları, həm nəzəri, həm də praktiki olaraq not nümunələrində də 
təcəssüm etdirilir. Burada əsas məqsəd məşğələlər vasitəsilə şagirddə ilkin ritmik duyğuların 
bünövrəsini qoymaqla bərabər, həm də kamanın simlərdə əvəzlənməsinə tədrici alışdırmaqdır. 
Dərsliyin səkkizliklər bəhsində başlanan musiqi nümunələrində kamanı işlətmək texnikası və 
barmaqların hərəkətini çevikləşdirmək məqsədi ön plana keçir və bu proses dərsliyin əsas 
qayəsini təşkil edir. Onu da qeyd edək ki, dərslikdə etüd-qamma tipli məşğələlərə yer 
verilərkən sinkopalı məşqlərin verilməsi də diqqəti çəkən məqamlardandır. Sinkopaların 
dərindən mənimsənilməsi üçün “Kamança məktəbi” ndə lazımi qədər məşğələlər tapmaq 
mümkündür. Bura həm Azərbaycan, həm də xarici müəlliflərin musiqi nümunələri daxildir. 
Kitabda “Melizm” bölməsində çalınan musiqi nümunələri pyeslərdə cazibədar və 
emosionallıq üçün zəmin yaradır. Müəllif melizm növlərinin yazılışı, eləcə də çalğısı 
haqqında məlumat verir. Dərslikdə bəzək işarələrinin yazılış qaydası ilə bərabər onların çalğı 
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üsulları da geniş şərh edilir. Bunlardan sonra mövzuya uyğun olaraq maraqlı musiqi 
parçalarının verilməsindəki məqsəd mövzunun tam mənimsənilməsi və möhkəmlənməsidir. 
91-ci saydan 133-cü saya qədər əsasən bir-birindən xarakteri, emosional ruhu, texniki 
quruluşu ilə fərqlənən pyeslərlə yanaşı, pyeslərin təmiz, aydın səslənməsi məqsədilə müəyyən 
məşğələ tipli musiqi nümunələrinə geniş yer verilir. Burada Ü.Hacıbəylinin “Arşın mal alan” 
operettasından “Əsgərin mahnısı”, M.Maqomayevin “Şah İsmayıl” operasından duet, 
S.Rüstəmovun “Sərhədçilər marşı”, Mazasın məktəbindən iki kamança üçün “Pyes” və s. bu 
kimi digər əsərlər ifaçının notu üzündən oxumaq vərdişini, musiqi dünyagörüşü, müəyyən 
melodik və ritmik quruluş, arpeciolu manevrlər, kaman-barmaq hərəkət surəti, müəyyən 
dərəcədə texnikası haqqındakı təsəvvürünün yüksəlişində lazımi rol oynayır. Burada milli 
məqama söykənən etüdlər də diqqəti cəlb edir. Həmçinin, “Şüştər” və “Çahargah” adlı etüdlər 
öz texniki quruluşu və melodik cəhətlərinə görə oxşar olsa da şagirddə milli intonasiya ilə bir 
qədər də geniş şəkildə təsəvvür yaratmağa imkan yaradır.  
 Ramiz Mirişlinin 1970 və 2008-ci illərdə (Ramiz Mirişli və Nazim Mirişli) nəşr 
olunan redaksiyalarına nəzər saldıqda aralarında çox da böyük bir fərq olmadığını görürük. 
Sadəcə ikinci redaksiyada məşğələlərin sayı artırılmış və daha iri həcmli pyeslər əlavə 
olunmuşdur. F.Əmirov “Lirik rəqs”, Q.Qarayev “Fikirli”, M.Maqomayev “Radio marşı”, 
Z.Bağırov “Romans”, F.Şubert “Vals” ikinci redaksiyaya əlavə olunmuş pyeslərdir. Ramiz 
Mirişlinin “Kamança məktəbi” dərsliyi Cəvahir Həsənovanın dərsliyindən fərqli olaraq, bu 

kitab həm müasir tələblərə 
uyğunlaşdırılmış, həm də elmi-metodiki 
baxımdan əhatəli, bədii tədris materialı 
baxımından daha geniş musiqi 
materialları ilə dolğunlaşdırılmışdır. Bir 
cəhəti də nəzərə çatdıraq ki, kamançaya 
aid bütün pozisiyaların daxil edilməsi 
bu kitabın ən dəyərli səciyyəvi 
xüsusiyyətlərindəndir. Cəvahir xanımın 

iki kamança üçün işlədiyi Ü.Hacıbəylinin “Kolxoz qızlarının xoru”, Mazas məktəbindən 
pyeslər şagirdlərin ansambl üçün ifaçılığına hazırlıq mərhələsi kimi baxılır. Biz Ramiz 
Mirişlinin dərsliyində də Ü.Hacıbəyli “Ey səba yeli”, M.Qlinka “Bülbül” adlı əsərlərinin iki 
kamança üçün işləndiyinin şahidi oluruq.  
 O.İmanova, R.Rəcəbova 
tərəfindən 2005-ci ildə nəşr olunan 
dərsliyin  Cəvahir xanımın dərsliyi ilə 
bənzərliyi əsərlərin fortepiano 
partiyalarının olmadan verilməsi idi. 
Müəlliflər əsasən, qamma-etüd 
məşğələlərinə və kiçik həcmli pyeslərə 
üstünlük vermişlər. Həmçinin, bu 
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dərslikdə əcnəbi xalqların musiqilərindən də nümunələr verilmişdir. Bu nümunələrin olması 
həm azyaşlı  şagirdlərin bu xalqlar və onların musiqisi haqqında ilkin təəssürat yaratmasına 
kömək etdi. 2013-cü ildə nəşr edilən redaksiyanı isə birincidən fərqləndirən cəhət 
fortepianonun müşaiyəti ilə çalınan pyeslərin daxil edilməsidir. . 
 Bura biz  Q.Sviridov “Romans”, A.Qlazunov “İspan əqsi” əsərlərini aid edə bilərik.  
Dərslikləri bir-birindən fərqləndirən əsas cəhətlərdən biri də o idi ki,  Cəvahir Həsənovanın 
“Kamança məktəbi” dərsliyi iki illik musiqi təhsili üçün digər dərsliklər isə beşillik musiqi 
tədrisi üçün yazılmışdır. Dərsliklərdə Azərbaycan və xarici bəstəkar əsərlərinə geniş və 
dolğun surətdə yer verilir. Bu da ixtisas müəlliminin əlavə bədii materiallar axtarıb lazımsız 
vaxt itirməməsinə xeyli kömək edir. Çox zaman kamançanın ifa imkanlarını genişləndirmək 
məqsədilə xarici  müəllif əsərlərinin istifadəsinə üstünlük verilmişdir. Bunlar da alətin kaman 
ştrixləri və pozisiya kimi kamançaya məxsus yeni ifadə vasitələri ilə zənginləşməsində böyük 
rol oynamışdır.  
 1940-cı ildə nəşr edilmiş bu dərslik kamança ifaçılığının gələcək inkişafı üçün mühüm 
stimul yaratdı və onun tədrisinin elmi əsaslar üzrə qurulmasına xeyli dərəcədə kömək etdi.  
       
       SONUÇ 
 Məqaləni sona yetirərək qeyd edə bilərik ki, Ü.Hacıbəylinin 1920-ci illərdən təməli 
qoyduğu xalq çalğı alətlərində not ifaçılığı, o cümlədən, kamança not ifaçılığı 1950-ci illərdən 
başlayaraq xüsusi dinamik mərhələ ilə inkişaf edərək XXI əsrdə böyük nailiyyətlər əldə 
etmişdir. Bu nailiyyətlər isə kamança üçün yeni-yeni köçürmə və orijinal əsərlərin 
yaranmasına səbəb olaraq kamançanın bədii və texniki imkanlarını yeni ifaçılıq xüsusiyyətləri 
ilə zənginləşdirmişdir. Musiqi təhsilində daima yeniləşən və təkmilləşən metodikaya ehtiyac 
duyulur. Bütün bu dərs vəsitləri və məcmüələrin hazırlanması Azərbaycan kamança  
ifaçılarının musiqi dünyagörüşünün artmasına və texniki ifaçılıq  qabiliyyətinin inkişafına 
səbəb olmuşdur. Bu dərsliklərə daxil edilən əsərlər seçilərkən kamança alətinin səs tutumu, 
intonasiya, ritm və dinamik keyfiyyətləri nəzərə alınmışdır. Mübaliğəsiz demək olar ki, 
kamança məktəbi dərslikləri bu gün də gənc kamança ifaçılıarımızın yetişməsində, onlara 
ilkin implus və istiqamət verən əvəzedilməz tədris vəsaiti kimi mühüm rol oynayır. Müxtəlif 
müəlliflər tərəfindən nəşr olunsa da metodik cəhətdən eyni prinsipə əsəslanır. Çox təəssüf ki, 
son zamanlar bəzən yararsız dərsliklər də meydana çıxır. Lakin buna baxmayaraq sonda belə 
bir nəticəyə gəlirik ki, kamança aləti və onun tədrisi ilə bağlı bu dərsliklər  müasir 
dövrümüzdə bu alətə olan marağın daha da artmasına səbəb olmuş və yeni-yeni istedadlı 
ifaçıların yetişməsinə güclü təkan vermişdir.  
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KOLOREKTAL KANSER GENÇLERDE NEDEN ARTIYOR? 
 

Öğr.Gör.Dr. Funda Akduran 
Sakarya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi İç Hastalıkları  

Hemşireliği Anabilim Dalı 
ÖZET 
Dünyada ve ülkemizde kolorektal kanser (KRK), tüm kanserler içerisinde her iki cinsiyette de 
üçüncü sırada yer almaktadır. Gençlerde KRK sıklığının yılda yüzde 2 oranında arttığı, her 7 
kolon kanserinden birinin 40 yaş altı hastada görüldüğü ve bu tablodaki en önemli etkenlerin 
obezite ve hareketsiz yaşamla çok yakından ilişkili olduğu belirtilmektedir. KRK, diyet için 
en hassas kanserlerden birisidir. Diyet alışkanlıklarının, bağırsaktaki bakteri popülasyonlarını 
dolayısıyla mikrobiyotayı da değiştirebileceğini, bunun metabolitlerin ve hormonların 
seviyelerini değiştirerek tümör büyümesini etkileyebileceğine yönelik pek çok önemli çalışma 
yapılmaktadır. Aşırı kilolu veya obez olmak, fiziksel olarak aktif olmamak, fazla miktarda 
işlenmiş (sosis, salam, sucuk gibi tuzlu ve katkı maddeli etler) veya işlenmemiş kırmızı et 
(sığır, kuzu, karaciğer ve benzerleri) tüketmek, sigara dahil tütün ürünlerini kullanmak ve 
fazla miktarda alkol almak değiştirilebilir risk faktörleri arasında yer alırken; ileri yaş, kalın 
bağırsak polipleri, inflamatuvar bağırsak hastalığının olması, ailede kalın bağırsak polipleri 
veya kalın bağırsak kanserinin varlığı vb durumlar KRK için değiştirilemez risk faktörleri 
arasında yer almaktadır. Son yıllarda özellikle gençler arasında beslenme şeklinin daha çok 
fast food tarzı beslenmeye dönmesi, gençlerin düşük lif-yüksek yağ içeren beslenme 
alışkanlığı, önceki nesillerden daha fazla işlenmiş yiyecekleri tercih etmeleri, hareketsiz 
yaşama sebep olan durumların artması, örneğin; televizyon seyretmek için oturup geçirilen 
sürenin ve bilgisayar kullanım sürelerinin uzaması, cep telefonu ile meşgul olurken hareketin 
kısıtlanması gibi nedenler sedanter yaşama davetiye çıkarmaktadır. Tüm bunlara bağlı artan 
obezite prevalansı, özellikle genç popülasyonda KRK'lerin artış göstermesinde en önemli 
nedenler arasında görülmektedir. Bunlara ilaveten bağırsak mikrobiyotasındaki değişimler, 
artan çevresel risk faktörleri, gençler arasında yayılan sigara, nargile vb tütün ürünlerinin ve 
alkol kullanımının artması da KRK'lerin artışına olumsuz destek sağlamaktadır. 
 
Sonuç: Son yıllarda özellikle gençler arasında artan KRK’in gelişimini önlemek için 
farkındalık çalışmaları arttırılmalı, klinisyenler bu eğilimin farkında olmalı ve genç yaş 
grubunu da kapsayan tarama kılavuzları yeniden gözden geçirilmelidir.  
 
GİRİŞ 

Kanser 
Kanser, dünyadaki ikinci önde gelen ölüm nedenidir. GLOBOCAN 2018 küresel 

kanser yükü raporunda tahmini 18,1 milyon yeni kanser vakası (melanom dışı cilt kanseri 
hariç 17.0 milyon) ve 9.6 milyon kanser ölümü (melanom dışı cilt kanseri hariç 9.5 milyon) 
ortaya çıkmıştır. Küresel olarak incelendiğinde her 6 ölümden yaklaşık 1 tanesi kanserden 
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kaynaklanmaktadır. Kanser ölümlerinin yaklaşık % 70'i düşük ve orta gelirli ülkelerde görülür 
ve yaklaşık üçte birinde davranış ve beslenme riskleri ön plandadır. Bunlar; yüksek vücut 
kitle indeksi, düşük meyve ve sebze alımı, fiziksel aktivite eksikliği, tütün kullanımı ve alkol 
kullanımı olarak sıralanabilir (Bray ve ark. 2018; https://www.who.int/news-room/fact-
sheets/detail/cancer). Tütün kullanımı kanser için en önemli risk faktörlerinden birisidir ve 
kanser ölümlerinin yaklaşık % 22'sinden; hepatit ve Human Papilloma Virüsü (HPV) gibi 
kansere neden olan enfeksiyonlar ise düşük ve orta gelirli ülkelerde kanser vakalarının % 
25'inden sorumludur (GBD 2016; Plummer ve ark. 2016). 

Dünyada ve Türkiye’de KRK, her iki cinsiyette de üçüncü en yaygın kanser ve kanser 
ölümünün nedenidir. Tanıda kolon kanserli hastaların ortanca yaşı kadınlarda ve erkeklerde 
sırasıyla 68 ve 72; rektal kanserli hastaların ortanca yaşı her iki cinsiyette 63'dür (American 
Cancer Society 2018). KRK’ler 2018 verilerine göre en yaygın görülen kanserler arasında 
1.80 milyonluk vaka sayısı ile üçüncü sırada; kansere bağlı en yaygın ölüm nedenleri arasında 
ise 862.000 vaka sayısı ile ikinci sırada yer almaktadır (https://www.who.int/news-room/fact-
sheets/detail/cancer).  
 
