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Ahmet TEMİR (1912-2002) 
(Kazan Türkü Bir Türkolog) 

 
AHMET TEMIR (1912-2002) 

(Kazan Turk, a Researcher of the Turks) 
 

АХМЕТ ТЕМИР (1912-2002) 
(Тюрколог из Казанских татар) 

 
 

Prof. Dr. Tuncer GÜLENSOY* 
 
 

Özet 
Tanınmış Mongolist Prof. Dr. Ahmet Temir, II. Dünya Savaşı sonrasında Almanya’da 

bulunduğu yıllarda, Kızılordu saflarında savaşırken Almanlara esir düşen Türkmen, Özbek, 
Kazan ve Mişer Tatarı, Sibirya Tatarı vb. Türk boylarına mensup askerlerin bulundukları 
çeşitli esir kamplarını ziyaret ederek, onlar hakkında raporlar hazırlar ve Alman 
hükümetine verir. 

Bu raporlar Almanlar tarafından dikkate alınarak esir askerlerin kamplardaki durumları 
düzeltilir ve sonraları kurulan “Türkistan Türkmenleri”nde Ruslar’a karşı savaşırlar. 

Anahtar kelimeler: II. Dünya Savaşı, Alman esir kampları, esir Türk askerleri, 
raporlar. 

 
Abstract 
When the well-known Researcher of the Mongol and the Turks, Prof. Dr. Ahmet 

Temir, after the II. World War, lived in Germany, he visited various soldiers in slave camps 
of various Turkish tribes such as the Turkmen, Uzbek, Kazan and Micher Tatari, Siberian 
Tatari etc. who fought against the Red Army and prepared reports on them and presented 
them to the German Government.  

These reports are taken into consideration by the German and conditions of these slave 
soldiers in the camps have been improved and they fought against the Russian under 
“Turkistan Divisions” formed later 

Key words: II. World War, German slave camps, slave Turkish soldiers, reports.  

                                                 
* Erciyes Üniversitesi em. Öğretim Üyesi/TÜRKİYE 
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14.XI. 1912 tarihinde, İdil-Ural bölgesinde bulunan Tataristan Cumhuriyeti Bügülme 
(Bugul’ma) kazasının Elmet (Al’met’yevsk) köyünde doğdu. Babası aynı köden 
Carullah’ın oğlu Reşid; annesi Tüben Şelçili köyünün meşhur müderrislerinden  
Abdülfettah Hazret’in  kızı, mahakkenin kraliçesi, kızlar mektebinin öğretmeni, Ahmet 
Temir’in ifadesine göre “son derece fedakâr, dindar ve millyetçi asil ruhlu bir kadın olan” 
Zeyneb Hanım (Zeyneb Abıstay)’dır (doğ. 1878- ölm. 12.IV.1978/Astrahan).. Babasının 
ailesi Reşid daha küçük yaşta iken Türkiye’ye göç etmişler; annesi Halep’te, babası da 
Medine’de vefat etmiştir. Reşid, on yıl kadar Mekke ve Medine medreselerinde okuduktan 
sonra, Osmanlı İmparatorluğunun Mısır, Suriye, Irak ve Anadolu gibi bölgelerini gezdikten 
sonra Elmet’e dönmüş, Ufa şehrindeki “Orenburg Mahkeme-i Şer’iyesi”nde “İmam, Hatip 
ve Müderris (profesör)” pâyesini kazanıp öğretmen ve imam olarak köyünde yerleşerek 
Zeynep hanım ile evlenmiştir. 

1920 yılı yazında başlayan büyük bir kuraklık sonucunda memlekette açlık olacağı an-
laşılınca, ailesi yer değiştirmek zorunda kalır ve Elmet’in bağlı bulunduğu Kaza şehri olan 
Bügülme’ye gelirler. Babası Bügülme Kantonu ikinci nahiye müdürlüğüne atanır.  

Ahmet Temir’in 5 kardeşi daha vardır:  
1. si: Muhemmed Abi (1908/Elmet-13.VIII.1943/savaşta) 
2. si: Beşir: (1915/Elmet-2.V.1955) 
3. sü: Havva (1919-     ) “Emekli doktor”/Mahaç Kala-Dağıstan’da yaşıyor. 
4. sü: Sagit (Sait) (1923-     ) “Ziraat mühendisi”/Mahaç Kala-Dağıstan’da yaşıyor. 
5. si: Gamir (Amir) (1926-      ) “tabip profesör”/Volgagrad’da yaşıyor. 
Babası Carulllah oğlu Reşid Yarullin, 27 Ekim 1937’de Kazan’da kurulan askerî mah-

kemenin kararı ile 15 Şubat 1938 günü, İdil-Ural bölgesinde Sovyet rejimini yıkarak bir 
Türk-Tatar devleti kurmak maksadı ile kontr-revolüsyoner teşkilât meydana getirmek, ya-
bancı devletlerle temasa geçerek ve Sovyetler aleyhinde bilgi vererek casusluk yapmak, 
Hadi Atlasî (eşi, Ahmet Temir’in teyzesi Hüsnükemal idi) başkanlığında yürütülen bu 
teşkilâta girerek ona yardımcı olmak gibi suçlardan, 9 kişi ile birlikte,  kurşuna dizilerek 
şehit edilir. [195o’den sonra bu mahkemenin kararları iptal edilerek hapise atılan 15 kişiden 
sağ kalanlar serbest bırakılır ve 1938 yılında idam edilenlerin adları da temize çıkarılır.] 

Ahmet Temir’in ilk tahsili çok intizamsız geçer ve uzun sürer. Elmet’te üç yıl tatar 
mektebinde okuduktan sonra onu bitirmeden taşındıkları Bügülme’de Rus mektebine gön-
derilir. Rusçası zayıf olduğu için, yeniden birinci sınıftan okumaya başlar. Temir, 
harıralarında: “Bu okulda çok eziyet çektim. Tatar diye çok tahkir ederler, sıradan itip dü-
şürürlerdi” diye anlatır. İkinci ve üçüncü sınıfları seviyeli bir okul olan özel bir okulda; 4. 
sınıfı başka bir okulda; 5. sınıfı da Sokol köprüsü tarafında Puşkin okulunda okur. Bu okul-
da iken Rusçayı iyice öğrenir, keman ve piyano çalmaya başlar ve iyi de resim yapar. Al-
mancayı Volga boyu Alman kolonilerinden bir Fräulein ile Avusturyalı savaş esirlerinden 
Santo adında birisinden öğrenmeye başlar. 

1925 yılı sonunda 6 yıllık Rus lisesinin ilk sınıfına yazılır. İkinci sınıfa geçtiği 1926 yı-
lında, “ailevî yönden menşei proleter olmadığı, bir din ve bilim adamının çocuğu olduğu 
için” okuldan çıkarılır. Üç yıl okuldan uzak kalan Ahmet, Kazan, Moskova ve Lening-
rad’dan getirttiği kitapları okuyarak kendisini yetiştirmeye çalışır. Rus yazarlarından Tols-
toy, Puşkin, Maksim Gorki ve Turgenyev’i okur. Avrupalı ve Amerikalı yazarları Rusça 
tercümelerinden takip eder; Alman ediplerinden Goethe ve Schiller’i tanır ve bazı eserlerini 
okur. Fransız ediplerinden Victor Hugo’nun “Sefiller”i ve Guy de Mopassant’ın hikâyeleri 
masasındaki eserler arasında bulunur. Jean Jaques Rousseau’nun “Emile”ini de daha o 
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zamanlar okur. İngiliz edebiyatından Robinson Crusoe’yı; Walter Scott’un ve Charles 
Dickens’in bazı hikâyelerini, Thomas Carlyle’i; Amerikan yazarlarından Edgar Allan Poe 
ve Jack London’un eserlerinin külliyatını okuyarak Avrupa ve Amerika edebiyatı hakkında 
engin bilgiye sahip olur. Bütün bunların yanında, küçüklüğünden beri kütüphanelerinde 
bulunan çok sayıda kendi millî edebiyatları ile ilgili eserleri, Şura, Ang, Ak Yol, Meşveret, 
vb. gibi mecmuaları; Abdullah Tukay gibi millî şâirlerin şiirlerini; Türkiye’den getirttikleri 
Ahmet Refik’in 6 ciltlik Tarih-i Umûmî’sini; Şemseddin Sami’nin Kâmus-u Türkî’si ile 
Kâmusü’l-Alâm gibi pek çok eser elinin altından eksik olmamıştır. 

1927-1928’lerde, babasının teşviki ile, Rostov-Don şehrindeki mektupla ders veren 
“Poliglot” adlı okula yazılır  ve bu arada teknikerlik ve İngilizce dersleri de alır. 

Babasının “Burada kendi kendine çalışıyorsun amma diploman olmayınca bunun pratik 
bir değeri yoktur. Rusya içinde okuman da imk3ansız. En iyisi, siz arkadaşlarınızla birleşip 
Türkiye’ye kaçın. Orada hem okur, hem iyi insan olarak yaşarsınız. Orası kardeş bir ülke-
dir” sözü üzerine 1911 doğumlu Abdülahat (Ahat Ural Bikkul)  ile 17 Haziran 1929 Pazar-
tesi günü daha gün doğmadan yola çıkarlar. Ufa’dan gelip Simbir’e gidecek olan trene 
binerler. Simbir’den bir at arabası ile Volga’nın iskelesine giderler; oradan vapur ile 
Stalingrad’a ulaşırlar. Oradan Astrahan’a, oradan da trenle Batum’a varırlar.  

Batum’da geçirdikleri zorlu günlerden sonra, Türkiye’de Şavşat ile Ardanuç arasında 
bir jandarma karakolunda  8 Temmuz 1929 günü yeni hayatlarına başlarlar. Ahmet ve arka-
daşı Ahat yazı Şavşat ve Ardanuç üzerinden Artvin’e gelirler ve yazı burada geçirirler. 
Millî Eğitim bakanlığı’nın emri ile Trabzon Muallim Mektebi’ne yerleştirilirler. Beş yıl 
parasız-yatılı olarak okudukları bu okulun kapanması üzerine 1934 yılında Haydarpaşa 
Lisesi meslek kısmında okuyan Ahmet Temir, 1935’te buradan mezun olur. 

1935 yılında Ankara’da Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nde bir semester Prof. M.F. 
Köprülü, Macar Prof. L. Ràsonyi, Prof. G. Rohde’nin derslerine devam eden A. Temir, 
1936 yılında “Humboldt-Stiftung” tarafından verilen bursu kazanarak, Almanya’ya gider ve 
Berlin Üniversitesine kaydolur. Bu üniversitede Prof. Annemarie von Gabain ve Prof. R. 
Hardtmann’dan Türkoloji; Prof. E. Haenicsh’ten Moğolca ve Çince; Prof. M. Vasmer’den 
Slavistik dersleri alır. Bu arada, Üniversite orkestrasına da kemancı olarak katılır. Bu arada, 
Üniversitenin Şark Seminerinde açık bulunan “Tatarca lektörlüğü”ne de atanan Temir, 
1943 yılına kadar burada görev yapar. 

 “Die Konjunktionen und Satzeinleitungen im Alt-Türkischen” adlı Doktora tezi ha-
zırlayarak 17.VI.1941’de sözlü sınavı verir; 2.VII.1943 tarihinde yapılan “Promotin” ile Dr. 
Phil. (Felsefe Doktoru) unvan ve payesini kazanır. 1943 yılında Türkiye’ye döner, 1946 
yılına kadar 39. Tümen’e bağlı Pozantı 47. Dağ Alayı’nda emir subayı ver sonradan Alay 
Adlî Subayı olarak görev yapar. 1946 yılında, Kazan Türklerinden Zakir Kadiri Ugan (doğ. 
1878/Kandal köyü-22 Ekim 1954/Ankara) ile Kazanlı millî şâirelerden Saniye İffet Ha-
nım’ın kızı Azat Hanım ile; Onun vefatı üzerine de ikinci defa, 1962 yılında Rana 
(Soytekin) Hanım ile evlendi. Bu evlilikten 1964 yılında Bahşayiş Zeyneb adında bir kızları 
oldu. 

Askerden sonra, 1947-1951 yıllarında Millî Eğitim Bakanlığı Müzeler Genel Müdürlü-
ğünde çalışır; 1952 yılında Hamburg Üniversitesi’nin daveti üzerine tekrar Almanya’ya 
giderek iki yıl Türkçe lektörlüğü yapar. Burada bulunduğu sırada hazırladığı “Die 
arabisch-mongolischer Stiftung surkunde von 1272 des Emirs von Kırşehir Cacaoğlu 
Nur el-Din” (Kırşehir Emiri Cacaoğlu Nur el-Din’in 1272 tarihli Arapça-Moğolca Vakfi-
yesi) adlı tezini hazırlar ve 1.VIII. 1953 tarihinde “Türkoloji ve Moğolca Doçenti” unva-
nını kazanır. 
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 1954’te Türkiye’ye dönen Temir, 6 ay kadar Hasanoğlan Öğretmen Okulu’nda Türkçe 
öğretmenliği yapar, 1955 Martında da Ankara Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesine Doçent 
olarak atanır. 1961 yılında Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü’nün Abidin İtil ve Osman 
Nedim Tuna’dan oluşan üç kurucu üyesinden birisidir. Bu kuruluş 1962-1975 yılları ara-
sında “Başkan” olarak yönetir; Türk Kültür, Türk Kültür Araştırmaları, Cultura Turcica adlı 
dergilerin sahipliğini yapar.1962 yılında Profesörlüğe yükseltilerek bu Fakültedeki ders ve 
bilimsel çalışmalarını sürdüren Temir 1982 yılında yetmiş yaşını doldurarak emekli olur. 

 21-26 Ekim 1973 tarihleri arasında Ankara’da toplanan Permanent Internatioanal 
Altaistic Conference (PIAC) [Daimi Milletler Arası Altaistler Konferansı-DAMAK]’ın 
Başkanlığını yapar.  

Üyesi Olduğu Dernekler: 
- Milletler Arası Şark tetkikleri Cemiyeti (International Society for Oriental 

Research), Frankfurt-İstanbul. 
- Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü, kurucu üye. 
- Türk Dil Kurumu, asıl üye. 
- Fin-Ugor Cemiyeti (La Sciétè Finno-Ougrienne, Helsinki 1973. 
- Permanent International Altaistic Conference (Daimî Milletler Arası Altayistler 

Konferansı) (PIAC/DAMAK), Bllomington-Indıana. 
- Institut zur Erforschung der UdSSR (Sovyetler Birliğini Öğrenme Enstitüsü), Ber-

lin. 
- International Society of Phonetic Studies (Milletler Arası Fonetik Araştırmalar 

Cemiyeti), Florida Üniversitesi-Gainesville. 
- Burd deutscher Fernschfreunde, Hamburg, 1955-1978. 
- Ankara Satranç Derneği (1968 kurucu, 1975’e kadar Başkan, sonra üye) 
Yetiştirdiği Bilim Adamları: 
(Prof. Dr.) Tuncer Gülensoy: DTCF’nde “Moğolların Gizli tarihinde Hâl Ekleri ve 

Cümlede Kullanılış Şekilleri” adlı doktora tezinin danışmanı. (1967-1970) 
Gülensoy dışında pek çok lisans ve doktora öğrencisine Moğolca dersleri vermiştir. 
Ahmet Temir, Türkolog ve Mongolist olmanın yanında çok iyi bir müzisyen idi. Bir 

gün, eşim Hatice Hanıkm ve büyük oğlum Baybars ile ziyaretine gittiğimizde bize hem 
piyano hem de keman çalarak, kulaklarımıza da hitap etmişti. Resim yaptığını biliyordum 
ama yaparken hiç görmedim. Eşimin evleri için yaptığı “koşan adlar” yağlı boya tablosu 
piyanonun üzerinde asılı duruyordu.  

Çok iyi bir santraççı idi. Ankara-Türk Satranç Kulübünü beraber kurmuştuk. Berlin’e 
her gittiğinde önce satranç kulübüne uğradığını anlatırdı. Ata da çok iyi bindiğini, Ka-
zan’daki köylerinde çocukken at sırtında büyüdüğünü anlatırdı.  

2002 yılında Ankara’da vefat eden Ahmet Temir benim, hem lisanstan Moğolca ho-
cam, hem de “Doktora Babam”dır. Öğrenciliğim sırasında ve mezuniyetimden sonra da 
Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü’nde “Enstitü Başkanı”m olarak 11 yıl birlikte çalıştık. 
Çok çalışkan, kimsenin işine ve özel hayatına karışmayan, dedi-koduyu hiç sevmeyen bir 
kişiliğe sahipti. Hani, Nasrettin Hoca’ya “Hoca, bak bir tepsi baklava gidiyor!” demişler. 
Hoca “Bana ne!” demiş. “Ama sizin eve gidiyor!” diye tekrarlamışlar, “Sana ne!” diye 
cevap vermiş. İşte böyle  bir yapıya sahipti. Son derece bilgili, geçmişini ve özellikle aile-
sini hiç unutmamış, gönlü Türklük sevdasıyla dolu bir insandı. Çok iyi bir Türkolog ve 
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Mongolistti. Türkçenin bütün lehçelerini, Moğolca, Rusça, Almanca, İngilizce, Fransız, 
Farsça ve Arapça’yı iyi biliyordu. Titiz çalışır, yanındakilerin de öyle çalışmalarını isterdi. 
Yanında Doktora çalışması yaparken, bana daima doğru olanı gösterdi. Şişirme işi sevmez-
di. Doktora planımı ilk defa gösterdiğimde, pek çok maddeyi çizip atmış, açıkçası beni 
oldukça korkutmuştu. “Biz krala kitap yazmıyoruz! Bu doktora tezi, Moğolcanın en büyük 
âlimi Nicholas Poppe’nin ilgisini çekmeli, ona hitap etmelidir!”  sözleri hâlâ kulaklarımda 
çınlar. “Sözlükler bakılmak için yazılmıştır. Bir kelimeyi biliyorsan bile, emin olman için 
yine de bakmalısın!” sözü kulağımda küpedir. 

   Beni Moğolca asistanı olarak alamadığı için çok üzülürdü. DTCF’de arka arkaya de-
kanlık yapan iki arkadaşı da söz verdikleri halde asistanlık kadrosu açamadıkları için onlara 
kırılmıştı. Ben Doktora yaptıktan üç yıl sonra Prof. Dr. Zeynep Korkmaz’ın kürsüsüne Türk 
Dili Dr. Asistanı olarak girdiğim zaman buna razı olmuş fakat iki yıl benimle konuşmamış-
tı. Sebebi de “Sen Moğolca üzerine Doktora yaptın, bu konuda ilksin. Dil kürsüsüne geçin-
ce Moğolca çalışamayacaksın. Bu da senin ve Moğolca için kayıp olacak!” düşüncesiydi. 
Fakat, ben Onun bu endişesini unutturdum Zira, hiçbir zaman Moğolcayı bırakmadım. 
“Altan Topçi” adlı Moğolca çok önemli eseri Türkçeye tercüme ederek yayımladım. 
Altayistik ve Mongolistik üzerine, Türkçe ve İngilizce pek çok makale yazdım ve yurt dışı 
kongrelerde de tebliğler sundum. 1987, 1990, 1995 ve 2004 yıllarında Moğolistan’da bu-
lundum, “Moğolistan Bilimler Akademisi Moğol Araştırmaları Kurumu”na Türkiye’yi 
temsilen ilk defa yönetim kurulu üyesi seçildim. 

Hayatının son yıllarını da makale ve kitap yazarak geçiren Hocam, sık sık beni Anka-
ra’ya davet  ederek görüşür, hayatının özel bölümlerinden bahsederek bana bazı mesajlar 
verirdi. Bir görüşmemizde, donan Gençlik Parkı havuzunda kızı Bahşayiş ile paten yaptık-
larını gülerek anlatmıştı. Yetmiş yaşın üzerinde, ak saçlı, ufak-tefek bir adamın patenle 
havuza indiğini gören gençler “Şimdi poposunun üzerine oturacak!” diyerek bakmışlar. 
Ama Hocam paten ile kayıp figürler de yapmaya başlayınca hep birlikte alkışlamışlar. Son 
görüştüğümüzde artık gözleri iyi seçemiyordu. Gözlükle birlikte büyüteç kullandığını da 
görünce çok üzülmüştüm. Yaşı 92 idi. Elleri de titriyordu. 1963 yılında tanıdığım Ahmet 
Temir’in kırk yıl sonra bu durumda bulunması, hayatın ne kadar zor geçtiğinin bir göster-
gesi idi. Vefat ettiği haberini sevgili eşi Râna hanım telefonla bildirince çok üzgündüm. 
Kayseri’deydim. Hemen dost ve arkadaşlarımı, Hocanım arkadaşlarını haberdar ettim. 
Kocatepe Camiinde kılınan cenaze namazına öğrencilerinden Hamza Zülfikar ile birlikte 
katıldık ve aziz naaşını, Karşıyaka Mezarlığında ovaya bakan bir mezara defnettik. Nur 
içinde yatsın. 

Eserleri: 
A.Kitaplar: 
Moğolların Gizli Tarihi. Monggol-un Niuça Tobça’an, I. Tercüme, Ankara 1948, 

LII+300 S. TTK yay. 
Die Konjunktionen und Satzeinleitungen im Alt-Türkischen, Berlin 1958. 
Kırşehir Emiri Caca oğlu Nur el-Din’in 1272 tarihli Arapça-Moğolca Vakfiyesi, An-

kara 1960, VI+330+A-F S.+12 resim. 
Yusuf Akçura, Ankara 1987, 103 S+5 resim. Kültür ve Turizm Bakanlığı yay. 
Moğolların Gizli Tarihi’ne Göre Cengiz Han, Ankara 1989, XI+158 S. Kültür ve Tu-

rizm Bakanlığı yay. 
Türkoloji Tarihinde Wilhelm Radloff Devri. Hayatı-İlmî Kişiliği-Eserleri, Ankara 

1991, XVI+191 S. 
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Tercümeler: 
Taberî, Milletler ve Hükümdarlar Tarihi, Çevirenler: Zakir Kadirî Ugan-Ahmet 

Temir, Dünya Edebiyatından  tercümeler, Şark İslâm Eserleri: 32, Maarif Vekâleti Ankara, 
Maarif Basımevi. I*, I**, I***, II*, II**, III, IV. ciltler. 1954, 1955, 1958. 

W. Radloff, Sibirya’dan (Aus Sibirien). Çeviren: Dr. Ahmet temir. Bilim Eserleri seri-
si. Rus Bilim eserleri serisi: 2. Maarif vek3aleti, İstanbul, Maarif Basımevi. I*, I**, II*, 
II**. Ciltler. 1954, 1956, 1957. 

B.Makaleler: 
Ahmet Temir’in İslâm Ansiklopedisi, Türk Ansiklopedisi, Encyclopaedia Britannica, 

Handbuch der Orientalistik, Türk Dünyası El Kitabı (TKAE yay.) gibi ansiklopedi ve 
kollektif eserlerde; Belleten (TTK), Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, Türkoloji 
Dergisi (Ankara), Türk Dili, Türk Yurdu, Türk Kültürü, Cultura Turcica, Türkiyat Mecmua-
sı, Kazan Dergisi, Arayış, Yeni Forum, Millî Kültür; Oriens, CAJ (Holanda), UAJB (Al-
manya), Dergi (Almanya), JAOS (ABD), WZKM (Avusturya), ZDMG (Almanya), FAS 
(Almanya), Turcica, PIAC Newsletter  gibi bilimsel dergilerde ve bazı gazetelerde makale-
leri yayımlanmıştır. Bu yazıların künyeleri için bk. 

Tuncer Gülensoy, Prof. Dr. Ahmet Temir’in Hayatı ve Eserleri, Kayseri 1983, (küçük 
boy) 38 S., ERCİYES dergisi yayınları:1 

Türk Kültürü Araştırmaları, Yıl: XXX/1-2, 1992, Ankara 1993, Prof. Dr. Ahmet 
Temir’e Armağan. 290 S.+ 1 Ahmet Temir’in yayınlanmamış Pentatonik Keman Konçer-
tosunun Adagio’sundan bir yaprak. [s. 91-117: Ahmet Temir’in eserlerinin bibliyografyası]  

Makalelerinden Seçmeler: 
 “Uygurca kaltı ve Altay dillerindeki ka-zamiri hakkında”, Beşinci Türk Dili Kurultayı 

1945. Birleşmeler, Tutanaklar, Tezler. Cumhuriyet Basımevi, İstanbul 1946, s. 280-293. 
 “Uygurca ançulayu ve Altay dillerindeki ançu sözü hakkında, Türk Dili-Belleten, Se-

ri:III, Sayı: 6-7, İstanbul 1946, s. 569-589. 
 “Uygurca yme sözü hakkında”, Türk Dili-Belleten, Seri: III, Sayı: 12-13, 1949, s. 33-

40. 
 “Azak”, tarih. Türk Ansiklopedisi IV, Ankara 1950, s. 405-406. 
 “Zwei Dokumente zur neueren Geschichte Ost-Turkestans”, Oriens IV, 1, Leiden, 

Brill 1951, s. 81. 
 “Anadolu’da İlhanlı Valilerinden Samagar Noyan”, Fuad Köprülü Armağanı, İstanbul 

1953, s. 495-500. 
 “Türkçe ile Moğolca arasındaki ilgiler”, DTCF Dergisi XIII, 1, Ankara 1955, s. 1-25. 
 “Die Konjunktionen und Satzeinleitungen im Alt-Türkischen I”, Oriens IX, 1, Leiden 

1956, s. 41-85; Oriens IX, 2, s. 233-280. 
 “Nicholas Poppe (1897*). Altmışıncı Doğum Yılı Dolayısıyla Hayatı ve Eserleri Üze-

rine Bir Deneme”, AÜ. DTCF Dergisi XVI/1-2, 1958, s. 41-52. 
 “Dil Dâvamız, Dil Kurumu ve Akademi Meselesi”, Türk Yurdu II/6, Ankara 1960, 

s.41-43. 
 “Ein osttürkisches Dokument von 1722-1741 aus Turfan”, UAJb XXXII, Wiesbaden 

1961, s. 193-198+1 levha. 
 “Die nordwestliche Gruppe der Türksprachen”, Handbuch der Orientalistik V. 

Altaistik, 1. Turkologie, Leiden-Brill, 1963, s. 161-173. 
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Yüzlerce yıl Altınorda İmparatorluğu’nun hâkimiyeti altında kalan Karadeniz’in kuze-
yindeki yemyeşil ve bereketli topraklarda yaz bitmiş, sonbaharın da son günleri yaşanıyor-
du. Kış yine sonbaharın yarısında gelmişti Kazan topraklarına. Yapraklar dökülmüş, ağaçlar 
sessiz bir yalnızlığa gömülmüştü. Küçük, ötücü kuşlar yoktu artık. Kimbilir nerelere göç-
müşlerdi yine. Yapraksız kavakların ince dallarında yalnız kargalar ötüşüyor, yerde saksa-
ğanlar sekişiyorlardı. 

1912 yılının Kasım ayının ondördü idi. Tataristan’ın Bügülme kazasının yanından nazlı 
nazlı akan Zey nehrinin kenarında uzanan  Elmet Köyündeki Carullah Reşid’in evinde  tatlı 
bir telâş yaşanıyordu. Tüben Şelçili köyünden Abdülfettah’ın kızı Zeynep’in doğum sancı-
ları turmuştu. Bebek iyice sıkıştırıyordu annesini. Hal geldi, ha gelecek. 

Kazanların altı yakıldı, içine tertemiz kuyu suları konuldu, el deymeyecek derecede ısı-
tıldı. Doğum için hazırlanan havlular, çarşaflar, bohçalar hazırlanmış; saray yavrusu evdeki 
halayıklar, bütün akraba kadınlar ve kızlar dünyaya yeni gelecek bebeği heyecanla bekli-
yorlardı. Acaba kız mı, yoksa erkek mi doğacak? Evin büyük oğlu Muhammed idi. “Hayır-
lısı ne ise o olsun! Tanrı en iyisini bilir!” diyordu, baba  Carullah Reşid. 

Öğleden sonra, güneşin iyice çekildiği, birikinti suların çatırdayarak donmaya başladığı 
saatlerde, evin ikinci katındaki odadan, önce bir kapı gıcırtısını andıran ince bir ses, sonra 
da “ıngaaaa!” bağırtısı duyuldu. Herkes Allah’a şükrediyor, “Zeynep Hanım kurtuldu!” 
nidalarıyla, doğumu müjdeliyorlardı. 

Anne Zeynep’in sancılandığı zaman görülen telâş sanki yinelendi ve daha da yoğunlaş-
tı. Bakraçlarla sıcak sular ve tertemiz mis kokulu havlular doğum odasına taşınıyordu. Ko-
nağın en yaşlı hizmetkârı İsen Hanım, kapıdan başını uzatarak Carullah Reşid’e “Beyim, 
müjdemi isterim. Yine bir oğlun oldu. Allah O’nu Tatar ulusuna ve  sizlere bağışlasın!” 
diyerek doğan bebeğin erkek olduğunu haber veriyordu.  

Doğumun yapıldığı sımsıcak odadaki heyecan daha başka idi. Anne Zeynep Hatun’un 
yüzündeki boncuk boncuk terleri siliyorlar, O’nu rahatlatmaya çalışıyorlardı. Köyün tecrü-
beli ebesi  
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ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ ПОДЧИНИТЕЛЬНОГО 
СЛВОСОЧЕТАНИЙ И ЕГО СОВРЕМЕННОЕ 

СОСТОЯНИЕ 
 

TAMLAYAN KELİME GRUPLARININ  
ARAŞTIRMA TARİHİ VE GÜNCEL SORUNLARI 

 
САБАҚТАСА БАЙЛАНЫСҚАН СӨЗ ТІРКЕСІНІҢ 
ЗЕРТТЕЛУ ТАРИХЫ МЕН ҚАЗІРГІ ЖАЙ-КҮЙІ 

 
 

Doç. Dr. Bibigül RISBAY* 
 
 

Резюме 
Статья посвящена истории изучения словосочетаний и современному 

состоянию этой проблемы. В ней рассматриваются вопросы состава 
словосочетаний, формы связи слов, сходства и отличия сочетаний слов от 
других языковых явлений. В настоящей статье приводятся и сопоставляются 
точки зрения ученых относительно отношения словосочетаний к цельным и 
устойчивым сочетаниям, сложным словам и предложениям, на основе 
которых делаются собственные выводы автора, отличающиеся новизной его 
взгляда на данную проблему. 

На основе языкового материала описывается, как в процессе 
исторического развития языка словосочетания подвергаются качественным 
изменениям и переходят в другие языковые явления. Так, к одним из таких 
качественных изменений, происходящих в языке, следует относить 
номинативацию словосочетаний и их переход в ряды лексических единиц, а 
именно, в сложные слова. В статье на основе языковых фактов представлена 
попытка доказательство того, что переход словосочетаний в сложные слова – 
это трудный и длительный процесс. Автор выражает свою точку зрения на 
состояние этой проблемы и приходит к выводу о том, что переход одних 
языковых единиц в другие, выявление их природы следует относить к одним 
из сложных вопросов в теории языка. 

Ключевые слова: словосочетание, формы связи слов, развитие теории 
словосочетания, сложные слова, языковые переходы 

                                                 
* Farabi Üniversitesi / KAZAKİSTAN 
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Özet 
Bu makale kelime gruplar ve onun inceleme tarihi ile güncel sorunlarına ayrıl-

mıştır. Kelime grubunun yapısı, kelimelerin ifade şekilleri, kelime gruplarının diğer 
dil unsurlarından farklılıkları ile benzerlikleri de ele alınmaktadır. Makalede; dilbi-
limcilerin kelime gruplarının zincirlemeli kelime gruplarına, sabit kelime grupları-
na, birleşik kelimelere ve cümlelerle ilişkilerine dair görüşleri mukayese ederek; 
yazar, kendine özgü yeni görüşlerini sunmaktadır.  

 Dilin tarihsel gelişme sırasında kelime grupları niteliksel değişmelerine uğra-
yarak, diğer dilsel unsurlara değişmesi dil esaslarına dayanarak açıklanmaktadır. 
Bu niteliksel değişmelerin birine kelime gruplarının nominatif şekline geçerek 
anlamsal dağarcıklara geçmesidir, yani birleşik kelimelere değişmesi ifade edil-
mektedir. Kelime gruplarının birleşik kelimelere değişmesi zor ve uzun vade içeri-
sinde gerçekleşen bir süreç olduğu geniş çapda ortaya konmaktadır. Dilsel bireyle-
rin birbirleriyle değişmesi ve onların doğal yapısını açıklamak da zor konulardan 
biri olarak tanımlanmıştır.  

Anahtar kelimeler: ifade, iletişim kelime grupları ve kombinasyonları, bileşik 
kelime grupları, dil kayması teorisinin geliştirilmesi. 

 
 
Abstract 
History of study of subordination phrases and his current status 

Key words: phrase, word forms of communication, the development of the theory 
of combinations, compound words, language shift 

The article is devoted to the study of history and contemporary expressions of 
this problem. It addresses issues of phrases, forms of communication of words, the 
similarities and differences between combinations of words from other linguistic 
phenomena. This article presents and compares the point of view of scientists 
regarding the relationship to whole phrases and sustainable combination, complex 
words and sentences on which to draw their own conclusions of the author 
characterized the novelty of his view on this issue. 

On the basis of linguistic material is described as a process of historical 
development of the language combinations are qualitative changes and switching to 
other linguistic phenomena. So, for one of these qualitative changes in language, 
should be attributed nominativatsiyu phrases and their transfer into the lexical 
items, namely, in compound words. On the basis of linguistic facts represented an 
attempt to prove that the transition phrases into compound words - it is a difficult 
and lengthy process. The author expresses his views on the status of this problem 
and concludes that the transition of some linguistic units into others, revealing their 
nature, should be assigned to one of the hardest issues in the theory of language. 

Key word: expression, communication word groups, compounda word groups, 
languaga distortion 
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Бұрын жай сөйлемдер мен құрмалас сөйлемдер аясында қарастырылып 
келген сөз тіркесі мəселесі өткен ғасырдың елуінші жылдарынан бастап 
лингвистикалық əдебиеттерде синтаксистің зерттеу нысаны ретінде кеңінен 
сөз бола бастады. Қандай да бір ғылым саласы болмасын, оның қалыптасу, 
даму кезеңдері болатыны сияқты, сөз тіркесінің де өзіндік зерттелу тарихы 
бар. Сөз тіркесі cинтаксисі туралы жазылған əр кездегі еңбектер сөз 
тіркесінің əртүрлі аспектіде зерттелуіне жол ашты.  

Қазақ тіл білімінде сөз тіркесі, сөздердің байланысу амалдары, 
формалары туралы бағалы пайымдаулар жасап, пікір білдірген ғалымдар 
Қ.Жұбанов, Қ.Басымов, С.Аманжолов, С.Жиенбаев, Т.Сауранбаев жəне т.б. 
болады. Дегенмен, ғалымдардың сөз тіркесін, сөздердің байланысу түрлерін 
атауда берген терминдерінен бірізділікті байқау қиын. С.Аманжолов сөз 
тіркестерін «сөйлемдегі сөздердің қарым-қатынасы» деп атап, оларды 
байланысу формасы жағынан қиысу қарым-қатынасы, меңгерілу, қабысу 
жəне жанасу деп бөліп көрсеткен болса, Т.Сауранбаев «Қазақ тіліндегі 
құрмалас сөйлемдер жүйесі» деген еңбегінде сөз тіркестерін «синтаксистік 
қатынастар» деп атап, оларды субъекті, предикаттық, объектілік, атрибуттық 
жəне анықтауыштық қатынас деп бірнеше түрге бөледі. Ғалым бұдан кейін 
шыққан «Қазақ тілі» (Педучилищеге арналған) еңбегінде сөз тіркестерінің 
қиыса, меңгеріле, қабыса жəне жанаса байланысатынын көрсетеді. 
С.Жиенбаев сөз тіркестерін жан-жақты зерттемесе де, сөздердің қиыса 
байланысуын арнайы қарастырып, өзіндік тұжырымдар жасайды. 

Ғалымдар сөз тіркесі синтаксисін арнайы зерттеу нысаны ретінде 
қарастырмағанымен, олардың еңбектері тіл білімінің синтаксис саласында 
сөйлем, сөз тіркестерінің қыр-сырын зерделеуде үлкен бағыт беретін құнды 
еңбектер болып табылады. 

Қазақ тіл білімінде сөз тіркесінің жан-жақты зерттелуі М.Балақаевтың 
есімімен тығыз байланысты. Ғалым сөз тіркесіне байланысты зертеулерінде 
«сөз тіркесі синтаксисінің негізгі объектісі - сөйлем мүшесі емес, сөз; 
сөздердің өзара тіркесуі грамматикалық қасиетінің бірі» деп жазады. Сөз 
тіркестерінің құрамын сөз таптары тұрғысынан айқындап, сөздердің тіркесу 
қабілеттілігі, байланысу тəсілдері, қызметі сөз тіркесін жасауда алғы шарт 
бола алатынын көрсетеді. Сөз тіркесінің басыңқы сыңарының түріне қарай 
есімді, естістікті тіркес деп екіге бөліп, оның əрқайсысының өзіндік 
ерекшеліктерін сипаттайды. Сөз тіркесінің басыңқы сыңары мен бағыныңқы 
сыңарының қандай сөз табынан болуына байланысты: зат есімді тіркестер, 
сын есімді тіркестер, сан есімді тіркестер, есімдікті тіркестер, есімшелі 
тіркестер, үстеулер қатысқан есімді тіркестер деп топтастырады. Сонымен 
қатар, сөздердің байланысу ерекшеліктеріне қарай басқа тілдерге қарағанда 
қазақ тілінде сөз тіркесінің төрт байланысу формасы бар екендігін атайды. 
Олар: қиысу, қабысу, меңгеру жəне матасу.  
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Сонымен, ғалымның сөзімен айтқанда: «Синтаксистік қарым-қатынасты 
білдіру үшін кемінде толық мағыналы екі сөздің сабақтаса байланысқан 
тобын сөз тіркесі дейміз». 

М.Балақаев қазақ тілінің сөз тіркесі табиғатын жан-жақты түсіндіру 
барысында оның өзіне ұқсас тілдік құбылыстардан айырмашылығын жəне 
олармен өзара байланысын да ашып көрсетеді. «Тұрақты тіркестердің 
құрамындағы жеке сөздер де сөйлемнің бөлек-бөлек мүшесі болмай, сол 
тобымен бір-ақ мүшенің қызметін атқарып тұрады. Сонымен қатар олар сөз 
тіркесінің бір сыңары болып, күрделі сөз тіркестерінің де құрамында 
айтылады» деп /1,21/, жазады. Зерттеуші тұрақты тіркестердің де, «лексика-
грамматикалық топ болып, сөз тіркесінің бір сыңары қызметінде жұмсалатын 
...» түйдекті тіркестердің де құрамында неше сөз болса да, олар сабақтаса 
байланысқан сөз тіркестерінің бір сыңары ретінде жəне олардың бір 
мағыналық орында жұмсалатындығына көңіл бөледі. Сонымен қатар, сөз 
тіркесі мен сөйлемнің өзара байланысы туралы: «Синтаксистің діңгекті 
орталығы екеу: сөз тіркесі жəне сөйлем. Синтаксистің бұл екі единицасының 
өзара жақындықтары да, елеулі ерекшеліктері де бар. Бұлардың өзара тығыз 
байланыста жұмсалатындығы тілдің табиғи коммуникативтік қызметі 
орайында танылады: сөз де, сөз тіркесі де - сөйлем құраудың модельдері, 
оларсыз сөйлем болу мүмкін емес» /2,61/ деп тұжырым жасайды.  

Сонымен, қазақ тілінде «сөз тіркесі» деген терминнің қалыптасып, оның 
түбегейлі зерттелуіне М.Балақаевтың қосқан үлесі зор. Оның сөз тіркесі 
табиғаты жөніндегі пайымдаулары, еңбектері қазіргі ғылыми қауымдастықты 
жаңа сипатты іргелі ізденістерге бастауы хақ.  

Сөз тіркесі өзіндік зерттеу объектісі бар сала ретінде танылғаннан (1950 
жылдан кейін) бастап, бүгінгі күнге дейін əр қырынан қарастырылып келеді. 
Оның əртүрлі теориялық мəселелерін айқындайтын қомақты ғылыми 
еңбектер дүниеге келді. Бұл ретте Ə.Аблақовтың, Е.Ағмановтың, 
К.Ахановтың, Т.Сайрамбаевтың, Р.Əміровтың, М.Серғалиевтың, С.Исаевтың, 
т.б. ғалымдардың еңбектерін атауға болады. Мəселен, Т.Сайрамбаевтың 
«Қазіргі қазақ тіліндегі күрделі сөз тіркестері» (1981) атты еңбегінде сөз 
тіркесінің күрделену процесіне қатысты айтылған əртүрлі көзқарастарға 
шолу жасалып, сөз тіркесінің күрделенуіне əрбір сөз табының күрделі 
түрлерінің қатысы, құрылымы, сөз тіркесінің бағыныңқы, басыңқы 
сыңарларының жасалуы мен мағыналық тобы жəне синтаксистік қызметі 
кеңінен сөз болады.  

Сөз тіркесінің тарихи даму барысында ішкі жəне сыртқы факторлардың 
əсерінен басқа тілдік құбылыстарға ауысатындығы туралы «Қазақ тіліндегі 
сөз тіркестерінің дамуы мен лексикалану процесі» деп аталатын еңбекте 
қарастырылады. Авторлар сөз тіркесінің даму жолдары мен қолдануын, 
сапалық өзгерістерге ұшырауын тілдік материалдар негізінде жан-жақты 
сипаттап көрсетеді.  
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Кейінгі кезде сөз тіркесінің туынды мағыналы сөз жасауға қатысы туралы 
мəселеге арналған ғылыми еңбектер жарық көрді. Мəселен, 
М.Сəрсембаеваның кандидаттық диссертациясы матаса байланысқан сөз 
тіркестері негізінде жасалған туынды сөздерге (2004), Ж.Əуелбекованың 
зерттеу жұмысы қабыса байланысқан сөз тіркестерінің лексикалану 
семантикасына (2006), Н.Ильясованың кандидаттық жұмысы сөз тіркесінің 
лексикалану негізінде қалыптасқан атаулық тіркестердің табиғатын тануға 
(2003) т.б. арналады.  

