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İSLAM FELSEFESİ 
 

ISLAM PHILOSOPHY 
 

ИСЛАМ ФИЛОСОФИЯСЫ 
 

Prof. Dr. Berikbay SAĞYNDYKULY* - Doç. Dr. Kenjalı TOLİSBAY** 
 
 

Özet 
Bu makalede yazar İslam felsefesinin global problemleri hakkında görüşlerini ortaya 

koymaktadırlar. 
Anahtar Kelimeler: İslam felsefesi, irade, Allah Teala, Süleyman peygamber, melek. 
 
Resume 
In this article the author writes about global problems of Islam philosophy. 
Key Words: Islamic Philosophy, between, Allah, Prophet Suleiman, angel 
 
Резюме 
Автор в данный статье пишет о глобальных проблемах исламских философии 
Kлючевые слова: исламская философия, арада, АллаҺ (Весвышный), Прарок 

Сулейман, ангел. 
 
 
Başlangıç felsefesi. Issız – güneşsiz, aysız, yıldızsız, yer küresiz, havasız, hareketsiz – 

karanlık bir boşluğu göz önünüze getirip, hayal edebilir misiniz? Tasvir etmek için 
kelimelerin aciz kaldığı böyle bir uçsuz-bucaksız karanlık boşlukta hiçbir şeyden ve 
kimseden doğmamış ve yaratılmamış olan Allah ezelden beri ebedi hayat kucağında 
bulunmaktadır... 

Yaratan Rabbimizin sıfatlarından birine İrade denilir. Arapça bir kelime olan irade 
sözünün manası “istemek, murad etmek” anlamını vermektedir. Günlerin birinde Cebbar 
Hakk’ın iradesi kendine bir dost yaratmayı murad etti. Ve ona (henüz yaratmadığı o 
varlığa) bir sevgi beslemeye başladı. Allah Teala Habibini (Muhammed’in s.a.v. 

                                                 
* İlahiyat ve Filoloji İlim Dalları öğretim üyesi / KAZAKİSTAN  
** Kültüroloji ve Felsefe İlim Dalı öğretim üyesi / KAZAKİSTAN  
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isimlerinden biri) dünaya getirmek için Kuranda anlatılan muhteşem nurundan bir NUR 
yarattı. Kendi kudret eliyle yarattığı ve sevdiği bu nuru Muhammedî (s.a.v.) nur diye 
adlandırdı. Bu nur gelecek alemin yaratılacağı karanlık bir boşlukta İkram Sahibi Tanrının 
merhametiyle milyonlarca yıllar gelişerek, kemale ermektedir. Kemale ermiş bu nur Allahu 
Tealanın iradesiyle bundan sonra şu değişimlere uğrayacaktır. 

Yaratılış felsefesi. Bir gün Hazreti Muhammed Cebraile sorar: “Acaba ikimizden 
hangimiz daha büyük?” Cebrail (a.s.) da: “Arşda Nasraki adlı bir yıldız var. Otuz bin yılda 
sadece bir kez görünür. Ben o yıldızın otuz bin kere doğduğunu gördüm” der. Hazreti 
Muhammed: “O yıldız işte benim nurum idi. Cenabı Hak Teala yarattıktan sonra benim 
nurum arşı elli bin kere dönüp dolaştı. İlk benim nurum yaratıldı. Ondan sonra diğer 
yaratıklar peyda oldu. Öyleyse ben daha büyük olmaktayım” diye sırrını açar. 

Hazreti Muhammedin (s.a.v.) nurundan ilk önce toprak, su, ateş ve hava (yel) 
unsurlarının bulunduğu maddi parçalar ayrılır. Madde dini literatürde cevher diye de 
adlandırılmaktadır. Böylece alemin Muhammedî nurdan(s.a.v.) yaratıldığı malum 
olmaktadır.  

Bundan sonra madde ebedi dünya maddesi ve fani(geçici) dünya maddesi olmak üzere 
ikiye ayrılmaktadır. Vaktiyle ebedi dünya maddesinden Yüksek Arşı, Kürsü, Levhi, Kalem, 
sekiz Cennet ve yedi Cehennem yaratılırken, fani dünya maddesinden yedi kat gök, sayısız 
galaksiler, ay, güneş, yıldızlar vb. yaratılmaktadır.  

Bu arada şunu da belirtmeliyiz ki materyalist bilgeler Tanrının varlığını reddederken 
Onun yüce kudretinin ve hikmetinin eserlerini reddedemezler. Yaratılış bakımından daha 
aşağıda olan bu dünya maddesi hakkında onların yazdığı ve ortaya attığı delillerinin dahi 
tüm yanlışlıklarını bugünün ilmi ortaya koymaktadır.1 

Ruh felsefesi. Bunun yanısıra Muhammedî nurdan (s.a.v.) bütün ruhlar 
yaratılmaktadır. Bundan sonra ruh kendi içinde: 1) beşeri ruh 2) Allahu Tealanın yardımcı 
ve hizmetçilerinin ruhu diye ikiye ayrılmaktadır.  

Beşeri ruh da kendi içinde 1) mümin ruhu 2) kafir ruhu olarak ayrılırken; 
Allahu Tealanın yardımcı ve hizmetçilerinin ruhu da 1) iyi ruhlar ve 2) zulüm ruhları 

diye ikiye ayrılmaktadır.  
İyi ruhları melekler ile Müslüman olmuş cin ve periler oluştururken, zulüm ruhlarına 

şeytanlar ve kafir cinleri dahil olmaktadır.  
Muhammedî (s.a.v.) nurdan madde ve ruh ayırıldıktan sonra peygamberimizin şahsına 

ait olan Nurı kamili server kalmaktadır. O Nurı kamili serverden yüzyirmidört bin 
peygamber, doksan dokuz bin meşayih, seksen sekiz bin evliyanın, Allah rızasını almış 
olan salihlerin, takvalı kulların nurları, bütün insanlığın nuru ortaya çıktı, ve o nur Hz 
Adem’in sülbünden başlayarak nesilden nesile verilerek devam etmiştir. Muhammedî 
(s.a.v.) nurdan yaratılmış olan on sekiz bin alem iyice kıvamına erdikten sonra Allahu Teala 
kendi kudret eliyle toprak maddesinden Hz Ademin bedenini yarattı. Ademin ruhu Allahu 
Tealanın emrine rağmen korkudan dolayı o bedene girmeye yanaşmıyordu. O zaman Yüce 
Allah meleklere Nurı kamili serveri Adem Ata’nın bedenindeki sulbüne yerleştirmeyi 
emrediyor. Ancak bundan sonra Hz Adem’in ruhu kendi bedenine giriyor. Bunun için İzzet 
Sahibi Allah “Zorlukla gir, zorlukla çık!” diye ruha emretmiştir. İnsanoğlunun ruhunu 
teslim etme anında zorluk çekmesi bu yüzdendir.  

                                                 
1 Bkz: Харун Яхья. «Коран указывает путь науке». М. 2002. стр. 118-148.  
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Hz Ademin bedeni terkibinde toprak(esas madde), su, ateş ve hava(yel) bulunmaktadır. 
Nurı Kamili server Hz Adem’in sulbüne yerleştirildikten sonra o bedenin parçasına 
dönüşmektedir. Yer yüzünde dünyaya gelen her insanda Adem ile Havva annemizden 
bölünen kan(jenetik), ten(organik unsurlar), can(hayvanattaki can emsali) ve nur 
olmaktadır. İnsan embriyonu anne karnında iken sadece ruh dışarıdan gelmektedir. Ruh ile 
insan bedeninin canı farklı şeylerdir. İnsan tenindeki canın hayvanların, kuşların ve diğer 
mahlukatın canlarından da farklılığı kendi başına hayat sürememesidir. O sadece ruhla 
birleştiği zaman hareket edebilmektedir. İnsan dölündeki can bedendeki canın göstergesidir. 
Bunun için can bir organizmadan diğer bir organizmaya geçebilmektedir. Fakat ruh bir 
organizmadan diğer bir organizmaya göçemez. Bedenin canı ruh çıktıktan biraz sonra 
çıkmaktadır. Diğer bir ifadeyle o ruh çıktıktan sonra hareket etme özelliğini yitirir. Ruh 
Allahın emaneti, can bedenin hareket kaynağıdır. Dış gözlere ruh, can ve beden aynı gibi 
gözükür. Canın dinî litratürdeki ve Kurandaki adı nefis, çoğulu enfüs olarak geçmektedir. 
Nefiste iki anlam var: 1) bedenin canı; 2) canın isteği ve arzusu.  

Ne var ki ruh o dünyayı arzularken, can(nefis) bu dünyayı istemektedir.  
Hz. Muhammed peygamberimize, onun ashabına, bütün ümmetlere verilen, kademe-

kademe açıklanan İslam ilmine Furkan denir. İlmî delilleri kamil olan Furkan’ın esası ve 
çekirdeği Kuran ve sünnettir. Diğer bölümü sahabilerin, imamların, meşayihin, 
evliyaullahın, Allahu Tealanın rızasına muafık olan salih zatların, ulemanın ve insan-ı 
kamillerin gönlüne verilen Rahmanî ilhamlardan, hayattan aldığı kesin tecrübelerden 
oluşur. Furkanı oluşturan bu unsurlardan sadece Kuran ve sünneti kabul ederek diğer 
kısmını kenara atmak yumuşak bir ifadeyle imansızlık alameti olacaktır.  

İlim felsefesi. Öncelikle şunu bilmeliyiz ki insanlık ilmi 1) ebedi hayat ilmi, 2) fani 
dünya ilmi olmak üzere iki büyük kısma ayrılır. Ebedi hayat ilmi ahiret yurdu için, fani 
dünya ilmi de bu dünya için hizmet eder.  

Ebedi yurdun ilmi dediğimiz – Allahu Teala ve melekut alemiyle ilgili, cihanın 
yaratılışı, ahir zaman, kıyamet, Cennet, Cehennem, ruh vb. hakkındaki hakikatler. Bu 
hakikatleri Cenabı Hak bize peygamberleri aracılığıyla öğretmektedir. Onun dışında ayrıca 
ebedi rehber olmak üzere O bize kitaplarını göndermektedir. Ebedi hayat ilmini imamlar, 
meşayihler, evliyalar, ulemalar daha da geliştirerek halka ulaştırmaya çalışırlar.  

Ebedi hayat ilmi kendi içinde: 1) İslamî ilimler, 2) ledünî ilimler olarak ikiye ayrılır. 
Ledünî ilimler hakikat yolunu arayan haniflerin, Allahı bir ölçüde tanıyanların, sufîlerin 
ilmidir. Hanifler kafirlerin arasından, sufîler de Mmüslümanların arasından çıkar. İslam’ın 
içinde 1) beşeri tanıtan, 2) alemi tanıtan, 3) Allahı tanıtan kademeler varken ledünî ilmin 
de: 1) şeriat, 2) tarikat (ibadet meşrebi), 3) marifet (Allahu Tealanın zatı ve kudreti 
hakkında ilmî tanım), 4) hakikat diye adlandırılan kademeler bulunmaktadır. İslam ilminin 
özelliği herkese açık olması, ledünî ilimlerin özelliği de gizliliktir.  

Fani dünya ilmi dediğimiz – eşyanın, olayların, doğanın gerçeklerini, doğal 
özelliklerini açan, onların gelişme kanunlarını tespit eden, kesin tecrübî ilim sistemidir. 
Fani dünya ilminin sahaları okul eğitimi gören herkese malumdur.  

İnsanoğlunun ilminin ebedi dünya ve fani dünya ilimleri diye ikiye ayrılması insanların 
Müslüman ve kafir olarak ikiye ayrılmasıyla doğrudan ilişkilidir. Müslümanlar ruh ile 
şuuru ön plana çıkararak, Allahı tanımayı arzularken, kafirler beden ve canı(nefsi) ön plana 
çıkararak bu dünyanın eğlencesini arzulamaktadır. Ebedi dünya ilmi esasında insanın ruhu 
ile imanına hizmet ederken, fani dünya ilimleri genellikle beden ile nefise hizmet eder 
durumda olduğu için genel ilim zaruri olarak ikiye bölünmektedir. Eğer insanoğlunun 
önünde sadece bir tek ortak amaç; Yaratıcı Rabbisini tanıma amacı olsaydı iki ilim birleşir, 
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biri yek diğerini tamamlayıcı olurdu. O zaman bütün insanlar koyun üzerine kuşların 
yumurtalayabileceği bir barış ve huzur dünyasında hayat sürerdi.  

Ebedi dünya ilmi ile fani dünya ilminin birbirinden farkı yer ile gök arası kadardır. 
Hakimlerin, alimlerin, bilgelerin asırlar boyu durmadan araştırarak kazandıkları fanilik ilmi 
okyanustan bir damlaya benzemektedir. Peygamberlerin, meşayihin, ulema ve evliyaullahın 
Allahu Tealanın rahmetiyle öğrendikleri ebediyet ilminin tamamı yer yüzündeki bir denize 
benzemektedir. Allahu Tealanın kendi ilmi ise kenarı ve sonu olmayan arşın misali gibidir. 
Damla ile deryayı, derya ile arşıa’layı karşılaştıran insan her ilmin boyutunun ne kadar 
olduğunu kolay anlayacaktır. Sadece fanilik ilminin peşinde gittiği için bugünün 
insanlarının ruhaniyeti yükselememektedir. Hepimize malumdur ki fanilik ilminin büyük 
önderleri; akademisyenler, doktorlar, profesörler iken, ebediyet ilminin önderleri; 
peygamberler, meşayihler, evliyalar olarak karşımıza çıkmaktadır. Fakat bütün insanlar bu 
derecelere ulaşma imkanına sahip olabilir mi? İki türlü ilimden de mahrum olan insanlar ne 
yapmalı? Onlar gözleri ile görmese dahi, eliyle tutmasa dahi adı geçen iki ilmin getirdiği 
hakikatleri kabullenmeli ve onlara inanmalıdır. Bu görevi sadece İslam dini yerine 
getirebilir. İslam bir taraftan ilimdir ve kesin tecrübi ilimler üzerine kurulur, bir taraftan 
dindir ve inanç üzerine kurulur. Öyleyse, İslam ilmi ebediyet ilmi ile fanilik ilmi arasını 
birleştiren, tüm insanlara hitap eden, Allah tarafından gönderilmiş tanım ilmidir. O batınî 
(iç) gözü açık olan peygamberler, evliyalar, şeyhler, alimler ve kamil müminler için; 
ilimdir, batınî gözü açılmamış, sadece bilenleri taklit eden sıradan halk için sadece dindir.  

Ebediyet ilmi ile İslam dini aslında bir ve aynıdır. Buna rağmen ilmin bu çeşidi 
devrimizin insanları tarafından bilinmemektedir. Hatta onu İslam dininin en saf unsuru 
diyebiliriz. Dini literatürde ledünî ilim diye geçen bu ilmi daha önce belirttiğimiz gibi 
peygamberler, evliyalar, şeyhler, alimler, kamil müminler, hanifler ile sufîler bilmektedir. 
Herkesin anlaması ve takdir etmesi söz konusu olmadığı için o günümüze kadar sır olarak 
gelmektedir. Allahu Tealanın sıfatları da aynı şekilde bir taraftan açık iken diğer taraftan bir 
sırdır.  

Ebedilik ledünî ilmini öğrenen insan hangi mertebeye ulaşır: Onlar marifet denilen 
(Allahu Teala ve Onun yüce kudreti hakkındaki) ilmin derinliklerine açılabilirler. Batınî 
gözleri açılmakta, yedi kat semayı, melekleri, cehennemler ile cennetleri gönül gözüyle 
müşahade edebilmektedir. Allahın emaneti olan ruhu kemale ermekte ve ruhu bedeninden 
sıyrılabilmektedir. Hoca Ahmet Yesevî atamızın sabah namazının farzını Mekkede, veya 
Medinede kılarken, sünnetini de Türkistanda kılması gibi, bunlar hikaye değil, gerçek 
olaylardır.  

Cenabı Hak bütün dünyayı, eşyaları ve olayları birbirine ilişkili, sebep-sonuç 
bağlantısıyla birlikte yaratmaktadır. Bunun için onların herbirine; mikroalemler ile 
makroalemlere, canlı ve cansızların hepsine belli bir vekalet ve misyon vermiştir. Canlı, 
cansız, küre ve zerre, hepsi Allah Tealanın ruhsat ettiği veya emrettiği kendi misyonları 
ekseninde hareket edebilmektedir. Bu hareketleri ile sevap kazanması veya günah 
kazanması bu ayrı bir konuyu oluşturur. Her alem, her nesne, her canlı kendi görevini 
yerine getirmesiyle bütün yaratılış harekete geçer. Dünyanın gelişmesine, değişmesine, bir 
şeylerin meydana gelmesine veya şekil değiştirmesine Cenabı Hak öncülük etmekte ve 
emirlik yapmaktadır. Kısacası tüm varlıklar kendi kanunlarına boyun eğmektedir. İş bu 
kanunlar sebebiyle hangi peygamber veya hangi Allah dostu olsa da hayattayken de, ölü 
iken de yardım edebilmektedir. Çünkü onlara bahşedilmiş mucize, keramet, şefaat vb. 
özellikleri bulunmaktadır. Onlar kendi vekaletini yerine göre kullanma imkanına sahiptir. 
Halk arasında bulunan şu “Evliyaullaha iki dünya bir adımdır” sözü esasen boş bir söz 
olmayıp gerçeği yansıtmaktadır.  
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Peygamberleri yeryüzünde yaşayan insanların niyeti, hal-hareketi, kabiliyetine göre 
Allahu Tealanın kendisi seçip, terbiye verirken, meşayihler ile evliyalar ibadet ve taatiyle, 
gayretleriyle bazı mertebelere ulaşabilirler. Basit bir örnekleme getirecek olursak; insanlar 
arasından namazlı-niyazlı insanlar çıkar, onların arasından süzülerek şeriatın tüm emir ve 
yasaklarını yerine getirmeye gayretli takvalı insanlar çıkar. Takvalı insanların arasından da 
kendisi de halk da farkında olmayan gizli evliyalar çıkar. Kendisi de halkı da bilmeyen 
evliyanın arasından kendisi bilen fakat halkı bilmeyen evliya çıkar. Onların arasından da 
hem kendisi hem de halkı bilen evliyalar çıkar. Onların arasından da kemale ermiş evliyalar 
çıkar. Kemale ermişlerin arasından da seçkin olan evliyalar çıkar ki bunların diğer 
evliyalara nispeten durumu yıldızlara nispeten ayın durumu gibidir. Seçkin evliya 
dediğimiz 88 bin evliyadan biri olmaya layık olanlardır. Meşayih denilen bilgeler dahi bu 
zorlu yoldan geçerler. Nitekim seçkin meşayihlerden biri olan Hoca Ahmet Yesevi 
hazretleri büyük meşayihlerdendir.  

Allahu Tealanın en büyük isimlerinden biri ilim, yani Alim sıfatıdır. On sekiz bin alem 
Tanrının kudretiyle, ilmin kudretiyle yaratılmıştır. İlim parçalanmaz bir bütündür. Ne var ki 
onu akıl ve şuurumuzla kavramak için şartlı olarak kendi içinde birkaç sahaya ayırmak 
durumundayız. Allahu Tealanın ilminin bir kısmını yarattığı canlı ve cansız yaratıklar bilir. 
Fakat geri kalan kısmını bilmek şöyle dursun tahmin bile edemezler. Bu durumda Yaratıcı 
Hakkın ilmi 1) gizli ilim; 2) açık ilim olmak üzere ikiye ayrılır. 

Gizli ilim; Allahu Tealanın sadece kendisinin bildiği tükenmez bir hazinedir. Tüm 
yaratıklar için sırrı açılmayan büyük bir esrardır. Gizli ilminden bazı şeyleri ihtiyaç hasıl 
olduğunda kullarından dilediği kimseye açması da Cenabı Hakkın kendi iradesindedir. Açık 
ilme gelince, Allahu Teala tarafından on sekiz bin aleme bahşedilmiş olan ilimlerdir. İlmin 
türlü sahalarında yaratıklara az veya çok belli dercede pay verilmiştir. Onların hepsi de 
yaratılıştan verilen ilim ve şuuruna dayanarak kendi Yaratıcısını hissedebilirler. İhtiyaç 
durumunda Rabbisiyle konuşabilirler. Açık ilimler kendi içinde 1) vehbi ilim, 2) kesbi ilim 
olmak üzere ikiye ayrılır. Birincisi insanoğlundan başka (yer küre, güneş, yıldız, cehennem, 
cennet, melek, cin, hayvanlar, kuşlar, bitkiler vs.) yaratıklara hazır halde verildiği için ona 
vehbi ilim(bahşedilmiş ilim) denir. Cenabı Hakkın hizmetçi melekleri vehbi ilme sahipler. 
İnsanlar arasından Süleyman peygambere bir ölçüde verilmiştir. Açık ilmi şuurlu olarak 
kavramak, dünyanın ne tür hikmetlere binaen yaratıldığını anlamak insanoğlu üzerine bir 
vazife olduğu için onun ilmi kesbi ilim olmaktadır. Açık ilim insanlardan bazılarına 
ziyadesiyle verilir, fakat onu elde etmek için okumak, araştırmak, emek vermek, gayret 
sarfetmek gerekir. Açık ilim 1) ebediyet ilmi, 2) fanilik ilmi olarak iki büyük kısma 
ayrıldığını daha önce ifade etmiştik.  

İşte bu İslam dininin değerlerinin kısaca nitelemesi, tüm felsefi öğretilerin, teorilerin 
gerçekliğini veya yanlışlığını ayırt etmek için lazım olan değişmez prensipler ile 
kurallardır. Başka bir ifadeyle bunlar Kazak felsefesi ve düşüncesinin anlamı ve içeriğini 
tasnif ve tasfif etme konusunda “düşünce ve değerlerinin” hazinesi olmakla kalmayıp, onun 
önşartlarını hazırlama konusunda da belirleyici başlangıç noktası olmak durumundadır. 
Çünkü bugünkü felsefe ilminin gelişme aşamasında, daha detaylı konuşmak gerekirse Doğu 
ile Batı felsefesinde tarihi felsefi istikametleri belli ölçüde yeniden oluşturma konusunda 
gayret sarfedilmektedir. Bahis konusu olan dört çeşit felsefe konuları arasından en önemlisi 
bizim için ilim felsefesi olsa gerek. Yani insan ile alem arasındaki ilişkiyi tanıma yolunda 
büyük adımlar atmak için İslam felsefesine daha derinden bakmak durumundayız.  
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TÜRKÇEDE ÖNSES [Y+] ÜNSÜZÜ VE 
YILAN – I(/İ)LAN – İYILAN 

 
INITIAL PHONEME ( Y+) CONSONENT IN TURKISH AND 

 YILAN – I (/ I ) LAN İ-YILAN 
 

ФОНЕМА (Y+) И YILAN,-I (/İ) LAN, İ-YILAN В  
ТУРЕЦКОМ ЯЗЫКЕ 

 
Prof. Dr. Tuncer GÜLENSOY* 

 
 
TT’nde önseste y- ile başlayan, fakat öteki Türk lehçelerinde c-, ç-, d-, d’-, j-, n-, n’-, 

s-, ś-, ş-, z- seslerine dönüşen sözcükler ile y- = Ø olan sözcükleri bir kez daha hatırlamak 
gerekecektir. Çünkü, ön sesinde y- olan her Türkçe sözcüğü asıl ya da y-‘si düşmüş olarak 
düşünmek gerekmemektedir. Türkiye Türkçesindeki ön sesi y-‘li sözcüklerden bir kısmı 
şunlardır: 

 
YABA “yaba” < yā- “yaymak+-b+a 
 jaba (KKlp.) 
 yupă (Çuv.) 
YABAN “yaban” < OT. yawa (~yafa, yava “sıcak, kuytu (yer)”  
 (DLT)+n 
 cabayı (Kırg.) 
 javayı (Kzk.) 
YAD “yabancı” < YĀT  
 cat (Kırg.) 
 jat (Kzk.) 
 çit (TatK.) 
 sit (Bşk.) 
YAĞ “yağ” < yā-ğ 
 cau (Bşk.) 

                                                 
* Em. Öğretim Üyesi. Ankara/TÜRKİYE 
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 çağ (Sag., Tuva) 
 jav (Kzk.) 
 śıa (Yak.) 
 śăv / śu (Çuv.) 
YAĞMUR < yağ-mur  
 caŋmır / çaŋmır (Alt.) 
 camgır (Kırg.) 
 jaŋbır / janbır (Kzk.) 
 naŋmır (Sag., Kaça, Hak.) 
 n’aŋmır (Kumd.) 
 namır /namur / nāgur (Şor) 
 samīr / sabīr (Yak.) 
 śumăr (Çuv.) 
 [ Y-  C-, J-, N-, N’-, S-, Ś-] 
YALAK, bk. aşağıya.  
YASTIK < *yas-ta- “yastık dayamak, yaslanmak” fiilinin türevi  
 castık, cazdık (Kırg.) 
 castık (Alt.) 
 çastık (Şor) 
 dastık (KKlp.) 
 jastık (Kzk.) 
 sıttık (Şor) < Yak. sıttık 
YAYLA < yā-y (< z)+la-ġ  
 cāylāv, ceyleū (TatK.) 
 caylō (Kırg.) 
 çaylag (Sag., Hak., Tuva) 
 d’aylū (Alt.) r 
 jaylav (Kzk.) 
 jaylau (KKlp.) 
YAZ < yāz [ < yāŕ < Ön. Tü. ńaŕ]  
 caz ‘ilkbahar’ (Kırg.) 
 cay (Kırg., Kzk.) 
 çay (Tuva) 
 jay (Kzk.) 
 jaz (KKlp.) 
 sayın “yaz”(Yak.) 
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 sās ‘ilkbahar’ (Yak.) < *yāz 
 śur (Çuv.) < *yār < ńāŕ 
 zaz (Blk.)  
YEDİ < *yétti [< * yét-ti]  ceti (Kırg.), cidi (TatK.) 
 çiti (Hak.), çedi (Tuva), çetti (Sag.) 
 jeti (Kazk., KKlp.) 
 sättä (Yak.) 
 śiččě / śičě / śič (Çuv.)  
YELİM “tutkal” < *[y]e(é/i)l- “*yapıştırmak, tutkallamak” + (i)m  
 cilěm / cilim (TatK.), celim (Kırg.) 
 çelim (Şor) 
 jelim (Kzk.) 
 silim (Yak.) 
 śilě / śilěm / ilim (Çuv.) < *il-(i)m 
 şilim (Uyg.)  
 [ Y-  C-, Ç-, J-, S-, Ś-, Ş-]  
Görüldüğü gibi bu sözcüklerin öteki Türk lehçelerinde yaşayan biçimlerinde ön seste 

y- = Ø (y- düşmesi) olmamıştır. 
y+ olması: 
YAVŞAK “bit yavrusu, sirke” < uw- “ufalamak”+ uş- (a)k 
uşşak bit “bit yavrusu” (YUyg.) < uw-uş-ak “uşak, küçük, ufak” 
AT. īr “yır; ezgi, şarkı, türkü” ~ Moğ. iragu “melodik ses, ahenk, uyum”,  
 Halh. yarū < *ıragu  
 yir (Çağ.) 
 [c-, ç-, j-, s-, z-‘li biçimleri var] 
YUVA < [ y- ikincildir] *ūya 
 yuva (Az., Gag:, TT), yuva (Tuva) < *yuya < *ūya 
 yıva (Ker.) 
 yăva (Çuv.) < *ūya [ /y/ ikincildir.] 
 uya (Kzk., Kırg., Alt., Şor, Nog., Tuva, Yak.) 
 uyä (Özb.) 
 oya (Bşk., TatK.) 
 oya “yumurta” (SUyg.) < *ūya = Çuv. yĭva ay. < *yuya <  
 *ūya 
 uga (Uyg.) 
 uva (Uyg., DTü.) 
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huya (KarL.) < [/h/ ikincildir.] +uya 
 
YUDUM < * yūt [ < * ū-] +-um, Krş. YUT- 
[c-, j-‘li biçimleri var] 
udım (Ker.) 
udum (Az., Ker., Telafer) [ < *yūtum < yūt- < *ūt-] 
YUT- < * yūt- < *ūt-, Krş. YUDUM 
[c-, j-, ś-‘li biçimleri var.] 
ud- (Az.), ut- (Ker.) 
YÜCE “yüksek, büyük, ulu” = OT. uça (DLT), İM., Hou. yuca 
< [y+] OT. ūça “sırt, arka, her şeyin en yüksek kısmı” 
uca (Az.), uça (Kırg.), üce (Ker.) 
YÜKSEK < yüg+se- “yüksek olmak, yükselmek” + -k [ < *yügçek 
< * ǖgçek] 
Çağ. yöksek, öksek  
An.ağl. üğücek “ovalardaki az yüksek yerler” (Gömele,  
Gediz) 
ǖsek (Gag.) < *yügsek 
üskek, üsgek ( Ker.) 
öksö (Tel.) 
öksöy (Yak.) 
YÜN < * yūŋ/yǖŋ < ūŋ 
[c-, j-, ś-‘li biçimleri var] 
üng (Köp., Tuz. / KrTS, 371) 
 
y- = Ø olması:  
ET’de bazı sözcüklerde ön seste /y/li olarak görülen bazı sözcükler, bazı Türk lehçele-

rinde y- = Ø olarak görülürler.  
 
YAHŞİ < ET. YAKŞI < *YAK- “hoşa gitmek” + -(ı)ş-ı 
axşı, aşxı (Blk. Räsänen, Vb.190) 
YALAK < yā-l+a-k 
ulak (Bşk., TatK.) 
YEMİŞ < *yé:m- “yem” + (i)ş  
i:ymiş / i:miş (Trkm.)  
imes (Hak.) 
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YENGE < *yé:ng “yan” + ge [ < *yaŋ+ge] 
iŋGε / yəŋGə (Çuv.) 
YET- < yét- 
[c-, ç-, j-, s-‘li biçimleri de vardır] 
i:t- (Trkm.) 
YIL < *yıl  
il (Az., Ker.), ilişil “bir önceki yıl” (Ker.) 
YILAN < ? *yıl- “kaymak, sürünmek” + ān “filden ad yapan ek” 
ilan (Az-, Ker., An. Ağl.),  
ilån (Özb.) 
[c-, ç-, j-‘li biçimleri var] 
YILDIRIM < *ya(/u)-l+t(/d)rum(/ı)ı + -m 
ıldırım “şimşek” (Trkm., Telafer) 
ildırım (Az.) < *yultrı-m3 
ildirim (Osm.) 
[c-, ç-, j-‘li biçimleri var] 
YILDIZ < *yultur 
ildiz, ildizçä /Özb.) 
ulduz / uldız (Az.) 
ulduz (Ab., Telafer) 
[c-, ç-, j-, s-, ś’li biçimleri var] 
YILKI < *yıl “yıl, sene” + kı (/lık) 
ilxı (Az.) 
[c-, ç-, j-, s-‘li biçimleri var] 
YİGİT < yig (~yeg, yi:g) “iyi, daha iyi, üstün” + (i)t 
igid (Az., Kerk.), igit (Ker.), iyit (Kumd.) 
[c-, ç-, d-, j-‘li biçimleri de var.] 
YİRMİ < ET. yigirmi / yigrmi / ygrmi /ygermi /yegirmi/ OT. yigirme/  
yegirmi < ?* ikki “iki” + *irmi “*on” 
cığırma (Kırg.), cıyırma (Kırg.,Blk.), cirme (Alt.) 
çegirbe (Şor., Kumd.), çigirbe (Kumd.), çibirgi (Hak.) 
jıyırma (Kzk.) 
sü:rbe (Yak.) 
śirěm (Çuv.) 
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 igirmä (Uyg.) [y- = Ø olmuştur.] 

 iyirmi (Az.) [y- = Ø; -g- > -y- olmuştur.] 
 girmi (Ker.) [yi- = Ø olmuştur. 

YUFKA < *yuw(/f/p)- “*incelmek” + -ka 
[ c-, ç-, j-, ś-‘li biçimleri var] 
ifka (Ker.), ıfka (Telafer) [y- düşmüştür] 
YUKARI < * yok “yokuş, yukarı; yükseklik” + ġaru “eski yön eki” 
[c-, ç-, j-, s-‘li biçimleri var] 
ukaři (Rize / RİA, 41-63) 
YUMRUK < yıdruk < *yıd(u)r-uk [AT. *nodruk] 
[c-, ç-, j-, m-, n-, s-, z-‘li biçimleri var.] 
uzruk (SUyg.) [y- düşmüştür] 
YUMURTA < yu-m(u)rt-[k/ġ]a 
[c-, ç-, j-, n-, ń-, n’-, s-, ś-‘li biçimleri var]  
mırta (Ab., Beş., Tav, Telafer),  
murta (Tis.) [yu- hecesi düşmüştür] 
~ Tung. umūrta, umu-kta (Räs., Vb. 211) 
YUMUŞAK < *yum (u) “*etli, toplu” + şa- [< ça-]+k 
[c-, ç-, j-, s-, ś-‘li biçimleri var.] 
imşağ (Ker. /KrTS, 206, 352)  
YÜKSÜK “dikiş dikerken, iğnenin batmasını önlemek için parmak  ucuna takılan ke-

sik koni biçimindeki koruncak” < OT. yük [~ 
yök, yüg, yüng] “ok yeleği” 
[ç-, s-‘li biçimleri var] 
üskük (Az.) < yüksük [/y-/= Ø; /ks/ > /sk/ göçüşmesi] 
iskif (Ker.) [ < *üsküf < üskük < *yüksük < yüksük]  
YÜREK < *yür “iç, öz, benlik” +(e) k 
[c-, ç-, j-, s-, z-‘li biçimleri var.]  
üreg, ürek (Ker. /KrTS, 350)  
üräkden (Az.) 
YÜZ² “çehre, surat” < *yǖz [ *yǖ- / ǖ- “yayılmak” +-z ] 
[c-, ç-, j-, s-‘li biçimleri var] 
üz (Az., Ker.) 
iz (Han. / KrTS., 351) 
YÜZ- “su içinde veya yüzeyinde ilerlemek” < yüz- 
[ c-, d-, j-, s-‘li biçimleri var.] 
üz- (Az., Uyg.) 
ühün- (Yak.) < *üzün- < *yüz-ü-n-  
YÜZÜK < yüz “uzuv” + (ü)k 
[c-, ç-, d-, j-, s-, ś-‘li biçimleri var.] 
üskük (Az.) 
üzük (Az., Ker., Özb., Uyg.) 
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 TT’nde önsesi y-‘li olan yığın sözcüğünün kökeni < ü(/ö)g-‘dür. Bu sözcük öteki Türk 
lehçelerinde: üyüm (Özb.), öyim (TatK.), öyöm (Bşk.), üyindi (Kazk.), üyme (Kzk.) bi-
çimlerinde yaşamaktadır. TT’nde ağla- “ağlamak” biçiminde yaşayan sözcük OT’de ıġla-
/yıġla- < ıġ/yıġ “yansıma”+la-‘dır. Bu örnekten OT’de y-‘li ve y-‘siz biçimlerinin birlikte 
yaşadığını görmekteyiz. 

 Türkçenin ilgi çekici sözcüklerinden birisi de TT’nde yaşayan üzengi’dir. Bu sözcük 
Türk lehçelerinden bazılarında ü- > ö-/ä-/e-/i-‘li olarak yaşamakta, bazılarında da ü- = Ø 
olarak görülmektedir (anlamı ve etimoloji denemeleri için bk. Gülensoy sözlüğü, s. 1006). 
Çuvaşçada yaşayan biçimi ise yərana/yărana ( [Çuv. yer ~ Tü. iz] < *irengü)dır. 

 Türkçede ön seste y+ türemesi, y- düşmesi, (e+, ı+/ i+, o+/ö+, u+/ü+ türemesi) gibi 
ses olayları gerek Türkiye Türkçesi grameri gerekse Anadolu ağızları gramerleri içinde ayrı 
bölümler hâlinde incelenmiş, konu ile ilgili pek çok örnek verilmiştir.  

*** 
T. Tekin, “Türk Dillerinde Önseste y- Türemesi” (Makaleler I. Altayistik, Ankara 

2003, s. 308-326) adlı kapsamlı makalesinde, Ramstedt’in “Der j- laut damit 
zusammenhängende fragen” (KSz 16: s. 66-84) makalesine de değinerek “Önseste y- türe-
mesi, yani ünlü ile başlayan sözcüklerin başında yarı-ünlü /y/ sesinin belirmesi Türk dille-
rinde örneklerine çok rastlanan ve iyi bilinen seslik bir olgudur. Türeme /y/ sesi daha çok 
düz ve dar /ı/ ve /i/ ünlüleri önünde türer, örn. Uyg. ıgla- ~ yıgla- “ağlamak”, il- ~ yil- 
“iliştirmek, bağlamak, takmak”, vb. gibi. Türeme /y/ ünsüzü, seyrek de olsa, öbür ünlüler 
önünde de görülür. Örn. Uyg. ürüŋ ~ yürüŋ “beyaz”, ün- ~ yün- “çıkmak, belirmek, yük-
selmek”, äm ~ yäm “ilaç” vb.” diyerek, ana Çuvaşçada, eski Türkçede, Uygurcada, Orta 
Türkçede, Modern Türk Dili ve Lehçelerinde y- öntüremesi ile ilgili pek çok örnek verip 
tanımlamaktadır. Bu makale Türkçede görülen y- öntüremesi için kaynak niteliğindedir. 

L.Karahan’ın “Türkiye Türkçesi ağızlarında ŋ > y değişmesi”, (Gazi Eğitim Dergisi, 
Dr. Himmet Biray Özel Sayısı, Ankara 2000, s. 99-105) adlı makalesi de konuyla başka 
açıdan ilgilidir. 

*** 
Bu araştırmamıza ikinci başlık olan YILAN – I(/İ)LAN – İYILAN’a dönecek olursak: 
YILAN sözcüğü Türkçenin en eski sözlerinden birisi olup, eski bir *δilom sözcüğün-

den türemiş olmalıdır. Nitekim, Türkçenin en eski sözcüklerinden olan “yılan”, Başk., 
TatK., YUyg. Türkçelerinde yılan, Trkm. Türkçesinde yılān, Kırg.Tü.nde cılan, Kumd. 
Tü.nde çılan, Kzk. Tü.nde jılan, Uyg. Tü.nde jilan, Az. ve Ker. Tü.nde ilan, Özb. Tü.nde 
de ilån biçimlerinde olup, bu da bizi eski bir *δ sesine götürmektedir.  

I(/İ)LAN (~ilån “Özb.”) biçimlerinde önseste y- düşmesi görülmektedir. 
Yalnız Mersin’in Anamur ilçesinde “yılan” anlamıyla tespit edilen İYILAN sözcüğünü 

iki türlü incelersek, ortaya farklı anlamlar çıkmaktadır: 
1) İ+YILAN biçimini denersek, i+ ünlüsü türeme bir ünlü gibi görünmektedir. Fakat, 

i+y+ı seslerinden ı/i ünlüleri yarı ünlü olan y’ye yakın ve düşme eğilimli ünlülerdir. Üç 
tane yarı ünlünün yan yana gelmesi imkânsız olduğuna göre, ikinci görüşe eğilmek gereke-
cektir: 

2) İYILAN < İY+ILAN. Birleşik iki sözcükten oluşan bu ismin birinci bölümündeki 
iy sözcüğü OT’deki ig/ik “iğ” sözcüğünden g > y değişmesi ile ortaya çıkmış olmalıdır. 
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İkinci sözcükteki ılan da önseste y- düşmesi ile oluşmuştur. Bu durumda İYILAN, yılanın 
bir türünü anlatmaktadır. O da “ok yılanı” anlamına gelmektedir. 

  
NOT: Yararlanılan kaynaklar metin içinde verilmiş olup, lehçe adı kısaltmaları bütün 

Türkologlar tarafından bilinen kısaltmalardır.  
 
 

Kısaltmalar 
 

TT: Türkiye Türkçesi   Çağ.: Çağatay 
DLT: Divan-ı Lügat-it Türk   Az.: Azeri 
KKlp: Karakalpak    Gag.: Gagauz 
Çuv.: Çuvaş    Ker.: Kerkük 
Kırg.: Kırgız    SUyg.: Sarı Uygur  
OT: Orta Türkçe    DTü.: Doğu Türkçesi 
Kzk.: Kazak    İM: İbni Mühenna 
TatK.: Kırım Tatar    Hou: Houstma 
Bşk.: Başkurt    Tel.: Teleüt 
Sag.: Sagay    Köp: Köprü 
Tuva: Tuva    Tuz: Tuzhurmatu 
Yak..: Yakut    KrTS: Kerkük Türkçesi Sözlüğü 
Alt.: Altay     Kaça: Kaçar 
Hak.: Hakas    Trkm: Türkmen 
Kumd: Kumandı    An. Ağl.: Anadolu Ağızları 
Ön. Tü.: Ön Türkçe   Özb.: Özkek  
Blk.: Balkar    Osm.: Osmanlı 
YUyg: Yeni Uygur    Tar: Tarancı 
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ҚАЗАҚСТАНДА ШЕШЕНДІК ӨНЕРДІҢ ЗЕРТТЕЛУІ 
 

KAZAKİSTAN’DA HAZIRCEVAPLIK SANATININ  
ARAŞTIRILMASI 

 
A RESEARCH ON PROVERB ART IN KAZAKHSTAN 

 
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЕДЖИЗЕ В КАЗАХСТАНЕ 

 
 

Doç. Dr. Bakytgul KULZHANOVA* 
 
 

Özet 
Yazar, bu makalesinde Kazak hazırcevaplığı sanatının araştırmaları üzerinde kısaca 

durmaktadır. Asırlardır var olan ve halk tecrübesinden geçerek adeta tasfiye edilen bu de-
ğerli miras insanlık tarihi kadar çok eski bir sanat türüdür. Makalede Kazak bozkırlarının 
günlük yaşamında doğmuş olan en doğal sanat ürünü olan, ruhani kimliğimizin göstergesi, 
sözlü edebiyatın özel bir dalı olan ve Kazak milletinin “sanatın padişahı” diye adlandırdığı 
bu hazırcevaplık sanatının Kazak aydınlarının eserlerinde işlenişi ele alınmaktadır.  

 Anahtar Kelimeler: hazırcevaplık, Kazak milleti, “Biler(hakimler) atışması”, milli 
ruh  

 
Resume 
The author of the article dwells upon the research of oratory. He tries to show how the 

oratory, which is considered one of the valuable genres of spoken language, has been 
described by the Kazakh scientists. 

Key Words: oratory, Saki, the Kazakh people, “Verbal contest of Judges”, national 
spirit  

 

                                                 
* El-Farabi Kazak Milli ÜniversitesiUluslararasi İlişkiler Fakültesi Öğretim Üyesi 
 Almatı /KAZAKİSTAN 
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Шешендік өнер – ұлы даланың тіршілігімен өмірге келген табиғи туындысы, 
ұлттық рухымыздың биігі, ауыз əдебиетінің ерекше бір жанры. Шешендік – талай 
ғасырлар бойы халық сынынан өткен, екшелген, сұрыпталған аса құнды мұра, 
адамзаттың өзімен бірге жасасып келе жатқан көне өнер түрі. Ертеде халық 
шешендікті «өнер падишасы» деп атап, шешенді аса жоғары бағалаған. Ежелгі грек, 
римде шешендік жеке «риторика» пəні ретінде оқытылған. Шешендік өнер қазақ 
халқы үшін де ұлттық мəдениеттің құнды саласы болып табылған. Қазақ халқы асыл 
сөздің қадірін бағалап, «сөз қадірі – өз қадірім» деп, от ауызды, орақ тілді сөз 
ділмарларын ерекше құрметтеген, мойындаған. Қазақ халқының саяси-əлеуметтік, 
қоғамдық өмірі əр кезеңде тоқсан ауыз сөздің тобықтай түйінін айтқан шешендерді 
тудырып отырған. Қазақ шешендік сөз өнерінің тарихы тереңде, көне замандарда 
жатыр. Ол Майқы, Аяз билерден (XII –XIII) бастау алады да, Жиренше шешен, 
Қарашаш, Асан қайғы есімдерімен (XIV-XV) ары қарай толыса түседі. Шортанбай, 
Мұрат, Төле, Қаз дауысты Қазыбек, Əйтеке бабаларымыз шешендік өнердің 
өркендеуіне өз үлестерін ерекше қосты.  

Шешендік өнер – мемлекет басқару, ел түзу, қоғамдағы адами қатынастарды 
реттеу, ұрпақ тəрбиесі сияқты өзекті мəселелермен байланысты туып, дамып 
отырған. Ел мен жер, ұрпақ тағдыры шешілер тұста төрелік айтып, шешім 
шығарудың əлеумет алдындағы салмағы ауыр. Шешендіктің қыр-сыры, шешеннің 
болмысы, қоғамдағы рөлі, орны мен тұлғасы, шешен сөйлеудің əдіс-тəсілдері ерте 
кезден-ақ зерттеу еңбектеріне арқау болып келе жатыр. Шешендік өнер табиғатын 
назарға алу сонау көне Демосфен, Цицерон, Квинтилиан, əл-Фараби, Ы. Алтынсарин, 
В.В. Радлов, А. Левшин, А. Янушкевич, А. Байтұрсынұлынан бастап қазірге дейін 
зерттеушілер назарынан тыс қалған жоқ. Баса назар аудара айтатынымыз қазақтың 
шешендік сөздерін өзге жұрттың ғалымдары жоғары бағалаған. Мысалы академик 
В.В. Радлов: «Қазақтар мүдірмей, кідірмей ерекше екпінмен сөйлейді. Ойын дəл, 
айқын ұғындырады. Ауызекі сөйлегеннің өзінде сөйлеген сөздер ұйқаспен, ырғақпен 
келетіндігі соншалық, бейне бір өлең екен деп таң қаласың» дейді. Ғалым қазақ 
тілінің тазалығы мен қазақтардың тапқырлығына ерекше тəнті болған.  

 Сондай-ақ қазақ шешендік сөздерін жинап, жариялағандардың бірі – Ыбырай 
Алтынсарин болды. Ыбырай Алтынсарин халық даналығының өскелең ұрпақты 
тапқырлыққа, адамгершілікке тəрбиелеудегі рөлін жете түсініп, өз еңбектерінде 
пайдаланып отырған. Ұстаз «Ізбасты», «Байұлы», «Жəнібек батыр», «Жиренше 
шешен» сияқты даналардың даналық сөздерін сол кезде-ақ оқуға ұсынған. Аталы 
сөздің құнын сол кезде-ақ түсінген.  