GELİŞME 

KRK insidansı ve mortalite oranları, 50 yaşından büyük tüm yaş grupları arasında 
birçok ülkede azalma eğilimi göstermekte iken tarama yöntemlerinden faydalanmada yaş 
sınırının olduğu ve önemli semptomların fark edilmediği 50 yaş altı genç bireylerde 
artmaktadır (Chen ve ark. 2017; Ahnen ve ark. 2014).  Birçok çalışma bu konu hakkında 
önemli veriler sunmaktadır. Brenner ve arkadaşlarının Kanada’da yapmış oldukları çalışma 
sonuçlarına göre; 50 yaşın altındaki kadınlar arasında KRK insidansının 2010'dan 2015'e 
kadar yaklaşık yüzde 4,5 oranında arttığı; 50 yaşın altındaki erkekler arasında ise yıllık 
ortalama % 3,5 oranında artış olduğu görülmektedir (Brenner ve ark. 2019). Amerika’da 
yapılan bir araştırma sonucu (Virostko, 2019) benzer bir eğilimi tanımlayarak 2004 yılında 
KRK teşhisi konan hastaların %10’nunun 50 yaş altındaki hastalar iken 2015 yılında bu 
oranın  %12’ye yükseldiğini belirtmektedir. Bu artışın sadece Kuzey Amerika ile sınırlı 
olmadığı (Araghi ve ark. 2019) Avustralya, Kanada, Danimarka, Norveç, Yeni Zelanda, 
İrlanda ve Birleşik Krallık gibi yüksek gelirli ülkelerde de görüldüğü tespit edilmiştir. Benzer 
şekilde, 20 Avrupa ülkesinde yapılan bir başka araştırma (Fanny ve ark., 2019), son on yılda 
KRK insidansının arttığını, 20'li yaşlardaki artışın yılda yaklaşık yüzde 8 oranında, 30’lu 
yaşlarda yüzde 5 oranında ve 40'lı yaştakiler için yüzde 1,6 oranında olduğuna vurgu 
yapmaktadır.  
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Gençlerde Kolorektal Kanser Gelişimine Katkıda Bulunan Faktörler 
KRK’lerin yaklaşık % 5 gibi küçük bir kısmı, genetik mutasyonların neden olduğu 

Lynch sendromu gibi durumlar da dahil olmak üzere kalıtsaldır. Hastaların % 20’sinde ailede 
KRK öyküsü olmasına rağmen bunun genetik veya çevresel faktör etkili olup olmadığı net 
değildir (Castelló 2018; https://www.genome.gov/Genetic-Disorders/Colon-Cancer). 
Televizyon başında uzun zaman geçirme, sigara ve yoğun alkol tüketimi de önemli risk 
faktörleri arasında yer alır (Long 2019; https://www.cancer.org/cancer/colon-rectal-
cancer/causes-risks-prevention/risk-factors.html). Genç erişkinlerde kısa bir zaman diliminde 
gerçekleşen bu vaka artışlarının nüfustaki genetik değişikliklerden ziyade yaşam tarzı ve 
çevresel risk faktörlerinden kaynaklandığı belirtilmektedir (Brenner ve ark. 2019). Bazı 
araştırmacılar son yıllarda diyetle ilgili olumsuz değişikliklere vurgu yapmaktadır. Özellikle 
gençler arasında beslenme şeklinin daha çok fast food tarzı beslenmeye dönmesi, gençlerin 
düşük lif-yüksek yağ içeren beslenme alışkanlığı, önceki nesillerden daha fazla işlenmiş 
yiyecekleri tercih ettikleri yönündedir. Ayrıca genç erişkinlerde KRK’deki artışla bağlantılı 
olarak obezite oranlarındaki artış da çarpıcıdır (Liu ve ark. 2019; Castelló 
2018; https://www.who.int/features/qa/cancer-red-meat/en/). Diğer bir risk ise, KRK riskini 
iki-üç kat arttıran, özellikle erken yaşta tanı konulan inflamatuar barsak hastalıklarıdır 
(Triantafillidis ve ark. 2009). 
 
 
SONUÇ  
 Gençlerde artan KRK insidansının temel nedenleri tam olarak anlaşılmadığı için, mevcut 

tarama kılavuzlarında bir değişiklik yapılmadan önce, bu eğilimin nedenini açığa 
kavuşturmaya yönelik daha fazla ve kapsamlı araştırmalar yapılmalı, 

 Klinisyenler bu eğilimin farkında olmalı, genç hastaların değerlendirilmesini ve teşhisini 
hızlandırmalı, KRK’e ilişkin alarm semptomlardan, aile öyküsünden ve genetik 
sendromlardan haberdar olmalı, 

 Konuyla ilgili sağlık profesyonellerinde farkındalık yaratma ve bunun altında yatan 
nedenleri anlama konusunda acil eylem planları oluşturulmalı, 

 Kanser tarama kılavuzları güncellenerek riskli yetişkinler için yaş ortalaması 
düşürülmelidir. 
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TÜRKİYE’DE İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ 
ALANINDA YAPILAN DOKTORA TEZLERİNDE 

KURAM/MODEL KULLANIMI: SİSTEMATİK DERLEME 
THEORY/MODEL USE İN DOCTORAL THESES WRİTTEN İN THE FİELD OF 

INTERNAL DİSEASES NURSİNG İN TURKEY: A SYSTEMATİC COMPİLATİON 
 

Öğr. Gör. Dr. Öznur ADADIOĞLU1 
 1Sakarya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü 

Özet 
Amaç: Bu sistematik derlemenin amacı; kuram ve modele dayalı İç Hastalıkları Hemşireliği 
alanında yapılmış doktora tezlerinin sistematik olarak incelenmesidir.  
Yöntem: Tanımlayıcı olarak planlanan bu araştırmada; Ulusal Tez Tarama veri tabanında 
“hemşire, model, kuram, hemşirelik, teori” anahtar kelimeleriyle tarama yapılarak 2007–2017 
yılları arasında İç hastalıkları hemşireliği alanında yapılan doktora tezleri incelenmiştir. 
Verilerin değerlendirilmesinde, tanımlayıcı istatistiksel yöntemler kullanılarak, verilerin sayı 
ve yüzdelik dağılımları yapılmıştır. 
Bulgular: Araştırmaların incelenme sürecinde ilk aşamada, araştırmaya alınma kriterlerinden 
oluşan bir değerlendirme formu oluşturulmuştur. Oluşturulan bu form doğrultusunda, 
araştırmacı tarafından veri tabanı taraması yapılmıştır. Yapılan inceleme sonucunda 
Türkiye’de 2007 ve 2017 yılları arasında iç hastalıkları hemşireliği alanında model/kurama 
dayalı olarak yapılmış 25 doktora tezi olduğu saptanmıştır. Bu tezler incelemeye alınmıştır. 
İkinci aşamada; incelenecek araştırmanın adı, araştırmanın tipi ve türü, araştırmada kullanılan 
kuram/modelin adı, örneklem grubu, araştırmanın yılı ve araştırmanın sonucu başlıklarının 
yer aldığı kontrol listesi oluşturulmuştur. En fazla kullanılan kuram/modellerin Orem’in Öz 
Bakım Eksikliği Kuramı (%16), Roy’un Uyum Modeli (%16), Vaka Yönetim Modeli (%16), 
Watson’ın İnsan Bakım Modeli (%8), Sağlık İnanç Modeli (%8) olduğu belirlenmiştir. 
Doktora tez çalışmalarının örneklemini çoğunlukla diyabet hastaları (%24), kalp yetersizliği 
tanılı hastalar (%12) oluşturmaktadır. Kuram/ model kullanılarak yürütülen tezlerin 
çoğunluğu deneysel (%56) araştırmadır.  
Sonuç: Sonuç olarak, hemşirelikte model, kurama dayalı bakış açısı, bireylerin bakımını 
amaçlı ve sistemli olarak planlama ve uygulama olanağı verdiği için önemlidir. Ancak 
ülkemizde iç hastalıkları hemşireliği alanında yapılan doktora tezlerinde kuram ve modellerin 
kullanımı sınırlıdır. 
Anahtar kelime: Doktora tezi, kuram, model, iç hastalıkları hemşireliği 
 
 
Abstract 
Purpose: The purpose of this systematic compilation is to examine doctoral theses written in 
the field of Internal Diseases Nursing, based on theory and model systematically.   
Method: In this study which was planned descriptively; a searching was conducted using the 
keywords “nurse, model, hypothesis, nursing, theory” on the National Thesis Searching 
database and the doctoral theses written in the field of Internal Diseases Nursing between 
2007–2017 were examined. Data were evaluated using descriptive statistical methods and 
then number and percentage distributions of the data were performed.  
Findings: In the first stage of examining the studies; an evaluation form consisting of 
inclusion criteria was created. In line with that form, a database searching was conducted by 
the researcher. As a result of the examination, it was determined that 25 doctoral theses were 
written in the field of Internal Diseases Nursing, based on theory/model in Turkey between 
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2007 and 2017. These theses were examined. In the second stage; a control list consisting of 
topics such as the name of the study to be examined, type and form of the study, name of the 
theory/model used in the study, sample group, year of the study and result of the study, was 
created. It was determined that the most commonly used theories/models were; Orem’s Self-
Care Deficiency Theory (16%), Roy’s Adaptation Model (16%), Case Management Model 
(16%), Watson’s Human Care Model (8%) and Health Belief Model (8%). Sample of doctoral 
thesis studies generally consists of diabetic patients (24%) and patients diagnosed with heart 
failure (12%). Majority of the theses conducted using theory/model are experimental studies 
(56%).  
Conclusion: As a consequence; a model/theory based viewpoint in nursing is important, 
because it promotes planning and administering individuals’ care purposefully and 
systematically. However, the use of theories and models in doctoral theses written in the field 
of Internal Diseases Nursing in our country is limited.  
Keywords: Doctoral thesis, theory, model, internal diseases nursing 
 
 
 
Giriş 

Kuram, veriye bir bakış açısı getirmek, veriyi örgütleyip anlamlandırmak ve üretmek 
için kavramlar arasındaki ilişkiyi kurmaya çalışmaktır. Herhangi bir disiplinin ya da mesleğin 
gelişimi bilimsel bilgi içeriğine ve bu bilginin birikimine bağlıdır. Kuramlar, bilgi ve 
uygulama arasında bağlantı kurmada önemli bir rol oynarlar. Modeller ise, kavramlar ve onlar 
arasındaki ilişkiler hakkındaki düşünceleri kolaylaştırmada ya da araştırma sürecini ayrıntılı 
planlamada yararlanılan sembolik ya da fiziksel görünümlü fikirlerdir(1). Hemşirelikte 
kavram, kuram ve modellerin anlaşılması, hemşirelik uygulamalarının bilimsel temellere 
yansımasının da ön koşuludur. Bir kavram ya da modelin genellenebilir özelliği araştırmacılar 
tarafından kullanılmasına ve yeni uyarlamalar ile uygulama alanlarına aktarılabilmesine 
bağlıdır. Bu durum özellikle doktora yapan öğrencilerin çalışmalarında görülebilir(2). 

Hemşirelik kuram ve modellerinin kavramsal çatısı, hemşirelikte eğitim, yönetim, 
uygulama ve hemşirelik araştırmalarına temel oluşturmakta ve yönlendirmektedir. Kuram ve 
model kullanımının bir diğer amacı ise girişimlerin geliştirilmesi ve test edilmesine rehberlik 
etmek, bulguların ve çalışma sonuçlarının bilimsel bir çerçeve içinde açıklanmasını 
sağlamaktır(3). Model kullanımı, uygulamadaki sorunların araştırılmasına yön vererek çözüm 
önerileri geliştirilmesini, hemşirenin tıbbi uygulamalara değil hemşirelik uygulamalarına 
odaklanmasını ve bakımın sistematize olmasını sağlar(4). Doktora programlarının temel 
amacı, hemşirelik biliminin ilerlemesine yönelik bilgi birikiminin oluşturulması ve 
geliştirilmesine odaklanan hemşireler yetiştirmektir. Bu düşünceyle doktora tez 
çalışmalarında, teori/model geliştirme, test etme ve teori/modele temelli araştırmaların 
ağırlıklı olarak yer alması, bilimsel bilginin gelişimi açısından oldukça önemlidir(5). 

Sonuç olarak hemşirelik kuram ve modellerinin doktora tezlerinde kullanılması 
önemlidir. Ancak ülkemizde iç hastalıkları hemşireliği alanında yapılmış doktora tezlerinde 
kuram ve modellerin ne kadar sıklıkta ve nasıl kullanıldığı bilinmemektedir. Bu çalışmanın 
amacı Türkiye’de iç hastalıkları hemşireliği alanında yapılmış kuram ve modele dayalı 
doktora tezlerinin sistematik olarak incelenmesidir. 
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Yöntem 
 

Bu retrospektif sistematik tipteki araştırma, 2007–2017 yılları arasında kuram/modelin 
kullanıldığı iç hastalıkları hemşireliği alanında yapılmış doktora tezlerini değerlendirmek 
amacıyla yapıldı. Tezler, Ekim-Kasım 2019 tarihleri arasında, Türkiye’deki Ulusal Tez 
Merkezi (https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tarama.jsp ) veri tabanı taranarak incelendi. 
Tarama yapılırken hemşire, model, kuram, hemşirelik, teori anahtar kelimeleri kullanılmıştır. 
Bu araştırmada incelenen tezlerin araştırmaya alınma ölçütleri; iç hastalıkları hemşireliği 
alanında yapılmış doktora tezi olması, tezlerin özet ya da tam metnine online olarak 
ulaşılabilmesi ve tezlerin kuram/ modele dayandırılmış olmasıdır. Araştırma için belirlenen 
anahtar sözcüklerin taranması sonucu 341 teze ulaşıldı. Başlık ve özetlerine göre 
değerlendirilen tezlerden 316 tez alınma ölçütlerine göre elendi. Toplam 25 tez araştırmaya 
alındı. Doktora tezlerinden dört tanesine özet olarak ulaşıldı. Retrospektif tanımlayıcı tipte 
olan bu çalışma literatür araştırması olduğu için etik kurul raporu bulunmamaktadır. 

 
Verilerin Toplanması  
 

İlk aşamada, araştırmaların çalışmaya alınma kriterlerine veri tabanı taraması 
yapılmıştır. Yapılan değerlendirme sonucunda Türkiye’de 2007 ve 2017 yılları arasında iç 
hastalıkları hemşireliği alanında model/kurama dayalı olarak yapılmış 25 doktora tezine 
ulaşılmıştır. Araştırmaya alınma kriterlerini karşıladığına karar verilen 25 tez de incelemeye 
dahil edilmiştir. İkinci aşamada; incelenecek tezlerin amacı, tezlerin yayın yılı, örneklem 
grubu, tezlerde kullanılan kuram/modelin adı ve tezlerin sonuçları özetlenmiştir. 

 
Verilerin Değerlendirilmesi 
  

Verilerin değerlendirilmesinde, tanımlayıcı istatistiksel yöntemler kullanılarak, 
verilerin sayı ve yüzdelik dağılımları yapılmıştır. 

 
Bulgular  
 

Bu sistematik inceleme araştırmasında, Türkiye’de 2007 ve 2017 yılları arasında iç 
hastalıkları hemşireliği alanında kuram/ modele dayalı 25 tez yer almaktadır.  
 
Tablo 1. Yapılan Tezlerin Kullanılan Araştırma Yöntemine Göre Dağılımı (n:25) 
Yöntem  200

8 
Sayı 

201
0 
Sayı 

201
1 
Sayı 

201
2 
Sayı 

201
3 
Sayı 

201
4 
Sayı 

201
5 
Sayı 

201
6 
Sayı 

201
7 
Sayı 

Topla
m 

% 

Yarı 
Deneysel 

1 2     1 2 2 8 %32 

Deneysel  1 1 1 6 1 1  3 14 %56 
Tanımlayıc
ı 

 1 1     1  3 %12 

Toplam 1 4 2 1 6 1 2 3 5 25 %10
0 
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Tablo 1’de kuram/model uygulanarak hazırlanan tezlerin araştırma yöntemine göre dağılımı 
verilmiştir. Tezlerin araştırma yöntemleri değerlendirildiğinde %56’sının deneysel, % 32’si 
yarı deneysel, % 12’si tanımlayıcı çalışma olduğu saptanmıştır. 
 