Сонымен, көп жылғы зерттеулердің нəтижесінде сөз тіркесінің мазмұны 
айқындалып, өзіндік ерекшелігі, зерттеу объектісі бар синтаксистік единица 
екендігі нақтыланды. Сөз тіркесінің теориялық мəселелері əр қырынан 
барынша қарастырылып, зерттелді. Десекте, сөз тіркесі саласында əлі де 
болса зерттеуді қажет ететін мəселелер баршылық. Мəселен, сөз тіркесі кейде 
сөйлем құрамында жеке сөздің баламасы сияқты бір ғана сұраққа жауап 
беріп, сөйлемнің бір ғана мүшесі қызметін атқаруы. Бұл сөз тіркесі мен 
номинативті қызмет атқаратын тіркестердің, күрделі сөздердің арасында əлі 
күнге дейін басы ашылмаған мəселелердің бар екендігін аңғартады. Бұл 
туралы əртүрлі бағытта пікірлер айтылып жүр.  

Тілдің тарихи даму барысында оның барлық құрылымында үздіксіз 
өзгерістер болып отыратыны белгілі. Мұндай өзгерістен сөз тіркестері де шет 
қала алмайды. Бұл өзгерістерге сөз тіркестерінің басқа бір тілдік топтардың 
қатарына ауысуы жатады. 

 Сөз тіркестерінің сондай сапалық өзгерістерінің бірі олардың 
номинативтеніп, лексикалық бірліктер қатарына өтуі, яғни күрделі сөзге 
ауысуы. Бұл жөнінде М.Балақаев: «Словосочетание как смысловая 
синтаксическая группа слов является основной базой образования сложных 
слов. Оно не создает их, а само преобразуется в процессе коммуникации, т.е. 
в зависимости от степени абстракции и социальной потребности создаются в 
языке различные структуры сложных слов» /3, 178/, - деп көрсетсе, ғалым 
Н.Оралбай сөз тіркесінің негізінде күрделі сөздердің (оның ішінде тіркесті 
сөздердің, біріккен сөздердің) қалыптасатыны туралы былай деп жазады: 
«Тіл білімінде күрделі сөздердің түп төркіні сөз тіркесі саналады. Тілде 
кейбір сөз тіркестері бірте бірте мағыналық дамуға ұшырап, құрамындағы 
сыңарларының мағынасы жымдасып, кірігіп, бір мағынаға көшкен. Олардың 
сыңарлары өзінің алғашқы мағынасынан алыстап, өзінің дербестігінен 
айырылған, ...» /4,57/. Ғалымдардың пікірінен сөз тіркестерінің негізінде 
жаңа сөз жасалатынын аңғаруға болады. Жалпы, қазақ тіл білімінде сөз 
тіркесі табиғаты жан-жақты қарастырылғанымен, оның жаңа сөз жасауға 
қатысы, яғни туынды сөз жасалғанға дейінгі аралықта қандай тілдік 
ерекшеліктердің, заңдылықтардың болатыны, сөз тіркесінің лексикалануы 
туралы мəселе арнайы зерттеу нысаны болған емес. 

Тілдің даму барысында сөз тіркестері қолданылу жиілігіне түсіп, құрамы 
тұрақталып, сыңарлары тұтас бір лексикалық мағынаны білдіру дəрежесіне 
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жеткенде олар сөздік құрамнан орын алады. Бірақ сөз тіркестерінің 
мағыналық дамуы үнемі бірқалыпты жүріп отыратын процесс емес. Олардың 
лексикалану жолдары əр түрлі: сөз тіркестерінің біразы номинативтеніп, 
күрделі сөз дəрежесіне жетсе, енді бірқатары мұндай дəрежеге жете алмай, 
еркін тіркес қасиетінен біржола арыла алмаған. Соның өзінде де олар сөз 
тіркестерінен өзіндік ерекшелігімен оқшауланып тұрады. Сонда сөзжасам 
жұйесінің бір тармағы күрделі сөздердің қалыптасуына дейінгі аралықта сөз 
тіркестері қандай өзгерістерге түседі, қандай тілдік құбылыстарды басынан 
өткізеді деген орынды сұрақ туады. Тіл дамуында сөз тіркестерінің 
лексикалық бірліктер қатарына өтуі бірден орындалатын құбылыс емес, ол 
күрделі де ұзақ уақыт аралығында болатын процесс. Сөз тіркестері негізінде 
жасалатын жаңа сөздердің қалыптасуы мен лексикалық бірлік ретінде 
танылуына дейінгі аралықта олар тілдік заңдылықтардың сұрыптауынан өтіп, 
белгілі кезеңдерді басынан өткізеді. Сонда сөз тіркестерінен бірден күрделі 
сөз қалыптаспайды екен, сөз тіркесінің бір номинативтік тұлға ретінде жаңа 
қызметте жұмсалу үшін алдымен шектеулі мағынада қолданыла келіп, бірте-
бірте тұрақты мағынаға ие болып, лексема ретінде жұмсалады. Сонымен, бұл 
құбылысты сөз тіркесінің бір эволюциялық жолын көрсететін кезең ретінде, 
яғни сөз тіркестерінің күрделі сөзге айналу аралығында болатын процесті – 
сөзжасамдық процесс деп, «аралық» болмаса «ауыспалы» немесе «өткінші» 
тілдік құбылысты шектеулі тіркес деп атауға болады. Өйткені, сөз тіркесі 
сыңарларының мағынасы жағынан, басқа сөзбен тіркесуі жағынан шектеулі 
бола бастайды да, сөзжасамдық процесс еркін тіркестің шектеулі тіркеске 
айналған кезінен бастап жүреді. Сөз тіркестері синтаксистің шеңберінен 
біртіндеп шығып, аралық аймақта шектеулі мағынаға ие болып, одан 
лексикология шеңберіне қарай бірте-бірте ауыса бастайды. Шектеулі 
тіркестер аралықтағы «аралық», «байланыстырушы», «ауыспалы» тілдік 
бірліктер болғандықтан, олар сөз тіркесіне де күрделі сөзге де қатысы бар, 
қыр-сыры мол, күрделі тілдік құбылыс болып табылады. Олар сырттай 
тұлғасы мен сыңарларының лексикалық мағынасын біршама сақтауы 
жағынан сөз тіркестеріне ұқсас болғанымен, оның атауыштық мəнде жұмсала 
бастауы оны сөз тіркесі деп тануға; ал зат немесе құбылыстың атауын 
біршама білдіруі жағынан күрделі сөзге ұқсас болғанымен, оның 
сыңарларының лексикалық мағыналарының біршама сақталуы оны күрделі 
сөз деп тануға толық келе бермейтін сияқты. Шектеулі тіркестің бойында 
бастапқы сөз тіркесінің де, кейінгі күрделі сөздің де қасиеттері сақталады. 
Мұндай тіркестердің қазіргі емле-ережелерге сəйкес келе бермей, пікірталас 
тудырып жүргендігі айтылған тілдік құбылыстарға (сөз тіркесі мен күрделі 
сөзге) ұқсас келуінен болса керек. 

 Сөз тіркестерінің күрделі сөз ретінде қалыптасуына дейінгі аралықтағы 
кезең туралы орыс тіл білімінде В.П.Сухотин, О.С.Ахманова, В.Н.Телия, 
И.И.Мещанинов т.б. ғалымдар пікірлерін білдіріп, мұндай тілдік құбылысты 
«переходная» деп, аралықты «промежуточная зона» деп атаған болатын. 
О.С.Ахманова сөз тіркестерінің синтаксистің шеңберінен біртіндеп шығып, 
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фразеологиялық тіркестерге қарай ауыса бастайды да, шектеулілік 
(ограничивающий) сипатқа ие бола бастайды десе /5, 172-173/, В.Н.Телия 
мұндай құбылыс жайында былай дейді: «... занимают промежуточное 
положение между абсолютно свободными переменными сочетаниями и 
фразеологизмами» /6, 35/.  

Жалпы тілдің даму барысында бір тілдік құбылыстың екінші бір тілдік 
құбылысқа ауысып отыруы заңды құбылыс. Олардың өзара ауыслары бірден 
бола салатын құбылыс болмағандықтан, ауысулар барысында олардың 
белгілі бір уақыт аралығында (мысалы: бастапқы кезең, аралық кезең, соңғы 
кезең), аралық аймақта болатындығын ғылыми тұрғыдан қарастыруды қажет 
етеді. Сондықтан, сөз тіркесінің күрделі сөзге ауысуын, арасындағы 
ауыспалы тілдік құбылыстың табиғатын ашып, өзіндік сипатын көрсету – 
қазақ тіл білімінің өзекті мəселесінің бірі болып табылады. 
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Özet 
Türk seyirlik sanatları içinde önemli bir yere sahip bulunan Karagöz oyunu, 

XVI. yüzyıldan sonraki gelişme ve olgunlaşma sürecini İstanbul'da gerçekleştir-
miştir. Burada son biçimini aldıktan sonra başka ülkelere yayılan oyun, yüzyıllar 
boyunca Türk eğlence; kültürünün vazgeçilmez unsurları arasında yer almıştır. 
Osmanlı döneminde sarayda konaklarda, kahvehanelerde ve açık alanlarda sergi-
lenmiş, böylece geniş kitleler tarafından kabul görmüştür.  

Başta Evliya Çelebi ve çeşitli yabancı gezginlerin tanıklıkları olmak üzere çok 
sayıda eserin verdiği bilgiler, gölge oyununun İstanbul hayatında etkin olduğunu 
ortaya koymaktadır. İstanbul halkının gündelik hayatının bir parçası haline gelen 
karagöz oyununda İstanbul hayatının farklı görünüşleri ağırlıklı bir biçimde karşı-
mıza çıkar. Çeşitli gelenek, görenek ve halk inançlarının yanı sıra İstanbul'un farklı 
semtleri mesire yerleri, meslekler, sportif etkinlikler ve gündelik hayata ait olaylar 
Karagöz perdesinde yansımasını bulmuştur. Bu yansıma, Türk gölge oyunu kara-
gözün, özellikle Osmanlı dönemi İstanbul hayatının aydınlanmasında başvurulacak 
bir kaynak haline gelmesini sağlamıştır. 

Anahtar kelimeler: gölge oyunu, Karagöz, İstanbul, hayalî (Karagöz sanatçı-
sı) 

  
Abstract 
With a significant place in Turkish performance arts, Karagöz shadow play 

went througb its development and maturation process after the 16 century in 
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İstanbul. The play, which spread to other countries after having taken its final 
shape here, has remained among the essential elemente in Turkish entertainment 
culture for ages. It was performed in the court, palaces, coffee houses and outdoors 
in the Ottoman period and thus guined recognition among large audiences. 

The information provided by many works in addition to the accounts of chiefly 
Evliya Çelebi and various foreign travelers reveal that shadow play was quite 
popular in Istanbul life. Various sights regarding the lifi in Istanbul appear 
predominantly in Karagöz shadow play which became a part of the daily life of the 
people in Istanbul. Various parts of Istanbul, recreation spots, vocations, sports 
activities and daily events in addition to various customs and traditions and the 
beliefs of the people have been refleeted on the Karagöz screen. This reflection 
caused the Turkish shadow play Karagöz to become a source of reference in order 
to shed light upon particularly the life in Istanbul in the Ottoman period. 

Key words: Shadow play, Karagöz, Istanbul, hayalî (Shadow play master) 
  
 
Giriş 
Türk eğlence hayatında en az 500 yıllık bir geçmişe sahip bulunan gölge oyu-

nunun Türkiye'de ilk kez ne zaman ortaya çıktığına dair tartışmalar kesin biçimiyle 
sonuçlanmış değildir. Ancak, oyunun Türk damgasına kavuşması sürecinin İstan-
bul merkezli olduğu yadsınamaz bir gerçektir. 

Bu çalışma, İstanbul'un Türk gölge oyunu üzerindeki etkisini araştırmayı 
amaçlamaktadır. Konunun ele alınması gereken iki boyutu söz konusudur: 1. Gölge 
oyununun icra mekânı olarak İstanbul, 2. Gölge oyunu metinlerinde İstanbul'un 
yansıması. Birinci problem ele alınırken İstanbul hayatında gölge oyununun bırak-
tığı etkiler ele alınmış, ikinci problemin açıklık kazanması için ise karagöz oyun 
metinlerine başvurulmuştur. Böyle bir araştırmanın sınırlarını zorlamaması ve özel-
likle İstanbul vurgusunu dikkatlere sunması bakımından elimizde bulunan onlarca 
oyun metni içinden bir seçme yapılmış ve kâr-ı kadim olarak adlandırılan 28 oyun 
metni incelenmiştir. Tümü Hellmut Ritter tarafından yazıya geçirilen ve daha sonra 
Cevdet Kudret'in bir araya getirdiği 28 oyun şunlardır: Abdal Bekçi, Ağalık, Bah-
çe, Balık, Büyük Evlenme, Canbazlar, Cazular, Çeşme, Ferhad ile Şirin, Hamam, 
Kanlı Kavak, Kanlı Nigâr, Kayık, Kırgınlar, Mandıra, Meyhane, Orman, Ödüllü 
(Pehlivanlar), Salıncak, Sünnet, Şairlik, Tahir ile Zühre, Tahmis, Ters Evlenme, 
Tımarhane, Yalova Safası, Yazıcı1. 

1. Gölge Oyununun İcra Mekânı Olarak İstanbul 
Türk gölge oyununun kökeni ile ilgili bilgilerin bir kısmı efsane ve rivayetler-

den, bir kısmı da tarihsel belgelerden oluşur. Cami inşaatı ile ilgili efsaneler çeşitli-
lik arz eder ve bunlar Karagöz’ün Türkiye'de ilk kez ortaya çıkışı konusunda me-
kân olarak Bursa civarını, zaman olarak Orhan Gazi veya Yıldırım Bayezit döne-

                                                 
1 Cevdet Kudret, Karagöz, 3 c, Bilgi Yay., Ankara 1968-1969-1970. 
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mini, yani XIV. yüzyılı gösterirler2. Bu efsaneler arasında bir de oyunun mucidi 
olarak sunulan Şeyh Küşteri'nin bulunduğunu belirtmek gerekir. 

Türk tiyatro tarihi araştırmalarının büyük ismi Metin And, konuyla ilgili kitap 
ve makalelerinde efsane ve rivayetleri, başta Evliya Çelebi olmak üzere yerli ve 
yabancı gezginlerin izlenimlerini ve diğer tarihsel belgeleri ayrıntılı bir biçimde 
inceleyerek gölge oyununun Yavuz Sultan Selim'in Mısır seferi dönüşünde İstan-
bul'a getirdiği sanatçılar tarafından Türkiye'ye taşındığı kanaatine ulaşır3. And'ın bu 
görüşü kültür tarihi araştırmacıları arasında genel bir kabul görmekle birlikte sözlü 
rivayetlerin ortaya koyduğu soru işaretlerini bütünüyle ortadan kaldırmamıştır. 
Karagöz oyununun mukaddime bölümünde yer alan perde gazellerinde oyunun 
mucidi olarak sunulan ve kendisinden meslek piri sıfatıyla ve saygıyla bahsedilen 
Şeyh Küşteri'nin kimliğinin açıklığa kavuşturulması, bu konuda araştırmacılar için 
yeni ufuklar açacak niteliğe ve öneme sahiptir. Aynı şekilde, Orta Asya Türk toplu-
luklarının eğlence, hatta kısmen inanç hayatında önemli bir yere sahip bulunan 
"çadır hayal"in mahiyeti hakkında doyurucu bilgilerin elde edilmesi de araştırmala-
ra ciddi boyutlar kazandırabilecek niteliktedir. 

Bu tartışmalar arasında ortaya çıkan gerçek şudur: 1517'den önce Türkiye'de 
gölge oyununun varlığını kanıtlamak güç olduğu kadar bu tarihten önce Türklerin 
böyle bir oyunla tanışmamış olduklarını iddia etmek de aceleci davranmaktan öte 
bir tutum olmaz. Bu noktada İstanbul'u gölge oyununun doğuş yeri olarak kabul 
etmek ne kadar tutarlı olur? Bu soruyu Sabri Esat Siyavuşgil şöyle yanıtlar: "Kara-
göz mevzuubahs ise, evet; hayal mevzuubahs ise, hayır."4 

İstanbul'un, Türk gölge oyununun ilk kez ortaya çıktığı yer olup olmadığı tar-
tışmalı ise de oyunun gelişme ve olgunlaşma sürecini bu kentte tamamladığı kesin 
bir gerçektir. XVI. yüzyılın ünlü şeyhülislamı Ebussuud Efendi'nin fetvalarına 
girmesi5, onun, imparatorluk başkenti İstanbul'da toplumun bütün kesimleri tara-
fından bilinen bir oyun olduğunu ortaya koyar. 1582 şenliğini anlatan Surname-i 
Humayun'da oyunun tasvir ediliş biçimi de yine gölge oyununun XVI. yüzyıl İs-
tanbul eğlence hayatında önemli bir boyut kazandığına işaret eder6. Hatta XVI. 
yüzyıla ait bir belgede "cemaat-i hayal-i zılciyan" başlığı altında oyuncu takımları-
                                                 

2 Saim Sakaoğlu, Türk Gölge Oyunu Karagöz, Akçağ Yay., Ankara 2003, s. 36-39. 
3 Metin And, Geleneksel Türk Tiyatrosu-Köylü ve Halk Tiyatrosu Gelenekleri, İnkılap 

Yay., İst. 1985. s. 275. 
4 Sabri Esat Siyavuşgil, İstanbul’da Karagöz ve Karagöz’de İstanbul, Eminönü Halke-

vi Yay., İst. 1938, s. 3-4. 
5 Ebussuud Efendi'nin fetvaları arasında doğrudan gölge oyunu ile ilgili üç fetva tespit 

edilebilmiştir. Bunlardan biri şöyledir: MES'ELE: Hayal-i zil için ba'zı ehli basiret "hayal-i 
zillin hakikat ilminden nasibini alan için en büyük ibret olduğunu gördüm. Kişiler ve siluet-
ler geçip yok oluyor ve hızlı bir şekilde ortadan kayboluyor. Oysa muharrik (gölge oyunu 
ustası) yerinde kalıyor" demiştir. Hem "mahal-i ibrettir" deyu buyurduğu vaki midir? 
ELCEVAP: Vakidir. Erbab-i besair-i selimeye ibret-î acibedir. (Mehmet Ertuğrul Düzdağ, 
Şeyhülislam Ebussuud Efendi Fetvaları Işığında 16. Asır Türk Hayatı, Enderun Kitabevi 
Yay-, İstanbul 1972, s. 201) 

6 Metin And, age., s. 279. 
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nın adlarının verilmesi ve takımların kaçar kişiden oluştuklarının belirtilmesi, bu 
oyuncu gruplarının İstanbul eğlence hayatında etkin olduklarını gösterir7. XVII. 
yüzyılın ünlü seyyahı Evliya Çelebi de döneminin meslek grupları arasında "hayal-
i zılciyan" ve "hayal-i zıll-i tasvirciyan"ı anar8. Bütün bu belgeler, gölge oyununun 
XVI. ve XVII. yüzyıllarda İstanbul'da gelişimini tamamladığı görüşünü destekle-
mektedir. 

İstanbul'da biçimlenen ve Türk milli kültürünün bir parçası haline gelen gölge 
oyunu, gerek saray çevresinde ve aydınlar arasında, gerekse halk arasında yaygın 
bir oyun olma özelliği kazanmıştır. İstanbul'un, uzun bir süre imparatorluk başkenti 
ve daima bir sanat şehri oluşu, onun gölge oyunu ile bütünleşme sürecini hızlan-
dırmış ve kalıcı hale gelmesini sağlamıştır. Bu süreçte sanatçı ve izleyici grupları-
nın birbirlerini etkilediği, hatta oyunun başka sanat kollarıyla etkileşime girdiği 
görülür. İstanbul kenti, sanatçısını yetiştirmiş, oyunlara kendi bünyesinden malze-
me vermiş, sergilenme zeminlerini oluşturmuştur. "Karagöz oyunlarını oynatan 
hayaliler, bulundukları siyasal, kültürel çevreden etkilenen, bu etkiyle eserlerini 
ortaya koyan ve eserleriyle o çevreyi etkileyen sanatçılardır. Bu açıdan Karagöz 
oyunlarını sahneye konuldukları dönem Osmanlı toplumunun gerçeklerinden ba-
ğımsız düşünebilmenin imkânı yoktur."9 Hatta oyunların sergilendiği ortamlar yeni 
sanat eserleri vücuda getirilmesine de zemin hazırlamıştır. Şehzadelerin doğumu 
veya evlenmeleri, padişahın tahta çıkışı, bir yabancı devlet adamının İstanbul'a 
gelişi gibi gerekçelerle düzenlenen şenlikler, surname adlı manzum veya mensur 
eserlerin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Bu eserler Karagöz’ün saray tarafından or-
ganize edilen bu tür şenliklerde de yer aldığını gösteriyor.10 

XIX. yüzyılda İstanbul'da Karagöz oyunlarının sunulduğu mekânların çokluğu 
dikkat çekiyor. Bunların bir kısmı sadece Karagöz gösterimleri için düzenlenen 
yerler olduğu gibi bazıları da gölge oyunu sanatçılarına kapılarını açan başka me-
kânlardı. Özellikle kahvehaneler, diğer sanatsal etkinliklerin yanı sıra Karagöz 
gösterimlerine de ev sahipliği yapıyorlardı. Ayrıca İstanbul'un çeşitli semtlerindeki 
hanlarda ve bahçelerde de Karagöz oynatıldığı biliniyor. Metin And, çeşitli kay-
naklardan tespit ettiği bu mekânların adlarına eserinde yer vermiştir11. 

                                                 
7 And, age., s. 28l. 
8 Evliya Çelebi b. Derviş Muhammet Zilli, Evliya Çelebi Seyahatnamesi, c. 1, (Haz. 

Orhan Şaik Gökyay), Yapı Kredi Yay., İstanbul 1996, s. 338. 
9 Aynur Koçak, "Karagöz Oyunlarındaki Tuzsuz Deli Bekir Tipi Üzerinde Bazı 

Değerlendirmeler", Millî Folklor, sayı: 56, Kış 2002, s. 121-129. 
10 Örneğin, Güranlı Hızır olarak tannan Hızri, 1252 (1836) yılında II. Mahmut'un 

şehzadeleri Abdülmecid ve Abdülaziz için düzenlenen düğünü anlattığı surnamesinde gölge 
oyunundan şöyle bahseder: 

Kimi oldı perde-i lu'b-ı hayale perdegi 
Bezle ile iyledi halkı ser-a-ser dil-güşa 
(Mehmet Arslan, Türk Edebiyatında Manzum Surnameler (Osmanlı Saray Düğünleri 

ve Şenlikleri), Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yay., Ankara 1999, s. 275. 787) 
11 And, age., s. 332-333.  
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2. Gölge Oyunu Metinlerinde İstanbul Hayatı 
Türk gölge oyunu geleneğinde ve oyun metinlerinde İstanbul, çeşitli görünüş-

leriyle karşımıza çıkar. Yukarıda belirtildiği gibi bu çalışmada incelediğimiz oyun 
metinlerinin kâr-ı kadim olmasına özen gösterilmiştir. Kâr-ı kadim oyunların XVI 
ve XVII. yüzyıllarda ortaya konulduğu ve o dönemlerde toplumun gündeminde 
olan konuları ele aldıkları biliniyor. Ancak, her sanat dalında olduğu gibi gölge 
oyununda da değişen şartların farklı bakış açılarının gelişmesine neden olması ve 
sunulduğu dönemi çeşitli açılardan yansıtması kaçınılmazdır. Bu nedenle elimizde-
ki kâr-ı kadim oyun metinleri, konularını önceki yüzyıllardan almakla birlikte bü-
yük ölçüde, tespit edildikleri ve yazıya geçirildikleri dönemin, yani XIX. yüzyıl 
sonları ve XX. yüzyıl başlarının yaşam tarzını yansıtırlar. Oyunlarda şimendifer, 
sinematograf, tiyatro, itfaiye, Şirket-i Hayriye gibi XIX. yüzyılda ortaya çıkan araç, 
sanat etkinliği ve kurum adlarına yer verilmesi, bunların XIX. yüzyıl İstanbul haya-
tından birçok unsuru aldığını göstermektedir. 

Oyunlarda İstanbul hayatı, Karagöz perdesinin imkânları ölçüsünde dikkatlere 
sunulur. Burada, bir makalenin şartlarını zorlamayacak biçimde, öne çıkan bazı 
özellikler ele alınacaktır. 

2.1. Yer adları 
İncelediğimiz Karagöz oyun metinlerinde en çok dikkat çeken husus, yer adla-

rına sıkça rastlanmasıdır. Bunların bir kısmı İstanbul dışındaki çeşitli il ve ilçe gibi 
yerleşim merkezleridir. Yer adlarının çoğu İstanbul'la ilgilidir. Oyunlarda İstan-
bul'dan İstanbul diye bahsedildiği gibi Asitane-i Ali'yye, Dar-ı Hilafet-i Aliyye, 
Der-Aliyye gibi adlarla da bahsedilmektedir. Oyunlarda İstanbul'un birçok semti, 
mahallesi, sokağı çeşitli vesilelerle gündeme gelir. Bunlardan tespit edebildiğimiz 
105 yer adı şunlardır: 

Akbıyık, Aksaray, Anadoluhisarı, Anadolu Kavağı, Arnavutköyü, Atpazarı, 
Ayvansaray, Balat, Balık Pazarı, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beyazıt, Beykoz, Beyler-
beyi, Beyoğlu, Bitpazarı, Boğaziçi, Boyacıköyü, Büyükçekmece, Büyükdere, 
Cibali, Cihangir, Çakmakçılar Yokuşu, Çamlıca, Çarşamba Pazarı, Çavuşbaşı, 
Çemberlitaş, Çene, Çengelköyü, Çukurçeşme, Direklerarası, Dörtkardeşler, 
Edirnekapısı, Erenköyü, Esirpazarı, Eyüp, Fatih, Fener, Feriköyü, Fındıklı, 
Firuzağa, Galata, Göksu, Göztepe, Güzelhisar, Halıcıoğlu, Harem, Haseki, Hasköy, 
Havuzbaşı, Haydarpaşa, İncirli Kuyu, İstinye, Kabataş, Kadıköyü, Kadırga, Kâğıt-
hane, Kandilli, Kanlıca, Karagümrük, Kasımpaşa, Koska, Kumkapı, Kuruçeşme, 
Kuzguncuk, Küçükçekmece, Küçüksu, Lütfupaşa, Maltepe, Merdivenköyü, 
Mirgün, Odunkapısı, Parmakkapı, Pendik, Rumelihisarı, Salacak, Salıpazarı, 
Samatya, Saraçhane, Sarayburnu, Sarıgüzel, Sarıyer, Selamsız, Silahtar, Silivri 
Kapısı. Sirkeci, Sulukule, Tahtakale, Taksim, Tarabya, Tavukpazarı, Tepebaşı, 
Terlikçi Sokağı, Tophane, Toptaşı, Unkapanı, Üsküdar, Vefa, Yağkapanı, 
Yahnikapan Sokağı, Yedikardeşler, Yenikapı, Yeniköy, Yenimahalle, Zeyrek Yo-
kuşu. Bunlardan Fatih semtinin adı iki kez Sultan Mehmet olarak geçer. 
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Ayrıca Harem İskelesi, Karacaahmet Mezarlığı, Kız Kulesi, kimi kez Çarsu-yı 
Kebir olarak sunulan Kapalıçarşı, Kıztaşı, Mısır Çarşısı, Simkaş Hanı, gibi yapılar 
da söz konusu edilir. 

2.2. İnançlar, gelenek ve görenekler 
Karagöz oyunlarında İstanbul halkının çeşitli konulardaki inançları, gelenek ve 

görenekleri dikkatlere sunulur. Bu açıdan bakıldığında her oyunun gelenek, adet, 
inanç veya gündelik hayatla ilgili bir problemi ele aldığı anlaşılır. Örneğin Büyük 
Evlenme'de İstanbul'un evlenme gelenek ve adetleri, Şairlikte saz şairleri ve 
müşaare gelenekleri gündeme getirilir. Oyunların gerek muhavere, gerekse fasıl 
bölümlerinde yer alan gündelik hayatla ilgili birçok uygulamanın söz konusu aldığı 
görülür. Abdal Bekçi oyununun başındaki muhaverede hanımların hamam sefası 
çeşitli yönleriyle tasvir edilir; hamama müşteriler tarafından turşu götürülmesi, ana 
kadın adlı görevlinin müşterileri karşılaması, emzikli kadının turşu istemesi gibi 
ayrıntılar aktarılır. Bu arada çeşitli hamam eşyaları, araç-gereçleri tanıtılır: peşta-
mal, silecek, küçük havlu, baş havlusu, nalın, hamam tası, endam aynası, el aynası, 
baş tarağı, elbise fırçası. Ayrıca, farklı oyunlarda çeşitli hamam adlan geçer. Çukur 
Çeşme Hamamı, Tophane Hamamı, Kasavat Hamamı, Kurubalık Hamamı ve Şifa 
Hamamı, bunlardan birkaçıdır. 

Ramazan ayıyla ilgili olarak oruç, iftar topu, sahur, mahya gibi ibadet, adet ve 
uygulamaların söz konusu olduğu Karagöz oyunlarında idgâh diye adlandırılan 
bayram yerinden de sıkça söz edilir. Dolap adı verilen salıncak, idgâhın ilk akla 
gelen eğlence aracıdır. 

Başta görücülük olmak üzere çeşitli düğün adetleri, büyücülük, cincilik, cin 
çarpması, falcılık gibi her dönemde varlığını koruyan halk inanmalarının İstanbul'-
daki görünüşü hayal perdesine yansıtılır. Komşuluk ilişkileri, aile hayatı, meslek 
merasimleri, ticaret, bereket, kısmet gibi konulardaki inançlar farklı açılardan dik-
katlere sunulur. 

2.3. Meslekler ve çeşitli iş kolları 
Oyunların sahnelendiği dönemlerde İstanbul'da etkinliğini sürdüren çok sayıda 

meslek, zanaat, sanat ve iş kolları, çeşitli vesilelerle Karagöz perdesinde yer bulur. 
Kâr-ı kadim oyunlardan tespit ettiğimiz 78 iş ve meslek adı şunlardır: 

Ahçı, aktar, ana kadın, astara, aşureci, ayvaz, bahçıvan, bakıcı, bakkal, balıkçı, 
bekçi, berber, bezirgan, börekçi, büyücü, camcı, cambaz, curcunabaz, çamaşırcı, 
çengi, çulha, deveci, dondurmacı, dülger, ebe, eczacı, ekmekçi, enfiyeci, eşekçi, 
fundacı, gazinocu, gemici, gözlükçü, hamal, hamamcı, hekim, işkembeci, kaşıkçı, 
kadayıfçı, kahveci, kahya, kalafatçı, kasap, kayıkçı, keserci, kilimci, köçek, ku-
yumcu, külhancı, lağımcı, manav, manifaturacı, maşacı, meddah, meyhaneci, mu-
hallebici, musikişinas, muslukçu, mutaf, nakkaş, natır, nöker, oyuncakçı. Örücü, 
palyaço, rençber, saatçi, sazcı, semerci, sünnetçi, şatır, şekerci, şerbetçi, terzi, tur-
şucu, yazıcı, yorgancı, zerzevatçı. 
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2.4. Beslenme kültürü 
İstanbul halkının beslenme kültürü ilgili ayrıntıları da oyun metinlerinde bul-

mak mümkündür. Başta normal ekmek ve francala adı verilen, özel bir undan ya-
pılmış olan ekmek olmak üzere çorba, işkembe çorbası, balık ızgarası, fasulye yah-
nisi, keşkek, kıyma, kuru fasulye, musakka, pilav, taskebabı, tatar böreği, yahni 
gibi yemek adları geçer. Bu yemeklerin yapımında kullanılan soğan, sarımsak, tuz, 
biber, salça, gibi yemek malzemeleri de sık sık gündeme gelir. Armut, biber, börül-
ce, dereotu, domates, enginar, erik, fasulye, havlıcan, Hindistan cevizi, ıspanak, 
kabak, karanfil, karpuz, kayısı, kereviz, lahana, limon, maydanoz, nane, nar, nohut, 
patlıcan, pırasa, portakal, salatalık, sinameki, şalgam, şeftali, tere otu, turp, üzüm, 
zerdali, gibi meyve, sebze ve baharatlar yeri geldiğinde söz konusu edilir. Et, balık 
pastırma ve sucuk da yemeklikler arasında anılır. Helva, pekmez, peynir, zeytin 
gibi kahvaltılık yiyeceklerden bahsedilir. Aşure, ballı lokma, ekmek kadayıfı, gül-
laç baklavası, kadayıf, kurabiye, muhallebi, pasta, revani, sütlaç, dilberdudağı, 
keşkülüfukara, hanımparmağı, hanımgöbeği gibi tatlılar tanıtılır. Karagöz oyunla-
rında adı geçen içecekler de şunlardır: kahve, nargile, adaçayı, ıhlamur, ağaç hat-
misi, mürver çiçeği, limonata. 

2.5. Çeşitli sanatsal etkinlikler, eğlence hayatı, oyunlar 
İstanbul'da ortaya konulan çok sayıda sanatsal gösteri Karagöz oyunlarında 

gündeme gelir. Hatta bunların bir kısmı oyun içinde oyun yöntemiyle seyirciye 
sunulur. Perdede ayrıca bir Karagöz perdesinin kurulması ve gölge oyunu gösteri-
minin sunulması, meddah ve ortaoyunu, köçek, çengi, curcuna gösterilerine yer 
verilmesi gibi. Ayrıca çeşitli rakslar, palyaço, kemancı, defçi, davulcu gibi sanatçı-
ların perdede görülmesi sıkça karşılaşılan bir durumdur. Bu arada çeşitli şarkıların 
okunması, mani ve bilmecelerin ortaya konulması, hikâye anlatılması, aşık fasılla-
rının sunulması ve zaman zaman bu fasılların gerçekleştiği mekânlardan, “adam 
aman” sözleriyle başlayan cinaslı manilerin sıkça okunduğu tulumbacı kahvelerin-
den, hokkabazlıktan, tiyatro salonlarından söz edilmesi, İstanbul'un eğlence haya-
tıyla ilgili birçok ayrıntının Karagöz perdesinde yer bulduğunu gösteriyor. 

Oyunlarda sarhoş ve kabadayıların uğrak yeri olan meyhanelere de rastlanır. 
Avram Papi'nin Meyhanesi, Kafesli Meyhane gibi mekân adları geçer. Ayrıca aşüf-
te kadınların eğlenceleri arasında içki alemlerine de yer verilir. Yabancı erkeklerle 
evlilik dışı ilişki kuran Kanlı Nigâr gibi kadınların evlerinde bulunan içki çeşitleri 
abartılı bir biçimde sunulur. Birer batakhane görünümünde olan bu evlerde ve 
meyhanelerde bulunan içki adları şunlardır: rakı, şarap, konyak, amer, viski, masti-
ka, absent, iksir, venso, kakao, bermut, oltom, şampanya, bordo, pismark, rom. 
Meze türleri de şöyle sıralanır: balık tavası, midye dolması, lüfer ızgara, sığır dili, 
havyar ezmesi, turşu balığı (salamura balık), elma, armut, üzüm, kavun, karpuz, 
incir. Ayrıca Karagöz perdesinin bazı tipleri afyon kullanırlar. Özellikle Tiryaki, 
bir afyon bağımlısıdır ve aksesuarı arasında bir de enfiye kutusu vardır. 

Karagöz oyunlarında çeşitli oyunların adları bazen oynanış biçimleriyle ilgili 
ayrıntılarla birlikte dikkatlere sunulur. Açık havada oynanan turnike, arkalıç, köşe 
kapmaca, ecelbeşiği, tahtarevalli gibi oyunların yanı sıra tavla, domino, satranç gibi 
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masa üstü oyunlarından da bahsedilir. Bir kısmı günümüzde bilinmeyen çeşitli 
oyun adları şunlardır: peçiç, yüzük, paket oyunu, laco, balık kaçtı, tramvay, körebe, 
masana. 

2.6. Giyim kuşam ve süslenme 
Türk gölge oyununda perdeye gelen tiplerin kıyafetleri kadar konuşmalar ara-

sında geçen giyim kuşamla ilgili tasvirler de döneminin İstanbul hayatını bir başka 
yönüyle dikkatlere sunar. Özellikle kadın giyimi, süslenme ve makyajla ilgili 
önemli ipuçları ortaya konulur. Kadınların kullandığı ziynet eşyaları ve takılar 
arasında altın, inci, elmas, yakut, zümrüt gibi mücevherler; hotoz, altın saat, akarsu 
diye adlandırılan gerdanlık, yıldız iğnesi, broş, yüzük, küpe, bilezik ve beşibiryerde 
bulunur. Hatta bunların taşlı yüzük, tek taşlı yüzük, dut-küpe gibi farklı türlerinden, 
akmakçılar simidi olarak adlandırılan özel bir hotoz biçiminden bahsedilir. Makyaj 
gereçleri olarak da tuvalet takımı, pudra kutusu, allık, düzgün, rastık, pudra ve 
sürme adları geçer. 

Tahir ile Zühre oyununda Zühre'nin babasının Karagöz'e söylediği şu sözler, 
dönemin İstanbul hayatında özellikle varlıklı ve zevk sahibi aileler arasında geçerli 
olan kadın makyajı, giyim kuşamı, edası ve gönül ilişkileri hakkında fikir verebile-
cek niteliktedir: 

Hanıma söyle "efendi şükûfe-zarda teşrifine muntazır" de. Serine kelle-puşunu 
örtsün de gelsin, anber geysularını tarasın da gelsin, Ebrularına rastık çeksin de 
gelsin, müjgânına sürme çeksin de gelsin, ruhsarına zülüflerini döksün de gelsin, 
sib-i zenehdanını örtsün de gelsin, vech-i zibasını örtsün de gelsin, elbise-i 
fahiresini giysin de gelsin, yeşil camelerini giysin de gelsin, gûşuna mengûşunu 
taksın da gelsin, altın bileziğini koluna, tek taşlı yüzüğünü parmağına taksın da 
gelsin, sarı kemerini beline, yelpazeyi eline alsın da gelsin, yaşmaklarını giysin de 
gelsin, çeşm-i mahmurlarını süzerek, etraf u eknafı gezerek gelsin, reftar ile naz 
ederek gelsin, bin naz ile işvebazlıkla gelsin, servi gibi hıram eyliyerek gelsin, 
vücud-ı nazikanelerini incitmiyerek gelsin, kalb ferahnak olup safalarla meserretle 
gelsin12. 

2.7. Musiki 
Karagöz oyunlarında musiki ayrı bir yer tutar. Tiplerin perdeye yansıttıkları 

musiki atmosferinin yanı sıra konuşmalarda geçen müzik terimleri, İstanbul musiki 
hayatının oyunlara çok etkili bir biçimde yansıdığını gösterir. Bir yandan halk çal-
gıları, diğer yandan entelektüel çevrelerde varlığını koruyan musiki zevki Karagöz 
perdesinde ayrıntılarıyla sunulur. Saz, davul, zurna, def, dümbelek, ud, keman gibi 
enstrüman adlarına, âşık fasılları, semai, kerem ve garip havalarına değinilir. Ferhat 
ile Şirin oyununun muhavere bölümünde Hacivat, Karagöz'le konuşurken şu ma-
kam adlarını sıralar: Mısri, Halebi, Bağdadi, Trablusşami, leyli, yürük beste, aksak 
semai, Türk aksağı, nev-zemin, nim-devir, rast, neva, nihavend, rahatül-ervah, 
ısfahan, hisar-buselik, evc-ârâ, çargâh, ferahnak, neva-yi tatar, karabatak, saba, 
beste-nigâr, hüzzam, nev-eser, hüseynî-aşiran, nühüft, çifte-düyek, devr-i revan, 
                                                 

12 Cevdet Kudret, Karagöz, c. 2, Bilgi Yay., Ankara 1969, s. 220-222. 
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zencir, devr-i kebir, segah, sabâ, muhayyer-sünbüle, acem-kürdi, neva-yi kürdi, 
araban, tarz-ı cedid, şevk-aver, dilkeş-haveran, suzinak, müstear, mahur13. 

2. 8. Tipler 
Türk gölge oyununun tipleri de İstanbul'da yaşayan farklı etnik ve dinsel kö-

kenlere, kültürel ve sosyal çevrelere mensup insanları temsil etmektedir. Bunlardan 
her birinin fiziksel görünümleri, ruhsal durumları, giyim kuşamları ve davranış 
biçimleri, ayrı ve kapsamlı bir araştırmanın konusu olabilecek boyuttadır. Karagöz 
oyununun kalabalık şahıs kadrosu dikkate alındığında oyunların sergilendiği dö-
neme ait İstanbul'un insan tipi üzerine ciddi ayrıntıların ortaya çıkacağı muhakkak-
tır. 

2.9. Diğer unsurlar 
Lale devri adı verilen dönemiyle ünlü İstanbul'un her dönemde zengin bir çiçek 

kültürünü bünyesinde barındırdığı bilinir. İstanbul'da yetişen ve kibar konaklarını, 
bahçeleri süsleyen çiçeklerden bir kısmı gölge oyunu perdesinde de mevcuttur. 
Fesleğen, şebboy, nergis, yasemin, karanfil, gül, sümbül, menekşe, şebboy, hatmi 
çiçeği, gelincik çiçeği, menekşe gibi çiçeklerden, salkım ağaçlarından, karanfil 
saksılarından bahsedilir. 