1883 жылғы «Дала уəлаяты»газетінің 24 санында ұлт көсемдерінің бірі Əлихан 
Бөкейханов ескі билердің шешендік сөздеріне аса ілтипат көрсетіп, оларды жинау, 
саралау, насихаттау идеясын көтеріп мақала жазған.  

Қазақ шешендік өнер тарихы тым əріде жатқанмен оны ғылым ретінде 
теориялық тұрғыдан толық зерттеу А. Байтұрсынұлынан басталады (Гүлбану 
Қосымова. 2007: 31).  

Ш. Уəлиханов, С. Сейфуллин, М.О. Əуезов, шешендік өнерді ауыз əдебиетінің бір 
жеке саласы ретінде қарастырып, ғылыми тұрғыдан зеттеулер жүргізген. Шешендік 
сөздердің жинастырып, билер сөзінің тəрбиелік мəнін, философиясын, би-
шешендердің қазақ қоғамындағы орнын түсіндіріп берді. Ə. Мəметова, Б. 
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Адамбаевтар шешендік сөздерді алғаш рет зерттеу нысаны ретінде ала отырып 
қарастырған. Кандидаттық диссертация қорғаған.  

А. Байтұрсынұлы – қазақ шешендігінің сипаттаған алғашқы ғалым. 1926 жылғы 
«Əдебиеттанытқыш» атты еңбегінде арнайы «Шешен сөз» деген тарау арнап, 
шешендік сөздерді бес түрлі жанрлық үлгілерге жіктеп көрсеткен. Ауыз əдебиеті 
үлгілерін жинап, зерттеп, онын орны мен сипатына ғылыми тұжырымдама берген. 
Əр топқа қолданыс орнына қарай қысқаша түсініктер мен анықтамалар беріп кеткен. 
Ғалым: «Əділ билер қолындағы билік қазақтың неше түрлі дертін жазатын жақсы 
дəрі еді», – деп, қасиетті билер сөзінің ұмытылмайтын халық мұрасы екеніндігін баса 
айтады.  

Ұлттық шешендіктанудың ғылыми негіздерін жасаған А. Байтұрсынұлын 
шешендік сөздердің алғашқы теоретигі деуге толық негіз бар. Ғалым шешендіктің 
амал-тəсілдерін терең түсінген жəне атауларын қазақтың төл атауларымен 
қалыптастырған.  

М.О. Əуезов 1927 жылғы «Қазақ əдебиетінің тарихы» атты еңбегінде «Билер 
айтысы» деген тақырыппен шешендік сөздердің кей түрлеріне тоқталған.  

Ал ғалым Халел Досмұхамедов «Қазақ халық əдебиеті» атты зерттеу еңбегінде 
халық əдебиетін қырық алты түрге жіктей отырып, соның бір үлгісін «Билік сөз» деп 
атап, шешендік сөздерді жатқызған. «Əр түрлі сот істері кезіндегі билердің тамаша 
үкім сөздері, екі жақтың ұтымды даулары мен тапқыр жауаптары, əдетте, ұйқасты 
мəтел не өлең түрінде айтылады. Поэзияның бұл түрі билік сөз деп аталады» – деп 
көрсетеді аталмыш еңбегінде.  

 С. Сейфуллин шешендік өнер аясында пайда болған шешендік сөздердің əдебиет 
тарихынан алатын орнына тоқталып, «Билер айтысы» деген атаумен бұл саланың əлі 
де тың зерттеулермен толыға түсу керек екеніне тоқталып өтеді. С.Сейфуллин 
сонымен қатар қазақ билерінің қоғамдағы орнын, билер қызметінің халық өмірімен 
тығыз байланыстылығын көрсете білді. Кейінгі кезеңдерде шешендік өнердегі 
билердің рөлін зерттеген кейінгі зерттеушілер Сейфуллин еңбегіне арқа сүйеген.  

Зерттеуші Ə. Маметованың 1945 жылы қорғаған «Қазақ билерінің шешендік 
сөздері жəне оның əдебиеттегі тарихи орны» атты диссертациясында белгілі қазақ 
билерін атап, олардың шешендік сөздерінің мəнін толығырақ аша түскен.  

Ғалым Балтабай Адамбаев шешендік өнерді əдеби тұрғыдан қарастырып, жинақ 
етіп құрастырған бірден-бір ғалым. Оның еңбектерінде ұлттық шешендік өнер 
теориясы дамуының келесі бір кезеңі көрініс тапқан. Ғалым өзіне дейінгі 
зерттеушілер ұсынған «билер сөзі» деген терминді «шешендік сөздер» терминімен 
алмастырып, тақырыптар аясын айқындап, мазмұндық, құрылымдық жағынан 
топтарға жіктеп берген.  

«Шешендік сөздердің əлеуметтік жəне əдеби эстетикалық мəнін, жанрлық-
көркемдік ерекшеліктерін ашып анықтау үшін сөз нұсқаларын талдаймыз жəне 
мазмұнына шешендік арнау, шешендік дау, шешендік толғау деп үш салаға топтап 
зерттейміз» деп көрсетеді (Б.Адамбаев. 1999: 195.). «Шешендік өнер» деп аталатын 
еңбегінде шешендік өнерді зерттеуге үлес қосқан ғалымдар: Ш.Уəлиханов, А. 
Васильев, С. Сейфуллин, Ə. Мəметова. М.Ж. Көпеев, М.Əуезов есімдерін, олардың 
би-шешендер туралы айтқан пікірлері мен жинаған шешендік сөздері туралы жазады. 
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Тілші-ғалым Рабиға Сыздық шешендік өнер мен шешендік сөздің ара-жігін 
ашып, анықтама береді. Ғалым бұл еңбегінде шешендік өнерге қойылатын 
шарттарды көрсетіп береді (Р. Сыздық. 1987). Сондай-ақ Р. Сыздық шешендік мен 
поэзияның айырмашылығын ашады. Ол шешендіктің көркем əдебиеттегі берілуі мен 
публицистика тіліне қатысын көрсетеді. Поэтикалық құралдар мен айшықтау 
тəсілдері – троп пен фигураның түрлеріне кеңінен тоқталады. Қазақ шешендіктану 
ғылымында алғаш рет шешен нені білуі керек, шешенге қандай талаптар қойылады 
деген мəселелерге жауап іздеген. 

Қазіргі таңда да қазақ шешендік өнерінің қыры мен сыры, өзіндік ерекшеліктері 
туралы теориялық еңбектерде кеңінен сөз қозғалып жүр. Мысалы: С. Садырбаев, С. 
Негимов, Г. Қосымова, Ж. Дəдебаев, Б. Əбдіғазиев сынды ғалымдар Төле, Қазыбек, 
Əйтекеден қалған сөз дəстүрінің əр жылдарда жиналып басылуына атсалысып, 
ғылыми тұжырымдар жасап жүр.  

С. Негимов «Шешендік өнер» (С. Негимов. 1997 ж.) еңбегінде шешендік өнер 
тарихына жалпы шолу жасай отырып, ежелгі грек, рим шешендерінің өміріне, 
пікірлеріне тоқталады. Ғалым қазақ шешендік өнерінің тарихын билер шешендігінен 
бастайды. Қазақ билерінің қоғамдағы орны, олардың шешендік сөздерінің 
мазмұнына тоқталады. С. Негимов ұлттық шешендік өнерде А. Байтұрсынұлының 
орны ерекше екеніне тоқталады. Сонымен бірге ғалым сшешенннің сөйлеу 
дағдылары, мəдениеті, тақырып таңдау сияқты мəселелерді жеке-жеке талдайды.  

Қазақ шешендік өнердің қағидалары туралы бұдан соңғы еңбек ретінде зерттеуші 
А.С. Қадыршаевтың «Шешендіктануды оқытудың ғылыми-əдістемелік негіздері» 
тақырыптағы диссертациялық жұмысын айтуға болады. Зерттеу жоғары оқу 
орындарында шешендіктануды оқыту əдістемесін негіздеуге бағытталған. 
Шешендіктануды оқыту теориясы, шешендік өнерге үйрету əдістемесі, оқыту 
психологиясы, шешендіктану тарихы, қағидалары, шешендіктану ілімінің теориялық 
мəселелері,оқыту бағдарламасы жəне оқыту əдістері қарастырылған.  

Ғалым Гүлбану Қосымова жалпы шешендік өнердің ғылым ретінде 
қалыптасуына көңіл бөле отырып, ежелгі Грек, Рим, ежелгі Қытай, ежелгі 
Үнділердің, Ресейдегі шешендік өнерге кеңінен тоқталған. Профессор Гүлбану 
Қосымованың «Шешендік өнердің негіздері» атты еңбегінің басқа зерттеушілер 
еңбегінен ең басты айырмашылығы жəне баса айтып кететін маңызды жағы түркі 
шешендігі өнерінің ғылым ретінде сонау орта ғасырларда-ақ қалыптасқандығын 
танытуға ұмтылды. Ғалым қазақ ұлттық шешендігінің негізі етіп ежелгі сақ, ғұн, көне 
түркі шешендігін алып шешендік өнердің қалыптасу тарихын, ақын-жыраулар 
шешендігін, билер шешендігін кезеңдерге бөліп қарастырған. Автор қазақ 
шешендігін сол түркі шешендігінің жалғасы екендігін дəлелдейді.  

Ғалым өзге елдің шешендігіне тамсана бермей, өз асылдарымызға уақыт бөлетін 
заманның жеткенін ашып айтады. «Ежелгі түркі шешендігін алдымен аңызға 
айналған əңгімелерден іздеу керек. ... Зерттеушілердің айтуынша, скифтердің 
арасында аңыз бен жыр өте көп тараған». (Қосымова Г. 2007: 41.). 

Ғалым Г. Қосымова түркі халықтарының даңқты шешендері Алып Ер Тұңға, 
Афрасиаб, Анақарыс, Тұмар патшайым (Томирис), сақ аруы Зарина сынды 
алыптардың батырлық тұлғасы мен шешендігіне тоқталған. Сондай-ақ көне түркі 
шешендігінің сөйлеу тəсілдерін, тілдің дүниетаным құралы ретінде, билер, ақын-
*жыраулар, қазіргі шешендіктің сөйлеу тəсілдеріне тоқталған. 
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Қорыта айтқанда жалпы қазақ шешендігін зерттеген қай ғалым болмасын қазақ 
шешендіктану ғылымына айрықша өз үлестерін қосты. Қай еңбек болмасын 
шешендік өнердің ғылым ретінде қалыптасуына, дамуына септігін тигізген.  
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WEIGHT AND MEASURES IN FOLK CULTURE OF BEYPAZARI 
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КУЛЬТУРЕ БЕЙПАЗАРЫ 
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Özet 
Somut Olmayan Kültürel Miras (SOKÜM) sözleşmesinin “Doğa ve Evrenle İlgili Bilgi 

ve Uygulamalar” (B.IV.8) başlığı altında yer alan geleneksel ölçme ve tartma bilgisi, ilgili 
çalışmanın başlıca konusudur. Makale, ölçü ve tartı birimleri konusunda geçmişe dayalı 
pratik halk uygulamalarının günümüzdeki kullanım yerini ve önemini Ankara Beypazarı 
ilçesi örneğinden hareketle ele almaktadır. Çalışma aşamasında uluslararası ortak metrik 
sisteme geçmeden önce halk tarafından başvurulan teknik ve yöntemler hakkında bilgi 
edinilmeye çalışılmış, bu uygulamaların günümüzde geçerli olup olmadığı incelenmiştir. 
Bunun yanı sıra ölçü ve tartı birimleri konusunda halkın bulup kullandığı araç ve gerecin 
neye göre belirlendiği araştırılmış, belirlenen malzemenin ve bulunan çözüm yolunun işlev-
sel boyutu üzerinde durulmuştur. Çalışmada kullanılan yöntem katılımlı gözlem yoluyla 
yarı yapılandırılmış yönlendirilmemiş mülakat teknikleridir. Pilot bölge olarak seçilen An-
kara Beypazarı ilçesinde ve Yoğunpelit köyünde gerçekleştirilen alan araştırmaları sonu-
cunda elde edilen bulgular, oluşturulan matriks tablosu aracılığı ile nicelik ve nitelikleri 
açısından karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Karşılaştırmada kullanılan yöntem ise 
hermeneutik-analitik çözümleme tekniğidir. 

Anahtar Kelimeler: geleneksel öçlü ve tartı birimleri, metrik sistem, alan araştırması, 
derleme, halk uygulaması 

 
Abstract 
Subject of the work is traditional weight and measures, which is involved in the article 

B.IV.8 “Information’s and Practices about Nature and Universe” within the agreement of 
Intangible Cultural Heritage. The aim of the study is the reflection of past activities in the 
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framework of weights and measures, furthermore their current usage and importance. The 
application of this work will be implemented at the example of Ankara Beypazarı. During 
the work, getting information about people’s technology and methods before using the 
international collective metric system was the priority. The current validity of these 
activities was also important. In addition, what instruments the people uses and the function 
of this technique equipment was investigated too. The method used in this study is the 
participated observation and indirect talking. The achieved results are compared with each 
other and the method of this application is the hermeneutic analysis technique. 

Key Words: traditional weight and measures, metric system, field research 
 
 
1 Giriş 
Sosyal ve Beşeri Bilimlerin önemli bir dalı olan ve kültür bilim çalışmalarının temelini 

oluşturan halkbilimi araştırmaları, bir topluluğun yaşam alanı içerisindeki sosyal yapılan-
manın incelenmesinin yanısıra, o topluluğa ait gelenek ve göreneklerin araştırılması gibi 
konulara da eğilmektedir. Bununla birlikte insana, sosyal çevresinde yaşayabilmesi için 
gerekli olan teknik araç ve gereçlerin üretimi ve bunların incelenmesi de söz konusu bilim 
dalının konularındandır. Yaratıcılık ve estetik kaygıyı içinde barındıran halk bilgisi işte 
burada önem kazanır. Ben-Amos, halk bilgisinin diğer iletişim tarzlarından farklı olarak 
kültüre ait gelenekler seti üzerinde kurulmuş olduğunu savunur (Ekici 2000:6). Ben-
Amos’un altını çizdiği değerler bütünü toplumun tüm üyeleri tarafından bilindiği gibi, yine 
onlar tarafından yaşatılır. Metin Ekici’ye (2000: 6) göre “halk bilgisi ürünlerine farklı bir 
kalite ve özellik kazandıran, onların taşıdıkları özelliklerin aynı halkın birer üyesi olan 
fertler tarafından bilinmesi” gerçeğidir. 

Halkın bir vakitleri yaşatarak sahip çıktığı, günümüzde ise unutulmaya yüz tutmuş halk 
bilgisi değerlerinden biri de geleneksel ölçü ve tartı birimleridir. “Halk Ölçme ve Tartma 
Bilgisi” (Çobanoğlu 2004a: 164) olarak literatüre giren ve Somut Olmayan Kültürel Miras 
(SOKÜM) sözleşmesine göre “Doğa ve Evrenle İlgili Bilgi ve Uygulamalar” (Oğuz 2009: 
132) başlığı altında B.IV.8 maddesinde ele alınan bu uygulama biçimi temelde gözleme, 
uzun bir tecrübe sürecine ve derin bilgiye dayalı değerler bütününü barındırmaktadır. Şöyle 
ki, sosyal yaşamın bir gereği olarak insanlar beslenme, barınma gibi temel ve doğal ihtiyaç-
larının yanı sıra günlük hayatı bir o kadar etkileyen “alım-satım”, “değiş-tokuş”, hesap 
işleri vb. uygulamalara da gereksinim duyar. Henüz teknolojinin yeterince gelişmediği 
dönemlerde halk, diğer alanlarda olduğu gibi ekonomik yaşam alanında da kendine özgü 
pratik çözüm yolları üretmiştir. Kısacası, uluslararası ortak metrik sisteme geçmeden önce1 
halkın ortaklaşa oluşturduğu ve yine kendilerinin adlandırıp kullandığı ölçü birimleri, ya-
şamı kolaylaştırıcı özelliğe sahip olduğu gibi, bir kültürün yerel ve geleneksel bilgi biriki-
mini de yansıtmaktadır. Kuşaktan kuşağa aktarma yoluyla yeni nesillere ulaşan söz konusu 
kültürel mirasın, günümüzde geçerliliğini koruyamadığı ve giderek unutulmaya yüz tuttuğu 
da bir gerçektir. 

                                                 
1 Uluslararası ortak metrik sisteme geçiş Osmanlı döneminde çıkartılan bir kararname 

ile 1869 yılında hayata geçer. Konuyla ilgili gelişmelere ayrıntılı olarak bkz. Kürkman 
2003: 152-163. 
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İlgili çalışma, geçmişe dayalı pratik halk uygulamalarının günümüzdeki kullanım yeri 
ve önemini Ankara Beypazarı ilçesi örneğinden hareketle ele almaktadır2. Buradaki amaç, 
halkın eskiden kullandığı geleneksel ölçü ve tartı birimlerine ilişkin değerlerin, kullanılan 
malzemeye, malzemelere verilen isimlere ve malzemelerin kullanım yerine göre Ankara-
Beypazarı ekseninde karşılaştırmalı olarak tespit edilmesidir. Bu kapsamda çalışma şu 
sorulara cevap aramaktadır: Halk, geçmişte ölçme-tartma-biçme konusunda hangi teknikle-
re başvurmuştur? Bunları gerçekleştirirken kullanılan araç ve gereçleri neye göre belirle-
miştir? Ve en önemlisi, bu doğal malzemenin işlevsel boyutu günümüz imkânlarıyla karşı-
laştırıldığında nasıl bir karşılık bulmaktadır? Bu ve benzeri sorular tartışmaya açılarak 
değerlendirilmeye çalışılacaktır. 

Çalışmada veri toplama tekniği olarak katılımlı gözlem ve mülakat yöntemleri kulla-
nılmıştır3. Bu kapsamda esnaf, köy halkı ve çiftçilerle yarı yapılandırılmış yönlendirilme-
miş görüşme yapılarak elde edilen bulgular motif yapılarına göre sınıflandırılmıştır. Bir 
matriks tablosunda4 tutulan bulguların niceliği ve niteliği literatür bilgileriyle karşılaştırıla-
rak ayrıca hermeneutik çözümleme tekniği ile analiz edilmiştir.  

 
2 Konuyla İlgili Önceki Çalışmalar 
Ölçüler konusunda bugüne kadar yapılan çalışmaların başında yabancı ve Türk bilim 

adamlarının yazıları gelir. Bu yazıların kronolojik listesi ve içerikleri ile ilgili kısa bilgiler 
Emine Atmaca’nın (2011: 23-24) “Kazak Türkçesinde Ölçü ve Ölçü Adları” başlıklı maka-
lesinde sunulmuştur. Burada bir tekrara gitmeden, Atmaca’nın (2011) çalışmasında yer 
almayan ek bilgilerin verilmesi, konunun içeriği bakımından önem arz eder. 

Bu sahada gerçekleştirilen ilk ve en kapsamlı çalışmalardan biri Walter Hinz’e (1955) 
aittir. Hinz, araştırmasında Türklerin İslamiyet öncesi ve sonrası ölçü birimlerinin bir en-
vanterini çıkartarak söz konusu ölçüleri ağırlık ölçüleri, hacim ölçüleri, uzunluk ölçüleri ve 
alan ölçüleri olmak üzere toplam dört başlık altında inceler. Yazar çalışmasının önsözünde 
bu araştırmayı “aslında pratik gayelere yönelik” hazırladığını belirterek alandaki bir eksik-
liğe de dikkat çeker. 

Hinz’in bu ses getiren girişiminden sonra 70’li ve 90’li yıllar arasında konuya farklı 
açılardan yaklaşan Davidovich (1970), Yamada (1971), von Gabain (1973), İnalcık (1983), 
Yakıcı (1992), Raschmann (1995), Kaymaz (1998) gibi bilim adamlarının yabancı dilde ve 

                                                 
2 Söz konusu çalışma Aralık 2011 tarihinde Ankara Beypazarı İlçesi ve Yoğunpelit 

Köyünde gerçekleştirilen alan araştırmasında elde edilen bilgiler kapsamında hazırlanmış-
tır. Çalışmaya öğrenciler de iştirak etmiş, derleme konusunda yardımcı olmuşlardır. Katılan 
öğrencilerin isim listesi için bkz. Ek 2. 

3 Söz konusu yöntem için bkz. Çobanoğlu 2004b: 167-173 ve Ekinci 2011: 65-86. 
4 Karşılaştırmalı edebiyat ve kültür bilimi çalışmalarında kullanılan matriks tablosu bir 

çapraz tablodur. Söz konusu uygulama aynı zamanda hermeneutik-analitik yöntemde baş-
vurulan önemli bir tekniktir. Matriks tablosunun bir diğer özelliği elde edilen bilgi, veri 
veya bulguların çok yönlü incelenmesine imkân sağlamasıdır. Matriks tablosu örneği ve 
tabloda yer alan toplam bulgular çalışmanın ikinci ayağı olan Bolu Mudurnu ilçesi ve köy-
lerinde gerçekleştirilen alan araştırması sonuçları ile birlikte hazırlanan bir kitapta sunula-
caktır. Söz konusu çalışma henüz hazırlık aşamasındadır. 
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Türkçe çalışmaları gelir5. Bunların arasında ele alınan konuya en yakın çalışma Ali Yakıcı 
ve Kayamaz’ın araştırmalarıdır. Atmaca’nın (2011) çalışmasında yer almayan Yakıcı’nın 
bildiri makalesinin konusu “Bilmecelerde Ölçü Birimi” üzerinedir. Yakıcı incelemesinde 
ölçüler konusunda bir sınıflandırmaya gitmeden, incelediği metinlerde geçen terminolojiler 
hakkında alfabetik sıralamayla bilgi verir. Halk ağzında kullanılan ölçü terimlerinin bilme-
celerdeki yansımasını karşılaştırmalı olarak sunan Yakıcı, yaşayan bir geleneği anlatı dün-
yası açısından belgelemektedir. Yakıcı’nın bu araştırması Somut Olmayan Kültürel Miras 
çalışmalarına ışık tutan ve bu anlamda önem arz eden bir çalışma olduğu söylenebilir. 

Zeki Kaymaz’ın (1998) Anadolu Ağızlarında Ölçü Bildiren Kelimeler başlıklı makalesi 
konuya en yakın çalışma olmakla birlikte söz konusu araştırma geçmişten günümüze halk 
ağzında yaşatılan ölçü birimlerine ışık tutar. Çalışmada ağırlıklı olarak yazılı kaynaklardan 
faydalanılarak, yazarın ifade ettiği gibi “konuyla ilgili eserler” taranmış, araştırma sadece 
Anadolu ağızlarıyla sınırlandırılmıştır. Bunun yanı sıra tarihi metinler de incelenerek Tür-
kiye Türkçesi ve diğer Türk lehçelerindeki ölçü terminolojisi de dâhil olmak üzere oldukça 
zengin bir kelime külliyatı ortaya çıkartılmıştır. Kaymaz Anadolu coğrafyası üzerinde yo-
ğunlaşırken, Melek Özyetgin (2005) konuyu daha eski bir tarihe taşıyarak “Eski Türklerde 
Ölçü” kavramları üzerinde durur. 2000’li yıllarda Özyetgin’in (2005) yanı sıra bazı araştır-
macıların tekrar ölçüler konusuna eğildikleri gözlenmektedir. Bu süreçle ilgili Beypazarı 
çalışmasına en yakın iki örnekten bahsetmek yerinde olacaktır6. Söz konusu araştırmacılar-
dan Tanju Oral Seyhan (2007) ve Gürkan Gümüşatam (2012) yaptıkları incelemelerde 
Özyetgin (2005) gibi Orta Asya Türk dünyasında kullanılan ölçü birimleriyle ilgilenmişler-
dir. Her iki araştırmacı yazılı metinlerden hareketle Orta Asya Türk kültüründe var olan 
ölçü birimlerinin isimlendirilmesi ve kullanılması konusunda bir senteze varır. Seyhan’a 
(2007: 116-117) göre halk, ölçüler konusunda kelime türetme, gramer ögeler ve metaforlar 
gibi dilin kendi imkânları yanı sıra yabancı dilden alıntılama yöntemine de başvurmuştur. 
Seyhan çalışmasında salt “uzunluk ölçüleri” üzerinde dururken, Gümüşatam (2012) konuya 
ağırlık, ebat, sayı vb. ölçü birimleri açısından yaklaşır. Gümüşatam (2012: 1194) kullanılan 
yöntemin “dört ayrı yoldan” gerçekleştirildiğini belirterek, bunları örneklerle açar. 
Gümüşatam’ın bahsettiği sabit ölçü birimleri, sabit olmayan (izafi) ölçü birimleri, karşılaş-
tırma ve dolaylı ölçeklendirme yöntemleri, pratik uygulama esas alındığında insan uzuvları 
ile türlü obje ve tohumlar aracılığıyla yapılan ölçümlerdir. 

Konuyu özetlemek gerekirse, bahsi geçen çalışmalar incelendiğinde halkın ağırlık, 
uzunluk ve mesafe ölçümü konusunda başvurduğu temelde beş farklı kelime türetme yolu 
olduğu gözlenmektedir. Bunlar sırasıyla metafor kullanımı, metonomik uygulamalar, 
antropometrik sistem, çeşitli gramer unsurlar ve yabancı dillerden alıntılama yöntemleri-
dir. Bu yöntemlerin içeriğine ve kullanım yerine kısaca değinmek, saha çalışması bulgula-
rının değerlendirilmesi açısından aydınlatıcı olacaktır.  

                                                 
5 Söz konusu araştırmacıların çalışmaları şunlardır: Materialı po Metrologii 

Srednevekovoi Srednei Azii, Davidovich (1970); Four Notes on Several Names for Weights 
and Measures in Uighur Documents, Yamada (1971); Das Leben im Uigurischen 
Königreich von Qoco, von Gabain (1973); Introduction to Ottoman Metrology, İnalcık 
(1983); Bilmecelerde Ölçü Birimi, Yakıcı (1992); Baumwolle im türkischen Zentralasien, 
Raschmann (1995); Anadolu Ağızlarında Ölçü Bildiren Kelimeler, Kaymaz (1998). 

6 İlgi çalışmalar Tanju Oral Seyhan’ın Çağatayca İki Zafernâme Tercümesinde Kulla-
nılan Bazı Uzunluk Ölçüsü Birimleri, 2007 ve Gürkan Gümüşatam’ın Eski Türk Tıbbında 
(XIV-XVI. Yüzyıllar) Ölçüler ve Ölçme Usulleri, 2012 başlıklı makaleleridir. 
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3 Ölçme ve Tartma Yöntemleri 
Sözü edilen yöntemler arasında başvurulan yollardan birisi metafor kullanımıdır. Meta-

for, kelime olarak Yunancadaki metaphora isminden ve metaphérein fiilinden gelmekte ve 
“aktarma”, “taşıma”, “yer değiştirme” anlamlarını içermektedir (Birus 2000a: 572, 
Schweikle 1990: 301). Asıl kastedilen kavram (=verbum proprium) düşünsel ve somut 
benzerlik (=similitudo) gösteren başka bir kavramla yer değiştirir. Burada dil metonomiden 
(bkz. aş.) farklı olarak başka bir düşsel/imgesel boyuta geçer. Antik dönemi retorik üstatla-
rından Quintilian söz konusu eylemi “kısaltılmış benzetme” olarak açıklar ve örnek olarak 
“saçındaki altın” metaforunu, yani saçlarının altın gibi olması (benzetme) ifadesini kullanır 
(Schweikle 1990: 301). Türkçede çok yaygın olan “zeytin gözlü” metaforu, gözlerinin 
zeytinin karası gibi olması benzetmesine karşılık gelmesi de örnek gösterilebilir. Konuya 
halk ölçüleri açısından yaklaşıldığında “doğaya ait herhangi bir unsurdan yararlanılarak 
benzetme” yoluna gidilmesi ve nesnelerin “nicelik bakımından ölçülendirilmesi” söz konu-
sudur (Atmaca 2011: 24, Özyetgin 2005: 143). Metafor kullanımı için Atmaca (2011:25) 
makalesinde Kazak Türkçesinden bir örnek verir: “baltasap”. Bu deyimle kastedilen, yaka-
lanan balıkların uzunluğunun kullanılan baltanın sapı ile ölçülmesidir. Özytgin (2005: 143) 
ise çalışmasında Költegin yazıtında yer alan “bir atın geçebileceği kadar” ifadesini örnek 
vererek, söz konusu metaforun yolun genişliğini anlatan ölçü birimi olduğunu belirtir. 

Metonomik uygulamalara gelince: kavram olarak “metonomi” Yunanca metonymia, 
metonomasia ismlerinden ve metonomázein fiilinden gelir ve “yeniden adlandırma”, “isim 
değiştirme” anlamlarını barındırır (Birus 2000b: 589). Burada bir kavramın düşünsel ve 
somut olarak bağı olan bir başka kavram için kullanılması söz konusudur. İsimlendirme bir 
olayı, bir eylemi, bir durumu ona en yakın özellik taşıyan “şeylerden” hareketle ifade etme 
yoluyla gerçekleşir. Halk ölçülerinde ayakkabı ölçüsü olan ve aslını “ıstampa”dan alan 
“ıslampa” burada örnek olarak verilebilir7. 

Bir diğer yöntem ise antropometrik ölçümlerdir. “Antropometri”, insan vücudunun ve 
iskelet yapısının özelliklerini ve onların tam tespitini inceleyen bilim dalına verilen addır 
(Duden 2000: 71). Aynı zamanda, “insan ölçüsü ya da insanın vücut ölçülerinin saptanması 
ve kullanılması bilimi” olarak da bilinen öğreti ile daha ziyade ergonomi dalında karşılaşılır 
(Gülgün ve Türkyılmaz 2001: 39; http-1). Örneğin iş mekânlarının, kullanılan her tür araç 
ve gereçlerin vb. olayların insanın vücut yapısına uygun olarak ortalama değerler baz alına-
rak hazırlanması antropometrik değerlerle gerçekleşir. Halk ölçme ve tartma bilgisi kapsa-
mında ise bundan farklı olarak antropometrik uygulama ile insan ve hayvan uzuvlarının 
ölçüm konusunda kullanımı kastedilir. Yine Yunanca anthropa (insan) ve mertikos (ölçme) 
kavramlarının birleşimi olan bu terimle insan veya hayvan bedenine mahsus özelliklerin 
uzunluk/mesafe, ağırlık ve miktar ölçümlerinde kullanılması söz konusudur. Örneğin Ka-
zak Türklerinde antropometrik ölçü birimleri olarak parmağa, kola ve ayağa dayalı uzunluk 
ölçü birimlerinden söz etmek mümkündür. Bunun yanı sıra ağırlık ve miktar ölçümlerinde 
insan yaşı, avuç içi ve hayvan sayısına dayalı hesaplamalara da rastlanılır. Ayrıca burun, 
çene, boy ve bel gibi uzuvlar da söz konusu uygulamalar arasında yer alan yaygın ölçü 
birimlerindendir (Atmaca 2011: 36-45). 

Ölçme ve tartma konusunda halkın başvurduğu yöntemlerden biri de değişik birleşim-
lerden oluşan çeşitli gramer unsurlardır. Sayı ismi-künlük (günlük)-yol birleşimi, sıfat-
zaman ismi vb. bileşimler aracılığıyla kelime türetilerek ölçümler, ilgili objenin tür özelli-
ğine göre adlandırılır (Seyhan 2007: 127, Atmaca 2011: 31-35). Ayrıca ağırlıklı Farsça 

                                                 
7 Islampa kavramının anlam boyutu ve halk ölçülerindeki yeri için bkz. 4. 
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olmak üzere Çince ve Soğdca gibi farklı dillerden8 alıntı yoluyla geçen kelimeler de halk 
ölçüleri terminolojisi arasında varlığını korur. 

Ankara Beypazarı’nda gerçekleştirilen alan araştırması sonuçları incelendiğinde iki 
konu dikkate değerdir: Ölçme ve tartma konusunda halkın teknik olarak daha az, fakat daha 
pratik çözüm yollarına başvurduğu açıktır. Kullanılan yöntemlerin arasında ise nesne veya 
araç gereç kullanımı (metafor kullanımı, metonomik uygulama), insan bedeni 
(antropometrik uygulama) ve his-bilgi-tecrübe (izafi yaklaşım) unsurları başı çeker. 

 
4 Beypazarı Halk Kültüründe Ölçü ve Tartı Birimleri 
Çalışmanın konu başlığını oluşturan ve Ankara Beypazarı ilçesi örneğinde tespit edilen 

geleneksel ölçü ve tartı birimlerinin günümüzdeki yansımaları ile ilgili bulgular farklı bo-
yutlu olmakla birlikte çeşitlilik göstermektedir. Konu ölçüm türleri, ölçü terminolojisi ve 
kullanılan teknik malzemeler temel alındığında daha iyi anlaşılacaktır.  

Alman araştırmacılarından Hinz’in (1955) ölçü birimlerini ağırlık, hacim, uzunluk ve 
alan olmak üzere dört başlık altında incelediği konusuna yukarıda değinilmişti (bkz. 2). 
Türkiye sahasında konuyla ilgili Kaymaz’ın (1998) çalışmasında Hinz’in yaptığı sınıflan-
dırmaya ilaveten “adet ölçüleri” ve “diğer ölçüler” olmak üzere iki farklı tasnif daha eklen-
diği görülmektedir. Beypazarı alan araştırmasında, her iki araştırmacının vurguladığı kate-
gorilerin dışında “süre” ölçümleri ile ilgili bulgular da elde edilmiştir. Hinz’in ve Kay-
maz’ın ön çalışmasından hareketle yeniden bir sınıflandırma yapmak gerekirse, Beypazarı 
halkının miktar belirleme (hacim), ağırlık ve uzunluk ölçme ile süre ve yüzey (alan) ölçme 
konusunda farklı ölçüm türleri kullandığını söylemek mümkündür. 

Buna karşılık Ankara Beypazarı ilçesi ve Yoğunpelit köyünde gerçekleştirilen gözlem 
ve mülakatlar sonucunda halkın ölçüler konusunda kullandığı kavramların çok zengin ol-
duğu söylenemez. Öncellikle, miktar ve ağırlık belirleme konusunda ortak terminolojinin 
kullanıldığı saptanmıştır. Dolayısıyla her iki ölçü birimi için geçerli olan kavramlar ilerle-
yen satırlarda bir arada verilecektir. Bir sınıflandırma yapmak gerekirse kavramlar, teknik 
ve işlevsel özelliklerinin göz önünde bulundurulduğu beş farklı kategoride toplanabilir. 
Şöyle ki: 1a) taşıma aracı olan büyük ölçekli kaplar: ayar, guga, helke, karı kovan, kile, 
küfe, mucur, plastik kap, saplı, şinik, teneke, teneke kap, yarım, yarım yarısı; 1b) taşıma 
aracı olan küçük ölçekli kaplar: su bardağı, fincan, hoşaf tası, kepçe/çomça; 2a) insan be-
deni kullanılarak belirlenen az miktarda ölçüm türleri: tiskem, topak, pazı (bezi); 2b) insan 
bedeni kullanılarak belirlenen büyük miktarda ölçüm türleri: tınaz, yığın; 3) ağırlık oluştu-
ran nesneler: batman, denk, hak, karruka, kara hokka, tam okka; 4) izafi yaklaşımla gerçek-
leşen ölçümler: el ayarı, göz kararı ve son olarak 5) sabit ölçü aletleri: ipral terazi, oturak 
terazi, el kantarı. 

Bahsi geçen örnekleri açmak gerekirse, miktar belirleme, ağırlık, uzunluk, süre ve yü-
zey ölçme konusunda şunlar denilebilir: Gerek tarla ürünlerinin bir araya toplanılmasında, 
gerekse mutfak kültüründe her türlü kuru ve sıvı gıdanın ölçülmesinde miktar belirleme 
önemli bir eylemdir. Söz gelimi, yemek yapımında miktar belirleme tahmin, hissiyat ve 
tecrübe gerektirirken (izafi yaklaşım), az ve hassas miktarda ölçümlerin daha ziyade ön 
plana çıktığı görülür. Kullanılan ölçü birimleri ise avuç içi, parmak ölçüleri (antropometrik 
uygulama) veya su bardağı, fincan, hoşaf tası gibi mutfak malzemeleridir (metaforik uygu-
lama). Örneğin yufka yapımında hamuru açmak için kullanılan bir pazının (bezinin) mikta-

                                                 
8 Ayrıntılı bilgi için bkz. Özyetgin 2005: 141-144. 
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rı, yoğrulmuş hamurdan koparılan ve avuç içine alınan parçanın büyüklüğüne göre belirle-
nir. Aynı şekilde kaynayan yemeğin tadı ayarlanırken yemeğe katılacak bir tiskem tuz veya 
baharat, bir elin üç parmağı ile alınan miktara göre ölçülmektedir. Burada el ayarı göz kara-
rının vazgeçilmez bir ölçü değeri olarak devreye girdiği unutulmamalıdır. Bu durum az ve 
hassas miktarda gerçekleştirilen ölçümlerin doğruluğu açısından da önem arz eder. Her iki 
örnek pratik amaçlı mutfak ölçü birimleri kapsamında antropometrik bir uygulamadır. 

Diğer taraftan, tarlada biçilen ekinin toplanıp demetler halinde yığılması konusunda ise 
tahmine dayalı büyük ölçümler söz konusudur. Bu uygulama gözlem ve tecrübe gerektiren 
izafi yaklaşımla gerçekleşir. Mülakat bilgilerine göre 100 demetten oluşan ve yaklaşık 300 
kilo buğdaya denk gelen tınaz Beypazarı’nda kullanılan yaygın bir ölçü birimidir. Ne kadar 
buğdayın elde edildiği tınaz sayısına bakılarak kolaylıkla hesaplanırken, tınaz şeklinde 
demetlenen buğdayın taşınması da daha kolay olur. 

Ağırlık Ölçme terazi veya kantar aracılığıyla gerçekleştirilirken, farklı türde malzeme-
lerin kullanıldığı da gözlemlenmektedir. Nesne veya araç-gereç kullanımının söz konusu 
olduğu bu durumda bakır, metal, demir, hasır veya plastik kap vb. ölçekler aracılığıyla her 
tür gıda, sıvı ve sayısız ürünlerin ölçüldüğü saptanmıştır. Örneğin bir guga kiraz toplamak 
gibi. Mülakat bilgilerine göre bağ ve bahçe işlerinde kullanılan guga, hasırdan yapılmış bir 
sepettir ve yaklaşık 10 kilo bahçe ürününe denk gelir. Bir teneke süt almak/vermek de bu 
kapsamda yaygın bir uygulamadır. Süt, ayran, yağ vb. sıvıları ölçmek için kullanılan ve 
ağırlığı 250 gram ile 750 gram arasında değişen teneke kaplar oldukça yaygındır. Burada 
dikkat çeken unsur ise temini daha kolay olan teneke, plastik ve naylon kapların bakır gibi 
diğer ölçüm araçlarının önüne geçmiş olmasıdır. 

Uzunluk Ölçmede kullanılan kavramlar üç farklı türdedir. Buna göre, 1) insan bedenin-
den faydalanma: adım, bir boy, karış ve kulaç; 2) metrik sistem öncesi geleneksel ölçü 
birimi: dagar, din/düğüm, dönüm, endaze ve son olarak 3) apşak, ip gibi nesne kullanımı 
göze çarpar. Uzunluk ölçme konusu, küçük-büyük alanları, mesafeleri (uzaklık) ve uzunluk 
ölçümlerini kapsar. Burada kullanılan ölçü birimleri ağırlıklı olarak antropometrik uygula-
mayla ayak, kol ve el gibi uzuvlar aracılığıyla oluşturulur. Örneğin, kumaş ölçümünde 
kullanılan karış, bir elin başparmağı ile serçe parmağı arasında kalan küçük aralıklı mesa-
feyi belirlerken, bir boy yaklaşık 3,5 m uzunluğa denk gelen (ortalama kadın boyu) kumaş 
ölçüsüdür. Boy hesabı ağırlıklı olarak şalvarlık kumaş seçiminde kolaylık sağlayan bir ölçü 
birimidir. Diğer taraftan kulaç ortalama bir kişinin kol uzunluğuna denk gelen, kumaş veya 
ip boyunun hesaplanmasında tercih edilen bir ölçüm türü iken, dagar on adıma karşılık 
gelen ve alan ölçümlerinde devreye giren bir ölçü birimidir. Bunun dışında nesne kullanımı 
olarak tahta, ip, apşak vb. araç-gereçler sayılabilir. Genelde tarla sınırını belirlemede yara-
yan apşak hesabı, adını 1m uzunluğunda pergel gibi açılan tahta parçasından alır. Örnekler-
den anlaşılacağı üzere uzunluk ve uzaklık ölçümleri konusu tarlada ölçüm yapmadan, evde 
kumaş ölçmeye kadar geniş çaplı her tür alan ve mesafe ölçümlerini kapsayan bir uygula-
madır. 

 Gerek Ankara Beypazarı ilçesinde gerekse Yoğunpelit köyünde süre ölçümü konu-
sunda hissiyatın ön planda olduğu gözlemlenmekle birlikte bu tür ölçümlerin bilgi birikimi 
ve tecrübeye dayandığı açıktır (izafi yaklaşım). Süre ölçümlerinin kullanım yeri genelde 
mutfak kültürü denilebilir. Halk arasında oldukça yaygın olan ve Beypazarı örnekleri ara-
sında da yer alan ve gramatikal birleşimden oluşan bir taşım kaynatmak ifadesi de burada 
ayrıca örnek olarak verilebilir. 

Kullanım yeri ağırlıklı olarak el sanatları olan yüzey ölçümü ise şablon veya kalıp ara-
cılığıyla yapılan ölçümlerdir. Örneğin, ayakkabıcılık (yemenicilik), seramik (tuğla) işleri, 
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tezek yapımı vb. faaliyetler yüzey ölçümü konusuna girmektedir. Beypazarı çalışmasında en 
bariz örnek olarak yemenici ustasının kullandığı ve metonomik bir ifade olan “ıslampa” 
kavramı verilebilir (bkz. Resim 7). Islampa kavram olarak Parlatır’ın (2009: 672, 673) 
Osmanlı Türkçesi Sözlüğü’nde “ıstampa” ile eş anlamlı olup “damga, mühür” anlamına 
gelir. Kelime, özünü İtalyancadaki aynı anlamlı “stampa” kelimesinden alır. Istampa yine 
Türk Dil Kurumu Sözlüğüne (2011: 1131) göre “ağaç, metal vb. üzerine oyulduktan sonra 
bir yere basılan biçim” ve “bu tür biçim veya resimleri basmaya yarayan kalıp, damga, 
mühür” anlamlarına karşılık gelir. Görüldüğü üzere “ıstampa” ile anlam bağı oluşturan 
ıslampa kunduracıların kullandığı ve Beypazarı’nda geçerliliğini koruyan bir ayakkabı 
ölçüsüdür. Islampa aynı zamanda metonomik kullanıma güzel bir örnektir.  

Bahsi geçen ve Beypazarı’nda kullanılan ölçü türlerine bakıldığında kendi içerisinde 
belli bir düzenin sağlandığı görülmektedir. Ancak söz konusu ölçüler literatürde yer alan 
bilgilerle karşılaştırıldığında, anlamsal ve işlevsel boyutta bazı farklılıkların olduğu anla-
şılmaktadır. Birkaç örnekle konuya açıklık getirmek gerekirse şunlar söylenebilir: 

Yunancadaki soiniki (ok. siniki) kavramına dayandırılan şinik 8 kilo ağırlığında tahıl 
için kullanılan bir ölçektir (Ayverdi 2006: 2957, Eren 1999: 387, Parlatır 2009: 1582, TDK 
2011: 1868). Mülakatta verilen bilgiler ise biraz farklılık gösterir. İlçe ve köy halkına göre 
şinik, demirden yapılmış yuvarlak derin bir kap anlamına gelir ve ortalama 4 kilo ile 10 kilo 
arasında değişen ağırlıklardır. Beypazarı halk uygulamasında şinik ağırlık biriminin, tahılın 
yanı sıra meyve ve sebzelerin tartımında kullanıldığı göz önünde bulundurulursa, söz konu-
su kavram için verilen ağırlık ölçülerinin rakamsal farklılığı kendiliğinden anlaşılmakta ve 
anlam kazanmaktadır. Dolayısıyla, halk uygulaması ile literatür bilgileri karşılaştırıldığında 
bir tutarsızlığın söz konusu olduğunu belirtmek gerekir. 

Bir başka örnek ise mucurdur. Kökeni Ermeniceye bağlanan bu kavramın sözlük anla-
mı “kömür kırıntısı, mıcır” veya “yol yapımında kullanılan taş kırıntısı”dır (Ayverdi 2005: 
2061, TDK 2011: 1412). Hinz’in (1955: 19) araştırmasında ise bu ölçü birimi “micr” olarak 
geçer ve 3,51 grama denk gelen 18 kıratlık Mısır ağırlığı olarak açıklanır. Mülakat bilgile-
rine bakıldığında halk tarafından yine farklı bilgilerin kullanıldığı gözlemlenmektedir: 
Mucur burada, sacdan yapılmış derin, yuvarlak, yaklaşık iki el avucuna denk gelen bir 
tastır. Bunun ötesinde 5 kilo ağırlığında çeyrek anlamında ve 8 kilo ağrılığında yarım anla-
mında bir ölçek türüdür. Mucur, evde eksik olan bir malzemenin komşuda bulunan başka 
malzemelerle değiştirilmesini sağlamak amaçlı kullanıldığı gibi, tahıl, meyve ve sebzelerin 
ağırlığını belirlemede de vazgeçilmez bir ölçü hesabıdır. Ağırlıklı ev hanımlarının uygula-
dığı bu ölçüm türüne bakıldığında yine literatür bilgileri ile pratik uygulama arasında çeliş-
kili ifadeler bulunduğu gözlemlenmektedir. 