 
Tablo 2. Doktora Tezlerinin İncelenmesi 

Yazarı/ 
Yılı/Kayna

k 
 

Amaç Araştırm
a Türü 

Kullanılan 
Kuram/Mod

el 

Örnekle
m 

Grubu 

Araştırma 
Sonucu 

Göçer Ö, 
2008( 6 ) 

Bu çalışmada 
hastaların kronik 
hastalığa uyum 
sağlamada 
karşılaştıkları 
engelleri 
“ROY’un Uyum 
Modeli”nin 
kavramsal yapısı 
kullanılarak 
belirlemek, bu 
engelleri 
aşabilmeleri için 
hastaya özel 
hemşirelik 
girişimlerini 
uygulayarak 
hastaların 
hastalığa 
uyumunu 
artırmak 
amaçlanmıştır 

Yarı 
Deneysel 

Roy’un  
Uyum 
Modeli 

Kronik 
hastalığa 
sahip 
bireyler 

Bu çalışmada Roy 
Uyum Modelinin 
hastanın hastalığa 
uyumunu 
değerlendirmede 
ve artırmada etkin 
bir model olduğu 
değerlendirilmiştir 

Akyıl 
Çevik R, 
2010 ( 7) 

Bu çalışma 
kronik obstrüktif 
akciğer 
hastalarının 
hastalığa 
uyumuna Roy 
Adaptasyon 
Modeline (RAM) 
göre verilen 
eğitimin etkisinin 
belirlenmesi 
amacı ile 
yapılmıştır 

Yarı 
Deneysel  
 

Roy’un  
Uyum 
Modeli 

Koahlı 
hastalar 

Bu çalışmada Roy 
Adaptasyon 
Modeli 
doğrultusunda 
hazırlanan 
adaptasyon 
programının 
uygulanması ile 
KOAH 
hastalarının 
hastalığa uyumunu 
artırdığı 
bulunmuştur. 
 

Çevik 
Bayındır A, 
2010 ( 8) 

Bu çalışma Tip 
2diyabetlilerin 
kardiyovasküler 
hastalık risklerini 

Yarı 
Deneysel  
 

Sağlık İnanç 
Modeli 

Tip 2 
diyabetli 
hastalar 

Bu çalışmada 
Kardiyovasküler 
riskleri azaltmak 
için uygulanan 
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belirlemek, 
riskleri 
azaltmada 
eğitimin ve 
telefonla 
danışmanlığın 
etkisini 
değerlendirmek 
ve sağlık inancı, 
öz-etkililik, 
diyabette öz-
yönetim algısı ile 
kardiyovasküler 
riskler arasındaki 
ilişkiyi 
incelemek amacı 
ile 
gerçekleştirilmişt
ir. 
 

eğitim ve telefonla 
danışmanlık 
3.ayda 10 yıllık 
risk oranlarında 
azalma olduğu 
bulunmuştur. 

Dedeli Ö, 
2010( 9) 

Bu çalışmada, 
obez bireylerin 
kilo vermeye 
yönelik tutum ve 
inançlarını 
güvenilir ve 
geçerli biçimde 
değerlendirebilec
ek Sağlık İnanc 
Modeli’ne dayalı 
bir ölçeğin 
geliştirilmesi 
amaçlanmıştır. 

Tanımlayı
cı 

Sağlık İnanç 
Modeli 

Obez 
bireyler 

Bu çalışmada, 
Sağlık inanç 
modeli obez 
bireylerin kilo 
vermeye yönelik 
tutum ve 
inançlarının 
değerlendirilmesin
de 
kullanılabileceği 
bulunmuştur. 

Avdal 
Ünsal 
E,2010(10) 

Bu çalışmada, 
Tip 2 diyabetli 
bireylere internet 
ortamında verilen 
diyabet 
eğitiminin A1c 
düzeyi ve sağlık 
kontrollerine 
gelme davranışı 
üzerine etkisini 
test etmek 
amaçlanmıştır. 

Deneysel Orem’in Öz 
Bakım 
Eksikliği 
Kuramı  
 

Tip 2 
diyabetli 
hastalar 

Bu çalışmada, web 
tabanlı eğitimlerin 
ve Özbakım 
Eksikliği 
Hemşirelik 
Teorisi’nin 
diyabetli 
bireylerin öz 
bakım 
davranışlarını 
geliştirmede etkili 
olduğu 
bulunmuştur. 

Özçelik 
H,2011 
(11) 

Bu çalışma, 
kanser hastasının 
palyatif 
bakımında vaka 

Deneysel  
 

Vaka  
Yönetim 
Modeli 

Kanser 
hastaları 

Bu çalışmada, 
kanser hastalarının 
palyatif bakımda 
vaka yönetim 

INTERNATİONAL EUROASİA Congress on 
Scientific Researches and Recent Trends-V full text 

December 16-19, 2019 Baku, Azerbaijan  ISBN 978-625-7029-51-3 295



yönetimi 
modelinin 
semptom düzeyi, 
yaşam kalitesi, 
hasta ve aile 
memnuniyeti ve 
direkt maliyet 
sonuçlarına 
etkisinin 
incelenmesi 
amacıyla 
yapılmıştır. 

modelinin hasta 
sonuçları üzerine 
etkili olduğu 
belirlenmiştir.  

Tavşanlı 
Güngör 
N,2011(12) 

Bu çalışmada, 
diabetli 
hastaların 
glisemik 
kontrolünde 
hemşirelik vaka 
yönetimi 
modelinde 
videofone 
teknolojisi 
kullanımının 
etkinliğinin; 
bireylerin yaşam 
kalitesi, tedavi 
memnuniyeti ve 
hasta 
memnuniyetinin 
ölçülerek 
saptanması 
amaçlanmıştır 

Tanımlayı
cı 

Vaka  
Yönetim 
Modeli 

Diyabet 
hastaları  
 

Bu çalışmada, 
diabetli hastaların 
glisemik 
kontrolünde 
videofone 
teknolojisiyle 
sunulan hemşirelik 
vaka yönetimi 
modelinin etkili 
olduğu 
bulunmuştur. 

 
 
 
 
 
 
 

Tablo 2. Doktora Tezlerinin İncelenmesi (devamı) 
Yazarı/ 

Yılı/Kayna
k 
 

Amaç Araştırma 
Türü 

Kullanılan 
Kuram/Mod

el 

Örneklem 
Grubu 

Araştırma 
Sonucu 

Sevinç S, 
2012(13) 

Bu çalışmanın 
amacı; miyokard 
infarktüsü 
geçirmiş 
bireylerde 
sağlığı 

Deneysel Pender’in 
sağlığı 
geliştirme 
modeli 

Miyokard 
infarktüsü 
geçirmiş 
bireyler  
 

Bu çalışmada, 
MI geçirmiş 
bireylerde 
sağlığı 
geliştirme 
programının 
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geliştirme 
modeli temel 
alınarak 
hazırlanmış 
eğitim 
programının ve 
bireysel 
danışmalığın, 
MI sonrası 
dönemde 
hastaların öz-
yeterlilik düzeyi, 
prognoz, 
fonksiyonel 
kapasite ve risk 
faktörlerine 
etkisini 
incelemek 
amacıyla 
yapılmıştır. 

uygulanmasını
n etkili olduğu 
görülmüştür. 

Sürücü 
Arda H, 
2013(14) 

Bu çalışmanın 
amacı, Tip 2 
diyabetli 
bireylerde, 
özbakım 
eksikliği 
hemşirelik 
teorisine 
(ÖEHT) dayalı 
girişimlerin “öz 
bakım gücü, 
özbakım 
aktiviteleri, 
HbA1c düzeyi, 
Lipid düzeyi ve 
bel çevre 
genişliğine” 
etkisinin 
incelenmesidir. 

Deneysel Orem’in Öz 
Bakım 
Eksikliği 
Kuramı  
 

Tip 2 
Diyabetli 
bireyler 

Bu çalışmada 
öz bakım 
eksikliği 
hemşirelik 
teorisine dayalı 
yapılan diyabet 
eğitiminin 
diyabetli 
bireylerin öz 
bakım gücü ve 
öz bakım 
davranışlarını 
geliştiği ve 
glisemik 
kontrolü 
iyileştirdiği 
belirlenmiştir 

Özpancar 
N,2013(15) 

Bu araştırmanın 
amacı,  
hipertansiyonu 
olan hastalara 
hemşire 
tarafından 
verilen 
eğitimin, 
uygulanan vaka 
yönetiminin 
tedaviye uyuma, 

Deneysel  
 

Vaka  
Yönetim 
Modeli 

Hipertansiyo
n hastası  
 

Bu çalışmada, 
hipertansiyonlu 
hastalarda vaka 
yönetim 
modelinin 
kullanılmasının 
tedaviye 
uyumu artırdığı 
belirlenmiştir. 
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kronik hastalıkla 
baş etmeye 
ve metabolik 
değişkenlere 
etkisini 
değerlendirmekti
r. 

Özkaptan 
Bal B, 
2013(16) 

Bu çalışma, 
Kronik 
Obstrüktif 
Akciğer 
Hastalığı 
(KOAH) olan 
bireylere öz-
bakım modeline 
göre evde 
verilen 
hemşirelik 
bakımının öz-
etkililik üzerine 
etkisini 
belirlemek 
amacıyla 
yapılmıştır. 

Deneysel  
 

Orem’in Öz 
Bakım 
Eksikliği 
Kuramı  
 

Kronik 
akciğer 
hastaları  
 

KOAH’lı 
bireylere ev 
ziyareti yoluyla 
verilen 
hemşirelik 
bakımının öz-
etkililik 
düzeyinin 
artmasına 
anlamlı 
derecede 
katkıda 
bulunduğu 
belirlenmiştir. 
KOAH’lı 
bireylerin 
hastalığa bağlı 
yaşadığı 
sorunların 
belirlenmesi ve 
bu sorunlara 
yönelik olarak 
hemşirelik 
bakımı 
verilmesinde 
Orem’in Öz-
bakım 
modelinin 
kullanılması 
önerilmiştir. 

Tuncay 
Özkan 
F,2013(17) 

Bu araştırma, 
multiple 
sklerozlu 
bireylere 
uygulanan 
soğutucu giysi 
(cooling suit) 
yönteminin 
yorgunluk ve 
günlük yaşam 
aktiviteleri 
üzerine etkisini 
belirlemek 

Deneysel  
 

Roper, 
Logan, 
Thierney’in 
Hemşirelik 
Modeli  
 

Multipl 
Skleroz 
hastaları  
 

Bu çalışmada, 
MS’li bireylere 
uygulanan 
soğutucu giysi 
yönteminin 
bireylerin 
yorgunluk 
düzeyi ve 
günlük yaşam 
aktivitelerinde 
bağımsızlık 
düzeyi 
üzerinde 
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amacı ile 
yapılmıştır. 

olumlu ve 
istendik 
düzeyde 
değişim 
yarattığı 
belirlenmiştir. 

Söylemez 
Akpınar 
B,2013(18) 

Bu araştırmanın 
amacı, Azalmış 
Stres Eşiği 
Modeli’ne 
(ASEM) göre 
yapılan 
girişimlerin 
Alzheimer 
hastalığı olan 
birey ve aile 
sonuçlarına 
etkisini 
değerlendirmekti
r. 

Deneysel  
 

Azalmış Stres 
Eşiği Modeli 

Alzheimer 
hastalığı 
olan  
Bireylere 
bakım veren  
aile üyeleri 
 

Bu çalışmada 
Azalmış Stres 
Eşiği Modeline 
olarak 
hazırlanıp 
sunulan 
bakımın, 
Alzheimer 
hastalığı olan 
bireye bakım 
veren aile 
üyelerinin 
bakım veren 
yükü ve 
depresyon 
düzeylerini 
azaltmada, 
yaşam 
kalitelerini ise 
arttırmada 
anlamlı bir 
iyileşme 
sağladığı 
bulunmuştur. 

Menekli T, 
2013 (19) 

Bu araştırmanın 
amacı, obez 
bireylerde 
Teorilerüstü 
Modele dayalı 
bilgilendirme ve 
danışmanlık 
programının 
davranış 
değişimine 
etkisini 
incelemektir. 

Deneysel Teorilerüstü 
Model 

Obez 
bireyler 

Bu çalışmada, 
Yetişkinlerde 
fiziksel 
aktiviteyi ve 
yeterli dengeli 
beslenmeyi 
artırmada 
teoriler üstü 
modele dayalı 
bireysel 
danışmanlık 
girişiminin, 
etkili ve yararlı 
olduğu 
saptanmıştır. 

İnkaya 
B,2014( 20
) 

Bu çalışmanın 
amacı, 
hemodiyaliz 
hastalarında 
oluşabilecek 

Deneysel  
 

Vaka  
Yönetim 
Modeli  

Kronik 
böbrek 
yetmezliği 
tanılı  
hastalar  

Bu çalışmada 
hemodiyaliz 
hastalarında 
oluşabilecek 
risklerin 
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risklerin 
azaltılmasında 
vaka 
yönetiminin 
etkisi olup 
olmadığını 
belirlemektir.  

azaltılmasında 
vaka 
yönetiminin 
etkili olduğu 
görülmüştür  
 

 
Yazarı/ 

Yılı/Kayna
k 
 

 
Amaç 

 
Araştırma 

Türü 

 
Kullanılan 

Kuram/Mod
el 

 
Örneklem 

Grubu 

 
Araştırma 

Sonucu 

Barutcu 
Demir 
C,2015(21) 

Bu çalışmanın 
amacı, kalp 
yetersizliği olan 
bireyin bakım 
verenlerine 
uygulanan 
destek grup 
girişiminin hasta 
ve bakım veren 
sonuçlarına 
etkisini 
incelemektir 

Yarı 
Deneysel 

Neuman’ın 
Sistemler 
Modeli  
 

Kalp 
yetersizliği 
hastasına 
bakım 
vericiler 
 

Bu çalışmada, 
Neuman 
Sistemler 
Modeline göre 
yapılandırılmış 
destek grup 
toplantılarına 
katılan bakım 
verenlerin, yük 
ortalamaları 
tüm boyutlarda 
3. ayda anlamlı 
biçimde 
azalma 
göstermiştir. 

Karaman 
E,2015(22) 

Bu çalışma, kalp 
yetersizliği olan 
yaşlı bireylerde 
güçlendirme 
modeli ile 
yapılandırılan ev 
temelli egzersiz 
programının 
denge düzeyi, 
düşme korkusu 
ve düşme 
durumu, aktivite 
düzeyi, koroner 
arter risk 
faktörleri, yaşam 
kalitesi ve 
güçlülük 
düzeyine olan 
etkisini 
incelemek amacı 
ile yapılmıştır 

Deneysel Güçlendirme 
modeli 

Kalp 
yetersizliği 
tanısı olan 
hastalar 

Bu çalışmada, 
Güçlendirme 
modeli ile 
yapılandırılan 
egzersiz 
programının 
kalp 
yetersizliği 
olan geriatrik 
popülasyonda 
olumlu etkileri 
görülmüştür. 