Karagöz oyunlarında Osmanlı eğitim sistemi içinde okutulan belli başlı eserler 
ve müfredat hakkında bazı bilgilere de rastlamak mümkündür. Özellikle kendi 
birikimini vurgulamak üzere Hacivat'ın Arapça, Farsçadan, İ'rab ve i'lalden, uzun 
yıllar Osmanlı medreselerinde okutulan Sarf, Emsile, Bina, Maksud, İzzi, Merah, 
Avamil, Kâfiye, İzhar, Mantık gibi kitaplardan bahsettiği görülür. Hacivat'ın adını 
andığı diğer eserler şunlardır: Risale-i Ahlak, Medhal-i Kavaid, Hikâye-i 
Müntehabe, Talim-i Farisi, Kavaid-i Farisi, Tuhfe-i Vehbi, Sübha-i Sıbyan, Pend-i 
Attar, Gülistan, Hafiz Divanı. 

Bunlardan başka, kişi adları, lakaplar, İstanbul'un ünlü simaları, dükkân, 
apartman, yalı ve köşkleri, ünlü işyerleri, mesire yerleri, resmi kuruluşlar, sokak 
satıcıları, ev dekorasyonu ve eşyaları, çeşitli işyerlerinde kullanılan araç gereçler. 
Ölçüler, para birimi, deyimler, atasözleri, çeşitli denizcilik ve balıkçılık kavramları, 
hastalık adları ve gündelik hayatla ilgili daha başka ayrıntılar Karagöz perdesinde 
seyircilere sunulur. 

Sonuç 
Gelişmesini imparatorluk başkenti İstanbul'da tamamlayan ve böylece Türk 

millî zevkiyle şekillenen Karagöz oyunu bir yandan İstanbul'un eğlence hayatına 
farklı görünümler kazandırırken bir yandan da kendi bünyesine İstanbul hayatından 
çeşitli unsurları almıştır. Oyunlarda İstanbul'un çeşitli semt, mahalle, sokak, cadde 
adları; cami, hamam, köşk, iskele, kule gibi yapılar çokça anılır. Birtakım gelenek 
ve görenekler, adetler ve inançlar, oyunların ortaya konulduğu dönemin İstanbul 
hayatı hakkında önemli ipuçları verecek niteliktedir. Oyunlar, İstanbul halkının 
dili, eğitimi, giyim kuşamı, beslenme kültürü hakkında ayrıntılı bilgilerin yanı sıra 

                                                 
13 Cevdet Kudret, age., s. 108-111. 
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İstanbul'daki sanatsal etkinlikler, eğlence yerleri ve biçimleri, oyunlar, müzik dün-
yası, edebiyat ve sanat atmosferi ile ilgili zengin bir tablo sunar. Bu yönüyle Kara-
göz oyunları kendi şartları içinde küçük bir İstanbul ansiklopedisi niteliğindedir. 
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Madina KARİMOVA * 
 
 

Resume 
This article considers the development of franchising in the countries where the 

Silk Way passes. There is a great opportunity of developing small and average 
businesses through integrated form of franchising. The development of franchising 
in separate countries where the Silk Way passes is considered in the article as well.  

Key words:  Small and medium size companies. Turkish companies, trade, 
economy, capital 

 
Özet 
Yazıda; İpek Yolu’nun geçtiği ülkelerde ticaretin ve ekonominin gelişimi anla-

tılmaktadır. Batı tarzı ve serbest piyasa ekonomisine geçen, rejim değiştirmiş ülke-
lerde küçük ve orta ölçekli işletmelerin gelişiminin fırsatlarının neler olduğu anlatı-
lıyor. 

Kazakistan’da uzun süredir bazı Türk şirketleri çalışmaktadır. Kazakistan’da 
uluslararası şirketler de bulunmaktadır. Uluslararası oteller zinciri, Coca-Cola gibi 
şirketler Türk lisansıyla çalışmaktadırlar. “Turkuaz” şirketi, “Hamley” şekerleme 
ürünleri şirketi, “Sultan” makarna üretimi şirketi gibi üretici şirketler; sadece Ka-
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zakistan’da değil Rusya ve Orta Asya ülkelerinde bir marka haline gelmiştir. Bir 
çok büyük inşaat projeleri Türk firmaları tarafından yapılmaktadır. 

Kazakistan’da küçük ve orta ölçekli işletmelerin gelişmesi, dünya ekonomisi-
nin, özellikle Türk sermayesinin sayesinde olmuştur. 

Anahtar kelimeler: Küçük ve orta ölçekli şirketler, Türk firmaları, ticaret, 
ekonomi, sermaye.  

Резюме 
В статье рассматривается развитие франчайзинга в странах, где проходит 

Шелковый Путь. Есть большая возможность развития для малого и среднего 
бизнеса через интегрированную форму франчайзинга.  

В Казахстане, ряд международных франчайзинговых брендов работают 
через своих турецких субфранчайзеров. Многие турецкие бренды и 
субфраншизы давно работают на рынке Казахстана. Это казахстанские 
пятизвездочные отели международной гостиничной сети, турецкая лицензия 
«Кока-Колы» и другие. Очень широко представлены турецкие компании в 
торговле и в производстве: мультибрендовая компания «Тюркуаз», 
производитель кондитерских изделий «Хамле»,производители макарон 
«Султан» и т.д. Торговая марка «Султан» стала популярным брендом не 
только в Казахстане, но и в России и в странах Центральной Азии. Многие 
крупные строительные проекты в Казахстане осуществляются турецкими 
компаниями. 

Развитие и поддержка сектора малого и среднего бизнеса во всем мире 
считается залогом стабильной экономики. 

Ключевые слова: 
Франчайзинг, бренд, субфранчайзинг, лизенция, торговая марка 
 
 
Probably, franchising has the same ancient history of development, as well as 

the history of a human civilization. The ancient civilizations of Asia which 
appeared for some millennium B.C., differed in high level of social and economic 
relations.  

Ancient civilizations of Asia developed in the territories through which the Silk 
way took place. Trade, workmanship, potter's art developed and commodity 
markets were formed accordingly. The handicraftsmen with known enough and 
dear name or a brand, speaking in modern marketing language, gave the privilege 
to certain sellers on realization of their production, and thus created archaic system 
of trading franchising. Or the same master transferred the art to pupils. Further, at 
manufacturing of their production pupils kept the name of the master and his 
know-how. So prototypes of modern forms of franchising were created.  

In the book «The How To Book» Lloyd Tarbutton considers that the first 
concept of network shops had appeared in China in 200 century B.C. Under the 



KÜLTÜR EVRENİ - UNIVERSE OF CULTURE - ВСЕЛЕННАЯ КУЛЬТУРЫ 
 

 36 

version of the author, ancient Chinese businessman Lo Kessu operated various 
outlets according to the system reminding modern franchising retail. 

But nevertheless, these examples are considered as informal history of 
franchising, as the term had appeared much later, in medieval France. 

Revival of Asian economy is directly connected with small-scale business 
development. 

Recently the role of this sector of economy has seriously been rethought. 
Today it is considered as a necessary condition of self-development and stability of 
economic system. 

A vivid example of such structures is the system of franchising. Development 
of franchising is capable if not to solve, then, considerably to accelerate the 
decision of many problems of a small-scale business. With introduction of 
franchising business as a whole, and in particular the small-scale business, has a 
powerful impulse of development that will serve as the base to creation of the so-
called average class-basis of stability and society prosperity. 

It is possible to develop franchising through territories ,where the Silk way 
passed. The great Silk way had never been a uniform highway. Its system included 
some branches of caravan roads which passed through different passes in mountain 
ridges bypassing deserts. 

At the moment of entering of Kazakhstan (its Southern part) in the system of 
the Silk way, the original culture had been developing in its territory ,in formation 
of which nomad tribes and the settled people which were homogeneous enough 
participated since ancient times developed or had been united within the limits of 
the same ethno political formations. Interaction and interenrichment of cultures - 
settled and nomadic - were the basic line of world progress. On the basis of such 
synthesis many achievements of the civilizations created by the people of 
Kazakhstan and Central Asia lie. So, in VI-III centuries BC in the territory of 
Kazakhstan lived nomadic and semi nomadic tribes of sacks whose high culture is 
known on excavation numerous burial-mound grounds, among which Besshatyr, 
Pssyk,Tegisken, Ujgarak. Already at that time there were communications with 
China, India, the Middle and the Near East. The Chinese mirrors, highly artistic 
products from Central Asia and Iran found in burials of sack nobility testify to it. 

After traders’ parking ,the Great Silk way bypassed huge Takla Makan desert 
from northern and southern parts. The southern site of road went through oases of 
Yarkand, Hotana, Ny, Mirana and in Dunhuana area connected with northern site 
of the road, which had crossed oases of Kizil,Kuchi,Turfana before. Further roads 
went east along the Great Wall and approached to the capital of Heavenly empire 
Chanan. Though in written sources there are no concrete instructions on that, but 
there is an assumption that further the Great Silk way proceeded to Korea and 
Japan and came to an end in ancient capital of this state Nare. 

Let's consider the development of franchising history in the countries through 
which the Great Silk way passed.  
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China – the king of the markets, is one of the greatest markets in the world 
with the population about 1,5 billion people and if considers itself to be 
international or is presented in this country, or is going to be there in the nearer 
future. China is the second largest share market in Asia after Japan. 

According to the latest data, there are already more than 3000 franchising 
networks and nearby 270 000 franchisings in all the country. Considering potential 
of the market and fast growth of economy it is possible to say that franchising 
statistics of China varies in the fastest rates. 

It is necessary to notice that foreign franchising brands dominate in the market. 
Besides American franchising, brands from Japan, Korea, India and Australia are 
presented in the market as well. 

Despite the initial stage of origin of local franchises ,the quantity of Chinese 
brands is increasing. The part of Chinese companies is successfully introducing the 
system of franchising.  

The Chinese computer companies are developing very actively. Brands of 
Lenovo and Donghaj became leaders of the national market and are actively 
expanding the geographical presence at neighbouring countries. 

It is also possible to note manufacturers of household appliances of Konke and 
Chonghong, the last is also popular in Kazakhstan. The further history of 
franchising is connected with India. India had always been the attractive country 
for the European powers. Actually, in the course of search of short shipping routes 
to far India many new territories had been opened. 

On the level of development of national franchising sector India is almost on 
one position with Brazil.  

India is included into the so-called list of the BRICh countries (Brazil, Russia, 
India, China) which are predicted to be the leading nations in 21 century. 

India is the second market after China in the world by quantity of the 
population. The population of India is more than one billion people. Owing to the 
numerous population, India, as well as China, is the attractive market for 
international companies.  

Nearly 1700 franchising systems are presented in India, the quantity of shop 
outlets is approximately 70 000, about 2 million people are occupied in this field.  

A fine example of export-focused Indian companies is NIT company. The 
company specializes on maintenance of decisions in the field of computer training. 
The centres created with participation of NIT, are located in 42 countries. Under 
the license of NIT the centres in the USA, China, Russia etc. work. Center NIT 
also exists in Kazakhstan. 

But nevertheless, it is necessary to notice that franchising for the certain time 
does not use high popularity among the Indian businessmen. Though the potential 
of development of sector is very high in the future.  
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Japan has passed the period of very fast economic restoration after World War 
II. After the crisis in 90s when «the soap bubble» of huge prices for the real estates 
had burst and there was a collapse of actions at stock exchange, national economy 
growth was essentially braked. But the country took timely measures, and Japan 
has quickly enough recovered from crisis.  

The basic cities of Japan where franchising networks are more developed are 
Tokyo, Nokogama, Osaka and Nagojja. Japan is the third market in the world by 
quantity of franchising networks. 

According to the data of Japanese franchising association, the turnover of 
franchising companies in the country makes approximately 200 billion dollars a 
year. The total franchising networks have reached 2400. The number of franchising 
outlets approximately makes 234489. 

The basic trading partners of Japan are the USA and China, but in the market 
the goods from every corner of the globe are presented. 

Japan is the recognized leader of export of hi-tech production of cars.  
In the international automobile market recognized leaders of sales are such 

Japanese brands, as Toyota, Nissan, Mazda, Mitsubishi, Honda.  
Feature of the market of Japan, unlike the same in China, is prevalence of local 

brands in franchising sector.  
In Russia the basic regional centers of franchising are Moscow, St.-Petersburg, 

Novosibirsk, Kaliningrad, Rostov, Vladivostok. The presence of franchising brands 
in Sochi, in connection with the Winter Olympic Games coming in 2014 is 
increasing.  

In Turkey small business, trade, tourist business, transport branch, building, 
textile is highly developed. Franchising is more developed in such megacities, as 
Istanbul, Ankara, Izmir and Bursa. 

Turkey is one of the tourist centres of the world, annually the country is visited 
by some millions of tourists. Accordingly, the tourism infrastructure is being 
developed as well. A number of international hotel brands are widely presented in 
the country. 

Numerous manufacturers of furniture, cars, electric appliances, clothes, 
building materials actively use franchising at production sale. 

 The West perceives Turkey as the gate in Central Asia. 
 In Kazakhstan, a number of international franchising brands work through 

their Turkish sub franchisers. The similar situation occurs with Russian sub 
franchisers (it is very frequent that the foreign companies enter the market of the 
Central Asia through the Russian businesses master franchisers). 

Many Turkish brands and sub franchises have been working for a long time in 
the market of Kazakhstan. These are the Kazakhstan five-star hotels of the 
international hotel network, the Turkish license of Coco - Cola and others. The 
Turkish companies in trade and in manufacture are very widely presented: multi-
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branded company “Turku аz”, the manufacturer of confectionery products 
"Hamle", manufacturers of macaroni "Sultan" etc. The trade mark "Sultan" became 
a popular brand not only in Kazakhstan, but also in Russia and in the countries of 
the Central Asia. Many large building projects in Kazakhstan are carried out by the 
Turkish companies. 

Development and support of sector of small and average business all over the 
world is considered to be the pledge of stable economy. 

Small business is the effective form of market relations development. Small 
business is the active factor of the competitive market. The effective integrated 
form of developing small enterprises is franchising. 

Franchising is successfully being developed practically in many countries of 
the world, in particular in the countries where the Silk way passes that creates 
conditions for effective growth of small and average business. 
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ШЕРЕФЛИКОЧХИСАР (АНКАРА) 
 
 
 

Dr. Derya Derin PAŞAOĞLU* 
 
 

Özet 
Bu çalışma, Kırım Savaşı sonrasında Osmanlı topraklarına göç eden Nogay muhacirle-

rinin iskan edildikleri eyaletlerden biri olan, Konya Eyaleti dahilinde kurulmuş ve günümü-
ze kadar kültürel özelliklerini koruyan müstakil Nogay köylerinden; Kulu’da Boğazören, 
Seyitahmetli, Kırkkuyu, Şereflikoçhisar’da Akin, Şeker, Doğankaya, Tuzlukçu’da Erdoğdu, 
köylerinde, arşiv verilerinden hareketle yapılan sosyo-kültürel ve sosyo-ekonomik katılımcı 
alan araştırması değerlendirmesidir. 

Anahtar kelimeler: Nogay, Muhacir, Göç, İskan, Nogay Köyleri 
 
Summary 
This study is the assesment of the socio-cultural and socio-economic participatory field 

survey by using archive data in the villages of Boğazören, Seyitahmetli, Kırkkuyu of Kulu 
district, Akin, Şeker, Doğankaya of Şereflikoçhisar district, Erdoğdu of Tuzlukçu district, 
which were established within the borders of Konya State that is one of the states where 
Noghay immigrants migrated after Crimean War into Ottoman Empire and still preserving 
cultural features of Noghays . 

Key words: Noghay, Immigrant, Migration, Settlement, Noghay Villages 
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GİRİŞ 
 Rusya’nın, 1552’de Kazan’ı ve 1556’da Astrahan’ı hakimiyeti altına alması, Türk 

dünyası aleyhine genişleme politikasında bir dönüm noktası olmuştur. 1774 Osmanlı-Rus 
savaşı sonrası Kırım’ın Rus hakimiyetine girmesiyle binlerce aile Osmanlı topraklarına göç 
etmek zorunda kalmıştır. (Saydam 1997: 63; Halaçoğlu 1995: 42) Rusların, Kırım’da kolo-
nileştirme programını uygulamaya başlamasıyla, 1810-1827 yılları arasında muhtelif bü-
yüklükte (Saydam 1999: 667) göçler olmuşsa da özellikle Kırım Savaşı’nın sonlarına doğru 
Kırım’da, Rusların kendilerini Kazan’a gönderecekleri fikri yayılınca (BOA, İ.MMS: 7266) 
16 bin Kırımlı göç etmiş ve Dobruca’ya yerleştirilmiştir.  

Göç hareketinin tam durduğu düşünülürken, 1859’da Şeyh Şamil’in teslim olmasıyla 
16 bin kadar Nogay, Kerç ve Kefe üzerinden Osmanlı topraklarına geçmek üzere Kırım’a 
girmiş ve Kırımlıları da etkileyerek yeni bir göç dalgasını başlatmıştır. (Saydam 1999: 667) 
19 Şubat 1862’ye kadar Osmanlı topraklarına ulaşan muhacirlerden iskanı gerçekleşenler 
255.414’dür.14 (BOA, İ.DH: 486-32799) 1859’da yüz binlerce Nogay ve Kafkas muhaciri 
Osmanlı sınırına dayanınca, muhacir işlerini yapmak üzere 5 Ocak 1860’da Muhacir Ko-
misyonu kurulmuştur. (BOA, A.MKT.NZD: 300-88)  

Karadeniz’in kuzeyindeki, Kerç (BOA, A.MKT.NZD: 292-87; 294-3; 299-68; 318-72; 
A.MKT.DV:146-1), Kefe limanları (BOA, A.MKT.NZD: 323-26) ve Kırım sahillerinde 
(BOA, A.DVN: 156-49) aylarca bekleyerek, bulabildikleri gemilerle (BOA, A.MKT.NZD: 
292-87; 294-3; 299-68; 302-60; 322-28; 336-76; A.MKT.DV: 146-1; 154-75; A.DVN: 156-
49; A.MKT.MHM.201-87; A.MKT.UM.399-71; MAD: 23107; K1115, K6, K22) tehlikeli 
yolculukların ardından Osmanlı topraklarına ulaşabilen Nogaylar, kış aylarında geldikleri 
için iskan edilemeyip, geçici iskan yerlerine yerleştirilmişlerdir. (BOA, A.MKT.NZD: 272-
38; 299-45; 299-68; 314-71; 323-26; 336-76; 349-76; A.MKT.MHM: 225-33; 
A.MKT.UM: 393-25; 480-73; A.TŞF: 29-36; İ.DH: 28-947; 28875-53; 437-28882) 

Ekonomik sıkıntı içinde olan muhacirlere, Osmanlı topraklarına geldikleri andan itiba-
ren daimi iskanları gerçekleşinceye kadar yevmiye verilmiş (BOA, A.MKT.NZD: 323-50; 
323-55; 325-29; 325-68; 324-8; 324-29; 323-36; 325-69; 326-24; 327-10; 327-18; 327-80; 
327-85; 327-92; 328-9; 336-67; 336-24; 329-53; 328-79; 328-70; 328-44; 328-33; 328-29; 
A.MKT.NZD: 328-27; 336-32; 335-61; 335-94; A.MKT.MHM: 194-83; 209-45; 219-55; 
195-21; 222-40; 222-57; 222-72; 232-20; 761-2; A.MKT.UM: 356-59; 365-78; 389-70; 
393-25; 395-58; 422-46; 451-41; 471-12; A.MKT.DV: 190-86; K2) navlun (BOA, 
A.MKT.UM: 459-22) ve araba ücretleri ödenmiş (BOA, A.MKT.MHM: 211-83; 212-81; 
214-29; 214-30; 260-64; A.MKT.NZD: 350-16; 352-92; A.MKT.UM: 455-37; 457-79; 
458-74; 459-22; 460-13; 461-81; Takvim-i Vekayi 606; 613) evleri inşa edilmiştir (K1, K2, 
K23, BOA, A.MKT.NZD: 228-14; 327-1; A.MKT.UM: 518-58). Ekebilecekleri araziler 
verilip, öküz, tohum ve inek temin edilmiş, (K2, K17, K18, K30, K36, BOA, A.MKT.DV: 
190-86; 190-87; A.MKT.NZD:352-56; 385-40; A.MKT.UM: 516-30; 518-58; 526-49), 25 

                                                 
14 18 Şubat 1862 tarihli İrade-i Dahiliye’ye göre bu tarihe kadar Osmanlı topraklarına 

ulaşabilen muhacirlerden iskan edilebilenler 255.414 kişidir. Bunların dışında kış bastırdığı 
için iskan edilemeyen ve liman şehirlerinde iskânı bekleyenler de vardır, B.O.A. İ.DH. 
486-32799. 

15 Alan araştırmasında, anket ve görüşme yaptığımız kişileri katılımcı olarak adlandı-
rıp, kaynakçanın ardından alfabetik olarak listeledik ve metin içerisinde kaynak gösterirken 
hacmi artırmamak için, bu listedeki sıraya göre “K1, K2...” şeklinde verdik. 
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yıl süreyle askerlikten, 10 yıl süreyle de vergiden muaf tutulmuşlardır. (BOA, 
A.MKT.NZD: 288-14; İ.DH: 28947; K2) Osmanlı Devleti’nin yaşadığı ekonomik sıkıntılar 
nedeniyle, gerek ulaşım araçlarının temini gerekse beslenmeleri konusunda halkın yardım-
larına rağmen, zor duruma düşen Nogaylardan geri dönmek isteyenler olmuşsa da (K35)16 
Osmanlı Devleti’nin muhacirlerin memnuniyeti konusunda hassasiyetle durmasıyla sorun-
lar büyük ölçüde çözülmüştür. (BOA, A.MKT.MHM: 224-80; 227-90; 230-35; 231-43; 
233-13; 289-96; A.MKT.NZD: 356-75; 352-56; 362-32; A.MKT.UM: 468-72; 502-91; 
509-18; 516-30; 520-27) 

Türkiye’de iskân edilen toplam nüfusu 66.112’yi bulan Nogay muhacirlerinin, iskan 
edilecekleri yerleri, boş olan arazilerden kendilerinin seçmelerine, (K6, K8, K9, K16, BOA, 
A.MKT.UM: 401-97; A.MKT.NZD: 352-56; 288-14) akraba ve kabileleriyle birlikte iskan 
edilme isteklerine izin verilmiştir. (Derin Paşaoğlu 2009: 348) 

1. ALAN ARAŞTIRMASININ AMACI, KAPSAMI VE METODOLOJİSİ 
1.1. Amaç: 
1.1.1. Sosyo-kültürel Amaçlar: 
• Başbakanlık Osmanlı Arşivi’ndeki resmi kayıtlardan derlediğimiz verilere göre Tür-

kiye’de iskan edilen en az 66 bin Nogay muhacirinin Türkiye’deki bu güne ulaşan varlığını 
tespit edebilmek.  

• Hicreti yaşayanların anlattıklarını dinleyebilenlere ulaşıp, göçe ait izleri ve verileri 
toplayabilmek. 

• Günümüzde Türkiye’de yaşayan Nogayların, sosyo-kültürel yaşamlarını ve değerle-
rini ortaya koyabilmek. 

• Rusların kolonileştirme programı karşısında, inançları ve kültürlerini korumak adına 
yurtlarından kopan insanlarla torunları arasında, arşiv kayıtlarına dayanan verilerden köprü 
oluşturabilmek.  

1.1.2. Sosyo-Ekonomik Amaçlar: 
• Nogay yerleşim yerlerinin sosyal yapısını ve dinamiklerini ortaya koymak, 
• Sosyal tabakalaşmaya dair genel çerçeveyi belirlemek, 
• Kadının aile ve topluluktaki rol ve statüsünü tanımlamak, 
• Sosyal dayanışma mekanizmaları ve örgütlenme eğilimleri hakkında bilgi toplamak, 
• Ekonomik yapı ve gelir kaynaklarını belirlemek, 
• Bölgedeki doğal kaynakların kullanım ve tahribatına yönelik bilgi sahibi olmak, 
• Genel anlamda yerleşimlerde yaşayan insanların sosyal ve ekonomik önceliklerini 

ve tercihlerini tanımlamaktır.  
1.2. Kapsam: 
1859-1862 yılları arasında Nogay muhacirlerinin en yoğun iskan edildiği yer, 24.400 

kişi ile Adana Eyaleti’dir. Bunu 16.124 kişi ile Konya Eyaleti, 7.511 kişi ile Ankara ve 
4.945 kişi ile Dobruca Bölgesi olmak üzere az sayıda ve dağınık olarak Türkiye’nin Rus 
sınırına yakın olmayan eyalet ve şehirleri takip etmiştir. Toplamda en az 66.112 kişi Türki-
ye’nin her yerinde iskan edilmişlerdir. (Derin Paşaoğlu 2009: 352) 

                                                 
16 Geri dönenler 1930’da ihtiyarları orada bırakarak tekrar Türkiye’ye gelmişlerdir. (K 

temürbay)  
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Bu bilgiler ışığında yapılacak alan araştırmasının coğrafi açıdan bir çalışmaya sığma-
yacak genişlikte olması hasebiyle araştırma küçük bölgeler halinde yapılıp, her birinin ayrı 
bir çalışma konusu olması planlanmıştır. 

O dönemde en yoğun iskanın yapıldığı yer Adana Eyaleti olmasına rağmen, Nogay 
Dernekleri17 ile yapılan görüşmelerde, muhacirlerin bölge iklimine ve iskan yerlerinin coğ-
rafi koşullarına uyum sağlayamamaları nedeniyle bugün bölgede Nogay varlığının çok az 
olduğu ve müstakil Nogay köylerinin bulunmadığı bilgilerine ulaşılmıştır. Bu nedenle Ada-
na ve çevresinde Nogayların yaşadığı köyler sonraki çalışmalara bırakılıp, ilk çalışma alanı 
olarak; müstakil Nogay köylerinin coğrafi olarak bir arada bulunduğu Kulu, Şereflikoçhi-
sar, Tuzlukçu ve Ilgın bölgesi seçilmiştir.  

Bu araştırma, 24-30 Temmuz 2010’da, 3’ü Kulu’da (Boğazören, Seyitahmetli, 
Kırkkuyu) 1’i Tuzlukçu’da (Erdoğdu) ve 3’ü Şereflikoçhisar’da (Akin, Şeker, Doğankaya) 
olmak üzere 7 köyde yapılan saha çalışmasını kapsamaktadır.  

Tuzlukçu’nun Köklüce Köyü’nde görüşmeler yapılmıştır. Ancak köyün en yaşlıları Kı-
rım Yarımadası’ndan Yalta’dan geldiklerini, Nogay mı Kırım Tatarı mı olduklarını tam 
bilmediklerini belirtseler de kendilerini Kırımlı olarak tanımlamışlardır. (K32) Ilgın’da ise 
Nogaylara ait müstakil bir köy bulunmamakla birlikte ilçe içerisinde bir bölgede toplanmış 
Nogay aileleri mevcuttur. 

KONYA EYALETİNE YAPILAN İSKANLAR 
Tanzimat dönemi mülki taksimata göre Karaman Eyaleti; Karaman, Konya, Niğde, 

Hamit, Teke, İçel, Alaiye Sancakları’ndan oluşmaktadır. (Karal 1995: 128) Konya’ya gön-
derilen muhacirlerin iskan yerleri köy, kasaba adı olarak açıkça verilmemiş olup, bazıları 
Çiçekdağı, Kırşehir, Paşadağı, Malya Çölü’ne birkaç tane de, Nevşehir, Akşehir, Ilgın ve 
Teke’ye, genellikle tablo 1’de de (Derin Paşaoğlu 2009: 317-319) görüleceği üzere Kon-
ya’nın kaza ve köylerinde muhteliten iskan edilmeleri emriyle gönderilmişlerdir. (BOA, 
A.MKT.MHM: 195-21; 195-81; 196-55; 201-102; 212-36; 216-92; 219-55; 221-68; BOA, 
A.MKT.NZD: 336-24; BOA, A.MKT.UM: 440-8) 

Tablo-1’de görüleceği üzere on altı binden ziyade Nogay muhacirinin Konya Eyaleti 
içerisinde iskan edildikleri yerlerle ilgili ulaşabildiğimiz bilgiler oldukça kısıtlıdır. Bu du-
rumun birkaç nedeni vardır; 

-Muhacirlerin ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için mümkün mertebe dağınık iskan yön-
temi esas alınmış, muhacirler köylerde bulunan boş ev ve arazilere dağıtılmışlardır. Eko-
nomik yetersizliklerden dolayı müstakil köyler kurmak her zaman mümkün olmamıştır. 

-Nogay muhacirleri için Osmanlı Devleti’nce iskan edildikleri yerlerde ziraate ve 
harasete alıştırılmaları (BOA, A.MKT.NZD: 345-80) vurgulanmıştır. Bu topraklara gel-
dikleri dönemde ticaretten (BOA, A.MKT.UM: 483-1) ve ziraattan anlamadıkları, az sayıda 
zanaat ehlinin bulunduğu ve daha çok arabacılık, hamallık gibi işlerde çalışsalar da büyük 
çoğunluğunun işsiz ve yardıma muhtaç kişiler olduğu sıklıkla belirtilmiştir. (BOA, 
DH.MKT: 1545) Geldikleri coğrafyada yaşam kültürleri olan yılkı sürmeleri ve hayvancı-
lıkla geçim sağlamaları, ziraattan anlamamaları onların bir yere bağlı kalmalarını zorlaştır-
mış ve iskan bölgesinin coğrafi yapısının bozkır olması da bu durumu desteklemiştir.  

-Nogay muhacirlerinin kabile beylerine teâmül-i kadîmi gereğince verdikleri aidatları, 

                                                 
17Konya Nogay Türkleri Derneği, Ilgın Nogay Türk Derneği, Kulu Nogay Derneği, 

Nogay Türkleri Eğitim Kültür ve İşbirliği Deneği (Ankara). Ayrıca Adana Nogaylarının 
kurmuş olduğu bir dernek yoktur.  
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Osmanlı topraklarına gelince vermek istememeleri (BOA, A.MKT.UM: 414-24) üzerine, 
bugüne kadar geçinmek için hiçbir iş yapmamış olan beylerin geçimlerini sağlayabilmek 
için Osmanlı Devleti’nin verdiği yevmiyelerin devamlılığını sağlamak amacıyla yer be-
ğenmeme, iskanı geciktirme ve sürekli hareket halinde kalmayı tercih etmeleri bu hareketli-
liğin en önemli nedenidir.  

-Katılımcılarımızın hemen hepsinin sahip olduğu bir bilgi vardır; “Nogay muhacirleri-
nin Osmanlı topraklarında istedikleri yerde iskan edebileceklerine dair Osmanlı padişahı 
tarafından dedelerine izin belgesi verildiği ve ellerinde bu belge olduğu için beğenmedikleri 
yerlerden sürekli göç ederek istedikleri yerlerde iskan ettikleri, kamışlık ve çayırlık yerleri 
tercih ederek kabile kabile dağılarak civar yerlerde köyler kurdukları” bilgisidir. Ancak 
arşiv kayıtlarında bu tarz serbest bir iskan iznine rastlamadık. Sadece muhacirlerin daimi 
iskan yerlerine ulaşabilmeleri için yollarda ihtiyaç duyacakları mürur tezkiresi ve yanlarına 
memur verilmesine özen gösterilmiştir. Gönderildikleri eyalet veya sancak içerisinde iskan 
mahalini seçmelerine izin verilmiş ancak iskanı gerçekleşenlerin yerlerinden ayrılmalarına 
hoş bakmamıştır.  

- Kırşehir ve Malya Çölü bölgesinde Reşidan ve Vezerbanlı Aşiretlerinin muhacirler 
için hazırlanan evlere yerleşmeleri ve münferit de olsa yerli halktan bazı şahısların muhacir 
iskanını engelleme çalışmaları (BOA, A.MKT.UM: 533-97; 484-13) gibi sorunlar muhacir-
leri, yeni yerler aramaya sevk etmiştir.  

Arşiv kayıtlarına dayanarak verdiğimiz bu bilgiler, sahada topladığımız verilerle bire-
bir örtüşmekte olup, bu hareketliliği doğrular ve Nogay varlığının tespit edilmesinin zorlu-
ğunu ortaya koyar niteliktedir.  

 
TABLO.1 
Aralık 1859-Haziran 1862 Tarihleri Arasında Konya Eyaletine İskan Edilmek Üzere Gönderilen 
Nogay Muhacirleri 
KABİLE HANE NÜFUS  İSKAN YERİ 
 35 117 Antalya yoluyla gönderilirler Konya 
 97 427 Antalya yoluyla gönderilirler Konya 
Cemboyluk 233 949 Gemlik iskelesinden aktarılır-

lar 
Konya 

Mehmed Giray 
Bey ve kabilesi 

   Erdoğdu 

Cemboyluk 72 421 Silifke yoluyla gönderilirler Konya 
Cemboyluk 60 334 Silifke yoluyla gönderilirler Konya 
Cemboyluk 168 995 Silifke yoluyla gönderilirler Konya 
Cemboyluk 115 1062 Silifke yoluyla gönderilirler Konya 
Cemboyluk  580 Samsun’a çıkmışlardır Konya 
Cemboyluk 201 921 Silifke yoluyla gönderilirler Konya 
Peştenav 91 434  Konya 
Cemboyluk  5386 İzmit ve Gemlik yoluyla  Konya 
Cemboyluk-Eskun 
Hoca 

96 776 Silifke yoluyla gönderilirler Paşadağı 

Menli Beğ kabile-
si 

3 36 Sinop’tan aktarılmışlardır Acıgöl 

Cemboyluk-Mirza 
Bey 

4 21 İzmit Kandıra’ya zorunlu 
çıkış 

Konya 

Cemboyluk-Hoca 
İdris Efendi 

15 70 İzmit Kaymaz’a zorunlu çıkış Konya 

Cemboyluk-Hoca 
Bedrekay  

27 157 Sinop’tan gönderilirler Malya Çölü 

Cemboyluk-Otar 160  Menlibay, Şemseddin, Şakir Paşadağı, Kırşehir, Malya 



KÜLTÜR EVRENİ - UNIVERSE OF CULTURE - ВСЕЛЕННАЯ КУЛЬТУРЫ 
 

 45 

Ali Efendi Çölü 
Cemboyluk-İslam 
Mirza 

33 156 İzmitKandıra’ya zorunlu 
çıkış 

Kırşehir 

Cemboyluk-
Abdülmelik 
Efendi 

 96 İzmitKandıra’ya zorunlu 
çıkış 

Konya 

Cemboyluk-
Kasım Giray Bey 

18 80 İzmit’ten gönderilirler Konya 

Cemboyluk-Hacı 
Kabul Efendi 

14 47 Sinop’tan gönderilirler Konya 

Cemboyluk 83 416 Sinop’tan gönderilirler Konya 
Cemboyluk-Hacı 
Abdülvehhab 

13  Kastamonu, Tosya üzerinden 
gönderilirler 

Konya, Kırşehir, Çiçekdağı, 
Malya 

Cemboyluk-Hoca 
Talip Efendi 

33 175 Sinop, Kastamonu üzerinden 
gönderilirler 

Konya 

Canbay Efendi 
takımı 

141   Paşadağı, Kırşehir, Malya 
Çölü 

Canbeli Kabile-
sinden  

 3 Kadı Beyzavi, Hacı Beygazi, 
Seyyid Mehmed Hoca adlı üç 
kişi 

Konya 

TOPLAM  
(yaklaşık değer-
ler) 

2.990 16.124 
(Net verilen hane ve nüfusa göre: hane başına 5.43 kişi düş-
müştür. Verilmeyen hane veya nüfus bilgileri buna göre 
hesaplanıp yaklaşık toplam hane ve nüfus hesaplanmıştır.) 

Çalışmanın ilk adımı kabilelerin tespiti meselesidir. 
Tabloda da görüleceği üzere Konya Eyaleti’ne iskan edilen Nogay muhacirlerinin bü-

yük çoğunluğu Cemboyluk kabilesine mensuptur, oysa 7 köyü kapsayan bu araştırmada 
Cemboylukların sadece Akin Köyü’nde toplandığı görülmüştür.  

Araştırma kapsamındaki köylerin hemen hepsi Yedisan’dır. (kendileri Cestan yada 
Cedsan olarak telaffuz ediyorlar) Oysa arşiv kayıtlarına göre Yedisan’lar daha çok Ankara 
ve Haymana’ya iskan edilmişler ayrıca Haymana’da sadece Yedisanlar değil, Cemboyluk, 
Mangıt ve Bedişkol kabilelerine mensup gruplar gönderilmişse de Yedisanlar, bu bölgeye 
gönderilen nüfusun yaklaşık yarısını oluştururlar. 

TABLO.2 
Aralık 1859-Haziran 1862 Tarihleri Arasında Haymana’da İskan Edilen Nogaylar’dan Yedisan 
Kabilesinin Nüfusu 
KABİLE HA

NE 
NÜFUS  İSKAN YERİ 

Yedisan  290 1034 Kadı Mehmed, Hoca Abdurrahman 
ve Hüseyin Efendi takımlarından 
İzmit yoluyla gönderilirler 

Ankara-Haymana 

Yedisan   515 Şileli İbrahim Kaptan ve Ünyeli 
Hacı Abbas Oğlu Süleyman Kaptan 
sefinesiyle Samsun’a çıkmışlardır 

Ankara 

Yedisan  32  188 İzmid üzerinden gönderilmişlerdir. Ankara 
Yedisan  94  446 İzmid üzerinden gönderilmişlerdir. Ankara 
Yedisan-
Bedişkula 

200   Ankara-Haymana 

Elimizdeki verilerin saha bilgileri ile örtüşmemesi aslında büyük bir tezatlık oluştur-
maz; muhacir iskan bölgelerinin coğrafi yerini ortaya koymak bu nüfus hareketinin başlan-
gıç noktasını tespit etmemizi sağlayacaktır.  

Paşadağı, Ankara Sancağı’nın güneyinde, Tuz Gölü’nün kuzeyi ile Haymana arasında 
yer almakta olup, engebeli ve step bir arazi yapısına sahiptir. Toprakları çorak olduğu için 
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oldukça ıssızdır. Bu dönemde Ankara ve Konya arasında eyalet hudutları üzerinde bulun-
duğundan, bu havalinin bir kısmı Ankara bir kısmı da Konya Eyaletlerine bağlıdır. (Ali 
Cevad 1313: 230) 

Sahadan topladığımız verilerde ise; katılımcılarımızdan bazıları dedelerinin şuan ki 
köylerine Ankara Haymana tarafından, (K6) bazıları Dobruca (K1) ve Romanya’dan (K25) 
ve Balıkesir Sultançayırı’ndan (K6, K19, K24, K38) geldiklerini ifade ederken bir katılım-
cımız ise Köstence’den, Tekirdağ Malkara’ya oradan Haymana üzerinden Seyidahmetli’ye 
geldiklerini ifade etmiştir.(K9, K16) Hatta bir katılımcımız dedelerinin, bu bölgeye geliş 
dönemini kurtuluş savaşı yıllarına tarihlemiştir; Bursa’dan Balıkesir’e, buradan Ankara’ya, 
Yunan askerlerinin Ankara’ya yaklaştığı haberi üzerine, Ankara yakınlarındaki köylerinden 
ayrılıp, Kulu çevresine doğru göçtüklerini ve bir grubun Doğankaya bir grubun da Şeker’e 
yerleştiğini ifade etmiştir. (K6) başka bir katılımcımız ise yine Yunan ilerleyişi haberi üze-
rine Çöpler Köyü’nden Akin’e, Akin’den de Kırkkuyu Köyü’ne göç ettiklerini ifade etmiş-
tir. (K25) 

Katılımcılarımız arasında Silifke limanından aktarılarak gelen bir kişiye rastlanılmıştır. 
Oysa Konya’da iskan edilen yaklaşık on altı bin Nogay muhacirinin dört bin beş yüz kadarı 
Silifke Limanı üzerinden Konya’da iskan edilmek üzere gönderilen Cemboyluk Kabilesi 
mensubudur. Bu verilere dayanarak, Kulu ve Şereflikoçhisar çevresinde iskan edilen 
Yedisanlar’ın Ankara Haymana civarından sonraki dönemlerde peyder pey gelmiş olabile-
cekleri kuvvetle muhtemeldir.  

Arşiv kayıtlarında sıklıkla karşılaştığımız arzuhallerde gönderildikleri yerlerde henüz 
iskan edilmemiş muhacirlerin akrabaları yanında iskan edilme istekleri yer almaktadır. 
Osmanlı Devleti bu arzuhallerden, henüz iskanı gerçekleşmemiş olanlara olumlu cevap 
verirken, gönderildikleri yerlerde kendileri için ev inşa edilip, masraf yapılmışlara yeniden 
masraf yapılamayacağı için izin vermemiş, ancak gitmek istedikleri yere ulaşım masrafları-
nı ve orada ev inşasını üstlenenlere izin vermiştir.  

Çalışmamız kapsamında olan köylerdeki Nogay varlığı 1859-1862 yılları arasında ge-
len Nogay muhacirlerinden Konya Eyaleti’nde iskan edilen gruplar olmayıp, Dobruca, 
Romanya, Edirne, Balıkesir, Ankara ve Konya Akşehir, Ilgın taraflarına iskan edilmek 
üzere gönderilip, iskan edilemeyenler veya iskan edilip, sonraki yıllarda iskan edildikleri 
yerlerden ayrılarak, ikinci veya üçüncü iskan yeri olarak bu köylere yerleşenlerdir.  