Son olarak okka ölçü biriminden söz etmek gerekirse, okka Arapçadaki vukkiye keli-
mesinden gelen ve 1283 gram veya 300 dirhemi ifade eden bir ağırlık birimidir (Parlatır 
2009: 1315, TDK 2011:1492). Aynı şekilde Hinz (1955: 30, 44) çalışmasında okkayı “her 
biri 3,207 gramlık 400 dirheme eşit olan (=1,2828 kg) bir Osmanlı ağırlık birimi” olarak 
açıklar ve “vuk’iyye” ile eş anlamlı kullanıldığını belirtir. Alan araştırmasında gerçekleştiri-
len görüşmeler sonucu elde edilen bilgilerde ise okka, karruka olarak kullanılır ve yaklaşık 
750 gram ağırlığından oluşan kara taştan yapılmış terazilerin içine konulan dirhemlere 
karşılık gelir. Söz konusu tartım, teneke şeklinde iki kefe olarak hazırlanan tartı aletinin bir 
kefesine kara taş, diğer kefesine tahıl konularak gerçekleştirilir. Yine mülakat bilgilerine 
göre okka, tahıl vb. şeyleri ölçmek üzere genelde esnaf, çiftçi ve özellikle bakkallar tarafın-
dan kullanılan bir öçlü birimidir. 
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Verilen örnekler çoğaltılabilir, fakat bir değerlendirmeye gitmek için yeterli olduğunu 
söylemek yanlış olmaz. 

 
5 Sonuç 
Örnekler çerçevesinde verilmeye çalışılan Ankara Beypazarı halk kültürüne ait ölçü 

ayarı ve ölçü atletleri değerlendirildiğinde üç nokta göze çarpar. İlk olarak, nesnelerden 
faydalanma görüldüğü gibi araç-gereç kullanımının da ön planda olduğu açıktır. Araç ve 
gereçlerde ise, küçük ölçekli kap kullanımı (kap kacak vb. mutfak/ev malzemeleri) ve bü-
yük ölçekli kap kullanımı (kara teneke, helke, plastik kova vb. malzemeler) başı çeker. 
Bunun ötesinde ip, tahta, şablon vb. nesneler ile taş gibi farklı türde ağırlık birimlerinin 
kullanımı da söz konusudur. İkinci bir unsur ise, insan bedenini kullanarak gerçekleştirilen 
eylemlerdir ki, yukarıda vurgulandığı üzere, bunlar bilim dünyasında antropometrik uygu-
lamalara karşılık gelir (bkz. 3). Burada ölçüm gerçekleştirilirken ağırlıklı olarak el ayak vb. 
uzuvlar devreye girer ve ortalama yaşta bir yetişkin kişinin uzuv ölçüleri temel alınır. Son 
olarak ise hissiyat, bilgi ve tecrübe birikimi gibi izafi yaklaşımın da iyi bir ölçüm için ihti-
yaç duyulan ve kullanılan bir çözüm yolu olduğu söylenebilir. Metaforik ve metonomik 
uygulamalar konusunda ise Beypazarı çalışmasında daha az sayıda örneğe rastlanılmıştır. 

Özetle, alan araştırması kapsamında Ankara Beypazarı ilçesinde ve Yoğunpelit köyün-
de yapılan çalışma sonucu elde edilen bulgular için şunlar söylenebilir: 

1. Beypazarı halk kültüründe ölçeklerin isimlendirilmesi ve kullanılması konusunda 
antropometrik uygulama, izafi yaklaşım ve nesne/ araç-gereç kullanımı ön planda olmakla 
birlikte, metaforik ve metonomik uygulamalara kısmen rastlanmaktadır. 

2. Yabancı dilden alıntılama yoluyla halk diline geçen ölçeklerin gerek metafor kul-
lanımında gerekse metonomik uygulamalar çerçevesinde anlamsal ve işlevsel olarak bilgi 
kaybına uğradığı gözlemlenmektedir. 

3. Kullanılan araç gereçlerde değişim söz konusudur: Sanatsal değer taşıyan el emeği 
göz nuru ürünler, yerini daha az değerde olan, kolay temin edilen ve sık tüketilen malzeme-
lere bırakmıştır. Bariz olarak bakır ve hasır kullanımından, plastik ve naylon kaplara bir 
geçiş izlenmektedir.  

4. Halk ölçülerinin şehir hayatından uzaklaşarak kırsalla sınırlandığı açıktır. Buna 
bağlı olarak: 

5. Muhtelif kullanıcıların daha ziyade orta ve ileriki yaş grubundan oluştuğu ve ağır-
lıklı olarak kırsal kesimdeki yaşam biçimiyle yakın bağı olduğu söylenebilir. 

Sonuç olarak halk ölçme ve tartma bilgisi çerçevesinde dün, kültürel değerlerimize da-
ha yakın olan el emeği göz nuru ürünler ve buna bağlı uygulamalar ön planda iken, bugün 
ömrü daha kısa olan, temini kadar tüketimi de kolay sağlanan malzemelere bir yönelme söz 
konusudur. Yarın, bilgi ve nano teknolojisinin hızlı geliştiği bir süreçte bu değerlerin geçer-
liliği belki de tamamen ortadan kalkacaktır. Özün kaybolmaması için, halk bilgisi ve kültü-
rü çalışmalarının hızlandırılması Türk halk kültürüne yapılacak en güzel hizmet olacaktır. 
Çünkü büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ün de söylediği gibi “Türkiye Cumhuriyeti’nin 
temeli kültürdür”. 
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EK1: Beypazarı Halk Kültüründe Kullanılan Ölçü ve Tartı Birimleri 
Tablo 1: Miktar ve Ağırlık Belirleme 
Miktar ve Ağırlık Belirleme 
Kategori Kavram 

 
Taşıma aracı olan büyük ölçekli kaplar 

ayar, guga, helke, karı kovan, kile, küfe, 
mucur, plastik kap, saplı, şinik, teneke, 
teneke kap, yarım, yarım yarısı 

Taşıma aracı olan küçük ölçekli kaplar hoşaf tası, fincan, su bardağı, kepçe/çomça 
İnsan bedeni kullanılarak belirlenen az mik-
tarda ölçüm türleri 

tiskem, topak, pazı (bezi) 

İnsan bedeni kullanılarak belirlenen  
büyük miktarda ölçüm türleri 

tınaz, yığın 

Ağırlık oluşturan nesneler  batman, denk, hak, karruka, kara hokka, 
tam okka 

İzafi yaklaşımla gerçekleşen ölçümler el ayarı, göz kararı 
Sabit ölçü aletleri ipral terazi, oturak terazi, el kantarı 
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Tablo 2: Uzunluk, Süre Ölçümü, Yüzey Ölçümü 
Kategori Kavram 

insan bedeninden fay-
dalanma 

adım, bir boy, karış ve kulaç 

metrik sistem öncesi 
geleneksel ölçü birimi 

dagar, din/düğüm, dönüm, endaze 

 
 
Uzunluk 

nesne kullanımı apşak, ip 
Süre Ölçümü gramatikal birleşim bir taşım kaynatmak 
Yüzey  
Ölçümü 

şablon kullanımı ıslampa 
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Ek 3: Fotoğraflarla Beypazarı 

 
Resim 1: Şinik (demirden) 

 
Resim 2: Şinik (tahtadan) 

 

 
Resim 3: Zeliha Teyze’nin Kapları (YPK) 
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Resim 4: Zeliha Teyze’nin Fincanları (YPK) 

 
Resim 5: Ayşe Talas (1929), 

 
Resim 6: Mustafa Polatlı (1952), Çiftçi 
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Resim 7: Faik Göçmen (1932), Kunduracı 

 
Resim 8: Havva Metin (1955), Esnaf 

 
Resim 9: Hüseyin Uzunoğlu (1954), İmdat Erdoğan (1964) 
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Resim 10: Beyhan Turan (1954), Çiftçi & Esnaf 

    

 
Resim 11: Köy Evi 

 

 
Resim 12: Köy Kahvesi 
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Özet 
Yazarın makalesinde; çağdaş Azerbaycan tiyatro eserlerinde uygulanan türlerden söz 

edilmektedir. Bu türler, piyes, dramatik, uzun hikaye, monopiyes, trajikomik gibi formlar 
gözden geçirilmektedir. Mazmun ve kurgulanış itibariyle birbirinden farklı olan edebi ör-
nekler halk yazıcısı Elçin’in ve Firuz Mustafa’nın piyesleri esas alınarak tahlil edilmekte-
dir. 

Anahtar Kelimeler: Çağdaş Azerbaycan tiyatro eserleri, tiyatro türleri, yazar Elçin’in 
eserleri, yazar Firuz Mustafa’nın eserleri. 

 

Abstract 
In this article of the author, varieties are presented applied in the contemporary 

Azerbaijan theatric works. These varieties are reviewed including such forms as dramas, 
dramatics, long stories, monodramas and tragicomic works. These meaningful literary 
works, different from each other in terms of editing are analyzed on the basis of folklore 
writer Elçin and Firuz Mustafa dramas.  

Key Words: Contemporary Azerbaijan drama works, theatric varieties, works of 
writers and Firuz Mustafa. 
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Komediya ilə əsası qoyulan, faciə və dramla davamını tapan Azərbaycan 
dramaturgiyasının janr axtarışları indiki dövrümüzdə intensivlik qazanmışdır və bu da 
təbii sayılmalıdır. Dövrümüz bütün sahələrdə olduğu kimi, ədəbi-mədəni sferada da 
inteqrasiya ilə xarakterizə olunur. Mədəniyyətlərin mübadiləsi qlobqllaşma və qapıların 
açılması ilə daha da sürətlənmişdir. Əslində, XX əsrin əvvəllərində, xüsusilə, həmin əsrin 
birinci rübündə bu axtarışlar, artıq, başlamış və öz nəticəsini vermişdi. Belə ki, öz adı ilə 
adlandırılmasa da məzmun etibarilə tragikomediya, fars, vodevil, məzhəkə, bir az sonra 
“nikbin faciə”, quruluşa görə çoxpərdəli və birpərdəli dram əsərləri ədəbi-mədəni mühitə 
tanış idi.  

Keçən əsrin ortalarında məlum stereotiplərə görə mövzu və mündəricədə olduğu kimi, 
janr axtarışlarında da yeknəsəqlik hökm sürür. Bu, əlbəttə, bir ayrı mövzudur və bu gün bu 
barədə danışmaq istəmirik. Təkcə onu qeyd etməyə dəyər ki, bədnam “konfliktsizlik” 
nəzəriyyəsi neçə-neçə istedadlı yazıçının əl-qolunu bağlamışdı. 

Artıq, zəmanə dəyişib. Yazıçılarımız həm də dünya mədəniyyətindən xəbərdardırlar. 
Janr axtarışları bu məlumatlılıqla yanaşı, istedad və orijinal yanaşma prizmasından da keçir. 
Indi oxucu-tamaşaçı da intellekt sahibidir və onun da zövqü, estetik-mədəni tələbatı 
yüksəlmişdir. Bu da sənətkardan ikiqat məsuliyyət tələb edir. Şəksizdir ki, janrların inkişafı 
cəmiyyətdə gedən proseslərlə, ictimai-siyasi, sosial-fəlsəfi təbəddülatlarla sıx bağlıdır. 
Fikrimizi sübut üçün bildirmək olar ki, adətən, tipik komik və ya fəci situasiya cəmiyyətin 
özünün bədii-mənəvi sifarişi kimi ədəbiyyata çıxır. 

Ədəbiyyatşünasların yekdilliklə qeyd etdikləri fikir budur ki, dram əsərinin janrını 
onun konflikti müəyyən edir. (Q.Yaşar, Tahirə Məmməd və s.). Bu mənada janr məzmun 
mahiyyəti daşıyır. Dramaturgiyaya həsr olunmuş elmi ədəbiyyatda mövzu məsələsi də 
ayrıca qeyd olunur. Belə ki, dram əsərləri mövzuya görə müasir, tarixi, tarixi-əfsanəvi, 
fəlsəfi, psixoloji, absurd və s. bölgülərlə təsnif olunur. Quruluşuna görə isə, artıq, qeyd 
edildiyi kimi, birpərdəli və çoxpərdəli bölgü mövcuddur. Son zamanlar mövzuya görə 
absurd və quruluş etibarilə monopyeslərə də rast gəlirik. Bizə elə gəlir ki, mövzu və 
məzmun mahiyyətinə görə sərhədlər məsələsi mübahisəlidir və ya tam aydın deyildir. 

Dram əsərlərinin janr bölgüləri zamanı qarışıq janrlara da fikir vermək lazım gəlir. 
Belə ki, tragikomediya, dramatik povest, radio-pyes (efir üçün hekayə-dramatik hekayə), 
pyes-pritça və s. kimi bölgülər məzmun, konflikt məsələsi ilə yanaşı, həm də struktur-
quruluş məsələsidir. Yuxarıda qeyd etdiyimiz monopyeslər də məzmunca absurd, fəlsəfi, 
psixoloji, və s. ola bilir.  

Birpərdəli pyeslərin maraqlı tarixçəsi vardır. Bir vaxtlar – XX əsrin 20-ci illərində 
sovet hökumətinin ideyalarına xidmət edən “Tənqid-təbliğ” teatrının yaranması ilə yazıçı 
və dramaturqlarımız birpərdəli pyeslər yazmışlar ki, bunlar da əsasən komediyalardan 
ibarət idi. Əgər S.Rüstəm və M.S.Ordubadinin kiçik pyesləri bu teatr üçün nəzərdə 
tutulurdusa, C.Məmmədquluzadənin kiçik pyesləri bədii rəngarəngliyin bir forması kimi 
təzahür edirdi. 

Böyük Vətən müharibəsindən sonra dinc quruculuq illəri adlanan vaxtda, xüsusilə, 50-
60-cı illərdə Mədəniyyət Nazirliyinin xəttilə buraxılmış “Estrada miniatürləri” kitabında 
toplanmış birpərdəli pyeslər sırf məzhəkə - satira və yumor topluları idi. Bu yüngül 
məzmunlu kiçik pyeslər filarmoniyalar, kənd və rayon mədəniyyət evləri, bir sıra hallarda 
xalq teatrlarının proqramları üçün nəzərdə tutulurdu. Bu nümunələr günümüzdə aktuallığını 
itirmişdir, onları forma məsələsinə görə isə xatırlamalıyıq. 
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Son vaxtlar dramaturqlarımızın müraciət etdiyi birpərdəli pyeslərin ciddi bir məzmun 
daşımaqla tədqiqat üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edir və onların özü də iki qismə ayrılır: 
çoxpersonajlı birpərdəli pyeslər və monopyeslər. Adından göründüyü kimi, monopyeslər 
bir personajın iştirakını tələb edir. Monopyeslər xalq yazıçısı Elçinin və son dövrlərdə 
dramaturgiya sahəsində ardıcıl fəaliyyət göstərən Firuz Mustafanın yaradıcılığında qabarıq 
şəkildə görünməkdədir.  

Personajların sayının azaldığı pyesləri başqa bir yazımızda “fikir dramına doöru bir 
addım” kimi xarakterizə etmişdik. Son iyirmi ilin birpərdəli pyesləri daha çox ictimai-
fəlsəfi məzmunu ehtiva edir ki, bu da yuxarıdakı fikri təsdiq etməkdədir. 

Elçinin birpərdəli pyeslərini struktur etibarilə üç qismə ayırmaq olar: personajları 
birdən çox olan pyeslər, personajı bir olub iki şəxs, iki “mən” kimi üz-üzə dayanan əsərlər 
və monopyeslər. Birinci qismə “Ordenli yazıçı ilə görüş”, “Qızıl”, “Mehmanxana 
nömrəsində görüş”, “Xüsusi sifariş”, “Hövsan soğanı”, “O da aşiq olub yaza dünyada”, 
”Teatr” kimi pyesləri daxildirsə, ikinci qismə ”Qisas” əsəri daxildir. Üçüncü qism əsərlər – 
monopyeslərdir ki, məzmunca absurd hekayə kimi görünən “Su” fəlsəfi pyesi bu bölgüyə 
daxildir. 

Yazıçı-dramaturq F.Mustafanın “Musiqili məktublar” kitabına üç kiçik həcmli pyesi 
daxil edilmişdir ki, bu əsərləri monopyeslər adlandırmaq olar. 

Monopyesləri oxucu-tamaşaçı üçün maraqlı edən onun mantiyasına-nüvəsinə 
hopdurulmuş bədii-fəlsəfi mündəricədir. Əks-təqdirdə, bu əsərlər dramatik-hərəki funksiya 
daşımadığına, konfliktin dialoji ünsürlərinin yoxluğuna görə maraqsız görünə bilərdi. 
Oxucu (tamaşaçı) bu əsərləri təkcə “oxu üçün dram” kimi almır həm də onu dönə-dönə 
oxuyub (tamaşa edib) içərisindəki düşüncə elementlərini üzə çıxarmaq istəyir. Axı, bu 
əsərlərdə dialoji izah azdır, “sıxılmış mündəricə” oxucu (tamaşaçı) üçün kifayət qədər 
düşünmə, nəticə çıxarma imkanı bağışlayır.  

“Musiqili məktublar” birpərdəli monodramının yeganə personajı Qadındır. Mövzunu 
yeni adlandırmaq olmaz. Güman edirik ki, F.Mustafaya naxçıvanlı yazıçı Hüseyn 
İbrahimovun “Göyərçinin məhəbbəti” novellası ilə tanış deyil. Bu novellada da ərinə 
məktub yazan qadından söhbət gedir. Lakin F.Mustafanın monopyesi tamam orijinal 
keyfiyyətli psixoloji əsərdir. Belə ki, yeni dövrün xüsusiyyətlərini ehtiva edən monopyesdə 
sırf psixoloji-sosal situasiya əsasında oxucu insanın daxili dünyasına rakurs edərək bir 
insanda təzahür edən iki “mən”in – bizə görünən (Birinci “Mən”) və görünməyən İkinci 
“Mən”in duyğu və düşüncələrinə bələd olur, bir növ, ora səyahət edir. Bu, çox qorxulu, 
kimsənin başqalarına açmadığı (açmağa qorxduğu) bir dünyadır. Bundan əvvəl həmin 
mövzuya Elçinin “Qatar yol gedirdi” pyesində rast gəlmişik. Bir insandakı iki insan motivi 
dünya ədəbiyyatının şah mövzularındandır. Lakin mövzunun bitkin ifadəsinə, daha çox 
insanın daxili aləmini təsvirə çalışan nəsr əsərlərində və əsasən də psixoloji nəsr 
nümunələrində rast gəlinir. Maraqlıdır ki, monopyeslərin də təhkiyə elementləri onları 
nəsrə yaxınlaşdırır. Pyesdə “insanın öz ömrünü öz istədiyi kimi yaşamasa faciə ilə 
nəticələnəcəyi” fikri bir qırmızı xətt kimi keçir. Bu tipli fikir vaxtilə Anarın “Əlaqə” 
povestində də qabardılıb. Məsələn, insan vacibdir ki, ailə olaraq kəbin möhürü altına 
girsin? Məgər bu tipli “əlaqə” insanın hüquq və azadlıqlarını məhdudlaşdırmırmı? Olmazmı 
ki, insanlar mənəvi-ruhi yaxınlıq əsasında “əlaqə” qursunlar? Bu dediyimiz fikirlər xalq 
yazıçısının “Əlaqə”sindən gəlirdi. F.Mustafa da monopyesdə bu suala bədii yanaşmanın 
poetik deyimi vasitəsilə müraciət edir: “...Yaşamasa öz ömrünü, Ömür də bir xəyanətdi.” 
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Doğrudan da, insan əgər öz ömrünü istədiyi kimi yaşamayacaqsa, onda onun ömrü nə 
məna daşıyar? Axı insan həyata cəmi bircə dəfə gəlir... 

Əsərin sonunda qadın ərindən ayrılır. Doğrudur, o, bundan peşmandır. Lakin o, 
ayrılanda əri ilə üz-üzə gəlmək də istəmir. Görünür, müəllif üz-üzə gəlməyi bədii əsərin 
sonluğu üçün məqbul hesab etmir. Oxucu (tamaşaçı) qalan məsələni özü həll etməlidir – 
onlar düzmü etdilər, və onlar birlikdə yaşaya bilərdilərmi, yaşaya bilərdilərsə, hansı 
əsaslarla? Axı məktubların müəllifləri elə onlar özləridirlər... 

F.Mustafanın “Musiqili məktublar” kitabına daxil edilmiş ikinci monopyes 
“Müqəvva” adlanır. Müasir dövrümüzün mənfi xüsusiyyətlərini qabardan bu ikipərdəli 
əsərdə Qadın ər əvəzinə evində kişi müqəvvası saxlayır. Onunçün belə daha rahatdır. Qadın 
hesab edir ki, onu narahat edən, qadını müqəvva hesab edən kişidənsə, “Kişi müqəvvası” 
daha məqbuldur. Əlbəttə, onun subyektiv hisslərinə, fikirlərinə müəllif “toxunmur”, kim 
necə istəyir, qoy elə də qəbul etsin. Məsələn Qadın deyir: “Bəyəm indi əsl kişi var ki?” bu 
fikir sosial-fəlsəfi mənada da başa düşülə bilər. Kişiliyin fiziki parametrlərdən əqli 
düşüncəyədək keçdiyi “ellips əyrisində” kişilik fəhfumu deformasiyaya uğramayıbmı? 
Düşünüləsi sualdır. Koroğlu nə deyirdi? – Silah çıxdı, kişilik getdi. Bəs “elektron 
qoçaqalığı”, komputer oriyentasiyası və vəzifə, rütbə, rəyasət nüfuzu arasında qalan 
“kişilik” məfhumu hansı ölçülərlə, miqyaslarla əhatə olunmuşdur? Monopyesdə zəmanəyə, 
vaxta, insana yetərincə “müxalif” fikirlər tapmaq olar: “Ta utanmaq zamanı ötüb getdi”, 
“İndi bir ciddi adam qalıb ki?”, “Qadınlar qulağı ilə, kişilərsə gözü ilə sevir”, “İclaslar yenə 
qüvvədə qalır?” və s. 

Bu pyes təkcə qadın-kişi münasibətlərindən ibarət deyil, əksinə, sosial-ictimai fonda 
cəmiyyət-insan münasibətləridir. Müəyyən anlarda dramaturq “asanlıqla” cosial-fəlsəfi, 
ictimai-fəlsəfi sferaya daxil olur və qısa rakurslarla da olsa öz “tendensiyasız” bədii 
məqamlarını ortaya qoyur. Insanların mənfi xüsusiyyətlərindən – ikiüzlülük, xəyanət və 
satqınlıqlarından bezərək maniken-müqəvva “ərə” pənah gətirmiş qadın cəmiyyətdə 
rastlaşdığı bir sıra hadisə və münasibətlərə özünün subyektiv, lakin bədii düşüncəyə xidmət 
edən fikirlərini gizlətmədən deyir. O, hətta baş vermiş ictimai hadisələrə fəlsəfi 
yanaşmasını da ortalığa qoyur. Məsələn, əgər Qadın hər bir vəzifə daşıyan fərdin adətən öz 
tələblərini başqalarının hesabına təmin etmək istəyinə etiraz edirsə (Hərə bir şey istəyir. 
Çörək, iş, pul, azadlıq, həqiqət, düzlük, qanun-qayda... Səh.66.), insanların mitinqlərdəki 
azadlıq, pul və s. istəyini, və bu insan kütləsinə həmin istəklərin mümkünsüzlüyünü fəlsəfi-
bədii deyimlə ortalığa qoyur: “Siz pul tələb edirsiniz?! Elə deyilmi? Axı azadlıqla pul bir 
yerdə, bir arada ola bilməz! Azadlıq! Bəyəm yer üzündə azadlıq var ki, siz də onu 
qazanasız? Mənə bir azad adam göstərin... Pulun köləsinə çevrilən insan azad ola bilərmi?... 
Yer üzündə azad olan bir kimsə yoxdur. O ağac da, o quş da, o ot da, o it də cəhənnəm 
əzabı çəkir. O ağac torpağın girovuna çevrilib, o quşsa göyün...” Səh.67-68. 

Dramaturq bütün bu ümumiləşdirmələri fərdiləşdirmə vasitəsilə verdiyindəndir ki, biz 
onu subyektiv düşüncənin işığında alırıq. Qadın deyir ki, o, artıq, bir nəfəri azad edib, bu da 
onun “ər” dediyi varlıqdır. Qadın hesab edir ki, ər “əlavə qayğılar, artıq yük”dür (8. 
Səh.87). Onun düşüncələrinə görə, insan əslində, geydiyi paltardan da azad olmalıdır və 
buna sübut üçün əynindəki paltarları çıxarıb atır... Bu məqam vaxtilə Vasili Şukşinin 
S.Vurğun adına Rus Dram Teatrında tamaşaya qoyulmuş “Yaşıl pasportlu adam” pyesində 
zavod direktorunun öz arvadına dediyi sözləri xatırladır. Arvadı öz iş yoldaşları ilə içib 
sonra durna rəqsi oynayan ərinə, onun dostlarına deyəndə ki, siz bu kef məclisinin pulunu 
haram yolla qazanmısınız, onda direktor-ər arvadına yaxınlaşıb onun əynindəki bütün 
paltarları – üst geyimi olan şubadan ta alt paltarınadək hər şeyi şoyundurur və “bunları da 
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haram pulla almışam” deyir. Döğrudan da cəmiyyətdə yaşamaq və ondan azad olmaq 
mümkün deyil... “Müqəvva” monopyesi müasir, düşüncə üçün meydan açan maraqlı 
əsərdir. Bu əsərdə konflikt həm daxili-intim dünya üçün məqbul olan psixoloji 
mahiyyətdədir, həm də sosial-psixoloji, qismən də ictimai-sosial yöndədir. Fikrimizi 
aydınlaşdırmaq üçün yuxarıda cəmiyyət-ailə müstəvisinin məhdud elementlərinə toxunduq; 
bu zaman həm də insanın psixologiyasında estetik-mənəvi aşınmalar, dəyişmələr, bəzən 
düşdüyü mühit bu dəyişmələri şərtləndirir. Konfliktin sosial-psixoloji mahiyyətində 
subyektiv amillər dayanırsa (əvvəlki istiqməti bəyənməmək), ictimai-social yöndə isə 
cəmiyyətdəki təbəddülatların insana təsiri ilə başlanan estetik tələbat dayanır. “Mənəvi 
cəhətdən köhnəlmişdir” kimi ifadələr də elə bu zaman ortaya çıxır. İndiki mühitdə 
qadınların “Kişi” etalonuna olan münasibətləri özünün axtarış mərhələsindədir.  

Musiqili məktublar” kitabına daxil edilmiş üçüncü monopyes “İfritə” adlanır. Əsər 
şərti həqiqətlər üzərində qurulmuş və qeyri-tipik olan bir hadisənin psixoloji-detektiv 
dəyərləndirilməsidir. Yazıçı-dramaturq hadisələri elə maraqla çözür ki, onun uydurma 
olması fikrinə gəlmirik. Belə hadisə ola bilər də, olmaya da bilər... lakin əsərdə nəticə 
çıxarmalı məqamlar var. 

Filologiya elmləri doktoru Bərirxan Əhmədlinin F. Mustafanın dramlarının janr və 
sənətkarlıq xüsusiyyətləri haqqında maraqlı mülahizələri vardır. Müəllifə görə “F. 
Mustafanın dram yaradıcılığı janr baxımından üç hissəyə bölmək olar: mono dramlar 
(“Musiqili məktublar”, “Müqəvva”, “Sifət”, “Məruzə”, “İfritə” və s.); dramlar (“Adsız”, 
“Alın yazısı”, “Su pərisi”, “Əqrəb bürcü”, “Dəhliz”, “Ayı təbəssümü”, “İlğım”, “Tıxac” və 
s.); komediyalar (“Sevməsəm ölərəm”, “Vida marşı” və s. (3. Səh. 434.) Ardınca müəllif 
əlavə edir: “Antikomediya, komik faciə, qrotesk, absurd komediya. Fars, ekzotik 
komediya, mənzum komediya, mini-fars və s. janr və formalar yalnız müəllifin deyil, 
eləcə də, Azərbaycan komediya amalının ilk daimi sakinləri hüququnu məhz 
F.Mustafa yaradıcılığında qazanmışdır... “Senatda toy” komediyası Azərbaycan 
ədəbiyyatında ilk mənzum komediya olmasına görə də bizdə maraq doğurdu” 
(440,442)  

Ümumiyyətlə, çağdaş dramaturgiya və nəsr epik mündəricəni, nəqletməni, əsəbi, 
yığcam təhkiyə tipinə etibar edir. Elçinin “Hövsan soğanı”, “Teatr” və F.Mustafanın 
“Müqəvva” pyesləri belə əsərlərdir. Bu pyeslərdə qısa deyimlər, az qala, rabitəsiz görünür, 
ancaq bu fikirlər az deyimlə çox mətləblər açan, hazırlıqlı tamaşaçı auditoriyasına 
istiqamətlənmiş pyeslərdir. 
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ҚАЗАҚ ТІЛІН ШЕТ ТІЛІ РЕТІНДЕ ОҚЫТУДА 
ДИДАКТИКАЛЫҚ ОЙЫНДАР –ТИІМДІ ƏДІС 

 
KAZAKÇAYI YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETME SÜRECİNDEKİ 

EĞİTBİLİM OYUNLARININ METODOLOJİK ROLÜ 
 

THE DIDACTIC GAMES IN EDUCATION THE KAZAKH 
LANGUAGE AS A FOREIGN LANGUAGE ARE THE EFFECTIVE 

METHOD 
 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ РОЛЬ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИГР В 
ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ КАЗАХСКОМУ ЯЗЫКУ КАК 

ИНОСТРАННОМУ 
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Özet 
Bu makale Kazak dilinin yabancı dil olarak öğretilmesi yöntemi hakkındadır. Yaptığı-

mız araştırma sonucu elde ettiğimiz yöntem ve teknik bütün yaştaki dili öğrenmek isteyen-
ler için geçerli olduğunu ispatlamaktadır. Ders sırasında vakitin çoğu öğrencileri konuştur-
maya ve dinleyicileri mesleğine göre çalıştırmaya ayrılacaktır. Dili kullananların özel bir 
istekte bulunmaları ve buna göre bir yöntem hazırlamak Kazakça’yı yabancı dil olarak 
öğrenmelerinde onları başarıya ulaştırmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: dilbilgisi terimleri, dil yeteneği, yenilik gelişme proğramı, sosyal 
ekonomik durum, yabancı ülke vatandaşları. 

 
Resume  

 This article is about methods of training to Kazakh language as foreign language. The 
applied methodology as a result of research and experience shows that this method does for 
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students of all ages the learning process more flexible and diverse. During the lessons more 
time on the development of communication skills, group lessons and language of 
professional communication. The personal oriented professional approach, specifics of a 
unique method of KAZKIYА, special attention to personal user requirements of language 
makes the strong impact on successful result in study Kazakh as foreign. 

Key Words: grammatical terms, language ability, program of innovation development, 
socio-economic situations, foreigners from other countries. 

 
Резюме 
В данной статье речь идет о методике обучения казахскому языку в качестве 

иностранного. Применяемая методика в результате проведенных научных 
исследований и опыт работы доказывает, что этот метод делает для обучающихся 
любого возраста учебный процесс более гибким и разнообразным. Во время занятий 
больше времени уделяется развитию коммуникативных навыков, групповым 
занятиям и языка профессионального общения. Личностно-ориентированный 
профессиональный подход, специфика уникального метода КазКИЯ, особое 
внимание персональным требованиям пользователя языка оказывает сильное влияние 
на успешный результат в изучении казахского как иностранного.  

Тірек сөздер: грамматикалық терминдер, тіл қабілеті, инновациялық даму 
программасы, əлеуметтік-экономикалық жағдайлар, шетел азаматтары. 

 

 

Қазақ тілін шет тілі ретінде оқыту барысында дидактикалық ойын сабақтарын 
ұйымдастыру пəнді оқытудың əдістемесін оңтайлы етумен қатар тіл үйренушінің 
тілге деген, сабаққа деген қызығушылығын арттыра түседі. Ойын сабақтары 
шетелдік студенттердің сөйлеу дағдыларын қалыптастыра түсуді жəне сөздік қорын 
дұрыс пайдалана білуге баулуды мақсат етеді. Оқыту үдерісінде ойын сабақтарды 
қолдану оқу саласында екінші орындағы шығармашылық жұмыстың жанама түрі 
болып табылады. Тəжірибелі пəн оқытушылары ойындарды сабақтың сергіту сəті 
ретінде қысқа уақытқа негіздеп құруы немесе сабақтың тұтас ағымына бейімдеп 
ұйымдастыруы да мүмкін. Əдістеме ғылыми зерттеулер барысында қазақ тілін шет 
тілі ретінде оқыту үдерісінде грамматиканы оңтайлап беру əдістемесінің тіл 
үйренушінің жас ерекшелігіне қарамастан тілді меңгеруге қол жеткізе алатындығын 
көрсетті, практика жүзіндегі дəлелінің айқын мысалы – факультетте оқып жүрген 
АИР тыңдаушыларының 6 апта ішінде күнкөрістік деңгейді: тілдің нөлдік сатысын 
меңгеріп, жат тілді ортада өте қажетті тілдік жағдаяттарда шағын диалогтер құра 
алатын дəрежеге қол жеткізді. Қазақ тілі грамматикасын оңтайлап оқыту барысында 
грамматикалық терминдер нақты аталмай, олардың функциональды-семантикалық 
жағына мəн беріледі: мысалы, -дың/дің, -тың/тің, -ның/нің қосымшаларын ілік 
септігінің жалғаулары дегеннен гөрі иелік мағына беретін жəне туыстық 
қатынасты білдіретін қосымша деп оқыту əлдеқайда ұтымды болып табылады. 
Кəсіби шеберлік, бірегей əдістеменің ерекшелігі, тіл үйренушілердің жеке тұлғалық 
талаптарына ұстаздардың назар аударуы қазақ тілін үйренуде табысты нəтижелерге 
қол жеткізуге мүмкіндік береді. Сабаққа үзбей қатысып, берілген тапсырмаларды 
толық орындаған жағдайда тіл үйренушінің 6 аптадан соң тілдің (нөлдік) 
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күнкөрістік деңгейін меңгеріп, келесі деңгейіне, ал жоғары деңгейлер үшін 12 
аптадан соң келесі деңгейге өтуіне кепілдік бере алады. Мақала авторлары ұсынып 
отырған əдістеме қазақ тілін шет тілі ретінде оқыту жүйесін кез келген жастағы 
адамға қолжетімді етеді, сабақты оңтайлап ұйымдастыру арқылы сапалы нəтижеге 
қол жеткізеді. Отандық білім беру нарығында қазақ тілін оқыту əдістемесінің 
бəсекеге қабілеттілігін арттырып, еліміздің интеллектуальдық əлеуетін арттыруына 
үлес қосуға бағытталады. Дидактикалық ойын сабақтарын жəне олардың түрлерін 
оқытушы өзіне алға қойған мақсатына, интенциясына орай студенттің алған білім 
бекіту құралы не тренинг жаттығу əдіс-амалы ретінде пайдаланады. Ойын 
сабақтары кез келген шығармашылық жұмыс секілді ізденісті талап етеді. Кез 
келген шығармашылық əрекет сияқты ойын сабақты да тудыршы уəжі, себебі 
болады жəне оны ұйымдастыру барысында негізгі білімділік, танымдылық, 
дамытушылық, тəрбиелік-тағылымдық мақсаттары алдын-ала айқындалады. Ойын 
сабақтың мазмұны мен құрылым осы мақсаттарға сəйкес құрылады, сабақ бойында, 
ойын үдерісінде алға қойылған мақсат-мүддені жүзеге асыру шаралары қамтылып 
отырады. Ойын сабақтары еңбекке негізделген шығармашылықтан – күнделікті 
дəстүрлі сабақтан – басты айырмашылығы қорытындылаушы нəтижеге 
негізделмейді. Ойын уəжі ойын үдерісінің ағымында, бағытында, оның жалпы 
құрылымы мен мазмұнында болады. Дидактикалық ойын сабағының басты 
ұстанымын Леонтьев «Не выиграть, а играть», - деп (Леонтьев А.Н. 1983: 307) баса 
көрсеткен болатын. Ойын барысында қатысушының бір нəрсе айтқысы келеді. 
Сөйлеу əрекеті - студенттің ойынға қатысқысы келуінен, өзгелермен қарым-қатынас 
жасағасы келгендігінен туындайтын үдеріс. «В условиях игры формируется 
внутрений мотив говорения на иностанном языке» (Надудвари Л.А. 1983: 74). 
Мысалы, «Базарда», «Емханада» «Жөн сұрасу», т.б. ойын сабақтары рөлді 
орындауға, сахналық көріністерге негізделіп ұйымдастырылады. Ұсынылған 
рөлдерге қарай студенттердің біреулері сатушы, дəрігер болса, кей біреулері сатып 
алушы, немесе науқас болып, тілдік жағдаятқа қарай лебіздік қатысымға түседі. 
(Engilsh as a Second Language. School and Education Resources// International 
Educhtion, 2012: 31-60). Ойын сабақтарды студенттер қандайды бір тақырыпқа 
қатысты лексикалық минумумды меңгерген кезде бастауға болады. Ойын 
сайыстарын тілді оқытудың алғашқы аптасында-ақ ұйымдастыруға болады. Сайыста 
берілген тапсырма кім тез, дұрыс орындаса, сол жеңімпаз болатыны айтпаса да 
түсінікті. Кез келген ойын сабағы нақты мақсатқа негізделеді. Алғашқы кезде, қазақ 
тілінің қарқынды оқыту ағымында рөлдік ойындар қажет болса, кейінгі апталарда 
аудармашы жəне саяхатшыларды қатыстырып, «Ару қала – Алматы» атты ойын 
сабағын ұйымдастыруға болады. Бұл ойынды виртуалды саяхат сабағымен 
ұштастыра пайдаланған өте ұтымды болады. Мысалы, бір шетелдік студент 
аудармашы, ал оқытушы – жол көрсетуші, қалған студенттер – саяхатшылар. 
Сахатшылар өз тілінде сұрақтар қояды, қаланың көрінісіне, тарихына, жекелеген 
ғимараттары мен тағы да басқа жайттарға қатысты туындаған мəселеріне орай 
сауалдармен бірге өтініштерін айтады, ал аудармашы жол көрсетушіге олардың 
айтқанын аударып береді немесе керісінше ал екі студент – бірі аудармашы, екіншісі 
– жол көрсетуші, саяхатшылар қазақтар, сондықтанда саяхатшы студенттер қазақ 
тілінде жол көрсетушіге əртүрлі сұрақтар қояды, өздерін қызықтырған, 
таңқалдырған нəрселерге қатысты сұрайды, аудармашы жол көрсетуші мен 
саяхатшылар арасындағы дəнекер болады, қазақшадан – шет тіліне, шет тілден 
қазақшаға аударып береді. Сабақ студенттердің сөздік қорын байыта түсуді, 
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аудармашылық қасиеттерін ұштай түсуге бағытталады, сонымен қатар қаланың 
көрнекті жерлерін таныстыра отырып, қаланың əдемілігін көрсетіп, эстетикалық 
сезімдерін дамытуға, қала адамдарының тұрмыс-тіршілігінен қысқаша мəлімет бере 
отырып, шетелдіктерді еліміздің қазіргі əлеуметтік-экономикалық жағдайына 
бейімдеуді, Қазақстанның мəдениетімен таныстыруды мақсат етеді. Əдістеменің 
өзектілігі, ең алдымен, оның зерттеу нысанынан – қазақ тілін көп тілді ортада оқыту 
жүйесін əлемдік тіл үйрету бағдарламасына: EF Efekta™ System жүйесіне жəне 
корей, түрік тілдерінің прагматикалық тұрғыдан грамматиканы оңтайлап оқыту 
бағытына сəйкестендіріп, нөльдік деңгейден бастап оқыту үдерісін енгізуді жəне 
прагматикалық тұрғыдан грамматиканы өзге тілді дəрісханаға оңтайлап оқыту 
əдістемесін ұсынуынан айқын көрінеді. Яғни қазақ тілінің қолданыс аясының 
кеңістік пен уақыт аясындағы даму жолдарын мен танымдық-тəрбиелік мəнін 
саралау, тілдегі ұлттық таным негіздері мен одан алатын тағылымының жүйелілігін 
лингвомəдени, психологиялық, педагогикалық, мəдени, лингвистикалық, əлеуметтік 
негізде анықтаудың маңызы зор. өзектілігі айқын. Қазақ тілінің коммуникативтік 
функциясын, тілдік құзыретін жаңаша ғылыми негізде саралаудың, оны 
жалпыадамзаттық құндылықтармен салыстыра отырып, ерекшелігін танытудың, 
қазіргі инновациялық даму бағдарламасы тұрғысынан жүйелі түрде зерделеудің 
маңызы мен мəні ерекше. Мəдениеті мен өркениеті дамыған елдер тəжірибесінде 
тілдің, тілді шет тілі ретінде оқыту əдістемесінің терең зерттелуі - ұлт мəдениетінің 
салиқалы дамуы мен этностық құндылықтардың толық əрі жақсы сақталғандығын 
көрсететіні дəстүрлі үрдіс. Өркениет пен мəдениеттің негізгі тұғыры саналатын 
мемлекеттік тіліміздің жалпыадамзаттық құндылықтар мен уақыт пен кеңістік 
аясындағы ұлттық құндылығымыздың көрінісін, мəдени мұрамызды, ұлттық 
дүниетанымдық болмысты анықтайтыны рас. Тəуелсіз еліміздің биік мəдениеті мен 
мəдени келбетін, тіл мəденитін танымдық көкжиегінен зерделеп, оның əлеуметтік 
мəнін, мəдени, тілдік, педагогика-психологиялық межесін анықтау арқылы қазақ 
тілін шет тілі ретінде оқыту əдістемесінің бағдарын жаңаша теориялық бағытта 
саралап, жүйелеудің шаралары зерттеу жұмысының өзектілігін айқындайды. 