Şentürk 
Gönen 

Bu araştırmanın 
amacı, demans 

Yarı 
Deneysel  

Watson'ın 
İnsan Bakım 

Demans 
hastalığına 

Watson'ın 
İnsan Bakım 
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S,2016(23) hastalığı olan 
bireylere bakım 
veren aile 
üyelerine 
uygulanan 
Watson İnsan 
Bakım 
Teorisi'ne 
temellendirilmiş 
destek grup 
sürecinin bakım 
verenlerin bakım 
veren yükü ve 
psikolojik 
dayanıklılıkları 
üzerine etkisini 
incelemektir. 

Teorisi bakım veren 
aile üyeleri 
 

Teorisi'ne 
dayalı destek 
grup sürecinin, 
bakım 
verenlerin 
bakım veren 
yükünü 
azaltmak, 
psikolojik 
dayanıklılık 
düzeyini 
arttırmak ve 
baş etme 
becerilerini 
geliştirmek için 
kullanılabilece
ği 
belirlenmiştir. 

Konakçı 
G,2016 
(24)  

Bu araştırma, 
hipertansiyonu 
olan hastalarda 
E. Wagner’in 
“ Kronik 
Hastalık 
Modelini” temel 
alan planlı bir 
eğitim ve izlem 
programının 
hipertansiyon 
yönetimine ve 
yaşam kalitesine 
etkisini 
incelemek 
amacıyla 
yapılmıştır. 

Yarı 
Deneysel 

Kronik 
Hastalık 
Modelini 

Hipertansiyo
n hastaları 
 

Kronik Bakım 
Modeli ile 
hastaların 
metabolik 
değerlerini ve 
yaşam 
kalitelerini 
iyileştirmeleri 
arasında ilişki 
vardır ve 
modelin 
hipertansiyon 
gibi kronik bir 
hastalık 
yönetiminde 
etkili olduğu 
görülmüştür. 

Mehrekula 
Z,2016(25 ) 

Bu çalışma, 
hemofili 
hastalarının 
profilaksiye 
uyumlarını 
etkileyen 
faktörlerin Roy 
Adaptasyon 
Modeli' ne göre 
değerlendirilmes
i amacıyla 
yapıldı. 
 

Tanımlayı
cı  

Roy 
Adaptasyon 
Modeli' 

Hemofili 
hastalar 

Roy 
Adaptasyon 
Modeli Uyum 
Alanları 
çalışmada ana 
temaları 
oluşturmuştur 

Yılmaz 
Çayır 

Bu araştırma, 
HD tedavisi alan 

Yarı 
Deneysel 

Roy’un  
Uyum Modeli 

Hemodiyaliz 
hastaları 

HD tedavisi 
alan bireylere 
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M,2017(26) bireylere Roy’un  
Uyum Modeline 
göre verilen 
eğitimin 
hastalığı 
kabullenme ve 
sıvı kontrolü 
üzerindeki 
etkisini 
değerlendirmek 
amacıyla 
yapılmıştır. 

 RAM’a göre 
verilen 
eğitimin; sıvı 
kontrol 
uyumlarını 
arttırdığı ancak 
bireylerin 
hastalığı 
kabullenme 
düzeyine etki 
etmediği 
belirlenmiştir. 

Talaz 
D,2017(27) 

tip 2 diyabetli 
bireylere, 
Watson İnsan 
Bakım 
Kuramı’na 
dayalı 
hemşirelik 
uygulamalarının 
uyku kalitesi ve 
glisemik 
kontrole etkisini 
incelemektir. 

Yarı 
Deneysel 

Watson İnsan 
Bakım 
Kuramı 

Tip 2 
Diyabetli 
bireyler 
 

Bu çalışmada, 
İnsan bakım 
kuramı 
çerçevesinde 
yapılandırılmış 
hemşirelik 
uygulamalarını
n, diyabetli 
bireylerde 
uyku kalitesini 
arttırma ve 
glisemik 
kontrolü 
sağlamada 
etkili olduğu 
görülmüştür. 

Türen S, 
2017 (28) 

Bu çalışmanın 
amacı, kalp 
yetersizliği 
hastalarının 
hemşirelik 
bakımında 
Gordon’un 
fonksiyonel 
sağlık örüntüleri 
(FSÖ) modelinin 
uygulanmasının 
taburculuk 
sonrası 30 
günlük dönemde 
yaşam kalitesi, 
morbidite ve 
mortalite üzerine 
etkisini 
araştırmak 
amacıyla 
yapıldı. 

Deneysel  
 

Gordon’un 
fonksiyonel 
sağlık 
örüntüleri 
modeli 

Kalp 
yetersizliği 
hastaları 
 

Bu çalışmada 
Gordon’un 
FSÖ modelinin 
taburculuk 
sonrası 30 
günlük 
dönemde kalp 
yetersizliği 
hastalarının 
yaşam 
kalitesini 
arttırdığı, 
fonksiyonel 
kapasitelerinde 
iyileşme 
sağladığı, acile 
başvuru ve 
hastaneye 
yatışı azalttığı 
belirlenmiştir. 
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Ökten 
Ç,2017 

(29) 

Bu araştırma, 
kemoterapi 
uygulanan 
kolorektal 
kanserli 
hastalarda Orem 
Öz Bakım 
Eksikliği 
kuramına 
temellendirilmiş 
eğitimin etkisini 
incelemek 
amacıyla 
yapılmıştır. 

Deneysel  
 

Orem Öz 
Bakım 
Eksikliği 
kuramına 

Kolorektal 
kanserli 
hastalar 
 

Orem Öz 
Bakım 

Eksikliği 
kuramına 

temellendirilmi
ş eğitim ve 
telefonla 
izlemin 

kemoterapi 
uygulanan 
kolorektal 

kanser 
hastalarında öz 
bakım gücü ve 

iyilik halini 
arttırırken 
kaygı ve 
yalnızlığı 
azalttığını 

göstermiştir 
Serin 
Kaplan 
E,2017(30) 

Bu araştırma, tip 
2 diyabetli 
hastalarda 
Transteoretik 
Model'e göre 
verilen yürüyüş 
egzersizi eğitimi 
ve izlemin, 
egzersiz 
davranışı 
kazandırma ile 
metabolik 
kontrol üzerine 
etkisini 
belirlemek 
amacıyla 
yapılmıştır. 

Deneysel  
 

transteoretik 
model 

Diyabet 
hastaları 
 

Tip 2 diyabetli 
hastalarda 
Transteoretik 
Model'e göre 
verilen yürüyüş 
egzersizi 
eğitimi ve 
izlemin, 
egzersiz 
davranışı 
kazandırma ile 
metabolik 
kontrol üzerine 
etkili olduğu 
belirlenmiştir 

 
 
Tablo 2’de doktora tezlerinin yazarları, yazım yılları, amacı, tipi, örneklem özellikleri 

ve sonuçları yer almaktadır. Kuram/model kullanılarak yürütülen doktora tezlerinin 
örneklemini çoğunlukla diyabet hastaları (%24), kalp yetersizliği tanılı hastalar (%12) 
oluşturmaktadır. Doktora tezlerinde en fazla kullanılan kuram/modellerin Orem’in Öz Bakım 
Eksikliği Kuramı (%16), Roy’un Uyum Modeli (%16), Vaka Yönetim Modeli (%16), 
Watson’ın İnsan Bakım Modeli (%8), Sağlık İnanç Modeli (%8) olduğu belirlenmiştir.  

 
Tartışma 
 

Kuram, elde edilen bulguların daha büyük bir bilgi bütününe yerleştirilmesini veya 
ilişkilendirilmesini sağlar. Bir çalışma kuramsal bir çerçeveye yerleştirildiğinde, kuram 
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araştırma sürecine yol gösterir. Araştırma sorularını oluşturarak tasarım, analiz ve 
yorumlamada yardımcı olur. Bu nedenle, bir kuram, kavramsal model ya da çerçeve bir 
araştırma çalışması için gerekli parametreleri sağlar (31). Hemşirelik biliminin temel yapı 
taşının kendine özgü model/kuramlar olduğu kabul edilmektedir. Klinik çevredeki belli 
değişkenlerin hemşirelik bakımı üstündeki etkilerini önceden tahmini olanak sağlayan bir dizi 
ifade olarak tanımlanan hemşirelik kuramı, hemşirelik uygulamaları için gereken bilimsel bir 
temel olarak, hemşirelik bilgi içeriğinin sistematik şekilde gelişmesini sağlar ve bakıma pratik 
yaklaşımlar getirir(32).  

İç hastalıkları hemşireliği alanı kronik hastalıkları, bu hastaların belirti ve bulgularını, 
tedavisini ve kronik hastalık yönetimini ele almaktadır. Kronik hastalık yönetiminde etkili bir 
hemşirelik bakımının tasarlanması, planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesinde kuram 
ve modellerin kullanımı; hemşirelere hastayla ilgili ayrıntı veri toplama imkanı sağlayarak, 
hastanın sorunlarına bütüncül yaklaşılması ve uygun hemşirelik tanılarının konulmasında 
kolaylık sağlaması gibi olumlu katkıları nedeniyle önemlidir(33). Bizim çalışmamızda da 
kuram ve modele dayalı hemşirelik girişimlerinin hastalık yönetiminde etkili olduğu 
görülmektedir.   

 
Sonuç ve Öneriler 
 
 Araştırma sonucunda Türkiye’de 2007 ve 2017 yılları arasında kuram/modele dayalı 
olarak iç hastalıkları hemşireliği alanında yapılan 25 adet doktora tezi olduğu saptanmıştır. Bu 
doktora tez çalışmalarında, en fazla kullanılan hemşirelik kuram/ modelleri arasında Orem’in 
Özbakım Eksikliği Kuramı, Roy Adaptasyon Modeli, Vaka Yönetim Modeli, Sağlık İnanç 
Modeli, Watson’ın İnsan Bakım Modeli bulunmaktadır. Hemşirelik bakımında kuram ve 
modellerin kullanımının; sağlıklı bireylerin, hastanın rahatı ve ihtiyaçlarının daha sistematik 
bir şekilde ve daha kısa sürede karşılanmasına etkili bir bakım verilmesine olanak 
sağlamaktadır.  
 Araştırmalarda kuram/model kullanımı bağımsız hemşirelik rollerine ve 
uygulamalarına yön vermektedir. Hemşirelerin bağımsız rollerinin bakımda, hastalık 
yönetiminde ortaya konabilmesi için kuram ve modele dayandırılmış araştırma sonuçlarına 
ihtiyaç vardır.  Ancak ülkemizde iç hastalıkları hemşireliği alanında yapılan doktora 
tezlerinde kuram ve model kullanımının sınırlı olduğu saptanmıştır. Bu sonuçlar 
doğrultusunda doktora tezlerinin kuram/ model temeline dayandırılması, hemşirelik bilimsel 
bilgi içeriğinin, hemşirelik bakımın kalitesinin artırılmasına katkı sağlayacaktır. 
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HEMŞİRELİK ARAŞTIRMALARINDAN YARARLANMADA 
KARŞILAŞILAN ENGELLER 

OBSTACLES TO BENEFIT FROM NURSING RESEARCH 
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Amaç: Çalışma, bir eğitim ve araştırma hastanesinde çalışan hemşirelerin araştırma kullanım 
durumlarının değerlendirilmesi amacıyla planlandı. Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı tipte olan 
bu araştırma Sakarya’da bir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 60 hemşire üzerinde yapıldı. 
Kurum izni ve etik kurul izni alındı. Veriler Sosyo-Demografik Özellikleri İçeren Bilgi Formu 
ve Araştırma Kullanım Engelleri Ölçeği kullanılarak toplandı. Araştırma Kullanım Engelleri 
Ölçeği (AKEÖ) geçerlik ve güvenirliği ilk olarak Bayık ve arkadaşları (2005) tarafından, daha 
sonra Erdoğan (2008) tarafından yapılmıştır. Ölçek hemşire, araştırma, kurum ve araştırma 
sunumu olmak üzere dört alt boyuttan oluşmaktadır. Ölçekten alınan en düşük puan 0, en 
yüksek puan 120’dir. Genel puan ortalamaları arttıkça ölçekte yer alan maddelerin engel 
olarak algılanma durumları da artmaktadır. Verilerin analizi bilgisayar ortamında yüzdelik, 
frekans, ortalama ve standart sapma yapılarak yorumlandı. Bulgular: Yaş ortalaması 
29,51±6.07 olan katılımcıların  %66.7’sinin kadın, %86,7’sinin lisans mezunu, %50’sinin 
dahili birimlerde çalıştığı belirlendi. Katılımcıların %73,3’ünün yabancı dil bilmediği, 
%10’unun internet erişiminin olmadığı, %56,7’sinin hemşirelik araştırmalarına katılmadığı, 
%73,3’ünün hemşirelikle ilgili yayın takip etmediği, %45’inin hemşirelik ile ilgili bilimsel 
etkinliklere katılmadığı, %43,3’ünün hemşirelik eğitiminde bilimsel araştırmalarla ilgili ders 
almadığı, %66,7’sinin araştırma sonuçlarını çalışmalarda kullanmadığı saptandı. Hemşirelerin 
Araştırma Kullanım Engelleri Ölçeğinden aldığı puanın 83,93±26,67 (min:0-max:112) olduğu 
belirlendi. Kurum alt boyutu puan ortalamasının 2,97±0,97, hemşire alt boyutu puan 
ortalamasının 2,86±0,91, araştırma alt boyutu puan ortalamasının 2,71±0,91 ve araştırma 
sunumu alt boyutu puan ortalamasının 2,70± 1,22 olduğu saptandı. Sonuç: Hemşirelerin 
araştırma yapmak ve araştırma uygulamalarında engellerle karşılaştıkları görülmektedir. 
Araştırma kapsamındaki hemşirelerin başta “kurum”, sırasıyla “hemşire”,  “araştırma” ve 
“araştırma sunumu” nu araştırmadaki engeller olarak algılamaktadırlar. 
Anahtar Kelimeler: Araştırma, Hemşire, Engel 

 
Objective: The study was planned to evaluate the research use status of nurses working in a 
training and research hospital. Material and Method:This descriptive study was conducted 
on 60 nurses in a Training and Research Hospital in Sakarya. Ethics committee permission 
was obtained. Data were collected using the Information Form containing Socio-Demographic 
Characteristics and the Research Use Barriers Scale. The validity and reliability of the 
Research Barriers Scale were firstly performed by Bayık et al. (2005) and then by Erdoğan 
(2008). The scale consists of four sub-dimensions: nurse, research, institution and research 
presentation. The lowest score was 0 and the highest score was 120. As the general score 
means increase, the perceived status of the items in the scale as an obstacle increases. Data 
analysis was interpreted by using percentage, frequency, mean and standard deviation in 
computer environment. Results:The mean age of the participants was 29.51 ± 6.07 years. It 
was determined that 66.7% of the participants were women, 86.7% were undergraduate 
graduates, 50% were working in internal units. 73.3% of the participants did not speak foreign 
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languages, 10% did not have internet access, 56.7% did not participate in nursing research, 
73.3% did not follow nursing publications, 45% did not attend nursing scientific activities. 
43.3% did not take courses related to scientific research in nursing education and 66.7% did 
not use the research results in the studies. It was determined that the nurses' score from the 
Research Use Barriers Scale was 83.93 ± 26.67 (min: 0-max: 112). The mean score of the 
institution sub-dimension was 2.97 ± 0.97, the mean score of the nurse sub-dimension was 
2.86 ± 0.91, the mean score of the research sub-dimension was 2.71 ± 0.91 and the mean 
score of the research presentation sub-dimension was 2.70 ± 1. It is seen that nurses face 
obstacles in conducting research and research practices. Conclusion:They perceive the 
“institution”, “nurse”, “research” and “research presentation in of the nurses within the scope 
of the research as obstacles in the research. 
Keywords: research, nurse, obstacle 
 