Bu görüşümüzü destekleyen bir diğer veri ise, Kulu İlçe Nüfus Müdürlüğü’nde bulu-
nun Seyidahmetli ve Kırkkuyu Köylerine ait nüfus kayıt defterleridir. Bu defterlerde göre; 
Seyidahmetli Köyü’ne kayıtlı, doğum tarihleri H.1285-1313 (M.1868-1896) yılları arasında 
değişen altı kişinin doğum yeri Kameriya’dır.18 H.1302 (M.1884-85) yılı doğumlu bir kişi-
nin doğum yeri Kırım’dır. Kırkkuyu Köyü’ne kayıtlı doğum tarihleri H.1286-1327 
(M.1869-1909) yılları arasında değişen 11 kişinin Rusya doğumlu oldukları kaydedilmiştir. 
Buna göre; bölgeye yapılan ilk iskanlar H.1276 (M.1859) dan H.1278 (M.1862) yılına 
kadar devam etmiştir. İskan döneminden çok sonra doğmuş bu kişilerin doğum yerlerinin 
Kameriya, Kırım ve Rusya olması, bu nüfus kayıtlarının sahiplerinin bölgeye sonradan 
gelen kişiler olduklarını göstermektedir. 

Öte yandan, Konya’da iskan edilen ilk gruplar olan Cemboyluk’ların Kırşehir, 
Paşadağı ve Malya Çölü çevresinde iskan edilmeleri, sonraki gruplarla gelenlerin genellikle 

                                                 
18 Katılımcımız (K16) Kameriya’nın Romanya taraflarında bir köy olduğuna dair bilgi-

si var ancak bu bölgede böyle bir köy varlığına rastlayamadık, bakınız, Tahir Sezen, Os-
manlı Yer Adları, Ankara, 2006. 
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arzuhallere yansıyan en önemli istekleri olan akrabalarının yanında iskan edilmek arzusu 
Osmanlı Devleti’nce olumlu karşılanıp, Konya’daki ilk iskanları bu bölgeye kaydırmış 
olmalıdır, ancak yine de net ifade edebilmek için, Kırşehir ve Malya Çölü’de araştırma 
yapılarak, bu ifadeyi doğrulayacak verilere ulaşılması gerekir. 
 

TABLO.3 
1859 Sonrasında Hedef Köylerde İskan Edilen Nogay Nüfusu19 

KÖY HANE NÜFUS 
Boğazören (Köstengil) 50 200 
Akin 159 642 
Şeker 55 180 
Doğankaya (Abdülgediği) 50 200 

 
1.2.1. Boğazören (Kulu) 
Eski adı Köstengil olup, Kulu’ya uzaklığı 16 km.dir. Köye 1859’da başlayan göç ile 50 

hane 200 nüfus iskan edilmiştir. (Yılmaz: s. 113) 
Köyde yaşayan aileler Cestanlar (Yedisan) ve Paşatovlar Kabilelerine mensub olup; 

Günerler, Berkcanlar (Köteyler), Bulagullar, Sokurlar’dır. Sokurlar, Ay tamgalı olup 
Dobruca’dan gelmişlerdir.(K1) Tabını Beş Elma olan Günerler Yedisandır. (K1, K8, K26, 
K41) 

Yedisan Kabilesi, Köteyler sülalesinden olan katılımcımız, ailesinin Batum’dan gemiy-
le İstanbul’a geldiklerinin, Tekirdağ Malkara’da bir kış kalıp, sonra Ankara’da Ulus’a gelip 
burada üç kış geçirip, buradan Kulu makasına göçüp, Köstengil’e gelip yerleştiklerini be-
lirtmiştir. Geldikleri dönemde bölgedeki Kürt aşiretlerle sorunlar yaşamışlardır. Ekonomik 
açıdan zengin bir sülale olduğu için bunun dışında fazla sorun yaşamamışlardır. (K2) 

                                                 
19 1859 sonrası Konya’da iskan edilen Nogaylardan müstakil Nogay köylerine ait hane 

ve nüfus bilgileri, Mehmet Yılmaz, Konya Vilâyetinde Muhacir Yerleşmeleri (1854-
1914), Yayımlanmamış Dr. Tezi, Selçuk Üniversitesi, Konya, 1996, s. 113. 

20 1859 sonrası Konya’da iskan edilen Nogaylara ait müstakil köylerin kurulum yerleri 
M. Yılmaz, a.g. Dr. Tezi, s.103. 

HARİTA.1 KULU VE ÇEVRESİNDEKİ NOGAY KÖYLERİNİN KONUMU20 
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1.2.2. Kırkkuyu (Kulu)  
Kulu’ya uzaklığı 18 km. olan köyün nüfusu kışın 50 hane 200 kişiye düşerken yazın 

300-400 hane yaklaşık 1200 kişiye ulaşmaktadır. (K44) 
Köyde Cemboyluk Kabilesinden Mesidler ve Şarmanlar yaşamaktadırlar. Köy halkının 

büyük bir kısmı Çöpler Köyü’nden Akin Köyü’ne, Akin’den de buraya göç edip yerleşmiş-
tir. (K25) Katılımcılarımızdan birinin annesi Yozgat Akdağ Madeni tarafından, babası ise 
Haymana’dan göç ederek buraya yerleşmişlerdir. (K35) 

1.2.3.Seyitahmetli (Kulu) 
Kulu’ya 17 km mesafede kurulmuş olan köyde, 2000-2003 yılları arasında tek hane var 

iken emeklilerin köye dönüşü ve Van’dan gelen 3 hane Kırgız aile ile toplam 13 haneye 
ulaşmıştır. Kuruluşu 1884-1885 yıllarına kadar giden köyün kurucularının nereden geldik-
leri hakkında iki rivayet vardır; ilki Kuban’dan geldikleri, ikincisi, Romanya Köstence’den 
Kamariye adlı bir yerden geldikleridir. (K9, K11, K16, K28) 

Köyde yaşayan aileler; Aktan, Battal, Benli, Berk, Cengiz, Çelik, Dağ, Demir, Doğan, 
Esken, Gümüş, Metin ve Polat aileleri olup Yedisan Kabilesindendirler. Romanya Kösten-
ce’den Tekirdağ Malkara’ya, Şarköy’e buradan Haymana’ya geçip, Haymana Ahiboz’dan 
Boğazören’e gelip, en son şimdiki köyleri Seyitahmetli’ye yerleşmişlerdir. (K16, K45)  

1.2.4. Erdoğdu (Tuzlukçu) 
Tuzlukçuya 12 km. uzaklıktadır. Köyün geçmişinin 150 yıl öncesine dayandığını ifade 

eden köy halkı Emirdağ’dan 5 hane olarak gelen Gökgözler ve Demirhanlar’dan oluşmak-
tadır. (K43) 

Arşiv kayıtlarına göre Mehmed Giray Bey ve ailesi Temmuz 1860 (H. 29 Z 1276) yı-
lında iskan edilmek üzere Erdoğdu’ya gönderilmişse de (BOA A.MKT.MHM.188-53) 1861 
yılında evlerini ateşe vererek Bulasan Köprüsü tarafına geçmişlerdir. (K21, Yılmaz; 96). 
Katılımcımız, (K22) Mehmed Giray Bey’in soyundan olup, Köstence’den İstanbul’a, İstan-
bul’dan Adana üzerinden Erdoğdu’ya geldiklerini ifade etmiştir. Osmanlı Devleti’nden 
yardım almaya ihtiyaç duymayan ailenin, 2000 at, 7000 sığır ve binlerce koyuna sahip olup, 
4araba ile 10 ırgat çalıştırdığı, hatta Konya Delibaş isyanında köye gelen askerleri, köyün 
ileri geleni ve atası olması hasebiyle dedesi ağırladığını ifade etmiştir. 

Öte yandan 83 yaşında ve köyün öğretmeni (K23) olan katılımcımızın verdiği bilgilere 
göre; köy halkı Yedisan kabilesinden olup, Romanya, Köstence, Tanaköy’den gelmişlerdir. 
Köy halkının ilk yerleşim yeri, köyün 2 km. kuzeyinde yer alan, sazlık ve kamışlık bir böl-
ge olan Avcalı mevkiidir ancak sivrisinek ve domuzlardan rahatsız olup, güneye doğru 
kayarak Başçeşme ve Anaçeşme adı verilen su kaynaklarının bulunduğu bölgeye bugünkü 
Erdoğdu’ya göç etmişlerdir. Abdülhamit Han zamanında buraya Bulgaristan’dan gelen 
muhacirler de yerleştirilmiştir. Çanakkale Savaşı’nda köyden 96 kişi cepheye gitmiş sadece 
5 kişi21 geri dönebilmiştir. Dönemeyenlerin büyük çoğunluğunun aile soyu devam etmemiş-
tir. (K21, K23)22 

 
                                                 

21 Çanakkale Savaşına giden 96 kişiden dönebilenler; Hacı Osman, Abdülmecid, Sa-
tılmış Çavuş, Veli Efendi ve Yiğit Ali’dir (K23) 

22 2 Ocak-12 Mart 1862 tarihleri arasında 719 nüfus Akşehir ve çevresinde iskan edil-
miştir. 1866’da Şeriye Sicillerine göre; Avcalı ve Erdoğdu’da 322 Nogay bulunmaktadır. 
Avcalı’da kalanlarda çevre köylerin baskısıyla Erdoğdu’ya gitmiştir. M. Yılmaz, a.g. Dr. 
Tezi, s. 101. 
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1.2.5. Akin 
Şereflikoçhisar’a 42 km uzaklıkta olan köye ilk yerleşen Nogaylarda, köyün ileri ge-

lenlerine, Akil Hocalar adı verilirmiş. Bunlar; Menesgir Akil Hoca, Sugasokka Akil Hoca 
ve Sarı Akil Hoca olmak üzere yönetimde etkili kişilerdir. (K34, K40) Günümüzde ise 
köyde yaşayan sülaleler; Ötekbaslar, Kubugullar, Kenekesler’dir. Cemboyluk Kabile-
si’nden Çağılbaylı olan köyün en yaşlısı katılımcımızın anne ailesi Romanya’dan, baba 
ailesi Çöpler köyünden gelerek Akin’e yerleşmiştir. (K25, K34, K37,) 

Bir diğer katılımcımızın annesi Sivas Akpınar’dan (Nogay Köyü), babası Çanakkale 
veya Çorlu’dan Adana üzerinden Konya’ya gelip Akin’e yerleşmişlerdir. Dedesinin, Rus 
savaşında gümüş madalya ile, babası da Yunan Savaşı’nda altın madalya ile onurlandırıl-
mıştır. (K10) Öte yandan katılımcımız dedesinin, Osmanlı topraklarına göç ettikleri zaman 
Osmanlı halkının kendilerine yiyecek, yağ, bulgur, un vs. verip, evlerinde misafir ettikle-
rinden sıklıkla bahsedip, sürekli Osmanlı halkına dua ettiğini vurgulamıştır. 

1.2.6. Şeker 
Şereflikoçhisar’a 42 km uzaklıkta olan köyün 130 yıllık geçmişi olduğu sanılmaktadır. 

Yedisan Kabilesi, Karabiberoğullarına mensub katılımcımız ailesinin Antalya üzerinden 
Ankara’ya geldiğini ve Ankara’da Emek ve Bahçeli dolaylarında iskan edildiklerini ancak 
buraların bataklık olması nedeniyle ayrılıp, Kulu yakınlarındaki Çöpler Köyü’ne yerleştik-
lerini, burada başlayan sıtma salgını sonrası, Akin, Kırkkuyu ve Şeker Köyleri’ne dağıldık-
larını ifade etmiştir. (K19, K46) Şeker Köyü’ne ilk geldiklerinde köyde 10 hane Rum bu-
lunduğu ancak kendilerinin Ruslara kızdıkları için bu Rumlara da sıcak bakmadıklarını ve 
iyi davranmadıklarını ifade etmişlerdir. (K7, K12) 

1.2.7. Doğankaya 
Eski adı Abdülgedik olup, Şereflikoçhisar ilçesine 47 km uzaklıktadır. Köyün yaşlıla-

rından olan katılımcımızın ailesi Haymana’dan gelmişlerdir. Haymana’ya da Balıkesir 
Sultançayırı’nda Esemen adlı bir yerden geldiklerini ifade etmişlerdir. Nogaycayı 
Doğankaya köyüne gelince öğrenmişlerdir. (K6, K42) 

Ilgın 
Ilgın’a bağlı müstakil bir köy bulunmamakla birlikte ilçe merkezinde Şıh Carullah ve 

Ayvatdede Mahalleleri’nin kesiştiği Çavuşoğlu Caddesi’nin iki yanında 70-80 hane Nogay 
yaşamaktadır. Görüşebildiğimiz aile reisleri buradaki Nogayların Dobruca ve Köstence’den 
gemilerle Samsun’a çıkıp, Kayseri Tomarza’ya kadar geldiklerini, buradaki Rum ve Ermeni 
evlerinden boş yerlere yerleştirildiklerini, daha sonra bir kısmının Eskişehir’e bir kısmının 
ise Denizli ve Beyşehir taraflarına göç ettiklerini ifade etmişlerdir. Bu ifadeler, Nogay mu-
hacirlerinin Osmanlı topraklarına ulaşmak için takip ettikleri göç yolları ile birebir örtüş-
mektedir.23 Bu katılımcıların, (K5, K17, K18, K30, K36) Nogayca’ya hakim oldukları 
görülmüştür. Öte yandan Osmanlı Devleti’nce Nogay muhacirlerinin öncelikle Adana ve 
çevresine iskan edildiğine, muhacirlere hane başına bir inek ve 2 mecidiye yardım yapıldı-
ğına, muhacirlerin Osmanlı Devleti’nden fazla taleplerinin olmadığına dair bilgilere sahip-
tirler. 

 
 

                                                 
23Ayrıntılı göç yolları için bkz. Derya DERİN PAŞAOĞLU, Nogaylar, Nogay Göçleri 

ve Türkiye’de İskanları, yayımlanmamış Dr. Tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara, 2009. 
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1.3. Metodoloji 
Alan araştırmasında Hızlı Kırsal Değerlendirme metodu kullanılmıştır. Bu metot kap-

samında, odak grup toplantıları ve yarı-yapılandırılmış mülakatlar uygulanmıştır.24 Ayrıca 
Nogay Derneği yöneticileri ve üyelerinden iletişim ve organizasyon konularında destek 
alınmıştır. (K2, K3, K12, K36) 

Toplantı öncesi katılımcılara toplantının amaçları detaylı bir şekilde anlatılmıştır. Katı-
lımcılar soruları yanıtlamaya itina göstermişler ve soru-yanıt kısmından sonra diğer toplan-
tılara yönelik planlama yapılmıştır. Tüm bu aşamalarda, gerekli olan durumlarda köy muh-
tarı, ekibin sözcüsü rolünü oynamıştır.  

Erkek nüfus ile yapılan toplantılar açık alanda yada köy muhtarlarının evinde, kahve-
hanelerin olduğu yerlerde ise kahvehanelerde gerçekleşmiştir. Ancak birçok yerleşimde köy 
muhtarlarının evleri toplantılar için en uygun mekanlar olmuşlardır. Kadınlara yönelik 
toplantılar evlerde yapılmıştır. Her köyde odak grup toplantıları yüksek katılım ile gerçek-
leşmiştir.  

Bilgide tutarlığın sağlanması ve karşılaştırmanın yapılabilmesi için toplantılarda soru-
lan sorular daha önceden hazırlanmıştır. Ancak toplantının seyrine göre, zaman zaman 
soruların sıralarında değişiklik yapılmıştır.  

1.4. Yaşanan Sıkıntılar 
Alan araştırmasında yaşanan en önemli sıkıntı, elimizdeki arşiv verilerini sorabilece-

ğimiz, göç hikayelerini dinleyebileceğimiz yaşlıların sayılarının çok azalmış olmasıdır. 
Yaşayanların da çok yaşlı olup, geçmişe ilişkin çok bilgi verememeleri nedeniyle iletişim 
sorunu yaşanmıştır. İletişim ve Nogay diliyle ilgili çeviriler konusunda, bize eşlik eden 
Nogay Dernekleri yöneticilerinden yardım alınmıştır. (K2, K12, K22, K24) Bilgi verebile-
cek durumda olan katılımcılar ise bir sonraki kuşak olup, bilgileri şu an yaşadıkları köylere 
ait bilgilerle sınırlıdır. 

Kültürel yapıya ilişkin ankete veri toplanmasında sorun yaşanmıştır. Bu sorunun birkaç 
nedeni vardır; öncelikle konuya hakim yaşlıların bazılarının yurt dışında yada büyük şehir-
lerde olmaları, bazılarının yakın tarihte hayatını kaybetmiş olması ve özellikle yine yakın 
tarihte Nogay Kültürü üzerine belgesel25 çekilmiş olması nedeniyle aynı sorularla karşıla-
şan halkın tekrardan dolayı yeterince hassas olamaması ve daha önce söylediğimiz gibi 
şeklinde ifadeler kullanmaları veri kaybına neden olmuştur. Ankara Nogay Derneği yöneti-
cilerince temin edilen belgesel çalışmaları sırasında aldıkları video kayıtlarından derlenen 
verilerle, katılımcı verilerindeki eksiklikler tamamlanmıştır. 

2. NÜFUS YAPISI 
2.2. Nüfus Yapısı 
7 köye düşen ortalama ev sayısı 750 ve ortalama nüfus ise 500 dür. En kalabalık köy, 

300-400 hanesi ile Kırkkuyu iken, 13 hanesi ile Seyitahmetli en düşük nüfusa sahip köydür.  
 
 

                                                 
24 Bu mülakatlar Kırsal Kalkınma Uzmanı ve Kırsal Kalkınma Proje Yöneticisi Veteri-

ner Hekim Serbülent Paşaoğlu danışmanlığında gerçekleştirilmiştir.  
25 Nogay ve Kırım Türkleri Sözlü Tarih Belgeseli, Türkiye’de Kültürel Hakların Des-

teklenmesi Programı, AB Finanssal desteği ile Kültür ve Turizm Bakanlığı ve TC Basın 
Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü Koordinasyonunda yürütülmüştür. 
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2.3. Hane Yapısı 
Bölgedeki ortalama hane büyüklüğü üçtür. Hanelerin yapısı ailenin varlıklarına göre 

büyük oranda değişiklik göstermektedir. Baskın olmamakla birlikte, kocanın tarafından 
gelen üç-neslin bir arada yaşadığı aileler yaygındır. Gerek aile gerekse toplumda yaşlılara 
saygı esastır. Bu saygı büyüklerden ve toplumsal yaptırımlardan korkma şeklinde değil, 
onları incitme, kırma endişesine dayalıdır, bu nedenle de süreklilik arz eden ve içtenlikle 
gösterilen bir davranış olmuştur. 

Ailelerin oldukça yoğun olan hiyerarşik yapısı günümüzde biraz daha azalma eğilimin-
dedir. Ailenin ataerkil yapısı hala baskın konumda olsa da geçmişe oranla önemli değişik-
likler göstermektedir. Erkek, toplum düzeyinde aileyi temsil eden kişi olmasına rağmen 
hane içinde kadın üyelerin de büyük özgürlükleri ve katılımları söz konusudur.  

Köylerde, boşanma ve çok eşlilik neredeyse yok denilecek seviyededir. Toplum bo-
şanmayı hoş karşılamamakta, bu ve benzeri konularda aile içi sorunlar aile büyükleri tara-
fından çözülmektedir. 

2.4. Nüfus Devingenliği 
Nüfusun önemli bir kısmı kışı Ankara, Konya gibi büyük şehirlerde geçirmekte yaz ay-

larında da köylerine dönerek bir kısım tarımsal faaliyetleri sürdürmektedirler. Yine yabancı 
ülkelerde yaşayanlar sılay-ı rahmi kesmemek adına yaz tatillerini köylerinde geçirmek 
üzere gelmektedirler. Tüm bu nedenlerden dolayı köylerin kış-yaz nüfusları değişkenlik 
göstermektedir. 

 Büyük şehirlere yapılan geçici göç, kamu ve özel sektörde verilen hizmetin ardın-
dan emeklilik sonrasında kışın çetin şartlarını büyük kentlerde geçirip yaz aylarında da 
köylerine dönmek şeklinde gerçekleşmektedir. 

3. KÜLTÜREL YAPI 
3.2. Dil  
Araştırma kapsamımızdaki köylerde kullanılan dil Nogayca’dır. Katılımcılarımızın el-

lerinde dil özelliklerini görebileceğimiz yazılı kaynakları bulunmamaktadır. Ancak yakın 
dönemde Nogay Dili ile ilgili akademik çalışmalar yapılmış26 ve yapılmaktadır. Katılımcı-
                                                 

26 Ergönenç Akbaba, Dilek; Nogay Türkçesi Grameri, Ses ve Şekil Bilgisi, Grafiker 
Yayınları, 2009. 

Güllüdağ, Nesrin; Nogay Türkçesi Grameri, YL Tezi, Fırat Üniversitesi,  Elazığ, 
1998. 

TABLO.4 
ALAN ARAŞTIRMASI YAPILAN KÖYLERİN GÜNÜMÜZ NÜFUS YAPISI 

Nüfus Hane 
Sayısı 

Yerleşim 
yerinin adı 

Yaz Kış Yaz Kış

Çocuk 
Sayısı  
(0-14) 

Yetişkin 
Sayısı 
(15-55) 

İleri Yaşlıların 
Sayısı (55 +) 

Ortalama 
Hane 
Sayısı 

Akin 600 330 120 65 25 300 75 3 
Boğazören 350 200 90 40 20 290 40 3 
Doğankaya 120 80 35 20 15 45 20 3 
Erdoğdu 600 650 150 130 Köyde sadece 10 hane yaklaşık 25 nüfus Nogay kalmıştır. 
Kırkkuyu 1200 200 400 60 10 150 50 3 
Seyitahmetli 40 10 13 5 9 25 6 3 
Şeker 310 220 110 70 40 200 70 3 
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larımız hemen hepsi kartatalarının (dedelerinin) kendilerine Türkçe konuşmaları konusunda 
sıklıkla telkinlerde bulunduklarını ifade etmişlerdir. Bunun muhtemel sonucu olarak günü-
müz Nogay gençlerinin Nogaycayı anlamalarına rağmen konuşamadıkları ifade edilmiştir. 

 Öte yandan sözlü edebiyat kapsamına giren değerler aktarılarak günümüze kadar 
ulaşmıştır. Bunlar; şınlar (atışmalar), şe ramazan (ramazan manileri), cırlar (şarkılar), ninni-
ler, atasözleri, ilahiler ve tekerlemelerdir. Sıklıkla kullanılan ve genç nesillere aktarılan 
sözlü edebiyat örnekleri aşağıda verilmiştir. 

3.1.1. Atışmalar (Şınlar) 
Git sen güzel yola var kötüleyip gitme, Ben evime varınca dırdır etme, 
Koyun avlusunun içinde kok olayım, Kız olana kadar yok olayım, 
Koyun avlusunun içinde koyun kumalak, Ben nişanlımı gördüm yusyuvarlak, 
Çıktım dağ başına köy göründü, Azıcık aklım dört bölündü,  
Erkenden doğan sarı yıldız, mavi yıldız, Saçtığın senin sarı altın saçın kunduz,  
Kız çocuğu yarım yürek, Babasının evine kim olmuş direk (K12) 
3.1.2. Ramazan Manileri (Şe ramazan) 
Şaramazan söyleyip geldim şalka malka, yaşlılara gerek yağlı arka, 
Kalk abla, kalk abla, pabucunu giy abla, bizi yola gönder abla, 
Dokuduğun kürk olsun, doğurduğun oğlan olsun, oda bize emsal olsun, 
Kalk abla, kalk abla, pabucunu giy abla,  
Şekerim var ezilecek, ince tülbentten süzülecek,  
Çok bekletme hanım teyze, çok yerim var gezilecek, 
Kalk abla, kalk abla, pabucunu giy abla, (K12, K15,) 
3.1.3. Şarkılar 
Al elmanın dördünü, sev yiğidin merdini, sevince bir güzel sev, çekme çirkin derdini, 
Elmayı nazik soydum, yarin ağzına koydum, afiyet olsun yarim, sen yedikçe ben doy-

dum, 
Tarladan gel tarladan, altın dişi parlatan, senin derdin değil mi beni böyle ağlatan 
Tarla sürülü değil mi, ciğer ezik değil mi, yarim gurbete gitti, bana yazık değil mi 

(K12, K20) 
Arpa kürpe cerende, at olayım derede, aman zengin altını, kötü zengin cetunu,  
Yitip gitti keçimi, karanlık kuranlık yerlerde, kötü mötü bıçakla, kesiverdi keçimi, 
Kocasına verdi balta gibi, kızına verdi kırgışday, oğluna verdi orak gibi, bana verdi tır-

nak gibi, Gözüm yaşı dolu gibi, oğlunu ata bindirdi koştursun diye, ben garibi köpeğe bin-
dirdi kapsın diye, 

Oğluna döşek koydu yatsın diye, ben garibe hasır koydu yan başıma batsın diye (K12, 
K39)  

3.1.4. Ninniler 
benim oğlum boz oğlum, bin koyunun var, sevin oğlum,  

                                                                                                                            
Kalenderoğlu, İhsan; Nogay Türklerinin “Mamay Destanı”, YL Tezi, Gazi Üniversi-

tesi, Ankara, 2001. 
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salıncaktan mavi iplik, mavi ipekten ayrılmış, agız yurttan kayınlı 
kaldır oğlum börkünü, kızlar görsün kürkünü, 
berberevnimen tilnen, kızlar ölsün derdinden, 
benim kızım ay gibi, kaşı gözü kapkara, 
paylaşmaya gelince ev başına bir dana? 
kızım iyi etmez mi, yetmiş tuvar etmez mi? (K20) 
3.1.5. Atasözleri 
Atasının methettiğini alma, komşusunun methettiğini salma. 
Ağacın eğrisini dalı düzeltir, adamın eğrisini halkı düzeltir. 
Kuş yuvada ne görse, uçtuğunda onu yapar. 
Düğüne varırsan doyup var. 
Atası başkayla tavşan avlama. 
Haram kabın dibi delik. 
Çocuklu ev pazar, çocuksuz ev mezar. 
Ağa olayım dersen koşturmaktan geri kalma, zengin olayım dersen kazancına haram 

katma. 
3.1.6. İlahi 
Yaşlıdan beter katılaşmışsın, necasete batmışsın,  
İmanını satmışsın hey imansız beynamaz 
Namazının direği, karanlık gördüm aydınlığı, 
Garip canın durağı, bir günde ey beş namaz 
Terk eyleme kıl namaz, hayırlı insanlar, Müslümanlar,  
Dünya sizden öte bir gün, iş bu sözün aziz canlar, 
Zayıftan da alır bir gün, pek de dardır yattığın yerin, 
Orada görünür hayır, şerrin, terazi de tartar bir gün. (K15) 
3.1.7. Tekerlemeler 
Kel kafa doymaz, kazanda börek koymaz, sabah verdim bir parça et,  
Akşam verdim bir parça et, kel kafa yine doymaz yine doymaz. 
  
İki patik geliyormuş, ayyuk ayye, o patikler niye geliyormuş ayyuk ayye, 
O patikler kızını almaya geliyormuş ayyuk ayye….(K29) 
 
3.3. Gelenek Ve Görenekler 
Toplumsal değerlerini günümüze kadar koruyan Nogaylar, gelenek ve göreneklerine 

oldukça bağlıdırlar ve bu değerleri yeni nesillere aktarabilme kaygısındadırlar. Toplumsal 
ilişkilerinde kolayca gözlemlenebilen en dikkat çekici sosyal davranış, her şekilde korunan 
saygıdır. Köylerde yaptığımız bütün görüşmelerde, katılımcıların, aile fertlerinin ve köy 
halkının, aralarındaki yaş farkı ne olursa olsun büyüklere karşı gösterdiği saygı açıkça göz-
lemlenebilmektedir. Kartata ve kartanalara karşı köy halkının tamamının büyük bir saygı ve 
hürmet içinde oldukları görülmüştür. Bu saygının kaynağı olarak; çocukluktan itibaren 
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doğruluk, hak ve hukuku gözetme, harama ve helale dikkat etme, adaletli olma konularında, 
büyüklerin ayrım yapmaksızın köydeki bütün çocuklara itinalı davranmaları gösterilmekte-
dir. Bu şekilde oluşturulan güven ortamında, küçüklerin, büyükleri kırmak, küstürmek ve 
incitmekten korkarak oldukça dikkatli davranmalarının doğal sonucu olarak saygının geliş-
tiği ifade edilmiştir. 

Yaşanan sorunlar, yapılan hatalar, köy içerisinde konuşularak çözüme ulaştırılmakta-
dır. Hatalara karşı ceza değil telafi yöntemi tercih edilmektedir. Köyden atma, uzaklaştırma 
tarzı yaptırımlara rastlanmamıştır. Yüz kızartıcı suç işleyen birine ailesi sahip çıkmaz, an-
cak eşine ve çocuklarına gerek ailesi gerek köy halkı sahip çıkar, korurlar. Büyükler bir 
araya gelerek, sorunlar büyütülmeden çözülmüştür. Büyüklerin adaletinden herkes emin 
olduğu için üretilen çözüme de herkes iştirak etmektedir. Bu nedenle, kavga, alacak-
verecek davası ve boşanma gibi hukuki olaylar resmi makamlara yansımadan büyükler 
tarafından çözüme ulaştırılmaktadır.(K1, K6, K8, K25, K16, K26) 

1932 doğumlu bir katılımcımız (K10) köylerdeki huzurun kaynağı ile ilişkin büyükle-
rinden öğrendiklerini sıralıyor; 

-hayat çok kısa “anamdan doğdum, harmana gittim, geldim pazara gittim, kefen al-
dım”, 

-komşu hakkını gözet, 
-kul hakkı yeme, 
3.2.1. Toylar (Düğünler) 
Nogay köylerinde görücü usulüyle evlilik yaygındır. Uzun bir süre Nogay köyleri dı-

şındaki evliliklere sıcak bakmasalar da büyük şehirlere göç ile birlikte gençler arasında 
Nogay halkı dışından evlilikler yaygınlaşmıştır. Ancak köylerde kız isteme ve düğün tören-
leri geleneklere uygun şekilde yaşatılmaktadır. 

Kız istenmeden önce oğlan tarafı kız evine elçi gönderir. Kız tarafı onay verirse iste-
meye gelirler. Elçiye hediyesi verilir. Oğlan tarafının büyükleri köyün hatırı sayılır kişileri-
ni yanlarına alarak kızı istemeye giderler. Kız istenir, söz kesilir, götürülen lokum ve bis-
küvi (küçük tatlı) yenir. Büyük tatlı için gün belirlenir. Kızın babasına süt hakkı olarak bir 
miktar para verilir. (koyun 12 lira iken 4000 lira verilmiş, K8) Büyük tatlı öncesi kız, takı 
ve kıyafet alışverişine götürülür. Büyük tatlıda yine lokum bisküvi yenir ve köy imamının 
duasıyla takılar takılır. 

Hıdırellezde ve dini bayramlarda kıza, hediyeler getirilir, kurban bayramında tös-bas 
adı verilen kurban eti veya kurban getirilir, şenlikler düzenlenir. 

Düğünler üç gün sürer, genellikle Cuma başlatılıp, Pazar gelin inmesiyle bitirilir. 
Cuma Günü: oğlan evi köy halkını düğüne davet eder, bayrak duası yapılır ve bayrak 

kaldırılır. Bayrağın tepesine, düğün aydınlık olsun diye ayna, ağızları tatlı olsun diye elma 
takarlar. Oğlan evi zenginse misafirlere yemek, fakirse çay ikram eder ve düğün başlar. 
Bayrak kaldırılıdıktan sonra kız evinde toytuvar kesilir ve toytuvardan kavurma yemek için, 
oğlan evi davet edilir. 

Cumartesi günü: oğlan evi hediye bohça getirir. Kız evi toytuvarla yemek ikram eder. 
Kopuz çalınıp, kaneki tepilir. Ardından oğlan evinde toytuvar kesilir, kız evi davet edilir, 
kız evi de hediyelerle gider ve toytuvar kavurması yer. Cumartesi gecesi: kına gecesi yapı-
lır. Oğlan evi, kına kuruyemiş, meşrubat götürür. Gelinin avucuna kına sürülmeden önce 
altın konulur, yoksa gelin kınayı sürdürmez. Gelinin eline, ayağına ve ensesine (babasının 
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bereketini vardığı eve götürsün diye) kına sürülür. Damada da evinde arkadaşları kına sü-
rerler ve eğlenirler. 

Pazar günü: oğlan evi bir alay olup gelin almaya giderler. Kız ailesiyle vedalaşır. Kar-
deşlerinden biri kardeş kuşağını bağlar. Gelin baba evinden Kur’an-ı Kerim ve bayrak ile 
çıkar. Bayrak taşıyan gence gelin annesi hediye verir. Oğlan evine gelen gelin buradan 
mezarlığa götürülür, dua edilir ve eve dönülür. Gelin eve inerken gelinin ayağı bereketli 
olsun diye bozuk para ve yemiş saçılır. Tez evli olsunlar diye su dolu testi kırılır. Gelinin 
eline bir çivi, bir tahta kaşık ve biraz yağ verilir. Gelin çiviyi kapının eşiğine çakar, çivi gibi 
yeri sağlam olsun diye. Kaşığı ayağıyla kırar, kuvvetli olduğunu gösterir. Yağıda kapının 
yukarısına sürer ki yağ gibi yumuşak olsun diye. Damadın annesi kapıda durur, kollarını iki 
yana açar, gelinle damat altından geçer böylece her ikisi de bu evin evladı olduğunu, anne-
nin korumasında olduklarını ancak gücün annede olduğunu bilecektir. Bu günün akşamında 
kahve toyu yapılır, nikah kıyılır, dualar edilir.  

Ertesi gün bet aşar toyu (yüz açar günü) yapılır. Gelin gelinliğini giyer, törenle duvağı 
açılır. Büyüklerin elleri öpülür, dualar edilir, yemek verilir. Bir hafta sonra da kızın aile 
büyüklerinin el öpmesine gidilir. (K12, elmas yılmaz nebahat çetin  

3.2.2. Doğum ve Çocuk 
Doğum Öncesi; kısırlığı gidermek için (doktora gitmenin dışında), dağa beşik kurulur, 

yatır mezarına gidilir ve orada akan sudan içirilir, koyun adak edilir, çeşitli otlar kaynatılıp, 
içirilir. Erkek ve kız çocuk ayrımı yapılmaz.  

Hamilelikte; varsa adak borcu ödenir, hamile gelin tarlaya ve ağır işlere gönderilmez 
ama ev işleri ile ilgilenir. Aşerdiği yiyeceklerin yedirilmesine özen gösterilir, yedirilmedi-
ğinde bebekte kırmızı gül lekesi oluşacağına inanılır. Bebeğin cinsiyeti için eskiden ocak 
ebeler olur onlara baktırılırmış, artık doktora gidiliyor. 

Bebek doğduğunda tuzlanır ve üç gün bekletilip, sonra yıkanırmış, (artık yapılmıyor) 
bebeğin göbeği evin temeline gömülüyor, tekrar evine dönmesi için. 

Loğusa bakımında; tatar çayı ve yağ ve unla yapılan un helvası önemli bir yere sahip-
tir. Doğum sonrası komşular ziyarete gelirler, onlara yemek ikram edilir. Üç dört gün sonra 
topluca tekrar gelirler ve bebeğe hediye getirirler. Loğusa dışarıya çıkmaz, al basar. kırkı 
çıkmamış bir loğusanın yanına kırkı çıkmamış başka bir loğusanın gelmemsine özen göste-
rilir, gelirse kırk basması olur.  

Bebek bakımında; anne sütü tercih edilir. İlk gün giydirilen kıyafet üzerinde kırk gün 
durur, bebek kırklanır ve çıkarılır. Çıkarılan kıyafet köpeğe giydirilir.  

Kırklama; kovaya kırk kaşık su, içine bir iğne ve bir ayna atılır. Bu su bebeğin üzerin-
den dökülür. Bebeğin adını aile büyükleri koyar. kırkı çıkan bebek, gelinin annesine ilk 
gezmesine götürülür.  

Yürüyemeyen ve konuşamayan çocuk için (doktora götürmenin yanı sıra), adak adanır, 
hocaya götürülür, ocakta muska yazdırılır.  

Çok ağlayan çocuk bir akrabasının mezarına götürülür ve orada dövülür ve bela def 
edilir. Bebek anne sütünden kesilirken, annenin memesine, acı biber sürülür veya yün ko-
yulur. Bebeğin ilk dişine hedik yapılır. Hedik; buğday, mercimek ve nohut haşlanarak yapı-
lır. Komşular davet edilir ve yemek ikram edilir. Gelenler küçük ev eşyası hediye getiriler.  

Çocuk yürüyene kadar saçı kesilmez. Kız çocuklarının kırkı çıkınca kulağı delinir, ip 
geçirilir ve sonra altın küpe alınıp, takılır. 
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Sünnet; beş, altı yaşlarında yapılır, hastalık durumunda daha erkende yapılmaktadır. 
Düğünü dedesi yapar. Kurban kesilir, yemekler hazırlanır, mevlit okutulur, sonra davullu 
düğün yapılır. Çocuğu dayıları tutar, isteyen yakın akrabalar kirvelik yaparlar.  

Asker uğurlamasında; akrabaları askeri yemeğe alırlar, harçlık verirler. Yola çıkmadan 
önce mezara gidilir ve dua edilir. (K1, K8, K9, K16, K22, K26) 

3.2.3. Sabantoy 
Hıdırellezde gençlerin ve yaşlıların toplanarak yaptıkları bir şenliktir. Yumurtalar kay-

natılıp, boyanır, yemekler hazırlanır, dağlara çıkılır. Şıtpıtka (sütle pişirilip, ortası açılıp 
tereyağı konan pilav) pişirilir, yaşlılar çağrılıp, duası edilir ve sabana gidilir. Sabandan 
gelince evde yengeler, kayın biraderlerini sularlar, yağmur yağsın diye. Yılın bereketli 
geçmesi için dualar edilip, şenlik yapılan bir bayramdır, sabantoy. (K20) 

3.2.4. Kuzu Canlanma Şenliği 
Her sene 1. ve 2. aylarda yapılan şenliktir. Gelinler, kızlar ev ev dolaşarak erzak toplar-

lar, buna şıtkatım adı verilir. Daha sonra davulla zurnayla harman yerinde toplanılır. Yaşlı-
lar gençler birlikte şarkılar söyleyip, şenlik yaparlar. Getirilen yiyecekler yenir, şenkenşek 
(salıncak) kurulur, kopuz çalınır, kaneki tepilir ve şenlik yapılıp, eğlenilir. 

3.2.5. Cenazeler 
Bir kişi ölünce bütün Nogay köylerinde o kişi için sala verilir, böylece her köye haber 

ulaşmış olur. Cenaze yıkanıp, kefenlenir. Cenaze evden çıkmadan önce imam köylülerden 
helallik ister. Cenaze mezarlığa götürülür, mezarlık girişinde bulunan musalla taşında na-
mazı kılınır ve toprağa verilir. Cenaze evinde toprağa düştü yemeği verilir. İlk günden 
itibaren yedinci güne kadar komşular, her gün her öğün cenaze evine yemek getirirler. 
Yedinci, kırkıncı günü ve elli ikinci günü et kemikten ayrıldı diye cenaze evinde yemek 
verilip, dualar edilir. Yüzüncü gününde ve maddi durumuna göre her yıl yemek verilip, 
dualar edilir. (Nebahat Çetin) 

Eskiden bir hafta boyunca işe gidilmez, cenaze evine destek olunur ve düğün yapıl-
mazmış ancak günümüzde ihtiyaçlara göre, cenaze evinden izin alınarak değişiklikler yapı-
labilmektedir. (Recep Benli) 

3.2.6. Hitaplar 
Büyükanne ve büyükbabalar yaşadıkça anneye ve babaya anne, baba demek ayıptır, 

anneye aba, babaya abi, amca veya şoka denir. Büyükler öldükten sonra anne ve baba denir. 
Anneye ana, babaya aka denir. Anneanneye ayye, babaanneye kartaba, dedelere ata denir. 
Yaşlı teyzelere ayye yada kartaba, yaşlı amcalara ata denir. Yeğene cenakam, kuzene böle, 
savlakam, savlem, soytakam; enişteye, cezdem; geline, keyşek; damada kiyev; kayınvalide 
ve kayınpedere, kayınana ve kayınata; baldıza, kayınbike; yengeye, cenge; kadın kocasına, 
bay; adam da, eşine bike; evlenen kadınlara, bike; erkeklere kişi denir. Gelinler kayınbira-
derlerine adıyla hitap edemezler, ayrıca kayınbirader izin vermezse kendisi ile konuşamaz-
lar. Elmas Yılmaz, K12) 

3.2.7. Yemekler-İçecekler 
Yemekler 
Nogaylar, bu topraklara göç ettikleri dönemde yoğun olarak at eti tüketildiğini ancak 

günümüzdee bu kültürün yok olduğunu ifade etmişlerdir. Damak tadlarını yansıtan kültür-
lerinin ayrılmaz bir parçası olan yemekleri; çiğ börek, kazan börek (Tatar mantısı), inkâl 
(Aldama- Tatar makarnası), çorba (et veya tavuk suyu ile), bılamık-laksa (lakşa-çorba), 



KÜLTÜR EVRENİ - UNIVERSE OF CULTURE - ВСЕЛЕННАЯ КУЛЬТУРЫ 
 

 57 

kalakay, uvma kalakay (ovma yağlı ekmek), yağlı kalakay, tava börek, cantık, bavursak 
(çığırtma), lokum, sızık, kaşık börek, kuskus, talkan, torta’dır. 

İçecekler 
Tatar kahvesi ve Nogay çayı. 
Nogay Çayı: Nogaylar için, Nogay çayının varlığı çok farklı anlamlarla yüklüdür. 

Şimdilerde çay onlar için sadece bir içecek değil, göçüp geldikleri coğrafyadan yanlarında 
getirebildikleri bir değerdir. O topraklarla bağlarının varlığına işaret etmektedir. Bu coğraf-
yada ise birbirlerine ulaşabilme, dağılan halkın birbirini tanıyabilme aracıdır. Hepsinden 
önemlisi gelecek nesillere aktarılması gereken, günlük içilerek, kültürel değerlere sadakatle 
bağlılığın ifade edildiği bir unsurdur, Nogay çayı. 