Егер ұсынылған əдістеменің ғылыми-практикалық деңгейіне, оның 
перспективасына, құрылымының дəрежесіне келетін болсақ, қазақ тілін шет тілі 
ретінде оқыту үдерісі отандық білім беру жүйесінде соңғы 10-15 жылда пайда 
болған жаңа мазмұнды, соны құрылымды оқу жүйесі ретінде қалыптасты, 2000-
жылдарға дейін шетелдіктердің сұранысы тек ресми тілге қатысты болып келсе, 
соңғы жылдары шетел азаматтарынан тарапынан мемлекеттік тілге деген 
қызығушылық артып келеді. Қазақстан Республикасы ынтымақ сүйгіш қауіпсіз жəне 
табиғы ресурстары бай, экономикалық ахуалы тұрақты ел ретінде, сонымен бірге 
Қазақстан Республикасының білім беру дəрежесі де халықаралық аренада жоғары 
деңгейде көрінуі, еліміздің бəсекелестікке қабілеттілігі де шетелдік мемлекеттерді, 
жекелеген шетелдік азаматтарды да қызықтырады, сол себепті де қазақ тіліне деген 
сұраныстың артқанын ескеріп, қазіргі уақыттың талабына сай қазақ тілін шет тілі 
ретінде оқыту əдістемесі жаңаша мазмұнды құрылымды қажет етеді. Осы мəселеге 
қатысты баспасөз бетінде, конференцияларда көптеген мақалалар, жарияланымдар 
жарық көрді. Алайда қазақ тілін шет тілі ретінде оқыту жүйесінің инновациялық 
технологиясын қалыптастыру мəселесі толығымен шешілген жоқ. Мақала 
авторлары əлемдік жəне отандық тіл оқыту əдістемесін сараптап, зерделеп, қазақ 
тілін шет тілі ретінде оқытудың жаңаша кешенді əдістемесін: парадигмалық 
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тұрғыдан грамматиканы өзге тілді дəрісханаға оңтайлап оқытуды ұсынады. Алдын 
ала жүргізілген зерттеу жұмыстары мен тəжірибелер грамматиканы оңтайлап 
оқытудың кешенді инновациялық əдістемесі қазақ тілін шет тілі ретінде оқыту ісін 
жақсарта түсетінін көрсетті. Ұсынылып отырған қазақ тілін шет тілі ретінде 
оқытудың грамматиканы оңтайлап ұсынатын инновациялық кешенді əдістемесі жас 
ерекшелігіне қарамастан кез келген тіл үйренушіге қолжетімді оқыту жүйесі бұл 
саладағы бірегей жаңаша мазмұнды əдістеме болып табылады. Əдістеменің мақсаты 
– Қазақстан Республикасының білім беру нарығында бəсекеге қабілетті қазақ тілін 
көп тілді ортада оқытудың отандық инновациялық жүйесін – тіл үйренуші ортаның 
сұранысына бейімдеп, қазақ тілі грамматикасын оңтайлап оқытатын бірегей 
əдістемесінің инновациялық технологиясының қалыптастыру. Сонымен қатар, 
тілдің қарқынды, негізгі оқыту курсын аяқтап, келесі сатыларға көшкенде шетелдік 
студенттердің жазу дағдылары қалыптастыру мақсатында алуан түрлі қисындық, 
шығармашылық қызықты жаттығу жұмыстарын ұйымдастыруға болады. Мысалы, 
«Байлам мен шешім» атты жазба жұмысы мазмұндама ретінде жазылады. Оқытушы 
алдын ала дайындаған қызықты əңгімесін бірнеше рет оқып береді, бірақ оқиғаның 
қызықты кулминициясына дейін ғана оқиды да, үзіп тастайды (Сəрсенбаева А.А. 
Научный мир Казахстана. 1-2010, №1 (29): 82-89). Шешімін ары қарай студенттер 
өздері жалғастырады. Бұл тапсырма шығармашылық, креативті ойлау қабілетін 
дамытуға негізделген. Ұсынылған оқиғаға қатысты əр студент өз жауабын, өз 
нұсқасын дайындап, əңгіменің жалғасын өзі ойлап тауып қисындық жағынан 
үйлестіре отырып аяқтайды. Үлгі: «Базаршы жігіт пен ақылды қыз» атты халық 
əңгімесін алып қарастырсақ. мəтіннің қысқаша мазмұны мынадай: тапқыр да 
шешен, еліне əйгілі бидің жалғызы ұлы өте болбыр болады. бір күні жол үстінде 
келе жатып би, ұлына, мына ұзақ жолды қалай қысқартсақ болады, дейді. Əкесіне 
сұрағының мəніне терең бойлай алмаған ұлы маңдыртып жауап бере алмайды. 
Ұлының жетесіздігіне күйінген əкесі елге келген соң, ұлының алдына жүз саулық 
қой беріп, мыналарды базарға апарып сат, бір рет емес, үш рет сат, əйтпсес көзіме 
көрінбе, деп қатал талап қояды. Жігіт базарға қойын алып келеді, күйлі қойды 
əркімнің де сатып алғысы келеді.бірақ жігіт саудаласушыларға бір қой үшін үш 
қойдың құнын сұрайды. Тым қымбат болғандықтан қойлары өтпей, амалы құрыған 
жігіттің төзімі таусыла бастаған кезде бір ақылды жас қыз оған ақыл-кеңесімен 
көмек береді. Əңгіме мəтінін осы тұсқа келгенде үзіп тастаймын да, егер сол қыздың 
орнында сіз болсаңыз, сіз жігітке қандай кеңес берер едіңіз, деп шешімін 
студенттердің талқысына тастаймын. Бұл шығармашылық қисынды ойлауды талап 
етумен қатар студенттің оқиға сюжетін ары қарай өзі жазбаша түрде жалғастыратын 
болғандықтан, олардың жазу дағдыларын бекітуге, сөйлемдерді дұрыс құруын 
дамыта түсуге бағытталып ұйымдастырылған. Шешім студенттердің ойлау 
ерекшеліктеріне байланысты болады, ал қызықты тапсырма олардың өмір деген 
көрген-білген практикалық тəжірибесін шығармашылық түрде қолдана білуге 
бейімдейді. Ойын сабақтарды өткізгенде, бұл үдерістің мынадай маңызды 
кезеңдеріне оқытушы назар аударуы қажет. Ең бастысы ойынды ұйымдастыру, пəн 
оқытушысының прагматикасынан туындаған мақсат-мүдделер (Қиябаева З. Н. 2011: 
63-69). олардың шешімін табуға, жүзеге асыруға арналған міндеттер айқындалады. 
Ойын сабақ тақырыпқа сай жəне дəрісханадағы шəкірттердің жас ерекшеліктеріне 
қарай дайындауы керек. Ойынды ұйымдастыру кезеңі – сабақты бастамас бұрын, 
ойын сайысы, немесе ойын қандай тақырыпқа арналады жəне оның басты талабы 
мен оған қойылатын шарттармен оқытушы студенттерді таныстырады жəне сабаққа 
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қатысты туындаған мəселелерді оқытушының көмегімен шешуге болатындығын 
ескертуге тиіс. Ең алдымен оқытушы өзіне ұтымды рөлді – төрешілік, жетекшілік, 
ұйымдастырушы, жүргізуші, қонақ, т.б. таңдап алуы қажет. Алайда оқытушы 
ойынға жай ғана қатардағы қатысушылардың бірі емес, бақылаушы əрі төреші 
екенін ұмытпай ойын ағымын үнемі назарын тыс қалдырмағаны абзал. Ойынның 
барысында оқытушы өзінің орынсыз ескертпесімен студенттің шығармашылық 
көңіл-күйіне, ниетіне əсер етуі сүскін, сондықтанда ескертулер ескертпе түрінде 
емес, жай ғана болмашы кеңес түрінде ишарамен астарлап берілгені тактикалық 
тұрғыдан дұрыс таңдап алынған тəсіл, ишаралау арқылы ұстаз шəкірттін 
стратегиялық ізденіске жетелейді. Жеңілгендерге басты қағида «жеңіс емес, 
жарысқа қатысу» деген ұранды айтып, оларды да қолпаштап келесі жолы жеңіске 
міндетті түрде қол жеткізесіздер деп сенемін деп, олардың үмітін ұштап қойған 
дұрыс. Ойын сабақтар студенттерді сергітумен бірге, олардың сөздік қорын 
арттыруды, алған білімдерін практика жүзінде бекіту барысында да атқаратын рөлі 
зор. Ойын барысында ойлаудың барлық шығармашылық түрлерінің тетіктері іске 
қосылады: талдау, қорытындылау, салыстыру, жіктеу, біріктіру, пікірлесі, толғау, 
тез шешімін табуға жету үшін қисынды ойлау секілді ойлау жүйелері қызмет етеді. 
Тапсырманы тез орындау, шешімін дұрыс та шапшаң табу деген ұмтылыс олардың 
санасындағы танымдық қызмет пен лебіздік, сөйлесімдік əрекеттің белсенділігін 
арттырады (Оразбаева Ф. 2002: 90-97). Сабақ барысында ұйымдастырылған 
дидакталық ойындарды саралай отыра, мынадай қорытынды жасауға болады. 1) 
Дидактикалық ойын сабағы – қазақ тілін шет тілі ретінде оқытуда тілдік жағдаятты 
тудыратын жəне оны практикада қолдануға мүмкіндік беретін үдеріс; 2) Сабақ 
материалдарының ерекшеліктерін «спецификасын) ескере отырып, дұрыс 
ұйымдастырылған ойын сайысы - студентердің тілдік дағдыларын бекітеді, олардың 
тілге деген қызығушылығын арттыра түсетін шығармашылық жұмыс; 3) Ойын 
сабағы студенттердің ойлау жүйесін, қисынды пікір қорытуын, шығармашылық 
қабілетін дамытатын танымдық-тағылымдық мəні зор сабақ; 4) ойын сабақ 
студенттердің енжарлығын кемітіп, пəнге деген белсенділігін арттыратын тиімді оқу 
əдісінің бірі; 5) дидактикалық ойын сабақтары студенттердің сөздік қорын дамытып 
қана қоятын тəсіл емес, олардың ұжымдық сезімін қалыптастыратын, жауапкершілік 
пен тəртіпке, ұйымшылдыққа да баулитын тəрбиелік мəні маңызды шығармашылық 
əрекет (Киргизов М.Р. Научный мир Казахстана. 1-2010, №1 (29): 82-89). Қорыта 
айтқанда, өзге тілді дəрісханада ұйымдастырылған ойын сабақтары тек тіл үйрету 
мақсатына ғана құрылған емес, студенттердің танымдық қызметтерін арттыруға, 
теориялық білімін практикада пайдалана алуға бейімдейтін қазақ шет тілі ретінде 
оқытудың оңтайлы əдіс-амалдарының бірі болып саналады.  
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TÜRK HALK SUFİZMİNDE ER KİŞİ-KADIN KİŞİ  
BAĞLAMINDA AŞK VE ÂŞIKLIK 

 
LOVE AND POET-SINGING WITHIN THE CONTEXT OF  

MAN-WOMAN IN TURKISH FOLKLORIC SUFISM 
 

ЛЮБОВЬ И АШУКСТВО В ОТНОШЕНИИ МУЖЧИНА-
ЖЕНЩИНА В ТУРЕЦКОЙ НАРОДНОЙ СИСТЕМЕ 

 
 

Dr. Yaşar KALAFAT* 
 

 
 Özet 
Türk halk sufizmi, halk kültürünün bir belirtisidir. İslâm tasavvufunun dışında kalan 

halk inançları, halk sufizminin kendisidir. Bu yazıda ilâhi aşk ile beşeri aşk ilişkilerinden 
hareket ederek er kişide ve kadın kişide ortaya çıkan dünyevi aşkın nasıl kutsanacak bir 
sevgiye dönüştüğü ortaya konmaktadır. Bunun sonuçlarından olan âşıklık kavramına da 
açıklık getirilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: halk sufizmi, aşk, âşıklık, er-kişi, kadın-kişi 
  
Abstract 
Turkish folkloric Sufism is an indication of folkloric culture. Folkloric beliefs 

excluding Islamic Sufism do correspond folkloric Sufism. In this work, how the earthly 
passion turns out to be a love between man and woman to be blessed based on divine love 
and humane love relations. Thus, the concept of being poet-singing is clarified, which is 
one of its results. 

Key Words: folkloric Sufism, love, poet-singing, man, woman 
  
 
GİRİŞ: 
Bu konuyu seçişimize şaman-âşık bağlantısı ve ak şaman- kara şaman ilişkilendirilme-

si, Kara Şamanlık ve Kadın Şamanlığın özleştirilişi gibi hususlar ile Rus dilli halktan ger-
çek Şaman veya hakiki şamanın çıkmayacağı gibi görüşler yol aşmıştır. 

                                                 
* Türk Halkbilim Kültür Araştırma Strateji Merkezi Başkanı. Ankara/TÜRKİYE  
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Halk sufizmi/sofizmi ile yüksek tasavvufu anlamıyoruz. Tasavvufun aşk ve âşıklık an-
layışı, onu yaşayanlar öncelikli olmak üzere uzmanlarınca anlatılmıştır. Biz halk 
sufizmi/sofizmi tanımlaması ile halk kültürünün bir tezahür şekli olarak halk 
sufizmini/sofizmini anlatmış oluyoruz. Yüksek tasavvuftan tamamen de kopuk olmayan bu 
tefekkürün vasatları ve kaynaklarını halk sözlü kültürünün her türlüsünde bulmak müm-
kündür. 

Bu yazımızla ilâhi aşk-beşerî aşk ilişkilerinden hareketle ilahî aşkın yaratılmışlara yan-
sıyışı ve bu arada insanat’a yansıyışına deyinip er kişi ve kadın kişide aşka ve giderek âşık-
lığa dair bu çerçevede anlayışımızı açıklamaya çalışacağız. Açıklamalarımız, genel halkbi-
lim penceresinden ziyade, onun bütün dalları ile ilintili olan halk inançları penceresinden 
bakışla sınırlı olacaktır.  

Halk inançları denilince onu oluşturan, besleyen kanallar olarak sadece semavî dinler-
den birini veya bir kaçını anlamıyoruz. Bu tanımlamanın içerisine ölü dinlerden esintiler ve 
bazen hurafe ve bazen bidad ve bazen de şirk girebilmektedir. Bu cümleden olarak Kamizm 
Şamanizm’de aşktan, kadın Şamanların da âşık olabildiğinden yola çıkabileceğiz. 

Din’in tanımı ile ilk insandan Müslümanlık dâhil günümüze kadar yaratanın tek olan 
dinini, İslamiyet’i anlıyoruz. Bu kapsamda kitabı olan, suhufu olan ve hatta duyurusunu 
yazılı metinsiz yapan ilahî duyurucuların duyurularını anlıyoruz. Bu anlamda gerçeğine 
uygun açıklama ile İslam, Hz. Âdem’den başlarken haliyle Muhammedî olmayan İslam’ı da 
ve ilişkisi nispetinde muhtemelen Kamizm’i de kapsıyordu. Zira tebligatsız olan ve tebligatı 
ana dilinden yapılmamış toplumların sorumlu tutulmayacakları buyrulmaktaydı. 

Aşk, derken sevginin son mertebesini, sevginin insanı tam olarak hükmü altına alması-
nı, varlığın aslını ve yaradılış sebebini anlıyoruz. Aşk sevginin en mükemmel şeklidir, 
diyoruz. “Sevenin sevgilisinde kendisini yok etmesi; aşkın yok, sadece maşukun var olması 
her şeyin ondan ibaret olması halidir.” Sevgi ile aşk arasındaki fark, insanın kalbindeki 
sevgiye hâkim olması ve kalbindeki aşkın ise, onun hâkimiyeti altına girmesindedir.1 Bu 
esaslanma er kişi için de kadın kişi için de aynıdır. 

Aşığın aşkı hak etmesinde ibadetin akaidi her zaman ve tamamen aşkın olmazsa olması 
değildir. Secdeye varan yaratılmış er veya kadın kişi, halk inanmalarına göre, evvela kal-
biyle secde eder. 

Halk aşığının beslenme kaynağı büyük ölçüde sözlü kültür kaynaklarından efsane, 
menkıbe,, destan, masal ağıt, kargışlar, alkışlar, bayatılar, darbı meseller ve benzerleri gibi 
sözlü kültür ürünleridir. Bunların arasında usta malı yapıtlardan hak aşığı ürünleri de vardır. 

Hak âşıklarına ilahî çeşmeler kaynaklık yaparlar. Anlatılarında zahirden örneklemeler 
de yaparlarken çok kere batını anlatırlar. Onlar için ilahî aşktan gayrisi boştur. Halk aşığı 
kapısı da hak aşığı kapısı da kadın kişiden kadın olduğu için vize istemez. 

METİN: 
Farklı anlatımları ile çok bilinen bir Çoban Dede efsanesine göre, Hz. Musa namaz kı-

lan bir çobana rastlar. Çoban namaz niyetine “değneğim davarcığım yatıp da kalkacağım” 
diyerek zikretmektedir. Hz. Musa ona namazın nasıl kılınacağını anlatır ve onun yanından 
ayrılarak denizin üzerinde yürüyerek gitmeğe başlar, Hemen arkasından koşan Çoban Dede 
unuttuğunu sormak için ona koşarak yetişmeğe çalışır. Hz. Musa kendi ayaklarına bakar, 
topuklarına kadar suya girmiş olduğunu ve fakat çobanın ayaklarının ise tamamen suyun 

                                                 
1 Süleyman Uludağ, Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, İstanbul, 2001, s.50–51 
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yüzünde olduğunu görür. Bunun üzerine çobana, “git bildiğin gibi kıl” der. Niyaz, niyaz 
eden ile edilenin arasındaki aşkın terennüm şeklidir. Aşk tecelli ettiği yerde âşık olunur. Bu 
yer nebat, hayvan, insan ve cemadattan bir varlık, bir yaratılmış olabilir. 

Aşkı tasavvufla da sınırlamamayız. Tarikat ehlinin geçmesi gerekli görülen belirli 
aşamalar, tefekkür sisteminin sistematiği icabı disipline edilmesi amaçlı olabilir. Tasavvuf 
ehli olmayandan halince hallenme imkânını almanın izahı olabilir mi? 

Berat kandillerinde bütün yaratılmışların yaratanlarına şükür ve af talepleri ile secde et-
tiklerine inanılır. Bu cümleden olarak bu gecelerde kavak ağaçlarının da secde ettiğine şahit 
olan bir hanım nine gördüğünü kimseye inandıramaz. Bu gecelerde gökyüzünün kapısının 
açıldığını bu açılmaya gerçek âşıkların şahit oldukları ifade edilir. Böyle bir gecede kavak 
ağaçlarının yine secde ettiğine şahit olan nine hanım başındaki yazmasını secde halindeki 
ağacın en üst dalına atar. Ertesi sabah yazmanın upuzun kavağın tepesinde olduğu görülür. 
Yaratılmışlardan nebatlar da âşık olabilmektedirler. 

Yunus Emre ile Sarı Çiçek’in konuştukları dil aşk dilidir, mana dilidir. Aşkçadır. Ne-
hirlerden, dağlardan yol iz sorabilenler Gönül dili ile konuşabilenlerdir. Mânâ dili de öyle-
dir.2 Aşıklar Mutlak olana dağlar ile taşlar ile kurtlar ile kuşlar ile yakarırlar. 

Kurt ulumalarının onlara mahsus zikirleri olduğuna inanılır. Kudret Helvası’nın bu 
zikir üzerine onlara Allah’ın verdiği rızk olduğu anlatılır3. 

Allah’ın cemalini görmeği murat edinen Âşık Hz. Musa, tecelliyi paramparça olmuş 
dağda seyreder. 

Sabır taşının yaratılmışların en sabırlısı olduğu inancı vardır. Hak’a adadığı kurbanı 
kesmeyen çoban ibret olmak üzere taşa çevrilir ve Çoban Taşı olarak bilinir. Sığınacak güç 
olarak aşkla Allah’a “Beni ya taş et ya kuş et” diyen mağdur gelin de taş olur, Gelin Taşı 
olarak bilinir ama bu kere farklı bir tecelli vardır. Gelin Taşı, gelin Hak’a aşkla sığındığı 
için halkın ziyaret yeri olmuştur.  

Yarattıklarından aşkı esirgemeyen ve insanı yaratılmışların en şereflisi olarak belirle-
yen Yaratan’ın farklı dönemlerde, farklı coğrafyalarda, farklı dilden yarattığı insanatddan 
canlılar arasında, aşktan nasiplenmişlik bakımından, hâşâ adaletsizliğinden söz edilebilir 
mi? İlahî tebligatçı göndermediği toplumları dahi sorumlu tutmadığı hükmü buyrulmuşken 
bunun mümkünlüğüne inanılması mümkün değildir. 

Varlığın aslı aşk olunca varlığın yaradılış sebebi de aşk olunca, yaratılmışlardan 
insanatın dışında kalan hayvanat, nebadat ve cemadat da aşkın olmayışını düşünmek hâşâ 
mutlak olanın adil olmadığını ifade etmek anlamına gelmez mi? 

Şamanizm inancının din görevlisi olan Şaman ile aynı görevi üstlenmiş olan Kam çok 
kere örtüşmez. Kam için Gök Tengri Dinî inancının din adamı denilebilir. Şaman ise bü-
yük ölçüde aynı dönemin din görevlisi olmakla beraber büyücülük, falcılık da yapabilen 
ruh, tabiat, ata kültü boyutu daha yoğun olan bir Kamdır, denilebilir. Aynı çağlarda yaşayan 
Şamanların mahiyetleri farklı olabildiği gibi, çağdaş olan şamanlar değişik coğrafyalarda da 
farklılık gösterebilmişlerdir. Bazı kaynaklarda Ak Şaman daha hayır hak Kara Şaman ise 

                                                 
2 Cengiz Gündoğdu, “Mevlânâ’nın Mesnevî’nde “Mânâ Dili”, Tasavvuf, Ankara, 2005, 

yıl 6, S.14, 
3Yaşar Kalafat, “Kurt-Ulumak” ,Türk Kültürlü Halklarda Halk İnançları, Türk Halk İr-

fanında Kurt, Berikan, Ankara, 2008, s. 113–129 
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adeta kara büyü temsilcisi olarak yansımıştır4. Sayıları daha mahdut olarak bilinen Kadın 
Şamanlara bu kimliğin yakıştırılması, muhtemelen inanç anlayışında kadın kişiye uygun 
bulunan genel statüdendir. Eski Türk inanç sisteminde bulgularımızda yanılmıyorsak kadın 
kişinin de farklı statüsü vardı5. 

Şaman trans haline gelebiliyor ise bu bir anlamda vecde de gelme durumudur. Bu hali 
cinsiyete bağlamak ve kadın kişiyi bu halden dışlamak, yapılanmanın mantığı ile bağdaşır 
mı? 

İlahî aşkın, Yaratan ile yaratılan arasında yaşanılan bir hal olduğu tespitinden sonra, 
Yaratanın yaratılmışların en üstünü olarak belirlediği insanoğlunun bir kısmına; ana dili 
veya kavmi farklı diye aşk kapısını kapatmış olması, keza, hâşâ onun sıfatları ile bağdaştırı-
lamaz. 

Rus ırkından şamanın çıkamayacağını, Rusların şaman inancına mensup olamayacakla-
rını düşünmek, Türk soylu ve Türk dilli olmayan Moğollar, Tunguzlar ve benzerleri gibi 
Şamanist inancana mensup Bozkır’ın ve Sibirya’nın diğer birtakım halklarının inanç gerçe-
ği ile de bağdaşmaz. Bize göre imanın olduğu her kalpte miktarınca aşk da vardır. 

Ayrıca, aşk yaşayan er veya kadın kişinin aşkını yaşarken kullandığı aracı, müzik aleti 
de, aşığın ve aşkın tescili için ölçü olmamalı. Zira belirtilmeğe çalışıldığı gibi, esas olan 
aşktır. Âşık, aşkını muhakkak bir aracı alette yansıtmak durumunda değildir. Nice âşık 
gözyaşlarını içine akıtır. Aşk sazla terennüm edilebildiği gibi bu sazın telli veya nefesli 
olması zarureti de yoktur. 

Nice Hak Aşığı aşklarını musikisiz yansıtmışlardır. Nitekim Hak Aşığının bize göre şa-
ir olması zarureti de yoktur. Şiir yazabilmek sevdalıya vergidir. Bu vergiden yoksun olanla-
ra İlahî Aşk kapısı kapalı olur mu? Âşığın aşkını terennüm vasıtası şiir olabildiği gibi nesir 
de olabilir, belki de resim sanatının dallarından birisi olur. Bade almış olmak, badeli âşık-
lık, Buda İlahî aşk yapılanmasının aslî unsurlarından olabilirler. Bu gerçek bu aşamalardan 
geçmemiş veya geçtiğinin farkında olamamış âşıkların olmadıkları anlamına gelmemelidir. 

Şiir yazma yeteneği olan her kimse, er kişi veya kadın kişi belki sevdalıdır ve muhak-
kak bu meleke ona yaratanın bir vergisidir. Bu onun Hak aşığı olduğu anlamına gelmez. 

Geleceği bilmek, görünmeyeni görebilmek, kayıp olanı keşfetmek, muamma çözebil-
mek bunun için her sevdalının değil Hak Âşığı’nın harcıdır. Kellesi koltuğunda savaşabil-
mek bir aşk seviyesidir. Keza insanoğlu için zamandan ve zeminden münezzeh olabilmek 

                                                 
4 Abdulkadir İnan’ın bu konuda verdiği bilgilerdeki açıklamaya göre; “Şamanizm’e 

bağlı kalan boylarda şamanlar iki türlü olur.: 1. Ak şaman 2. kara şaman. Altaylılar “Ak 
Şaman” ve “kara kam” yakutlar ise “Ayı Oyun” (İyi Şaman) ve “Abası Oyun” (şeytanî 
Kam) derler. Ak şamanlar şaman cübbesi ve külahlı taşımazlar, davul kullanmazlar. Kötü 
ruhlara ve karanlık tanrılarına ayin yapmazlar. Kanlı kuranlar vermekten sakınırlar kara 
Şamanların hilafına olarak ancak gündüzleri aydınlık ruhların şerefine kansız kurban ayin 
ve törenleri yaparlar. Bazı etnografların düşüncelerine göre bu Ak kamlık müessesesi ipti-
dai Şamanizm’in “gerçek din” olma temayülü göstermeğe başladığı bir devirde meydana 
gelmiştir. Ak kamlar birçok bakımdan buda Rahiplerine benzerler Ak Kamlar halk tarafın-
dan çok sayıldıkları halde kara kamlar kadar iş görmezler âyin yaptırmak için halk daha 
ziyade kara kamlara müracaat ederler. (Tarihte ve Bugün Şamanizm, Ankara, 1944, s. 83–
84 

5Yaşar Kalafat, “Türk Kültürlü Halklarda Mitolojik Dişi Ruhlar/İyeler” Dördüncü 
Uluslar arası Orta Doğu Semineri, (29–31 Mayıs 2009 Elazığ) Elazığ 2011 s. 385–405 
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de bir aşk seviyesi göstergesidir. Halk anlatılarındaki ağasının canı helva istediği için sabah 
namazını kıldığı köyden çıkıp öğle namazını hacda kılıp ilkindi namazı için tekrar köyüne 
dönebilen çoban Hak âşığıdır. Menkıbeleri halk edebiyatını dolduran bütün üryan babalar 
Hak âşığıdırlar. 

Melekeyi aşığına veren İlahî Maşuktur. Aşığa İlahî ilhamı veren de odur. Bu yola gire-
bilmenin, bu yolda ilerleyebilmenin bir takım kuralları ve badireleri vardır. Keza bu yolun 
kapatıldığı hallerin de basamakları vardır. Âşık perdeleri açıldıkça maşukuna yaklaşırken 
irtifa kazanır. Gönül gözü açılır. Mesela sui zan kalp gözü perdelerini kapatan bir eylem 
olarak kabul edilir. Bu yolun yolcusu olabilmek, gönül gözünün açılabilmesi, cinsiyetle er 
kişi veya kadın kişi olma hali ile ilgili olan bir durum değildir. 

Bu gerçeğin bilinmediğini açıklayan anlatılar da vardır. Birçok pire mal edilen bir anla-
tıya göre; müritleri arasında kadın kişiler de bulunan ulu zat kadınlı erkekli zikir de yamak-
tadır. Onun bu hali, Hak Âşıkları arasında cinsiyet farkının aşk yolunda sorun yaratmadığı-
nı bilmeyenler tarafından devrin hükümdarına ihbar edilir, tahkikat açılır. Pir, bir kibrit 
kutusuna biraz pamuk ve hemen yanına da yanar halde bir köz koyarak devrin sultanına 
gönderir. Pamuk ile ateşin bir arada bulunabileceği ortamların da varlığına şahit olan hü-
kümdar duruma vakıf olur. 

Nitekim halk sufizminde/sofizminde ulu zatlar formel/biçimsel rakamlarla anlatılırlar-
ken üç kardeşler, beş kardeşler, yedi kardeşlerin efsaneleri gibi üç bacılar, beş bacılar 
veya yedi bacıların efsaneleri de anlatılır. Anlatılarda kardeşlerin bir kısmı erkek ise bir 
kısmı da kadındır. Nitekim hak Yolunda şehit olabilme sadece ve muhakkak er kişiye mah-
sus değildir. Ziyaret edilmeleri halinde de, her iki cinsiyetten kimse de ulu zat muamelesi 
görür6. 

Bu açıklamamızdan sonra “sanat sanat içindir” veya “sanat toplum içindir.” denilme-
den evvel, “Sanat Mutlak olan içindir.” Denilebilmeli ve böylece İlahî Aşk ile Beşerî Aşk 
denilebilecek olan sevdanın farklığı ve ortak yönleri belirtilmiş olabilmelidir. Karacaoğ-
lan’ın talep üzerine sazı ve sözü ile yağmur yağmasına vesile olduğuna dair anlatılar vardır. 
“Dün gece yar otağında yastığım bir taşı idi. Üstün yağmur altım çamur gene gönlüm hoş 
idi.” diyen aşık “Yar” derken kimi kastetmiş oluyordu? 

 
SONUÇ: 
İlahî aşk yaratılmışların hallerince yaratanlarına olan aşkları iken, Âşık, kâinatın olu-

şumundan itibaren insanlık âleminde zaman, zemin ve ırk farklılığı gözetilmeksizin, cinsi-
yete de bağlı olmaksızın hep var olmuştur. Aşk, ses, saz ve söz ustası olmadan öteye nasip 
meselesidir. 

 

                                                 
6 Yaşar Kalafat, “Anadolu’da Ulu Kadın Kişiler ve Halk İnançları”, Hacı Bektaş Veli 

Araştırma Dergisi, Kış 2004, S. 32, s. 37–55 
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РОЛЬ АЗЕРБАЙДЖАНСКИХ МУЗЫКОВЕДОВ В 
ОБРАЗОВАНИИ СЕМФОНИЧЕСКОГО ОРКЕСТРА 

БИЛКЕНТ В ТУРЦИИ 
 

TÜRKİYE BİLKENT SENFONİ ORKESTRASININ OLUŞUMUNDA 
AZERBAYCAN MÜZİKÇİLERİNİN ROLÜ 

 
ROLE OF AZERBEIJAN MUSICIANS IN THE CREATION OF 

TURKISH BİLKENT SYMPHONIC ORCHESTRA 
 
 

Arif Mohsunoğlu ABBASOV* 
 

 

Резюме 
В статье Арифа Аббасова «Роль Азербайджанских музыкантов в становлении 

Билькентского Симфонического Оркестра Турции» показываются этапы становления 
и развития Билькентского Симфонического Оркестра силами азербайджанских 
музыкантов имеющий широкий исполнительских репертуар мировой музыкальной 
литературы.  

Ключевые слова: симфонический оркестр, Билькент, университет, 
Азербайджанские музыканты, репертуар.  

 
Özet 
Arif Abbasov tarafından kaleme alınan “Türkiye Bilkent Senfoni Orkestrasının Olu-

şumunda Azerbaycan Müzikçilerinin Rolü” adlı makalede; dünya musiki edebiyatının geniş 
repertuarı ile ilgili konuşmalar yapan, bilgilerini aktaran Azerbaycan müzikçilerinin emeği 
ve uğraşı sonucunda Bilkent Senfoni Orkestrası’nın kuruluşu ve gelişmesi aşamalarındaki 
rolü gösterilmektedir. 

 Anahtar Kelimeler: Senfonik orkestra, Bilkent, üniversite, Azerbaycan müzikçileri, 
repertuar. 

 
Хцлася 
Ариф Аббасов тяряфиндян тягдим олунан «Türkiyə Bilkənt Simfonik Orkestrinin 

təşəkkülüндя Azərbaycan musiqiçilərinin rolu» адлы мягалядя дцнйа мусиги 

                                                 
* Azerbaycan Üzeyir Hacıbekov Milli Konservatuvarı. Bakü/AZERBAYCAN 
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ядябиййатынын эениш репертуары иля чыхыш едян Азярбайжан мусигичиляринин 
сяйи нятижясиндя Билкянт Симфоник Оркестринин тяшяккцл вя инкишаф 
мярщяляляринин ролу эюстярилир.  

Ачар сюзляр: симфоник оркестр, Билкянт, университет, Азярбайжан 
мусигичиляри, репертуар.  

 
Abstract 
In the article written by Arif Abbasov titled “the Role of Azerbaijan Musicians in the 

Creation of Turkish Bilkent Symphonic Orchestra”, information is presented on the 
foundation and development of Bilkent Symphony Orchestra phase by phase as a result of 
efforts and works of the Azerbaijan musicians who had talked about the rich repertoire of 
the global music literature and communicated their knowledge to this end. 

Key Words: symphonic orchestra, Bilkent, university, Azerbaijan musicians, 
repertoire. 

 
 
На современном этапе симфонический оркестр представляет собой самый 

совершенный и необыкновенный музыкальный инструмент. Сформировавшись во 
второй половине XVII века в странах Западной Европы, симфонический оркестр 
перешагнул национальные рамки и получил всеобщее распространение. При этом 
симфонические оркестры тесно связаны со многими сторонами музыкальной жизни 
народов и используются не только для исполнения классических произведений, но и 
органически входят в музыкальную культуру любого народа. 

Достойным примером может послужить Азербайджанский Государственный 
Симфонический Оркестр им. У.Гаджибейли, созданный под руководством и 
инициативе основоположника Азербайджанской профессиональной музыки самого 
У.Гаджибейли. А вследствие этого появились такие шедевры Азербайджанской и 
мировой профессиональной музыки как Симфонические Мугамы Ф.Амирова и 
Ниязи, концерты для тара и кеманчи с симфоническим оркестром Г.Ханмамедова и 
Т.Бакиханова. Тем самым проявляется национальная самобытность и специфика 
симфонического мышления, формирующие новую инструментальную стилистику в 
звучании симфонического оркестра.  

Поставленные вопросы, так или иначе, возникают перед каждым музыкантом, 
посвятившим себя сложной профессии Артиста Симфонического Оркестра. В данном 
случае речь идет о прямом соприкосновении оркестра с произведениями 
композиторов. Этот процесс влечет за собой не только проблему технического 
уровня, но и художественных сторон исполнения, выраженных в трактовке и 
интерпретации, в духе требований современных взглядов и вкусов слушателей.  

Как известно в начале девяностых годов произошел развал СССР. Этот процесс 
повлек за собой как политические, так и экономические проблемы. Этот процесс 
повлиял естественно и на жизнь музыкантов. Профессия музыканта в этот период 
стала не престижной. Материальное положение музыкантов стало, откровенно 
говоря, бедственным. Многие музыканты в этот период вынуждены были оставить 
профессию и уйти в другие отрасли трудовой деятельности. Естественно этот 
процесс явился основной причиной отъезда из Азербайджана не только деятелей 
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искусства, но и специалистов многих других профессий. Отъезд специалистов оказал 
негативное влияние, как на исполнительское творчество, так и на систему 
музыкального образования в целом. С другой стороны отъезд из республики 
музыкантов оказал весьма позитивное влияние на исполнительскую деятельность 
других стран и на сохранение профессионального уровня и облика Азербайджанских 
музыкантов. Сегодня бывшие артисты Государственного Симфонического и 
Камерного Оркестров Азербайджана успешно работают в США, Мексике, Канаде, 
Израиле, Испании, Германии, Турции, Египте и Сирии. 

Прибытие Азербайджанских музыкантов в Билькент коренным образом поменял 
представление о профессиональной подготовленности и методики его реализации на 
высоко - художественном уровне не только в Анкаре, но и по всей Турции. Создание 
при Билькентском Университете силами Азербайджанских музыкантов 
симфонического оркестра стало стимулом и большим приобретением для целого 
поколения Турецкой молодежи в подготовке высоко - профессиональных музыкантов 
нового поколения. Исходя именно из опыта и методов работы артистов - 
исполнителей оркестра из Азербайджана, в Билькентском Симфоническом Оркестре, 
при содействии Сарвара Ганиева, обладающего богатым опытом работы как педагога 
и солиста, так и концертмейстера оркестров, была осуществлена исключительная 
возможность для Турецкой молодежи и ценителей музыки воочию услышать и 
оценить интерпретации и трактовки разных симфонических постановок в исполнении 
дирижеров европейских и мировых национальных школ. Азербайджанскими 
музыкантами во главе с Сарваром Ганиевым впервые был создан 
высокопрофессиональный коллектив за пределами Азербайджана, который 
существует уже 20 лет.  

Билькентский Симфонический Оркестр, как художественный коллектив, на 
сегодняшний день является единственным в Турции и во всем мире, главной 
особенностью, которой является его Международный и частный статус. Все эти годы 
со дня своего основания оркестр существует на средства одного, единственного 
спонсора. Спонсором и создателем Билькентского Университета на базе, которого 
существует оркестр, является, к сожалению ушедший от нас в феврале 2010 года, 
меценат и просветитель Ихсан Дограмаджи, близкий друг, глубоко почитающий 
Азербайджанский народ в лице лидера и создателя независимого Азербайджанского 
Государства – Гейдара Алиева. Билькентский Университет является вторым после 
Университета ’’Хаджетепе”, созданным и построенным на средства Ихсана 
Дограмаджи. Именно в Билькенте у него появились огромные возможности для 
реализации своих творческих идей в области музыки и искусства. С первых же дней 
работы в Билькентском Симфоническом Оркестре музыканты из Азербайджана 
непосредственно общались с Ихсаном Дограмаджи, несмотря на его постоянную 
занятость.  

 Теоретиком и идейным архитектором создания музыкального факультета и 
симфонического оркестра является бывший декан факультета Ерсин Онай. Но всего 
этого могло не быть, если бы не Ихсан Дограмаджи. Oркестр практически создавался 
в тот период, когда в России, да и во всем мире многие оркестры попросту 
закрывались из-за финансовых затруднений. Многие высококлассные музыканты 
скитались в поиске работы, а иногда даже временной работы. Известно еще и то, что 
ни один в мире симфонический оркестр себя не окупает. Все это прекрасно знал 
Ихcан бей, но не смотря на все это, оркестр был создан. 
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 Сегодня в Турции понятие Билькент, без всяких преувеличений, отожествляется 
с понятием Симфонический Оркестр. 

Роль Азербайджанских музыкантов в развитии музыкальной культуры Турции, 
начиная с середины 60х годов ХХ века исключительно велика. Первым 
представителем музыкальной культуры Азербайджана в Турции является Маэстро 
Ниязи. Он был первым из советских дирижеров, который работал в Турции. Наряду с 
постановками опер П.И.Чайковского Евгений Онегин в Анкаре в 1965 году и 
Пиковой Дамы в Станбуле в 1967 году, он дал жизнь таким произведениям Аднана 
Сайгуна как опера Кероглы и оратория Юнус Эмре.  

К моменту приезда азербайджанских музыкантов в Билькент, на должности 
заместителя декана Музыкального Факультета работал азербайджанский пианист 
Намик Султанов. Он оказал неоценимую услугу в плане комплектации коллектива, 
познакомив Эрсина Оная с народным артистом Азербайджана, профессором 
Сарваром Ганиевым. Как было отмечено выше, Билькентский Симфонический 
оркестр был создан Ихсаном Дограмаджи Эрсином Онаем. Но Сарвар Ганиев явился 
третьим и самым основным звеном в этой цепи. Ему было предложено 
укомплектовать струнный состав будущего симфонического оркестра. Для Сарвара 
Ганиева комплектация коллектива было делом не новым, т.к. в свое время он стоял у 
истоков создания Государственного Камерного Оркестра Азербайджана вместе с 
Народным Артистом Азербаджана Маэстро Назимом Рзаевым. 

В организации Билькентского Симфонического Оркестра роль Азербайджанских 
музыкантов велика. Азербайджанскими музыкантами был заложен фундамент 
оркестра. Музыканты, рекомендованные Ганиевым: Сарвар Ганиев,Т.Ганиев, Захра 
Кулиева, Рафик Заманов, Давут Алиев, Ариф Аббасов, Сейран Ахундов, Эльшад 
Амрахов, Назим Алиев, Расим Багиров, Фархад Гюльмамедов, Фархад Агамализаде, 
Азад Алиев, Джавид Джафаров, Иршад Мамедов, Саида Саидова, Эльдар 
Искендеров, Адыль Бабаев, Салим Гаибов, Рафик Гаджиев и Ариф Баширов. И 
сегодня, за исключением некоторых, составляют основной костяк струнной группы 
оркестра. 

Задача же международных оркестров, пожалуй, несколько сложная, т.к. такие 
коллективы обязаны на одинаково высоком профессиональном уровне трактовать и 
исполнять и Венских классиков, и романтиков, и музыку французских 
импрессионистов, а также русскую музыку.  

Организаторы этого коллектива ставили перед собой цель создать лучший 
симфонический оркестр в Турции, и коллектив, который сумеет конкурировать с 
лучшими муниципальными оркестрами Европы и мира.  

Репертуарная концепция этого коллектива сводилась к тому, что в годовую 
программу оркестра включались произведения Венских классиков, произведения 
французских композиторов романтического периода и импрессионистов. Особое 
место ежегодно отводилось, и по сей отводится Русской музыке. Под русской 
музыкой подразумеваются также композиторы Советского периода. 

Пожалуй, первыми исполнителями русской-советской музыки в Билькенте 
явились именно Азербайджанские музыканты. Первым Русским сочинением 
прозвучавшим в Билькенте была камерная симфония Шостаковича в исполнении 
Билькентского-Азербайджанского камерного оркестра под управлением Сарвара 
Ганиева.  
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Особую характеристику Билькентскому Оркестру, наверное ещё не совсем 
известному во всем мире, высказанную всемирно известным маэстром Леви, 
коллектив безусловно заслужил благодаря Азербайджанским музыкантам, 
составляюших основной костяк оркестра. Именно за счет Азербайджанских 
музыкантов Билькентский Оркестр добивается чистоты интонации и 
эмоциональности исполнения, чего, пожалуй, не хватает не только всем турецким 
симфоническим оркестрам, но и многим европейским коллективам. 

Безусловно, этому основополагающему фактору способствовали и наши 
выдающиеся педагоги как инструменталисты, так и теоретики, которые заложили 
очень крепкий фундамент знаний в области Венской Классической школы, 
романтической и русской музыки, а также музыки советского периода и конечно же 
музыки великих Азербайджанских композиторов классиков, таких как Кара Караев, 
Фикрет Амиров, Ниязи Тагизаде, Ариф Меликов, Васиф Алигезалов, Хайям 
Мирзазаде и многих других.  

Сегодня можно с уверенностью отметить, что с приездом Азербайджанских 
музыкантов в Билькент в сентябре 1993 года центр музыкальной жизни Турции 
переместился из Истанбула в Анкару. Высокий рейтинг музыкальной подготовки 
Азербайджанской профессиональной школы давал о себе знать не только в 
Билькенте, но и во всей Турции. Этот рейтинг подкреплялся незабываемыми 
вступлениями таких корифеев как: маэстро Ниязи, Назим Рзаев, Рауф Абдуллаев, 
вокалисты Фидан и Хураман Касимовы, пианист Фархад Бадалбейли и ряда других, в 
программу которых в обязательном порядке включались произведение известных 
Азербайджанских композиторов – У.Гаджибейли, К.Караев, Ф.Амиров, 
С.Гаджибеков, А.Меликов, Т.Кулиев, В.Адигезалов и т.д. 

Роль Азербайджанских музыкантов в становлении Билькентского оркестра, а 
также их вклада в музыкальное образование Турции, требует своего глубокого 
исследования. Границы этого исследования расширяются не только с позиции 
укрепления культурных связей между двумя братскими государствами, но и с 
позиции внедрения нового русла в образовательный процесс Турецкой 
профессиональной музыки на основе Европейских традиций, что и составляет 
актуальность данной темы.  
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KARACAOĞLAN TÜRKÜLERİNİN MÜZİKAL ANALİZİ 

MUSİCAL ANALYSIS OF KARACAOĞLAN'S BALLAD 
 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПЕСЕН КАРАДЖАОГЛАНА 
 
 

Sanatçı Öğr.Gör. Hakan TATYÜZ* 
 

Özet 
Âşıklar, kendilerinden önce yaşayan usta âşıkların veya kendi deyişlerini (sözlerini, şi-

irlerini) yöresel ezgilerle seslendiren yerel sanatçılardır. Âşıklık geleneğinin en önemli 
temsilcilerinden birisi de Karacaoğlan’dır. . Karacaoğlan’ı, şiirlerinde işlediği konular ve 
geçen yer adlarından da anlaşılacağı üzere yaşadığı yüzyılın “Gezginci ozan tipine” dâhil 
etmek mümkündür. Bu nedenle Karacaoğlan sadece Türkiye’de değil, Azerbaycan, Türk-
menistan, İran, Irak, Bulgaristan, Kosova, Makedonya ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriye-
tinde de tanınmaktadır. Yapılan bu çalışmada; Karacaoğlan’ın Anadolu’da ve değişik coğ-
rafyalarda yaşayan Türk halklarının arasında bilinen türkülerinin tespit edilip müzikal yön-
den incelenmesinin ardından bilimsel sonuçlara varılmıştır. Bu analiz çalışmasında ulaşılan 
sonuçlar grafiklere dökülerek sonuçlar daha net bir şekilde ortaya konulmuştur.  

Anahtar Kelimeler : Aşık, Karacaoğlan, Şiir, Analiz. 
 
Abstract 
 The Ashik tradition in Turkic cultures of Anatolia, Azerbaijan and Iran has its origin 

in the Shamanistic beliefs of ancient Turkic peoples. The ancient ashiks were called by 
various names such as bakhshi, dede, and uzan or ozan. Aşık means that, a man sing 
traditional songs, written by their older master aşıks. Karacaoğlan one of the most 
important figures in the tradition of minstrelsy. In his poems we can see a lot of names of 
cities, so that we can understand that he was a "Gezginci Ozan" (Traveller Minstrel). 
Because of this reasons we can see his name in Irak, Iran, Turkmenistan, Bulgaria, Kosova, 
Macedonia and Turkish Republic of Northern Cyprus. In this study; Karacoğlan's songs 
which known on Anatolia and other Turcic States, is analysed and studied. Results of the 
study and the results of this analysis chart, we can see consequences more obvious. 

  
 Key Words : Aşık, Karacaoğlan, Poem, Analysis.  
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“Âşıklar ve Âşıklık geleneği” Türk kültürünün önemli bir bölümünü teşkil etmektedir. 

Bilindiği gibi âşık geleneğinin iki yönü bulunmaktadır. Bunlardan birisi söz yapısı diğeri 
ise melodik veya ezgisel yapıdır. Özellikle Anadolu Türk kültüründeki âşıklık geleneğinin 
edebi yapısı ile ilgili oldukça geniş çalışmalar bulunmakla birlikte özellikle bu geleneğin 
müzik yönü ile ilgili fazla bir çalışmanın yapıldığı söylenemez. Bu nedenle bu çalışmada 
Karacaoğlan’ın şiirlerindeki sözel yapı ile birlikte müziksel bazı analizlerin yapılması ça-
lışmamızı farklı kılmaktadır. 

 Âşıklık, uzun yıllar süren deneyimlerden geçerek biçimlenmiş, kendine özgü icrası, ic-
ra ortamlar, âşık olmak ve âşıklığı sürdürmek için uyulması gereken kuralları olan bir gele-
nektir. Âşıklık, Orta Asya Türk kültüründeki ozan, kam, baksı ve bahşı geleneğinin Anado-
lu Türk kültüründeki bir devamı olmuştur. “Âşıklık geleneğinde sazlı (telden), sazsız (dil-
den), doğaçlama yoluyla, kalemle (yazarak) veya birkaç özelliği birden taşıyan geleneğe 
bağlı olarak şiir söyleyenlere "âşık", bu söyleme biçimine "âşıklık - âşıklama", âşıkları 
yönlendiren kurallar bütününe de "âşıklık geleneği" adı verilir.” 

Âşıklar, kendilerinden önce yaşayan usta âşıkların veya kendi deyişlerini (sözlerini, şi-
irlerini) yöresel ezgilerle seslendiren yerel sanatçılardır. Her yörenin kendine özgü ses sis-
temini, repertuarını âşıklar bilirler ve eserlerini bu özelliklere göre düzenlerler. Âşıkların 
neredeyse tamamı saz(enstrüman) eşliğinde şiirlerini söylerler. Bunun ile birlikte saz çal-
mayan âşık tipine de Anadolu ve Rumeli sahasında rastlanmaktadır. Âşıklık geleneğinin en 
önemli temsilcilerinden birisi de Karacaoğlan’dır. Karacaoğlan’ı, şiirlerinde işlediği konu-
lar ve geçen yer adlarından da anlaşılacağı üzere yaşadığı yüzyılın “Gezginci ozan tipine” 
dahil etmek mümkündür. Bu nedenle Karacaoğlan sadece Türkiye’de değil, Azerbaycan, 
Türkmenistan, İran, Irak, Bulgaristan, Kosova, Makedonya ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhu-
riyetinde de tanınmaktadır.  

Karacaoğlan’ın tanındığı bilindiği ve sevildiği önemli Türk coğrafyalarından birisi de; 
“İki devlet bir millet” anlayışıyla bildiğimiz kardeş ülke “Azerbaycan”dır. Karacaoğlan’ın 
Azerbaycan’da da tanınıp sevilmesinin nedeni, halkın anlayabileceği sade, samimi ve akıcı 
bir dil kullanmasıdır. Bunun ile birlikte Dede Korkut(Korkut Ata), Karacaoğlan, Köroğlu, 
Dadaloğlu gibi şairler Türk dünyasının ortak halk kahramanı olduklarından Türk kültürü-
nün görüldüğü veya hâkim olduğu bütün coğrafyalarda da bilinmektedirler. Çalışma konu-
muzu oluşturan Karacaoğlan ise; Azerbaycan’da birçok şaire de ilham kaynağı olmuştur. 
Yapılan bu çalışmada; Karacaoğlan’ın Anadolu’da ve değişik coğrafyalarda yaşayan Türk 
halklarının arasında bilinen türkülerinin tespit edilip incelenmesinin ardından bilimsel so-
nuçlara varılmıştır. Karacaoğlan bugüne kadar Türkiye ve dışında edebi yönden birçok 
araştırmacı tarafından incelenerek değerli eserler ortaya konulmuştur. Fakat Karacaoğlan 
şiirlerinin ezgi ve ritim yapısı bakımından analiz çalışması yapılmamıştır. Bu nedenle bu 
çalışma gerek ilk olması ve gerekse yukarıda da belirtildiği gibi Karacaoğlan’ın Anadolu’da 
ve değişik coğrafyalarda yaşayan Türk halklarının arasında bilinen türkülerinin tespit edilip 
melodik ve ritmik yapısının incelenerek ortaya konulması bakımından da önem taşımakta-
dır. 