 
 
GİRİŞ 
Türk Dil Kurumuna (TDK) göre araştırma; bilim ve sanatla ilgili olarak yapılan yöntemli 
çalışmadır (TDK, 2019). Araştırma kullanımı ise çalışmaların eleştirel olarak 
değerlendirilmesi, bulguların sentezlenmesi, uygulanabilirliğinin belirlenmesi, uygulamaya 
geçirilmesi ve uygulamadaki değişimin değerlendirilmesi süreci olarak tanımlanmıştır (Titler 
ve arkadaşları 1994, Estabrooks1999a, Estabrooks 1999b, Dolgun ve Erdoğan 2012). Klinikte 
hasta bakım ve uygulamalarında bilimsel bilginin bir uygulayıcısı olarak görev yapan 
hemşirenin kendi alanı ile ilgili bilimsel bilgiye ulaşması, bilimsel etkinliklere katılması ve 
yapılan araştırmaları kullanması etkili ve daha kaliteli bir bakım verebilmesi için gereklidir. 
Fakat yapılan çalışmalarda, hemşirelerin araştırma kullanım engelleri ile karşılaştıkları ve bu 
nedenle araştırmalarda çok fazla yer almadıkları görülmüştür (Demir ve ark 2012, Bahar ve 
ark 2015). Bu nedenle bu çalışma, bir eğitim ve araştırma hastanesinde çalışan hemşirelerin 
araştırma kullanım durumlarının değerlendirilmesi amacıyla yapıldı. 
GEREÇ VE YÖNTEM 
Tanımlayıcı tipte olan bu araştırma Sakarya’da bir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 60 
hemşire üzerinde yapıldı. Kurum izni ve etik kurul izni alındı. Veriler Sosyo-demografik 
Özellikleri İçeren Bilgi Formu ve Araştırma Kullanım Engelleri Ölçeği kullanılarak toplandı. 
Araştırma Kullanım Engelleri Ölçeği geçerlik ve güvenirliği ilk olarak Bayık ve arkadaşları 
(2005) tarafından, daha sonra Erdoğan (2008) tarafından yapılmıştır. Ölçekte 30 madde olup 
her bir madde 0-4 puan arasında puanlanmaktadır. Ölçek hemşire (9 madde), araştırma (8 
madde), kurum (7 madde) ve sunum (6 madde) olmak üzere dört alt boyuttan oluşmaktadır. 
Ölçekten alınan en düşük puan 0, en yüksek puan 120’dir. Genel puan ortalamaları arttıkça 
ölçekte yer alan maddelerin engel olarak algılanma durumları da artmaktadır. Verilerin analizi 
bilgisayar ortamında yüzdelik, frekans, ortalama, standart sapma ve nonparametrik testler 
(Mann Whitney U ve Kruskall Wallis H testi) kullanılarak yapıldı.  
BULGULAR 
Yaş ortalaması 29,51±6.07 olan katılımcıların  %66.7’sinin (40) kadın, %86,7’sinin (52) 
lisans mezunu, %50’sinin (30)  dahili birimlerde çalıştığı, %80’inin klinik hemşiresi olduğu 
belirlendi. Katılımcıların %73,3’ünün (44) yabancı dil bilmediği, %10’unun (6) internet 
erişiminin olmadığı, %56,7’sinin (34) hemşirelik araştırmalarına katılmadığı, %73,3’ünün 
(44) hemşirelikle ilgili yayın takip etmediği, %45’inin (27)  hemşirelik ile ilgili bilimsel 
etkinliklere katılmadığı, %43,3’ünün (26) hemşirelik eğitiminde bilimsel araştırmalarla ilgili 
ders almadığı, %66,7’sinin (40) araştırma sonuçlarını çalışmalarda kullanmadığı saptandı 
(Tabloda gösterilmemiştir). 
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Tablo 1. Hemşirelerin Araştırma Kullanım Engelleri Ölçek ve Alt Boyut Puanları 
Hemşirelerin Araştırma Kullanım Engelleri Ölçek 78,28±26,67 (min:0-max:112)  
Sunum 15,98±6,34 
Kurum 23,67±7,65 
Hemşire 22,60±7.45 
Araştırma 16,03±5.60 
 
Hemşirelerin Araştırma Kullanım Engelleri Ölçeğinden aldığı puanın 78,28±26,67 (min:0-
max:112) olduğu belirlendi. Kurum alt boyutu puan ortalamasının 23,67±7,65, hemşire alt 
boyutu puan ortalamasının 22,60±7.45, araştırma alt boyutu puan ortalamasının 16,03±5.60 
ve araştırma sunumu alt boyutu puan ortalamasının 16,03±5.60 olduğu saptandı (Tablo 1). 
Tablo 2.  Araştırma Kullanım Engelleri Ölçeği (AKEÖ) ve Alt Boyutlarının 
Değişkenlerle Karşılaştırılması 
 AKEÖ Genel   

Mean Rank 
Kurum 
Mean Rank 

Hemşire 
Mean Rank 

Araştırma 
Mean Rank 

Sunum 
Mean 
Rank 

Cinsiyet      
Kadın  34.70  U: 232 33.55  

U:278.000 
33.50  
U:280.000 

34.66  
U:233.500 

33.55  
U:268.00
0 

Erkek 22.10  p:0.008 24.40  
p:0.055 

24.50  
p:0.059 

22.18  p:0.009 24.40  
p:0.038 

Yaş: 29.51 
± 6.07 

     

Eğitim      
Ön lisans  32.88  

X2:0,180 
37.75  
X2:0.903 

31.88  
X2:0.065 

36.13  X2:0.788 25   X2: 
0.442 

Lisans  30.13  p:0.914 30.24  
p:0,637 

30.53   
p:0.968 

29.72  p:0,674 30.82   
p:0.802 

Lisans üstü 33              26.63 28.75 35.00 31.88 
Yabancı 
dil 

     

Evet 32.0   
U:300.000 

30.47   
U:323.000 

34.37  
U:264.500 

33.37  
U:279.500 

30.47   
U:323.00
0 

Hayır 29.32  p:0.601 29.84   
p:0,903 

28.51  
p:0.253 

28.85  p:0,378 29.84   
p:0.903 

İnternet 
Erişimi 

     

Evet 30,14  
U:142.500 

29.08   
U:85.500 

30.92  
U:139.500 

30.62   
U:155.500 

29.08   
U:85.500 

Hayır 33,75  p:0.631 43.25   
p:0.059 

26.75  
p:0,578 

29.42   p:0.872 43.25   
p:0,059 

Hemşireli
k 
araştırmal
arına 
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katılım 
Evet 30,35  

U:438.000 
28.75  
U:396.500 

29.71  
U:421.500 

30.15   
U:433.000 

30.40    
U:439.50
0 

Hayır 30,62  p:0,952 31.84  
p:0.496 

31.10   
p:0,759 

30.76    p:0,893 30.57    
p:0,970 

Hemşireli
k yayın 
takibi 

     

Var 32.06  
U:327.000 

30.41  
U:350.500 

34.59   
U:286.500 

34.19    
U:293.000 

30.41    
U:350.00
0 

Yok 29.93  p:0,676 30.53  p:0,98 29.01    
p:0.272 

29.16    p:0.323 30.53     
p:0.980 

Hemşireli
k ile ilgili 
bilimsel 
etkinlikler
e katılma 

     

Var 34.02   
U:329.500 

32.74  
U:371.500 

31.76   
U:404.000 

33.14    
U:358.500 

32.74    
U:371.50
0 

Yok 26.20   p:0.085 27.76  
p:0,270 

28.96    
p:0.536 

27.28    p:0.195 27.76    
p:0.270 

Bilimsel 
araştırmal
arla ilgili 
ders alma 

     

Evet 33.37   
U:344.500 

31.75  
U:399.500 

34.60   
U:302.500 

33.49    
U:340.500 

31.75    
U:399.50
0 

Hayır 26,75   p:0.146 28.87   
p:0.525 

25.13   p:0.06 26.60    p:0.129 28.87     
p:0.525 

Araştırma 
Sonuçların
ı 
Çalışmala
rda 
Kullanma 

     

Evet 33.13   
U:347.500 

33.10   
U:348.000 

33.78   
U:334.500 

32.93   
U:351.500 

33.10    
U:348.00
0 

Hayır 29.19   p:0.410 29.20   
p:0,414 

28.86    
p:0.303 

29.29    p:0.446 29.20    
p:0.414 

Hemşireli
k dergisi 
takip etme 

     

Evet 31.33   
U:157.000                                                   

30.83   
U:160.000 

34.33   
U:139.500 

35.58   
U:131.500 

30.83   
U:160.00
0 
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Cinsiyet değişkeni ile Araştırma Kullanım Engelleri Ölçeği, araştırma alt boyutu ve sunum alt 
boyutu arasında istatiksel olarak anlamlı fark olduğu (p<0.05) belirlenirken kurum ve hemşire 
alt boyutlarında anlamlı farka rastlanılamadı (p>0.05). Hemşirelerin eğitim düzeyi, yabancı 
dil bilme durumu, internet erişimlerinin var olması, hemşirelik araştırmalarına katılım, 
hemşirelikle ilgili yayın takibi yapma, hemşirelik ile ilgili bilimsel etkinliklere katılma, 
bilimsel araştırmalarla ilgili ders alma, araştırma sonuçlarını çalışmalarda kullanma, 
hemşirelik dergisi takip etme durumları ile Araştırma Kullanım Engelleri Ölçeği (AKEÖ) ve 
alt boyutları arasında istatiksel olarak anlamlı farka rastlanılmadı (p>0.05) 
TARTIŞMA 
Mevcut çalışmada hemşirelerin Araştırma Kullanım Engelleri Ölçeğinden aldığı puanın 
(83,93±26,67) olduğu belirlendi. Başka bir çalışmada katılımcıların ölçekten aldıkları puan 
ortalaması 67.92±19.35 olarak bulunmuştur (Yılmaz ve ark 2018). Demir ve arkadaşları 
(2012) tarafından yapılan çalışmada genel ölçek puan ortalamasının 61.28±17.78 olduğu 
belirlenmiştir (Demir ve ark 2012). Bu çalışmaların mevcut çalışma ile kısmen uyumlu 
olduğu görülmüştür. 
Çalışma kapsamında hemşirelerin Araştırma Kullanım Engelleri Ölçeği’nin en çok kurum alt 
boyutunda engel yaşadıkları görüldü. Erdoğan ve arkadaşlarının 2011 yılında yaptıkları bir 
araştırmada hemşirelik araştırmalarındaki ilk on engelin altısının kurum, ikisinin hemşire, 
birinin de sunum boyutu ile ilgili olduğu bulunmuştur (Erdoğan ve Kocaman 2011). Bahar ve 
arkadaşları tarafından 2015 yılında yapılan bir çalışmada araştırma engelleri açısından 
kurumsal faktörlerin etkisinin daha fazla belirleyici olduğu görülmektedir (Bahar ve ark 
2015).  Bu çalışmalar mevcut çalışma ile benzerlik göstermektedir. Yava ve arkadaşları 
(2007) tarafından yapılan bir araştırmada ise hemşirelerin en önemli olarak algıladıkları ilk on 
engelin yedisinin uygulama alt grubu, diğerlerinin ise sunum alt grubu ile ilgili maddelerden 
oluştuğu görülmektedir (Yava ve ark 2007). Başka bir çalışmada ise hemşirelerin başta 
hemşire alt boyutu olmak üzere, sırasıyla araştırma, kurum/çalışma ortamı ve araştırma 
sunumu alt boyutlarını engel olarak algıladıkları belirlenmiştir (Öztürk ve ark 2010). Demir 
ve arkadaşları (2012) tarafından yapılan bir çalışmada hemşirelerin araştırma engelleri 
açısından ilk sırada hemşire alt boyutunu engel olarak algıladıkları saptanmıştır (Demir ve ark 
2012). Yılmaz ve arkadaşları (2018) tarafından yapılan bir araştırma ise hemşirelerin 
Araştırma Kullanım Engelleri Ölçeği’nin en çok uygulama alt boyutunda engel yaşadıkları 
görülmüştür (Yılmaz ve ark 2018). Mevcut çalışmadan farklı olan bu çalışmaların nedeninin 
araştırmanın farklı örneklem grubunda ve farklı kurumlarda yapılmış olmasından 
kaynaklandığı düşünülebilir. Bu durum hemşirelerin araştırma yapmaya teşvik edilmesi için 
kurum desteğinin önemli olduğunu göstermektedir. 
Mevcut çalışmada hemşirelerin eğitim düzeyi ile Araştırma Kullanım Engelleri Ölçeği 
(AKEÖ) ve alt boyutları arasında istatiksel olarak anlamlı farka rastlanılmadı (p>0.05). 2010 
yılında yapılan bir çalışmada bireylerin eğitim düzeyi ile Araştırma Kullanım Engelleri Ölçeği 
(AKEÖ) ve alt boyutları arasında istatiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmamıştır (Öztürk ve 
ark 2010). Bahar ve arkadaşları (2015) tarafından yapılan bir araştırmada da eğitim durumları 
arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır (Bahar ve ark 2015). Bu çalışma 
mevcut çalışmalar ile benzerlik göstermektedir. 
Çalışmada hemşirelerin %56,7’sinin (34) hemşirelik araştırmalarına katılmadığı, %73,3’ünün 
(44) hemşirelikle ilgili yayın takip etmediği görüldü. Bahar ve arkadaşlarının 2015 yılında 
doğu ve batı bölgesindeki hastanelerde yaptıkları çalışmada Doğu Bölgesi Tıp Fakültesi 
Hastanesi hemşirelerinin %11,9’u, Batı Bölgesi Tıp Fakültesi Hastanesi hemşirelerinin ise 