4. SOSYAL ALTYAPI HİZMETLERİ27 
4.1. Eğitim 
Araştırmamız sırasında göç edenlere ait yazılı kaynaklara rastlanmamıştır. Dil sonraki 

nesillere sözlü aktarılmıştır. (K9, K16) Göç edenler arasında eğitim; medrese eğitimi almış, 
alim şahısların (Buhara’lı alimlerin) (K1, K8, K26) halka ve çocuklara Kur’an öğretmesi ve 
dini eğitim vermesi şeklinde olmuştur. Hatta göç edenlerin Kazan taş baskı Kuran-ı Ke-
rim’lerinin olduğu ve abdest, namaz, oruç ve hac konusunda oldukça hassas oldukları, 
kadınlar arasında ise Kur’an öğrenme ve hatim yapma şeklindeki eğitimin yaygınlığı bilin-
mektedir. (K16) 

Ziyaret edilen köylerde şuan ki okuma yazma oranı gerek kadın gerekse erkek nüfus 
arasında oldukça yüksek seviyededir. Çoğu köyde aileler kız çocuklarının liseye, üniversi-
teye devam etmesini teşvik etmektedirler. Hatta benzer seviyede gelişmişliğe sahip bir çok 
bölgede rastlanmayan bir biçimde eğitime ve eğitimli insanlara çok büyük saygı gösteril-
mektedir. 

Köylerde okul çağındaki gençler eğitim ihtiyaçlarını merkezi yerleşim birimlerine ta-
şımalı eğitimle gerçekleştirmektedirler. 

4.2. Sağlık 
Kırım Savaşı sonrasında Osmanlı topraklarına ulaşmak üzere hareket ettikleri dönemde 

Kırım limanlarında ve Karadeniz’in kuzey sahillerinde on binlerce Nogay gerek gemi ve 
navlun bulabilmek için, gerekse Rusların almış oldukları pasaport parası adı altında usul-
süzce alınan paraları temin edebilmek için aylarca beklemişlerdir. İstanbul’a ulaştıklarında 
daimi iskan yerleri belirleninceye kadar geçici olarak hanlara, medreselere yerleştirilmiş-
lerdir. Bu göç dalgası içinde sadece Nogaylar değil, Kırım Tatarları, Çerkesler, Çeçenler, 
Dağıstanlılar ve Kabartaylar da bulunmaktadır. (DERİN PAŞAOĞLU 2009: s.201) Bu 
nedenle oldukça kalabalık olan muhacirlerin İstanbul’da bekletilmeleri sağlık açısından da 
endişe verici olmaya başlamıştır. Büyük çoğunluğu kış aylarında gelen muhacirler arasında 
Tifüs salgınının28 başlamasından endişe eden yetkililer, muhacirlerin bir an evvel yola çık-
malarının onlar için daha hayırlı olacağını ifade etmişler ve daimi iskan yerlerinin belirlen-
                                                 

27 Sosyo-ekonomik anketler, köylerde muhtarların sözcülüğünde köyün ileri gelenleri-
nin katılımı ile yapılmıştır. 

28 Hapisane humması, gemi humması, kamp humması ve bit tifüsü olarak da adlandırı-
lan hastalık, bitlerle ya da fare pireleriyle taşınır, soğuk havalarda başlar, gemi, kamp ve 
hapisanelerde hızla yayılır, şavaş, kıtlık, yoksulluk olan bölgelerde salgına dönüşür. Fehmi 
Tabak, Döküntü ile Seyreden Enfeksiyon Hastalıkları, Cerrahpaşa İç Hastalıkları, Medi-
kal Yayıncılık, İstanbul, 2007, s. 371. 
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mesi, ev ve diğer ihtiyaçlarının temini için gereken sürenin yollarda geçirilmesine karar 
vermişlerdir. (BOA İ.MMS.18-762) 

Günümüzde ise sağlık hizmetleri hala yetersizdir. Eğitim hizmetler ile karşılaştırıldı-
ğında, sağlık hizmetlerine erişim zorluğu esas olarak yapısal ve altyapısal nedenlere da-
yanmaktadır ve nedenler ise devletin kamu sağlık programlarına bağlıdır. Bazı köylerde 
sağlık hizmetlerine erişim zorluğu ekonomik nedenlere rastlansa da bunlar göz ardı edile-
cek düzeydedir.  

Ziyaret edilen köylerden sadece Erdoğdu ve Akin Köyleri’nde işler durumda bir sağlık 
birimi ve ebeleri olup diğer köylerde bulunmamaktadır. 

Yeterli ekipmana sahip sağlık hizmetlerine erişememe sağlık ile ilgili en temel sorun-
lardan biri olarak tanımlanmıştır. 

4.3. Elektrik ve İletişim 
Elektriği veya telefonu bulunmayan köy neredeyse yoktur. Sadece Seyitahmetli kö-

yünde telefon santrali olmayıp, ancak kurulum için gerekli altyapı mevcuttur. 
Evlerde iletişim araçlarına yönelik bir sorun bulunmamaktadır. Köylerin çoğunda, ev-

lerin yüzde doksanından fazlasında telefon vardır. Türkiye’nin her yerinde olduğu gibi, bu 
köylerde de cep telefonu yaygın olarak kullanılmaktadır. 

4.4. Su 
Köylerin tamamında su şebekesi mevcuttur, ancak bunların çoğunluğunun kısmen ye-

tersiz olduğu ifade edilmiştir. Bu sorun, şebekelerin derin kuyu sistemleriyle takviye edile-
rek yeterli düzeye getirilmesiyle çözülmeye çalışılmaktadır. Asıl sorun ise sulama sistemle-
riyle ilgili olup bu sorun da derin kuyu sistemleriyle giderilmeye çalışılmaktadır. 

4.5. Ulaşım 
Köylerin tamamının diğer köylerle bağlantısı asfalt yollarla temin edilmekte olup köy-

ler arası ve köylerin ilçelerle ulaşımında sorun yaşanmamaktadır. Kentlere ve diğer köylere 
ulaşım genellikle çevre köylerin dolmuş ve taksileriyle ve kendi hususi araçlarıyla sağlan-
maktadır. Ancak köylerin tamamında köy içi yollarla ilgili sorunlar bulunmaktadır. 

4.6. Konut 
Osmanlı Devleti, Nogay muhacirlerini, kabileleri ayırmadan aynı sancak içinde boş ev 

ve arazilerin bulunduğu köylere muhteliten (dağınık) iskan etmeyi tercih etmiştir. Bunun 
temel nedeni ekonomik yetersizliktir. Yerli ahali tarafından boş evlerin tadil edilmesi, ek-
siklerinin giderilmesi yada yeni evlerin inşa edilmesi, muhacirlerin üretime geçinceye dek 
ihtiyaçlarının karşılanması Osmanlı Devleti’nin üzerinden büyük bir ekonomik yükü almış 
olacaktır. Gerek yerli ahali tarafından gerek Osmanlı Devleti’nce Adana, Kırşehir, Malya 
Çölü, Edirne, İzmit ve Dobruca’da bölgede yaygın kullanılan malzemelerden muhacirler 
için evler inşa edilmiştir. Adana’da hu diye tabir edilen kamıştan yapılmış evler inşa edilir-
ken, (BOA A.MKT.UM.377-6) Varna çevresinde iskan edilenler için kereste (BOA 
A.MKT.UM.433-45) Adapazarı ve Sapanca’da ise kereste ve kiremit temin edilmiştir. 
(BOA A.MKT.NZD.327-1) 

Bu evlerde Osmanlı Devleti’nin öngördüğü standart; alt kat hayvanlar için ahır olarak 
kullanılacak, üzerine hanedeki fert sayısına yetecek şekilde oda hatta kölesi olanlar için 
isterlerse bitişik yada ayrı yeteri sayıda oda yapılmasıdır. Ancak bu her zaman mümkün 
olmamış, kış bastırdığı için açıkta yada çadırda telef olacakları belirtilip, barınabilecekleri 
bir mesken yapılması zorunlu hale gelmiştir. (K1, BOA, A.MKT.NZD: 228-14; 327-1; 
A.MKT.UM: 518-58).Ancak bir çok yerde Nogay muhacirleri, muhteliten iskanı kabul 



KÜLTÜR EVRENİ - UNIVERSE OF CULTURE - ВСЕЛЕННАЯ КУЛЬТУРЫ 
 

 59 

etmeyip, kendi istedikleri yerlerde masraflarını kendileri karşılayarak topluca iskan edilmek 
istemişlerdir ve Osmanlı Devleti bu talebi olumlu karşılamıştır. 

Katılımcılarımız, Kırkkuyu Köyü’nde tek katlı iki odalı, sıra sıra yan yana muntazam 
dizili beyaz boyalı, Osmanlı Devleti tarafından yapıladığı için Osmanlı evleri diye adlandı-
rılan, evlerin varlığından bahsetmişlerdir. (K25) Ancak Kırkkuyu Köyü’ne sonradan gelen-
ler, soğuk havada evsiz kalınca, Mandıra Köyü’nden ağaç kesip getirmişler, yeri iki metre-
ye yakın kazıp, bu ağaçlarla üzerini kapatıp, kışı bu tol adı verdikleri evlerde geçirmişlerdir. 
(K35) doğankaya Köyü’ne gelenler ise, kendileri topraktan kerpiç yapıp, küçük küçük evler 
inşa etmişlerdir. (K6) 

Alan araştırmasında gördüğümüz konutlarda Orta Anadolu’nun iklim ve kültür yapı-
sıyla ilişkili olarak genelde kerpiç ve toprak malzeme kullanılmıştır. Ancak son yıllarda 
betonarme ve briket yapıların sayısında ciddi artışlar olduğu beyan edilmiştir. Evler ortala-
ma dört odalı olup mutfak, kiler, samanlık gibi yapılar hemen hemen her hanede mevcuttur. 
Tuvalet ve kanalizasyon sorunu olmayıp genelde her evde hem dışarıda hem içeride tuvalet 
bulunmaktadır. Evlerin yapıları zenginliğin ve statünün önemli bir göstergesi olarak değer-
lendirilmektedir. İyi bir eve sahip olmak, kadınların öncelikleri ve beklentilerinde ilk sırayı 
almaktadır. Kadınların çoğu, evlerine yatırım yapmanın büyük önem taşıdığını ifade etmek-
tedirler. Odaların sayısı ve evin genişliği bu yatırımın önemli parçaları olarak görülmekte-
dir. Köylerdeki en yaygın demirbaş; buzdolabı, renkli televizyon ve çamaşır makinesi olup 
çoğu köyde buzdolabı oranı % 90’ın üzerindedir. 

4.7. Köy Toplantı Odası ve Kahvehaneler 
Muhacirlerin iskanı sonrasında Buharalı alimlerin köylere misafir olup, halka vaaz 

verdiklerine dair bilgilere sahip katılımcılar o dönemde şahıslara ait misafir odaları bulun-
duğunu, misafirin istediği kadar kaldığını ve ağırlandığını ifade etmişlerdir. 

Günümüzde ise; Boğazören ve Erdoğdu dışında diğer köylerde özel köy odası bulun-
mamaktadır. (Akin’de 450 kişilik köy konağı yapımı devam etmektedir) Ancak muhtarlık 
işlerinin yürütüldüğü tek odalı muhtarlık büroları köylerin çoğunda mevcuttur.  

Erdoğdu köyündeki müstakil bir köy kahvesi ve Akin’deki çay ocağı dışında diğer 
köylerde köy kahvesi bulunmamaktadır.  

Toplumsal buluşma, sosyal paylaşım mekanı olarak daha çok camiler kullanılmaktadır. 
5. TOPLUMSAL CİNSİYET ROLLERİ 
Hane içerisinde özellikle yaşlı kadınlara karşı belirgin bir saygı vardır. Evin genç kızla-

rı ve özellikle gelinleri ayrıca sevgi ve ilgi görmektedirler. Köylerde bulunan dul kadınların 
tamamına yakını ölen kocalarından kalan emekli gelirleriyle geçinmekte, tarımsal faaliyet-
lerini ücretlendirme şeklinde iş gücü kiralayarak sürdürmektedirler. Kadınlar mirastan er-
keklerle eşit oranda pay almakta ve bu konuyla ilgili özellikle doğu illerinde sıkça rastlanan 
mağduriyetler bulunmamaktadır. 

 
6. GEÇİM KAYNAKLARI 
Yüzlerce yıl hem kültürleri hem de yaşadıkları coğrafyanın gereği olarak göçebe ya-

şam sürüp, Rus ve slav köylerine akın ve çapul yapıp, hayvancılıkla geçinen Nogayların 
büyük kıtlıklar, salgın hastalıkların ardından, Karadeniz’in kuzey sahillerine, Osmanlı top-
raklarına ulaşmaları son iki yüz yıldır süren göç, sürgün ve yeni yurt arayışının son durağı 
olmuştur. Malını mülkünü geride bırakarak, ak topraklara (İstanbul’a) ulaşmak isteyen 
Nogaylar, pasaport parası adı altında Ruslar tarafından usulsüzce alınan vergiler ve paralar-
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la ellerindeki son kıymetleri de (para, silah, kama ve taşınabilir diğer değerli eşyaları) bıra-
karak gelmişlerdir. (BOA A.MKT.DV.156-49; 156-58; 156-59; K14) 

Osmanlı Devleti’nin muhacirleri iskan politikasının bir diğer yönü ise muhacirlerin 
üretici duruma getirilmesi ve kendilerine yetebilir olmalarıdır. Bunun için bildikleri işi 
yapmaları ön görülmüş ancak muhacirler arasında ticaret ve zanaat erbabı olanların (BOA 
A.MKT; 476-71) sayısı oldukça azdır ve bu kişiler kasaba ve kazalarda işlerini yapabile-
cekleri şekilde iskan edilmişlerdir. Öte yandan muhacirlerin çok büyük bir kısmının ziraat-
tan anlamadıkları arşiv kayıtlarında sıklıkla vurgulanmış hatta ellerinden hiçbir iş gelmedi-
ğine dair ifadeler kullanılmıştır. Bu nedenle Osmanlı Devleti, Nogayların müstakil köyler 
kurmalarına sıcak bakmamış, yerleşik köylerdeki boş yerlere iskan ederek, muhacirlerin 
ihtiyaçlarını ve ziraat öğrenmelerini ziraat ve harasete alıştırılmaları emriyle köy halkın 
sorumluluğuna vermek istemiştir. Bu amaçla muhacirlere öküz, inek ve tohum temin edil-
mesi üzerinde hassasiyetle durmuş ve arazi tahsis etmiştir. (BOA A.MKT. NZD.352-56, 
A.MKT.DV.190-86, 190-87) 

Akin ve Kırkkuyu’daki katılımcılarımız, Osmanlı Devleti’nin kendilerine oldukça ge-
niş (çevresi 1,5 saatte yürünebilecek büyüklükte) araziler tahsis ettiğini, ancak uzun süre bu 
arazilere ekim yapmadıklarını, boş bıraktıklarını, kendileri için fazla kıymet ifade etmedi-
ğini ve daha çok tuz satarak yada taş kırıp satarak geçim sağladıklarını belirtmişlerdir. 
(K25, K34)  

Günümüzde ise köylerin tamamında bitkisel ve hayvansal üretimin yapıldığı görülmüş-
tür. Ancak bitkisel üretim, geçim kaynağı olarak birinci sırada yer almaktadır. Hayvansal 
üretim daha çok bitkisel üretimin yan ürünlerinin değerlendirildiği ve maliyetin düşürülme-
si sonucu cazip hale gelen, hane içi tüketimin karşılandığı bir üretim şekli olarak karşımıza 
çıkmaktadır.  

6.1. Bitkisel Üretim 
6.1.1. Köylerde Arazi Varlığı ve Bitkisel Üretim Durumu 
Köylerin tamamında tarımsal üretim büyük çoğunlukla kuru tarıma dayanmaktadır. 

Arazilerin % 95’inden fazlası kuru tarım alanıdır. Sulu tarım arazisi bulunmamaktadır. 
Kuru tarım arazilerinin bir bölümü (1/2 oranında) nadasa bırakılmaktadır. Tarım arazi-

lerinin nadasa bırakılmadığı köylerde verim daha düşüktür. Arazilerini nadasa bırakmayan 
köylüler daha fazla kimyasal gübre kullanarak bunu telafi etmeye çalışmaktadırlar. 

6.1.2. Köylerde Üretilen Başlıca Bitkisel Ürünler: 
Köylerde en fazla yetiştiriciliği yapılan ürün buğday ve arpa’dır. Yem bitkileri üreti-

minde ise, kuru tarımla birebir örtüşen korunga, fiğ ve yulaf ise hayvancılığı desteklemek 
amacıyla ihtiyaç miktarınca üretilmekte olup, toplam ekilebilir arazilerin % 10 u ile sınırlı-
dır, bu bitkilere göre daha çok suya ihtiyacı olan yonca üretimine nadir de olsa rastlanmak-
tadır. Bazı evlerin çevresindeki bahçelerde sebze üretimine rastlanmıştır ancak bu üretim 
hane ihtiyacını dahi karşılamakta yetersiz kalmaktadır.  

6.1.3. Temel Bitkisel Ürünlerde Verimlilik Durumu : 
Temel bitkisel ürünlerde dekar başına üretilen ürünlerin kilogram değerleri aşağıdaki 

tabloda verilmiştir.  
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Tablo.5 
Bitkisel Üretim Verimliliği 
Urun adı Verimlilik (kg/da) 
Buğday 300 
Arpa 350-400 
Fiğ 800 
Korunga 900 
Yonca 400 
Yulaf 900 

6.1.4. Bitkisel Ürünlerin Değerlendirme Biçimleri 
Bitkisel üretimde birinci sırada yer alan hububat üretiminin hedefi pazara yönelik olup 

bu üretim köylerin temel gelir kaynağını oluşturmaktadır. Hane içi ihtiyaçlar bu üretimden 
karşılansa da fazla ekonomik değer taşımadığı için sadece bu amaçla üretim yapılmamakta-
dır. 

6.1.5. Girdi kullanımı: 
Köylerde girdi kullanımı hanenin ekonomik durumuyla ilgilidir. Buğday ve arpa’da, 

gübre ve tohum, Tarım Kredi Kooperatiflerinden ya da piyasada ki bayilerden, tüccardan 
peşin olarak karşılanmaktadır. 

6.1.6. Köylerde Traktör Kullanım Düzeyi 
Köylerde traktör kullanımı, maksimum makine kullanımının gerektirdiği kadar olup, 

bitkisel üretimle ilgilenen her hanede traktör kullanımı vardır. 
6.1.7. Bitkisel Üretimde Başlıca Sorunlar  
Köylerde karşılaşılan bitkisel üretimle ilgili ortak sorunlar aşağıdaki ana başlıklar etra-

fında yoğunlaşmaktadır. Bunlar;  
• Tarımsal eğitimin yetersizliği,  
• Fazla gübre ve tohum kullanımı,  
• Girdilerin pahalı olması (mazot, gübre, tohum),  
• Alternatif ürün sınırlılığı, şeklinde tanımlanabilir.  
6.2. Hayvansal Üretim ve Hayvan Varlığı 
Katılımcılarımız, yılkı (kendi ifadeleriyle cılkı: at sürüsü), sığır sürüsü, (K: lütfi hoca) 
Günümüzde hayvancılıkta uygulanan hükümet politikaları yöre insanının yaşamını et-

kilemiştir. Yörede genel anlamıyla hayvancılık bitkisel üretimden arta kalan materyallerle 
desteklenerek hane tüketimine yönelik gerçekleştirilmektedir. Kısıtlı miktarda gıda sana-
yinde kullanılmak üzere üretim yapılmaktadır. Akin ve Erdoğdu Köyleri’nde ise sınırlı 
sayıda besicilik işleriyle ilgilenen haneler vardır. 

 Hanelerde hayvan varlığını etkileyen temel faktör olarak; hayvan bakımı için ge-
rekli iş gücünü karşılayabilecek bireylerin var olmasıdır. Büyükbaş ve küçükbaş hayvan 
varlığının tercihini, hane içi tüketim tercihleri belirlemektedir. Büyükbaş ve küçük baş 
hayvanların ayrı ayrı yada birlikte bulunduğu hanelerin yanı sıra hiç hayvanı bulunmayan 
haneler de mevcuttur. Bu haneler genellikle hayvan bakımıyla ilgilenemeyecek yaşlı kişile-
rin bulunduğu haneler ile köy ve kent arasında mevsimlik göç eden hanelerdir.  
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6.2.2. Büyükbaş Hayvan Varlığı 
Araştırma yapılan 7 köyde toplam 1500 civarında büyükbaş hayvan mevcuttur. Bu 

mevcudun tamamına yakını yerli ırk ve melezlerinden oluşmaktadır.  
Üretici bildirimi 
Erişkin ineklerin sayısı 1500’dür. Bu, Boğa altı inek popülasyonunu temsil etmektedir. 

Çiftçiler köylerdeki mevcut buzağı sayısında güvenilir bilgi sağlayamamaktadırlar. Ancak 
buzağı sayısının toplam inek sayısının % 60’ını oluşturduğunu tahmin etmektedirler. Bu 
tahmine göre, buzağı sayısı 800’dür. Bu tahmini sayı ile toplam hayvan sayısı 2300’ü bul-
maktadır. 

6.2.2.1. Hayvan Irkları 
Köylerde hayvanların % 80’i yerli ırklar ve melezlerinden oluşmaktadır. Üreticiler, son 

yıllarda devlet ve özel sektör eliyle, hayvan ırklarının ıslah edilmesi çalışmalarına destek 
vermiş olmalarına rağmen bu konuda yeterli olmadıkları görüşünü savunmaktadırlar. 

6.2.2.2. Hayvan Hastalıkları 
Yörede bulaşıcı hayvan hastalıkları yaygın olarak görülmektedir. En sık görülen hasta-

lıklar, Şap, Şarbon, Yanıkara, Burucella, Sarılık, Zehirli İshal (çelerme) ve Çiçek’tir. 
Akin köyünde üreticilere yetiştiricilik ve hastalıklar konusunda düzenli eğitim veren ta-

rım danışmanı yerleşik olarak bulunmaktadır. 
7.2.2.3. Hayvan Besleme 
Yörede yapılan hayvancılıkta, meralardan azami derecede yararlanılmaktadır. Mayıs- 

Ekim ayları arasında ortalama altı ay süreyle büyükbaş hayvanlar köy sürüsü halinde ço-
banlar tarafından otlatılmaktadır. Köylerin tamamında, altı aylık otlatma suresi için merala-
rın yeterli olduğu belirtilmiştir.  

Fabrika yemi kullanımı konusunda yeterli eğitimlerinin olmadığından bahseden üretici-
ler bu konudaki eğitim eksikliklerinden ve yem fiyatlarının pahalılığından şikayetçi olmuş-
lardır. Fabrika yeminin büyük çoğunluğu besiye alınan erkek besi hayvanları tarafından 
tüketilmektedir. Fabrika yemine ilave olarak kendi ürettikleri arpa ve fiğ gibi materyallerle 
de besiciliği desteklediklerini ifade etmişlerdir. 

6.2.3. Küçükbaş Hayvan Varlığı 
Köylerin hepsinde küçükbaş hayvan sahibi haneler mevcuttur. Bu hanelerin sahip ol-

duğu toplam küçükbaş hayvan sayısı 4000 dir. Koyunların büyük çoğunluğu Ak Kara-
man’dır. 

Üretici bildirimi 
Küçük baş hayvancılık son yıllarda önemli ölçüde gerilemiştir. Bu gerilemede ülke 

hayvancılık politikalarının rolünün yanı sıra, hayvan bakımında aktif çalışan genç nüfusun 
göç etmesi, çoban ve bakım işlerini zorlaştırmıştır. Bu nedenle nüfus büyükbaş hayvancılı-
ğa yönelmiştir. 

6.2.4. Arıcılık 
Araştırma kapsamındaki köylerde arıcılık yaygın bir alternatif geçim kaynağı olarak 

görülmemektedir. Sadece Akin ve Seyitahmetli Köyleri’nde gezginci arıcılar konak ver-
mektedirler. Arıcılık sektör olarak köylerde gelişmemiştir. 
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6.2.5.  Hayvansal Verim–Üretim Ve Ürün Değerlendirmesi 
Kültür ırkı büyük baş hayvanların günlük süt verimi 10-15 lt/gün, melezlerin 6-8 

lt/gün, yerli hayvanların ise 2-4 lt/gün civarındadır. Koyunların ise günde ortalama 
300gr/gün süt verimleri bulunmaktadır. 

İki yaşındaki besi hayvanlarının canlı ağırlıkları saf kültür ırkı hayvanlarda 400-500 
kg., melezlerde 200-250 kg., yerli ırklar da ise 150-200 kg. arasında değişmektedir. Sonba-
har aylarında yoğun besiye alma programı uygulanarak hayvanlar kasaplık edilmektedir. 

6.2.6. Hayvansal Üretimde Sorunlar  
Köylerde karşılaşılan hayvansal üretimle ilgili ortak sorunlar aşağıdaki ana başlıklar et-

rafında yoğunlaşmaktadır. Bunlar;  
• eğitim yetersizliği,  
• ırk ıslahı,  
• hayvan hastalıklarının fazlalığı,  
• Girdilerin pahalı olması (veteriner, ilaç, yem, tohum), şeklinde ifade edilmiştir. 
6.3. Üretimde Kadının Rolü 
Bitkisel üretimde; makineli tarım yönteminin kullanılması nedeniyle, kadın iş gücüne 

ihtiyaç duyulmamaktadır. Dul kadınlar ise, bitkisel üretimi; iş gücü kiralayarak, ortakçılık 
yön temiyle veya icara verme usulüyle gerçekleştirmektedirler. 

Hayvansal üretimde ise; kadınlar üretim sürecini her aşamasında aktif olarak çalışmak-
ta olup hatta sorumluluğun tamamını üzerlerine almaktadırlar. Hayvanların sağımı, sütün 
muhafaza edilmesi, peynir, yoğurt, tereyağı yapımı kadınların geleneksel görevleri arasın-
dadır. Köyler bazında değişiklik göstermekle beraber genelde hayvanların ahırda yemleme-
si, ot/ saman getirme ve ahır temizliği yine kadınlar tarafından erkeklerle birlikte üstlenilen 
faaliyetlerdir. Bu rutin işlerin yanı sıra, kızgınlık takibi, doğum sonrası hayvanın bakımı, 
hastalıkların ilk tespiti de temelde yine kadınların sorumluluğundadır. 

7. ÖRGÜTLENME DÜZEYİ VE KREDİ KULLANIM DURUMU 
7.1. Örgütlenme 
Köylerde örgütlenme, aileden başlayan, köy halkının tamamını içine alan gayrı resmi 

örgütlenmeyle birlikte siyasi örgütlenmenin temsilcisi muhtarlık, kültürel ve ekonomik 
örgütlenme olarak dernekler, birlikler ve kooperatifler olmak üzere çeşitlilik arz etmektedir. 

Köylerde, su kanalı açımı, cami ve köy konağı yapım ve onarımı gibi köyün sosyal alt 
yapı hizmetlerinin yanı sıra ihtiyacı olan dul ve yaşlılara gerekli yardımın yapılmasında 
başvurulan yöntem olarak imece usulünü köylerde muhtarlık ve ihtiyar heyeti organize 
etmektedir. Köy halkı kendi işinden önce dul ve yaşlıların işlerinin bitirilmesinde oldukça 
hassas davranmaktadırlar.  

Resmi olan sosyo-kültürel ve ekonomik örgütler; köy dernekleri, üretici birlikleri, ve 
tarımsal üretim kooperatifleridir. Ancak şu anda en aktif çalışan resmi örgütlenme; muhtar-
lıklar ve köy dernekleridir. 

Köy dernekleri, büyük şehirlerde kurulmuş olan Nogay dernekleriyle iletişim halinde 
olup, sosyo-kültürel etkinliklerde yer alarak gerek yurt içi gerekse yurt dışındaki Nogay 
varlığı ile kültürel bağlarını korumaktadırlar. 
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7.2. Mevcut Kredi Kaynakları ve Kredi Kullanım Düzeyi 
Araştırma alanındaki başlıca kredi kaynakları; TC Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Koo-

peratifleri’dir. Köylerde kredi kullanma nedenleri; işletme sermayesinin eksikliği, daha 
fazla girdi alabilmek ve ailenin tüketim ihtiyaçlarını karşılamaktır. Son yıllarda faizlerin 
yüksek olmasından dolayı Tarım Kredi Kooperatiflerinden girdi alımı giderek azalmakta-
dır. 

8.  SOSYAL GÜVENLİK  
8.1. Sigortalıların Sayısı ve Bağlı Bulunulan Sigorta Kuruluşu 
Tarımda kendi adına ve hesabına çalışanların bağlı olduğu sigorta sistemi olan Bağ-

Kur köylerde biraz daha iyi tanınmaktadır. Bağ-Kur’un çiftçi sigortası hakkında köylülerin 
büyük bir bölümü bilgi sahibidir ancak katılımcılarımız sigortalı köylülerin kesin sayısını 
belirlemekte zorlanmışlardır. 

Muhtarların ve katılımcıların beyanına göre, hanelerin yaklaşık % 80’i sosyal güvenlik 
kapsamındadır. Sigortalılar içinde Yeşil Kart ve 65 yaş üstü parası alanlar dikkate alınmaz-
sa, her hanede en az bir sigortalı (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı) birey bulunmakta olup 
çoğunluk Bağ-Kur sigortalısıdır.  

8.2. Köylerde Tarım Sigortaları Uygulama Durumu, Halkın Bilgi Düzeyi ve Eği-
limi 

Araştırma yapılan köylerde tarım sigortaları uygulamaları yok denecek kadar azdır. 
Bunun dışında, köylerin bir kısmında dolu, yangın, don, sel gibi doğal afetlere karşı ürünle-
rine sigorta yaptırdığını ifade edenlerle karşılaşılmıştır. 

SONUÇ 
150 yıl önce Karadeniz’in kuzeyinden, Rus zulmünden kaçarak, halifenin himayesine, 

ak topraklara gelerek dinlerini ve kültürlerini koruma kaygısında olan Nogaylar, Türkiye 
coğrafyasının rengi olmayı başarmış bir halktır.  

Dobruca’dan Anadolu’ya oldukça geniş bir coğrafyaya iskan edilen Nogaylar, iskan 
edildikleri yerlerde kalmayarak, sürekli yer değiştirmişler ve yerli ahali arasında karışmış-
lardır. Müstakil köyler kurmaya özen göstermişlerse de özellikle ekonomik nedenlerden 
dolayı bu her zaman mümkün olmamıştır.  

Konya, Kulu ve Koçhisar çevresinde yerleşerek müstakil köyler kurup, günümüzde da-
hi kültürlerini koruyan Nogay halkı çevresindeki komşularıyla uyumlu, devlete duacı, üre-
ten ve elindekilerle yetinmesi bilen, sorunun değil çözümün parçası olmayı tercih eden 
kendi içinde sürekli asayiş ve huzuru tesis etmiş bir halk olarak karşımıza çıkmıştır.  

Uyum sürecinde en önemli faktör olan dil kullanımında Türkçe’ye azami önem göste-
ren Nogaylar, günümüzde sözlü edebiyatlarını gelecek nesillere aktarma gayreti gösterir-
ken, bu güne kadar gelişmemiş yazılı edebiyatları konusunda yapılan akademik çalışmaları 
hassasiyetle takip ederek, kültürleriyle ilgili her türlü çalışmaya tam destek vermektedirler.  

Ekonomik değerlerini geride bırakmak zorunda kalan Nogaylar, Tuz Gölü coğrafyasına 
uyum sağlayarak, bölgenin sosyo–ekonomik gerekliliklerini kabullenmişlerdir. Alışageldik-
leri geçim kaynağı olan at sürülerine günümüzde rastlanmamakla birlikte hayvancılık, ihti-
yaçlara ve ekonomik politikalara göre şekillenmiştir. Ziraattan hiç anlamayan bu halkın 
bugün birincil geçim kaynağı, bölgenin temel geçim kaynağı olan kuru tarıma dayalı hubu-
bat üretimidir.  

Nogay muhacirlerinin günlük yaşama ait kültürel değerlerinin büyük bir kısmı, do-
ğumdan düğüne, cenazeden, sünnete, Orta Anadolu’da rastlanabilecek değerlerdir. Kendile-
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rine ait kültürel değerleri, geldikleri bu coğrafyanın kültürü ile kaynaştırıp, toplumsal uyu-
mu yakalamayı başarmışlardır.  

Nogayların tarihi ile ilgili bilgileri, yaşlıların anlattığı hikaye ve anılarla sınırlıdır. Bu-
gün 80-90 yaşına ulaşan büyükler, her ne kadar birinci ağızdan dedesinden göç hikayeleri 
dinlemiş kişiler olsalar da o yaşlarda bunun önemini bilmedikleri için yeterli bilgi almadık-
larından şikayet etmektedirler. Köylerdeki göç ve göç yolları ile ilgili hikayeler çoğunlukla 
birbirinin az değişmiş hali veya tekrarı niteliğindedir. Bunun nedeni ailelerin ortak bir geç-
miş oluşturma gayreti olabileceği gibi, uzun yıllar boyunca dışarıdan evliliklere kapalı 
olmaları nedeniyle köyler arasındaki kız alış-verişi ile kabilelerin karışması olabilir. 

Eğitim seviyesinin artmasıyla birlikte ülkemizin her türlü hizmet sektöründe görev ala-
rak çalışan Nogaylar, milli, ahlâki, kültürel, toplumsal değerlere özen gösteren bir halk 
olarak, Karadeniz’in kuzeyinde bıraktıkları akrabaları ile her fırsatta kültürel bağ kurma 
çabası içerisindedirler. 
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МОДЕЛЬ ЛИЧНОСТИ ГОТОВОЙ К ПОЗИТИВНОЙ 

МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ 
 

YABANCI DİLİ KÜLTÜRLER ARASI BİLDİRİŞİM ARACI 
SAYARAK ÖĞRETMEYE YAKLAŞIM 

 
PERSON S MODEL WHO S READY FOR POSITIVE 

INTERCULUTAL COMMUNICATION 
 
 

Prof. Altın Musagalıkızı İBRAYEVA*  
 
 

Аннотация 
 В данной статье представлены основные положения, разрабатываемые 

автором при формировании поликультурной личности. 
Ключевые слова: английский язык, Изучение, личность, решение 

задачи, педагогика 
 
Özet 
Yazar yazısında; “yaklaşım” kavramının manâsını ele almış ve yabancı dil öğ-

retimine olan yaklaşımları pedogojik bakış açısından tahlil etmiştir. Yazar araştır-
ma sonucunda elde ettiği yargılarında pedagoji, psikoloji, toplumbilim (sosyoloji), 
dil bilgisi ve kültürler arası bildirişim alanlarında önde gelen bilim adamlarının 
araştırmalarını kaynak olarak göstermiştir. Bu araştırmanın güvenirliğini artırmak-
tadır. 

Araştırma sürecinde yazar; beşeri pedagojisi ilkesine dayanan, kültürler arası 
bildirişim aracı sayılan dili öğretmeye yönelik yaklaşımı, uygulamanın mümkün 
olduğu sonucuna varmıştır. Kişiye yönelik yaklaşım kaynağına Bahtin-Biblerin 
kültüre dayalı diyaloğun ana fikirlerini ele alan ilkelerinde bulmak mümkündür.  

Yazar, dili öğretmekte kişiye yönelik yaklaşımı temellendirmede, faaliyetin 
psikolojik teorisi ve dil öğretmenin bildirişim anafikrini birleştirir.  

                                                 
* İbraeva A.M. kpn – assoüiirovannıy professor/KAZAKİSTAN 
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Bu ana fikirleri birleştirerek, kişiye yönelik yaklaşımın kişinin uyumlu geliş-
mesine yönelik bir yaklaşım olarak sunmaktadır. Bu yaklaşım, kültürler arası bildi-
rişim aracı olan dili öğretme teknolojisini belirlediğini söylemektedir.  

Anahtar kelimeler: yabancı dil, yaklaşım, metodolojik esas, kültürler arası 
bildirişim. 

 
Abstract 
In his work, the writer has taken up the meaning of “approach” concepts and he 

has analyzed the approach towards the foreign language teaching in terms of 
pedagogic point of view. The writer has showed researches of leading scientists as 
resources in the fields of pedagogy, psychology, sociology, grammar and 
intercultural communication. These researches. This increases confidence of the 
research. 

In the process of research, the writer has come to the conclusion that it is 
possible to implement the approach towards a language which is based on the 
principle of human pedagogy, regarded a means of intercultural communication.  It 
is possible to access in the approach resources towards a person in the principles of 
Bahtin-Bibler which take up the main thoughts of the culture-oriented dialogue. 

In basing the approach of teaching a language, the writer unites the psychology 
of the activity and communication core of language teaching. 

By uniting these main thoughts, the approach towards a person is presented as 
an approach for development of a person in a conforming way. This approach 
claims that it determines the instruction technology, which is a means of 
intercultural communication. 

Key words: foreign language, approach, methodological base, intercultural 
communication  

 
 
 
 Изучение английского языка в концепции глобального образования 

направлено на решение задачи формирования культурной образованности 
обучающихся. 

 В педагогическом словаре «образованности» дано следующее 
определение: «качество развивающейся личности, усвоившей опыт, с 
помощью которого она становится способной ориентироваться в 
окружающей среде, приспосабливаться к ней, охранять и обогащать её, 
приобретать о ней новые знания и посредством этого непрерывно 
совершенствовать себя»[1]. 

Вместе с тем, современные процессы интеграции Казахстана повысили 
роль культурной образованности личности и выдвинули на первый план 
решения проблем, связанных с необходимостью формирования 



KÜLTÜR EVRENİ - UNIVERSE OF CULTURE - ВСЕЛЕННАЯ КУЛЬТУРЫ 
 

 71 

поликультурной образованности личности. Поликультурная образованность 
предполагает развитие способности понимать и ценить культуру других 
народов, формирование непредвзятого взгляда на мир, ломку сложившихся 
стереотипов, искажающих восприятие иной культуры, обучение культуре 
обшения. В связи с этим встает вопрос о ценности, духовном и нравственном 
наполнении содержания знаний, о приоритетности тех или иных учебных 
программ по английскому языку, о развивающем и воспитывающем 
потенциале иностранного языка как учебного предмета. 

Английский язык как язык международного общения предполагает 
включение разнообразной тематики для диалога с миром: культура, 
искусство, литература, образование, наука, политика, глобальные проблемы 
человечества, среди которых значительное место занимают проблемы 
состояния и охраны окружающей среды, соблюдения прав человека, 
преодоления локальных и региональных конфликтов и войн, защиты 
человека от болезней века и нищеты (т.е. все современные вопросы, 
касающиеся выживания человека и планеты). 

 Развивающий и воспитывающий потенциал процесса обучения 
иностранным языкам можно охарактеризовать с помощью определения 
следующих целей обучения: 

- формирование у обучающегося уважения и интереса к культуре страны 
изучаемого языка, 

- воспитание культуры общения и потребности в практическом 
использовании языка в различных сферах деятельности, 

- развитие языковых, интеллектуальных и познавательных способностей, 
ценностных ориентации, чувств и эмоций обучающегося, т.е. раскрытие 
гуманистического и гуманитарного потенциала его личности. 

 Важным моментом в педагогическом целеполагании в процессе 
преподавания иностранного языка является сопоставление особенностей 

изучаемого языка с родным, включение знаний о роли родного языка в 
истории и культуре мира, о вкладе Казахстана в общемировую историю и 
культуру. Развитие у обучающегося языковой культуры при описании реалий 
казахстанской жизни на иностранном языке. 

 Среди основных составляющих поликультурной образованности можно 
выделить: 

1. Владение языковыми знаниями. Успех взаимодействия предполагает 
наличие общего языка общения или, по крайней мере, знание одним из 
партнеров языкового кода, с помощью которого можно осуществлять 
взаимодействие. 

2. Владение культуроведческимк знаниями. Понимание 
культуроведческих единиц, помогает выявить и понять концептуальные 
ориентиры культуры, её ценности, интерпретируя их в коммуникативных 
кодах. 
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3. Ориентация в поликультурном пространстве. Определение роли 
родной культуры в спектре других культур, в осознании относительности 
норм каждой культуры. Знание универсальных и специфических 
проявленийодной/неродной и иноязычной культуры (философских понятий, 
ценностей, традиций, обычаев, норм взаимодействия и т.д.). 

4. Социокоммуникативный фактор. Владение национально-
специфическими моделями поведения на основе выстраивания 
родной/неродной и иноязычной картины мира с использованием правил 
речевого этикета, принятых в другой культуре. Владение национально-
специфическими моделями позволяет партнерам взаимодействия корректно 
вести общение, избегать ситуаций «межкультурного сбоя», и выступать 
посредником между родной/неродной и иноязычной культурой в процессе 
межкультурного общения. 

5. Демократическая и гуманная позиция. Поликультурная личность 
должна осознавать, что: 

- каждая культура имеет собственный контекст и логику; 
- ни одна культура не является лучше или хуже другой, поскольку каждая 

обладает собственной системой взаимодействующих элементов; 
- любая культура жизнеспособна до тех пор, пока она функционирует и 

развивается. 
 В последнее время отчетливо прослеживается важность умения 

соблюдать демократические принципы и гуманное отношение в процессе 
межкультурного взаимодействия, которое проявляется в признании 
вариативности культур, в приоритете общечеловеческих ценностей, жизни и 
здоровья человека, свободного развития различных культур и каждой 
личности. 

6. Личностные качества. Трудности межкультурной коммуникации могут 
проявляться не только в процессе взаимодействия менталитетов, образов и 
норм культур, но и на межличностном уровне. Поэтому такие качества 
личности, как доброжелательность, готовность помочь, чувство 
солидарности, критичность по отношению к себе - это и многое другое 
помогает 

сформировать личности чуткие социально-нравственные мотивы 
поведения в отношении к другому человеку. 