Yukarıda da belirtildiği gibi Karacaoğlan şiirlerinin ezgileri ve ritim özellikleri analiz 
çalışması ilk olarak tarafımızdan yapılmaktadır. Bu analiz çalışmasında tespit edilen Kara-
caoğlan türküleri; şekil ve tür bilgisi bakımından, form, makam, karar ses, güçlü ses, met-
ronom, dizi, usûl ve ses genişliği gibi yönlerden incelenmiştir. Ulaşılan sonuçlar grafiklere 
dökülerek sonuçlar daha net bir şekilde ortaya konulmuştur.  
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Türkülerin Formları  
  
 Form Tablosu 
  Uzun 

Hava 
 Kırık 
Hava 

1. AHU GÖZLERİNİ SEVDİĞİM DİLBER  X 
2. ATIM KALK GİDELİM  X  
3. BAĞLANDI YOLLARIM  X 
4. BANA KARA DİYEN DİLBER  X 
5. BE FELEK SENİN ELİNDEN  X 
6. BEN BU YIL YÂRİMDEN AYRI DÜŞELİ  X 
7. BİR YİĞİT GURBETE GİTSE  X 
8. BÜLBÜL HAVALANMIŞ  X 
9. ELA GÖZLÜM BEN BU ELDEN GİDERSEM  X 
10. ELA GÖZLÜ BENLİ DİLBER  X 
11. ESTİ SEHER YELİ  X 
12. GADİR MEVLAM SENDEN  X 
13. GAŞLARIN GARA DELMİDİR (Türkmenistan)  X 
14. GELE GELE GELDİK  X 
15. GİNE DERTLİ DERTLİ  X 
16. GÖNÜL GURBET ELE VARMA  X 
17. GURBETTE ÖMRÜM GEÇECEK  X 
18. GÜZEL NE GÜZEL OLMUŞSUN  X 
19. HEY AĞALAR BİR OD DÜŞTÜ SERÜME  X 
20. İNCECİKTEN BİR KAR YAĞAR  X 
21. KADİR MEVLAMDA SENDEN BİR  X  
22. KİME KİN ETTİNDE GİYDİN ALLARI  X 
23. KULAK VERDİM DÖRT KÖŞEYİ DİNLEDİM  X 
24. MADEM DİLBER MEYLİN  X 
25. METHİDERLERDE KARAMANIN ELİNİ  X  
26. NAZLI YARDAN BANA  X 
27. NEDENDİRDE SUNA BOYLUM  X  
28. NEYNEYİM DÜNYANIN ZEYNET  X 
29. ÖLÜM ARDIMA DÜŞÜP DE YORULMA  X  
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30. KARACAOĞLAN (Azerbaycan)  X 
31. KARACAOĞLAN ÇILDIR AŞIK HAVASI (Azerbaycan)  X 
32. KARACAOĞLAN GÖZELLEMESİ (Azerbaycan)  X 
33. SABAHTAN UĞRADIM BEN BİR GÜZELE X  
34. SEVDA SEVDA DERLER BEHEY YARENLER  X 
35. SEVDİĞİM ÜSTÜNE DÖRT LİBAS GEYMİŞ  X 
36. SUNAYIDA DELİ GÖNÜL  X 
37. ŞU YALAN DÜNYAYA GELDİM GELELİ  X 
38. ŞU YÜCE DAĞLARIN KARI  X 
39. HANMUSA GÖZELLEMESİ 1 (Azerbaycan)  X 
40. HANMUSA GÖZELLEMESİ 2 (Azerbaycan)  X 
41. YEŞİLBAŞLI GÖVEL ÖRDEK  X 
42. YOL VER DAĞLAR  X 

 
Toplam (42 Ezgi) 

6 
 Adet 

 36 
Adet 

 
Genel Toplam 

 
42 Adet 

 Tablo 1 Form Tablosu 
Formların Değerlendirmesi 
Toplam 42 adet ezgi incelemeye alınmıştır. 

 
Grafik 1 Formlar 
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Usûllerin Değerlendirmesi 
Toplam 36 adet kırık hava değerlendirmeye alınmıştır. 
 

 
 Grafik 2 Usûller 

 
Ses Genişliklerinin Değerlendirmesi 
Toplam 42 adet ezgi değerlendirmeye alınmıştır. 
      

 
 Grafik 3 Ses Genişlikleri 
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Metronom Değerleri Değerlendirmesi 
 Toplam 36 adet ezgi incelemeye alınmıştır. 
 

 
 Grafik 4 Metronom Değerleri 

Karar Sesleri Değerlendirmesi 
Toplam 42 adet ezgi incelemeye alınmıştır. 

 
Grafik 5 Karar Sesler 
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Güçlü Seslerin Değerlendirmesi 
Toplam 42 adet ezgi incelemeye alınmıştır. 

Grafik 6 Güçlü Sesler 
En Çok Kullanılan Arızalar 
Toplam 42 adet ezgi incelemeye alınmıştır. 

 
 Grafik 7 En Çok Kullanılan Arızalar 
 

 
Sonuç olarak yukarıdaki portede de özetlendiği gibi; Karacaoğlan Türküleri; 
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1. En çok 4/4 lük usuldedir.  
2. Ses genişliği 8-10 ses arasındadır. 
3. Türkülerin karar sesi çoğunlukla “La” sesidir.  
4. Türkülerin güçlü sesi 5.derecedir. 

5. Türkülerde en çok kullanılan arızalar Si bemol 2 ve Fa# sesleridir. Bu yapı makam-
sal olarak incelendiğinde Karacaoğlan’ın aşık havaları en fazla Hüseyni, Uşşak ve Bayati 
makamlarında olduğu görülmektedir. Bu makamlar ise gerek Türk halk kültürünün ürünü 
olan halk müziğinde ve gerekse şehir kültürünün ürünü olan Klasik Türk Müziğinde (Türk 
Sanat Müziği) en çok kullanılan makamlardır.  

6. Metronom ise çok hızlı olmayan ve ağır sayılabilecek Larghetto-Adagio 

( ) bir yapıda olduğu görülmektedir. Karacaoğlan türküleri daha çok kırık hava 
formunda yakılmış olmakla birlikte uzun hava formunda da söylenen veya icra edilen tür-
küleri de vardır.  

7. Karacaoğlan’ın eserleri edebi olarak incelendiğinde ise; koşmanın güzelleme türün-
de şiirler söylediği görülmektedir. 

8. Anadolu coğrafyasında Karacaoğlan’ın şiirleri; Erzurum’dan Niğde’ye, Edirne’den 
Kars’a kadar oldukça geniş bir coğrafyada görülmektedir. Fakat Anadolu Türk halk müzi-
ğinde her bölgenin her şehrin hatta bazı ilçelerin bile kendine özgü türkü çalma ve söyleme 
biçimi bulunmaktadır. Yukarıda da belirttiğimiz gibi Anadolu’nun değişik yörelerinden 
derlenen Karacaoğlan türküleri değişik üsluplarda icra edilmektedir. Acaba Karacaoğlan 
gittiği her yörenin üslubuna göre mi türkü çaldı veya söyledi sorusu akla gelmektedir? 
Böyle bir icra mümkün olamayacağından Karacaoğlan’ın şiirlerinin her bölgede her şehirde 
her yörede adeta parmak izi gibi olan üslup özelliklerine göre sözlü kültür geleneği içeri-
sinde çalma ve söyleme biçimi kazanarak özellikle ezgisel yapısının anonim özellikler 
taşıdığı söylenebilir. Bu nedenle Karacaoğlan türküleri halka mal olması ile birlikte halkın 
veya toplumun duygularını yansıtması bakımından da ayrı bir önem taşımaktadır. 

Dede Korkut, Karacaoğlan, Köroğlu, Dadaloğlu, Âşık Garip, Molla Penah Vagif, Sarı 
Âşık, Kurbani, Âşık Elesger, Âşık Şemşir, Mahtumkulu gibi halk şairleri gerek Türk halk 
edebiyatı ve gerekse Türk müzik kültürü içerisinde oldukça önemli bir yere sahiptir. Kültür 
ise bir millet hayatı içerisinde iskelet görevi gören en önemli unsurlardandır. Dolayısı ile 
aynı zamanda Türk dünyasının ortak kahramanları olan bu değerlere sahip çıkmak; millet 
olarak ayakta kalmak ve hayatı sürdürebilmek için şarttır. 

Daha öncede bahsedildiği gibi Karacaoğlan sadece Anadolu Türklerinin sahiplendiği 
bir ozan değil tüm Türk coğrafyasında tanınan ortak bir kahramandır. İmkânlar dâhilinde 
Karacaoğlan ile ilgili tüm Türk coğrafyasında yapılacak bir derleme ve araştırma çalışması 
Karacaoğlan’ın âşık havalarının sayısını artıracaktır.  

Anadolu’nun dışındaki Türk coğrafyalarında süre ve maddi imkânsızlıklar nedeni ile 
derleme ve araştırma çalışmaları yapılamamıştır. Fakat Türk coğrafyalarında derleme ve 
araştırma çalışmaları yapılabilseydi çok daha geniş folklorik eserler elde edilebileceği ka-
naatindeyiz. Fakat millet hayatı içerisinde son derece önemli olan bu tür çalışmaların ya-
pılması, günümüzdeki küreselleşme politikaları da göz önüne alındığında bu konunun ayrı 
bir önem taşıdığı görülmektedir. 
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TAPINMA TERİMLERİNİN ETNOLENGÜİSTİK TANIMI 

 
ETHNO-LINQUISTIC DEFINITION OF WORSHIP 
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Özet 
Bu makalede türk halklarına ait “Güneş”, “Ay”, “Su”, “Ağaç”, “Ateş” gibi kelimelerin 

türk halklarında alan yeri ve mifolojik-bilişsel görünüşü hakkında yazılmıştır. Bu araştır-
mayı, derslerde yardımcı material olarak kullanılabilir. Ayrıca, linguistik ve edebi sanatlar 
sözlüğünün hazırlanmasında kullanılabilir. 

Anahtar Kelimeler: Ay, güneş, yıldızlar, ateşe tapınmak, aya ve güneşe tapınmak, suya 
tapınmak, ağaçlara tapınmak, Türk halkları 

 
Summary 
This article deals with phraseological units connected with nature from the point of 

view of «Linguistic Map of the World» theory. The author considers Fire cult, Water cult, 
Wood cult and Moon cult, Sun cult. 

Key Words: Moon, Sun, stars, fire worship, the worship of the moon and the sun, 
water, worship, worship of trees, the Turkic peoples. 

 
Резюме 
В статье рассматриваются фразеологизмы, относящиеся к природе с точки 

зрения теории «Языковая картина мира». Речь идет о культе Огня, культе Воды, 
культе Дерева, культ Луне, культ Солнце.  
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Ключевые слова: Луна, Солнце, звезды, огонь поклонения, поклонение луне и 
солнцу, воде поклонение, поклонение деревьям, тюркских народов. 

 
 
 Şimdiki cahiliyet devrinde dil biliminde etnolengüistik etnik psikoloji evrensel 

linguistik ve «Türk dünyanın modeli» «Dünyanın dil görünüşü» teorisi her türlü yollarla 
araştırmayı gerektiryor. Tapınmalık deyimler kullanma şekli demek «Dua etmek yalvar-
mak» anlamını verir. «Tapınmak» latin dilinden gelen bir kelimedir. Onun dalları çok ge-
niştir. Onlar: aya güneşe gökyüzüne suya ağaca taşa heykellere geçmişe tabiata tapınmalar-
dır. Eski zamanlarda insanlar ateşe, suya, aya ve güneşe dua ederek semböller sayesinde her 
türlü yollara girip yani Tanrının ne kadar güzel şeyler, verdiğine inanıyorlardı. Bize anlat-
mak için semböl sayesinde en kısa yolu semböl-kültür anlamına gelen yol ve buda insanın 
aklında kalmıştır. Antropensentre kognitif linguistiğin «evrenin dil bilgisinin görünümü». 
Teori tapınmanın sembolüdür. Anlamını anlayabilmeye yardımcı olur. 

Ateşe tapınmak. Ateş - tanrı güneşi toprağın dünyanın bir kısmı diye düşündü. Ateşe 
dua etmek yani güneşe dua etmektir. Eski zamanlarda atalarımız güneşin ışığının aydınlığı-
nı ve sıcaklığını değerini bildiler. Bu sebeple, onlar güneşi en büyük semböl diye gördüler. 
İnsanlar ateşin ruhunun var olduğunu iddia ettiler. Onun da insanların ki gibi karakteri 
olduğunu söylediler. Meselâ: «Odun-yemeği su-ölümü. Yani insanlar gibi doğacağına ve 
öleceğine inanıyorlardı» Ateş-mutlu da olabilir küse de bilir. 

Ateşin kabiliyeti çoktur. İlk olarak eski zamanlarda atalarımız ateşin sayesinde aydınlı-
ğa kavuştular sıcaklığı sezdiler ve yemeklerini pişirdiler. İkinci olarak ateş ile kötü şeyler-
den yani kötü duygulardan temizlendiler. Üçüncü olarak zararlı bitkilerden kurtulmuşlardır. 
Bu zamana kadar sadece Kazaklar değil Kırgızlarda ateşe dua ettiler. Herkes ateşin faydala-
rını gördü ve buldu. İnsanların öldükten sonra ateş olacaklarına da inandılar. Ateşin insana 
sadece faydası değil zararlarıda var hem de düşmanıdır. Çünkü o dilsiz sessiz düşmandır. 
Ateş insanların moraline, karakterine benzetiliyor. Ve insanlar öldüğünde onun mezarında 
aydınlık olacağını söylediler. Şokan Valihanov: «Kazaklar kendi canlarını kurban etmek , 
söz vermek veya daha önemli şeyleri yaparken dört yerden ateş yakıp onun içinde durup 
yapmışlardır»[ Valihanov Ş., 1985, 154]. Onlar ateşe tapınarak ve ondan zararlarından 
korktular. Onlar söz verdiklerinde bu ateş ile temizlendiklerine inandılar. Eski zamanlarda 
Türklerin «Avesta» diye bölgesi olmuş. Dördüncü olarak ateşin çok şeye şifası olmuş. 
Beşincişide Yeni gelen gelini baba evinden başka kadınlar getirirler. Sonra gelini ateşten 
atlatıp yaptıkları deri yastığa yatırtırlar. Bu yeni temiz yastık gibi sağlıklı iyi güzel olsun 
diye yaparlar. Ateş ile yapılan tedaviler: hayvanın yedi organını alıp yedi yaprak et alıp 
ateşin üstüne koyup hastalıklı yere koyularak tedavi ederler.Kazaklar ateşe tapındıkları gibi 
ocaklara da tapındılar. Bu sebeple ocak sözünü sadece güzel şeyler ile anmışlardır. Ocağın 
dört köşesinden tutacağım. Evin içindeki aileye ve çocuklara sağlık iyilik dilerim. Ateşin 
başına ocağın yanına ver. Uzağa götürme başkalarına imrenme demiş. Kazakların en kötü 
bedduası-ocağın sönsün ocağının ateşi sönsün.  

Suya tapınmak. Su-zorastirizmde anlamı ateşe çok benzer. Eski zamanlarda insanlar 
dua ederlerdi. Su- tabiatın büyük bir parçasıdır. Su tanrısı vardır. Onun adı Süleyman. Bu 
inanç kırgızlarda halâ vardır: ünlü S.M.Abramzon «Bu su tanrısına kurban adamak çok 
önemli. Eğer kurban adamasa ise yağmur yağmayacak» [Abramzon S.M., 133]. Kurban 
adadığında sadece koyun değil ona kadar yedi ekmeğin parçalarını denize atmak gerekir. 
Çok geç suya gidip su alınmaz. Tam olarak böyle adetler Kazaklarda da vardır. Su ile daha 
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fazla tedavi imkanları vardır. Ve su borç alınmaz ve verilmez. Suya tuvalet yapılmaz. Suya 
tükürülmez. Susuz hayat yoktur. Kazaklarda en önemli şeylerden biri denizdir. Ve onun 
hakkında atasözleri çoktur: su annesi pınar-her türlü su var onun başı pınardır. Pınarın suyu 
çok olur ise denizinde okyanusunda suyu çok olur. Suya önem verelim. Çünkü suyunda 
hesabı vardır. Sulu toprak zengin ve halkı çok ve toprağı çoktur. 

Ağaçlara tapınmak. Eski zamanlarda Türk halklarında ağaca tapınmayı, geliştirme 
geleneği ve ağaca tapınmaya büyük bir saygı oluşmuştur. Bu tür değerli ağaçların biri-
evrensel ağaçtır. Evrensel ağaca tapınmak Kazak inancında da saklanmıştır.  

Kazaklarda kutsal ağaca kumaş parçaları, ipler bağlamak inancı halâ devam etmekte-
dir. Kutsal ağacın yanında geçerken Kazaklar develerini durdurup atlarının örtülerini veya 
küçük kilimlerini sererek dizlerinin üzerine çökerek veya bağdaş kurup oturarak dua okur-
lar. Daha sonra kendileri de ağaç dallarına kendi giyimlerinden yırtarak elde ettikleri kuma-
şı veya koyun derisinin kesilmiş bir bölümünü yada at kuyruğundan keserek elde ettikleri 
kılı adak adayarak bağlayıp giderler. «kutsal ağaca» adak adayarak onun mutluluk verece-
ğini kaza-belalardan koruyup ömrü uzatacağına inanıyorlar. Kazaklara göre bu tür ağaçlar 
kesmek en büyük günahlardandır. Kazak halkının kutsal ağacı- Bayterektir. Bayterek dünya 
boyunca özel bir yere ve bir semböle sahiptir. Bayterek yeni başkentin (Astana) sembolü-
dür, Astana’nın güneyinde yer alan ihtişam kaynağıdır. Bayterek halkın geleneklerini Ka-
zakistan medeniyetinin ve hayatın ta kendisi olduğunu gösteriyor. Astana’nın sembolü 
olarak benimsenmiş- Bayterek artık ülkemizin en çok ziyaret edilen yeri olmuştur.  

Evrensel ağaç Türk halklarında her türlü adlarla atanmıştır. Fakat asıl manası birdir. 
Hakaslarda dağın başında yetişen dallı beyaz kayın. Nananlarda ise üç tane ayrı «Bayterek» 
vardır. Biri gökyüzünde, ikincisi toprakta ,üçüncüsü yer altında. Yakutlar baytereğin gölge-
sinde cennet var orada ilk insanın doğduğunu iddia ediyorlar. Saha-Yakutlar dünyanın var 
oluşunda bu ağaçların biri «Allukmas» («Аллукмас») Sahalar ormanının kenarında yada 
üstünde yalnız yetişen yaşlı kayın ağacını seçip onu çevreleyen ve kıldan yapılmış ala ipleri 
bez parlarını bu ağaca bağlarlarmış. «Allukmas» («Аллукмас») kesilmez hatta dalları bu-
danmaz. Bu ağacın dibinde Saha-Yakutlar Andarhan Hatun için kurban adamışlardır. Bu 
Kazaklarda «Evliya ağaca» yada her hangi bir evliyanın türbesinin başına kumaş parçaları 
bağlamayla aynıdır. Demek ki «Kutsal ağaca» adak adamak onu saygı duymak Türk halkla-
rında aynı derecededir.  

Aya ve Güneşe tapınmak. Eski zamanlarda gök yüzündeki ay güneş ve yıldızlara ta-
pınmışlardır. Gökyüzü ile onun değerlileri ay güneş ve yıldız insanlar için çok kudretli 
görülüp yaşam kaynağı olmuştur. 

Aya ve güneşe tapınmanın işaretlik sembolleri çok eski zamanlarda oluştuğunu Kaza-
kistan’da bulunan eserlerde görülen işaretlerden anlayabiliriz. Yarım ay işareti-öküz boy-
nuzunda görülmüştür. Orta Asya ve Edilde yaşayan medeniyetlerin dini inançlarında öküze 
tapınmak daha baskındır. Gökyüzü mavisindeki tam olarak bu görüntüyü Kazakistanın 
tarihi taşlarını ezilmiş eserlerden boynuzuyla güneşi kaldıran mavi öküzlerin resimlerinden 
görebilirsiniz. Bize göre, bu sahnede eski Türkler güneşin yolunun yere gelmesini yeni yıl 
olduğunu simgeliyor. Burada ki öküzün silüeti 30-40 bin yıl önce çizilmiştir. Paleorit dev-
rinde «öküzün» silüeti ilk zamanlarda tabii natürel şekilde yani boyalarla çizilmiştir. Bu tür 
silüetler çoğunlukla derinliklerde saklanmıştır., Mesela, Fransa’nın doğusunda yapılan El-
Tayir kazılarında boya ile çizilmiş resimleri gösterebiliriz. Bu tür resimler Rusya’nın Oral 
bölgesinde yapılan kazılardan çok bulunmuştur. Daha sonraları Boğa’nın silüeti kalıp ha-
linde bulunmaya başlandı. Bu tür silüetler Neolit devrinin sonlarına doğru çizilmeye baş-
landı. İnsanlar önceleri binlerce yıl boyu aya tapınmışlardır. Fakat öküz ayın yeryüzündeki 
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elçisi olarak görüldü. Öküze tapınmak suya ve aya tapınma ile çok alakalı idi. Doğu halkı-
nın el işlerinde öküzün boynuzu ay tanrısının silüeti diye benimsendi. Yavaş-yavaş otur-
dukları yerler değiştikçe yerlerin bitki örtüleride değişmeye başladı. Onlar kış boyunca 
büyük zorluklar çekerek güneşin çıkmasını dilerdi. İnsanoğlu vakit geçtikçe ayın yerine 
güneşe tapınmaya başladı. Baharda gece ve gündüz eşitlenince çok büyük kutlamalar yapı-
lıp, güneş tanrısı adına boğayı kurban etmişlerdir. Yavaş-yavaş güneşe tapınmak oluşmuş-
tur. Böylelikle tüm dünyayı ele geçirip, toprağa yaşam veren ay ve güneş diyerek eski in-
sanlar onları Tanrı diye adlandırdı ve onun fedakarlıklarından faydalanmak için tapındı 
kurbanlar adadılar. Aya ve güneşe tapınmak oluştu. Genç insanların alnına kanla yuvarlak 
yapma alışkanlığıda güneşe saygı duymaktan yola gelen eski bir inançtır. Ay-aşiret 
adlarınında simgeleridir. Yuvarlak veya çember yarım ay veya hilal şeklindeki ay işaretleri 
de aşiret adlarına semböl olmuştur.  

Türkü halklarında ay, güneş, yıldızlar, su ve ateşi Tanrı bilip tapma, kutsal sayma gele-
neği eski zamanlardan vardır. Ş.Valihanov: «Ay Tanrı olarak kabul etmiş» olmasındandır, 
belki, kırgız, (kazak) halkı yeni ayı görünce, kara yere alınını koyup başını eğer. Yaz gelin-
ce alınını değdiği yerden çıkan otu evine getirir ve ateşe atar [Valihanov Ş., 1949, 19], diye 
yazdı. G.Musabayev kazaklar doğmuş ayı görünce, «Ay gördüm sağlam gördüm! Eski ayda 
bağışla, yeni ayda niğmet eyle!» diye dua edip, ottan üzerek eşiğe bırakma adetinden aya 
taptıklarını görürüz, diye yazdı [Musabayev G., 1958, 16]. 

Batı Sibirya Tatarları yeni ay doğduğunda dans ederek, yüksek sesle dua ediyormuş. 
Hakas Türkleri yeni ay doğmasını iyi işler yapılmasına uygun zaman olarak kabul etmiş, 
Altay Türklerinde ise bu sırada tam tersine hiç bir iş yapmama anlayışı oluşmuş. Başkurt 
Türklerinde yeni aydan iyilik olmasına dua edilmiş. Eğer bu sırada insan vefat etmiş olursa, 
aydan o kişiye iyilik olması temeni edilirmiş. Türkü halklarının çoğu aya tapan, Saha Türk-
leri dolun aya ta'zim ederek bir sonraki dolun aya iyilik içinde ulaşmak için dua etmişler.  

Bazı Türk toplumlarında eski ay, ay arası kavramı ile ilgili inançlar mevcuttur. Mesela, 
Altay Türklerinin anlayışında, eski ay ile yeni ay arasında ocak temizlenmez, birilerine süt 
verilmez gibi yasaklar konulmuştur. Sebebi, bu aralıkta cin periler çok olduğundan, yasak-
ları yerine getirmeyenler belaya uğrayacaklarına inanılırmış. Buna benzer inanç kazaklar 
arasında da vardır. Kazaklarda ay ile ilgili yasak adetleri vardır. Kazaklar aya uzak bakmaz-
lar, aya karşı abdest yapılmaz, ayı parmakla göstermez. Ayı parmakla gösterirse ailede bir 
kötülük olacağına inanılır. Her zaman ay kürmetle anılır. Eğer uzun zaman göz kırpmadan 
aya bakılırsa, oradaki ihtiyar kadın kişi ömrünü sayarmış ve yaşamına tehlike olurmuş. Eski 
halk inancına göre güneş karardıktan sonra özellikle aylı gece dışarıya süt çıkarılmaz, eğer 
böyle yapılırsa bile sütün kapakla kapatılması gereklidir. Eğer süte ay ışığı düşerse sığır, 
kısrak gibi süt elde edilen hayvan memesi hastalanır inancı varmış. Bu tür belaya uğrama-
mak için yanmış ağaçla dışarıya çıkılırmış. Bu âdet ateş kudretine inanmaktan ileri gelse 
gerek. Bu âdete Özbekler ve Tajikler arasında da rastlanır. 

Ayı Tanrı bilip, kutsal sayma inancı: «Aya bakma», «Aya karşı oturma», «Aya parmak 
kaldırma», Aya uzun süre bakma», «Bebeğin yüzüne ay ışığı düşmesin», «Dolun ayda göç 
etme», «Dolun ayda sefere çıkılmaz», «Dolun ayda gelin gelmez», «Dolun ayda sünnet 
yapılmaz» gibi yasakların ileri gelmesine neden olmuştur. Etnolingvistik (Halk Dil 
Blimciliği) yönden bakıldığında, kazaklar arasında, «Ay kulaklanırsa ayağını hazır tut», 
Güneş kulaklanırsa küreğini hazır tut» diyen adet vardır. Bu dolun ayda hava ılık olur, diye 
tahmin edilir. Ay yatay görünürse hava çok soğuk olur, diye hava tahminin yapar ve ona 
göre hazırlıkta bulunurlardı. Ayla ilgili «Oğuznama» dastanında «Ay kağan'ın gözleri par-
ladı, erkek oğul doğurdu» sözü, dilimizde atasöz gibi olmuştu. Ayla ilgili U.Balasagün'nun 
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«Kutadğu Bilig» destanında «Ay doğduğunda küşücük olur, Gün geçtikçe dolur», Ay do-
lunca gözü açılır dünyanın, yüzü parlar cahandaki her elin» diyen ayla ilgili atasözleri 
vardır. 

Kazak halkı ayı sadece insana değil hayvanlara da etkisi olur diye kabul etmiştir. Sev-
diği hayvanın boynuzu ile toynağını aya benzeter: «Ay toynaklı kuheylanım», «Ay boynuzlu 
sığırım», «Ay boynuzlu koçum», v.c Kırgız Türklerinde yılkıya «Ay toynak» denilir. Mesela, 
Ay boynuzdu ak keşi boynundaki zilini ota değdire seslendiriyor» («Kazak Edebiyatı»). Ay 
boynuzu ak keşi koyun sürüsünü başlatır, yar-yar. («Alpamıs Batır»). Türk halklarında 
Hun'lardan süre gelen şiirlere rastlanır: 

Ay boynuzlu ak koçum senin olsun. 
Kamış gibi kulakları olan aygırım senin olsun. 
Boyunlukları dökülen kara devem senin olsun. 
Hayvanların boynuzu ile toynağını aya benzetmesi ayı kürmet etmesi ve ondan hay-

vanların sağlığını dilemesi, onların aya tapması ile ilgilidir. 
Özbek Türklerinde ayla ilgili atasözleri var: «Ayı etekle kapatamazsın». Kazaklar ara-

sında «Ayın yarısı parlak, yarısı karanlık», «Ay gece gerekli», «Ay parlak-tavşan zayıf», 
«Ay doğsa da onun bahtı, güneş doğsa da onun bahtı» atasözleri aya tapma görüntüleri. 

Kazaklar arasında söylenilen «Ay ortak, Güneş ortak, İyi ortak», atasözü yan anlamda 
göktedi ay ve güneş ışığı gibi, yeryüzündeki iyilerin iyiliği ve şefkatida halka ortak, kimse-
ye ayrı, özel olmaz.  

Ayla ilgili deyimler: «Ay tutulması», «yüzünü ay gibi kılmak», «aya bakıyor mu», 
«ayın sağından doğsun», «dolun ay gibi dolup», ayı göke çıkardı», «sağ taraftan ayı, sol 
taraftan güneşi doğdu» diyen halkın inançları efsanelere dayandırılmıştır.  

«Aya koçtu» deyimi elinden gelmeyene çalıştı. «Ay tutuldu» ayın yüzünü kara gölge 
kapattı. «Ay ve güneş gibi ışığı ortak»-çok güzel. «Ayın yenisi»-ayın ilk günü. «Ay süt gibi 
aydınlık»-bultsuz alı gece anlamında kullanılır. «ayın sağından doğsun», «karşından güneş, 
arkandan ay doğsun», «karşından ak güneş doğsun», «yıldızın yüksek olsun» deyimleri 
bahtı açıldı, istediği oldu anlamındadır.  

Halkın anlayışında ayla ilgili deyimlerin dışında şöyle adetler de vardır: Yeni ay doğ-
duğunda başlatılan iş olumlu sonuçlanır. Bu yüzden aya dua edilir: dolun aya ölenlerin 
günahını af et, dirilerin dileğini kabul et, mutluluğa kavuştur diye dua edilmiş. Ay nışanı taş 
zamanında ortaya çıkmıştır. Ayın taşa işlenilen simgesi yarı ay ve yuvarlaktır. Yarı ay 
damgası gece belgesi ve müslümanların kutsal simgesidir. Ay halk inancında güzellik, 
zarifet sembolüdür.  

Dilimizde ay hakkındaki deyimler belli bir inanca dayanarak oluşmuştur: ayın sağından 
doğsun yıldızın solundan doğsun duamı tanrım kabul etsin. (Kız Jibek) Yüzü dolunay gibi 
olasıca, Yüzün ay kadar olsun gibi beddua manasındaki deyimlerde bulunmaktadır. Ay halk 
dilinde güzelliğin nazikliğin sembölüdür. Kazaklar fevkalade güzellikteki kızları «Ay gibi 
ağzı, güneş gibi gözü var» yada «On dördünde doğan ay gibi» ve «On beşinde doğan ay 
gibi» diye adlandırmışlardır. Ay her ayın on dördünde dolunay olarak tamamiyle dolar. 
Fakat halkımız bu günü on dördüncü günü demez ayın bir yenisi diye adlandırır. Demek ki 
öncelerden beri yeni doğan ayın ilk günü diye hesaplanması gerekiyor.  

Eski Türklerin taptığı ikinci bir Tanrı-Güneştir. Güneş kelimesi Türk halklarının hep-
sinde kullanılır. Kazak, Kırgız, Uygur, Başkurt, Karakalpak Türkçelerinde «kun», Türkmen 
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Türkçesinde «güneş», Tatar Türkçesinde «kön», Başkurt Türkçesinde «koyaş» kelimesi 
kullanılır. Türkü halklarında Güneşin «Örken» diyen ismi de vardı. «Örkenin össin», «Bü-
yük olsun» - «Künün össin, bahıt olsun» deyimleri de vardır. Sibirya halkları güneşi «Bü-
yük örken», ayı «küçük örken» diyorlar. Buryatlar «Güneşi sekiz ayaklı», «Nayman hultay 
hara», ayı da «Dokuz ayaklı uyçen hultay kara diyorlar». Güneş ve aya halk çok benzetme-
ler yapar. «Gümüş güneş», «Altın ay» denilir. Buryatlar güneşi «Altın Şara Naran», yani 
«Sarı altın güneş» derler. Mısırlılar güneşi «Ra», Sumerler «Ud» demişler. O Hudaların 
Budası altın kavramı ile birlikte söylenilir. Kalmaklarda eskide güneşe şöyle dua etmişler: 
«Güneşi doğuran Göge rahmet, otu çıkartan Güneşe rahmet, hayvanlara rızk olan ota 
rahmet derlermiş». Bu anlayış Kazaklarda söylenilen «Gökte verir, yerde eğer» kavramına 
benzer.  

Tanbalıtastan bulunan gün başlı tanrının silüeti-güneşin sembolüdür. Bu tür tespitler 
güneşe tapınmanın ve gelişmenin manasını bildirir. Onlar: «Güneş tanrısı», «Boynuzlu 
boğanın ensesine binen güneş tanrısı», «Güneş tanrısının etrafında el-ele tutuşarak dans 
eden küçük insanlar», «Şimşek tutan tanrı», «Çok elli güneş tanrısı» ve Sak padişahının 
tacı-gün başlı tanrını silüeti. Güneş işareti göçmenlerin asırlar boyu kullandıkları sembol-
dür. Kiyiz evin yuvarlak olması çatı ocak ateş ziccaciyelerin yuvarlak şeklinde yapılması 
araba tekeri aynanın yuvarlak olması v.b. Çatı güneşin sembolüdür. Mavi dolamalarındaki 
gökyüzünüm küçültülmüş görünümü-çatıdır. Çatı sonsuz hayatın devamı fedakarlık ve 
saadeti temsil eder. Çatı-Kiyiz evin üstüne kapatılan en yüksek yeridir. Çatının bir-birini 
birleştiren çıtaları güneşin parlak ışıklarını göz önünde bulundurarak gösterilir. Kiyiz evin 
çatısı- dokuma dolama ve kevgirden oluşur. Dokumayani çember kayın ağacından oyulup 
şekillendirilir sık kalem oyulur. Dolama çatının yukarı bakan bölümüdür. Kevgir dolamanın 
yerinden oynamamasına yardımcı olur. Kazaklar Kigiz evin kapısını her zaman dışa doğru 
açılacak şekilde yaparlar. Çatı-ev aile ailevi değerlerinin kuvvetlenmesine destek olur. O 
babadan oğula devredildi ve atalarının ruhlarının enerjisi ve koruması diye görüldü. Kazak-
lar için çatı çok önemlidir. Herhalde bu yüzden çatı bereketi birliği temsil eder deyip dilekte 
bulunurken memnuniyetlerini «Çatın büyük olsun», «Çatın güçlü olsun» ve «Çatın dağıl-
masın» diye diyorlar. Bu cümlelerde ailen mutlu mesut yaşasın ve ailende birlik olsun de-
nilmek istenilmiştir. Çatı soyun devamının sembolüdür: «Çatı kaldırmak-aile olup yeni eve 
çıkmak ayrı ev sahibi olmak», «Siyah çatı-babadan oğula miras kalan büyük ev», «Çatın 
büyük olsun-ev olunca» ayrı eve çıkınca söylenilecek söz «Çatın büyük-yuvan mesut ol-
sun» gibi dilek manasındaki sözler yeni ayrı aile kurunca söylenilir. «Çatının ortasına düş-
sün!-bedduaların en ağırıdır», At-güneş tanrısıdır çünkü eskiden atalarımız atları adak ola-
rak adamışlardır. Eski Türk dillerinde at güneş tanrısıdır.  

Yukarıda söylenildiği gibi, aya güneşe gökyüzüne yıldıza ateşe suya ağaca ve geçmiş-
lere tapınma ile etnik yapıya eşit dünyanın dil bilimini gösteren deyimler ve atasözlerinin 
dışındaki cümlelerde vardır. Mesela: ayı parmakla göstermemek ay ışığının uyuyan bir 
insana gelmemesi aya bakarak abdest bozmamak ve güneşe bakmamak, yıldızı parmakla 
göstermemek, yıldızları saymamak, ocakta duran yemeğe tükürmemek, ağacı kırmamak 
geçmişini sövmemek v.b. 
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Özet 
2013 Âşık Veysel’in ölümünün 40. yılıdır. Yazar, Âşık Veysel’in şiirlerinden hareket-

le, onun Türk Halk Şiiri Geleneği içindeki yerini belirlemeye çalışmaktadır. Yazar, Âşık 
Veysel’in geleneğe bağlı olarak, saz çaldığını, usta-çırak ilişkisi içinde yetiştiğini, şiirlerini 
halk şiirleri türleri içinde söylediğini, dilinin tamamen halk dili olduğunu, şiirlerinin konu-
sunun halk tefekküründen kaynaklandığını ifade etmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Âşık Veysel, halk şiiri geleneği, halk şiiri türü, saz, halk dili. 
 
Abstract 
2013 is the year of 40th anniversary of Âşık Veysel’s death. The author tries to put Aşık 

Veysel in place within the Turkish Folkloric Poem Tradition based on his poems. 
Furthermore, the author tells us that the poet-singer Âşık Veysel played saz, trained under 
master-assistant relation, voiced his poems as folkloric varieties, his language was totally 
folkloric and themes of his poems rooted from folkloric meditation. 

Key Words: Âşık Veysel, folkloric poem tradition, variety of folkloric poem 
 
Veysel, eskinin gezgin ozanları gibi sazla çalıp söylemeyi kendine ana ilke edinmiş, bu 

ilkeli davranışı ile de yurdun dört bir yanında ezgilerinin ve dizelerinin izleri kalmıştır.  
Veysel’in Türk halk şiiri içindeki yeri Cumhuriyet dönemi halk şiirinde düz koşmayı 

vurgulu söyleyişinde, halk duygularına iyi tercüman oluşunda ve kendine özgü bir tarz 
oluşturuşunda gizlidir. Ustalığı ise lirizmi iyi yakalayışında ve hayatının bazı kesitlerini 
dizelerine ustaca aktarışındadır. 

                                                 
* Emekli Öğretim Üyesi. İzmir/TÜRKİYE 
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 Baharda çağlayan bulanık sular 
 Durmadan kendini taşlara çalar 
deyişi halk şiirinin özünü oluşturan lirizmin Veysel’de ustaca dile gelişinin güzel ve 

etkili bir örneğidir. 
Saz, âşık için ilhamı kamçılayan bir alet olup âşıklık geleneğinin en önemli unsurların-

dan biridir. Bu unsuru Veysel, usta yüzü görmeden öyle özgün kullanmıştır ki, musikimiz-
de “Veysel düzeni” diye adlandırılan bir eda oluşturmuştur.  

Dîvân şairinin kalemi ne ise, âşığın da sazı ve tezenesi odur. Halk âşığı sazsız düşüne-
mez. Bu nedenle “Sazsız âşık kulpsuz testiye benzer” sözü yaygınlık kazanmıştır.  

Âşıklık geleneği içinde önemli bir yere sahip olan saz, âşıklarca kutsal bir varlık olarak 
görülmüş, ona çok değer verilip özenle korunmuştur.  

Âşık hep sazıyla övünür. Sazı onun dili ve gönlüdür. Onunla sohbet eder, onunla dert-
leşir, bütünleşir. Saz çalma geleneğini en iyi kullananlardan biri olan Âşık Veysel: 

Ben gidersem sazım sen kal dünyada 
Gizli sırlarımı âşikâr etme 
Lâl olsun dillerin söyleme yâda 
Garip bülbül gibi ah ü zar etme   
diyerek, onunla dert ortağı olmuş; 
Bir Veysel demişler olabilirsem 
Söylerim sözümü bilebilirsem 
Bir cura sazım var çalabilirsem 
Defli dümbelekli caz neme gerek  
biçimindeki ifadesiyle de sazın yaşamındaki yerini işaret etmiştir. 
Âşık Veysel’i kimileri elindeki sazla ilgi kurarak bir müzisyen ya da türkü okuyucusu 

gibi görme eğilimindedir. Oysa Veysel halk sanatı geleneğini sürdüren gerçek bir âşık, 
çağdaş bir sözcüdür. Onun türkü okuyuşu kendine özgü, ezik ve yanık bir okuyuştur.  

Veysel’in saz çalışındaki özgün tavrıyla, türkü söyleyişindeki doğal yorumuyla ve bı-
raktığı eserlerle Türk halk şiirinin yanı sıra halk müziğinin de önemli kilometre taşlarından 
biridir.  

Zaman içinde Veysel de, köyünden kopup -19. Yüzyılın usta âşıkları gibi- sazı elinde 
dolaşıp kent kültürünü köyüne taşırken şiirinde yeni ufuklara yelken açıp, yeni imajları, 
hassas kulakları ile algılayıp, gönül gözünün kevgirinde süzüp şiirine malzeme yaparak 
söyleyişini, ayrı bir yaratığın soluk alması biçimine sokup orijinalliği yakalamıştır.  

Onda bağırtılı, laf kalabalığı içinde anlamı müziğe feda eden bir tavır sezilmez. Söyle-
yişinde net, arı-duru, yapmacıksız bir Anadolu Türkçesi hakimdir. Sözcükler, yerli yerine 
oturmuş ve özgündür.  

Bütün şiirleri türkü formundan uzak, sazsız okunduğunda, koşma tadını gözler önüne 
sermektedir. Veysel’i Veysel yapan gizlerden biri de budur. O, çıktığı kaynağın, koşuktan-
koşmaya, bin yıllık birikimini yansıtan bir ayna gibidir. Besteleyip, sazının eşliğinde ustaca 
okuduğu: 

 



KÜLTÜR EVRENİ - UNIVERSE OF CULTURE - ВСЕЛЕННАЯ КУЛЬТУРЫ 
 

 82 

 Güzelliğin on para etmez 
 Şu bendeki aşk olmasa 
  * * 
  Kuş olsan da kurtulmazdın elimden 
  Eğer görsem idi göz ile seni 
  ** 
 Dağlar çiçek açar  
 Veysel dert açar 
  ** 
  Yeter artık yumma gözün kör gibi 
dizeleri gelecek kuşaklarda da insanların yüreğini derinden sarsacak özgün ve kalıcı 

söyleyişlerdir.    
Âşıklar, âşıklığa başlamayı, ya da yetişip usta âşık olmayı geleneksel bir unsur olarak 

gördükleri iki önemli yol olan usta yanında yetişme ya da rüyada bade içerek, badeli âşık 
olmaya bağlarlar.  

Usta-Çırak geleneği âşık edebiyatının yüzyıllar boyu yaşatılan geleneklerinin en önem-
lilerinden biridir. Bu gelenekte âşıklar genellikle bir usta âşığın önüne diz çöküp onun çıra-
ğı olarak yetenekleri ölçüsünde olgunluğa erişmenin güç yollarından geçerler.  

Gelenek gereği icracılık ve âşığın şairlikteki başarısı için üstad da denilen usta bir âşı-
ğın yanında uzun süre ders alması benimsenmiştir.  

Her âşık ustası ile iftihar eder. Tokatlı Nuri, ustası Emrah’ı: 
 “Sorarlarsa âşık sadıkın kimdir 
 Nuri vardır Emrah çıraklarından”1 
biçiminde yad ederken, Âşık Veli ustası Kemterî’yi: 
 “Veli’m eydür Kemter gitti kimim var 
Kemter’i aldırdım yeni gamım var 
Ustam idi yapılacak damım var 
Hiç bu iş gelmedi başıma felek”2 
biçiminde övgüyle dile getirir. Veysel’de bu durum söz konusu değildir dense de Vey-

sel’in köylüsü Âşık Hıdır Dede’nin Veysel’in yetişmesinde emeğinden söz edilir. Gülağ 
Öz’le yaptığı bir konuşmasında Hıdır Dede için “Rahmetlinin bana çok emeği geçti”3 diye-
rek doğrulamıştır. Buna rağmen usta-çırak geleneğini tam sürdürmeyen Veysel’in çırağı da 
yoktur. Fakat kendinden sonraki pek çok âşığa büyük etkisi vardır.  

                                                 
1 Zeki Oral, Tokatlı Nuri, İst.  
2 Mehmet Yardımcı-Hayrettin İvgin, Zileli Âşık Ceyhunî Hayatı Sanatı Şiirleri ve Diğer 
Ceyhunî’ler, Ankara, 1996, s.52 
3 Gülağ Öz, Hıdır Dede ve Zakirlik Geleneği, Dost Dost Dergisi, S.13, s.40 
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Rüya sonrası âşık olma, genel adı ile bade içme de âşık edebiyatının önemli gelenekle-
rindendir. Kimi âşıklar gerçekten bade olayını yaşamış âşıklardandır. Kimilerinin de şiirle-
rinden badeli oldukları anlaşılmaktadır.  