Hayır 30.41   p:0.902 30.46   
p:0,961 

30.07   
p:0.570 

29.94   p:0.451 30.46   
p:0.961 
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%9,8’inin herhangi bir hemşirelik dergisi takip ettiği belirtilmiştir (Bahar ve ark 2015). Başka 
bir çalışmada hemşirelerin %88,7'si çalıştığı bölümde yapılan herhangi bir araştırmaya 
araştırmacı olarak katılmadıkları,  %90,8'i hemşirelik alanında yayınlanan bilimsel bir dergiyi 
takip etmediği saptanmıştır (Yava ve ark 2007). Öztürk ve arkadaşları tarafından (2010) 
yapılan bir araştırmada ise hemşirelerin daha önce bilimsel bir araştırmaya katılmadığı 
(%71,4) ve bilimsel araştırmaları izlemediği (%74.2) görülmüştür (Öztürk ve ark 2010). 
Başka bir çalışmada hemşirelerin %92,3’ünün bilimsel bir dergiye üyeliğinin bulunmadığı ve  
%46,2’sinin herhangi bir araştırmada araştırmacı olarak çalışmadığı saptanmıştır (Başbakkal 
ve ark 2013). Demir ve arkadaşları (2012) tarafından yapılan bir araştırmada hemşirelerin 
bilimsel araştırma etkinliklere katılma ve bilimsel mesleki bir dergi takip etme oranlarının 
düşük olduğu belirlenmiştir (Demir ve ark 2012). Bu literatür çalışmaları mevcut çalışma ile 
paralellik göstermektedir. Bu durum bize hemşirelerin hemşirelik araştırmalarına katılmakta 
ve bilimsel yayınları takip etmede eksik kaldıklarını göstermektedir. Bu durumun en önemli 
nedenleri arasında hemşirelerde bilimsel araştırmaların akademisyenler tarafından yapılması 
gerektiği düşüncesinin hakim olması, iş yoğunluğuna bağlı yeterli zaman bulamamaları ve 
araştırma yapma konusunda yeterince cesaretlendirilmemesi ve danışmanlık alamamalarından 
kaynaklanabileceği düşüncesindeyiz. 
Çalışma kapsamında cinsiyet değişkeni ile Araştırma Kullanım Engelleri Ölçeği, araştırma alt 
boyutu ve sunum alt boyutu arasında istatiksel olarak anlamlı fark olduğu (p<0.05) 
belirlenirken kurum ve hemşire alt boyutlarında anlamlı farka rastlanılamadı (p>0.05). Başka 
bir çalışmada ise kadın hemşirelerin erkeklere göre araştırma kullanımı konusunda daha fazla 
engelle karşılaştıkları ve bu engellerin araştırma sonuçlarının iletilmesi alt boyutu ile ilişkili 
olduğu saptanmıştır (Öztürk ve ark 2010). Kadınların iş sorumlulukları dışında da 
sorumluluklarının olmasına bağlı araştırma konusunda yeterince zamanlarının olmaması, 
erkeklere oranla daha fazla engel yaşamalarına neden olmuş olabilir. 
Çalışmada kapsamında ise yaş değişkeni ile Araştırma Kullanım Engelleri Ölçeği (AKEÖ) ve 
alt boyutları arasında istatiksel olarak anlamlı farka rastlanılmadı (p>0.05). Başka bir 
çalışmada yaş değişkeni ile ölçek alt boyut puan ortalamaları arasında anlamlı bir fark 
bulunamamıştır (Demir ve ark 2012). Bu çalışma mevcut çalışma ile benzerlik 
göstermektedir. Öztürk ve arkadaşları tarafından 2010 yılında yapılan bir çalışmada 
hemşirelik araştırmalarından yararlanmada engel olarak algılanan durumların yaş ile ilişkili 
olduğu ve 42 yaş ve üzerindeki hemşirelerin; hemşire, araştırma ve araştırma sonuçlarının 
iletilmesi alt boyutlarında diğer yaş gruplarına göre daha fazla engel algıladıkları görülmüştür 
(Öztürk ve ark 2010). Bu farklılık mevcut çalışmada yaş ortalamasının düşük olması ve 40 (6) 
yaş üstü hemşire sayısının çok az olmasından kaynaklanabilir.  
Çalışmada yabancı dil bilme durumu, hemşirelik araştırmalarına katılım, hemşirelik ile ilgili 
bilimsel etkinliklere katılma, bilimsel araştırmalarla ilgili ders alma, araştırma sonuçlarını 
çalışmalarda kullanma durumları ile Araştırma Kullanım Engelleri Ölçeği (AKEÖ) ve alt 
boyutları arasında istatiksel olarak anlamlı farka rastlanılmadı (p>0.05). Öztürk ve arkadaşları 
tarafından (2010) yapılan çalışmada mevcut çalışma ile benzerlik göstermektedir.  
SONUÇ 
Hemşirelerin araştırma yapma ve araştırma uygulamalarında engellerle karşılaştıkları 
görülmektedir. Araştırma kapsamındaki hemşireler başta “kurum”, sırasıyla 
“hemşire”,  “araştırma” ve “araştırma sunumu” nu araştırmadaki engeller olarak 
algılamaktadırlar. Karşılaşılan engellerin nasıl azaltılabileceği ile ilgili kurum ve çalışanların 
birlikte karar vermesi engellerin aşılmasında yararlı olabilecek ve devamlılık 
sağlayabilecektir.  Ayrıca, kurum kültürünün değiştirilmesine yönelik çalışmalar yapılabilir. 
Hemşirelerin kanıt temelli uygulamalardan daha fazla yararlanabilmeleri için hemşirelik alanı 
ile ilgili bilimsel etkinliklere daha fazla bütçe kurum tarafından ayrılabilir. 
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ÖZET 
Amaç: Bu araştırma HIV pozitif bireylerin depresyon ve sosyal destek düzeylerinin 
belirlenmesi amacıyla planlandı. 
Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı ve kesitsel tipte olan bu araştırmanın evrenini bir hastanenin 
enfeksiyon polikliniğine kayıtlı 142 hasta, örneklem grubunu ise basit rastgele örneklem 
yöntemiyle seçilen 40 hasta oluşturdu. Kurum izni ve etik kurul izni alındı.  Veriler, Mayıs 
2018-Kasım 2018 tarihleri arasında Beck Depresyon Ölçeği (BDÖ) ve Çok Boyutlu algılanan 
Sosyal Destek Ölçeği (ÇBASDÖ) kullanılarak toplandı. Araştırmada kullanılan Beck 
Depresyon Ölçeği’nin Türkiye’deki geçerlik güvenirliği Tegin ve Hisli tarafından 1989 
yılında yapılmış olup ölçek 21 sorudan oluşmaktadır. Her soruya 0-3 puan aralığında puanlar 
verilebilmekte olup ölçekten alınabilecek toplam puan 0-63 arasında olmaktadır. Alınan puan 
yükseldikçe depresyon düzeyinin ya da şiddetinin yüksek olduğu sonucuna varılmaktadır. 
Çalışmada kullanılan diğer bir ölçek olan Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği’nin 
ise Türkiye’deki geçerlik güvenilirliği Eker ve Arkar tarafından 1995 yılında yapılmış ve 
2001 yılında form yeniden gözden geçirilmiştir. Likert tipi olan ölçek toplamda 12 sorudan 
oluşmaktadır. Her bir soru “kesinlikle hayır” ile “kesinlikle evet” arasında değişen yedi 
dereceli (1-7 puan) olacak şekilde oluşturulmuştur. Ölçeğin aile, arkadaş, özel kişi desteğini 
belirlemek üzere oluşturulan üç alt ölçeği bulunmaktadır. Sonuçta alınan puanın yüksek 
olması algılanan sosyal desteğin yüksek olduğunu göstermektedir. Verilerin analizi bilgisayar 
ortamında tanımlayıcı ve parametrik testler kullanılarak yapıldı. 
Bulgular: Yaş ortalaması 36,85±11,45 olan katılımcıların  %87,5’i erkek,  %37,5’i ilköğretim 
mezunu, %45,0’i bekar ve %52,5’i serbest meslek sahibiydi. Hastaların yarısından fazlasının 
kentsel alanda yaşadığı, %60,0’ının sigara, %20’sinin alkol kullandığı belirlendi. Hastaların 
yarısının ailesinde kronik hastalık olduğu, en sık görülen hastalıkların da (%35,0) diyabet, 
hipertansiyon (%25,0) ve (%15,0) kalp yetersizliği olarak sıralandığı görüldü. HIV pozitif 
bireylerin depresyon puanının 9,65± 6,26 olduğu ve %42,5’i hafif /orta düzey depresif 
belirtilere sahip olduğu görüldü. Hastaların, ÇBASDÖ puan ortalamasının ise 45,75±9,325 
olduğu bulundu. Bireylerin yaşı, medeni durumu, yaşanılan yeri, eğitim durumu, sigara içme 
durumu ve hastaneye yatma durumlarının bireylerde görülen depresyon ve sosyal destek 
düzeyini etkilemediği saptandı. 
Sonuç: Bireylerin yarıya yakınında hafif/orta düzey depresyon olduğu ve bireylerin 
depresyon düzeyi arttıkça algıladıkları arkadaş desteğinin de arttığı görüldü. 
Anahtar Kelimeler: HIV, sosyal destek düzeyi, depresyon 
 
SUMMARY 
Objective: This study was planned to determine depression and social support levels of HIV 
positive individuals. 
Material and Method: The population of this descriptive and cross-sectional study consisted 
of 142 patients enrolled in the infection outpatient clinic of a hospital, and the sample group 
consisted of 40 randomly selected patients. Corporate permission and ethics committee 
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permission was obtained. Data were collected between May 2018 and November 2018 using 
the Beck Depression Scale (BDI) and the Multidimensional Scale of Perceived Social Support 
(MSAS). Beck Depression Inventory and reliability of transitivity in Turkey was carried out 
in 1989 by Tegin and Hisli. The scale consists of 21 questions. Each question can be given 
points in the range of 0-3 points and the total score can be taken between 0-63. The higher the 
score, the higher the level of depression or severity. Another scale used in research was the 
Multidimensional Perceived Social Support Scale. Reliability and validity of the scale was 
carried out in 1995 by Eker and Arkar. In 2000, the form was reviewed. Likert type scale 
consists of 12 questions in total. Each question was composed of seven grades (1-7 points) 
ranging from “absolutely no” to “absolutely yes”. There are three subscales of the scale that 
were created to determine the support of family, friends and special people. The higher the 
score, the higher the perceived social support. Data analysis was performed using descriptive 
and parametric tests on computer. 
Results: The mean age of the participants was 36,85 ± 11,45, 87,5% were male, 37,5% were 
primary school graduates, 45,0% were single and 52,5% were self-employed. It was 
determined that more than half of the patients lived in urban areas, 60,0% were smoking and 
20% were using alcohol. Half of the patients had chronic disease in their family and the most 
common diseases were diabetes (35,0%), hypertension (25,0%) and heart failure (15,0%). 
HIV-positive individuals had a depression score of 9,65 ± 6,26, and 42,5% had mild / 
moderate depressive symptoms. The Multidimensional Social Support Scale was 45,7 ± 
9,332. Age, marital status, place of residence, education, smoking and hospitalization did not 
affect the depression and social support level of the individuals.  
Conclusion: Nearly half of the individuals have mild / moderate depression and the perceived 
friend support increases as the depression level of individuals increases. 
Keywords: HIV, social support level, depression 
 
GİRİŞ 
Human Immunodeficiency Virus yani İnsan Bağışıklık Yetmezliği Virüsü olan HIV virüsü 
1960 yılında görülmeye başlanmış olup dünyada 35 milyondan fazla kişiyi etkilemiş ve 
küresel bir halk sağlığı sorunu haline gelmiştir (https://www.saglik.gov.tr/TR,1722/basin-
aciklamasi.html Erişim Tarihi: 10.09.2018, http://www.who.int/en/news-room/fact-
sheets/detail/hiv-aids Erişim Tarihi: 20.08.2018, Aydın 2017). HIV virüsü özellikle bağışıklık 
sistemini hedef alarak bireylerde immun yetmezliğe neden olmaktadır. HIV virüsü insan 
vücudunda uzun bir süre latent seyrettiği için hastalık belirti ve bulguları çok geç 
gözlenmektedir (Argon 1995, Babayiğit ve Bakir 2004, Hunt 2016, Aslan ve Altındiş 2017, 
http://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/hiv-aids Erişim Tarihi: 20.08.2018). Bu 
nedenle erken tanı ve tedavi yöntemleriyle belirtiler ortaya çıkmadan HIV virüsünün 
tanılanması tedaviye erken başlanması ve HIV pozitif bireylerin yaşam süre/kalitelerinin 
artırılması açısından oldukça önemlidir (https://hsgm.saglik.gov.tr/depo/birimler/Bulasici-
hastaliklardb/duyurular/hiv-aids-taniklavuzu/HIV___AIDS_Tani_Klavuzu_Ek_47016636.pdf 
Erişim Tarihi: 20.09.2018).  
HIV pozitif bireyler bu virüsün cinsel yolla bulaşması sebebiyle ve başka birçok faktöre bağlı 
olarak toplum tarafından dışlanmakta, dedikodu ve sözel hakarete maruz kalma, işten 
çıkarılma veya iş ya da terfi için başvuru yapamama, sağlık hizmetlerinden yeterince 
yararlanamama, gerektiğinde hastaneye gidememe, evlenme, çocuk sahibi olmaktan korkma, 
sosyal toplantılara katılmama, aile ve arkadaşlarından uzaklaşma, gibi pek çok sorunla 
karşılaşmaktadır (Oran ve Şenuzun 2008, Jacobi et al 2013, Gökengin, Çalık, ve Öktem 
2017). Yaşadıkları bu sorunların bireylerde sosyal destek sistemlerini azalttığı ve depresyona 
neden olduğu görülmüştür (Jia et al 2004, Oran ve Şenuzun 2008, Li, Lee, Thammawijaya, 
Jiraphongsa and Rotheram-Borus 2009, Jacobi et al 2013, Tesfaw et al 2016, Duko, Geja, 
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Zewude and Mekonen 2018). Bu nedenle çalışmada HIV pozitif bireylerin depresyon ve 
sosyal destek düzeylerini belirlemek amaçlandı.  
 
GEREÇ VE YÖNTEM 
Araştırma HIV pozitif bireylerin depresyon ve sosyal destek düzeylerinin belirlenmesi 
amacıyla tanımlayıcı ve kesitsel olarak planlandı. 
Araştırmanın evrenini Mayıs 2018-Kasım 2018 tarihleri arasında bir hastanenin enfeksiyon 
polikliniğine kayıtlı olan bireyler (N=142) oluşturdu. Araştırmanın örneklemine dahil 
edilecek hasta sayısı(n) evren sayısı bilinen basit rastgele örneklem formülünden 
yararlanılarak hesaplandı (40 kişi). Bu nedenle araştırmanın örneklemini HIV pozitifliği olan, 
araştırmaya katılmayı kabul eden, iletişim sorunu olmayan, tanı konmuş psikolojik 
rahatsızlığı olmayan, antidepresan ilaç kullanmayan, 18 yaşından büyük 40 hasta oluşturdu. 
Araştırmada veriler, Beck Depresyon Ölçeği (BDÖ) ve Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek 
Ölçeği (ÇBASDÖ) kullanılarak yüz yüze görüşme yöntemi ile toplandı. Verilerin toplanması 
için ilgili kurum ve etik kuruldan yazılı izin alındı. 
Verilerin değerlendirilmesinde Shapiro-Wilk testi, ortalama, standart sapma, iki ortalama 
arasındaki farkın önemlilik testi (bağımsız t testi), tek yönlü varyans analizi” (ANOVA), 
Levene testi ve çoklu karşılaştırma testleri (Bonferonni ya da Tamhane’s T2) kullanıldı. 
P>0,05 anlamlı kabul edildi. 
 