7. Коммуникативные умения заключаются в способности устанавливать 
контакт с различными людьми. Мы считаем целесообразным в своем 
исследовании акцентировать внимание на тех следующих составляющих 
коммуникативных умений: 

- всестороннее восприятие партнера по общению; 
- умение вызывать у партнера по общению доверие, сопереживание в 

совместной деятельности; 
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- умение предвидеть и ликвидировать конфликт; 
- умение справедливо, тактично критиковать; 
- умение воспринимать и учитывать критику. 
Владение коммуникативными умениями предполагает следующие 

способности: 
- устанавливать контакты с отдельными членами коллектива; 
- устанавливать целесообразный тон и стиль общения; 
- снимать напряженность во взаимоотношениях, улаживать конфликты; 
- использовать как в процессе прямого, так и косвенного общения 

различные методы влияния или воздействия на людей. 
 Таким образом, поликультурная образованность - это не просто владение 

определенным набором стратегий межкультурного взаимодействия и 
культурная осведомленность, это и определенный стиль мышления и 
мировоззрения, что в конечном итоге формирует активную жизненную 
позицию. Активная жизненная позиция в образовательном пространстве 
реализуется в познавательной и коммуникативной активности, 
«эмоциональном интеллекте», т.е. способности личности конструктивно и 
умело решать проблемы, возникающие в многонациональном коллективе, и 
создавать в таком обществе комфортную эмоциональную обстановку. Все 
перечисленные аспекты открывают перед человеком возможность для более 
продуктивных действий в ситуациях межкультурного «сбоя» и конфликтов, 
формирует в нем уверенность, что он готов успешно осуществлять 
межкультурное взаимодействие. 

 Рассматривая структуру поликультурной образованности необходимо 
обратиться к общей структуре личности. Как отмечают Богославская В. В., 
Ковалева А. Г., Степанова А. А. «отвлекаясь от индивидуальных 
особенностей психического склада, можно установить типическую структуру 
личности. ... 

 Первый компонент структуры личности характеризуют направленность 
личности или избирательное отношение человека к действительности. 
Направленность включает различные свойства, систему взаимодействующих 
потребностей и интересов, идейных и практических установок... 

Второй компонент определяет возможности личности и включает ту 
систему способностей, которая обеспечивает успех деятельности. 
Способности взаимосвязаны и взаимодействую друг с другом. .. 

Третьим компонентом в структуре личности является характер или стиль 
поведения человека в социальной среде... 

Четвертым компонентом...будет система управления, которую обычно 
обозначают понятием «я». «Я» - образное самосознание личности, оно 
осуществляет саморегуляцию: усиление или ослабление деятельности 
самоконтроль и коррекцию действий и поступков...»[2, с. 70-71]. 
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Технология моделирования в некоторых аспектах рассмотрена в 
исследовании Завадской Л., Мажитовой Л., Хмель Н., Чинибаевой Г.[3]. 
Теоретические разработки по технологии моделирования, а также анализ 
теоретических исследовании о структуре личности дали возможность 
выявить типичную модель структуры личности. 

Рисунок 1. Типичная модель структуры личности 
Применяя данную модель к модели поликультурной личности с точки 

зрения обучения языку необходимо сделать несколько отступлений: 
- во-первых, содержательный компонент предлагается разбить на два 

компонента входящие в один содержательный блок. Первый компонент 
должен содержать непосредственно знания личности, второй компонент - 
умения и способность личности реализовывать свои знания в межкультурной 
коммуникации; 

- во-вторых, мотивационный и поведенческий компонент предлагается 
объединить в один психологический блок, в виду их отношения именно к 
психологической составляющей личности; 

- в-третьих, управленческий компонент предлагается разбить на два 
компонента, внутри одного управленческого блока. Первый будет выражать 
способность личности к самоконтролю. Второй к способности многоязычной 
поликультурной личности контролировать внешнюю среду: оценка и 
контроль коммуникации, ситуации в которой протекает коммуникация, 
оценка собеседника. 

Таким образом, в структурно-содержательном плане поликультурная 
образованность как психолого-педагогическая категория представляется 
следующим образом:\ 

Рисунок 2 - Структурно-содержательная модель личности готовой к 
осуществлению позитивной межкультурной коммуникации 

Как видно из приведенного рисунка разработанная модель представлять 
стандартный портрет личности готовой к активной и позитивной 
межкультурной коммуникации и желаемый результат педагогического 
процесса. 
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Özet 
Geleneksel kültürümüzde başlangıçta yalnızca su olduğu ve ilk canlıların su aracılığıy-

la yaratıldığı kabul edilir. İnsanoğlu ilk çağlarda, suyu dört temel maddenin anası saymıştır. 
Türeyiş destanlarına göre, yeryüzü başlangıçta büyük bir okyanus ile ve bu okyanusun 

üzerinde ruhlar âlemi ile kaplıydı. Tıpkı tasavvuftaki vücud-ı mutlak gibi.  
Tasavvuf edebiyatında vahdet, devamlı bir okyanusa benzetildiğinden Türk mitoloji-

sinde kutsal ırmaklar önemli bir yer tutmaktadır.  
Anadolu’da yerden kaynayan ve hasta insanlara şifa veren sular bulunmaktadır. Zem-

zem suyunun yerden fışkırması öyküsüne benzeyen pek çok efsane anlatılmaktadır. Kaplıca 
sularının da ilginç öyküleri bulunmaktadır. 

Geleneksel kültürümüzde yağmur duası önemli bir uygulamadır. Halk pratiklerinde de 
“Çömçe Gelin” adı ile bir tekerlemeye bağlı olarak çocuk oyunları arasında sayılabilen 
yağmur duası geleneği de uygulanır. 

“Kirli su yoktur, kirletilmiş su vardır.” diyen atalarımızın, uzun denemelerine dayanan 
yargıların genel kural biçiminde söylenen atasözlerimizin önemli bir bölümü su ile ilgilidir. 
Bunlardan: 

- Dereyi tepeyi sel bilir, iyiyi kötüyü el bilir. 
- Dünyayı sel bassa ördeğe vız gelir. 
gibileri sadece birkaçıdır. 
Vücudumuzun önemli bir bölümü su olduğu ve dörtte üçü su olan bir evrende yaşadı-

ğımız hâlde suyu gereği gibi tanımadığımız önemli bir gerçektir. 

                                                 
* Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölüm Başkanı/ TÜRKİYE 
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Bu çalışmada, suyun kültürümüzdeki yerini belirlemek üzere, halk kültürünün farklı 
türlerinden örnekler verilmiştir. Çalışma sonunda suyun kültürümüzde önemli bir motif 
olduğu söylenebilir. 

Anahtar kelimeler: geleneksel kültür, su, aşıklar, halk kültürü. 
 

Abstract 
In our traditional culture, it is assumed that there was only water at the beginning and 

the first creatures had been created by water. Through the premier eras, the human beings 
had accepted that the water was the source of four fundamental elements. 

At the beginning, the earth’s surface was covered with a huge ocean and a blinder of 
souls upon that ocean according to Türeyiş epos. As same as vücud-ı mutlak in religious 
mystic. 

In literature of religious mystic; “vahdet” is seen similar to unceasing ocean, so holy 
rivers have a significant position in Turkish mythology. 

There is water which ejects from ground and give health to ill people in Anatolia. Lots 
of legends are told which look like the story of ejection from ground of “Zemzem” water. 
Hot spring water have interesting stories, too.  

In our traditional culture, pray of rain is a significant practice. Pray of rain tradition 
which is dependent on the riddle “çömce gelin” which can be counted among children 
games is also applied in folk practice.  

A significant part of our proverbs said as a general rule which are based on judgements 
of the long trials of our ancestors who say “There is no dirty water, there is polluted 
water.”, are relevant to water. 

It is a significant fact that we do not know “water” as the way it deserves eventhough 
an important part of our body is water and we live in a world which is mostly formed with 
water. 

In this study, various examples of folk culture are given in order to identify the place of 
water in our culture. At the end of this study, it can be said that water is an important motif 
in our culture.  

Key words: water, lovers, aşıks, culture of the folk 
 

  -İnsanın en hayırlısı susayana su verenidir- (Hz. Muhammed) 
Su, bolluğun ve bereketin habercisi, temizliğin ise kaynağıdır. Bu nedenle Türk 

kültüründe su kutsaldır.  
Bütün kültürlerde olduğu gibi geleneksel kültürümüzde de başlangıçta yalnızca su 

olduğu ve ilk canlıların su aracılığıyla yaratıldığı kabul edilir.  
Dede Korkut “suya ecel gelmez” sözünü bu gerçekten hareketle söylemiştir. Çünkü 

Türk mitolojisi suyu ölümsüz kabul etmekle kalmaz, Tanrı’nın önce suyu yarattığını kabul 
eder. Bu nedenle Türk efsanelerinde geçen Dirilik Suyu önem arzetmektedir. Dirilik suyu, 
tasavvuftaki vahdet-i vücut düşüncesinin efsanelere yansımasıdır. 

Semavî dinlerin kutsal kitaplarında su ilk varlıklardan biri olarak gösterilir. Kutsal 
kitaplardan Tevrat, yaratılış tasvirleriyle başlamaktadır. Başlangıçta her yer karanlıkla 
kaplıdır. Tanrı’nın kutsal ruhu sular üzerinde yüzmektedir. Tanrı önce ışığı, gündüz ve 
geceyi yaratır. İkinci gün Tanrı suların üzerinde bir kubbe olsun ister ve kubbeye gök adını 
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verir. Üçüncü gün ise Tanrı suları bir tarafa ayırarak kuru toprağı yaratır ve buna yer adını 
verir. Tanrı suların oluşturduğu birikintiye ise deniz adını verir.29  

İncil’de verimli yağmurların kutsal kent Kudüs’ten doğan bulutlarla dünyaya 
dağıldığına inanılır. Kudüs, bol sularıyla betimlenir. Kuran-ı Kerim’de de su özel bir 
konumda bulunmaktadır. Peygamber için yazılan kasidelerde O’na rahmet yağmuru 
denilmektedir.  

İnsanoğlu ilk çağlarda, yeryüzündeki temel maddeleri aramış ve suyu buldukları dört 
temel maddenin anası kabul etmiştir. Halk arasında insanın bu dört unsurda kemale ereceği 
düşünülerek su gibi aziz, hava gibi lâtif, toprak gibi mütevazi ve ateş gibi sıcak olması 
tavsiye edilmiştir. Aziz görülüp her şeyin sudan yaratıldığı bildirilmiş fakat suyun neden 
yaratıldığından söz edilmemiştir. Tıpkı ruh gibi o da gizli bir hazinenin içinden çıkmış 
gibidir. 

Hinduizmin ilk metinlerinde suyun ilk madde olduğu “Yer, yer değilken; su, su idi.” 
biçiminde belirtilen su, bütün kültürlerde temel olarak üç sembolik anlam ifade etmektedir. 
Bunlar: 1) Hayatın kaynağı, 2) Arınma ve Temizlenme vasıtası, 3) Yenilenme vasıtasıdır.30 
Hayatın kaynağı olarak görülen su ritüeli aynı zamanda bir arınma aracıdır. Her şey su ile 
yıkanır. Kan kanla değil, su ile yıkanır sözü de bu temizlenmenin özgün ifadelerinden 
biridir.  

Türk folklorunda kutsal ve aydınlık olarak yorumlanan, bütün canlıların var olmasını 
ve yaşamasını sağlayan şifa, arınma ve huzur verme gibi motiflerle halk kültüründe yer alan 
su, Ortasya’dan toplanan bütün yaratılış ve türeyiş destanlarına göre doğanın başlangıç 
noktasıdır.  

Türeyiş destanlarına göre, yeryüzü başlangıçta büyük bir okyanus ile ve bu okyanusun 
üzerinde ruhlar alemi ile kaplıydı. Tıpkı tasavvuftaki vücut-ı mutlak gibi. Bu hal sonraları: 

 Arif sundu, Musa cihanı biçti 
 Cebrail çok vakit deryada uçtu 
 Hak bir avuç toprak deryaya saçtı 
 Derya süzülüp de yer olmadı mı 
biçiminde Bektaşi nefeslerine kadar yansımıştır.  
 Tasavvuf edebiyatında vahdet, devamlı bir okyanusa benzetildiğinden Türk 

mitolojisinde kutsal ırmaklar önemli bir yer tutmaktadır.  
Sel, Türk mitolojisinde oldukça önemlidir. Hatta Selçuk adının bile kökünün selden 

geldiği söylenebilir. 
Cengiz Han kabilesinin adı kılan ya da kıyan’dır. Kıyan sözü Türkçe kayan yani selden 

gelmektedir. 
Göktürk yazıtlarında “Türk milleti! Yerinden, suyundan ayrılmazsan iyilik göreceksin.” 

Biçiminde bir ifade yer almaktadır. İrtiş ırmağı ve Isık-göl bazı Türk boyları tarafından 
takdis edilmiş, Sirderya ve Amuderya civarında yaşayan Türklerde de suda ölmek bir şeref 
sayılmıştır. Dede Korkut’un elindeki kopuzuyla ölümü Sirderya üzerine serdiği seccadede 
beklediği söylentisi bilinmektedir. Türk kültüründe önemli yer tutan ve halk nazarında 

                                                 
29 Deniz Gezgin, Su Mitosları, İst. 2009, s.83 
30 Fikret Türkmen, Türk Kültüründe ve Azerbaycan Mezar Taşlarında Su Kültü, Türk Kül-
türünde Deniz Ve Deniz Edebiyatı Sempozyumu, Antalya, 27 Nisan – 2 Mayıs, 2008, Ank. 
2008, s.108 
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kutsal olan su motifi Türk efsanelerinde yoğun bir biçimde işlenmiştir. Anadolu baştan başa 
efsanelerle doludur. Bunların içerisinde nehirler, ırmaklar, kaynaklar ve kaplıcalarla ilgili 
yüzlerce efsane saymak mümkündür. Tödürge Gölü, Baho Gölü, Varvara Suyu, Çıldır 
Gölü, Çermik, At Gölü, Kırkpınar ve Sultan Pınarı üzerine anlatılan efsaneler sadece 
birkaçıdır. 

Fırat’ın kaynağı olarak bilinen Dumlu Erzurum topraklarında ve aynı adı taşıyan köyün 
yakınında doğmaktadır.Adını Horasan’dan gelmiş Dumlu Sultan adlı evliyadan almıştır. 

Dumlu Sultan, Horasan’da iken batın gözü ile Fırat’ın kaynağını görmüşler. Ona oraya 
gidip yerleşmesini buyurmuşlar. Gelmiş, yerleşip bir zaviye kurmuş. Suyun nereden 
çıktığını merak etmiş. Eline bir tas alıp havaya kaldırmış. Boş tas su ile dolmuş. Efsaneye 
göre Fırat sularını gökten alırmış. Bu kaynağın suyunda olağanüstü güçlerin olduğuna 
inanılarak çeşitli efsaneler oluşturulmuştur. 

Yine Anadolu’da yerden kaynayan ve hasta insanlara şifa veren sular bulunmaktadır. 
Zemzem suyunun yerden fışkırması öyküsüne benzeyen pek çok efsane anlatılmaktadır. 
Haymana’da Cimcime Sultan efsanesi gibi Gönen, Havza, Sulusaray, Amasya Terziköy vb. 
yerlerdeki kaplıca sularının ilginç öyküleri bulunmaktadır. Bunların yanı sıra hastalıklara 
iyi gelen sarılık suyu vb. sular da konuyla ilgili su iyeleri arasında yer almaktader. 

Geleneksel kültürümüzde inanışa göre Hızır ve İlyas iki kardeştir. Bu kardeşlerden 
birisi karadakileri, diğeri de sudakileri kötülüklere karşı korur. İki kardeş her yıl 6 Mayısta 
bir su başında bir araya gelirler.. Bu buluşma Hıdrellez şenlikleri olarak kutlanır.  

Tarım ve hayvancılık ülkesi olan yurdumuzda yağmura özel önem verilmektedir. Halk 
dilinde yağmurun adı rahmettir. Yani gökten yağan sadece su değil bir nevi Tanrı’nın 
bereketidir. Nisan ayında yağan yağmurun önemi büyüktür.  

Bu önemi vurgulamak için halk arasında: 
- Nisan yağmuru ambara yağar. 
- Mart yağar nisan övünür, nisan yağar yıl övünür. 
- Nisan ağlarsa çiftçi güler 
- Nisan yağmuru yere düşer ot, hayvana düşer et olur.31  
biçiminde atasözleri oluşmuştur. 
Nisan suyunun şifalı oluşuna inanılması nedeniyle Mevlevî ve Bektaşî dergâhlarında 

“Nisan Tası” da denilen bakır taslara nisan yağmuru suyu biriktirilip şifa niyetine hastalara 
verildiği bilinmektedir. 

Geleneksel kültürümüzde yağmur duası da önemli bir uygulamadır. Divan şairi Necatî:
  

 İhtiyat itmez misin andan ki ashâb-ı niyâz 
 Baş açup zârî kılup yirden göğe yalvaralar 
dizelerinde özgün bir anlatımla vurgulamıştır.  
 Halk pratiklerinde de Çömçe Gelin adı ile: 
 Yağ yağ yağmur 
 Teknede hamur 
 Ver Allah’ım ver  

Selli sulu yağmur 

                                                 
31 Nail Tan, Derlemeler – Makaleler 6, Ank. 2007, s.248 
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tekerlemesine bağlı olarak çocuk oyunları arasında sayılabilen yağmur duası geleneği 
de uygulanır. 

Geleneksel kültürümüzde göllerin meydana gelişi de olağanüstü olaylarla açıklanır. 
Evliya Çelebi Seyahatnamesinde Bir avcı vurduğu kuşu gölde yıkarken, kuş canlanıp göle 
dalmış ve gözden uzaklaşmış, bunu gören avcı suyun ab-ı hayat suyu olduğunu anlayıp 
etrafındakilere söylemiş. Avcının anlattıkları halk arasında yayılmasından sonra göle 
gelenler, avcının anlattığı gölün bir değil, bin parçaya bölündüğünü görmüşler. Halk ab-ı 
hayat suyunun tılsımının bozulduğuna inanmış. Bingöl adı bu olay sonucu oluşan 
Bingöllerden anılarak kalmıştır32 Köroğlu anlatmalarında da Bingöl’ün ab-ı hayat suyu ile 
ilgisi dile getirilmektedir. 

Kimi denizlerin ve göllerin kurban istediklerine inanılır. Danişment ilçesindeki Sucuklu 
Suyu’nun efsanesine göre yedi yıl ara ile akan bir su vardır. Bir gün bir pîr köyden birisinin 
rüyasına girer ve su için özel kurban kesilmediği taktirde suyun tamamen kesilip hiç 
akmayacağını söyler. Buradan hareketle bu su için her yıl kurban kesilir.33 

Zonguldak’ta yaşayan geleneğe göre de, Karadeniz’de balığa çıkanların kadınları, 
fırtınanın azdığı zamanlar bezden yapılmış bebekleri denize atarlar. Kara bir ineğin sütünü 
sağıp denize dökerler, ya da gemiciler suyun yüzüne zeytinyağı dökerek azgın suların 
yatışacağına inanırlar.  

Kirli su yoktur, kirletilmiş su vardır diyen atalarımızın , uzun denemelerine dayanan 
yargıların genel kural biçiminde söylenen atasözlerimizin önemli bir bölümü su ile ilgilidir. 
Bunlardan: 

- Derin su yavaş akar. 
- Dereyi tepeyi sel bilir iyiyi kötüyü el bilir. 
- Taşım su ile değirmen dönmez. 
- Dünyayı sel bassa ördeğe vız gelir. 
- Erkek sel, kadın göldür. 
- Su akarken testiyi doldurmalı. 
- Su içene yılan bile dokunmaz.  
- Suyun yavaş akanından, adamın yere bakanından kork.  
- Su aka aka yolunu bulur. 
gibileri sadece birkaçıdır. 
Deyimlerimizden: Su almak, su gibi ezberlemek, su katılmamış, su kesmek gibi söz 

değerlerimiz de su ile ilgili önemli söylemlerimizdendir.  
 Yaşamımızın her aşamasında yer alan su, annelerimizin ninnilerinde de: 
  Şu derenin ardı oyuk 
  Sular akar koyuk koyuk 
  Yaylamızda sular soğuk 
  İçireyim sana ninni 
  Ninni yavrum ninni biçiminde yer almıştır. 
Dede Korkut’ta da su kültü ile ilgili: 
  “Soğuk soğuk suların sana içit olsun” 
  “Çağnam çağnam kayalardan çıkan su” 

                                                 
32 Salih Özbey, Şifalı Sularımız, Ank. 1979, s.XIX 
33 Yaşar Kalafat, Ağrı Yöresi Örneklemeleri ile Türk Kültürlü Halklarda Su Kültü, 
19.11.2008, Kanalkultur.com 
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biçiminde pek çok söyleyişe rastlanmaktadır. 
Genel olarak atalarımız akan sularda gizli bir güç olduğunu hissetmişler ve 

korkmuşlardır. Su ve seller için “Kanın ırmak gibi akması” savaşta düşmanı yenip denize 
dökmek, yok etmek anlamıyla halen kullanılmaktadır. Bu korku nedeniyle Anadolu’da 
suyun üstünden geçerken suya bakılmaz. Eğer çok bakılırsa su iyesi o kişinin başını 
döndürüp gözünü karartır.34 Köylerde ilk defa suya giden genç gelin su anasına adak için 
suyun haftına demir para atar. Kutsal kabul edilen bazı sulara para atma geleneği bu 
anlayışın ürünüdür. 

Dünyanın dörtte üçünün su olduğu gibi, insanın da yüzde seksen beşinin su olduğu 
söylenir. Âşık Rehayî bu durumu: 

  Hem ağlayı geldim âleme ağlayı gittim ben  
San ol nilüferim kim suda bittim, suda yittim ben35 

biçiminde özgün bir söyleyişle dizelere aktarmıştır.  
Yaşnamelerde ve kimi tasavvufi şiirlerde insan vücudunun teşekkülündeki suyun 

önemi özenle işlenmiştir. Kaygusuz Abdal’ın Mesnevî’sinde insanın vücuda gelişi “Bir 
katre sudan”, Vücutnâme’sinde de “nutfe ve kan pıhtısından” yaratıldığı ifade edilir.36 

Vücudumuzun önemli bir bölümü su olduğu halde ve dörtte üçü su olan bir evrende 
yaşadığımız halde suyu gereği gibi tanımadığımız önemli bir gerçektir. Hayalî’nin: 

  Cihan ârâ cihan içindedir ârâyı bilmezler 
  Ol mâhiler ki derya içredir deryâyı bilmezler 
dediği gibi yaşamımızın tüm evrelerinde en önemli unsurlardan biri olan suyun 

geleneksel kültürümüzdeki yerini ne denli az bildiğimiz ortadadır. 
Âşıklar yurdun dört bucağında dereli, çaylı, çeşmeli, pınarlı, selli türküler 

söylemişlerdir. Kimileri halen âşığının adı ile ünlenirken kimileri de son dörtlükler 
söylemeden okuna okuna anonim türkü olarak yüreklere yer etmiştir.  

 Bunlardan Balıkesir Sındırgı yöresinde söylenen: 
  Ak pınar yapısına 
  Gün doğmuş kapısına 
  Eminem çiçek yollamış  

Uyandım kokusuna  
biçiminde başlayan duygu yüklü türkü, Afyonkarahisar’ın çok bilinen hikâyeli 

türkülerindendir. 
  Onsekizdir siyah saçın örgüsü 
  Bu güzellik sana Hakkın vergisi 
  Suya düştü Ümmü kızın kendisi  
  Katil göller, nere kodun Ümmü’mü  
biçimindeki acıklı türkü, yine acıklı türkülerden Gelin Ayşem türküsü, Çukurova’da 

oyunlu türkülerden olan: 
 

                                                 
34 Hayrettin İvgin, Türk Mitolojisinde Deniz, Türk Kültüründe Deniz ve Deniz Edebiyatı 
Sempozyumu, 27 Nisan-2 Mayıs 2008, Antalya, Bildiriler Kitabı, Ank. 2008, s.150 
35 İskender Pala, Dört Güzeller, Toprak, Su, Hava, Ateş, İst. 2008, s.6 
36 Mehmet Yardımcı, Yaşamları, Sanatları ve Şiirlerinin Yorumlarıyla Âşıklarımız, Ank. 
2009, s. 78 
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  Suya giden allı gelin 
  Niçin böyle salınırsın 
  Gelin bir su ver içeyim 
  Gelin kimin gelinisin 
   Su değildir senin derdin 
   Görmek ise yeter gördün 
   Oğlan burda çok durdun 
   Ağam gelir dövülürsün 
türküsü ve: 
  Deryalarda olur bahri 
  Doldur ver içeyim zehri 
  Gönül gurbet elin kahrı 
  Ya çekilir ya çekilmez  
biçimindeki türkü çeşitli olay ve durumlar nedeniyle âşıkların diline ve teline yansıyan 

deyişlerdendir. 
Pınarla ilgili deyişlerden olup yazarı unutulduğu için repertuarlarda anonim olarak 

görülen bir Orta Anadolu türküsü: 
  Pınar senin ne belalı başın var 
  Baş ucunda elvan elvan taşın var 
  Yarenin var, yoldaşın var, eşin var 
  Yandım kızlar bir su verin pınardan 
biçimindeki türkü pınarla ilgili türkülerin en güzellerinden biridir. 
  Deniz dalgasız olmaz 
  Güzel sevdasız olmaz 
  Yiğit olan yiğidin 
  Başı dumansız olmaz 
gibi yüreğimizi derinden sarsan, dinleyeni derin duygulara salan türkülerin elbette 

yakan birileri vardır.  
Bu kişilerin adları unutulduğundan sadece sedaları yaşamaktadır.  
Adları unutulmayan âşıklarımızın içinde su ile ilgili şiir söylememiş olanı hemen 

hemen yok gibidir.  
 Bunlar kimi türkülerde derin duygularını dile ve tele dökmüşlerdir.  
Gevherî sevgilisine: 
 Naz ile bağrımı ezdin 
 Gel bizim göle gel kuğum 
derken; Karacaoğlan pınar başlarını mekân tutup: 
  Akça kızlar göç eyledi yurdundan 
  Koç yiğitler deli oldu derdinden 
  Gün öyle sonu da belin ardından  
  Saydım altı güzel indi pınara 
deyip altı güzelin bir bir özelliklerini: 
  Sarı çedik giymiş koncu kısarak 
  Gidiyor da birim birim basarak 
  Anası mayadır kızı beserek 
  Emirlerden bir kız indi pınara 
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biçiminde sayıp dökmüştür. 
Dadaloğlu’nun ünlü Kızılırmak Ağıtı ise âşığın dilinde ve telinde: 
  Kızılırmak parça parça olaydın 
  Her parçanı bir diyara salaydın 
  Sen de benim gibi yarsız kalaydın 
  Kızılırmak nettin allı gelini 
  Gerdanı püskürtme benli gelini 
biçiminde yüreğimizi dağlamıştır. 
Bilindiği gibi tasavvufta Tanrı ile insan bir olarak kabul edilir. Seyranî gibi bazı 

âşıkların şiirlerinde derya ve katre Tanrı ve insanın ifadeleridir. Katre olarak simgeleştirilen 
insan, derya olarak nitelendirilen Tanrı’ya ulaşmak için didinir durur. Seyranî’nin: 

   Deryaya akan ırmağın 
   Katre olsam sellerine 
ve 
   Buluncaya kadar bahr-ı ummanı 
   Kızılırmak gibi çağla, gel, yürü  
deyişleri bu görüşün dizelere yansımasıdır. 
 Hz. Ali sevgisiyle yanıp tutuşan Hatayî: 
  Duzah-ı firkatte yakma yandım îmânım Ali 
  Kevser’in sahibisin kandır beni cânım Ali 
diyerek beni ayrılık cehenneminde yakma ey Ali. Kevser ile susuzluğumu gider deyip 

geleneksel kültürümüzde önemli bir yeri olan Kevser suyunu dile getirmiştir. Âşıkların 
dilinde ve telinde Kevser suyunun : 

  Horasan’dan kalktı sökün eyledi 
  Elestü deminin yeli geliyor 
  Urum abdalları akın eyledi 
  Boşandı Kevser’in seli geliyor 
     Pir Sultan Abdal 
   Para vereni Sırat’tan geçirdin 
   Cennetlik ettin uçmaktan uçurdun 
   Kimisine ab-ı Kevser içirdin 
   Orası İnhisar, meyhane midir 
      Âşık Ali İzzet 
biçiminde dizelere aktardığı görülmektedir. 
Yine geleneksel kültürümüzün önemli motiflerinden biri olan Ab-ı hayat kadın 

âşıklarımızdan Zeynep Hatun tarafından: 
  Ab-ı hayat olmayıcak kısmet ey gönül 
  Bin yıl gerekse Hızr ile seyr-i Skender et  
dizeleriyle “Ey gönül! Ab-ı hayat kısmet olmadıktan sonra isterse Hızır’ın yanında 

İskender misali ordan oraya bin yıl dolaş dur. Ele geçenek nedir ki?” diyerek Ab-ı hayat 
suyunu dizelere aktarmıştır.  

Âb-ı hayat suyu âşıklarımızın dilinde ve telinde: 
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  Bu memleket baştan başa bir eser 
  Suyu ab-ı hayat, taşı mücevher 
  İnsanları kadın erkek münevver 
  Muhabbetin seher yeli hürriyet Âşık Feryadî 
biçiminde sergilenmiştir. 
Yine Kâbe’ye yirmi metre kadar yakınlıkta bulunan ve bundan yaklaşık beşbin yıl önce 

İsmail’in annesi Hacer onu görünce kaybetme korkusuyla zem zem diye yalvardığı için bu 
adla anılan ve cennetten çıktığına inanılan kutlu sulardan Zemzem âşığın dilinde: 

  Seherde ötüşür bülbüller kuşlar 
  Tekkede dervişler zikire başlar 
  Gafil olup yatman mümin kardeşler 
  Zemzem pınarları akar sabahtan 
biçiminde dile getirilirken, Hacı Bektaş-ı Veli türbesinde Çilehane’deki çeşmeden akan 

suya da Alevi ve Bektaşî inancında zemzem denildiği bilinmektedir. Bu durum âşıkların 
dilinde ve telinde: 

  Sazla Deliktaş’tan geçmek isterdim 
  Çilehane’de zemzem içmek isterdim 
  Muhabbet bohçasın açmak isterdim 
  Her mecliste bohça didilmez kardar 
      Âşık Kul Semaî  
biçiminde dile getirilmiştir. 
Eski Türk inançlarında her suyun bir iyesi olduğuna inanılırdı. Eski Türklerde 

çocuksuz kadınlar ırmaklara, şarap vb. dökerek o ırmakların iyelerini memnun etmeye 
çalışırlardı. Onların yardımıyla çocuk sahibi olacaklarına inanırlardı.37 Suyun hayat 
bahşedici, yaratıcı bir mukaddes gibi düşünülme inancı zemzem suyu ile devam etmektedir.  

Anadolu’nun çeşitli yörelerinde olduğu gibi özellikle Bingöl ve Tunceli çevresinde 
gelin eve getirilirken mutlaka ırmak ya da dere üstünde kurulu bir köprüden geçirilir. 
Böylece gelinin bereket getirdiğine inanılır. 

Su iyesi çeşitli biçimleriyle Anadolu’nun hemen her köşesinde geleneksel kültürümüze 
bağlı pratikler olarak uygulanmaktadır. Akarsulardaki mistik gücün olumsuzlukların önüne 
geçeceğine inanılır. 

Ağrı ve Kars’ta baharın ilk günü suya girildiğinde “ağırlığımı, kirliliğimi, kelliğimi, 
hastalıklarımı su götüre” denir.  

Tokat, Sivas ve Kars yöresinde kısmet açmak için yedi ayrı kaynak suyundan su 
getirilip sabah ezanı bu suyla yıkanılır.  

Elazığ, Malatya, Adıyaman yörelerinde dolu yağması kesilsin diye ailenin ilk kız 
çocuğuna bir dolu tanesi yedirilir ya da bıçakla kestirilir.  

Kutsal kitaplardaki su ile arınma, huzur bulma motifi geleneklerimizde ve 
inançlarımızda bütün canlılığıyla yaşamaktadır. Anadolu’nun hemen her yöresinde Abdest 
alma, gidenin arkasından su dökme, Cenazeden evine gelen kişi önce elini yüzünü 
yıkaması, cenaze çıkan evdeki kaplarda bulunan bütün suların boşaltılması su ile ilgili 
pratiklerin en canlılarıdır. 
                                                 
37 Yaşar Kalafat, Su İyesi, Türk Kültürü Araştırmaları Enstitüsü, Doğu Anadolu’da Eski 
Türk İnançlarının İzleri, s. 17 
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Örneklerini çoğaltacağımız bu pratikler hep su ile ilgili olup su, yaşamımızın her 
aşamasında yer almış, doğumumuzun kırkıncı günü kırk suyu ile yıkanışımızdan, 
ölümümüzde ölü yıkama geleneğine kadar mutlaka bir işlevi yerine getirmiştir.  

Geleneksel kültürümüzde suya verilen önem, mezar taşlarına da çeşitli şekillerde 
yansımıştır. Ölünün defninden sonra mezar üstüne bir testi ile su konulması, mezarların 
üstüne kuşların su içmesi için bir suluğun yapılması Türk mezar kültüründe yaygın olarak 
görülmektedir.  

Yine eski mezar taşlarında su ibriği tasvirlerine rastlanması su kültürüne tarih boyunca 
verilen önemin işaretlerindendir. Kültürümüzde suyun bu kadar önemli olması, henüz 
dinlerin ortaya çıkmadığı zamanlarda oluşan insanlığın ortak kültürünün mirasıdır. 

Bütün âşıklarımız geleneksel kültürümüzde çok önemli bir yere sahip olan su motifini 
çok önemseyip şiirlerinde çeşitli yönleriyle dile getirmişlerdir. Bunlardan bazıları: 

Bir yerde karar etme 
Revan oluban yürü 
Alçak yere akar su 
Ummana erişince  
        Yunus Emre 
   Düştüm bu aşk denizine 
   Bahrılayın yüzer oldum 
   Seyran ettim denizleri 
   Hızırlayın gezer oldum. 
      Yunus Emre 
Bizim içtiğimiz dolu 
Erenlerin dolusudur 
Ummanlara dalıp giden 
Erenlerin gemisidir. 
  Hatayî 
  Dağların var, çöllerin var, ilin var 
  Denizin var, ırmağın var, gölün var 
      Âşık Ali İzzet 
 
Kaplıcalar destan destan dillerde 
İnsan seli akın akın yollarda 
   Ozan Rehberî 
 
   Bir katreyim geldim sana 
   Sen ummansın daldım sana 
   Karışayım senden ana 
   Umman olayım gideyim 
     Abdurrahman Tirsî 
Ne balık var, ne su var, tor salarsın 
Balı tutmadın parmağın yalarsın 
   Kaygusuz Abdal 
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   Elemim var, efkârım var, gamım var 
   El sanır ki, devrânım var, demim var 
   Yedi derya arasında gemim var 
   Atar m’ola bir kenara sel beni 
      Âşık Said 
Deryalarda olur bahri 
Doldur da ver içem zehri 
Sunam gurbet elin kahrı 
Ya çekilir ya çekilmez 
  Karacaoğlan) 
biçimindedir.  

 
KAYNAKÇA 
1. Ergun CANDAN, Türklerin Kültür Kökenleri, İst. 2006 
2. Deni GEZGİN, Su Mitosları, İst. 2009 
3. Hayrettin İVGİN, Türk Mitolojisinde Deniz, Türk Kültüründe Deniz ve  
Deniz Edebiyatı Sempozyumu, Antalya, 27 Nisan-2 Mayıs 2008 
4. Salih ÖZBEY (Editör), Şifalı Sularımız, Ank. 1979 
5. Yaşak KALAFAT, Ağrı Yöresi Örneklemleri ile Türk Kültürlü Halklarda  
Su Kültü, 19.11.2008, Kanalkültür.com. 
6. Yaşar KALAFAT, Su İyesi, Doğu Anadolu’da Eski Türk İnançlarının  
İzleri, Türk Kültürü Araştırmaları Enstitüsü Yay. Ank.  
7. İskender PALA, Dört Güzeller, Toprak, Su, Hava, Ateş. İst. 2008 
8. Saim Sakaoğlu, 101 Anadolu Efsanesi, Ank. 2003 
9. Mustafa Necati SEPETÇİOĞLU, Yaratılış ve Türeyiş, İst. 1969 
10. Mehmet TEKİN, Şifahi Sular ve Sandıklı Hüdaî Kaplıcası, Güneyde  
Kültür, Nisan 1991 
11. Mehmet YARDIMCI, Yaşamları, Sanatları ve Şiirlerinin Yorumlarıyla  
Âşıklarımız, Ank. 2009 
12. Mehmet Yardımcı – Cahit Kavcar, Efsanelerimiz, Malatya, 1990 
13. Muhsine Helimoğlu YAVUZ, Diyarbakır Efsaneleri, Ank. 1990 
 



KÜLTÜR EVRENİ - UNIVERSE OF CULTURE - ВСЕЛЕННАЯ КУЛЬТУРЫ 
 

 86 

 
 

 
WORK CULTURE WITH AN EMPHASIS ON 

ORGANIZATIONAL CULTURE AND PROVIDING SOME 
STRATEGIES ITS PROMOTION” 

 
TEŞKİLATDA İŞ KÜLTÜRÜNÜ TEMİN ETMEK VE ONUN 

GELİŞMESİ İÇİN BAZI STRATEJİLER 
 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУЛЬТУРЫ РАБОТЫ В ОРГАНИЗАЦИИ 
 
 

Forrough Khalil ASGARZAD* 
 
 

Özet  
Makalede; çok yönlü gelişmek için öncelikle kültürünün gelişmesinin 

gerekliliği ortaya konuyor. Gelişen kültür bir ülkeyi ve insanları ileriye götürüyor, 
sosyal topluluklara güzel idealar aşılıyor. Organizasyon kültürü ve sosyal kültür 
gibi anlayışlara sahip olan ve bunları karşılayarak ortaya koyabilen iş kültürünü de 
geliştiriyor. Sanayi dünyasında insanın stratejik rolünü ortaya çıkarmada bu 
bilgilenmeler gerekli olmaktadır. 

İş hayatında üretimin artması için iş kültürü anlayışının önemi giderek 
artmaktadır. Gelişme programlarında iş kültürü kategorik olarak reddedildiğinde o 
zaman toplumun gelişmesinde, sorunların çözülmesinde çözümsüzlük ortaya 
çıkıyor. 

İş kültürünün gelişmesinde asıl prensiplerinden biri de rehberliktir. 
Rehberliğin güçlendirilmesi gereklidir. İş hayatı; toplumun yararlı ve sosyal 
kurumlarını düzenlemede en önemli unsurdur. İnsan hayatının esas temeli iş 
gücüdür. Bu makalede; iş kültürünün ne olduğu ve onu geliştirmek için neler 
yapılması gerektiği ortaya konuluyor. 

Anahtar kelimeler: kültür, iş kültürü, insan gücü, gelişme, program  
 

Abstract 
Culture has always been introduced as the greatest prerequisite to achieve 

comprehensive development. Development oriented culture always guides and 
leads different social masses towards achieving a great idea, that is, comprehensive 
development of the country. Compared to concepts such as organizational culture, 
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public culture and the like, not more definitions have been offered to the concept of 
work culture, while in the advanced industrial world due to more awareness about 
the strategic role of human force and its attitudes to work and production the 
concept of work culture has gained increasing importance. Hence, if we ignore the 
categories of work and its culture in development programs, then we have really 
been indifferent about a major element in development issues of the society. 

Work and work culture should be established in order for fundamentals of 
work culture to be established and steps to be taken in the same direction with its 
strengthening. Work has a key role in giving balance to economical and social 
structures of the society. It can be said that all of other consequences of human life 
depend on the work, and continuity of a social system and a civilization is based on 
their power in keeping the work the work and guiding the tendencies towards the 
work in the same direction as desirable goals. The aim of the present paper is 
studying work culture and providing some solutions to promote it. 

Key words: culture, work culture, human force, development, program. 
 
 
Introduction: 
Work culture as the life style has a fundamental and underlying role in 

promoting dynamic levels of the societies. Compared with concepts such as 
organizational culture, public culture and the like, not more definitions have been 
made to the concept of work culture. Providing possibilities for making decisions 
on the basis of wisdom and tact in all steps of the life, particularly from the 
childhood stages is considered one of the main and influential foundations in 
creating and strengthening work culture. Researches done by experts of social 
issues show that in the advanced world, due to more knowledge about the strategic 
role of human resources and its attitude to work and work production, the concept 
of work culture has gained increasing importance. When work culture is 
institutionalized, work is considered as a value and all people of the society in 
different levels consider “working ”as harmonized development way of the 
community and help the economic development through the right operating.  

The term work culture consists of combining two concepts of culture and work. 
When the subject of speaking is culture the aim is growth or way of doing a certain 
issue and its being objectified. The modality of an action or behavior has its root in 
faiths, beliefs, knowledge, information and, collectively, joint accepted things of 
members of a society or a group. In relation to the concept of culture, “Edgar 
Shine” says: “Culture has been made by a human group. Wherever a group enjoys 
shared experiences adequately, culture will be formed. Family environment and 
working group environments are the first places for the culture to be formed. 
Nationality, religion, language, shared technical and scientific fields related to a 
small or large group of the society are causes of creating work culture. 
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Work has multiple definitions. In philosophy, work means any action that 
happens by the subject. In physics work refers to energy in motion but the 
considered definition of work in work culture is its economical activities that 
means handworks and intellectual activities which cause value added in producing 
goods or services. 