Veysel ise badeli âşıklardan değildir. O, çalışıp didinerek belli bir düzeye ulaşmıştır. 
Her ne kadar kimi şiirlerindeki: 

Elinden bir dolu içtim 
Türlü türlü derde düştüm  
şeklinde söyleyişleri bade içme (buta alma) geleneğiyle çağrışım yaratsa da, Veysel’de 

rüya olgusu yoktur. Bunu kendisi de ifade etmiş, Erdal Öz’le yaptığı bir konuşmasında 
çalışarak kazandığını söylemiştir.4 Adnan Binyazar’ın “Veysel de dolu içmiş, Hak âşığı 
ozanlar kuşağına katılmıştır” vurgulaması aşırı bir abartma sayılmalıdır. Üstelik 
Feryadî’nin bade içme olayını: 

Kabını yumaya bulamaz karı 
Hint’ten Hindistan’dan bahseder yâri 
biçiminde ağır bir dille yerdiği de bilinmektedir. 
Âşık edebiyatının önemli geleneklerinden biri de âşık karşılaşmalarıdır.  
Ne yazık ki Veysel’i çok iyi atışma yapan bir âşık olarak görememekteyiz. Elbette 

bunda fiziki yapısına bağlı bazı hususların önemli etkisi olmuştur. Şüphesiz Veysel’e hiç 
atışma yapmamıştır denilemez. Örneğin, Âşık Çakır’la 1936’da Yozgat’ın Çayıralan ilçe-
sinde atışma yaptığı ve 1942’de de Kastamonu Halkevi’nde Behçet Kemal Çağlar yöneti-
minde atışma yaptığı yazılı kaynaklarda yer almaktadır. Ayrıca, Kul Ahmet’le yaptığı: 

 
Veysel:     Kul Ahmet: 
Uyanan milletin ismi cihanda         Uyanan milletin şanı cihanda 
Bu günde mi yarında mı dünde mi  Bu günde var yarın da var dünde var 
Bu ilmin ışığı hangi insanda   Yeryüzünde olan bütün insanda 
Akılda mı fikirde mi fende mi   Akıl da var fikir de var fen de var 
biçiminde başlayan atışması geleneği yansıtmakla birlikte o, hiçbir zaman Semaî, 

Selmanî, Murat Çobanoğlu, Şeref Taşlıova, Reyhanî gibi atışmanın önemli âşıkları arasına 
girememiştir. Yalnız Veysel’de: 

Çarık:     Mes: 
Aman kardeş çok üşüdüm   Elin yüzün çamur bu ne 
Sen köşede ben dışarda   Git ahırda kızınsana 
Senin ile kardeş idim    Laf istemem uzun çene 
Sen köşede ben dışarda   Ben köşede sen dışarda 
biçiminde başlayan çarık-mes atışması geleneksel atışma kurallarına uymasa da top-

lumsal karşıtlıklara duyarlığını sergileyen bir çeşit atışma uyarlaması olarak görülür. Bu 
şiire dayanarak bir başka şiirinde de kendi konumunu: 

                                                 
4 Muzaffer Uyguner, Âşık Veysel, Bilgi Yayınevi, Ankara 1990, s.19 
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   Oğlum kızım hep çarıklı 
   Mes giymemiş soyum benim 
diyerek dile getirmiştir. 
Onun şiirleri arasında geleneğe bağlı olarak ustalık işareti sayılan, b,p,m dudak ve v,f 

diş dudak seslerini kullanmadan şiir söyleme tekniği olarak bilinen ve edebi bir terim ola-
rak leb-değmez de denilen dudak-değmez yoktur. Böyle bir teknik yoktur ama, onda, her 
âşıkta görülmeyen bir doğallık, bir özgünlük vardır.  

Veysel herhangi bir muamma da çözmüş değildir. Eski deyimle askı indirmemiştir. 
Dedim-dedi tarzına hiç heves etmeyen Veysel, herhangi bir âşığın bir şiirine de nazire söy-
lememiştir. Ümmi olması nedeniyle bir şiiri tanzir etmesi de beklenmemelidir. Bir âşığın 
geleneğe bağlı unsurların tümünü yerine getirmesi de zaten beklenemez. 

Âşık edebiyatının önemli gelenekleri arasında sayılan tarih düşürme, âşık edebiyatında 
da divan edebiyatının etkisi ile uygulanmaya başlanmış ve zaman içinde gelenek haline 
dönüşmüştür. Âşıklar, kıtlık, yangın, sel felaketi, salgın hastalık, önemli savaşlar vb. top-
lumu yakından ilgilendiren sosyal yaşamla ilgili olaylarla, kendi doğum tarihlerinin şiirle-
rinde tarihi birer belge gibi kalmasını istemiş ve dörtlükler arasında tarih belirtmişlerdir.  

Kimi âşıklar EBCED hesabı denilen ve her harfin bir sayıyı işaret ettiği yöntemle divan 
tarzında tarih düşürürken, kimileri hicri, kimileri rumi, kimileri de miladi takvime göre 
tarih düşürmüşlerdir. Veysel, yaşadığı çağ itibariyle ve ümmi oluşu nedeniyle miladi tak-
vime göre iki şiirinde önemli tarihleri vurgulamak istemiş ve tarih düşürme yöntemine baş 
vurmuştur. Bunlardan biri: 

 Üç yüz onda gelmiş idim cihana 
 Dünyada bakmadan ben kana kana 
biçimindeki doğum tarihini belirttiği dörtlük, diğeri de: 
 Dokuz kırk altıda uğradım gördüm 
 Veysel der içimden ağladım durdum 
 Bu ulu Tanrı’dan isteyin yardım 
 Gayret kuşağını kuşan Erzincan  
dediği Erzincan depreminin tarihinin belirtildiği şiirdir.  
Övgü ve yergi âşık edebiyatının özünü oluşturur. Övgülerinde, aşkla ilgili olarak en 

çok âşık-mâşuk ve rakip üçlüsü ortak olarak ele alınmıştır. Ancak, âşık bir divan şairi kadar 
mazmunları ön planda tutmadan yalın bir eda ile aşk konusuna yer vermiştir. Veysel, bir 
şiirinde: 

 Güzel yüzün görülmezdi / Bu aşk bende dirilmezdi 
 Güle kıymet verilmezdi / Âşık ve mâşuk olmasa 
deyip âşık ve mâşuk kavramını ustaca dizelerine aktarmıştır.  
 Veysel’in sevi konusunda kendisinden önce gelen halk ozanları ile aynı anlayışta 

olduğu görülür. Sevi onun için ucu bucağı görünmeyen bir denizdir.  
  Aşk denilen bu deryaya / Çıkamazsın girme gönül 
diyerek, bu denizin hem derinliğini, hem de sınırsızlığını dile getirmiştir.  



KÜLTÜR EVRENİ - UNIVERSE OF CULTURE - ВСЕЛЕННАЯ КУЛЬТУРЫ 
 

 85 

  Âşık gerek övgü, gerekse yergide sınır tanımaz. Veysel ise övgü ve yergilerinde 
daha ölçülü olmuş, hep insancıl, ılımlı tavır takınmıştır. Yeri gelmiş sevdiğine duygularını : 

 Söyletme garip Veysel’i / Candan sevdiğin güzeli 
 Gâhi uslu gâhi deli / Tenha bulsan sarılman mı 
biçiminde Karacaoğlan edasında dile getirmiş, yeri gelmiş; 
  Güzelliğin on para etmez / Bu bendeki aşk olmasa 
  Eğlenecek yer bulaman / Gönüldeki köşk olmasa 
diyerek yüreğindeki sevdasını olgun bir âşık edası ile sergilemiş, yeri geldiğinde: 
“Topraktan öğrenip kitapsız bilendir halk” özdeyişinde vurgulanan bilgelikle çıkmıştır 

karşımıza.  
  Birinin aklı yok deli divane / Bir kısmı muhtaçtır acı soğana 
  Bir kısmını zengin etmiş yan yana / Şimdi kendi saklanıyor sır gibi  
diyecek kadar haksızlığa ve adaletsizliğe Tanrı bile olsa söyleyeceğinden geri durma-

mış, “Veysel’in elinden tutulmasa , devlet desteği olmasa Veysel, Veysel olmazdı” diyenle-
re karşı yine ılımlı tavrını bozmadan, imalı bir şiirle: 

  Yüce dağlar ova gibi düzlenmez / Veysel muhannetten kerem gözlenmez 
  Tilki gölgesinde aslan gizlenmez / Yiğidin gölgesi kendinden olur 
biçiminde yanıt vermiştir. O, ulus olmanın bilincine varmış bir ortamın sanatçısı tav-

rından hiç uzaklaşmamıştır. Hassastır: 
  Veysel bu sevdadan vaz geç dediler / Olup bitenleri yaz geç dediler 
  Sevdiğin kapıdan az geç dediler / Acı sözü sevdiğimden işittim 
diyecek kadar da duygusaldır.  
Veysel yergilerinde ne Pir Sultan, Dadaloğlu ve Köroğlu gibi sert, ne Karacaoğlan ve 

Emrah gibi yumuşak edalıdır. O, ikisinin arasında sertliği doğa sevgisi ve insan sevgisiyle 
özümletip eleştirilerini bilgece yapmıştır.  

Veysel, kavga adamı olmamakla beraber, yeri geldiğinde 13. yüzyılda Timur’un Ana-
dolu’yu istilasında yaptıklarını görünce, bir gönül adamı olan Yunus Emre’nin; Timur ve 
adamları için: “Yediği insan eti / İçtiği kan olısar” dediği gibi: 

  Beni hor görme kardeşim / Sen altınsan ben tunç muyum 
  Aynı vardan var olmuşuz / Sen gümüşsen ben saç mıyım  
diyecek güçle sazına yaslanıp direnmesini bilen, gönül adamlığının yanı sıra yürek 

adamıdır.  
Toplumun her kesiminde insanların Veysel’i sevip, ona sahip çıkması gerçekte onun 

ezilmiş Anadolu insanının ortak duygularını herkesin anlayabileceği bir dille, estetik bir 
potada yoğurup sunmasında yatmaktadır. Gerektiğinde Veysel, coşkun bir sel gibi akar 
fakat etrafını yıkmaz. "El birlikle çalışalım vatana / Çok okul fabrika kuralım kardaş" dize-
leriyle başlayan şiirinde de görüldüğü gibi onun toplum ve toplumsallık anlayışı ülke kal-
kınması için yapılması gereken çalışmalardır. Veysel, ülkenin kalkınması için bilgiye ge-
reksinim olduğunu, bu amaçla eğitime önem verilmesini vurgulamış, köy enstitüleriyle halk 
evlerini savunmuştur. “Cahiller dikensiz çalı sayılır” gibi deyişleri toplumun ilim ve fenne 
yönelmesi gerektiğinin ve kalkınmanın ancak bu yolla olabileceğinin işaretidir. Gözleri 
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görmeyen, sazının ve sözünün gücü ile ayakta durabilen bir sanatçı olarak Veysel’den daha 
fazlası beklenmemelidir. 

Âşık şiirinde de divan şiirinde olduğu gibi bülbüle benzemek, güle dönmek ortak un-
surlardandır. Ne var ki, divan şairi gibi sanat yapma kaygısı hiçbir zaman ön planda tutul-
mamıştır. Bir deyişinde: "Gönül ister kavuşmayı ölmeden / Gül olmasa bülbül ah ü zar 
etmez"  

diyerek sanki divan şiirinden esinlendiğini sezdirir. Oysa bu divandan etkilenme değil, 
Veysel’in gönül gözünün dışa vurumudur. O, gözü görmediği halde, doğanın, kırların ve 
çiçeklerin temiz havasını ince bir lirizmle dile ve tele dökmüştür. Veysel’in ilginçliği imge-
lerinin zenginliğinden gelmektedir. Doğa ve evren Veysel için çok önemlidir.  

Doğa bir bakıma onun için Tanrı’nın insanlara ve bütün canlılara verdiği en büyük ar-
mağandır. O, ormanların varlığını korunması gereğini vurgulamış, doğayı hep övmüştür.  

Veysel’e asıl ününü Anadolu insanını yakından ilgilendiren konular vermiştir.  
  "Tarlam sana üçyüz fidan aşlasam / Tarla coşar fidan coşar el coşar" 
dörtlüğüyle başlayan şiiri insan emeğinin toprakla bütünleşmesinin önemine dikkat çe-

ken ifadelerdir. Anadolu insanını en çok saran, en güzel şiiri ise meşhur Toprak şiiridir. 
Veysel, derdini sazına döktüğü gibi yorgunluğunu, kırgınlığını, kahrını da toprağa döker. 
"Dağlar çiçek açar / Veysel dert açar" derken gönlündeki sırları tarlasında yeşeren otlara, 
ekinlere, bahçesinde filizlenen ağaçlara açmaktadır. Veysel’in şiirinde toprak sadık yardır. 
Onu bağrına basacak bir sığınaktır. Veysel’in toprağı toprak olarak sevmesi yanında vatan 
olarak sevmesi ve ona bağlanması da önemlidir. "Aslıma karışıp toprak olunca / Çiçek olur 
mezarımı süslerim" deyişi insanın topraktan yaratıldığı efsanesini vurgulamaktadır. Toprak 
şiirindeki “Kazma ile dövme” sözleri emek-üretim ilişkisini ustaca ortaya koymaktadır. Bu 
bilinçle söylenmiş bir şiirdir.  

Aşık edebiyatında ustalığın belgesi öncelikle ele aldığı konuları en iyi biçimde işleye-
bilmesidir. Yoksa unutulup gider. Veysel’i unutulmaz kılan ele aldığı konuları özenle işle-
yişidir. Çoğu kimse gurbet konusunu dizelerine aktarmıştır ama Veysel’in: "Yeni mektup 
aldım gül yüzlü yardan / Bekletme yolları gel diye yazmış" deyişindeki doğallık ve rahatlığı 
herkes yakalayamamıştır. Âşık şiirinde ve divan şiirinde büyük ölçüde konu birliği vardır. 
Her ikisinde de en çok tasavvuf ve aşk konuları işlenmiştir. Gerek âşık gerekse divan şii-
rinde ortak olarak yer alan nasihat konusu âşık şiirinde daha fazla işlenmiştir.  

Âşık, çevresindeki kişilere göre daha bilge bir kişiliğe sahip olması nedeniyle nasihat 
ağırlıklı şiirlere daha çok yer vermiştir. Veysel bir şiirinde: "Olmak istiyorsan dünyada 
mesut/ Hak’a halka yarayacak bir iş tut" diyerek hem nasihat etmiş, hem de bilgece yol 
göstermiştir.  

Veysel’in tasavvuf felsefesi dahilinde söylediği en iyi şiirlerden biri "Uzun ince bir 
yoldayım" şiiridir. Veysel ancak 40 yaşından sonra tasavvuf konularından söz eder.  

İleri yaşta tasavvuf felsefesini yaşamına sindiren Veysel Tanrıyla sanki sohbet eder. O, 
işlevi itibariyle hem mutasavvıf hem de lirik bir âşıktır.  

Veysel, bağlı bulunduğu ve özenle sürdürdüğü âşık edebiyatı geleneği içinde, karanlık 
evreninden ışıklı bir dünya görüşü çıkarabilmeyi başarmış ender kişilerdendir.  

O, eski biçimiyle yeni özü bulmuş ve kalıcı deyişler söyleyebilmiştir.  
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Veysel, kimilerinin dediği gibi âşıklar zincirinin son halkası değil, uzayıp giden âşıklar 
zincirinin en önemli halkalarından biridir. O, yaşamında kaldığı parlaklık ölçüsünde hep 
dile getirdiği zöhre yıldızı gibi parlak kalacaktır.  
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“DEDE KORKUT DESTANI”NDA DUDAKLANMAYAN  
KALIN ÜNLÜ UYUMU 

 
HARMONY OF NON-LABIALIZED HARD VOWELS IN THE 

“EPIC OF DEDE KORKUT” 
 

СОЧЕТАНИЕ НЕГУБНЫЕ ТВЕРДЫХ ГЛАСНЫХ В «ЭПОСА 
ДЕДЕ КОРКУТА» 

 
Aleddin EYVAZOV* 

 
 

Özet 
“Dede Korkut Destanı”nda kalın ünlü uyumu şimdiki Azerbaycan diline uygundur. 

Şimdiki uyğunluk hem de bazı tarihi farklılıklar göstermektedir. Makalede dudak uyumu ve 
damak uyumu (düz ünlüler) kendini göstermiştir. Yazar, her iki yönde kalın ünlü uyumunu 
olgularla ortaya koymuştur.  

Anahtar Kelimeler: Dudaklanmayan, kalın, ünlü, uyum. 
 
Resume 
Non-labialized hard vowels in Azerbaijan language are vowels a and ı. harmony of 

these vowels “E p o s” are shown. These a-ı, a-a, ı-a, ı-ı forms. The author could duly 
explain material opinion to the reader.  

For example: qarı-qarshı, baba, ala, gıza, gılınj, gızıl and etc. words are being used in 
our language 

Key Words: Non-labialized, hard, vowel, harmony 
 
 
Kalın ünlü uyumu  
 Kalın ünlülü sözlerin uyumu hakkında A.Ahundov yazmıştır: “Bu kanuna göre art ün-

lü heceyle başlayan sözlerin diğer heceleri de art ünlü oluyor: ba-ba-la-rı-mı-zın, yur-du-
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mu-zun, al-tı-mı-şın-cı” (A. Axundov.1984: 212). Kalın ünlü hecelerin uyumunu iki yere 
ayırmak teklif edilmiştir:  

1. Düz kalın ünlü uyumu,  
2. Yuvarlak kalın ünlü uyumu.  
İnce ünlü uyumunun da bu şekilde yapıldığı dikkate alınmalıdır.  
 
Düz kalın ünlü uyumu  
Düz art ünlüler/kalın ünlüler/ a ve ı ünlüleridir. Bu ünlülerin sözlerde bir-birini izleme-

sinin dört şeklini A.Ahundov göstermiştir:  
1. a+ı uyumu: ağız, balık, karı, darı ve benzeri  
2. a+a uyumu: elma, badem, kanat, karga ve benzeri 
3. ı+a uyumu: kısa, sızak, tıkaç ve benzeri  
4. ı+ı uyumu: kırış, kırık, yırtık ve benzeri 
“Destan”da bu kuralla sözlerde uyumları izleyek:  
 1. a+ı uyumu: yazmış, ağızlı, azdı, tağınık agındılı, arı, ardı, ayğırı, aygır, azdı, anısı, 

anıtdı, aldı, kaldı, karıntaşı, ağzı, yarımasun, yarçımasun /sayfa 57/, başı, saçını, tazı /sayfa 
58/, anı, aydır, atı, atını, atdı, yardı, aydır, yardığı, basıl, Kalın /oğuz/, gahınc, aldı, hanım, 
ayrı, alı, vardır, adı, ağır, Bayandır, vardı, bağır, basdı, ağız, ağzın, bagdı /sayfa 55/ 

 Dipnot: Destanda öyle sözler var ki, bu uyumda /a+ı/ dilimizde şekil almıştır, fakat 
destandaki yazılışı bu sözleri uyuma dahil etmemize engel oluyor, örneğin: atumı, alub, 
başuma, Banu /çiçek/, ganlu, garşu, başlu, ayğurı /sayfa 55/, garşu/ tekrarlanan sözleri bile-
rek yazıyoruz /başlu, aşurdı, asılu, alub, garşu, gapuyı, aruğın /57/ ve benzeri.  

Bu sözlerin yazılışındaki u ünlüsünün okunması araştırmacıların ilgi alanında olmuştur. 
(Мирзязадя, 1990:27) /ileride o+u uyumunda bununla ilgili konuşulacaktır/ 

Eklerle ilgili öyle uyum şekilleri var ki, onlar bazen uyuma bağlı olmuyor, bazı sözler-
de ise ekler sözün/uyumu bozulmuş ikinci, üçüncü hecelerden sonra/ilk hecesindeki ünlü-
lerle uyumludur, örneğin: alub, ganlu, garşu, başlu ve benzeri.  

ikinci halde:  
başuma, aşurdı, asılu, gapuyı, aruğın ve benzeri /sayfa 55-58/ 
2. a+a uyumu:  
Bu uyumda olan sözler nispeten daha fazla. Bir kaç söz tekrarlanmazsa, demek oluyor 

ki sayfalarda eşitlik mevcut /46/43/  
Sözler: atalım, atlanın, atlandılar, atdan, garvaş/dılar/, sarmaş /dılar, gavradı, bağdama-

sın, bağdadı, arkası, barmağından, parmağına, sagallu, baba, mana/sağır nun-la/, hampa, 
gartaşı, Garçar, ana /III tek/, vara, gardaşını, şahbaz, nagah, gaçma, gara /sayfa 55/, allah, 
gada, ayaklılar, sana, aşmağa, aydan, gardaşın, yaragla, Garcarı, sapasağ, maya, aşmamış 
/56-57/, zamanında, atardı, adağlusından, kaftan, yoldaşlarına, hasarı, kalabalık, ağlayıvanı 
ve benzeri /sayfa 58/  

Bu sözleri bir kaç gruba ayırmak mümkün:  
a/ bazı sözler iki ve üç heceli olmakla a+a, a+a+a uyumundadır, örneğin:  
arka/sı/, parmağ/ından, parmağ/ına, sakal/lı/, baba,  
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hampa, gartaş /ı/, Garcar, allah, gada, ayak/lılar,  
gardaş/ın/, garcar /ı/, maya, zaman/ında/, gartan, hasar /ı/...  
b/ bazı sözler sadece birleştiği ek ve eklerle a+a, a+a+a uyumunu oluşturuyor, örneğin: 
yarakla, yoldaşlar/ına/, kalaba/lık/, ata/lım/, at- 
lan/ın/, atla/dılar/, atdan, garvaş/mak/, garvaş/dı- 
lar/ sarmaş/dılar/, sağdad/ı/, mana, ana, vara, na- 
gah, kaçma, sana, aşmağ/a/, yoldaşlar/ına/ ve benzeri  
burada olan zengin ekler de göz önündeler/ bakınız: (Hudiyev,1990, s. 113-120/ 
3. ı+a uyumu: kısa, çıkardı, kızdan, ısmarladım, /sayfa 55/, sıçradı, kısrağa, 

/57/yılğadı/58/, sıglayıbanı, Gıyan, çıkardı, çıkarıb, yırtar/59/, sıçradı, ısmarladı/60/. Genel 
olarak a+a uyumuna göre azlık oluşturan bu uyumlu sözler bazı sayfalarda takip edilmiştir:  

Çığnam-çığnam kayalardan çıkan su! /sayfa 44/ 
ı+a uyumlu sözlerin eklerle ilişkisine dair şunu söylemek olur ki, bu sözler ı ve a içe-

rikli eklerden a ünlüsü olanlara meyillidir.  
4. ı+ı uyumu: çıktı/lar/, kızın, kızı /sayfa 55/, sığındı, kılıncın, kıldı, kızmasın /sayfa 

56-57,  
kılıncın, sıyırdı /sayfa 58/, kısıl/mağa/, kıyısın, yığır/lar/,  
yığırsız, yıldır, /sayfa 60/, /sayfa 61/, sıyırdı /sayfa 62/ 
ı+ı uyumu ı+a uyumundan az görülüyor.  
Yuvarlak kalın ünlü uyumu 
Yuvarlak kalın ünlü uyumuna ait A.Ahundov dört şekil göstermiştir. Bunlar aşağıdaki-

lerdir:  
1. o+o uyumu: oklava, onkolog  
2. o+u uyumu: boyun, koyun, domuz, yosun ve benzeri  
3. u+o uyumu: buzov, dublör, furgon, futbol ve benzeri 
4. u+u uyumu: bulut, kuzu, duru, uyku ve benzeri 
Yazar yazıyor: “Görüldüğü gibi Azerbaycan dilinde yuvarlak kalın ünlü uyumu, özel-

likle de yuvarlak açık ünlü uyumu çok sınırlı. Bunun nedeni şu ki, yuvarlak ince, açık ə 
ünlüsü gibi o ünlüsü de sözün sadece birinci hecesinde kullanılıyor /bir-iki örnek istisna 
(Axundov.1984: 212/ 

1. o+o uyumu: destanda bu uyumlu sözler yok derecesinde. Sadece sonuncu boyda “Üç 
Ok, Boz Ok karşılaştılar” /sayfa 126/ cümlesinde Boz Ok sözünde bu uyum olsa da, bu söz 
bileşik sözdür ve ayrı ayrı söyleyiş, yazılışa mensuptur. A.Demirçizade ve A.Ahundov gibi 
araştırmacılar bununla ilgili gerekli fikirler ileri sürmüşlerdir. A.Ahundov yazıyor: “o” ünlü 
hecesinden sonra gelen hecelerde a ünlüsü kullanılıyor: boğaz, boran, goşa, dovğa, dovşan, 
yovşan, zoğal, koramal, motal, soğan, torağay, çolak 

ü ünlü hecesinden sonra a ünlüsü kullanılıyor: bulak, kumaş, duman, yumak, sumag, 
tula, çuka ve benzeri. Böyle tip sözlerde dudak uyumu bozuluyor (Axundov.1984:213) 

Destanda böyle uyumlu sözlere / o+a uyumlu ve u+a uyumlu/ rastlanıyor. Örneğin:  
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a/ o+a uyumlu sözler: orta /mızda/, nola, olan, oda/mıza/, oda/larına/, konak/lık/, 
goma/gaçına-goma/, olar/sa/, otağ/ına/, yoldaş/lar/sayfa 55/, goa-goa, ola, oğlan/mısan/, 
yoldaş/larına/, otağa, tolaş/mış/sayfa 56-58/, bozlar/san/, sorar, olsam, otağ/ı/, ozan/sayfa 
61/, çoban, çokan/çovkan/ ve benzeri/ sayfa 43.  

b/ u+a uyumlu sözler: urmak, bunal/dı/, guçan/dı/, turmak, turma/dın/, buta/sayfa 55/ 
ve benzeri  

A.Demirçizade ise o+o uyumuna ait yazmıştır: “bu ünlü uyumu edebi dilde genel hal 
değildir, tek tek söz köklerinde böyle uyum örneğine rastlanıyor” (Дямирчизадя.1972: 
132) 

2. o+u uyumu: Bu uyumda gerek çağdaş dilimizde, gerekse de eski yazılı abideler ve 
“Destan”ın dilinde pek çok sözlere rastlanıyor. Örneğin: koltuğ/una/, olub, olur/sam, oğuz, 
olsun, oğuz/da/, oldur, korkut, otur/ardı/sayfa 55/, yoktur, yoruldu, yoktur,  

olur/sınız/, kopuz/ı/56-57/, oturar/lardı/, olursız/,  
koyul/dı/, otur/ardı/, olsun, korku/dır/sayfa 58.  
Destanda bazı sözler var ki, bu sözler çağdaş dilimizde o+u ve u+u uyumunun arkaik 

şekilleri sayılmalıdır, örneğin:  
oldı, oğlı, okı /yalım/, toğlı, turı/sayfa 55/, toglı,  
noldı, ogı/dı/, oldı, yola/na/, oldı, oldı/lar/sayfa 56-57 
Bu uyum/ o+ı hakkında araştırmacıların bazı düşünceleriyle tanışmak çalışmanın yara-

rına olardı. Şöyle ki, Destanda bu sözler bazen müvazi şekilde kullanılmıştır. Yani burada 
yazılış ve okuluş bazen ya aynı olmuş, ya da metni okuyan yazarlar tereddüt etmişlerdir. 
Bununla ilgili H.Mirzezade şunu göstermiş ki, eskiden dilimizde ünlüleri ifade etmek için 
arap alfabesinde olan ünlülerin bir kaç ünlü sesi ifade etmesi yazar ve okuyucuların aklını 
karıştırmıştır. Aşağıdaki paylaşımda bu açık şekilde görülüyor:  

 I     ə         u,ü        
 
 
      e    o,e

          I  
Yazar yazmıştır: “arap alfabesinin özelliğine göre Azerbaycan dilinin seslerini yazıda 

tamamen/ yani olduğu gibi- E.A./” göstermek olmuyordu, bu zorluk yüzünden ünlü uyu-
munu izleyen zaman belli engeller ortaya çıkıyordu. Arap alfabesinde olan bir sesin bir ekli 
olmasına rağmen sözlerin okunmasında başka şekil alınıyordu.  

Azerbaycan yazısının yeni alfabeye geçmesiyle ilgili olarak dört şekilde yazılan- çi, -
çı, -çü, -çu; -lü, -lu; -li,-lı; -lık, -lik, -luk kelime yapan ekler gibi diğer eklerde arap alfabe-
siyle esasen iki veya üç şekilde - çi+++++, li ++++, -lu +++++, lik, -lık-luk ++++++++ 
şeklinde yazılıyordu” (Мирзязадя.1990: 27) Buradan da görüldüğü gibi “yeni alfabeye 
geçmesiyle ilgili olarak” deyimi şunu belirtiyor ki, bugünlere kadar biz eski yazıya dayana-
rak kendi dilimizde olan şekli yazmaya cesaret etmemişiz. Şüphesiz bu “Dede Korkut Des-
tanı”nda da kendini göstermiştir. Yani şu an hakkında konuştuğumuz söz ve ek ünlülerinin 
ifade olunmasıyla ilgili katiplerin yazdıklarını okurken dilimizin özelliğine uygun okumaya 
gayret etmemişiz. Bununla ilgili prof.E.Demirçizade çok derin araştırma yaparak asıl “Dede 
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Korkut Destanı”ndaki sözlerin yazılışı ve okunuşuna dair kendi düşüncelerini bildirmiştir 
(Дямичизадя.1979: 106-109) 

Destanda yazılışı ve okunuşuna göre enteresan olan, yani uyumu bozulan sözlere sık 
sık rastlanıyor.  

Örneğin, ince ünlülü sözlere ait: /sayfa 55-58/ etegüne, görkli, yetürin, getürin, 
getürdiler, elün, elümi, getürersinüz, getürmiyecek, dileyübdir, büre ler, üçini, kendüsi, 
üyişdiler, delünin, ötri, geysün... Kalın ünlülü sözlere ait/ sayfa 55-58/:  

garşu, toglı, başlu, ogın, okın, başuma, tokınç, urdı,  
kanlu, ayrılup, garşu, oğlı, ayğırı, başlu, Turı, atub,  
suyımdan, gurısın, buyrugüle, asılu, yolına, kuyruksuz,  
oldı, yarımasun, yarımasun, yarçımasun, olırsınız, alub,  
kapunı, aruğın, gopusı, adağlusından, olmayalım, koyıldı,  
korkutur, toyınca, yalnuz, baturdı, umudı ve benzeri /55-58/ 
Destanda böyle yazılışlı sözler fazla, ince ünlülü sözlerin yazılışına ise daha sık rastla-

nıyor.  
3. u+o uyumu: Bu uyumda olan milli sözlerden buzov sözünü örnek gösteren 

A.Ahundov yazıyor: “u ünlü hecesinden sonra gelen heceden sonra a ünlüsü kullanılıyor” 
/bundan önce o+o uyumunda da bununla ilgili konuşulmuştur/ u+a tipli sözlerin uyumunu 
o+a tipli sözlerin uyumuyla birlikte örnek gösteren yazar “Ünlülerin oluşum yeri veya dilin 
yatay durumuna göre sertleşme kanununa bağlı olan sözler” grubundan dudak uyumuna 
bağlı olmayan sözler sırasına dahil ediyor: bulak, kulak, kumaş ve benzeri. o+a uyumu gibi 
u+a uyumunda da/ dudak uyumu bozulan sözler/ destanda pek çok sözlere rastlamak müm-
kündür, örneğin: dutalım, urmak, gucan/dı/, turmak, turmadın/-madan/, buta//sayfa 55/, 
bura/ya/, turma/dı/, yukarıda, kulaksız, bunları, sultanım, kurban, tutsak ve benzeri /sayfa 
56-58/  

A. Demirçizade yuvarlak ünlü uyumuna ait yazmıştır: “Çağdaş Azerbaycan dilinde düz 
ünlüler üzere uyum, yani damak uyumu daha genel ve daha sabittir, yuvarlak ünlüler üzere 
uyum-dudak uyumu nispeten kısıtlıdır. Bu yüzden de terkibinde düz ünlülerden a, ə gibi 
açık ünlü olan ekler her türlü söz kökü/ anlam ve talebe göre/ birleştirilebildiği halde, terki-
binde u, ü olan ekler sadece yuvarlak ünlülü hecelere birleştirilebilir. Burada şunu belirtme-
liyiz ki, çağdaş Azerbaycan dilinde, özellikle de edebi dilde kullanılan söz ve eklerin bazı-
ları ünlülerin sertleşme kanununa uymuyor” (Дямирчизадя.1972: 130). Sonra yazar bu 
sözlere dair şunları yazmış ki, bu sözler-yani ünlülerin sertleşme kanununa uymayan sözler 
yabancı dillerden alınan kelimelerdir/ kitap, mektup, müzakere, piyoner, iktisadi, radyo ve 
benzeri/ Fakat A.Demirçizade dilimizde ünlü uyumuyla ilgili enteresan olguyu göstererek 
yazmıştır: “o, e, ə seslerinden oluşan hecelerden sonra gelen hece ünlüsü başka ünlü olma-
lıdır, yani terkibinde o ünlüsü olan heceden sonra ya a, ya da u ünlüsü gelebilir/ bakınız: 
A.Ahundov, belirtilmiş eseri, sayfa 213/ Terkibinde ö ünlüsü olan heceden sonraki hecede 
ya ə, ya da i ünlüsü gelebilir... Buradan da belli oluyor ki, Azerbaycan dilinde yuvarlak 
ünlülerden düz ünlülere geçmek/ yani o-a, u-a, ö- ə, ü- ə/ mümkün olduğu halde, düz ünlü-
lerden yuvarlak ünlülere geçmek/ a-oo, a-u, ö-ü, i-e, i-ü/ mümkün değildir... Azerbaycan 
dilinde dudak uyumu gittikçe zayıflamaktadır (Axundov.1984: 213) 

Bu söylenenleri KDG’da görmek mümkündür, yani bu uyumda olan sözler kendini 
göstermiştir.  
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o+a uyumuna ait: sorar, olsam, yoksa, görda/mı/, Tondaz/ı/, sorarsan, orğanla, 
toğrana/yım/, toprak,  

/59/ yola, otlanub/, yoldaş, yoldaş/ımdan/, yoldaş/ın,  
doyam/adım/, goa/goya/, ozan, çobanlar, onaltı,  
bozlar/sayfa 60/, soylamak/ her boyun sonunda/... 
y+a uyumu: kurban, budağ/ı/, tutsağ/ıyam/, sayfa 59. bular/sam/, bunda, turar, 

murad/ına 
kulağ/ın/, kucak/ladı/, durarsan, bulsan, bundan,  
Burla, ura/lım/sayfa 60 
ö. ə uyumu: böyle, görmeğe, göre/lim/, sayfa 59-60. göynedi/61/ 
e. ə uyumu: bununla ilgili ince ünlü uyumunda konuşulmuştur. Bu zaman ə.y varyantı-

na da dokunulmuş. Destanda kullanılan ü, ə uyumu bugün de çağdaş dilimizde kullanılmak-
tadır. Örneğin:  

Ağam Beyregin yüklediydi.  
Ağam Beyregin şüleniydi. 
... Yüreğine kaynar yağlar koyuluptur ? 
... Katar-katar develerin sorar olsam,  
yüklet kimün ? ve benzeri sözlerde:  
yüklet, şülen, yürek sözleri ü+ə uyumunda defalarca tekrarlanıyor. KDG’da ü.ə uyu-

munda kullanılan sözlerin çoğu bugün dilimizde kullanılmaktadır: büdremesin, güdelmesin, 
yüksek v.b. 

Çaparken ağ-boz atın büdremesin!  
Çalışanda kara bolat uz kılıcın güdelmesin /sayfa 78/ 
4. u+u uyumu: destanda bu uyumlu sözlere az raslansa da kısmen takip edilmektedir. 

Örneğin: buyuruk/ile/, umur/ı/,  
Uruz, umud/ı/, gurul/mışdı/, urulu, Tulu guşun/bazen/Tülu/, guru/dı/, tutdur/dı, ulu, 

turmuş/dı/,  
/guşlıyalım/, tursun, uzun, Uruz, /tutmışız/, uru,  
/turdı/, yundum/yal/, tulğul/ğanı/, /urı/, guduz,  
yurdum, guzğun, /yurdının/, /yurdım/, suyım, kuyruk,  
/urıb/, /gurdım/, urdı, /gurısın/, senin uğruna ben 
öleyim, ursunlar/sayfa 42-46/, gulun/ı/, guzıcığı/,  
bulun/mazmı v.b./sayfa 47/ 
Böyle sözlerde parantezsiz yazılanlar u+u uyumlu, parantez içerisinde verilenler ise 

çağdaş dilimizde u+u uyumlu olsa da destanda u+ı uyumlu verilmiştir. Bazen bir söz iki 
şekilde yazılmış ki, bu da aynı işaretin hangi ses rolunda olmasına tereddüt demektir.  
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 Resume 
This article is about students of al-Farabi Kazakh National university who had an 

opportunity to take part in online meeting with participants of V Astana Economic Forum. 
They managed to discuss issues they concerned. Astana Economic Forum gathered 8500 
attendees, among them 11 Nobel Prize Winners, “Top 100 Global Thinkers” ranking 
members, wordly known politicians, famous scholars. The main focus of the article is on 
interviews with participants. 

Key Words: reserve currency, global monetory system, carbon dioxide, a fossil fuel 
economy, growing inequality.  

 
Özet 
Bu yazı 5. Astana Ekonomik Forumu katılımcılarıyla görüşme fırsatını ellerine geçiren 

Al-Farabi Kazak Ulusal Üniversitesi ögrencileriyle ilgilidir. Nobel Ödülü’nü kazanan şa-
hıslar ve ‘’Top 100 Global Thinkers‘’ değerlendirmesinin en rütbeli temsilcileri başta ol-
mak üzere dünyaca tanınmış politikacıları ve ünlü bilimadamlarını barındıran yaklaşık 
8500 katılımcıyı toplayan Astana Ekonomik Forumu’na Al-Farabi Kazak Ulusal Üniversi-
tesi ögrencileri de katılarak kendilerini düşündüren konularla ilgili konuşma yapmayı başa-
rabilmiştir.  
                                                 
* Department of International Relations Senior teacher, Almaty/KAZAKHSTAN 
** Department of International Relations Senior teacher, Almaty/KAZAKHSTAN 

*** Department of International Relations Senior teacher, Almaty/KAZAKHSTAN 
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 Bu yazı esas olarak forum katılımcılarıyla yapılan görüşmelere değinmektedir.  
 Anahtar Kelimeler: rezerv para birimi, küresel para sistemi, karbondioksit, fosil yakıt 

ekonomisi, artan eşitsizlik. 
 
 

Түйіндеме 
Мақала V Астанада Экономикалық форумының мүшелерімен онлайн кездесуіне 

қатысуға мүмкіндік алған əл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университетінің 
студенттері туралы. Студенттер берілген мəселені талқылауды жүзеге асыра алды. V 
Астана Экономикалық форумында жалпы 8500 қатысушылар болды, олардың ішінде 
11 Нобель сыйлығының иегерлері, «100 ғалымдың ойшылдар» тобының мүшелері, 
əлемдік танымал саясаткерлер, атақты Ғалымдар болды Мақаланың маңыздылығы – 
қатысушылармен болған сұхбат. 

Тірек сөздер: резевтік қаржы, ғаламдық қаржылық жүйе, көмірқышқыл газы, 
қазба отын экономикасы, теңсіздіктің ұлғаюы. 

 
 
Astana Economic Forum became one of the most expected and significant event for 

our country. The V AEF once again not only justified all hopes, but excelled them 
manifold 11 Nobel Prize winners, 4 participants of “Top 100 global thinkers” authoritative 
politicians, heads of international organizations gathered in the capital of Kazakhstan to 
discuss issues of global economic transformation Program of AEF included 55 events of 
various formats.  

Kazakh National University named after al-Farabi students also had opportunity to 
participate at the forum online and they managed to ask questions from important 
participants and guests of the forum. “You need to create a wide base of owners. You may 
use part of money that you get from oil, and transfer it to deposit of each Kazakhstani, and 
then your people will be able to invest their capital. I hope this will happen in the nearest 
future. I am confident, this will help Kazakhstan to achieve the same heights, as USA and 
other developed countries reached” – such a simple and laconic proposal was made at 
forum during TV debates by Edward Prescott, professor, Nobel Prize winner in 
Economics. For more than 30 years already, together with another American Nobel Prize 
winner Finn Kidland he is involved into studying the issues of macroeconomics. Edward 
Prescott is a scholar, but besides this, he is a high-class teacher. Many of his students 
achieved quite a lot in science and already became famous. A very communicative person, 
Professor Prescott answered our several questions.  

KazNU students: Professor Prescott, there is an opinion, that economy – is not a 
science, but rather an art. What do you think about this? 

- Economics is a science. It is a language to organize and interpret and to answer 
questions of the variety what will happen if a given policy is adopted. Science is 
interaction between theory and measurement. There is no theory without measurement and 
no measurement without theory. It is through the interaction between theory and 
measurement that science advances. 
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KazNU students: Your speech at the forum had a great public interest, as a 
proposal you put forward on how to properly manage oil revenues, is very close to 
the majority of people of Kazakhstan. What, in your opinion, are direct benefits that 
such an approach could bring to the state as a whole and to each citizen in 
particular? 

- Empirically broad based private ownership is necessary for the protection for the 
protection of property rights for groups of people that create new business enterprises and 
expand existing business that are more productive. An important investment is education. 
There should be competition between institutions that are set with students deciding which 
institutions to attend. Funding should be in the form of vouchers which can be used where 
for children parents think there children will get the best education and in the case of 
college and universities, the students think they will get the best education.  

KazNU students: How do you estimate the last forum in terms of results for 
resolving issues of the global economy? 

- My assessment in that at the last forum the case for globalization was made, but not 
as strongly as it might be. Competition between economically sovereign states that respect 
property rights of fellow states is the path to riches. Western Europe was half productive, 
that is out put per hour, as the U.S. for 50 years prior to World War II. In 1957 the treaty of 
Rome was signed, which developed into European Union. The early EU countries caught 
up to the U.S. in terms of productivity in the next 25 years. The later joiners, in particular 
the Central and Eastern European countries have been catching up and soon will be at the 
level of Western European countries. Currently there is a douger that Europe will 
centralized its fiscal policy and countries will lose their fiscal sovereignty. The Euro 
should be abandoned. There will be short term costs, but huge intermediate and long term 
gains. 

KazNU students: How promising do you think is the idea of creating a 
communicative platform of G-Global as an alternative way to the existing G-8 and G-
20? 

-These international meetings are for show and accomplish nothing what is important 
for Kazakhstan is the polices it follows and the benefits of competing with other open 
sovereign states. 

KazNU students: Don’t you think that the world economy is at the threshold of 
global change, that the laws of economic theory are how powerless to regulate 
anything? In your opinion, in which way should the global economy develop in 
future? 

- Collective production should take place at the most decentralized level possible.  
50 years ago the U.S. had the best elementary and secondary education. Now it does 

not. The reason of centralization of this system in the U.S. at the higher education level, 
the U.S. has decentralized system with competition for students and Faculty and has by far 
the best higher educational system in the world. 

KazNU students: Dear Professor Prescott, as an economist, you know well the 
economic situation not only in the world, but also in Kazakhstan. This year, for the 
first time you are participating in the AEF, your point of view – is the one if the man 
from the side. Which issues of our economy, in your opinion, require a detailed 
consideration by the government of Kazakhstan? 
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- Great progress has been made in Kazakhstan. The key element of a good system is 
one where there is competition Strengthen property rights is crucial for making sustained 
economic progress. This means not only respecting the property rights of the Kazakhstan 
citizen, but those of foreign enterprises operating in your country. 

KazNU students: What kind of impressions did you get from visiting our country, 
not as an economist, but as a private person? 

 - Kazakhstan has accomplished so much in the east 20 years. It has talented, energetic, 
likable people and great an ambulance of national resources. I hope your country 
accomplish as much in the next 20 years as it has in the east 20 years and I think there is a 
very good chance of the happening. 

KazNU students: Your wishes to Kazakhstani people. 
 - Kazakhstani people are good people and I wish them the very best! Robert Aumann 

mathematician, professor of Hebrew University of Jerusalem in Israel, the Nobel Prize 
winner in Economics in 2005 for his work on conflict and cooperation through game-
theory analysis started his speech at the Global Forum of Young Economists, which took 
place the day before – on May 22 in Eurasian National University named after 
L.N.Gumilev. In his speech to students and participants of youth forum he told about his 
path to science, and now surprising and attractive the world of science is. As the same time 
he gave an advice to all young scholars never to mind if somebody does not share their 
ideas or considers them wrong – one always has to follow his own way. Robert Aumann 
himself made his way through life like this namely: he was doing that he was the best at, 
and always believed in himself – this is what made a basis for his success. During this 
meeting we managed to ask question from Jamais Cascio, writer and Ethical Futurist, one 
of “Top 100 global thinkers”. 

KazNU students: You study the future. In your opinion, to what extend this 
subject can be disclosed by a human? Indians have an expression: want if you want to 
make the god smile, tell him about your plans for tomorrow.  

- I believe that it is important to think about the future, even if your thoughts are 
wrong. Here’s why by thinking about consequences of our present-day actions, we are 
forces to imagine how the world could be changed by our actions. This can cause us to re-
consider our resent-day strategies and to make plans for different possible results. Also, in 
my work I do not make predictions of only one possible future. I use “scenarios”, which 
are ways to build multiple futures that make sense from where we are today, but use the 
different ways the world could change as the starting point for making alternative 
predictions. Using scenarios, you know that most of your predictions will be wrong – your 
goal is to be wrong in a day that’s still useful for making smart plans. 

KazNU students: On ground of what do you make projections on possible 
scenarios, what constants are in this case? 

-  In the different futures I talk about, different scenarios, there are some things that are 
constant. Most important in global warming. Scientists tell us that we have added more 
carbon dioxide into our atmosphere than natural cycles can handle. One result of extra 
carbon dioxide is that it traps heat, and global temperatures keep going up. Because carbon 
dioxide takes a long time to leave the atmosphere, we are going to be feeling the heat for 
most of the rest of this century, even if we start slowing dawn out carbon dioxide 
emissions now. Extra heat in the atmosphere can mean stronger storms, more wide spread 
droughts and crop failure.  
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KazNU students: You would like to see the world in bright colors. However, it we 
follow the scenario we are moving along now, is it unlikely for the humanity to see the 
world like that? How can we change the present life to see this bright green world in 
the future? 

- Changing the world if difficult, but it can be done. To make the world more green and 
sustainable will require two big kinds of change: a practical change and change in now we 
think. The practical change is this: we need to stop using fossil fuels (like oil, coal, and 
even natural gas) as quickly as possible, because every amount of fossil fuel we burn adds 
more carbon dioxide into the atmosphere. I know that this is an unpleasant thing to hear in 
a place like Kazakhstan, a country that is rich with fossil fuels. If we stop burning fossil 
fuels, it can harm Kazakhstan’s economy! But think about this: if we don’t stop burning 
fossil fuels, the harm to Kazakhstan and rest of the world will be much greater. 

KazNU students: Do you think is it possible to develop the technology and 
industry and at the same time not to do harm to the environment and all living 
creatures? 

- Yes! We can do that a small amount to day, and are getting better at doing it every 
day. This is the most important thing to know: the sustainable and clean kinds of 
technologies and industries can be more powerful and productive than the old, dirty 
technologies and industries. Some are this way now, and scientists and engineers can see 
how to do more of this in the near future. This is why I believe that the world will end up 
being a better place for every one if we make this change. It will be a difficult journey, but 
the destination is even better than we could hope for.  

KazNU students: I would like to hear some version of the future development, for 
the forum, and for Kazakhstan in general? 