BULGULAR VE TARTIŞMA 
Yaş ortalaması 36,85±11,45 olan katılımcıların  %87,5’i erkek,  %37,5’i ilköğretim mezunu, 
%45,0’i bekar ve %52,5’i serbest meslek sahibiydi. Hastaların yarısından fazlasının kentsel 
alanda yaşadığı, %60,0’ının sigara, %20’sinin alkol kullandığı belirlendi. Hastaların yarısının 
ailesinde kronik hastalık olduğu, en sık görülen hastalıkların da (%35,0) diyabet, 
hipertansiyon (%25,0) ve (%15,0) kalp yetersizliği olarak sıralandığı görüldü (Tablo 1). 
Tablo 1. Demografik Dağılımlar (N=40) 
DEĞİŞKENLER n % 
Yaş  (Ort±SS) 36,85±11,45   

Cinsiyet Erkek 35 87,5 
Kadın 5 12,5 

 
Eğitim Durumu 

İlköğretim 15 37,5 
Lise 12 30,0 
Üniversite 13 32,5 

 
Medeni Durum 

Bekar 18 45,0 
Evli 17 42,5 
Boşanmış 5 12,5 

 
 
 
Mesleği 

Serbest meslek 21 52,5 
Memur 9 22,5 
Ev hanımı 3 7,5 
Öğrenci 2 5,0 
Çalışmıyor 2 5,0 
Emekli 1 2,5 
İşçi 1 2,5 
Çiftçi 1 2,5 

Yaşadığı Yer Kırsal Alan 16 40,0 
Kentsel Alan 24 60,0 

Sigara Kullanma Var 24 60,0 
Yok 16 40,0 

Alkol Kullanma Var 8 20,0 
Yok 32 80,0 

Ailede Hastalık Durumu Var   20 50,0 

Yok   20 50,0 

 Diyabet 14 35,0 

INTERNATİONAL EUROASİA Congress on 
Scientific Researches and Recent Trends-V full text 

December 16-19, 2019 Baku, Azerbaijan  ISBN 978-625-7029-51-3 316



 
 
Ailedeki Hastalıklar* 

Hipertansiyon 10 25,0 
Kalp yetmezliği 6 15,0 
İnme 1 2,5 
Kronik böbrek yetmezliği 1 2,5 
Astım 1 2,5 

 
Hastaların %7,5’inin (3 kişi) ek hastalığı (diyabet, hepatit B ve karpal tünel sendromu) olduğu 
belirlendi (Tabloda verilmemiştir). Hastaların %40,0’ının nükleozit nükleotit revers 
transkriptaz inhibitörleri kullandığı saptandı. Hastaların %32,5’inin yan etki yaşadığı en sık 
yaşadığı yan etkinin sırasıyla diyare (%12,5), bulantı-öğürme-kusma (%7,5), mide ağrısı   
(%5,0)   ve   sersemlik   (%5,0)   olduğu   belirlendi   (Tablo   2). Hastaların   %72,5’i   
bulaşma   yolları,  %22,5’i   nelere  dikkat   etmesi gerektiği, %85,0’i ilaç tedavisinin nasıl 
olacağı hakkında bilgi sahibiydi. Hastaların %60,0’ı ailesiyle, %32,5’i yalnız yaşamakta olup, 
hastalığı ilk duyduklarında %72,5’i şok, %65,0’i üzüntü, %17,5’i şaşkınlık hissi yaşadığı 
belirlendi. Hastaların hastalığını kime söylediği sorulduğunda en fazla ailelerine (%62,5) 
söyledikleri belirlendi. Hastaların %30,0’u hastalığının aile ilişkilerini, %10,0’u ise iş 
arkadaşları ile ilişkilerini olumsuz etkilediğini bildirdi ( Tablo 2). 
 
 
Tablo 2. Hastalıkla İlişkili Durumlar (N=40) 
DEĞİŞKENLER n % 
 
 
 
İlaç Grupları 

Nükleozit nükleotit revers transkriptaz 
inhibitörleri 

16 40,0 

Nükleozit nükleotit reverz transkriptaz 
inhibitörleri ve proteaz inhibitörleri 

14 35,0 

Nükleozit nükleotit revers transkriptaz 
inhibitörleri ve nonnükleotit revers transkriptaz 
inhibitörleri 

4 10,0 

Nonnükleotit revers transkriptaz inhibitörleri 2 5,0 
Proteaz inhibitörleri 2 5,0 
Nonnükleotit revers transkriptaz inhibitörleri ve 
proteaz inhibitörleri 

2 5,0 

Yan Etki Yaşama Durumu Yan etki yaşıyor 13 32,5 
Yan etki yaşamıyor 27 67,5 

 
 
 
 
 
Yan Etkiler* 

Diyare 5 12,5 
Bulantı öğürme kusma 3 7,5 
Mide ağrısı 2 5,0 
Sersemlik 2 5,0 
Baş dönmesi 1 2,5 
Ağız kuruluğu 1 2,5 
Baş ağrısı 1 2,5 
Karın ağrısı 1 2,5 
Kaşıntı 1 2,5 
Deri döküntüsü 1 2,5 
Nefes darlığı 1 2,5 

Hastaneye Yatış Durumu Var 11 27,5 
Yok 29 72,5 

Hastalık Hakkındaki Bilgi 
Durumu* 

   

Bulaşma Yolları Var 29 72,5 
Yok 11 27,5 

Nelere Dikkat Etmesi Gerektiği Var 9 22,5 
Yok 31 77,5 

İlaç Tedavisinin Nasıl Olacağı Var 34 85,0 
Yok 6 15,0 

Hastalığın Seyri Var 17 42,5 
Yok 23 57,5 

 
Yaşanılan Kişi 

Ailesiyle 24 60,0 
Arkadaşları 1 2,5 
Kendisi 13 32,5 
Kız arkadaşı 2 5,0 

 Şok 29 72,5 
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Çalışmada bireylerin %57,5’i  minimal  depresif  belirtilere  sahipken %42,5’i hafif ve orta 
düzey depresif belirtilere sahipti. Ayrıca çalışmada hastaların depresyon puan ortalamalarının 
9,65±6,26 olduğu belirlendi (Tabloda verilmemiştir). Duko ve arkadaşlarının 401 HIV pozitif 
hasta ile yaptıkları çalışma, hastaların %48,6'sında depresyon olduğunu ortaya koymuştur 
(Duko et al 2018). Tesfaw ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada bireylerin depresyon 
prevalansları %41,2 bulunmuştur (Tesfaw et al 2016). Başka bir çalışmada ise bireylerin 
depresyon puanı 12,9 ±8,4 olarak bulunmuştur (Li et al 2009). Tüberküloz hastalarında 
yapılan bir çalışmada ise bireylerin depresyon puan ortalamasın 19.28±12.30 olduğu 
saptanmıştır (Polat ve Ergüney 2012).  Ünalan ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada aktif 
tüberkülozlu bireylerin %26,5'inde orta, %18,4'ünde şiddetli derecede depresyon olduğu tespit 
edilmiştir (Ünalan, Baştürk, Soyuer, Ceyhan ve Öztürk 2007). Başka bir çalışmada ise 
bireylerdeki depresyon oranı 14,6 olarak saptanmıştır (Gebrezgiabher et al 2019). Bu 
çalışmadaki katılımcıların, HIV pozitif hastalarla yapılan çalışmalarda benzer depresyon 
oranlarına sahip olduğu görülmektedir. 
 
Çalışma kapsamında hastaların ÇBASDÖ puan ortalamasının 45,75±9,325 olduğu görüldü. 
Nazik ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada bireylerinin sosyal destek puan ortalamasının      
28,65 ± 9,56 olduğu saptanmıştır (Nazik ve ark 2013).  Başka bir çalışmada bireylerin sosyal 
destek puanının 39,3±8,3 olduğu görülmüştür (Li et al 2009). Tüberkülozlu bireyler üzerinde 
yapılan bir çalışmada ise sosyal destek puanı 32,56±7,86 olarak bulunmuştur (Chen et al 
2016). Bangkok ve Chiang Mai de yapılan bir araştırmada algılanan sosyal destek puanlarının 
Bangkok'ta 26 ve Chiang Mai'de 25,5 olduğu görülmüştür (Johnston et al 2018). Bu 
farklılığın sebebi çalışmalarda farklı ölçek kullanılmasından kaynaklandığı düşünülebilir. 
 
Çalışmada bireylerin eğitim durumu ile depresyon ve sosyal destek düzeyleri arasında 
istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunamamıştır (p>0,05). Ancak Li ve arkadaşları 
tarafından 2009 yılında yapılan bir çalışmada bireylerin eğitim durumu ile duygusal sosyal 
destek düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki olduğu görülmüştür (Li et al 2009). Başka bir 
çalışmada ise üniversite mezunu bireylerin sosyal desteklerinin daha iyi olduğu ortaya 
konulmuştur (Nazik ve ark 2013). Brown ve arkadaşları tarafından yapılan bir çalışmada ise 

 
 
 
Hastalığı ilk duyduklarında ne 
hissettikleri* 

Üzüntü 26 65,0 
Şaşkınlık 7 17,5 
Mutsuzluk 5 12,5 
Kabullenmiş 2 5,0 
Korku 1 2,5 
İnkâr 1 2,5 
Stres 1 2,5 
Panik 1 2,5 
Pişmanlık 1 2,5 

Ailesine Söylemiş 25 62,5 
Söylememiş 15 37,5 

Arkadaşına Söylemiş 14 35,0 
Söylememiş 26 65,0 

Aile içi İlişkinin Etkilenme 
Durumu 

Evet 12 30,0 
Hayır 28 70,0 

İş arkadaşları ilişki Evet 4 10,0 
Hayır 36 90,0 
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bireylerin eğitim durumu arttıkça arkadaşları tarafından algılanan sosyal desteğin de arttığı 
görülmüştür (Brown, Serovich, Laschober, Kimberly and Lescano 2019). Mevcut çalışma ile 
benzerlik göstermeyen bu durumların nedeninin, farklı örneklem ve hastalık grupları üzerinde 
araştırma yapılmasından kaynaklandığı düşünülebilir.  
Mevcut çalışmada bireylerin hastalığı ailesine ve arkadaşlarına söyleme durumu ile depresyon 
arasında fark olmadığı görüldü (p>0,05). Feuillet ve arkadaşlarının yaptığı bir çalışmada 
bireylerin HIV durumunu yakın akrabaları (aile ve arkadaşlar) ile ne kadar paylaşırsa 
depresyon sıklıklarının da o kadar artacağı belirtilmiştir (Feuillet et al 2017). Başka bir 
çalışmada yalnız yaşayan hastaların, aileleri ile yaşayanlara göre daha fazla depresyon 
geçirme olasılığı olduğu saptanmış olup aile desteğinin önemi belirtilmiştir (Gebrezgiabher et 
al 2019). Thai ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada aileleriyle birlikte yaşadıklarını ve aileleri 
tarafından duygusal destek aldıklarını bildirenler, ailesiyle yaşamayan ve duygusal destek 
almayanlardan daha az depresyon belirtileri gösterdiği saptanmıştır (Thai et al 2018). Bu 
durumun hem farklı ölçek kullanımından hem de farklı gruplar üzerinde çalışma 
yapılmasından kaynaklandığı düşünülebilir. Ancak bireylerin hastalığını ailesine 
söyleyenlerde ÇBASDÖ’nin aile alt boyutu, hastalığı ailesine söylemeyenlere göre 
istatistiksel olarak anlamlı derecede daha yüksek olduğu saptandı (p<0,05). Bu durum 
hastalığını ailesine söyleyen bireylerin aile desteklerinin de iyi olduğunu göstermektedir. 
Hastalığı arkadaşlarına söyleyenlerde ÇBASDÖ’nin arkadaş alt boyut puan ortalamasının 
söylemeyenlere göre istatistiksel olarak anlamlı derecede daha yüksek olduğu görüldü 
(p<0,05). Bu durum hastalığı arkadaşlarına söyleyenlerin arkadaş desteklerinin de iyi 
olduğunu göstermektedir. 
Yapılan çalışmalarda bireylerde algılanan sosyal destek arttıkça daha az depresyon 
durumunun görüldüğü saptanmıştır (Li et al 2009, Tesfaw et al 2016, Kalomo 2018, Casale, 
Boyes, Pantelic, Toska and Cluver 2019). Bu çalışmada ise bireylerin arkadaş destekleri 
arttıkça depresyon düzeyinin de arttığı görüldü. Literatür çalışmaları ile uymayan bu durumun 
nedeninin bireylerin depresyon düzeylerinin arttıkça daha çok arkadaş desteğine ihtiyaç 
duymaları ve arkadaşlarından daha fazla destek almaları olabilir. Willis ve arkadaşlarının 21 
HIV pozitif ergen ile yaptıkları çalışmada aile desteğinin depresyon düzeyini azalttığı 
saptanmıştır (Willis, Mavhu, Wogrin, Mutsinze and Kagee 2018). Mevcut çalışmada ise aile 
desteği artıkça depresyonun azaldığı ancak bu ilişkinin istatistiksel olarak anlamlı düzeyde 
olmadığı belirlendi (r = -0,182, p>0,05). Willis’in çalışmasında farklı sonuç elde edilmesinin 
nedeni mevcut çalışmanın yetişkinler üzerinde yapılmış olmasından kaynaklanabilir.  
SONUÇ VE ÖNERİLER 
Hastaların tanıtıcı özelliklerine ilişkin bulgular göz önünde bulundurulduğunda; yaş, medeni 
durum, yaşanılan yer, eğitim durumu, bireylerin sigara içme ve hastaneye yatma durumları 
bireylerin depresyon ve sosyal destek düzeylerini etkilemediği görüldü. Ayrıca hastalıklarını 
aile ve arkadaşlarına söyleme durumunun ise bireylerin sosyal destek düzeylerini etkilendiği 
saptandı. Bireylerin depresyon düzeyi arttıkça algıladıkları arkadaş desteğinin de arttığı 
görüldü. 
Bu bulgular doğrultusunda;  

 Hemşire öncülüğünde, HIV enfeksiyonunun bulaşma yolları ve korunma yöntemleri 
konusunda eğitimlerin düzenli aralıklarla yapılması, özelliklere bireylere HIV testi öncesi ve 
sonrasında danışmanlık yapılması, 

 Aileleri ve sosyal  ağları  tedavi  yaklaşımına dahil etmek ve destek vermeye teşvik etmek için 
stratejilerin geliştirilmesi,  

 Bireylerin depresyon ve sosyal düzeylerinin belirlenmesi için hastaların rutin olarak 
değerlendirilmesi ve düzenli takibinin yapılması önerilmektedir. 
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ÖZET 

Amaç: 1997-2019 yılları arasında diyabetik ayak ile ilgili yapılan lisansüstü tezlerin 

incelenmesi amaçlandı. 

Gereç ve Yöntem: Araştırmanın çalışma grubunu, 1997-2019 yılları arasında Yükseköğretim 

Kurulu Tez Merkezine (Ulusal Tez Merkezi) kayıtlı elektronik ortamda ulaşılabilen diyabetik 

ayak ile ilgili hazırlanmış yüksek lisans, doktora ve tıpta uzmanlık olmak üzere toplam 85 

lisansüstü tez oluşturdu. Tez taraması “diyabetik ayak, ayak ülseri” anahtar kelimeleri 

kullanılarak yapıldı. Taranan tezler yıllara, alanlara, bilim dallarına ve konu içeriklerine göre 

incelendi. Tezler yayınlandığı yıl, lisansüstü eğitim kategorisi, bilim dalları ve konu 

içeriklerine gruplandırıldı. 