In general, work culture is: the set of joint values, beliefs, and knowledge that 
have been accepted by a work group in doing activities related to production or 
creating value added. In other words, work culture means: “Which internalized and 
collectively accepted values and attitudes have been placed in the minds of 
employees of an organization?” According to this approach organizational culture 
can be considered as a more general phenomenon that some part of it concerns the 
way of doing things and this is called work culture.  

 
The Concept of Culture  
Culture has been used as a technical term in writings by the mid-nineteenth 

century anthropologists. When we want to speak about culture, we mean the way 
of doing a certain issue and its being objectified. The modality of an action or 
behavior in a certain field has its root in faiths, beliefs, knowledge, information 
and, collectively, joint accepted things of members of a society or a group. For 
example, when we speak about “The culture of food consumption” of a certain 
country, we mean the attitudes, knowledge, and internalized beliefs of the people 
of that country concerning food consumption. Regarding the above said things it 
can be said: “Culture is a set of beliefs, thoughts and intellectual things of human 
beings in the history that has made the ground ready and given continuity for 
human being’s excellence and forming a specific identity for him. Culture is an 
interchangeable and shared set of owned things and backgrounds of human 
societies, and yet, it is one of the most common, most complex and full of the most 
ambiguous concepts that can be studied as a transferable capital from one 
generation to another one. 

 
Concept of Work: 
Work is an essential part of the life. As human beings, we are in need of many 

things such as clothing, entertainment, travel, education and other amenities that 
we’ve become accustomed to them. Work is not understandable without its 
technological position. In different historical stages and different cultures it take 
different forms for itself. Comparing the work in advanced countries and the Third 
World countries shows that in those countries not only technology is completely 
different, but methods of motivating and social relations are changed over time. If 
we compare the work in today’s world with the work in Industrial Revolution, 
Middle Ages, we will see that work has multiple definitions. Many definitions have 
been presented by different specialists with different schools of thought. In 
“Sokhan Persian Dictionary”, work has been defined as: “ what someone does, 
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action, daily activity that the person is busy doing it and usually gets salary for it” 
(Page 20). 

Usual and common usage of the word “work” is limited to physical work, but 
this is not the general meaning of the “work”, so any scientific definition of work 
should also contain intellectual efforts because in new technologies, minds and 
arms are equally needed. However this should not cause workers who work 
physically and using their hands to be considered in lower status in the community 
in terms of material blessings. In general, common and usual usage of the work is 
limited to the human being. But not all experts have defined “work” uniformly. 
“Adam Smith” relates the work for both the nature and human being and says: 
“Nature takes effort along with human being.” 

Today all economic experts consider the word “work” limited practically to 
human’s work. Some work-experts use the item for difficult and painstaking efforts 
and don’t consider as work, any attempt that creates joy or happens for pleasure . 
English economists, "William Standey Jevons" believe that “work” is any difficult 
attempt of the mind or body that takes place in part or fully regarding the future 
profits. However the new concept of work is : “ Any attempt such as the work of 
actor, judges, farmers, and writers that satisfies the need or creates a benefit should 
be considered work, but not every work is productive work, i.e. it doesn’t produce 
a thing or service. Some definitions of work are as follows: 

Work is one of the production factors that contains all economic activities of 
human being ranging from intellectual work to physical work, specialized and non-
specialized to produce wealth. Work can be defined as doing tasks that involve 
mental and physical efforts and their aims are to produce goods and services that 
will meet human needs. Job or career is the work that is done for an individual or a 
regular salary. In cultures, work is the basis of economic system and contains 
institutions that deal with production and distribution of goods and services. Work 
has several features and the most important of them are as follows:  

- It is permanent and perpetual 
- It leads to producing goods and services 
- Some wages are considered to be paid for it. 
- It leads to establish physical excellence and maintaining physical and mental 

health of the mum beings. 
- It strengthens social relations and satisfies social needs. 
- It leads to self purification and preventing social and moral corruptions. 
- It is a means for measuring the strengths and weaknesses of human beings. 
-  
Concept of Work Culture: 
Work culture should be considered a dynamic concept that goes through its 

evolutionary process during industrialization. Extraction of work culture is the 
manner in which national products are produced and knowing about their amounts. 
This will affect the social welfare and in turn, production will greatly affect the 
work culture and social relations. 
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Work culture is originated from organizational culture. Organizational culture 
is an unclear phenomenon. In order to make decisions o on organizational culture 
and work culture, it is necessary to differentiate and separate fundamental guide 
beliefs from daily beliefs. In an organization, excellent guide beliefs make the 
grounds ready for creating practical and real beliefs of work and life.  

Guide beliefs can be classified into two group: external beliefs that concern the 
manner of competition and guiding the business affairs, and internal beliefs that 
concern the manner of managing and guiding the organization. If we consider the 
culture briefly as the set of values, beliefs and shared and accepted knowledge of a 
group and also consider the work as economic activities leading to values added, 
then work culture will be the set of values and shared and accepted knowledge of a 
work group in doing activities related to production and / or creating values added 
(13. P. 45). According to this approach organizational culture can be considered as 
a phenomenon that some part of it relates to the manner of doing work, and this is 
called work culture. When work culture in an organization or society is valued 
poorly, this means that employees do not tend to do useful work and consequently, 
their activities will enjoy less effectiveness and efficiency. Under such conditions, 
applied resources will not have the maximum possible efficiency.  

The problem of creating positive work culture and eliminating negative 
cultures in organizational issues is one of the subjects that today organizations are 
faced with. It seems that, this concept has relatively the same form in both 
advanced technical countries and developing countries. Although compared to 
developing countries it is for several years that developed countries are on the half 
way of creating positive work culture and developing positive feelings for operator 
in their human resources, they have achieved remarkable successes. But to say that 
all the factors in the world’s advanced organizations are at the same direction for 
prosperity of their ideal and positive work culture, then we have gone a byway, 
because the issue of developing organizational work culture in even successful 
organizations of the world is one of the intellectual concerns of decision maker 
managers of those organizations.  

We shouldn’t forget that managers encounter a more complex factor named 
human being for creating and developing the appropriate organizational culture. 
Human being enjoys power, motivation, belief, and hidden beliefs that should 
positively be realize, and these will not be achieved unless due to an effective and 
powerful management. 

What at first glance to the concept of culture, is of much importance, is 
organizational work and work culture. Paying attention to affecting factors in 
human resources employed in organizations is one of the most important things 
that management science scholars have searched for its further recognition for 
years. Factors such as social ones to recognize the human resource behavior in 
work environment, intellectual factors for meeting the needs of employees through 
working. Organizational factors include organizational structure and management 
theories for the purpose of creating the sense of belonging to the work in 
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organizations, which leads to increase in their efficiencies, and finally supervisors 
and their supervisory methods. 

In general it can be said that positive approach towards the work and enjoying 
the high work conscience are the most valuable construction elements of work 
culture in organizations and a starting point to work better and achieve desirable 
productivity and efficiency. 

 
Effects of Work Culture 
The set of accepted values and attitudes of employees in case of work concept 

may be led to effects that in the two, weak and strong positions for work culture 
will have the following consequences:  

 
Effects of Work Culture 

 
"Positive Aspects Negative Aspects 

Much tend to do much work with high 
motivation. 

Lack of willingness to work, personnel 
office, work slowdown 

Accuracy in processes and products to 
be of high quality 

disregarding the quality of processes and 
products 

Being careful about machinery and 
equipment. 

Neglect to keep requirements and 
equipments of work and production 

empathy, consultation and cooperation 
with others, 

Individualism or being against the others 

joy and vitality at work environment Lethargy, lassitude and impatience at work 
welcoming the positive changes Being resistant or indifferent against any 

changes 
Being satisfied to the self right tend to get more salary than accepted 

standards 
lack of destructive stresses in work 
environment and being away from 

damaging effects of stress 
 

Being infected with destructive stress and 
bearing side effects from stress such as 

eight - of such as gastrointestinal distress, 
unbalanced communication stress , and 

premature aging stress. 
In presence of a positive and strong work culture among the employees of an 

organization, motivation and high quality cooperation, empathy and sympathy is 
something meaningful. In addition, in positive and strong work culture the 
environment is lively and changes are welcomed. No one seeks to receive more 
right than accepted standards and workers’ health is maintained. In case of poor 
work culture individuals seek to escape from work, be against others and maintain 
their own interests. On the other hand, due to the products’ low quality and 
quantity and because of poor work relationships, different types of destructive 
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distresses in work environment and mental diseases will be increased and due to 
lack of accuracy, security in work environment will be decreased. These and many 
other effects and consequences of work culture; suggests the importance of the 
issue. 

One of the most important principles to increase the work efficiency and high 
productivity is creating and strengthening the motivation among those who are 
busy working in different public and private sectors. In this context it should be 
noted that human resources as the most important factor that can effect on and be 
effected from work culture of the society, is under consideration (1, p. 26).  

Today, backed by sociological and psychological theories it can be claimed 
that if in a production system only lifeless rules govern on production, then gaining 
desired efficiency will not be possible. But, if managerial system and principles are 
based on a fixed and positive work culture, it will be hoped to gain the good 
production and high productivity. In other words, although it is true to say that 
machines, equipments, and technology are of values, thought, creativity and 
positive work culture among these tools cause stability in production and create 
positive work culture.  

There are some factors and conditions that form organizational work culture or 
create changes in it, which are as follows: 

 
Indicators of work culture 
The basic question is: “what factors or components make up the work 

culture?”Generally, many factors such as geographic, environmental, economic 
and social factors are effective in forming the work culture. In general there are 
nine factors that are in themselves resulted from governing economic, social and 
cultural conditions, personality system, management system and work related 
organization. They are as follows: 

- Internal and external work values: 
The first determining factor in work culture is the amount of considering the 

work culture as valuable by work force. Work values are classified into two 
categories:  

The first is internal values of the work and they are meant the amount of 
goodness, accurateness and productiveness of the work for human being among 
employees. The second is external values of the work and they are meant the 
amount of achieving economic and social advantages and possibilities such as 
respect, wealth and social status through useful and productive work. 

- Mental Imagination about Business Talent: 
The second factor is individual’s metal imagination about his business talent to 

do works. Final output and input of an individual’s work is equal to his imagination 
about his own talents and capabilities. 
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- Have a Feeling of Organizational Usefulness:  
Manpower at various levels tends to have useful and valuable roles in his own 

organization and to be honored for them. In such a case individual feels that he is 
effective and he will take steps to do works with commitment and spending more 
intellectual and physical energies.  

- The Amount of Organizational Justice: 
The fourth factor in creating work culture that has an infrastructure role, is the 

level justice. This means: “According to the employees’ beliefs, what amount of 
available incomes, authorities, and information are justly and righteously 
distributed among the individuals?” 

 The Amount of Clarity of Roles and Work Methods: 
Obviously, if the most motivated employees are available but their roles, 

methods and work tools are not ready and determined, then, realizing the goals will 
not be possible, and little by little the work culture will be damaged. 

- The Amount of Acceptance of Changes and New Work Methods:  
Another important factor that constructs work culture and is effected by 

organizational internal and external factors is the amount of changeability and 
ability to match with modern methods. Discussing about the resistance against 
changes, and intense attachments to static and fixed situations is among the most 
important problems of organizations that tend to be changed.  

 
Work Culture and Social problems  
As we know, work creates a series of hard social problems. Although most 

people enjoy their own works and are highly satisfied about this, there are 
individuals who are not so. Studies show that work enjoys hidden advantages that 
are identified only when they have been lost. The reason for the fact tha people in 
different cultures do not feel happy when they lose their works is that they have 
accepted the principles of work ethics. 

 
Strategies for Improving the Work Culture 
No doubt, in order to analyze and improve the work culture at every level, it is 

essential to recognize factors affecting the improvement of work culture. 
Interactional relations between work, capital, and organization’s social 
environment in the form of a complete, balanced, and coordinated set are of great 
importance. Improving the work culture depends on how we determine and use the 
main factors of socio-productive system. Basically, improving work culture is 
affected by different factors. In its one side there are culture, social, political, 
technical, and managerial structures of society and in the other side there is natural 
and instructional structures. 

Factors influencing work culture are: 
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1) desired work environment culture: this means that helpful working hours of 
staff be increased 

2) the role of elites and hardworking in improving the work culture: paying 
attention to the roles of scientific, intellectual, cultural, and social elites, should be 
considered more than ever. Being without Decent Democracy means 
industrialization without meaning. But hardworking shouldn’t also be ignored. In 
order to train superior persons who, after a while, appear in advanced countries we 
should pay attention to hardworking rather than the mere talent finding. The 
greatest advantage of shifting priority from talent into hardworking is that in this 
way the possibility of participation of most of the society members in social affairs 
is provided (1, p.15). 

3) the role of trade associations on improving the work culture 
Nongovernmental associations have unique roles on creating and strengthening 

the work culture. Trade associations play intermediary roles between human 
resources and management of an economic unit, and strengthening the productive 
roles of nongovernmental organizations is of great value. 

4) the role of families on improving the work culture 
People constantly are being affected by families. So, due to communication 

and bilateral actions between the family and individual it is implicitly and 
indirectly possible to make the desired ground ready for creating and promoting the 
work culture. 

5) the role of management in improving the work culture 
The Most important factor that makes the employees of an organization 

interested in or weary of work is governing management style on the organization. 
If managerial systems support these interests and conditions, work culture will be 
strengthened and otherwise, it will be weaken.  

6) Work Motivation 
Motivation is the basis and final measure of success in a managerial system. 

Work plays a key role in balancing economic and social structures of the society. It 
can be said that all other consequences of human life depend on the work. 

7) The role of media in promoting work culture 
Since the media, as a comprehensive, general and influential institution can 

play the role of organizer, mentioning the positive work culture among different 
groups of society by using press and mass media, teaching it in a simple and public 
way, and giving reasons for it, is necessary and of great importance. 

 
Conclusion:  
In order to move towards economic prosperity, supporting the positive and 

desired work culture is required. So, the status of work culture should be changed 
through involving in the recognized factor of work culture and trends, insights and 
knowledge required to the work in society and organizations be created. In order to 
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change and promote work culture, using the indexes of the work and paying 
attention to the internal and external values of the work is advised. In fact, despite 
some comments, work is still considered as a valuable phenomenon in society. The 
point that is worth of considering is that managers of organizations are responsible 
for creating changes in work culture. It is not true to say that changes in work 
culture will not be realized unless the work culture in the whole society is 
improved. The experiences of successful organizations in the country shows that 
despite the effect of environmental factors, there are still some possibilities for 
positive changes in organizations and these can make the ground ready for wider 
changes in the whole society. Work culture and accepting the regularities in 
organizations can have desired and usable grounds on productivity and achieving 
the competitive advantages. In order to give value to production and profitability, 
promoting the work culture in organization and society is necessary.  

Work culture bears no concept with the work. Working and work culture 
should be institutionalized. In this way it will be possible to constitute foundations 
of work culture and take steps to improve it. By work culture it is meant to accept 
principles, models, behaviors and the rules of production industry that should be 
created, cared for, and made applicable. No doubt, economic structure of the 
society influences the work culture. It is clear that under conditions of availability 
of plenty of benefits for most of the jobs that have been resulted from changes in 
socio-economic structure of society, and income distribution changes for the losses 
of holders of work production factor and to the benefits of capital holders, work 
culture will be shaken loose and damaged. When rate of high inflation is constantly 
present in the societies’ economy, and because of inflexibility in case of costs, 
compensation for work services is reduced every day, it is not reasonable to expect 
high work mentality and work ethics. 

Some factors that should mostly be considered are: the sense of commitment, 
sensitivity and loyalty towards the organization, good communication skills, 
collaborative abilities, social commitment, technical skills, and acceptance of 
change. Before anything, it can be said that the manpower of high quality has a 
productive behavior. It is only the occupational behavior of the worker, engineer or 
manager that practically causes the works to be done with more or less efficacy. 
This behavior in turn results from complex compounds, but it is completely 
different from personal attributes, organizational attributes such as attitudes 
towards the work, skill, knowledge, opportunities, etc. Thus, in order to change the 
behavior of work force and making it, more productive, balanced and harmonious 
method with above said features should be used. Motivation is the basis and 
ultimate measure of success in a managerial system. In fact, motivation, guidance 
and controlling the individuals’ tend to work have the vital importance in nations’ 
progress. Work has a key role in balancing economic and social structures of 
society. It can be said that all the other consequences of human being’s life 
depends on work. Hence, sustainability of a social system and a civilization is 
based on its strength in maintaining guidance to tend to work in the same direction 
as desirable goals. Finally, although the work culture is effective in many 
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institutional factors, especially in production and profitability, it is strengthened in 
boom mode of production. 
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MUHAMMED ES-SAHAVİ`NİN HAYAT VE SANATI 

 
ЖИЗНЬ  И  ТВОРЧЕСТВО  МУХАММЕДА  АС-

САХАВИ  
 

MAHAMMAD AS-SAKHAVİ’S LİFE AND ACTİVİTY 
 
 

Ceyhun MEMMEDOV* 
 

 
Özet 
Makalede; Muhammed es-Sehavi`nin yaşamı, sanatı ve bilimsel çalışmaları 

geniş şekilde ele alınmıştır. Onun aydın bir ailede yetişmesi, erken yaşlarda eğitim 
görmeğe başlaması, babasının onun derin bilgilere sahiplenmesinde büyük katkıda 
bulunması, ilim öğrendiği öğretmenler ve bu amaçla yaptığı seferler hakkında ay-
rıntılı bilgi verilmektedir. Orta Doğu bilim adamları onun bilimsel mirasının öğre-
nilmesine büyük önem vermişlerdir. 19 eseri farklı Arap araştırmacıları tarafından 
incelenerek basılmıştır. Ancak 136 tanesinin ise günümüze kadar gelip ulaşmadığı 
vurgulanmaktadır. 

Yazıda ayrıca, Muhammed es- Sehavi`nin kitaplarının elyazmalarının korun-
duğu ülkeler ve bilimsel eserlerinden de bahsedilmiştir. Onun kendisinden sonra 
zengin manevî miras bıraktığı; bilimsel sanatında Muhammed Peygamber'in hadis-
lerinin, İslam tarihinin, özellikle de Suffa ehlinin İslam'ın güçlendirilmesindeki 
rolünün öğrenilmesinin önem taşıdığı belirtilmiştir. 

Anahtar kelimeler: yaşam, bilimsel, elyazma, Muhammed es-Sehavî. 
 
Summary 
Mahammad as-Sakhavi’s life and activity, his scientific work is widely 

considered in the Article. Comprehensive information on his bringing up in an 
intellectual family, his early age education and his father to pay great attention to 
him to gain deep information, his teachers and the travels he made for those 
purposes is given in the article. It is also mentioned about the Scientists of the 
Middle East paid great attention to learn his scientific heritage, about his 19 works 

                                                 
* Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi Fuzuli Elyazmaları Enstitüsü Doktora Öğrenci-
si/AZERBAYCAN 
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to be published being researched by different Arabian researchers and about his 
136 works have not reached up until now.  

There is also information about the countries Mahammad as-Sakhavi’s 
manuscripts are kept and about his scientific works. It is mentioned that he had left 
rich spiritual heritage and it had had a special role in learning of Mohammad 
Peygambar’s hadith, the history of Islam and the role of suffa people in 
strengthening of Islam.  

Key words: life, scientific, manuscript, Mahammad as-Sakhavi. 
 
 
 
Muhammed bin Abdurrahman Es-Sahavi hicri takvimiyle 831 (1427) yılında 

Kahire şehri mahallelerinden birinde, bilim alanında meşhur olan bir ailede doğdu. 
Es-Sahavi`nin «ed-Dau el-lemi li ehl el-garn et-tesi" kitabında yazdığı dedesinin [1, 
IV, 124-125] ve babasının [1, VII, 205] özgeçmişlerini okuduktan sonra onun aile-
sinin aydınlardan oluşan aile kuşağına mensup olduğu anlaşılır. 

Muhammed Es-Sahavi babasının sayesinde çok erken yaşlarda eğitim almaya 
başladı. Babası oğlunun eğitim görmesini çok istediğinden onu medreseye koydu. 
Kur'an, Peygamber (sav) hadisleri, Arapça ve fıkıh üzerine eğitim alması için or-
tam sağlayarak bilimleri daha derinden benimsemesi amacıyla onu farklı bilginle-
rin emrine verdi [1, VIII, 3]. Sonuçta da Es-Sahavi henüz erken yaşlardan geniş 
kapsamlı bilimsel bilgilere sahip oldu. Bunu, çeşitli meslek sahipleri olan ve ona 
eğitim vermiş 50`ye kadar öğretmenin isimlerinden oluşan uzun listeden da anla-
mak mümkündür. Ona eğitim vermiş öğretmenler; Kur'an ve onun tefsirleri, Pey-
gamberin (sav) hadisleri ve onların yorumları, Arapça dilbilimi ve onun farklı ko-
nuları ve tarih gibi bilimsel alanlarıda eğitim vermişlerdir. Bu konuda es-Sahavi 
kendisinin «ed-Dau el-lemi li ehl el-garn et-tesi» eserinde ayrıntılı bilgi vermiştir 
[1, VIII, 3-5].  

Muhammed bin Abdurrahman es-Sahavi`nin eğitim gördüğü dönem aşamaları-
nı aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz: 

Birinci aşama. Bu aşamada es-Sahavi ilim öğrenmek için babasının desteğin-
den faydalanmıştır. Babası ise oğlunun, döneminin en ünlü hocalarından eğitim 
alması yolunda büyük ilgi ve gayret göstermiş, okuması için onu bir bilginden di-
ğerine götürerek, oğlunun çeşitli bilimsel bilgileri benimsemesinde büyük katkıda 
bulunmuştur. 

İkinci aşama. İkinci aşama Muhammed es-Sahavi`nin öğretmeni, şehrin en 
ünlü alimi İbn Hacerden ilim öğrenmesi ile tanımlanır. Bu aşamada es-Sahavi İbn 
Hacer`den kesinlikle ayrılmayarak, hep onunla olmuş ve onun farklı ve en sevgili 
öğrencisine dönüşmüştür. İbn Hacer vefat ettikten sonra es-Sahavi onun ilminin 
mirasçısı oldu. Es-Sahavi`nin karakteri kendi hocası İbn Hacer'in tabiatıyla tama-
men uzlaşıyordu. Dolayısıyla, es-Sahavi hocası vefat edene kadar değil herhangi 
bir başka akademisyenle ilgilenmek, hatta kendisi hakkında bilgi verirken, öğret-
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meni İbn Hacer'in ilminden faydalanmayı kaçırmamak için kerametli Mekke'ye 
Hac farzını yapmaya gitmeyeceğini söylemişti [2, VIII, 6].  

Üçüncü aşama. Bu aşama, hicri takvimiyle 852 (1448) senesinde es-
Sahavi`nin hocası İbn Hacer vefat ettikten sonra, bilimsel bilgileri daha derinden 
benimsemek için yaptığı seferleri kapsar. O zamanlar es-Sahavi 21 yaşındaydı. 

Bu seri bilimsel yolculuklar sırasında es-Sahavi o dönemde İslam dünyasının 
çeşitli kentlerinde bulunan bilimsel merkezlerde çok sayıda bilim adamlarından 
ders almış, bu merkezlerin bilginlerinden şahadetler (diplomalar) kazanmıştı.  

Muhammed bin Abdurrahman es-Sahavi`nin ardı ardına eserlerin ve yazarların 
adlarını sıralayarak, düzenlediği listede büyük ve küçük kitapların sayısı 300'ün 
üzerindeydi. Bu kitaplar, genellikle seçkin doğu bilginlerinin çeşitli bilim alanları-
na ithaf ettikleri eserleri kapsıyordu. 

Es-Sahavi manevî mirasının toplanması, incelenmesi ve korunmasının yanısıra 
onların fihristinin düzenlenmesine ve yayılmasına da özel ilgi göstermiştir. Bunun 
sonucudur ki o, kütüphanesinde topladığı tüm kitapların adlarını bir cilt haline so-
karak, onların fihristini tertip etmiş ve bu kitaba «Fihris merviyyetihi» adını ver-
mişti. Es-Sahavi`nin bilime ve edebiyata olan büyük sevgisi sayesinde onun döne-
mine kadar çeşitli yüzyıllarda Doğu klasiklerinin yaratmış oldukları kültür abidele-
ri hakkında değerli bilgiler elde etmek mümkün olmuştur. Uzun yüzyıllar içinde 
kaybolmuş bazı yazarların eserleri hakkında bilgiler, işte onun bahsi geçen fihris-
tinden elde edilmiştir.  

Es-Sahavi buluştuğu ve ders aldığı âlimlerin genel sayısının 1200 'e yakın ol-
duğunu belirtmişti [1, VIII, 10]. Es-Sahavi öğretmenlerinden bahseden iki kitap 
daha yazmıştı. Birinci kitaba şöyle bir ad vermişti: «Buğyet er-ravi bimen eheze 
anhu es-Sahavi». Bu kitapta ona eğitim vermiş öğretmenlerinin isimleri yazılı bu-
lunmaktadır.  

Muhammed es-Sahavi`nin seferleri tüm ömrü boyunca devam etmiştir. O, Hic-
ri takvimiyle Pazar günü, Şaban ayının 28`de, 902 (1497) senesinde Medine şeh-
rinde vefat etti. Es-Sahavi Peygamber (sav) camisinin yakınında bulunan ve saha-
belerden çoğunun mezarları bulunan el-Bakî [3, 18] mezarlığına gömülmüştür. 

Es-Sahavi kendisini bir akademisyen gibi eğitmiş ve sanatına belli bir etkide 
bulunmuş şeyhleri hakkında kitabında ayrıntılı bilgi vermiştir. Çünkü onun eserle-
rinde bu veya diğer herhangi bir soruna yaklaşımı, bazı durumlarda kendi şeyhleri-
nin yaklaşımından daha etkili olmuştur. Onun şeyhleri es-Sahavi sanatının bir çeşit 
anahtarıdır. Yurtiçi ve yurtdışında hayatı boyunca bu kadar çok bilimsel yolculuk-
lar yapan, çok sayıda âlimler, şeyhler ve öğretmenlerle görüşerek onlardan ders 
alan Muhammed bin Abdurrahman es-Sahavi gibi çok az bilgin vardır. O işte bu 
yolculuklar sırasında buluştuğu, döneminin seçkin şahıslarından aldığı bilgiler 
sayesinde kapsamlı bakış açısına ve bilimsel bilgilere derinden sahiplenmiş bir 
akademisyen olarak yetişmiş ve kendi döneminin tanınmış şahıslarından biri ol-
muştur. Şeyhleri ona bilimlerin gizemli kapılarını açmış ve bu kapılar arkasındaki 
hazinelerin değerli incileri ile onun fikir dünyasını beslemişlerdir. O, kendi özgeç-
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mişinde şeyhlerinin sayısını göstererek şöyle yazıyor: «onun şeyhlerinin sayısı 
yaklaşık 1200 idi» [4, 18]. Es-Sahavi`nin yazdığı kitaplar arasında "Mecmeu 
'şuyuhihi» isimli esere de rastlanmaktadır. Es-Sahavi burada kendi şeyhlerinin öz-
geçmişlerini alfabetik sırayla düzenleyerek, değerli bir kaynak oluşturmuştur. O, 
«ed-Du el-lemi» isimli eserinin önsözünde şöyle yazıyor: "O, ilim öğrendiği şeyh-
lerinin ve ondan ders almış öğrencilerinin hepsinin özgeçmişini yazmıştır» [1, I, 5]. 

Muhammed bin Abdurrahman es-Sahavi`nin «ed-Dau el-lemi li ehl el-garn et-
tesi» adlı eserini gözden geçirdikten sonra, “yüzlerce öğrenci es-Sahavi`den eğitim 
almış ve ilim öğrenmiştir” diyebiliriz. O, döneminin ünlü bilgini ve öğretmeni ola-
rak genç kuşağın bilimsel bilgileri benimsemesinde büyük katkıda bulunmuştur. 

Muhammed es-Sahavi tüm hayatını ilim öğrenmeye ve öğretmeye, farklı bi-
limsel alanlarla ilgili onlarca değerli klasik anıtlar yaratmaya adamıştır. Eserlerinin 
çoğunluğu bakımından es-Sahavi İslam âleminde büyük ün kazanmıştır. Ünlü aka-
demisyen Hayrettin ez-Zirkili kendisinin «el-Elam» isimli ansiklopedik eserinde 
şöyle anlatıyor: es-Sahavi`nin 200'e yakın kitabı vardır [5, VI, 194]. Hayrettin ez-
Zirkili belli ki bu bilgiyi, es-Sahavi`nin eserlerinden elde ettiği bilgiler üzerine 
vermiştir. Şöyle ki es-Sahavi kendisinin «ed-Dau el-lemi li ehl el-garn et-tesi» 
isimli ansiklopedik kitabında eserlerinin listesini vermiştir [1, VIII, 15-19]. Bu 
listede de onun eserlerinin sayısı, Hayrettin ez-Zirkili`nin verdiği bilgiye yakındır.  

Es-Sahavi`nin eserlerinin sayıca bu kadar fazla olması hiç de şaşkınlık doğur-
mamalıdır. Eğer onun çağdaşı, İslam dünyasının ünlü bilim adamı es-Suyuti'nin 
(849/1445 -911/1505) kitaplarının sayısının 600 olduğunu dikkate alırsak [6, 11], 
bu zaman es-Sahavi`nin eserlerinin pek fazla olmadığını görürüz. Bu veya diğer 
yazarın eserlerinin sayıca bu kadar fazla olmasına rağmen, onlardan çoğunun bir-
kaç sayfadan oluşan küçük risaleler olduğunu unutmamak gerek. Çoğu zaman bu 
risaleler herhangi bir konuya cevabı veya bir olay üzerine imzalanan fetvayı içerir. 
Bunu es-Suyuti'nin "el-Havi fi-l-Fetavi» kitabında açıkça görebiliriz. Bu kitap es-
Suyuti'nin onlarca eserlerini, daha doğrusu imzaladığı fetvaları içerir. «EI-Havi fil-
Fetâvâ» kitabı sadece iki küçük ciltte basılmıştır. 

Muhammed es-Sahavi`nin bilimsel mirası çağdaş araştırmacıların ilgi odağında 
olmuştur. Şimdiye kadar onun 19 adet çeşitli hacimli, farklı bilim dallarına adan-
mış eserleri Arap araştırmacıları tarafından incelenmiş ve Arap ülkelerinde basıl-
mıştır. Onun Muhammed Hasan er-Rabi tarafından ilk olarak araştırmaya alınmış 
«Tercemet Şeyh el-İslam en-Nevavi» isimli eseri, 1935 yılında Mısır'da «Toplum 
en-yayın ve't-telif el-Ezheriyye» yayınevi tarafından basılmıştır. Bunu takiben ayrı 
ayrı eserleri farklı yıllarda ana vatanı olan Mısır'ın yanısıra Suudi Arabistan'da, 
Ürdün'de, Lübnan'da, Suriye'de ve başka Arap ülkelerinde araştırılmış ve basılmış-
tır. 

Es-Sahavi eserlerinin orta yüzyıl elyazmaları Avrupa, Asya, Afrika ve Amerika 
kıtaları ülkelerinde, özellikle Mısır, Suudi Arabistan, Ürdün, Pakistan, Almanya, 
Fransa, ABD ve başka ülkelerde yaygındır. Bilim adamının yarattığı eserlerin bü-
yük bir kısmı (136`sı) günümüze kadar gelip ulaşmamış yahut onlardan bazıları 
bize bilinmeyen özel koleksiyonlarda veya yazma fonlarının henüz işlenmemiş 
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kütüphanelerde korunmaktadır. Dolayısıyla, es-Sahavi eserlerinin büyük bir kısmı 
hakkında elimizde hiçbir bilgi yoktur. 

Muhammed es-Sahavi`nin bilimsel sanatında Muhammed Peygamberin (sav) 
hadislerinin toplanması ve yorumu özel bir yere sahiptir. O, bu şerafetli hadislerin 
bir kısmını daha ayrı ayrı âlimlerden ders alırken onların siparişi üzerine toplamış-
tır. Bu tür eserlere örnek olarak onun «el-Mekasid el-hasene fi beyanı Kesirin bin 
ehedis el-muştehire ale'l-elsine», «el-Ecvibe el-mardiyye ani'l- asilet el-hadisiyye», 
«el-Cavahir el-mukellele fil-ehadis el-muselsele», «ed-Dürer ve'l-leal fi hadis el-
abdal», «el-Ehadis El-buldeniyyet», «el-Erbain li İbn eş-Şuhne », «el-Ehadis el-
mütebeyine el-mutun ve'l-esenid», «bezl el-himme fi ehadis karı-rahme», «et-
Tuhfet el-munife fi ehadis Ebi Hanife» ve nice bu konuda yazılmış kitaplarını gös-
terebiliriz. Bazı durumlarda es-Sahavi Peygamber (sav) hadislerini konularına göre 
gruplara ayırarak ayrıca bir kitap haline sokmuş ve yorumlamıştır. Bilginin «Tahric 
Ehadis El-adilin li Ebî Naîm» adlı eseri bu tür kitaplardan sayılır. Ebu Naim tara-
fından toplanmış, bu kitaba dahil olan Peygamber (sav) hadislerini es-Sahavi yo-
rumlayarak, onu hükümdarlara, Gazilere, kanun ve adalet koruyucularına, ayrıca 
insanların Peygamber (sav) hadisleri ruhunda geliştirilmesine doğrultmuştur. Bu 
kitabın içerdiği hadisler; hükümdarları ve gazileri, adaleti korumaya, her türlü zul-
mü ve adaletsizliği yasaklamaya ve onu önlemeye çağırmaktadır. Onun «el-Ehadis 
El-buldeniyyet» isimli kitabı da bu tür eserlerdendir.  

Ansiklopedik eserler Muhammed bin Abdurrahman es-Sahavi`nin sanatında 
özel bir yere sahiptir. Bu eserler farklı akademisyenlerin, ünlü şahısların, 
hükümdarların, aydınların, şeyhlerin, yazarların, gazilerin, din adamlarının vb. 
özgeçmişlerini kapsamaktadır. Bu eserler gerek yazarın döneminde yaşamış, 
gerekse ondan önceki yüzyıllarda yazıp yaratmış farklı şahısların hayatı, sanatı, 
eserleri, onların ilişkileri ve seferleri hakkında detaylı bilgiler vermesinin yanısıra, 
hem de tarihi olaylar, dönemin siyasal ve kültürel hayatı vb. hakkında bilgilerle 
zengindir. Es-Sahavi`nin bu tür eserlerinden biri de «ed-Dau el-lemi II ehl el-garn 
et-tesi» adlı ansiklopedik kitabıdır. Oldukça değerli bir eser saylan bu yazılı anıt 
Lübnan'da altı cilt halinde basılmıştır. Her bir cilt ise iki büyük bölümden oluşur, 
yani gösterilen anıt eser 12 büyük cilt halinde basılmıştır. Gerçek anlamda büyük 
bir ansiklopedi olan bu anıt eser hicri takvimiyle 9. (15.) yüzyılda doğmuş, yaşamış 
ve vefat etmiş farklı şahısların özgeçmişlerine ithaf edilmiştir. Bu eser aynı 
zamanda yazarın kendi hayat ve sanatını öğrenmek açısından en muteber bir 
kaynaktır. Es-Sahavi`nin yarattığı bu değerli anıt eser hicri takvimiyle 9. yüzyılın 
en değerli bir salnamesidir. 

Anlamlı bir hayat yaşayan ve döneminin seçkin şahıslarından biri olan 
Muhammed bin Abdurrahmân es-Sahavi henüz erken yaşlarda döneminin meşhur 
bilim adamlarından ve öğretmenlerinden eğitim alarak, ilmi bilgiler edinmiş ve 
yorulmak bilmeden yaptığı seri araştırmalar sayesinde geniş bakış açısına sahip bir 
akademisyen olarak yetişmiş ve çeşitli bilim alanlarına ilişkin rengârenk eserler 
yazarak, kendisinden sonrasına varlıklı bir miras bırakıp gitmiştir. Bu tez 
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çalışmasının araştırma konusunu da bu mirasın bir örneği «Richanul-keffe fi beyan 
nubzetin bin ahber ehlis-ı Suffa» eseri oluşturur. 
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Abstract 
We know that women and men differ significantly in behavior, interests, and 

attitudes . Most of our social structures and more reflect these difference Gender-
role development is one of the most important areas of human development . In 
fact , the sex of newborn sets the agenda for a whole array of developmental 
experience that will influence the person throughout his or her life. Several theories 
have been proposed to account for sex differences and the development of sex roles 
on the one hand ,theories who stress biological processes suggest that genetic , 
anatomical and hormonal variation between the sexes are largely responsible for 
sex-linked behavioral differences which , in turn will predispose males and females 
to adopt gender-consistent sex roles. I will discuss three that are traditional and one 
that reflects a more contemporary approach. First, according to classical 
psychoanalytic theory Second, social learning theory, which has been widely 
applied in accounts of gender socialization, views gender identity as formed 
through imitation, direct reinforcement for sex-typed activities. Third, cognitive 
development models assume that an individual’s understanding of gender may be 
different at different ages. 

Key words: Development, gender-role, psychoanalytic theory, social learning 
theory, cognitive development models 

 
Özet 
Makalede; erkek ve bayanların karşılıklı ilişkilerinde ve davranışlarındaki fark-

lılıklar araştırılmaktadır. Bu farklar insan gelişiminde genlerin rolüne dayanmakta-
dır. Kadın ve erkek farklılıklarıyla ilgili birkaç teori bulunuyor. 

1. Freud’un psikoanalitik teorisi  

                                                 
* The PhD student in General and Personality of Psychology in Baku State 
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2. Sosyal idrak teorisi  
3.   Gelişme anlayışı teorisi 
Bu teoriler erkek ve bayan ilişkilerindeki rolünü ortaya koyuyor. 
Anahtar Kelimeler: gelişme, genlerin rolü, psikoanalitik, sosyal idrak, 

gelişme anlayışı.    
 
 
 
We know that women and men differ significantly in behavior ,interests, and 

attitudes . Most of our social structures and more reflect these differences ; they 
seem to be a universal phenomenon across cultures ,and it is clear that the specific 
behaviors and interests deemed appropriate for men and women are culturally 
influenced . We see this everywhere , including the adult education classroom . 
Consider the woman who has recently decided to return to school to complete her 
college degree but whose choice of major and career option are limited by her 
notion of herself as incapable of learning mathematics .Or what of the male college 
student who chooses a program in occupational therapy because it seems more 
socially acceptable for a man that the nursing program he’d really prefer? How 
exactly do we explain this gender-based differences?(Gordon.s.29) 

 Gender-role development is one of the most important areas of human 
development . In fact , the sex of newborn sets the agenda for a whole array of 
developmental experience that will influence the person throughout his or her life 
.(Macccoby.s.265) 

 Several theories have been proposed to account for sex differences and the 
development of sex roles on the one hand ,theories who stress biological processes 
suggest that genetic, anatomical and hormonal variation between the sexes are 
largely responsible for sex-linked behavioral differences which , in turn will 
predispose males and females to adopt gender-consistent sex roles . on the other 
hand, many develop-mentalists believe that social factors are crucial in determining 
both sex differences in behavior and the outcomes of the sex typing process . 
Historically , the most influential of these “social” theories have been Freud’s 
psychoanalytic model ,social learning theory ,Kohlberg’s cognitive-developmental 
theory . and (more recently ) Martin and Halverson’s gender schema (or social 
information –processing )theory . in this section we will briefly review these 
theories and discuss gender role development. (Shaffer.s.483) 

 Theoretical Models of Gender Identity Development. What are the 
mechanisms for acquiring gender identity? 

I will discuss three that are traditional and one that reflects a more 
contemporary approach. 

First, according to classical psychoanalytic theory, fear of retaliation from his 
father causes the boy to separate himself from the mother to whom he initially 
develops an infantile sexual attraction (the Oedipal complex) and develop a gender 



KÜLTÜR EVRENİ - UNIVERSE OF CULTURE - ВСЕЛЕННАЯ КУЛЬТУРЫ 
 

 105 

identity in affinity with the father. Girls, however, resolve their phallic stage 
through identification with the mother, who like themselves, lacks the enviable 
penis. Chodorow (1978) offers a reformulation of this psychoanalytic explanation, 
arguing that girls, because they are mothered by someone of the same sex, come to 
define themselves in terms of attachment to others; boys come to define themselves 
as separate and distinct. 

Second, social learning theory, which has been widely applied in accounts of 
gender socialization, views gender identity as formed through imitation, direct 
reinforcement for sex-typed activities, and vicarious learning from peer and adult 
models with similar reinforcement (Burr, 1998). This strand of theory provides the 
basis for socialization theories of gender identity development. Burr also notes that 
in addition to real-life models, people have a rich source of symbolic models 
through television, advertisements, films, books, comics, and so on. 

Third, cognitive development models assume that an individual’s understanding 
of gender may be different at different ages and that the development of gender 
understanding parallels the development of a person’s ability to reason about other 
aspects of the world. Kohlberg (1966) proposed several stages of gender 
development: gender identity—children are able to label themselves and others by 
gender, based on physical characteristics; gender gender constancy -they 
understand that gender is constant across time and situations and not contingent on 
what they wear or how they behave. Cognitive developmentalists also emphasize 
the development of concepts about gender and gender schema, which in turn 
influence future observations of the world. Based on gender schema theory, 
assumptions about appropriate roles, occupations, and traits become associated 
with gender labels. Finally, Bem (1993) formulates what she calls an enculturated 
gender lens theory of gender identity development by situating the individual in a 
social and historical context. 

To this she adds the concepts of androcentrism and gender polarization, noting 
that through immersion in social practices that convey both male privilege and 
vigilance to male-female differences, the individual (albeit unwittingly) comes to 
collaborate in the reproduction of male power. 

By the time people reach adulthood, however, it is not just the culture that is 
limiting them to half their potential. It is also their own readiness to look at 
themselves through the androcentric and gender-polarizing lenses that they have 
internalized from the culture.... In other words, they are limited by their encultured 
readiness to constantly ask, “Does this possible way of being or behaving 
adequately match my culture’s conception of a real man or a real woman?” and to 
answer the question with “If not, I’ll reject it out of hand. If so, I’ll consider 
exploring it further . 