- Kazakhstan is a country that is on the edge of a big change, and must make choices as 
to what that change will look like. Remember that I said that I like to think about the future 
with scenarios, that is to say, multiple different future possibilities. One future possibility 
for Kazakhstan and the forum into follow the present course: continue to develop fossil 
fuel industries, and continue to have the forum pay the most attention to fossil fuel energy. 
In this scenario, the near future is very good, with abundant money and attention coming to 
Kazakhstan. As the Earth gets warmer, though everybody suffers, including Kazakhstan. 
Drought, crop failures, and other problems became a very big crisis for Kazakhstan. 

Another future possibility is similar t first: follow the present course, developing fossil 
fuel industries and give them the most attention in the forum. But in this future, other parts 
of the world (especially China, Europe, and the U.S.) start to eliminate their reliance on 
fossil fuels of all kinds. In this future, the environment isn’t so bad, but Kazakhstan 
economy suffers greatly.  

The third possibility takes a different route: Kazakhstan becomes a leader in the 
transition away from fossil fuel economy, using money that it makes in the sale of oil and 
gas to build an economy that does not depend upon oil and gas at all, including building 
clean industries and technologies. In this scenario, the forum becomes an event that brings 
together big thinkers from outside of the energy world, people who have much to say 
about what an economy will look like without relying on fossil fuels. 

This lost scenario will be most difficult for Kazakhstan in the near future, but the mot 
beneficial one for the generations of the future. In order to make the world better, the first 
thing we must accept that it is possible to make the world better. That is to say, to accept 
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that there are thing that must be changed in the world, and to accept that we can change 
them. Many of the people with the most wealth and power in the world believe that any 
changes would harm them, would reduce their wealth and power must come to recognize 
that a world that is better for everyone enriches them, too. 

The work of Christofer Pissarides, the Nobel Prize winner in Economics serve as an 
exemplary research in the sphere of macroeconomics and represent results of job creation 
analysis. At the moment professor Pissarides is also involved into issues of recovery from 
global financial crisis. At the VAEF we had a chance to learn his opinion on what is going 
to happen to global economy in 10 years. 

KazNU students: In your opinion, who or what can influence the recovery of the 
world economy? 

- The countries that especially influential are the big economic blocks. The main one is 
still the United States but Europe is now acting like a single economic power and of course 
China and India are emerging as big economic powers. What happens to this countries has 
a big influence on the world economy. 

KazNU students: If we look at the future slightly, what do you think, will re-
balancing take place in the world economy after 10 years? 

- I think in 10 years’ time the world economy will have recovered and growing again 
and China and India will be relatively bigger economic powers than they are now. 

KazNU students: What is the reason of Eurozone being unlucky if it was most 
promising integration? 

- The Eurozone benefited a lot from integration. Especially the poorer countries of 
southern Europe, took advantage of free trade and opportunities that the bigger European 
market offered them. The recent problems are due to the fact that the single currency was 
adopted before there was an agreement on fiscal coordination. Such an agreement was 
needed before the monitory union was put into effect. 

KazNU students: If you could change the world for better, what would you do 
first? 

- I would make more effort for transfer of technology and investment across-nations to 
reduce poverty. 

KazNU students: How do estimate the last forum in terms of results for resolving 
issue of the global economy? 

- I thought in the V Astana Economic Forum there were useful discussions with many 
insight about where to go next in global cooperation. I am sure that AEF will continue to 
grow. 

The forum resulted into adoption of recommendations for leaders of G-20 countries 
and into sighning dozens of cooperation memoranda.  
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Түйіндеме 
 Бұл мақалада қазақ тіліндегі күрделі туынды үстеулердің түрі мен мағынасы 

қарастырылады. Күрделі туынды үстеулердің аналитикалық тəсілі арқылы 
жасалуына мысалдар келтірілген жəне уəждемесі берілген. 

Трек сөздер: Сөзжасам, қосарланған үстеулер, Туынды үстеулер, кіріккен 
үстеулер, сөзжасамдық тізбек 

 
Özet 
Bu söz konusu makalede, garklı türdeki modern Kazakçadaki kompleks türev zarfları 

ve anlamları ele alınmaktadır. Analatik yöntemlerde türetilmiş olan bazı kompleks zarflar 
da örnek olarak sunulmaktadır. Modern dilbilimdeki motive edilmiş bulunan bazı konuşma 
türleri de tanımlanmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: kelime-üretimi, farklı köklere ve anlamlara sahip zarflar, türetil-
miş zarflar, kökü değiştiren zarflar, kelime üretim zinciri 

 
Resume 
Different kinds of complex derivative adverbs and their meaning in modern Kazakh are 

considered in the given article. Examples of complex derivative adverbs built by the 
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analytical way are also introduced. Motivated parts of speech in modern linguistics are 
defined. 

Key Words: word-building, adverbs with different stems and meaning, derivative 
adverbs, adverbs with changing the stem, word-building chain  

  
 
 
Қазақ тіл білімінің кештеу танылып, кещеңдеу зерттелген саласы сөзжасам 

болса, сол олқылықты жою жолында тіл білімі саласында біраз жылдан бері еңбек 
етіп, ғылымда өзіндік пікірі мен мектебін қалыптастырған, түркі əлеміне танылған 
ғалымдарымыз бұл мəселені əр қырынан зерттегені мəлім. 

Сөзжасамды тіл білімінің үлкен саласы ретінде тану үшін оның ғылыми-
теориялық негіздерінің зерттелуі қажет екені анық. Қазақ тіл білімінде сөзжасамның 
теориялық негіздерін айқындауда, оның тіл білімінің бір саласы ретінде 
қалыптасуына негіз салған ірі ғалым Н. Оралбайқызы (Оралбай Н. 2002: 123). Бұл 
мəселеге байланысты ғалым 20-ғасырдың 80-жылдары өз ойын білдірді. Н. 
Оралбайдың ғылыми мектебінде шыңдалған шəкірттері бұл мəселеден шет қалмай, 
əр қырынан зерттей отырып, ғылымға үлкен үлес қосқаны да аян. Сөзжасам 
мəселесіндегі сөзжасамдық тəсілдер, сөзжасамдық бірліктер, сөзжасамдық тип, 
сөзжасамдық мағына, сөзжасамдық үлгі, уəждеме мəселесі, сөзжасамдық тізбек 
мəселелері зерттеле келе тіліміздегі сөз таптарының сөзжасамы танылды. 

Бұл мақалада жалпы тіл білімінде сөз таптарының ішінде кенже қалыптасқан 
үстеу сөз табының сөзжасамына қатысты күрделі үстеулердің жасалу тəсілдері мен 
уəждеме мəселесі қарастырылып отыр.  

Үстеу сөзжасамында уəждеме сөз, олардың түрлері мəселесі де шешілмеген өте 
күрделі мəселелердің бірі, қазіргі сөзжасам теориясы тұрғысынан алғанда уəждеме 
мəселесінсіз сөзжасам мəселесін шешу мүмкін емес. Қазақ тілінің сөзжасамында 
сөзжасамдық тип мəселесі де назардан тыс қалып келеді. Демек, үстеудің 
синтетикалық сөзжасамында сөзжасамдық тип мəселесін шешудің де мəні зор. 
Сонымен қатар, күрделі үстеулердің түрлері, олардың құрамы, мағынасы сияқты көп 
мəселелер ғылымда нақтылы айқындалмаған. 

Қазақ тіл білімінде сөзжасамның аналитикалық тəсілі арқылы жасалатын күрделі 
сөздердің жасалу жолдары мен мағыналық ерекшеліктерін уəждеме тұрғысынан 
аталым ретінде қалыптасып, ғылыми негізде жан-жақты зерттелуі Б.Қасым есімімен 
байланысты десек қателеспейміз.  

Ғалым зат атауларының құрылымдық жүйесін уəждемеге қатысты зерделей 
отырып, «Күрделі зат атауларының мағыналық құрылымы жəне сөзжасамдық 
үлгілері» деп аталатын ғылыми еңбегін жазды (Н.А. Баскаков,  
М.Я. Хамзаева, Б. Чарыяров. 1970: 425б.). Аталмыш еңбегінде күрделі сөздер 
сөзжасамның нысаны тұрғысынан зерделеніп, оның жасалу жолдары мен мағыналық 
ерекшеліктері уəждеме тұрғысынан қарастырылған. Күрделі зат атауларының жасалу 
жолдарын күрделі сөздердің құрамындағы сыңарлардың уəждемелік сыңарларына 
байланысты екі топта жіктеп көрсетеді: тура аталым жəне келтірінді аталым. Яғни 
тура аталымда күрделі сөз құрамының сыңарлары мағынасын толық сақтап тура 
уəждік арқылы жасалса, келтірінді аталымдар тобындағы күрделі атаулардың 
сыңарлары жартылай уəжділік арқылы жасалады деген тұжырыға келеді. Қазақ тіл 
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біліміндегі «уəждеме» терминдік бірлік ретінде орнығуына жол ашқан ғалым: 
«Уəждеме лексеманың қалыптасуында реалийлердің арасындағы байланысты, яғни 
атауға қандай белгінің, ерекшеліктің, қасиеттің негіз, өзек, себеп болғанын 
қамтамасыз етеді. Уəждеме – аталымның жасалуындағы алдын ала міндетті 
баспалдақ» - деп көрсетеді (Қасым Б.Қ. 2010:120). 

Уəждеменің сөзжасамдағы қызметіне келетін болсақ, күрделі сөздердің 
құрамындағы сыңарларының жаңа аталымның жасалуына өзіндік үлес қосатынын 
байқау қиын емес. Кез келген сөз күрделі сөздің сыңары бола алмайды, сондықтан 
бір сыңардағы мағына толығымен екінші сыңардағы мағынамен үйлесуі шарт. 
Күрделі сөздердің негізгі белгілері деп: мағыналық тұтасуын, бір ұғымның атауын 
білдіруін жəне ішікі мағыналық құрылымның үйлесіп келуін көрсетеді. Осыған орай, 
күрделі сөздердің төмендегідей уəжділік типтерін көрсеткен, олар: тура уəжділік 
жəне жартылай уəжділік.  

Тура уəжділік дегенге төмендегіше анықтама береді: «Күрделі сөз құрамындағы 
сыңарларының ішкі мағыналық дербестігін сақтай отырып қалыптасқан күрделі 
сөздің мағынасының түзілуі».Күрделіүстеулердің ішінде тура уəжділік арқылы 
жасалған мынадай үстеулерді айтуға болады: аққұла, селқос, біржолата, күнара, 
бірқыдыру, бірсыпыра, недəуір, жайбарақат, өзара, өнебойы, əлдеқашан, екіталай, 
екібастан, басыбүтін, таңертең, құланиек, күнұзаққа, əрдайым, беталды, бірталай. 
Көрсетілген күрделі үстеулердің əр сыңары бастапқы мағыналарын сақтап бірігу 
арқылы жасалып, тұтас бір мағынаға көшіп, туынды күрделі үстеулердің қатарын 
толықтырып отыр. 

Ал, жартылай уəжділік деп ғалым – күрделі сөз құрамындағы сыңарларының 
бірінің тура мағынасы сақталып, ал екіншісі сыңарының мағынасы өзгеріске түсуі 
арқылы қалыптасқан мағына. Бұл топтағы күрделі туынды үстеулерге: 
құстаңдайлап,кездейсоқ,құлантаза, селсоқ,немқұрайдысияқты күрделі сөздерді 
жатқызуға болады. 

Күрделі сөздің сыңарларының ортақ бір мағынаны беруі оның басты белгілерінің 
бірі екені, күрделі сөз атаулының аналитикалық тəсіл арқылы жасалатыны ғылымда 
танылған. Күрделі сөздің орфографиялық, яғни емлелік жағынан белгіленуінде ғана 
айырма бары байқалады. Индоевропа, орыс тілдерінде күрделі сөздің құрамындағы 
сөздер бірге жазылады да, оларда словосложение (сложение) термині қолданылады. 
Осыған орай, А.И. Смирницкий күрделі сөздің бір белгісі деп 
«цельнооформленность» терминін қолданған (Смирницкий А.И. 1959: 112б). 

Бірақ күрделі сөздерге тек біріккен сөздерді жатқызатын тілдердің өзінде күрделі 
сөздер бірде бірге, бірде бөлек, бірде дефис арқылы жазылып жүргенін ғалымдар 
дəлелдеп жүр. Бұл турасында айтылған О.Д. Мешков сөзі дəлел бола алады: 
«Всякому, кто хотя бы поверхностно знаком с современным периодическими 
изданиями стран английского языка, хорошо известен тот разнобой, который царит в 
написании ряда лексических единиц. Одни и те же единицы, подчас в одном и в том 
же номере газеты или журнала, могут писаться по-разному: раздельно, через дефис, 
слитно» (Мешков О.Д. 1976: 179). Француз, испан тілдеріндегі күрделі сын есімдерді 
зерттеген ғалымдардың бірі О.В. Азарова күрделі сөздердің бірге жазылуы оларға 
белгі бола алмайды деп санайды (Азарова О.В. 1974: 48). Ал, түркі тілдерінде күрделі 
сөздердің бірге жазылуы оның белгісі саналған емес, мұнда мəн күрделі сөздің 
құрамы мен оның сыңарларының бəрінің бір мағына білдіруі негізгі белгі саналады. 
Емле жағынан олар əр түрлі бола береді. Түркі тілдерінде күрделі сөздердің бірге, 
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бөлек, дефис арқылы жазылуы заңды деп саналады. Сондықтан аналитикалық тəсіл 
қазақ тілінде іштей бірнеше түрге жіктеледі, оны «Қазіргі қазақ тілінің сөзжасам 
жүйесі» деген монографияда былай жіктелген: «Тілімізде аналитикалық тəсілдің 
мынадай ішкі түрлері бар: 1) сөзқосым, 2) қосарлау, 3) тіркестіру, 4) қысқарту». 

Аналитикалық тəсіл үстеудің сөзжасам жүйесінде де белсенді қызмет атқарады. 
Ол түркі тілдерінде бір жүйеге түскен деп айту қиын, өйткені ол арнайы 
зерттелмеген, бірақ түркі тілдерінде күрделі үстеулердің түрлері əр тілде түрлі 
дəрежеде көрсетіліп жүр. Мəселен, ұйғыр тілінде: қош рəвишлар, бирикəн рəвишлар, 
фразеологиялық боочкмалар сияқты түрлері берілген ( А.Т. Қайдаров, Т.Т. Талипов, 
Ю. Цунвазо, И. Исмаилов. 1966: 160). Кейбір түркі тілдерінде біріккен үстеулер деп 
аталады, оларға түрікмен тілінің грамматикасынан мысал келтірейік: «Наречия 
образованные посредством сложения двух разных основ» деп, оның үш түрін 
көрсетеді (биригун, гүн сайын, арам-арам, узын-узын) (Н.А. Баскаков,  
М.Я. Хамзаева, Б. Чарыяров. 1970: 393). Үстеудің бірігу, қосарлану арқылы 
жасалуын қарайым тілінде К. Мусаевта көрсетеді (Мусаев К.М 1964: 193 б).. Тіркесті 
күрделі үстеулер хакас тілінің грамматикасында да берілген: пір хати "однажды", пір 
чыл "в прошлом". Осы грамматикада қосарланған үстеулер де көрсетілген: хатап-
хатап "снова и снова", оқни-сына "пристально" т.б.( Н.А. Баскаков, А.И. Грекул, 
Д.И. Чанков 1975: 78б) С.А. Гочияева күрделі үстеулердің қарашай-балқар тілінде 
кездесетін түрлерін көрсеткен (Гочияева С.А 1973: 245). Бұл келтірілген қысқа 
шолудан түркі тілдерінде күрделі үстеулер əр түрлі танылып жүргені байқалады. 

Демек, түркі тілдерінде, оның ішінде қазақ тілінде жасалған күрделі үстеулердің 
бары күмəн туғызбайды.  

 Қазіргі қазақ тіл білімінде күрделі үстеудің жасалу жолына байланысты үш түрі 
берілген: 1) «Басқа сөз таптарына тəн сөздер бірігудің нəтижесінде үстеуге айналады. 
Ондай үстеулер мыналар: бүгін, биыл, таңертең, жаздыгүні, қыстыгүні, əрқашан, 
əрдайым, екіншəрі, ендігəрі, түнеугүні, бірталай, ешқашан, əлдеқайда т.б. 

2) Сөздердің қосарлануы арқылы жасалған туынды күрделі үстеулер: əрең-əрең, 
енді-енді, зорға-зорға, қолма-қол, сөзбе-сөз, бет-бетімен, топ-тобымен, үсті- 
үстімен, алды-артына, бостан-босқа, күнде-күнде, сөйлей-сөйлей, көре-көре, айтып-
айтып, жата-жастана, кие-жара, бір-бірлеп, бірте-бірте, біртіндеп-біртіндеп, 
оқтын-оқтын, оқта-текте, жапа-тармағай, тырым- тарағай т.б. 

3) Жазуда бөлек таңбаланып, мағына жағынан бір сөз ретінде қолданылатын 
грамматикаланған тіркестер: күні кеше, күні бүгін, күні ілгері, ала жаздай, күндерде 
бір күн, ертеден қара кешке, ала сала, айта келе т.б.».Осы топқа идиомаланған 
тұрақты тіркестерді де жатқызамыз. Өйткені жоғарыда күрделі сөздерге қатысты 
айтылған жасалу тəсілдері мен уəждемелік заңдылыққа бағынатын, тілде бірнеше 
сыңарлардан құралғанымен бір лексикалық ұғымды беретін үстеу мағынасында 
қолданылып жүрген тұрақты тіркестер баршылық, мəселен: қас пен көздің арасында, 
аяқ астынан, түн баласында, қаннен қаперсіз, алдын ала, ала бөтен, томаға тұйық, 
құлан таза т.б.». 

Ə. Төлеуовтің «Сөз таптары» кітабында: «Аналитикалық тəсілмен жасалған 
үстеулер қосарлану, ықшамдалу арқылы белгілі бір сөз тіркестерін жасайды. 
Үстеулердің бірігу жəне ықшамдалу арқылы жасалған: бүгін, жаздыгүні, ендігəрі 
(ендігіден əрі), түнеугүні, бүрсігүні, неғұрлым, соғұрлым, беталды, біржолата, 
бұратола, əжептəуір (ғажап тəуір), бүйтіп т.б. 
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Үстеулердің қосарлану арқылы жасалған: енд-енді, жаңа-жаңа, қолма-қол, бет-
бетімен, үсті-үстіне, бостан-босқа, күнде-күнде, есен-сау, аман-есен, бірте-бірте, 
біртін-біртін, біртіндеп-біртіндеп, анда-санда, іле-шала, сəл-пəл, жеңіл-желпі, кем-
кемнен, аз-аздан, кес-кестеп, тез-тездеп.  

Тіркес арқылы жасалатын күрделі үстеулер. Бұлар графикалық жағынан бөлек 
жазылатын мына сөздер: күні кеше, күні ертең, күні бүгін, күні ілгері, күн ара, т.б.». 

Ғалым тіркес арқылы жасалған үстеулерді екіге бөлген: «1) Тұрақты жай 
тіркестегі күрделі үстеулер: күні кеше, күні бүгін, күні ертең, күні ілгері, ала жаздай, 
күндерде бір күн, ертеден қара кешке, ала сала, алдын ала, соңына сала, сəске 
түсте, тал түсте т.б.». «2) Тұрақты идиомалық тізбектер арқылы жасалатын 
күрделі үстеулер: қас пен көздің арасында; аяқ астынан; түн баласында; қаннен 
қаперсіз; елден ала бөле; құлан таза; құр алақан; ала бөле; аттың жалы, түйенің 
қомында» (Төлеуов Ə.1982: 111.). 

Күрделі үстеулер деп екі я онан да көп сөзден құралып, біртұтас лексикалық 
мағына беретін, сөйлемнің бір мүшесі (пысықтауыш) қызметін атқарып, етістіктің 
алдынан келіп тіркесетін сөздер аталады. Мысалы: Күндердің күнінде, енжар, селқос, 
дəміл-дəміл,көз ұшында, түптің түбінде. 

Жоғарыда аналитикалық тəсілдің ішкі төрт түрі бары айтылды. Ол ерекшелік 
негізінен үстеу сөзжасамына да қатысты. Олардың ішінен күрделі үстеу жасауға 
сөзқосым, қосарлау, тіркестіру тəсілдері қатысады. Жоғарыда келтірілген күрделі 
үстеулердің енжар, селқос үстеулері сөзқосым тəсілі арқылы жасалған. Ал, дəміл-
дəміл деген күрделі үстеу қосарлау тəсілі арқылы жасалған. Күндердің күнінде, көз 
ұшында деген күрделі үстеулер тіркестіру тəсілі арқылы жасалған. Бұл күрделі 
үстеулердің де өзіндік ерекшелігі бар, олардың ішіндегі күндердің күнінде деген 
күрделі үстеу жəй тіркесті күрделі үстеуге жатады да, көз ұшында деген күрделі 
үстеу фразеологиялық үстеуге жатады.  

Аналитикалық тəсілдің ішкі ерекшелігіне қарай күрделі үстеулердің құрамдық 
түрлері жасалған. Олар:  

1) сөзқосым тəсілі арқылы біріккен күрделі үстеулер жасалған; 
2) қосарлау тəсілі арқылы қос сөзді күрделі үстеулер жасалған;  
3) тіркестіру тəсілі арқылы тіркесті күрделі үстеулер жасалған, олар ішкі 

ерекшелігіне байланысты екі топқа: тіркесті үстеулер жəне фразалық үстеулер болып 
бөлінді. 

Осыған байланысты қазақ тіліндегі күрделі үстеулер 4 топқа бөлінді:  
1) біріккен үстеулер; 
2) қосарланған үстеулер; 
3) тіркесті үстеулер; 
4) фразалық үстеулер.  
Біз солардың ішінде біріккен күрделі үстеулерге ғана тоқталамыз. 
Қ. Есенов: «Үстеулердің енді бір тобы екі сөздің бірігуі арқылы жасалады. Бірігу 

арқылы жасалған үстеулер табиғаты жағынан бірдей болып келмейді» деп, сол 
ерекшелікке қарай, оны былай топтастырады: «Үстеу сөздердің бірігуіндегі осындай 
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заңдылықтарды ескере отырып, оларды өзара екі топқа жіктеуге болады: кіріккен 
үстеулер жəне біріккен үстеулер» (М.Б. Балақаев,  Қ.М. Есенов Т. 1989: 355). 

Ғалымдардың дəлелдеуі бойынша біріккен сөз атаулы алғаш сөз тіркестері 
болған, кейін олардың мағынасы кірігіп, біртұтас лексикалық мағынаға көшкен. 
Сөздің мағынасының даму жолында бірте-бірте оның емлесі қалыптасады. Күрделі 
сөздердің ішінде бір тобының тілде бірге жазылуы қалыптасады, ол кейбіреулерінің 
сөз тіркесі кезіндегі бөлек жазылуы сақталып қалады. Осыған орай, күрделі сөздердің 
бірге жазылатын тобы біріккен сөздер, бөлек жазылатындары тіркесті сөздер аталып 
жүр. Кіріккен үстеулер деп құрамы ең кемі екі уəждемеден құралып, бірақ 
уəждемелері дыбыстық құрамын сақтамай, ықшамдалып, бір-бірімен жымдаса 
отырып, біртұтас мағынаға көшкен түрі күрделі үстеу аталады. Кіріккен үстеулерге 
мына үстеулер жатады: жаздыгүні, қыстыгүні, күздігүні, жазғытұрым, ендігəрі, 
неғұрлым, өстіп, өйтіп, бүйтіп, сөйтіп, қысылшаң, биыл, бүгін, бұротала, сонсын, 
анағұрлым, бүрсігүні, əнеугүні, арагідік, əжептəуір, жедеғабыл, түнеугүні, 
біротала, жазатайым, алагөбе, екіншігəрі, едəуір, бозамық, алаугеуім, зауқайым, 
жертағандап. 

Кіріккен үстеулерді екі сыңары да дыбыстық өзгеріске түскен үстеулер жəне бір 
сыңары ғана дыбыстық өзгеріске түскен үстеулер деп екі үлкен топқа бөлуге болады. 

Екі сыңары да дыбыстық өзгеріске түскен кіріккен үстеулерге: жаздыгүні 
(жаздың күні), қыстыгүні (қыстың күні), күздігүні (күздің күні), өстіп (осылай 
етіп), өйтіп (олай етіп), бүйтіп (бұлай етіп), сөйтіп (солай етіп), биыл (бұл жыл), 
бүгін (бұл күн), əнеугүні (əнеугі күні), битіп (бұлай етіп), түнеугүні (түнеугі күні), 
екіншігəрі (екінші күннен əрі) т.б.жатады. 

Кіріккен үстеулердің бір тобының бір сыңары ғана дыбыстық өзгеріске түскен, 
олар: неғұрлым (не құрлым), қысылтаң (қысыл таяң), анағұрлым (ана құрлым), 
арагідік (ара кідік), біротала (бір жолата), алагөбе (ала көбе). 

Кіріккен үстеулерде болған осы дыбыстық өзгерістер буын үндесуінің, дыбыс 
үндесулерінің əсерінен, ықшамдау заңдылықтарына байланысты болғаны байқалады. 
Мысалы, өстіп, бүйтіп, сүйтіп, битіп, өйтіп,бүгін кіріккен үстеулерінің 
қалыптасуында əрі буын үндестігі заңдылығы, əрі ықшамдау заңдылығы əсер еткен, 
осы сөздердің құрамындағы жуан сөздер екінші жіңішке сыңардың ықпалымен 
жіңішкеріп, əрі ықшамдалып кіріккен. Ал, анағұрлым, жедеғабыл, алагөбе сияқты 
т.б. үстеулердің екінші сыңарының басқы қатаң дыбысы 1-сыңардың соңғы дауысты 
дыбысының əсерінен ұяң дыбысқа көшкен, бұл дыбыс үндестігінің əсерінен деп 
санаймыз. 

Осындай кіріккен сөздердің ішкі сыңарларының дыбыстық өзгеріске екі 
сыңардың да қатысы бары анықталды. Ал, кіріккен үстеулердің екі сыңарының да не 
бір сыңарының дыбыстық құрамының толық сақталмай үлкен өзгеріске түсуі тілдің 
ықшамдау заңдылығына байланысты болады. 

Кіріккен күрделі үстеулердің уəждемелері болған сөз таптарына келгенде, оған 
түрлі сөз таптарының қатысқаны анықталады. Олар: зат есім, есімдік, сын есім, 
үстеу, етістік, сан есім. Демек, тіліміздегі негізгі сөз таптарының бірсыпырасы 
кіріккен күрделі үстеу жасауға қатысқан. Оны мысал арқылы білдірейік. Зат есімнің 
уəждеме болуы арқылы жасалған кіріккен күрделі үстеулер: жаздыгүні, қыстыгүні, 
күздігүні, биыл, бүгін, əнеугүні, түнеугүні т.б.  
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Есімдіктің уəждеме болуы арқылы жасалған кіріккен күрделі үстеулер: биыл, 
бүгін, неғұрлым, анағұрлым т.б.  

Сан есімнің уəждеме болуы арқылы жасалған кіріккен күрделі үстеулер: 
екіншігəрі, біржола, біротала т.б.  

Етістік уəждемесі бар кіріккен күрделі үстеулер: қысылтаң, битіп, өстіп, өйтіп, 
бүйтіп, сөйтіп т.б. 

Енді кіріккен үстеулерді мағынасынақарай топтастырайық. Кіріккен үстеулердің 
бір тобы мезгіл мағынасын білдіріп, қашан? деген сұраққа жауап беред. Олар 
сөйлемде мезгіл пысықтауыш қызметін атқарып, үстеудің мезгіл мағыналық тобына 
жатады. Олар: жаздыгүні, қыстыгүні, күздігүні, биыл, бүгін, əнеугүні, сонсын, 
күнұзаққа, түнеугүні, алагөбе. 

Кіріккен күрделі үстеулер қимылдың болған мезгілін білдіріп, сөйлемнің мезгіл 
пысықтауыш қызметін атқарып тұр. Сондықтан олар мезгіл мəнді үстеулердің 
мағыналық тобына жатады.  

Кіріккен үстеулердің бірсыпырасы қимылдың қалай жасалғанын білдіреді: өстіп, 
өйтіп, бүйтіп, битіп, сөйтіп, қысылтаң, анағұрлым, жедеғабыл, біротала, 
жазатайым, алмағайын, зымқайым, əншейін, жертағандап т.б. Бұл топтағы кіріккен 
үстеулер қимылдың қалай жасалғанын білдіріп, сөйлемде сын қимыл пысықтауышы 
қызметін атқарып, мағынасы жағынан сын (бейне) үстеулеріне жатады. 

Кіріккен үстеулер ішінде мөлшер мəнді үстеулер де кездеседі. Мысалы: Биылғы 
жүн өнімділігі жылдағыдан анағұрлым жақсарды (С. Бегалин). Қыз жүрегі неғұрлым 
аймалағанды, мəпелеп күткенді сүйеді (А. Байтанаев). 

Осы мысалдардағы анағұрлым, неғұрлым деген кіріккен үстеулер мөлшер мəнін 
білдіріп, қанша аймалағанды сүйеді? деген сұрақтарға жауап беріп, мөлшер мəнді 
үстеулер тобына жатады. 

Кіріккен үстеулердің əрқайсысының лексикалық мағынасына келсек, олардың 
құрамындағы сыңарлары алғашқы жеке қолданыстағы лексикалық мағынасын 
кіріккен үстеуде толық сақтамаған. Кіріккен үстеулердің құрамындағы сыңарлардың 
мағынасы бір-бірімен кірігіп, жаңа лексикалық мəнге көшкен. Жаңа лексикалық 
мағынаға кіріккен үстеудің ішкі сыңарларының əсері болатыны сөзсіз, бірақ оны 
бөліп көрсету қиын, өйткені ол – қимылдың жайы-күйін білдіретін біртұтас 
лексикалық мағына.  

Кірікпеген күрделі үстеулер деп графикалық жағынан бірге жазылатын, 
құрамындағы уəждемелері өзінің дыбыстық құрамын сақтаған, бірақ уəждемелерінің 
мағынасы біртұтас лексикалық мағынаға көшкен күрделі үстеулер аталды. Күрделі 
үстеулердің бұл түрі де тілімізден белгілі орын алады. Олар мыналар: аққұла, селқос, 
біржолата, күнара, бірқыдыру, құлантаза, селсоқ, бірсыпыра, недəуір, кездейсоқ, 
жайбарақат, өзара, немқұрайды, өнебойы, əлдеқашан, құстаңдайлап, екіталай, 
екібастан, басыбүтін, таңертең, құланиек, күнұзаққа, əрдайым, беталды, бірталай.  

Кірікпеген үстеулердің құрамындағы сыңарлары дыбыстық құрамын 
сақтағанымен, əрқайсысы өз мағынасын толық сақтамайды. Жаңа мағынаның 
қалыптасуына сыңарлардың қосатын мағыналық үлесінде айырма бар деп санайтын 
ғалым Б.Қ. Қасымның пікірін толықтай қоштаймыз. 

Қорытындылай келе, туынды күрделі үстеулердің жасалуына əр түрлі сөз 
таптары уəждемелік қызмет атқарғанына, сондай-ақ аналитикалық тəсіл арқылы 
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жасалатын күрделі туынды үстеулердің сыңарларының мағыналық ерекшеліктері 
түрліше дəрежеде сақталып тұстасқан бір мағына беретініне көзіміз жетті.  
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Özet 
Gelişen eğitim politikalarına ve küresel gelişmelere paralel ikinci yabancı dil ders ki-

taplarında kelime dağarcığının geliştirilmesine yönelik olarak yeni eğilimler ve gelişmelere 
yer verilmelidir. Bu gelişme ile kastedilen ise eğitimde devamlı bir değişim vardır, asla 
durağan olmamalıdır. Bu çalışmada ise özet olarak kelime dağarcığının önemi ve geliştir-
mek için nelere dikkat edilmesi konusunu irdelemektir. 

Anahtar Kelimeler: Eğitim politikaları, Sözük Öğretimi, İkinci Yabancı Dil, Ders Ki-
tapları  

 
Abstract 
Parallel with growing of education, the educational policies and global developments 

for the development of a second foreign language vocabulary textbooks should include 
such expansions, like new trends and developments. By development is meant; the 
continuous change in education and should never be static. In this study, the importance of 
vocabulary will touched as a summary and the important points to develop and to examine 
this issue. 

Key Words: Education policies, Word-Teaching, Second Foreign Language, 
Textbooks 
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1. Giriş 
21. Yüzyılda yabancı dil eğitiminde hala yöntem ve metot üzerinde tartışmalar ve yeni 

yaklaşımlar geliştirilmeye devam etmektedir. Bunun nedeni çok açıktır, Doğada 
değişmeyen tek şey, her şeyin değişim içinde olmasıdır ve bu durumda da olağan 
karşılanmalıdır. Ayrıca yabancı dil eğitim ve öğretiminde istediğimiz seviyeye 
gelinmediğinden ve ülkemizde yabancı dil doğal ortamda konuşulmayan bir ülkede 
yapıldığından hem öğretenler hem de öğrenenler açısından önemli bir ayrıntıdır.  

Bu çalışmanın özünde ise öğrencilerin ikinci yabancı dillerindeki Almanca sözcük 
dağarcığının geliştirilmesi ve bunu gerçekleştirirken öğrencilere daha önce öğrendikleri 
İngilizce’nin de dikkate alınarak etkin biçimde öğretilmesidir. Artık üniversitelere gelen 
öğrencilerimiz liselerde genellikle birinci yabancı dil olarak “İngilizce” öğrenerek 
gelmektedirler.  

Yıllardır birçok ders kitabı hazırlanmıştır ancak uygun bir ders kitabımızın olmadığını 
duymayanımız yoktur. Gelişen dünyamızın şartları ile birlikte bizim öğrencilerimizin 
profilleri ve ihtiyaçları da değişmektedir. Bu nedenle kitaplarda eksik bulduğumuz yerlerde 
ek malzeme ile ihtiyacımızı karşılamaya gayret etmekteyiz ve bu da derslerimize bir 
zenginlik katmaktadır. 

Öğrencilerimiz Almanca ile genellikle İngilizce’den sonra karşılaşmaktadırlar ve bu 
öğrencilerimizin ders kitabından farklı beklentileri olacaktır, çünkü yabancı dilin ne olduğu 
hakkında fikirleri vardır ve yaşları İngilizce ders kitapları ile ilk karşılaştıkları yaştan daha 
ileridedir. Almanca öğrenenler genellikle yabancı dil eğitimi hakkında tecrübeli bireylerdir. 

Ayrıca Türklere Almanca’nın ikinci dil olarak İngilizce’den sonra öğretilmesinde 
dikkat edilmesi ve önem verilmesi gereken durumlar vardır. Sözcük boyutu ele alındığında 
Almanca ile İngilizce sözcüklerin bir kısmının biçimleri ve anlamları çok yakın olduğunu 
ve bazılarının da biçimleri yakın fakat anlamları çok farklı olduğunu görüyoruz. 

Öğrencilerimiz kelime seçiminde veya anlamını tahmin etme konusunda İngilizce’den 
benzeyen bir kelimeyi daha kolay tercih ediyorlar.  

Almanca ve İngilizce dillerindeki sözcüklerin biçimleri aynı veya çok yakın olsa bile 
anlamları birbirinden çok farklı olabiliyor veya benziyor. Önemli olan ise bu durumu 
bilinçli olarak derslerde yararlı olacak biçimde kullanmaktır. 

Biz öğrencilerin var olan İngilizce dil bilgilerini etkili kullanarak daha hızlı ve etkili 
Almanca öğrenmelerini sağlamalıyız. Tabi bunu bireysel olarak değil bir ekip olarak 
yaparsak daha etkili olacaktır. 

Biz artık öğrencilerimizin profillerinden dolayı İngilizce’den sonra ikinci yabancı dil 
olarak Almanca öğrettiğimizden veya öğretmemiz gerektiğinden kaynaklarımızı da bu 
yönde değiştirmek veya bu duruma uyarlamamız gerekmektedir. 

Son araştırmalar bizim öğrenci profillerini ve dil, yabancı dil, seviyeleri hakkında bilgi 
vermektedir. Ayrıca Almanca derslerinde İngilizce’nin de bir yeri olduğunu göz ardı etmek 
oldukça zor. Biz istemesek dahi öğrencilerimiz bizi bu konuda, yani İngilizce ile 
Almanca’nın birçok yerinde başlangıç düzeyinde benzeyen yerlerin olduğuna dikkat 
çekmektedirler. 

2. İkinci Yabancı Dil Öğretimi 
Meslek hayatındaki başarıda büyük katkısı bulunan ikinci yabancı dilin önemi artık 

herkes tarafından bilinmektedir. Milli Eğitim Bakanlığınca okullarda uygulanan yabancı dil 
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program çerçevesinde sunulan ilk yabancı dil İngilizce’dir. Biz de bu nedenle Almanca’yı 
ikinci yabancı dil olarak öğretmekteyiz. 

İkinci yabancı dil öğreniminde ise öğrenciler ilk yabancı dil öğrenim deneyimlerinden 
birçok şeyi öğrenmişlerdir, öğrenciler nasıl sözcük öğrendikleri hakkında fikir sahibidirler 
ve herkes kendine göre yöntemler benimsemiştir.1 Artık öğrenenlerin belirli stratejileri ve 
deneyimleri gelişmiştir. 

Bu nedenle ilk yabancı dildeki deneyimleri ve tecrübeleri Almanca öğretimine dahil 
etmek çok da uzak bir olgu değildir. Cauquil bu konuda özetle “Öğrenciler gelişim 
açısından daha ileri seviyelerde bulunduklarından daha yüksek seviyede teorik ders 
verilebileceğini ve daha yoğunlaştırılmış ders programı ile daha hızlı öğrenmenin 
sağlanacağını savunmaktadır.”2 

İkinci yabancı dilin yani L3’ün (L= dil) okuldaki eğitimi ile ilgili olarak kısaca aşağı-
dakini hatırlatmak gerekmektedir: 

“İkinci yabancı dil eğitimi başladığında birinci yabancı dil edinimi tamamlanmış 
değildir. Yani bu durumda (İngilizce den sonra Almanca) olgusunda zaman olarak birbirini 
takip etmektedirler ve karakteristik olarak hafızadaki İngilizce yabancı dil bilgisinin üzerine 
ikinci bir yabancı dil gelmektedir.”3  

Bahsettiğimiz bu durum günümüzde 6. Sınıfta veya Lise döneminde başlayabilen bir 
durumdur. Bu yıldan, yani 2013 yılından sonra tekrar tek tip Liseye yani Anadolu Liseleri-
ne geçiş yapılması düşünülmektedir. Almanca için İngilizce den sonra gelmesi onun için 
önemlidir ve bu durumu lehine çevirmelidir. Burada ikinci dil olmasının başlıca nedenleri 
Almanya ile olan kültürel ve ticari ilişkilerimizde yatmaktadır. Ayrıca diğer Almanca konu-
şulan ülkelerle de Türkiye’nin iyi ilişkileri bulunmaktadır. Alman hükümeti de Almancanın 
daha önemli yer tutmasını ve ilgi görmesini desteklemek için DAAD-Okutmanları sayıları-
nı arttırmaktadır. 

Bausch Almanca’nın bu ikinci yabancı dil olması durumuna kısaca şu şekilde değin-
miştir: 

"İkinci yabancı dil olarak Almanca iki sandalye arasında gibidir…bir bakımdan öğren-
ciler belli öğrenme, aktarım ve iletişim kurma becerilerine sahiptirler ve ayrıca bireysel 
olarak dil yetileri gelişmiştir ve Almanca bundan sonra diğer yabancı diller için de bir temel 
oluşturmaktadır."4 

                                                 
1 Karl-Richard Bausch und Karin Kleppin. Thesen und Empfehlungen zu den 

Besonderheiten des Lehrens und Lernens von Deutsch als zweiter Fremdsprache. In 
Bausch, K.-R. und Heid, M. (Hrsg.). Das Lehren und Lernen von Deutsch als zweiter oder 
weiterer Fremdsprache. Spezifika, Probleme, Perspektiven. Bochum, 1990, S. 15. 

2 Gérard Cauquil, Deutsch als zweite Fremdsprache. In: Das Lehren und Lernen von 
Deutsch als zweiter oder weiterer Fremdsprache: Spezifika, Probleme, Perspektiven, 
Bausch, K.-Richard / Heid, Manfred (Hrsg), Bochum, Brockmeyer, 1990, S. 41. 

3 Britta Hufeisen/ Gerhard Neuner, Mehrsprachigkeitskonzept -Tertiärsprachen – 
Deutsch nach Englisch. Kapfenberg, Buchenegg, 2003, S. 5. 

4 Karl-Richard Bausch. Zur Erhellung der Frage nach den Spezifika des Lehr- und 
Lernbereichs 'Deutsch als zweite Fremdsprache'. In Bausch, K.-R. und Heid, M. (Hrsg.). 
Das Lehren und Lernen von Deutsch als zweiter oder weiterer Fremdsprache. Spezifika, 
Probleme, Perspektiven. Bochum, 1990, S. 27. 
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Buradan da görülüyor ki birinci yabancı dil eğitiminde karşılaştırma yapılabilen dil bi-
zim için genellikle Türkçe iken ikinci yabancı dil ediniminde, yani Almanca ediniminde bu 
karşılaştırma yapılabilecek dile Türkçe’den sonra İngilizce de eklenmektedir. Fakat İngiliz-
ce ile Almancanın yakın dil aileleri arasındaki benzerlikler Türkçe ye göre daha fazla oldu-
ğundan daha fazla aktarım yapılabilecek bir zemin oluşmaktadır. Bu yeni durum artık bi-
linçli olarak ele alınarak değerlendirilmelidir. 

Hufeisen bu konu ile ilgili olarak Almanca öğretmenlerinin İngilizce yi de iyi bilmeleri 
gerektiğine dikkat çekerek bu potansiyelin verimli kullanılması suretiyle daha hızlı bir 
biçimde Almanca öğretilmesinin amaçlanmasını ve içeriğin daha nitelikli olabileceğini 
savunmaktadır.”5  

 
Müfredatta ikinci yabancı dile daha az ders saati ayrılmış olması bu şekilde olumsuz 

olmaktan kurtarılabilir. 
İkinci yabancı dilin birinci yabancı dilden daha farklı olduğunu göstermek üzere 

Hufeisen’in hazırladığı grafik aşağıda verilmiştir:6 
Birinci (L1), ikinci (L2) ve üçüncü dil (L3) arasındaki farkı gösteren şekiller 
 
L1 edinimi 
Evrensel veriler 
 Öğrenme çevresi 
 
 
L1 
(şekil 1) 
 
  
L2 edinimi 
Evrensel veriler 
 Öğrenme çevresi 
  Hayat tecrübesi, öğrenme deneyimi ve stratejileri 
 
L2 
(şekil 2) 

                                                 
5 Britta Hufeisen, “Zur Einführung,” Mehrsprachigkeitskonzept-Tertiärsprachen – 
Deutsch nach Englisch. (Hrsg) Hufeisen, Britta /Neuner, Gerhard. Kapfenberg, 
Buchenegg, 2003, S. 9. 
6 Britta Hufeisen. (1998). L3 - Stand der Forschung - Was bleibt zu tun? In: Britta 
Hufeisen & Beate Lindemann. (Hrsg.). (1998). Tertiärsprachen. Theorien, Modelle, 
Methoden Tübingen: Stauffenburg, S.171. 
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L3 edinimi 
Evrensel veriler 
                  Öğrenme çevresi 
                          Hayat tecrübesi, öğrenme deneyimi ve stratejileri 
 
            L1 
         Yabancı dil öğrenme deneyimi ve stratejileri 
       
               L2 
 
L3 
(şekil 3) 
 
Bu grafiklerden ikinci yabancı dil ediniminin ne kadar daha karmaşık örüntüye sahip 

olduğu rahatlıkla görülmektedir. 
Apeltauer da yakın dillerin diğer dillere göre daha kolay öğrenildiğini savunan bilim 

adamlarındandır.7 Bu durumda İngilizce ile Almanca aynı dil ailesinden geldiğinden Türk-
çeye göre daha fazla ortak noktaları mevcuttur ve aktarım yapma olasılığı daha yüksektir. 

3. Sözcük Dağarcığını Geliştirmede Önemli Faktörler 
Sözcük dağarcığı ile ilgili öneri ve beklentilri yönünde yapılan görüşmelerde öne çıkan 

beklentileri aşağıdaki gibi sıralayabiliriz: 
- Kelimeler ile birkaç kez karşılaşarak öğretilmelidir 
- Konu olarak düzenlenmiş olmaları gerekir 
- Anlamları net olmalıdır 
Bu hususlara dikkat edilmesi ise her öğrenen ve öğretenin lehine olacaktır. 
4. Olumsuz Aktarım (Interferenz) 
Interferenz8 olumlu aktarımın aksine yabancı dil dersinde büyük hatalara yol açmakta-

dır ve öğrencilerin başarılarını düşürmektedir. Herbert Pütz’e göre “Interferenz” (olumsuz 
aktarım), bir dil normun başka dil veya aynı dil içersinde zarar görmesidir. Buna göre 
olumsuz aktarım iki dil arasında veya tek bir dil içersinde olabilir9  

                                                 
7 Ernst Apeltauer.1987. Gesteuerter Zweitspracherwerb: Voraussetzungen und 
Konsequenzen für den Unterricht. Max Hueber Verlag, München, S. 30. 
8 Zu diesem Thema siehe auch: János Juhász : Probleme der Interferenz. München: Hueber, 
1970. 
9 Herbert Pütz, “Kontrastivität als Prinzip im Fremdsprachenunterricht,” Info DaF, Nr. 3, 
Jahrgang 18, August 1991, (Hrsg.) DAAD, 1991, S. 254. 
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Diller arasındaki olumsuz aktarıma “Interferenz” diyoruz. Bu aktarımlar yabancı dil 
öğretiminde “faux amis” olarak adlandırılan sahte dostlara dahildirler ve bazı sözlüklerde 
bun sözcüklere yer verilmiştir.  

 
İngilizce den sonra ikinci yabancı dil olarak Almanca öğrenenler, veya Almancadan 

sonra ikinci yabancı dil olarak İngilizce öğrenenler her iki dil arasındaki benzerliklerin 
ikinci yabancı dilin öğrenilmesi konusunda önemli bir avantaj veya / da kolaylık sağladığı 
ve sağlayabileceği görüşü ile karşı karşıya gelirler. Özellikle Almancadan sonra öğrenilen 
İngilizce için kısmen doğru olduğu söylenebilecek bu görüş, aslında gerçek durumu tam 
olarak yansıtmamaktadır. Yabancı dil öğreniminin önemli bir kısmını oluşturan sözcük 
bilgisi, aslında tuzaklarla dolu bir alandır. Örneğin, İngilizce de kış anlamına gelen Winter 
sözcüğü, Almanca da da kış anlamında kullanılır; bununla birlikte İngilizce de hediye an-
lamında kullanılan gift sözcüğü, Almancada Gift= zehir anlamına gelmektedir. Bu durum, 
konunun hassasiyetinin bilincinde olmayan dil kullanıcıları için yazılı veya sözlü iletişimde 
önemli bir sorun yaşanmasına neden olur. 