Bulgular: Diyabetik ayak ile ilgili yapılan tezlerin büyük çoğunluğunun 2015 (10), 2019 (9) 

ve 2018 (8) yıllarında olduğu belirlendi. Tezlerin %23.5’inin (20) yüksek lisans, %7.06’sının 

(6) doktora ve %69.41’inin (59) tıpta uzmanlık tezi olduğu saptandı. Tezlerin büyük

çoğunluğunun endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları (20), hemşirelik (14) ve klinik

bakteriyoloji ve enfeksiyon hastalıkları (12) alanlarında olduğu görüldü. Çalışmaların çok az

kısmının da mikrobiyoloji (2), genetik (1), deri mühendisliği (1), mekatronik mühendisliği

(1), histoloji ve embriyoloji (1), halk sağlığı (2) nöroloji (2), moleküler tıp (1), fiziksel tıp ve

rehabilitasyon (1) alanında olduğu saptandı. Çalışmaların %17.65’inin (15) diyabetik ayak

enfeksiyonu, %15.2’sinin (13) diyabetik ayak bilgi, tutum ve davranışı ve %15.2’sinin (13) de

diyabetik ayak tedavisi ile ilgili olduğu belirlenirken, çok az kısmının da sınıflama, maliyet,

gen ekspresyonu, bakım yükü, hastaya yaklaşım, ampütasyon, yatış süresi, diyabetik ayak

ülseri önlenmesinde kullanılacak inovasyon ürünleri ile ilgili olduğu görüldü.

Sonuç: Diyabetik ayak ülserlerinin morbidite, mortaliteye neden olan yaşam kalitesini 

olumsuz etkileyen, hastanede kalış süresini arttıran bir süreç olduğu göz önünde 

bulundurulduğunda diyabetik ayak ile ilgili Türkiye’de yapılan lisansüstü tez çalışmaların az 

sayıda olduğu söylenebilir. Diyabetik ayak sınıflaması, diyabetik ayak maliyeti, gen 

ekspresyonu, bakım yükü, hastaya yaklaşım, ampütasyon, retrospektif analiz, psikososyal 

uyum, yatış süresi, diyabetik ayak ülseri önlenmesinde kullanılacak inovasyon ürünleri ile 

ilgili çalışmaların sayılarının artırılmasının hastanın yaşam kalitesinin artmasında yararlı 

olacağı düşüncesindeyiz. 

Anahtar Kelimeler: diyabetik ayak, yıl, tez 
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Objective: In this study, it was aimed to examine the postgraduate theses done between 1997 

and 2019 about diabetic foot. Material and Method: The study group consisted of 85 

graduate theses, including master's, doctorate and medical specialties prepared for the diabetic 

foot which can be accessed electronically in the Thesis Center (National Thesis Center) 

between 1997-2019. The thesis was searched using the keyword “diabetic foot. The 

researched theses were examined according to years, fields, disciplines and subject contents. 

Results: It was determined that most of the theses about diabetic foot were prepared in 2015 

(10), 2019 (9) and 2018 (8). It was found that 23.5% (20) of the theses were master's, 7.06% 

(6) were doctoral and 69.41% (59) were specialized in medicine. The majority of theses were

in the fields of endocrinology and metabolic diseases (20), nursing (14) and clinical

bacteriology and infectious diseases (12).Few part of the studies also include microbiology

(2), genetics (1), skin engineering (1), mechatronic engineering (1), histology and embryology

(1), public health (2) neurology (2), molecular medicine (1), physical medicine and

rehabilitation (1). It was determined that 17.65% (15) of the studies were related to diabetic

foot infection, 15.2% (13) of diabetic foot knowledge, attitude and behavior, and 15.2% (13)

of diabetic foot treatment. Few studies were also related to classification, cost, gene

expression, care burden, patient approach, amputation, length of hospitalization, and

innovation products to be used to prevent diabetic foot ulcers. Conclusion: Diabetic foot

ulcers cause morbidity and mortality of individuals and adversely affect quality of life.

Considering situations, there are a small number of studies in Turkey related to diabetic foot

and is considered to be inadequate   Increasing the number of studies on the classification of

diabetic foot, the cost of diabetic foot, gene expression, care burden, approach to the patient,

amputation, retrospective analysis, psychosocial compliance, duration of hospitalization,

innovation products to be used in the prevention of diabetic foot ulcers are beneficial in

increasing the quality of life of the patient.

Keywords: diabetic foot, year, theses 

GİRİŞ 

Diyabetik ayak ülserleri, alt ekstiremitede motor, duyusal ve otonom nöropatiye bağlı olarak 

ortaya çıkan ayağın biyomekanik yapısında bozulma, koruyucu duyunun kaybı ile kendini 

gösteren ayak deformiteleridir. Diyabetik ayak ülserleri hastanın yaşam kalitesinin 

azalmasına, tedavi maliyetinin ciddi düzeyde yükselmesine, alt ekstremite amputasyonlarına 

ve mortalite artışına neden olabilen bir durumdur (TEMD, 2019). Diyabet Tanı ve Tedavi 

Rehberi (2019)’inde, bir diyabetlinin yaşamı boyunca diyabetik ayak ülseri geliştirme 

insidansının %34’lere ulaştığını, diyabetik ayak ülserli bir hastanın beş yıl içinde morbidite 

riskinin 2.5 kat arttığı ve tüm nontravmatik alt ekstremite amputasyonlarının %40-60’ının 

diyabete bağlı olduğu belirtilmektedir. Dolayısıyla yüksek orana sahip olan diyabetik ayak 

ülserlerinin oluşumunun önlenmesi, var olan ülserin iyileştirilmesi ve ülsere bağlı 

ampütasyonların mümkün olduğunca azaltılması gerekmektedir (TEMD 2019). Farklı 
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alanlarda kendi dallarında uzmanlaşan bireylerin yaptıkları lisansüstü tez araştırmaları 

diyabetik ülser gelişiminin önlenmesi, etkin bir şekilde tedavi edilmesi ve ampütasyonların 

azaltılmasına yönelik girişimlerin, kanıtların belirlenmesine katkı sağlayacaktır. Bu nedenle 

bu çalışma da 1997-2019 yılları arasında diyabetik ayak ile ilgili yapılan lisansüstü tezlerin 

incelenmesi amaçlandı. 

GEREÇ VE YÖNTEM 

Araştırmanın çalışma grubunu, 1997-2019 yılları arasında Yükseköğretim 

Kurulu Tez Merkezine (Ulusal Tez Merkezi) kayıtlı elektronik ortamda ulaşılabilen diyabetik 

ayak ile ilgili hazırlanmış yüksek lisans, doktora ve tıpta uzmanlık olmak üzere toplam 85 

lisansüstü tez oluşturdu. Tez taraması “diyabetik ayak, ayak ülseri” anahtar kelimeleri 

kullanılarak yapıldı. Tezler yayınlandığı yıl, lisansüstü eğitim kategorisi, bilim dalları ve konu 

içeriklerine göre gruplandırıldı. Tezlerden elde edilen verilerin özellikleri sayı ve yüzde 

hesaplamaları yapılarak özetlendi. 

BULGULAR 

Diyabetik ayak ile ilgili 85 lisansüstü tez incelenmiş olup tezlerin büyük çoğunluğunun 2015 

(10), 2019 (9) ve 2018 (8) yıllarında olduğu belirlendi (Tablo 1). 

Tablo 1. Yıllara Göre Diyabetik Ayak İle İlgili Tezler 

Yıl Sayı % 

2019 9 10.58 

2018 8 9.41 

2017 7 8.23 

2016 6 7.05 

2015 10 11.76 

2014 5 5.88 

2013 4 4.70 

2012 5 5.88 

2011 2 2.35 

2010 4 4.70 

2009 7 8.23 

2008 3 3.52 

2007 4 4.70 

2006 2 2.35 

2005 1 1.17 

2004 2 2.35 

2003 1 1.17 

2002 1 1.17 
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2001 1 1.17 

1999 1 1.17 

1997 2 2.35 

TOPLAM 85 100 

Tezlerin %23.5’inin (20) yüksek lisans, %7.06’sının (6) doktora ve %69.41’inin (59) tıpta 

uzmanlık tezi olduğu saptandı (Tablo 2). 

Tablo 2.Lisanüstü Eğitim Kategorilerine Göre Diyabetik Ayak Çalışma Sayıları 

n % 

Tıpta Uzmanlık 59 69.41 

Yüksek Lisans 20 23.50 

Doktora 6 7.06 

Toplam 85 100 

Tezlerin büyük çoğunluğunun endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları (20), hemşirelik (14) 

ve klinik bakteriyoloji ve enfeksiyon hastalıkları (12) alanlarında olduğu görüldü. 

Çalışmaların çok az kısmının da mikrobiyoloji (2), genetik (1), deri mühendisliği (1), 

mekatronik mühendisliği (1), histoloji ve embriyoloji (1), halk sağlığı (2) nöroloji (2), 

moleküler tıp (1), fiziksel tıp ve rehabilitasyon (1) alanında olduğu saptandı (Tablo 3). 

Tablo 3.Alanlara Göre Diyabetik Ayak İle İlgili Çalışma Sayıları 

Alanlar n % 

Aile Hekimliği 7 8.23 

Hemşirelik 14 16.47 

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları 20 23.52 

Klinik Bakteriyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları 12 14.11 

Mikrobiyoloji 2 2.35 

Genetik 1 1.17 

Genel Cerrahi 3 3.52 

Deniz ve Sualtı Hekimliği 4 4.70 

Deri Mühendisliği 1 1.17 

Plastik ve Rekonstruktif Cerrahi 5 5.88 

Mekatronik Mühendisliği 1 1.17 

Histoloji ve Embriyoloji 1 1.17 

Ortopedi ve Travmatoloji 5 5.88 

Halk Sağlığı 2 2.35 

Nöroloji 2 2.35 

Moleküler Tıp 1 1.17 

Radyoloji ve Nükleer Tıp 3 3.52 

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon 1 1.17 
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Çalışmaların %17.65’inin (15) diyabetik ayak enfeksiyonu, %15.2’sinin (13) diyabetik ayak 

bilgi, tutum ve davranışı ve %15.2’sinin (13) de diyabetik ayak tedavisi ile ilgili olduğu 

belirlenirken, çok az kısmının da sınıflama, maliyet, gen ekspresyonu, bakım yükü, hastaya 

yaklaşım, ampütasyon, retrospektif analiz, psikososyal uyum, yatış süresi, diyabetik ayak 

ülseri önlenmesinde kullanılacak inovasyon ürünleri ile ilgili olduğu görüldü (Tablo 4). 

Tablo4. Ele Alınan Konulara Göre Diyabetik Ayak İle İlgili Çalışma Sayıları 

Alanlar n % 

Risk Faktörleri 6 7.05 

Bilgi, Tutum ve Davranış 13 15.2 

Diyabetik Ayak Yapısı 4 4.70 

Ölçek Geliştirme 3 3.52 

Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp 3 3.52 

Maliyet 2 2.35 

Bakım Yükü 2 2.35 

Gen Ekspresyonu 2 2.35 

Diyabetik Ayak Sorunları ve Bakım Davranışı 1 1.17 

Tedavi 13 15.2 

Sınıflama 1 1.17 

Hastaya Yaklaşım 1 1.17 

Görüntüleme Yöntemleri 5 5.88 

Enfeksiyon 15 17.65 

Labaratuvar 5 5.88 

Depresyon ve Anksiyete 2 2.35 

Yaşam Kalitesi 3 3.52 

Diyabetik Ayak İle İlgili İnovatif Ürünler 2 2.35 

Yatış Süresi 1 1.17 

Ampütasyon 1 1.17 

Toplam 85 100 

TARTIŞMA 

Yapılan lisansüstü tez tarama çalışmasında; sınırlı sayıda diyabetik ayak ile ilgili lisansüstü 

tez çalışmalarına ulaşılmıştır. Yıllara göre tez çalışmaları incelendiğinde son beş yılda 

diyabetik ayakla ile ilgili yapılan çalışmaların daha fazla olduğu görülmüştür. İncelenen 

tezlerin büyük çoğunluğunun tıpta uzmanlık alanında olduğu ve çok az kısmının da doktora 

alanında olduğu belirlenmiş olup özellikle doktora alanında bu konu ile ilgili yapılacak 

çalışmaların sayısının arttırılmasının yararlı olduğu düşüncesindeyiz. Mevcut çalışmada, 

çalışmaların çok az kısmının mikrobiyoloji, genetik, deri mühendisliği, mekatronik 

mühendisliği, histoloji ve embriyoloji, halk sağlığı, nöroloji, moleküler tıp, fiziksel tıp ve 

rehabilitasyon alanında olduğu belirlenmiştir. Fakat diyabetik ayağın multidisipliner bir ekip 

anlayışına ihtiyaç duyması göz önünde bulundurulduğunda bu çalışma sayılarının çok az 

olduğu ve arttırılmaya gerek duyulduğu söylenebilir. Çalışmaların çoğunluğunun diyabetik 
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ayak enfeksiyonu, diyabetik ayak bilgi, tutum ve davranışı ve diyabetik ayak tedavisi ile ilgili 

olduğu belirlenirken, çok az kısmının da sınıflama, maliyet, gen ekspresyonu, bakım yükü, 

hastaya yaklaşım, ampütasyon, retrospektif analiz, psikososyal uyum, yatış süresi, diyabetik 

ayak ülseri önlenmesinde kullanılacak inovasyon ürünleri ile ilgili olduğu görülmüştür. 

Diyabetik ayağın tüm alanları ile incelenmesi, önlemeye/tedaviye yönelik randomize 

kontrollü lisanüstü çalışmaların yapılması bireyin yaşam kalitesinin artmasına, hastanede kalış 

süresinin azalmasına katkı sağlayabilir. 

Bu çalışma, diyabetik ayak ile ilgili yapılan lisansüstü tez çalışmalarının çeşitli kategorilere 

göre sınıflandırılması, hangi yıllarda, alanlarda ve hangi konularda sınırlılık olduğunu 

yansıtması yapılacak olan diğer lisansüstü çalışmalara öngörü sağlayarak farklı çalışmaların 

yapılmasına olanak sağlayabilir. Ayrıca çalışma, diyabetik ayak ile ilgili yaşanan sorunlara 

dikkat çekilmesi ve bu sorunların çözümüne katkı sağlanmasına yardımcı olabilir. 

SONUÇ 

Diyabetik ayak ülserlerinin morbidite, mortaliteye neden olan yaşam kalitesini olumsuz 

etkileyen, hastanede kalış süresini arttıran bir süreç olduğu göz önünde bulundurulduğunda 

diyabetik ayak ile ilgili Türkiye’de yapılan lisansüstü tez çalışmaların az sayıda olduğu 

söylenebilir. Diyabetik ayak gelişimini önleme ve daha etkin tedavi yöntemleri belirlenmesine 

yönelik randomize kontrollü lisanüstü çalışmaların daha fazla sayıda yapılmasının bireylerin   

yaşam kalitesinin artmasında yararlı olacağı düşüncesindeyiz. 
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