5. Sonuç 
Sonuç olarak buraya kadar bahsedilenler neticesinde “Sözcüklerin” ders kitaplarında 

önemli bir yeri olmalıdır. Ders kitaplarımızda her üniteye ait sözcüklerin listesi verilmeli-
dir, çünkü yaşları ve gelişimleri itibarı ile sorgulayan öğrenciler olduklarından bu bilgiler 
verilmelidir.  

Bu sözcük boyutundaki “faux amis” sahte dostlara da özellikle yer verilmelidir. Birçok 
dil kurumu, Goethe enstitüsü gibi İngilizce’den sonra Almanca öğrenmenin daha kolay 
olduğu ve benzerliklerin çok olduğunu vurgulamaktadır.  

Öğrencilerimizi aşırı genellemeye gitmekten korumak için benzeyen kelimelerin yanı 
sıra hiç benzemeyen kelimelerin de bulunduğunu vurgulamalıyız, ve çarpıcı örnekleri önle-
rine sunmalıyız. 

Ancak bunu yaparken benzeyen ve kolaylık sağlayan yönlerini de son derece bilinçli 
ve programlı bir biçimde ders kitaplarında kullanmalıyız. Ders kitaplarımızı kendi ihtiyaç-
larımıza göre hazırlayabilirsek sanırım bu konuda çok önemli ve büyük bir adım atılmış 
olacaktır. Unutmamamız gereken ise: Kusursuz, mükemmel bir ders kitabı varmıdır? Soru-
suna olası cevapları irdelemektir. 

Muhtemelen “Mükemmel” yoktur ve her ders kitabın kendine göre önemli yönleri var-
dır, ve ağırlık verdikleri konular farklıdır ve kitaplar belirli bir kitleye yönelik yazılmıştır. 
Ve dersin akışında bir ders kitabı çok etkilidir, o nedenle seçiminde ders kitabın hedeflenen 
kitleye, amaca hangi sürede ve hangi donanım ile götürebileceğine; öğretmenler dersin 
yöntemini kabul edecekler mi ve uygulamada bunu yerine getirebilecekler mi; öğrenci 
kitlesi bu kitabı ilginç bulup motive olabilecek mi, gibi sorulara yanıt verebilmelidir. 

Bu nedenle hem öğretenler hem de öğrenenler için uygun bir ders kitabı seçimi olduk-
ça zor ve önemli bir konudur. 
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Özet 
Örgün eğitim kurumları hedeflerine ulaşmak için çeşitli yöntemler ve farklı araçlar kul-

lanmaktadırlar. Yabancı dil öğretiminden ders kitaplarından söz edildiğinde aktarılması 
hedeflenen sadece bir yabancı dil değil aynı zamanda bir toplumun maddi ve manevi varlığı 
ile yazılı ve sözlü değerlerini oluşturan kültür olgusudur. Bu sebeple yabancı dil olarak 
Almanca öğretirken tercih edilen metinlerin kültür aktarımı aynı zamanda bir “Öteki” algı-
sını da barındırmakta ve aktarmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Yabancı Dil olarak Almanca, Ders kitabı, İmge, Öteki, Ders kita-
bı tasarımı. 

Abstract 
To achieve the objectives of formal education institutions use a variety of methods and 

different tools. Targeted transfer of foreign language teaching is the only foreign language 
textbooks, but also by the presence of a society's material and spiritual values that make up 
the written and oral cultural phenomenon. For this reason, the preferred teaching German as 
a foreign language texts for a cultural transfer are also harboring and transferring perception 
of "other". 

Key Words: German as a Foreign Language, Text Book, Image, Other, textbook 
design. 

 
1. Giriş 
Ders kitaplarının fonksiyonları öğretim temelinde yeni bir tartışma konusu değildir. Bi-

raz daha genellemek istenirse ders kitapları eleştirileri bir geleneğe de sahiptir diyebiliriz. 
Yabancı dil kitapları çerçvesinde bu eleştiriler ağırlıkta kısmen veya tamamen dilbilgisi 
sürecine; sanal veya klasik öğretim sürecini hedeflemektedir. Bazı eleştiriler neredeyse bu 
öğretim materyalinin ortaçağdan bu yana bir gelişme sergilemediğinden yakınmakta 
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(Freudenstein 2001) kimilerine göre hem eğitsel hem de içeriksel anlamda belki de hiç 
kullanılmaması ifade etmektedir (Gießing 2004) ve ders kitaplarının kaldırılamsının özgün 
materyallerin geliştirilmesine katkı sağlayacağını düşünenleri (Segermann 2000) bir kenara 
bırakırsak. Yabancı dil ders kitabı yazarları ve tasarımcıları neredeyse son 40 yılı haklılık 
payı olan veya olmayan bu türdeki eleştirileri dikkate alarak veya almayarak geride bıraktı-
lar (Wilkins 1976, Vielau 1980 Bleyhl 1996).  

Günümüz ders kitapları çoklu yönergeler ve programlara hitap edebilecek şekilde, ileti-
şimsel, tematik ve dilsel öğretim hedefleri yaklaşımını benimsemenin yanında gizlice ve 
halen gramer önceliklidir. Konvansiyonel bir perspektiften “Öteki” kavram olarak irdelen-
diğinde “Biz” bir anlamda kişisel kimliğimiz, yani herhangi bir bireyin ne tür koşullar ve 
durumlar dahilinde bir “kişi” sayılabileceğini konu alan felsefi bir konudur. “Öteki” kavra-
mı bu bağlamda Dostoyevski'nin novellası değil koşulların yaratılması ve betimlenmesi 
sürecinde kullanılan karşıt bir kavram olarak algılanmalıdır (Süssmuth 1993:15, Stierstorfer 
2003:11) Sadeleştirmek adına “Öteki” kavramını bir imaj kavramı olarak görebiliriz. Oku-
makta olduğunuz çalışmada “imaj” Walter Lippmann tarafından 1922 tarihli “Public 
Opinion” (Lippmann) isimli kitabından kullanıldığı şekli ile yani dış dünyanın, duyumsa-
maların ve izlenimlerin zihinde görüntüye dönüşmesi ve belki resimsel bir değer kazanması 
olarak reklamcılıktan bilim dünyasına terfi etmiş şekli merkez alınacaktır.  

Yaklaşım ve görüşlere bağlı olarak günümüz yabancı dil ders kitapları ile geçmişte ma-
teryal olarak faydalanılmış yabancı dil olarak Almanca ders kitapları örneğinde öğrencilerin 
zihinlerinde imajların oluşmasına katkıları irdelencektir. 

 
1. Ders kitabı olgusu 
Okulların merkezi amaçlarından birisi öğrencileri toplumsallaştırmak ve içinde bulun-

dukları toplumda üretici bireyler olabilmeleri için gerekli bilgi ve becerilerle donatırken 
toplumun kültürel değerlerini yeni kuşaklara aktarmaktır. Bu anlamda okul eğitimindeki 
temel amaç, sadece ilgili alanda; örneğin yabancı dil olarak Almanca, değil aynı zamanda 
öğrencilerin zihinsel, bedensel ve ahlaksal açıdan gelişimini sağlamak değildir. Toplumsal 
yaşamın içerisindeki bireylerin varoluşu ve ilgili topluma özgü kültürü, toplumdaki bireyle-
rin edindiği her türlü bilgi ile oluşmaktadır. Bu anlamda Eğitim ve öğretim kurumları top-
lumsal bilginin aktarılmasında çeşitli görevler üstlenmektedir. Örgün eğitim kurumları 
hedeflerine ulaşmak için çeşitli yöntemler ve farklı araçlar kullanmaktadırlar. Yabancı dil 
öğretiminden ders kitaplarından söz edildiğinde aktarılması hedeflenen sadece bir yabancı 
dil değil aynı zamanda bir toplumun maddi ve manevi varlığı ile yazılı ve sözlü değerlerini 
oluşturan kültür olgusudur. Bu sebeple yabancı dil olarak Almanca öğretirken tercih edilen 
metinlerin kültür aktarımı açısından yeterliliği ve metinleri oluştururken dikkat edilmesi 
gereken noktalar üzerine, özellikle eleştiriler bağlamında sıklıkla durulmaktadır. İçeriği 
sınıflandırmak ayrı bir uzmanlık sorunudur ve bu açıdan da yabancı dil olarak Almanca 
ders kitaplarının eğitim ve öğretim etkinliklerinin uygulanmasında, değerlendirilmesinde ve 
geliştirilmesinde önemi halen devam etmektedir. Bu bağlamda araştırmamız öncelikle ya-
bancılara Türkçe öğretiminde kullanılan ve örneklem olarak seçilen kitaplarda kültürel 
unsurların varlığını tespit etmeyi, daha sonra bu alanda uzmanlarca hazırlanacak kitaplarda 
ve dolaylı olarak diğer materyallerde bir anlamda ilgili kültürünün zenginliğini gösteren 
kültürel unsurların dikkatlice kullanılmasına oluşabilecek algıların da şekillendirebilmekte-
dir. 
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2. Almanca ders kitaplarının “Öteki” kavramına olası etkisi 
Geleneksel eğitim ve öğretim kurumlarında ders kitapları açık ya da örtük biçimde, 

toplumsal olarak genel kabul gören yaklaşımları ve davranışları aktararak, öğrencilerin 
toplumsallaştırma işlevini gerçekleştirmektedir. Daha yalın bir ifade ile ders kitaplarında 
yer alması öngörülen bilgilerin temel işlevlerinden birisi toplumun kültürel değerlerini yeni 
kuşaklara aktarmaktır. Bu görevlerin tanımlanması ve içerikleri öğretim programlarında 
hedefler halinde sırlanmaktadır. Bu noktada ders kitapları ile eğitim araçlarının incelenmesi 
ve değerlendirilmesine ilişkin yönergenin 5. Maddesi iyi bir örnek oluşturmaktadır. Ders 
Kitapları;  

a) Öğrencileri; millî, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerler bakımından besleyen; 
demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı görev ve 
sorumluluklarını yerine getirmede yol gösteren ve bu değerlerle ilgili ders konularını sevdi-
ren okuma metinlerini içerir.  

b) Türk Millî Eğitiminin genel amaçları ve temel ilkeleri ile kitabın hitap ettiği eğitim 
kurumunun amaçlarına uygun olur.  

c) Atatürk İlke ve İnkılapları ile ilgili konulara, öğretim programlarına ve Kurulca alı-
nan kararlara uygun olur.  

ç) Demokrasi ve insan hakları ile kültürel ve evrensel değerlere katkı sağlar.  
Ülkemizde yüksek öğrenim de kullanılan kitaplar hariç yabancı dil olarak Almanca 

ders kitaplarının da dahil olduğu toplam 425 ayrı ders kitabının yıllık tirajı 1.543.609.990 
adettir. Ders kitapları yaklaşık 14 milyon öğrenciye yani nüfuzumuzun neredeyse %20’sini 
oluşturan öğrencilere ulaşmaktadır (M.E.B. 2013). Görüş olarak yukarıda betimlenen okul-
ların temel görevlerinden birisinin toplumun kültürel değerlerini yeni kuşaklara aktarmaktır. 
Bunu günümüz teknolojik gelişmelerine rağmen ülkemiz şartlarında gerçekleştirmek için 
halen en temel araç ders kitaplarıdır. Ders kitaplarının yıllık tirajları dikkate alındığında 
“Öteki” kavramının oluşturulmasında ders kitaplarının olası etkisi kaçınılmaz bir boyutlar-
da şekillenmektedir. 

 
3. Öteki bağlamında yabancı dil olarak Almanca ders kitapları 
Eğitim süreçleri ile şekillenen toplumlarda, okur yazarlılığın arttırılmasına pararlel ola-

rak yabancı dil eğitimine karşı olan ilginin yükselmesi, kültürlerarası bilincin, başka bir 
deyişle kültürlerarası farkındalığı ve anlayışı benimsetmek önem kazanmaktadır. Milli 
eğitim bakanlığınının yabancı dil dersi öğretim programlarından (M.E.B. 2009:6) en güncel 
olanlarına bakıldığında aşağıdaki amaç dikkatimizi çeker; 

Yabancı dil dersi ise, öğrencinin öğrendiğini kullanabilme becerisini kendi dil alanı sı-
nırlarının ötesine geçirerek geliştirmesine olanak tanır; öğrencilere, o ana kadar sahip ol-
dukları deneyimlerinin dışında kalan kültürleri tanıtarak, kültürler arası iletişime katkı sağ-
lar.  

Hoşgörülü olma ve yabancı olanı kabul etme gibi değerlerin aktarılmasında etkili olan 
yabancı dil dersi, kişinin diğer kültürlerle empati kurmasını sağlar. Diğer kültürü tanımak, 
kişinin ufkunu genişletir ve barış içinde yaşamanın ön koşulunu oluşturur 

Yabancı dil dersleri için hazırlanan öğretim programlarında vurgu kültürlerarası ileti-
şim ve farkındalık noktasındadır diğer ders kitapları için bağlayıcı niteliği olan programlar-
da bu vurgunun bireysel ve toplumsal kimliğe yapılması dikkate değer bir farklılıktır. Ders 
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kitapları toplumsal değerleri yeni kuşaklara aktarırken yabancı dil ders kitapları da 
uluslararası değer ve farklıkları içermektedir.  

Yabancı dil eğitimi, gelişen yeni kitle iletişim araçları çerçevesinden yani kitlesel 
anlamda uluslararası iletişimin ve kültür aktarımının belkide en temel yoludur (Genç 2008; 
Özbal 2012). Bu anlamda gerçekleştirilen yabancı dil öğrenme eyleminin büyük bir 
bölümü, yine eğitim kurumlarında ve yine ders kitapları ile gerçekleşmektedir. 
Kültürlerarası iletişim ve kültürel farklılıklara ilişkin bilgilerin bu eğitim kurumlarında ve 
yabancı dil ders kitaplarında aktarılması toplumsal bilincin geliştirilmesi açısından da 
anlamlıdır. Diğer kültürler bağlamında bilinçlenme ve bir tür farkındalık olan bireysel veya 
toplumsal kimlikler hakkında bilgi sahibi olma öğrencilerin kendilerine yabancı olan yeni 
ve farklı bilgilerle zihinsel bir karşılaştırma yapma imkanları ile ortaya çıkar.  

Yabancı dil ders kitapları aracılığıyla kültürel içeriklerle teması gerçekleşen öğrenciler, 
kitabın yazarı ve kültürel içeriği ile zihinlerinde yeni bir görüş ve bilgi transferinde 
bulunurlar. Bu türdeki aktarımlar esnasında bireysel veya toplumsal önyargıların ve 
klişelerin düzenlenmesi mümkün olabilmektedir. İçerikleri bu tür bir amaca uygun 
düzenlemiş ders kitaplarının imgeler konusundaki olumsuz ön ve kalıp yargılara karşı 
olumlu etki edebileceği düşünülebilir ve beklide bu anlamda ciddiyetle dikkate alınmalıdır. 
Son yıllarda yabancı dil ders programlarına ve kitap değerlendirme kritelerine yansıyan 
maddeler dikkate alındığında ilgili bakanlığın ve birimlerin konu üzerinde bir yaklaşım 
geliştirdikleri söylemek bir yanılgı olmayacaktır. 

Yabancı dil ders kitaplarında kültür aktarımı konusuna olumlu eğilim yanlızca 
ülkemizde geçerli değildir farklı ülkelerde yabancı dil ders kitapları tasarımında kültür 
aktarımı konusu önem arz eden ayrı bir araştırma konusu konumunda olmakla birlikte 
oldukça genç bir çalışma alanıdır. Kültür aktarımı başlangıç olarak 60-70li yıllarda 
sosyodilbilimin çerçevesinde bir araştırma konusudur (Hall 1959, Kroeber 1964, Porter und 
Samovar 1972, Edward Hall 1973, Bennett 1977). 80’li yıllardan sonra ders kitabı içeriği ve 
tasarımı açısında kültür aktarımı olarak daha spesifik konularla gelişmiştir (Brislin 1981, 
Hofstede 1984, Garfinkel 1984, Wardhaugh 1986, Hinnenkamp 1989,1991, Hofstede 1991) 
yabancı dil olarak Almanca ders kitaplarında kültür aktarımı halen önemini korumaktadır 
(H. Krumm 1994, Maletzke 1996, House 2000, Sercu 2002, Volkmann 2002, Lüsebrink 
2005, Roche 2005, Silverstein 2006, Rottensteiner 2010, Huang 2013)  

 
4. Örneklem olarak belirlenen ders kitapları 
Yabancı dil olarak Almanca ders kitaplarında oluşturulan “Öteki” yaklaşımını betim-

lemek ve kıyaslamak için üç farklı kitap belirlendi. Temel olarak ülkemizde Almanca öğre-
timini Cumhuriyet öncesi, Cumhuriyet dönemi ve 1997 Eğitim Reformu sonrası olmak 
üzere üç döneme ayırmak mümkündür. Her dönemden birer kitap seçilmesi sonucunda 
yaklaşımlarda bir değişikliğin gözlenebilmesi kolaylaşacaktır. Çalışma alanı olarak 
1960’dan itibaren kültür aktarımı konusu irdelendiğinden Cumhuriyet’den önce kullanılmış 
olan ders kitabımızın içeriğini sadece diğer iki kitapla kıyaslanacaktır. 

Yabancı dil olarak Almanca öğretimi için ülkemiz çoğrafyasında basılan ilk ders kitabı 
olduğu düşünülen hicri takvim olarak 1310 (Miladi 1892/93) basımı “Almanca Rehber-i 
Mukaleme”. 1993 yılında Milli Eğitim Basımevi tarafından basılmış olan “Lern Mit Uns – 
Deutsch in der Orta 1” ve yine Milli eğitim bakanlığı tarafından onaylanıp 2008 yılında 
Uniprint tarafından basılmış olan “Hier Sind wir!”. 
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“Almanca Rehber-i Mukaleme” ders kitabının yazarı Mühendishane-i Berri-i Hümayun 
Alman Lisan-ı ve müelligat-ı Askeriye Tetkikatı muallimi kolağası Mehmet Şerif. Basım 
Şirketi Mürrettibiye ve 224 sayfa. Hiçbir grafik tasarım veya görsel içermemektedir.  

Yazarları Barbara Selimoğlu, Serdar Ayas, Oya Kerman olan “Lern Mit Uns – Deutsch 
in der Orta 1” 120 sayfa içerisinde 7 ünite ve bu ünitelerin sonunda dilbilgisi açıklamaları 
ile sölük bulunan görseler içerene yabancı dil olarak Almanca ders kitabı. 

“Hier Sind wir!” Oya PITRAKLI, Fatma PARLATIR ve Elfriede SPANGENBERG ta-
rafından hazırlanmış 2. yabancı dil olarak Almanca ders kitabının 2. cildi. 102 sayfalık 
grafik ve görseller içeren bir ders kitabı. Kitap sayalarını ve detaylı analiz notlarını çalış-
manın yazılı kapsamı aşırı büyüteceği düşüncesi ile burada vurgulamak yerine elde edilen 
bulguların tartışılması ve sonuçlara ulaşılmasını hızlandırmak adına tek başlık altında su-
nulması ve özetlenmesine çalışılmıştır. 

 
5. Bulgular ve Sonuçlar 
Her üç kitap hacim ve dil öğretim yaklaşımları açısında dönemlerine özgü özellikler 

göstermekte ve yapısal anlamda biribirinde ayrılmakta. “Almanca Rehber-i Mukaleme” 
yakın çağ’a kadar olan yabancı dil eğitiminin özelliklerini göstermektedir. Hedef dilde 
yazabilmek, temel dilbilgisi kurallarının öğretmek ve tercüme yapılmasını sağlamak üzere 
tasarlanmış. Kültür aktarımı kaygısı olmayan bu kitabın almanca da kullanılan konuşma ve 
yazma kalıpları, Osmanlıca ve Almanca ifade şekillerini aktararak “Öteki” genel anlamda 
imgeler oluşturmadan dil öğretimini gerçekleştirmiştir. Bu bağlamda günümüz ders kitapla-
rına olan bilimsel ve bakanlığın belirlemiş olduğu ölçütlerle uyuşmamaktadır.  

“Lern Mit Uns – Deutsch in der Orta 1” ders kitabı oldukça yüzeysel kalmakla beraber 
kültür farklılıklarına dikkat çekmek ve ünite içeriklerine bağlı kalarak bazı kıyaslamalar ve 
vurgu gayretlerini gözlemlenebiliyor. Bu gayretin “Zenofobi” yaratmak için olmadığı gayet 
açıktır. 

“Hier Sind wir!” kapağında “A1+” işareti ile “Avrupa Konseyi Dil Düzey Tanımları-
na” uygun tasarlandığına işaret etmekte. Yani günümüz bilimsel gelişmelerin ışığında tasar-
landığı vurgulanmaktadır. Bu ders kitabının son 37 sayfası Dilbilgisi açıklamaları ve Söz-
cük listeleri ile tamamlanmış. Birinci ünite içerisinde ülkeler ve insanlar, mimik ve jestler 
gibi konuların dışında farklılıkları veya benzerlikleri vurgulandığı söylenemez bu çerçeve-
den bakıldığında en son tasarlanan bir ders kitabı olmasına karşın kendisinden çok daha 
önce tasarlanmış ders kitaplarına ve yurt dışındaki örneklerine göre (Lundquist-mog 1996, 
Eismann 1996, Mebus 1989) kültürel farklılıklara işaret etme konusunda zayıf özellikleri 
barındırmakta.  

Ders kitaplarının içeriklerinin “Öteki” kavramınnın oluşumuna olumlu bir etki yapa-
bilmesi için ünitelerin, konuların, metinlerin ve alıştırmaların olması yeterli değildir. Açık-
lamaların bulunması öğrencilerin kendileri tarafından farklılıkların keşfedilmesine olanak-
ların sağlanması gereklidir. Bu bağlamda her ne kadar yabancı dil öğretimi konusunda 
merkezi rolü üstlenen öğretmenlerin yetenklerine güvenmek yeterli olmayabilir. Yabancı 
dil olarak Almanca ders kitaplarının kültürlerarası içeriği barındırması öğrencilerin bu an-
lamdaki kişisel gelişimine katkı sağlayacağı savını güçlendirmeyeceği düşünülmektedir. 

Kitap tasarımı ve geliştirme sürecinde yaşanılan teknolojik ve yöntemsel gelişmelerin 
seçilmiş olan ders kitaplarına yansımadığını belirtilebilir. Ders kitaplarında kültür aktarımı 
konusunun bilimsel bir çalışma alanı olmadığı dönemlerde hazırlanmış bir ders kitabı ile 
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kendisinden 117 yıl sonra hazırlanmış başka bir ders kitabı arasında kültür aktarımı boyu-
tunda yaklaşımsal olarak ciddi bir farklılığın bulunmaması dikkate değer bir durumdur.  

Bilimsel gelişmelerin yabancı dil olarak Almanca ders kitaplarına yansımasını sağlan-
malıdır. Milli eğitim bakanliği tarafından belirlenmiş ders programına kültür aktarımı konu-
sunda amaçların sayısının artırılması ve buna bağlı olarak Talim ve Terbiye Kurulu tarafın-
dan değerlendirme ölçütlerinde düzenlemelere gidilmesi gerekmektedir. Yabancı dil ders 
kitaplarından yararlanacak öğrencilere çağın olumlu birikimlerinin sunulması yine bu ders 
kitaplarının standartlarının bilimsel verilerin ışığında daha çağdaş hale getirilmesi ile müm-
kündür. Bu anlamda ders kitaplarının incelenmesi ve değerlendirilmesi sadece ilgili bakan-
lığın sorumluluğunda olmamalı aynı zamanda alan uzmanlarının da bulunduğu bilimsel ve 
özerk bir kurulu oluşturumalıdır. 
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Abstract  
The given article reveals the problems of the of globalization influence on social and 

cultural basis of Kazakhstanis. Special attention is paid to the impact of globalization on the 
education of modern youth, to change cultural values and moral standards, on account of 
and thanks to globalization occurred. 

Key Words: globalization, educational role, youth, cultural values, moral standards.  
 
Резюме 
В данной статье рассматриваются проблемы влияния глобализации на 

социальные и культурные устои казахстанского народа. Особое внимание уделяется 
вопросам влияния глобализации на воспитание современной молодежи, на изменение 
культурных ценностей и моральных устоев, не в последнюю очередь произошедшее 
благодаря глобализации. 

Ключевые слова: глобализация, роль образования, молодежь, ценности 
культуры, стандарты морали. 

 
 
Disputes about benefits and dangers of globalization, conducted by well-known 

politicians, scientists and public officials of all ranks, overcome the boundaries of economic 
and social framework long ago. More and more today community is interested not only in 
the economic aspects of open borders: the ratio of export and import, quotas and tariffs, 
international division of labor and the absolute and relative benefits according to Smith and 
Ricardo, activities of transnational corporations and the transfer of technology - more and 
more today society is interested in the cultural and social sides of the issue. It is quite 
natural because globalization and its attendant processes are often irreversible and are not 
always positive, as it was repeatedly told us by many sociologists and zealous anti-
globalists. However, one must admit that the process of globalization, along with the 
negative phenomena brings positive changes in the economic, social and cultural life of 
each individual state. 

The purpose and objectives of this paper is to study the influence of globalization on 
the social and cultural basis of the Kazakh people, to identify the main features of 
globalization and consequences (both positive and negative) of that influence. Special 
attention is paid to the influence of globalization on education of modern youth, to change 
cultural values and moral standards, at least thanks to globalization. In addition, a special 
attention will be paid on the role of higher educational establishment in the educational 
process in the context of globalization.  

First of all, it is necessary to define the concepts of “education” and “globalization”  
Over the centuries, the meaning of education has repeatedly changed and corrected. 

Before the reforms of Peter I education had the meaning as “feeding, breeding” [1] as the 
word cognates with the word “feeding”. Dictionary of Dahl explained  that to educate 
means “to take care of material and moral needs of a minor till the age, in the lowest 
meaning to nourish, to cultivate (about  plant), to feed and to dress till the age, in the 
highest meaning to train, to instruct, to teach everything that is necessary for life ...” [2]. 
According to the F.A. Brockhaus and A. Efron “Encyclopedic Dictionary” education is “the 
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deliberate influence of an adult on a child or a young man, aiming to bring it up to that 
given independence, which is necessary for men to perform his purpose of man on the 
Earth” [3].  Ozhegov’s Russian Language Dictionary described education as “behavior 
skills taken in the family, school, environment, which are reflected in the public life” [4]. 
Modern pedagogy defines education as a “purposeful meaningful professional activity of an 
educator that promotes the maximum development of a child, as well as child’s entry into 
the context of modern culture, a child as a subject and strategist of his own life, worthy of 
human dignity”. [5] In psychology, education primarily means “transfer activities of social 
and historical experience to the new generations, systematic and purposeful influence on 
the perception and human behavior in order to form certain attitudes, concepts, principles, 
values orientation, conditions for its development and training to public life and labor”. [6] 

Summarizing the above mentioned definitions, it can be concluded, that education is a 
purposeful development of personality in order to prepare it to the active participation in 
social and cultural life in accordance with the socio-cultural normative models.  

Globalization - the process of global economic, political and cultural integration, the 
main characteristic of which is: spreading of capitalism around the world, international 
division of labor, migration of monetary, human and industrial resources on a global scale, 
as well as standardization of economic and technological processes and rapprochement of 
cultures of different countries.   

It is important to note that cultural globalization is characterized by the rapprochement 
of business and consumer culture between different countries of the world, wide use of 
English for international communication, growth of Internet for obtaining information and 
communication, spreading of  American movies around the world, TV shows, and software, 
as well as growth of international tourism. [7]  

How does globalization have influence on education of youth and what role in this case 
do higher educational establishments play?  

After a long policy of “iron curtain” in the countries of the socialist camp, the opening 
of political, economic, and cultural information boundaries could not conceive a big effect. 
Endemic interest with foreign polite literature and pseudo literature, “popcorn” movies, 
which have belt-line production in Hollywood, pop music which does not often carry a 
least a small share of sense - and all these things in round those cultural values that people 
of Kazakhstan cultivated for years and centuries in a golden cradle of cultural traditions. 
Total unification is manifested not only in love to all foreign and often hostile attitude 
towards native, but even in quite trivial things like clothing – who of the representative of 
modern youth does not have at least a pair of jeans in the locker room today?  

Which of today’s young people have read A. Nurpeisov, Zhandarbekov or S. Mukanov 
who can quote the poems of M. Makatayev or Abay by heart? It is impossible to say that 
they are in majority, but every other student over reads Harry Potter adventure sagas and 
every other student over reads novels of Murakami and Coelho.    

Nicholay Kanayev, a consultant of Russian Commission for UNESCO, said that at the 
current pace of globalization among six thousand languages about half of them may 
disappear. But the disappearance of at least of one of the languages means an irreplaceable 
loss for the entire world civilization. The pressure of one culture - American - over the rest, 
which we are seeing today, is very dangerous, because it violates the principle of equality 
of cultures. Where is the criterion of advantage of this or that culture? After all, it cannot be 
in the military - political and economic power of the state. Yes, there are advantages in the 
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culture of European countries, but there are still more ancient Eastern cultures. One way or 
another, but today, globalization is seen as a new form of colonization of the world. [8] 

Allen Dulles in the winter of 1945 proclaimed manifesto of spiritual and informational 
war of U.S. imperialism against the youth and the whole population of the USSR: “seeding 
chaos in Russia, we can quietly replace their values on false ones and make them to believe 
into these false values. How? We shall find our like-minded people, our assistants and allies 
in Russia. Episode by episode a grand in scale tragedy of the death of the rebellious people 
on earth there will be played out: the final, irreversible extinction of its identity. We 
gradually root out their social nature from literature and arts. Literature, theaters, movie 
will celebrate the ignoble human emotions. We will do our best to support and raise the so-
called creators, which will promote and grind into the human consciousness the cult of sex, 
violence, sadism, betrayal - in short, all the immorality ... Honesty and integrity will be 
mocked and will not be in need, and will  become a relic of the past. Rudeness and 
arrogance, alcoholism and drug abuse, animal fear of each other, and shamelessness, 
betrayal, nationalism and hostility of peoples, especially hostility and hate to the Russian 
people - all these we will deftly and quietly cultivate” [9]. 

Now, more than 60 years later, we cannot say that Dulles has not reached the desired. 
With bitterness it must be noted that the substitution of spiritual values to some extent has 
taken place that the cult of money replaced the cult of friendship, and that bourgeois 
morality dominates above the modern youth. Education for a career, friendship and 
marriage of convenience - are not foreign to modern young people. And if a few 
generations ago, sexual relations before marriage was a taboo, but now, under the influence 
of free western morality (or immorality?) is considered as normal behavior, which clearly 
demonstrates the fact that globalization affects all aspects, including ethical and moral.  

But in no case one cannot emphasize the negative aspects of globalization, to talk 
about the corrupting influence of the Western living standard, and to pass over in silence 
the great opportunities that can be derived from the processes of erosion of the information 
and cultural borders between countries.  

If the upbringing is directed rightly, then, a great benefit can be taken from  
globalization: how else to enrich the culture of people, but with the interaction with other 
cultures, how to raise a well-rounded individual without the possibility of closer 
acquaintance with the literature, history, music, cinematography and original culture of 
other countries? The more we learn about the world, peoples and other cultures, the more 
tolerant and compassionate we are, we must be able to find common ground with the 
representatives of different nations, a variety of positions and points of view - a pledge of 
tolerance, humanity and prosperity of the peoples of the Earth.  

The question is how to direct the upbringing and housel it to other cultures, so that it 
cannot make harm to the national identity?  

At first, education should be directed to form an intelligent personality with a wide 
range of interests, open to all new, creative and a solid position in life, without 
contradiction to the ethic and moral canons of the surrounding society. It is very important 
that an educated individual is not a stranger to patriotism, knows the native language and 
culture of native people, has a civic consciousness, and impartially applies to other cultures, 
does not have extremist and xenophobic beliefs, free from nationalist and Nazi prejudices 
and biases. 
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It is obvious that, such qualities of personality are directly related to the processes of 
globalization, or rather, fall under their direct influence.   

Ignorance of own history, a superficial acquaintance with the culture, customs and 
traditions - all this leads to the fact that young people are eagerly takes over all foreign and 
overseas, without considering what is good and what is not. This leads to the fact that 
wrong ideas about native country and its place in the larger world are formed in the minds 
of young people. Colonial past, raw material appendage, backward technology, 
opportunism among workers, a special mentality - all this information is heard by young 
people and perceive wrongly by them, thus, it  makes the image of hopeless economically 
and culturally state in their  mind. All these negative images strengthen perverted views 
about Kazakhstan done by foreigners - the movie “Borat” is the to visual confirmation of it 
- lead to the cosmopolitanism of modern youth the best of which are seeking overseas 
education in order to live later abroad.  

In such circumstances, the role of the higher educational establishment in the education 
of young people is even more enhanced, and the power of teachers and supervisors is to 
direct consciousness of students and young scientists in the right direction, show that 
Kazakhstan is a country with a rich culture and a great future.  

Education is a key that will open the door to the heart of a young student. Let the 
teacher of History on his lecture tells about the great and invincible Huns the whole world 
thrilled from, tells about Sakas and Scythians, the struggle of the Kazakh people against the 
conquerors and colonists, will open student’s eyes to the events the role of which is still 
ambiguous in the history of people: the fate of the scientist, historian E. Bekmakhanov, the 
December events of 1986 in Alma-Ata. Let every student knows what country he lives in, 
what kind of people were proud that they could call their homeland Kazakhstan. 

Let economists tell students about the vector of foreign policy, adopted in a country, 
that today Kazakhstan is the second country in the world after China in terms of growth of 
the gross domestic product of a dynamic economy.  

Let specialists in culture and literature introduce youth to the rich culture of the Kazakh 
people; graft love for traditional, national music, literature. Tell them about Zatayevich and 
Shoqan Walikhanov, Mukagali Makatayev and great al-Farabi, Gabite Musrepov, and 
Zhambyl, Zhabayev. 

We really have things to be proud of, why not to show all these cultural richness to the 
modern youth? Maybe then the shine of all foreign things will not cover eyes of the young 
generation? 

Another important aspect is not only in patriotism promoting, but in the respect to the 
cultures of other peoples living in the republic, as Kazakhstan is a pollination state. 
Respecting its close neighbor, one can learn tolerance to other nations outside the country. 
Students’ exchanges between Kazakhstani and foreign universities will make a great 
contribution to it.  

Exchange programs are based on the belief that a better knowledge of other societies 
and cultures, active cooperation in the search for solutions of common problems helps to 
build stronger relationships between countries, governments and peoples. In this regard, the 
role of such programs is difficult to overestimate, especially according to the state program 
“Bolashak” and other programs Kazakhstan sends more than 1,000 students, 
undergraduates and doctoral students every year, as well as more and more foreign students 
are educated  in Kazakhstani higher educational establishments every year 
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Russia has already adopted the program “Patriotic Education of Citizens of the Russian 
Federation”, “the final result of the implementation of which should be in a positive growth 
of patriotism and internationalism in the country, providing of enable environment for the 
spiritual and cultural development in the community on its base, improvement of economic 
stability of the state, and increasing of Russia’s international prestige” [10]. 

Educational activities within the program are divided into academic and extracurricular 
ones.  Training activities include identifying topics of lectures, coursework, thesis and 
dissertations on patriotic education of young people, as well as Award within the 
department for the active participation in the performance of projects. Extra-curricular - 
nationwide activities of the program are - preparing to the Victory Day of the Great 
Patriotic War, and other anniversaries, devoted to the  heroic glory of defenders of their 
Motherland in the history of Russia, such as the Poltava Battle, the end of the Crimean 
War, events devoted to the merits of brilliant Russian scientists in their scientific and 
technological discoveries of world importance, such as the 150th anniversary of K. 
Tsiolkovsky birth - the founder of theoretical astronautics, the 100th anniversary of S.P. 
Korolev birth - General Designer of the first spacecraft, the 50th anniversary of the first 
cosmonaut Yuri Gagarin flight.  

The author believes that adopted special programs on patriotic education are 
unnecessarily, but some methods of young patriots’ educating can be adopted.   

Summing up the above defined information, it is necessary again to draw attention to 
the fact that globalization can be described neither a positive nor a negative phenomenon. 
We have touched upon positive and negative sides simultaneously, and at the same time 
have showed how to derive the maximum use from the process of globalization, all over the 
world, as well as to mitigate the negative features of these processes.  

Educational role of higher educational establishment is rather great. The role of 
education, which provides access to the culture of people, the exchange of knowledge and 
experience with international students, as a result of which is the rapprochement of peoples 
and nations to avoid conflicts on ethnic grounds. 

Promoting integration and removal of cultural barriers, globalization is a vital step to a 
more sustainable world and to a better life in this world.  

The more cultural and valuable gaps are in the world, the greater conflicts will be.  
Information age provides an opportunity to break down barriers that divide nations and 
groups within nations, and build communications which can create an even greater 
reservoir of common interests among the larger community of people. Those who are 
looking at the world today see a “clash of civilizations”, see only one possibility. They lose 
the sight of the huge steps in the integration that combine billions of humans. They 
underestimate the factors that lead to global consolidation and the fact that these factors are 
gaining force every day of the global era, the main trend of which is integration.  
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Yayın İlkeleri 
1. Kültür Evreni Dergisi yılda dört defa yayımlanan uluslararası hakemli bir dergidir. 
2. Kültür Evreni Dergisinde [• halk bilimi • edebiyat • iletişim • arkeoloji (kazı bilimi) • 

sosyoloji (toplum bilimi) • müzik • tarih • antropoloji (insan bilimi) • etnoloji (budun bili-
mi) • psikoloji (ruh bilimi) • etnografya • dil bilimi • onomastik (ad bilimi)] alanlarında 
makalelerin yanı sıra; söyleşi, eleştiri, tanıtım ve haberler yer alabilmektedir. 

3. Kültür Evreni Dergisinde yayımlanacak yazılar, daha önce herhangi bir yayın orga-
nında veya internette yayımlanmamış olacaktır. 

4. Kültür Evreni Dergisinde yayımlanacak yazılar metin olarak; resim, belge, kroki, ha-
rita vb. malzemelerle birlikte 20 (yirmi) sayfayı aşmamalıdır. Eğer 20 (yirmi) sayfayı aşma 
durumu varsa bu yazı I – II ve daha fazla bölümlere ayrılarak değişik sayılarda yayımlanma 
durumunda kalınacaktır. 

5. Türkiye Türkçesi ve Türk dilinin diğer şiveleriyle bir Türkçe özet (ortalama 50 ke-
lime), anahtar kelimeler (ortalama 5 kelime) eklenecektir. Türkçe özetin ve anahtar kelime-
lerin mutlaka bir İngilizce veya Rusça karşılıkları da ölçüler çerçevesinde verilecektir.  

6. Türkçe dışında İngilizce ve Rusça ile yazılmış yazılara, yazının Türkçe özeti de ek-
lenecektir. 

7. Dergimize Türkçe, İngilizce ve Rusça olmak üzere üç dilde ve Türkçenin diğer şive-
lerinde (Azeri Türkçesi, Kırgız Türkçesi, Özbek Türkçesi, Kırım Türkçesi, Kazak Türkçesi, 
Türkmen Türkçesi vb.) yazı kabul edilir. 

8. İngilizce, Rusça ve Türkçenin diğer şiveleriyle yazılan yazılara Türkiye Türkçesiyle 
genişçe bir özet (en az 150 kelime) konulmalıdır.  

9. Yazılar; A4 boyutunda, 12 punto büyüklüğünde Windows (Microsoft World) uyum-
lu sözcük işlemci programıyla yazılmalıdır. Üst, Alt, Sol ve Sağ marjları 2.5; paragraf ara-
lığı 6 nk, satır aralığı tek verildiğinde yaklaşık Kültür Evreni dergisinin 1 sayfasına tekabül 
etmektedir. Yazı Türkçe veya İngilizce ise Times New Roman, Azeri Lehçesinde ise Times 
Roman AzLat (veya benzeri), Rusça ise Times Roman Cyr (veya benzeri) olmalıdır. Gön-
derilen yazının yanında, yazının fontları muhakkak olmalıdır. Yazının içinde resim, nota vb 
var ise baskıya uygun resilasyonlar da gönderilmelidir. Yazılar; Disket / CD kaydı ile bir-
likte 4 (dört) nüsha hâlinde olmalıdır. Bu yazılardan sadece birinde yazar adı olacak, diğer 
üç nüshada yazar adı belirtilmeyecektir. 

10. Yazılar Times New Roman (11 punto) yazı karakteriyle tek satır aralığıyla yazıla-
caktır. 

11. Metin içindeki alıntılar ve göndermeler yazar soyadı, yayın yılı, sayfa numarası bi-
çiminde parantez içinde belirtilecektir. Mesela; (Boratav 1987: 9). Dipnotlar yalnızca açık-
lamalar için kullanılacak ve aynı yazı karakteriyle 10 punto ile yazılacaktır. Dipnotlar 
“DİPNOTLAR” başlığı altında yazının sonunda verilecektir. Metin içinde belirtilen alıntıla-
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rın ve göndermelerin kaynakları “KAYNAKÇA” başlığı altında soyadı başta olmak üzere 
alfabetik sıraya göre ad-soyad yazılarak, eserin basım tarihi sırasına göre en sonda yer ala-
caktır. 

12. Dergimize yayımlanmak üzere verilen yazılar; hakem heyeti içinde yer alan konuy-
la ilgili en az iki uzmana gönderilecek ve yazılar gelecek raporlara göre yayımlanacak veya 
düzeltmeler varsa yazı sahiplerine düzeltmelerin yapılması amacıyla gönderilecektir. İnce-
lenmek üzere yazı gönderilen uzmanların (hakemlerin) adları yazarlara, yazarların adları 
uzmanlara (hakemlere) kesinlikle bildirilmeyecek, gizli tutulacaktır. Hakemlerin yazı ile 
ilgili verdiği karar Yayın Kurulu’nda değerlendirilecektir. Yazıların yayımlanıp yayımlan-
mayacağı veya değişikliklerin neler olması gerektiği Yayın Kurulu tarafından kararlaştırıla-
caktır. 

13. Dergimize gönderilen yazılara yayımlandığında herhangi bir telif ücreti ödenmeye-
cektir. 

14. Yayımlanan yazıların tüm sorumluluğu yazı sahiplerine ait olacaktır. Yayımlanan 
veya yayımlanmayan yazılar yazarlarına iade edilmez. 
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Основные положения журнала и требования к статьям 
 

1) Журнал KÜLTÜR EVRENİ –– ВСЕЛЕННАЯ КУЛЬТУРЫ является 
ежеквартальным международным изданием, со своей редколлегией.  

2) В журнале KÜLTÜR EVRENİ –– ВСЕЛЕННАЯ КУЛЬТУРЫ могут быть 
опубликованы статьи по таким отраслям наук как [• фольклор • литература • 
социология • археология • музыка • история • антропология • этнология • психология 
• этнография • языковедение • ономастика], а также критические статьи, обзор нового 
издания, научные новости.  

3) Журнал KÜLTÜR EVRENİ –– ВСЕЛЕННАЯ КУЛЬТУРЫ – издание, в 
котором будут печататься раньше нигде (даже в интернете!) до этого времени 
неопубликованные статьи.  

4) Объем статей для журнала KÜLTÜR EVRENİ –– ВСЕЛЕННАЯ 
КУЛЬТУРЫ в виде рисунков, документов, схем, карт и др. подобных материалов 
должен составлять не более 20 страниц. Если объем статьи превышает 20 страниц, 
есть возможность  напечатать ее по частям в нескольких номерах.     

5) Если статья написана на турецком или других тюркских языках, к ней 
требуются резюме на турецком, а также на русском или английском языках 
(примерно 50 слов) и список ключевых слов (примерно 5 слов) с переводом на 
английский или русский. 
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6) Статьи, которые будут написаны не на турецком языке, будут дополняться 
переведенной на турецкий язык аннотацией и названием статьи.  

7) Наш журнал принимает статьи, написанные на турецком, русском, 
английском  и на других тюркских языках. 

8) К статьям, написанным  на английском, русском и других тюркских языках 
должен быть приложен резюме на турецком языке (не менее 150 слов). 

9) Верхнее, нижнее, правое и левое поля 2,5. Отступ от левого поля 6. Статьи 
на турецком и английском должны быть набраны на  Times New Roman, если на 
азербайджанском языке, то на Times Roman AzLat (или похожее), а если на русском, 
то на Times Roman Cyr (или похожее). Если в статье имеются рисунки, ноты и пр., 
они должны быть приложены к статье с хорошим качеством пикселя. Статьи 
принимаются на дискетах или CD в  четырех экземплярах, в трех из которых не 
должно быть указано имя автора, отправляются на адрес издательства.  

10) Статьи должны быть набраны в формате А4 в программе Times New Roman, 
кегль -12,   межстрочный интервал - 1. 

11) Использованная для написания статьи библиография, должна приводиться 
после текста статьи в алфавитном порядке (сначала фамилия автора, затем имя). 
Ссылки на библиографию в тексте выполняются следующим способом: в круглых 
скобках указывается автор издания, год (разделяется запятой) и страница. Указание 
страницы разделяется двоеточием. Например:  (Boratav 1987: 9.) Если приводятся 
несколько статей одного и того же автора, то их следует расположить в 
библиографии по году издания. Для сносок следует использовать 10 размер шрифта 
Times New Roman.  

12) Присланные в издательство статьи, отправляются двум специалистам (по 
теме статьи) из редколлегии и, согласно их отчету, принимается решение о 
публикации. Если, по мнению редколлегии, статья требует исправлений, ее 
высылают обратно автору для доработки. Имена авторов и специалистов не 
оглашаются, сохраняются в тайне друг от друга.  

13) За статьи, опубликованные в журнале, гонорар не оплачивается.  
14) Всю ответственность за статьи, опубликованные в журнале, несут авторы.  
15) Неопубликованные статьи авторам не возвращаются.  
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