These four types of theories together suggest the multiple ways that gender 
identity is constructed and maintained. Culture also exerts its influence in specific 
ways, and I turn now to examine that dimension. 
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Cultural Influences on Gender Identity. The influences on gender identity 
development in childhood are numerous and pervasive.(Burr.s.327) 

Gender-role development is one of the most important areas of human 
development. In fact, the sex of a newborn sets the agenda for a whole array of 
developmental experiences that will influence the person throughout his or her life. 

The often controversial study of the development of gender is a topic that is 
inherently interesting to parents, students, researchers, and scholars for several 
reasons. First and foremost, one's sex is one of the most salient characteristics that 
is presented to other people. Second, who one is as a male or a female becomes a 
significant part of one's overall identity; it is one of the first descriptors people use 
about themselves. Labeling oneself as a "boy" or "girl" can begin as early as age 
eighteen months. Third, gender is an important mediator of human experiences and 
the way in which individuals interact with each other and the physical 
environment. Individuals' choices of friends, toys, classes taken in middle school, 
and vocation all are influenced by sex. Finally, the study of sex, gender 
development, and sex differences becomes the focal point of an age-old 
controversy that has influenced the field of developmental psychology: the nature-
nurture controversy. Are gender roles and sex differences biologically determined? 
What are the effects of society and culture on gender and sex? How do biology 
(nature) and environment (nurture) interact and mutually influence each other in 
this significant dimension of human development?(Beal.s.148) 

When discussing gender-role development, the definitions of the terms "sex" 
and "gender" need to be understood. Referring to the nature-nurture controversy, 
scholars have found it important to distinguish those aspects of males and females 
that can be attributed to biology and those that can be attributed to social 
influences. The term "sex" denotes the actual physical makeup of individuals that 
define them as male or female. Sex is determined by genetic makeup, internal 
reproductive organs, the organization of the brain (such as in the control of 
hormone production), and external genitalia. By contrast, the behavior of 
individuals as males or females, the types of roles they assume, and their 
personality characteristics, may be as much a function of social expectations and 
interactions as their biological makeup. For example, in American culture, females 
are expected to be nurturing, and males aggressive. These behaviors and 
characteristics are dependent upon the social context. In order to differentiate social 
roles and behaviors from biological features, scholars refer to these as "gender" and 
"gender roles." Obviously, sex and gender are intertwined. Social expectations 
usually are enacted once body parts reveal the biological makeup of the individual. 

Both sex and gender have a developmental story to tell that begins before birth 
(prenatal) and continues throughout the lifespan. Important developmental changes 
occur from conception through the adolescence years, and there are important 
theoretical perspectives and research studies that have tried to shed light on these 
developmental accomplishments.(Fagot.s.663) 
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Prenatal Development 
Gender-role development begins at conception. If the fertilized cell has an XY 

chromosomal pattern, the baby will become a genetic male; an XX chromosomal 
pattern will lead to a genetic female. There cannot be a genetic male without that Y 
chromosome. Sometimes there are aberrations to these patterns, which can 
ultimately lead to a number of syndromes such as females with only one X 
chromosome (Turner's syndrome) or males with two Xs and one Y (Klinefelter's 
syndrome). Frequently these syndromes result in some form of cognitive and 
physical impairment. 

At around week six of gestation, the hormone testosterone will stimulate the 
tissues into developing into the male internal organs; otherwise, the organs will 
become part of the female reproductive system. Then, by around three or four 
months, the external genitalia are formed. It is also during early prenatal 
development that the brain, bathed by the male and female hormones, may 
differentiate into a "female" or "male" brain (for example, female brains may be 
more symmetrically organized), but most of this research is still inconclusive. 
(Halpern.s.469) 

Prenatal sex differentiation culminates at birth. When the proclamation of "It's 
a boy!" or "It's a girl!" is made, the complex process of socialization begins. It is 
important to recognize that the path of prenatal development may take significant 
deviations. Aside from the chromosomal abnormalities already mentioned, there 
are instances during prenatal development when females are bathed by the male 
hormones (androgens), and situations where male genital tissues are insensitive to 
the differentiating function of the male hormones. Both situations can lead to a 
baby born with ambiguous genitalia. In such situations, parents face agonizing 
decisions: whether to surgically "correct" the condition and whether to raise the 
baby as a female or as a male.(Shaffer.s.486) 

Infancy 
Overall, the sex differences between boys and girls in the first year of life are 

minimal. Boys may be a bit more active or fussier and girls more physically mature 
and less prone to physical problems, but that may be the extent of the significant 
differences. Yet, baby boys are bounced and roughhoused, whereas girls are talked 
to more. Mothers tend to ignore the emotional expressions of their infant sons, 
while fathers spend more time with their boys than with their girls. Even during 
infancy, their names, their clothing, the "sugar and spice" messages in baby 
congratulation cards, and their room furnishings shape girls and boys. According to 
Marilyn Stern and Katherine H. Karraker, adults will characterize the same baby as 
strong and hardy if they think it is a male, and delicate and soft if they think it is a 
female. In these and other ways, gender-role socialization has already begun in 
earnest.(Wade.s.33) 
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Early Childhood 
The years from about age two to age six are crucial years in the development of 

gender roles. It is during these years that children become aware of The years from 
about age two to age six are crucial in the development of gender roles. During 
these years, children become aware of their gender, where play styles and 
behaviors begin to crystallize around that core identity of "I am a girl" or "I am a 
boy." (Reflection Photolibrary/Corbis) their gender, where play styles and 
behaviors begin to crystallize around that core identity of "I am a girl" or "I am a 
boy," and that the social context of family, school, the peer group, and the media 
exert potent messages in stereotyped ways. Because of the centrality of gender-role 
development during these years, most theories of social and personality 
development highlight the early childhood years. For example, in the 
psychoanalytic theory of Sigmund Freud, in the third stage of psychosexual 
development a male child encounters the Oedipal Crisis, a time when the only way 
in which he can cope with his desire for his mother and fear of his father is to 
completely identify and incorporate his father's characteristics within himself. 
Freud posited a similar process for girls' desires for their fathers (the Electra 
complex). Although many contemporary psychologists do not agree with this 
theory in general, Freud is credited with highlighting the development of gender 
and gender-role behaviors very early in childhood and their link to identification 
with parents. 

Social learning theory, developed by Albert Bandura, emphasizes the 
importance of children's imitation of the behavior of others (models). The theory 
posits that boys learn how to behave as boys from observing and imitating 
masculine behaviors, especially from their fathers, and girls learn from imitating 
females, especially their mothers. When children imitate same-sex behaviors, they 
are rewarded, but imitating the other sex may carry the threat of punishment. 
Although the research indicates that most parents value the same behaviors for 
their sons and daughters, some rewards or punishments are given on the basis of 
gender typing, particularly during play. This is even more true for boys than for 
girls, with fathers being the most punitive if, for example, they observe their sons 
playing with Barbie dolls or sporting red fingernail polish.(Bandura.s.218) 

Finally, cognitive developmental theory underscores the importance of 
understanding what it means to be a boy or girl in the development of gender roles. 
In 1966 Lawrence Kohlberg conceived of gender development as a three-stage 
process in which children first learn their identity ("I am a boy"), then gender 
stability ("I will always be a boy and grow up to be a man"), and finally gender 
constancy ("Even if I wore a dress, I would still be a boy"), all by about six years 
of age. A newer version of this approach, formulated by Carol Martin and Charles 
Halverson in 1981, emphasized the development of gender schemas— children's 
ideas of gender that help them categorize experiences as relevant to one sex or the 
other. 
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Regardless of which theoretical explanation of gender roles is used, the early 
acquisitions of such ideas and behaviors make for very stereotyped youngsters. 
Because young children see the world in black- and-white terms, they may go as 
far as to insist that only men could be physicians, even when their own pediatrician 
is a woman! (Halpern.s.478) 

Middle Childhood 
Whereas parents play a significant role in gender socialization when their 

children are very young, when most Western boys and girls enter school they 
separate into gender-segregated groups that seem to operate by their own set of 
peer-driven rules. Gender segregation is such a widespread phenomenon that boys 
and girls seem to work and play together only when there is a coercive adult 
present. During unstructured free time, the lapse into the "two cultures of 
childhood" (Maccoby 1998, p. 32) is quite obvious—the other sex becomes 
"toxic." A typical boys' group is large, competitive, hierarchical, with one or two 
boys at the top of the pecking order, and organized around large group outdoor 
activities such as sports. Rough-and-tumble play and displays of strength and 
toughness frequently occur. In contrast, girls' groups tend to be smaller and 
dependent on intense, intimate conversations where the emphasis is upon 
maintaining group cohesion. Girls try very hard to be "nice" to one another, even as 
they attempt to covertly promote their own agenda. In her 1998 book The Two 
Sexes, Eleanor Maccoby stated her belief that this segregation, hints of which may 
be seen as early as age four or five, begins when girls shy away from their 
exuberant, active male playmates, who do not rely as much upon language for 
persuasion and influence. The boys' groups ultimately evolve into a strict order that 
avoids anything perceived as feminine. Girls have much greater latitude in 
American society to cross that sacred border. Maccoby contended that these 
interaction styles, to some extent, continue throughout adolescence and 
adulthood.(Shaffer.s.495) 

Adolescence 
Erik H. Erikson believed that adolescence represented a crucial turning point in 

the development of a sense of identity. All of the physical, social, and cognitive 
changes of these years lead to frequent soul-searching about "Who am I?" Such 
uncertainty and insecurity also can further promote conformity into one's gender 
role, or "gender intensification." During early adolescence, boys may emulate 
"macho" role models and be quite homophobic; girls may adhere to strict dress 
codes (e.g., that which is "in") and play down their intellectual talents and abilities. 
The timing of puberty may also have significant implications for adolescent gender 
development. Girls are more likely to encounter social difficulties when they 
mature early, but for boys the opposite is true. 

For many adolescents, the uncertainties, conflicting demands, and withdrawal 
of adult and community support are predictors of significant problems. Much has 
been written about how difficult the adolescent years are for girls, as they are more 
likely than boys to experience depression, eating disorders, and low self-esteem. 
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This may vary, however, according to the ethnicity of the girl, as African-
American teenagers do not seem to express such negative views about themselves. 
In his 1998 book Real Boys, William Pollack emphasized the realization that 
gender-role socialization makes life hard for boys. Because Western culture 
provides boys little opportunity for self-expression and close emotional 
relationships, the suicide rate and rate of violence in teenage boys is far greater 
than for girls. 

By the end of adolescence, both sexes usually become more tolerant of 
themselves and others in terms of their consideration of gender-related behaviors. 
Individuals' evolution as men and women continues throughout the lifespan, 
however, as each person encounters major life transitions such as marriage, 
parenthood, middle age, and old age. It is important to recognize that although 
humans emphasize the differential paths of boys and girls in the development of 
gender roles, the fundamental dimensions of humanity—male and female—are 
more similar than different.(Fagot.s.672) 

 
BIBLIOGRAPHY 
1-Beal,Carole R,boys and girls:the development of gender roles.New 

York:McGraw-Hill,1994. 
2-Fagot,Beverly I.,and Mary D.Lainbach.’’the young Chaild’s Gender 

Shema:Environmental Input,Internal Organization.’’Child development.1989. 
3-halpern,Diane F.Sex Differences in Cognitive Abilities ,3rd 

edition.Mahwah,|NJ:Lawrence Erlbaum,2000. 
4-Maccoby,Eleanor E.the Two sexes :growing Up Apart,Coming Together 

.Cambridge,MA:Harvard university Peress,Belknap Peress,1998. 
5-Shaffer,daivia .development of psychology.new York ,2010. 
6-Burr,v.Gender and Social Psychology.london:Routledge,1998. 
7-Wade,J.’’African American Men’sGender Role Conflict:The Significance of 

racial Identity .‘’Sex Roles,1996. 
8-Bandura,Albert.social learning Theory.Englewood Cliffs,NJ:Prentice-

Hall,1977 
 
 
 
 



KÜLTÜR EVRENİ - UNIVERSE OF CULTURE - ВСЕЛЕННАЯ КУЛЬТУРЫ 
 

 111 

 
 

 
ARAZ ÇAYININ SAĞ QOLLARININ AXIMININ 
İLDAXİLİ PAYLANMA XÜSUSİYYƏTLƏRİNİN 

TƏHLİLİ 
 

ANALYSIS OF INTER-ANNUAL FLOW DISTRIBUTION 
CHARACTERISTICS OF THE RIGHT TRIBUTARIES OF 

ARAZ 
 

АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 
ТЕЧЕНИЯ ПРАВЫХ ПРИТОКОВ РЕКИ АРАЗ В 

ПРЕДЕЛАХ ОБЛАСТИ 
 
 

Gita EİNOLLAHİ* - Mir Mahmood HOSSEİNİ** 
Mir Mohammad HOSSEİN *** 

 
 
Özet 
Makalede, İran’ın kuzey-batı topraklarında yağışların değişme ve dağılımı 

araştırılmaktadır. Aynı zamanda arazi üzerinde küçük boyda ve suyu az akarsuların 
yıllık su kapasitesi ortaya konuluyor. Araştırması yapılan arazi akarsularının su 
miktarının sınırlı olduğu zamanlarda, su kayıplarının neler olduğu belirtiliyor. 

Anahtar kelimeler: Araz Irmağı, iklim değişmesi, arazi, istatistik, su. 
 
Abstract 
In this paper the issues concerning inter-annual distribution of flow in the 

territory of North-West Iran has been investigated. It has been identified that there 
are sharp changes in inter-annual distribution scheme of small rivers over this 
territory. Research works, which were carried out show that the main limiting 
period of flow over the territory is the summer period, when amount of available 
water resources is limited, simultaneously, water withdrawals due to intense 
irrigation are increased. 

Key words: Araks, climete changes , territory, statistics, results. 
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Araşdırılan ərazi çaylarının qidalanmasında əsasən yaz və yay gur sulu dövrü 
müşahidə oluur. Gursulu dövr, bir qayda olaraq, fevralın əvvələrində, bəzən isə 
ortalarında başlayır və uyunun ortalarına qədər davam edir. Bu zaman illik axımın 
50-60%-i və bəzən daha çox keçir. İkinci çoxsulu dövr sentyabr-oktyabr aylarına 
təsadüf edir və bu zaman illik axımın 10%-dən çoxu müşahidə olunur. Azsulu aylar 
iyul-avgust və dekabr-fevral ayları hesab olunurlar. Şəkildə Zəngmar çayının Maku 
məntəqəsi üçün 22 ilin məlumatlarına əsasən axımın il ərazində aylar üzrə 
paylanma sxemi verilmişdir(şəkil 1). Bu zaman ayrı-ayrı ayların konkret illər üzrə 
orta aylıq su sərflərindən istifadə edilməklə orta çoxillik qiymətləri hesablanmışdır. 
Şəkildən göründüyü kimi, oktyabr ayndan başlanan azsulu dövr fevralın ortalarına 
kimi davam edir. Sonradan, temperaturun kəskin artımı ilə başlananan gursulu dövr 
mart-iyun aylarını əhatə edən gursulu dövr illik axımın 60%-dən çoxunun 
keçməsinə səbəb olur ki, bu da yenidən iyul-avgust aylarında azsulu dövrlə əvəz 
olunur. Daha sonra başqa bir azsulu dövr iyunun sonlarında başlayır və avqustun 
əvvələrinə kimi davam edir. Daha sonra sentyabr və oktyabr aylarını əhatə edən 
başqa bir çoxsulu dövr müşahidə olunur ki, bu da nisbətən qısamüddətli bir 
dövrdür. 

Ərazi çaylarının axımının tədqiqi üçün mövsümlərin komponovkası üsulundan 
istifadə edilmişdir. Bu üsulun tətbiqi üçün su təsərrüfat ilinin başlanğıcını müəyyən 
etmək çox vacibdir və onun başlanğıcı bir qayda kimi çoxsulu dövrdən hesablanır. 
Müxtəlif illərdə məkan və zaman amillərinin qarşılıqlı təsirləri nəticəsində su 
təsərrüfat ilinin başlanması gecikə və yaxud da tez baş versə də ərazidə su 
təsərrüfat ili bir qayda olaraq mart ayından başlayır və fevralın sonunda qurtarır. 
Komponovka üsuluna üstünlük verilməsinin əsas səbəbi ərazidəki çaylar üzərində 
aparılan müşahidə məlumatlarının kifayət qədər və reprezentativ olmasıdır. Qeyd 
etmək lazımdır ki, ərazidən axan çayların suyundan əsasən kənd təsərrüfatında və 
ərazidə yaşayan əhalinin içməli su ilə təmin olunmasında istifadə olunur. Suvarma 
dövrü qış fəslində və payızın sonunda istisna olmaqla demək olar ki, bütün ilboyu 
aparılır. İntensiv suvarma dövrü yay aylarına düşür və bu zaman da çayların 
suyundan geriyə qaytrılmadan istifadə kəskin artır. Buna görə də məhdudlandırıcı 
dövr kimi iyul-fevral ayları, məhdudlandırıcı mövsüm kimi isə iyul-avgust ayları 
qəbul edilmişdir ki, sonuncu dövr də ərazidə kəskin su qıtlığının mövcud olması ilə 
səciyyələnir. Eyni zamanda, hətta qonşu çaylarda belə sudan istifadənin kəskin 
problemlərlə müşahidə olunduğu dövrlər üst-üstə düşməyə bilər. Sudan istifadənin 
və qidalanmanın xarakterindən asılkı olaraq, ayrı-ayrı çaylarda bu dövrlər az da 
olsa dəyişə bilsə də yuxarıda təklif olunan sxem ümumi bir sxem kimi götürülüb və 
ərazidəki bütün çaylara tətbiq olunmuşdur. 
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Şəkil 1. Zəngmar çayında (Maku m.) axımın il ərzində çoxillik paylanma 
sxemi (azsulu ilin sxemi) 
 
Digər çaylarda da bütün müşahidə dövrünə uyğun olan ortalaşdırılmış 

hidroqraf qurulmuşdur və bu hidroqrafın qurulması axımın su-təsərrüfat ilində 
ildaxili paylanmasının əsas xüsusiyyətlərini təyin etməyə və azsulu və çoxsulu 
dövrlərin sxemini verməyə imkan vermişdir. 

Statistik analizdən istifadə zamanı 1960-2005 illərin hidroloji müşahidə 
məlumatlarından sitifadə edilmişdir. Ərazidə su təsərrüfat ilinin başlanması mart-
aprel aylarına təsadüf edir və çox hallarda mart ayına təsadüf etdiyindən, axımın il 
ərzində paylanması da mart ayından fevral ayına qədər aparılmışdır. Mövsümlər 
üzrə bölünmə aşağıdakı sxem üzrə aparılıb: yaz-yay (gursulu dövr), payız-qış 
(məhdudlandırıcı dövr). Payız-qış məhdudlandırıcı dövründə isə noyabr-yanvar 
aylarını əhatə edən məhdudlandırıcı qış mövsümü ayrılmışdır. 

Ərazi çaylarının axımının ildaxili paylanma sxemi Zəngmar çayı timsalında 
cədvəl də verilmişdir. Cədvəldən göründüyü kimi, Zəngmar çayında axımın ildaxili 
paylanması son dərəcə qeyri-bərabərliyi ilə diqqəti çəkir. Suvarmanın xeyli 
dərəcədə inkişaf etdiyi və əsas su istifadəçisinin də suvarma olduğu bu ərazidə 
vegetasiya dövrü yay dövrüdür və bu dövr məhdudlandırıcı mövsüm kimi nəzərə 
alınır. Məhdudlandırı mövsümə intensiv vegetasiya dövrünün müşahidə olunduğu 
iyun, iyul və avqust ayları aid edilir və bu zaman cəmi 12.1 m3/s axım keçir ki, bu 
da illik axımın cəmi 13,6 %-ni təşkil edir.İyul və avqust ayları isə ən azsulu 
aylardır. İyul ayında illik axımın 4,1, avqust ayında isə 3,6%-i keçir. Bütövlükdə 
isə, bolsulu dövrlə müqayisədə məhdudlandırıcı dövrdə axım o qədər də kiçik 

Məhdudlandırıcı dövr 

  

Məhdud-
landırıcı 
mövsüm 



KÜLTÜR EVRENİ - UNIVERSE OF CULTURE - ВСЕЛЕННАЯ КУЛЬТУРЫ 
 

 114 

kəmiyətə malik deyil və bu illik axımın 48%-ni təşkil edir. Bu halı kifayət qədər 
bərabər paylanma hesab etmək olsa da məhdudlandırıcı dövrün ümumi 
uzunluğunun 8 ay olması belə bir nəticəyə gəlməyə əsas verir ki, axım aylar üzrə 
kifayət qədər qeyri bərabər paylanmışdır. Bu onunla izah oluna bilər ki, bolsulu 
dövr cəmi 4 ayı əhatə edir və bu zaman illik axımın 52%-i keçir. Sentyabr ayı 
məhdudlandırıcı dövrün ən çoxsulu ayıdır. Bu ayda illik axım həcminin 13,3%-i, 
yaxud da 11,8 m3/s orta su sərfi müşahidə olunmaqdadır. 

 
Zəngmar çayının Maku məntəqəsində orta sulu ildə mövsüm və aylar üzrə 

axımın ildaxili ərzində paylanması 
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% 4.4 17.4 17.4 18.6 5.9 4.1 3.6 13.3 2.9 4.6 4.2 3.04 58 13.6 28.4 100 

m3/s 3.92 15.6 15.5 16.6 5.3 3.7 3.25 11.8 2.6 4.12 3.79 3.04 51.6 12.2 25.4 7.4 

 
Aylar üzrə paylanmanın əsas xüsusiyyətlərindən biri ondan ibarətdir ki, yaz 

fəslində temperaturun kəskin artımı şəraitində hövzədə toplanan qar ehtiyatı 
əriməyə başlayır və bu zaman illik axımın böyük bir hissəsi keçir. Hövzədə qar 
ehtiyatının toplanma prosesi payızın son aylarından başlayaraq temperaturun 
müsbətdən mənfiyə keçidinin müşahidə olunduğu vaxtlardan başlayır. İlkin vaxtlar 
qarın toplanma prosesi yüksək dağ bölgələrində gedir və sonrakı dövrlərdə qarın 
toplanması nəticəsində alçaq ərazilərə doğru qar xəttinin hərəkəti başlayır və bu 
zaman yağan yağıntıların əksəriyyətinin qar suları olması nəticəsində çayların 
axımı azalmağa başlayır. Axımın azalması orta hesabla noyabr-dekabr aylarına 
təsadüf edir ki, bu da qış azsulu dövrünün başlanğıcı kimi xarakterizə olunmalıdır. 
Bu dövrdə çay hövzəsinə düşən atmosfer yağıntıları qar şəklində hövzədə 
akkumulyasiya olunaraq yaz gursulu dövrü üçün qar ehtiyatının yığılmasının 
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əsasını qoyur. Bu halda hövzədə qar ehtiyatının yığılması şaquli zonallıq qanununa 
tabe olaraq yuksəkliyə doğru artır. 

Əgər, nəzərə alsaq ki, minimal axımlarında əksəriyyəti kifayət qədər quraq 
olan yay aylarında müşahidə olunur, iqlim dəyişmələri fonunda bu azalmaları 
normal qəbul etmək mümkündür. Çünki, atmosfer yağıntılarının daha kəskin 
azaldığı yay aylarında qidalanmanın kəskin zəifləməsi çay axımını da azaldır. Şəkil 
2-də ərazidə yerləşən bir çox hidroloji məntəqələrin minimal axımlarının zaman 
sıralarının trendləri verlimişdir. Bu trendlə bütün hallarda minimal axımların 
azalma təmayüllərinin müşahidə olunduğunu göstərir. 

Başqa çaylar üzərində aparılan müşahidələr də onu göstərir ki, yay ayları əsas 
məhdudlandırıcı mövsüm hesab olunmalıdır (şəkil 2). 
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Şəkil 2. Bəzi çaylarda minimal su sərflərinin zaman sıralarının çoxillik 

gedişinin trendləri 
 
Bu trendlərə görə minimal axımların ən çox azalması Zəngmar çayının Maku 

məntəqəsinin trendlərinə əsasən müşahidə olunur. Bu trend göstərir ki, 1966-2005 
illər arasında Maku məntəqəsində minimal axımın azalması 10%-dən də çox baş 
vermişdir. Əgər minimal axımın orta qiyməti 1966 ildə 1 m3/s olmuşdursa, 2005 
ildə bu rəqəm 0,3 m3/s-ə qədər azalmışdır. Qalan məntəqələrdə isə azalmanı 
göstərən trendin o qədər də kəskin olmadığı müşahidə olunmaqdadır. 
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CONTROL METHODS 

(Case Study Of Germi City - Ardebil Province) 
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МЕТОДОВ ИХ РУКОВОДСТВА. 
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Özet 
Yazıda; deniz seviyesinden 1115 metre yükseklikte, uzunluk ve çevresi doğu, 

en uzak çevresi kuzeyde sınırlanan inzibati ve siyasi bölge olarak Ardebil 
eyaletinde yerleşen batı Alborz ilçesinin (Azerbaycan) sürüşme faktörleri 
incelenmiştir. (1: 250.000 Ardebilin topografik haritası). Araştırma; jeoloji ve 
toprak resursları ile ilgili Meteoroloji Kurumu ile Enerji Bakanlığından elde edilen 
bilgilerin tahlil metodu ile gerçekleştirilmiştir. 

Sürüşmelerin ortaya çıkmasında tabii faktörlerin iklim, toprak, bitki örtüsü, 
inşaat yapma yöntemlerinin arkeolojik kazıların vb. nedenlerin rolünün aktifliği ve 
bu olayların önünü almakta insan faktörünün başlıca etmen olduğu göz önüne 
çıkarılmıştır. 

Anahtar kelimeler: Sürüşme, insan faktörleri, tabii faktörler, Germi şehri 
 
Abstract  
The study area in the western Alborz region (Azerbaijan) in the range of 

degrees east longitude and latitude degrees north at an altitude of 1115 meters 
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above sea level and in terms of administrative and political subdivision is located 
in Ardebil province. (1:250,000 scale topographic map of Ardebil ) Research 
method in the study area with the presence of those questions and data collection, 
preparation and use of image data Meteorological Organization and the Ministry of 
Energy and its data analysis and use of topographic maps, geology and land 
resources has been done. The natural factors in the occurrence of landslides as 
geological conditions, climate, soil and vegetation and also the role of human 
factors in the occurrence of such movements to a range of agricultural activities, 
human manipulation and exploitation of natural resources, construction and 
instruments, can change in the process of land and the incidence of any type of 
movement is an effective range, is studied.  

Key words: landslide, Germi, human factors, natural factors.  
 
 
Introduction  
Talk Today identify, contain and prevent social and economic losses resulting 

from natural disasters such as earthquakes, floods, volcanoes, etc., range of 
movement, attention and research circles, and it is responsible (Shariat Jafari, M., 
1375, p. 147). Especially the range of movement or slope instability phenomenon 
that is common in Iran, and financial losses every year and is entered after June 
1369 earthquake occurred Rudbar and landslides followed, leading to increased 
mortality And Johnny was financial or route Ardebil - Astara, Ardebil Road - 
warmth and Karaj Road - Chalus, assuming light city in Mazandaran and other 
areas sensitive to the nature of understanding a range of movement was more and 
more apparent and the various research groups has attracted.  

1 - Factors in the study area, landslides  
1-1. Geological conditions  
One of the most important factors in the occurrence of landslide, geological 

conditions, formation and faults are. Formation in the main study area to make the 
Oligocene and is landslide on the formation occurred. . (Geological map 
Geological Map of Ardabil and 1:250 000 g scales: 1 :100 000) There are 
earthquakes with moderate strength and can reduce the disintegration properties of 
the soil and causing and range of movement, especially in the area position western 
Alborz region (Azerbaijan) that efforts continue mountains and there are major 
faults and branches in your vicinity will cause an earthquake.  

Of the same faults and earthquakes occur with increased water penetration in 
their pore pressure in soil or rock which eventually due to inertia is dominant 
between aggregate gains landslide occurrence (Wealth, Mohammad Reza, 1381). 
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1-2. Climatic factors  
One of the important parameters in studies of natural geography, climate is. Of 

rainfall and temperature between climatic elements most important role in the 
occurrence of landslides is the study area. 

2-1-1. Effects of rain and melting snow  
 Rain and melting snow most important source of water supply in the study 

area is soil. According to weather data Average annual precipitation is 298 mm 
rainfall that the necessary movements to some extent in the incidence and range 
could be from destroy the strength of soil exposed to the range of movement. Since 
near the town of Ghat, and especially the warmth and usually have more height in 
autumn and winter precipitation as snow is that it causes the particles Soil adhesion 
and lost their points in a favorable start to move on to the domain. Rain and 
melting snow water supply in the soil the most important factor in the occurrence 
of the landslide is.  

2-2-2. Temperature  
According to statistics, the highest mean maximum temperatures in August 

with 27 / 2 ° C and the lowest mean minimum temperature in January is the -8/7 ° 
C above the temperature fluctuations caused expansion and contraction 
phenomena, which enhanced Gaps and joints, its effect on various soil and rock 
materials caused the increased permeability and consequent increased pore domain 
is unstable.  

3-1. Topographic factors  
Two factors, height and slope of the important factors controlling instability 

are a range. In the same range with a fixed slope value, a range that is more 
elevated potential instability is higher. (Wealth, Mohammad Reza, 1381)  

Since the two and warmth in the city is beginning his city and the region 
generally warm, the highest altitudes over 1000 meters required conditions and 
potential risk for each species has a range of movements.  

4-1. Human activities  
 Man as a morphogenesis factor plays an important role in the occurrence of 

relatively large and small levels of difficulty is in charge. Utilization of natural 
resources and changes that humans through the manipulation of nature exerts on 
the face can be considered a major environmental threats to the region will 
understand why the role and involvement of human activities as one of the factors 
in incidence of land slip in the study area is one of the following is observed.  

4-1 -1. Buildings and structures related to road construction and residential  
4-1 -2. Pasture land converted to agricultural lands and agricultural  
4-1 -3. Ore mining activities  
2 - Studies lands Germi city  
When the masses or a piece of rock, soil, any other material compacted or non 

compacted along the slippery surface such as a fracture surface and surface 
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layering downward slope to move a sliding say. (Shemirani, Ahmad, 1375) few 
cases that occurred land and the area affected residents put their own point is. 
Types of landslides observed in the range studied and recorded their presence in 
the field dealt with are as follows (scale topographic map Ardabil 1: 250,000 air 
study area) 

2-1. Beldashy landslide  
At the beginning of the 10 km Ascent gram input on formation occurred 

mainly sex and the type of sandstone is cut. Of factors can influence the occurrence 
of surface water, soil erosion and deep and important factor is the range Pashv 
River passes under it. The landslide with 35 meters wide and 55 meters long and 
1450 meters is in height (Figure 1).  

2-2. Landslide northern warmth  
Another land occurred in the northern city is warm, slip on the formation of the 

type which is Oligocene silt, sandstone and shale are. The slide containing 90 m 
long, 110 meters wide and is located at an altitude of 1010 meters. The direction is 
towards the south and the occurrence of factors can make it more loose slope and 
infiltration of surface water have been reported (Figure 2).  

 
  

                    Figure 1                    Figure 2  
  
2.3 West landslide of Germi  
The landslide caused cracks in houses removal foot range and the destruction 

and Red Crescent hospital was evacuated. The sliding mass on the formation of 
mainly Oligocene sandstone-type layer is thick the slip 220 and 1040 meters 
Drartfa southeast direction it is moving. The major contributing factors in the 
landslide can plow the land in agriculture and noted that the slope instability has 
been looking for it. The high slope loose formation permeability surface water in 
times of rainfall and agriculture, domestic waste water injected into the slip, the 
type of land use (buildings and structures unsuitable) to mine explosions rock post 
slip range have been reported (Figure 3).  
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Figure 3 
3 - Discussion and Conclusion  
After studying the above and considering topography, geology, meteorology, 

etc., and also results of field observations sources indicate that the most frail 
Oligocene formations within the city of Ghat and prone to the occurrence of warm 
earth slip surface which is very large residential buildings and structures on it have 
been replaced. landslides study area is usually the result of eating balanced range of 
circumstances involved in the outcome of natural forces and human is especially 
the situation of natural factors can be geology, rainfall, slope conditions, as well as 
it knew, but human factors can lead to uncontrolled construction pressure on 
sliding surfaces and agriculture on the slip have been reported. Therefore, 
necessary measures regarding sustainability in building up the amount they carried 
out financial and criminal damage would be decreased.  

4 - Suggestions and ways to prevent damages caused by landslide  
determine appropriate methods for stabilization and building sustainable slopes 

largely depends on the results of the studies, financial and economic vigor is. 
Considering the high cost of instability in order to establish this method except for 
essential is not recommended and in these cases to avoid the risk of privacy 
suggested. (Shariat Jafari, M., 1375, p. 195) e.g. Bldashy landslide that is outside 
the city.  

But the main proposals are as follows.  
1- Dredging and collected from the foot slip is essential  
2- Establishment of appropriate protective walls on foot range  
3- Given that the range is wide slip construction and operation has been carried 

out on the operation of any structural transition is impossible, and does not have 
any economic justification. Retrofitting structures therefore must consider the 
social and economic issues seem logical.  
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4- Reduction of moisture measurement slider mass  
 (Currently on West landslide drainage operation is done for warmth).  
5- Correct or adjust the slope  
6- Control and prevention of construction going on in their domains.  
7- resuscitation appropriate vegetation including willow, poplar and oak trees 

in the city, which is found in abundance gram indicating compatibility with the 
environment and the need for water is high that additional water can be taken from 
the soil and cause Domains sliding mass is dried.  

8- Stop the activity in the quarry behind the sliding amplitude (West landslide ) 
otherwise in terms of employment and the minimum use of methods that need to be 
created with the explosion of dynamite or other explosives may not be strong.  

9- avoiding any land change  
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THE STUDY OF DESCRIPTIVE AND PERSONALITY 
CHARACTERISTICS OF YOUNG MANAGERS AND IT'S 
RELATION TO THEIR YOUNG MANAGERS SUCCESS 

 
GENÇ MENAJERLERİN BAŞARI KAZANMASINDA 

KİŞİLİK ROLÜNÜN ARAŞTIRILMASI 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ РОЛИ ХАРАКТЕРА МОЛОДЫХ 
МЕНЕДЖЕРОВ В ДОСТИЖЕНИИ УСПЕХА 

 
 

Jafar PAKNAZAR* 
 
 

Özet 
Yazıda; genç menajerlerin kişilik olarak biçimlenmesinin görevlerinde kazan-

dıkları başarılarla ilişkili olması gösterilmektedir. Bu sonucu elde etmek işinde 
başarılı olan 50 şahıs genç menajere 20 soru sorulmuştur. İki defa aynı test sorula-
rının tekrar yenilenmesinden alınan sonuç ortaya konanları doğrulamıştır. Araştır-
manın sonucu olarak genç menajerlerin başarı kazanmasında ekonomi, sosyal du-
rumla birlikte manevi durumun, yani işinde inanç ve cesaretli olmak vb. değerleri-
nin hepsinin önemli rolü vardır.  

Anahtar kelimeler: Kişilik, özellikler, menajerlerin başarıları, ekonomi, ilişki   
 
Abstract 
The descriptive review of the features and characteristics of young manager 

and it's relation in success of young managers. In this research we tried to discuss 
about the personality features of young directors and it's relation in their success. 

For this purpose we chose 50 successful young manager occasionally and a 
author-made questionnaire that consisted of 20 questions about success in 
management and the validity of the questionnaire were approved by the masters. 

The results show that the except desired economical situation, suitable social 
situation and availability to cheap manpower and high quality market and etc 
personality features like confidence and tensional an temporal firmness are 
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effective in success of young mangers. And temporal and tensional firmness have 
close relation to success of young directors. 

Key words: Personality, characteristics, manager’s success, economical, 
relation. 

 
Introduction 
Today undoubtedly by extending of the social relation and diversity of 

occupations and human gathering and group living and group occupations and etc, 
management have important role in managing this kind of society and people. If in 
past the people were seldom willing to live in groups and gatherings and all live in 
a small society namely family and by working in a farm or small workshop to earn 
money to live but today by extending of societies and improvement of industry and 
technology and human extended relation and establishing of centers and factories 
and big productive. And service offices, people commonly are working in 
production and service fields and because of necessity, control, planning and 
management are needed for health surety and success. The theorists of 
management science by theoretical definitions and other concepts and planning of 
micro management and macro management tried to strengthening and specializing 
people to obtain managing jobs. Traditional strategies of management (scientific 
management school- management principle school and the school of bureaucracy 
manpower strategies ( the theory of human relation, the theory of human needs , x 
and y theory , organization and personality theory, the chaos theory, two factor 
theory of Frederick Herzberg and theory of needs of David McClelland ) and 
systematical and conditional strategies to management ( systematical theory- 
conditional theory, revolt theory and Ztheory) all try to train the skilled and 
successful managers by the advent of theories like human relation the personality 
characteristics of managers and staff.  

Managers just don't go out and haphazardly perform their responsibilities. 
Good managers discover how to master five basic functions: planning, organizing, 
staffing, leading, and controlling. A manager wears many hats. Not only is a 
manager a team leader, but he or she is also a planner, organizer, cheerleader, 
coach, problem solver, and decision maker - all rolled into one. And these are just a 
few of a manager's roles. In addition, managers' schedules are usually jam-packed. 
Whether they're busy with employee meetings, unexpected problems, or strategy 
sessions, managers often find little spare time on their calendars. In his classic 
book, The Nature of Managerial Work, Henry Mintzberg describes a set of ten 
roles that a manager fills. These roles fall into three categories: 

Interpersonal: This role involves human interaction.  
Informational: This role involves the sharing and analyzing of information.  
Decisional: This role involves decision making. 
We must note Special behavior of managers could increase the amount of 

productivity and motivation in service or production organization. 
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 In this research, we tried to explain all characteristics of young managers like 
self – confidence, fundamentalism, unfixed temper, extrovert, temper firmness and 
overall probable variances in young managers success were mentioned 
descriptively. 

Method 
Society and sample research: statistics society of this research is including of 

all young managers between 25 until 45 years old dwelling in Parsabad city . 50 
young successful managers of this group occasionally were chosen and examined 
in 2005 – 2006 

Tools  
We provided a another-made a questionnaire for searching the behavioral and 

personality characteristics of young manager. We descriptively studied the dates 
related to studied features in preliminary studies , stability of this questionnaire was 
82 percent  

Results 
The results of this research about the characteristics of young managers 

personality and it's relation to their success was obtained by research in this from: 
Between the characteristics of hegemonic of managers and their success ( p>0/05) 
the fundamentalism of managers and their success (p>0/05) , fragile temper of 
young directors and their achievement ( p>0/05), were found the meaningful 
relation and there is a meaningful relation between the temper firmness and their 
achievement ( p<0/05)  

Conclusion and discussion  
Different research in ideas domain and human resources strategies (human 

need theory, organizational treatment and management and leadership theories) and 
the characteristics of successful mangers show that there is a meaningful relation 
between tensional firmness of managers and the rate of their success (Ames, C & 
Archer,J.1988:98). The managers who have higher firm temper can tolerate the 
situation and environmental changes an organization procedure and solve the 
problems. The existence of pressures and stresses and also differences in the 
subjects of is one of the main affairs in management successful managers and 
leaders who have acceptable personality characteristics can influence on mentality 
of each individual and personnel and obtain the occupational satisfaction more than 
other strategies and theories. According to accomplished research , occupational 
satisfaction obtained by ruling human relation on work place with regard to 
providing financial and environmental needs. According to the type of organization 
and management, we can predict the results of organizational activities and 
personnel satisfaction and the success of mangers. The temper firmness and 
behavior assurance are useful characteristics in success of managers.  

In this research as the similar research, we see that a manager must show the 
competent of preserve and behavior balance in management critical situation in the 
way of intrinsic cared that till personnel be aware of the action and reaction of 
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managers and prediction skill of organizational behavior .The different experiences 
in this research show that one of the principle factor in the success of management 
is "critic management" the traditional approach was negative one on critic 
management and received as quenching the fire by this explanation that critic 
management is expecting the affairs to be ruined and after destruction tries to limit 
the damage of destructions , while the resource control , capital , marketing an 
production are more convenience than human resource control and each damage to 
organization is made by resource and human resource . A successful manager who 
has temper firmness can provide plans like evaluating control system that tries to 
employ personnel eagerly by making clear of worth and great management 
strategies by logical and perfect behavior and attracts the personnel attention to the 
organization basic principle . A successful manager can honor the most helpers and 
personnel by suitable treatments and temper firmness extensively and personnel 
perform internal and external relation to the others by mutual respect 
(Sayemoon,1995: 82) 

The other control systems like interactional system that finally lead to the 
better organization maintaining and it's success are the same kind of this system, 
namely the sort and form of specific relation and organization behavior by 
management can increase the eternity, promotion and organization success.  
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Özet 
 Yazıda; İran İslam Azad Üniversitesi öğretim elemanlarının gergin çalışmala-

rının, onların sağlık durumlarına ve faaliyetlerine etkisi araştırılmaktadır. Araştır-
mada aynı zamanda öğretim elemanlarının sağlığını korumak ve iş faaliyetlerini 
yükseltmek amacıyla Üniversite yöneticilerinin aldığı tedbirler göz önünde tutul-
maktadır. Araştırma yeri olarak Erdebil ve Parlar Abad şehirlerinde bulunan İslam 
Azad Üniversitesinin iki bölümünde çalışan 154 öğretim elemanının faaliyeti esas 
alınmıştır. İnceleme zamanı “Üniversite Öğretim Elemanları İçin Gerginliğin De-
ğerlendirilmesi” (SAGFUT) anketinden yaralanılmıştır. Bu sorgu anketine göre 
halkın sayısının artışı izlenmiş, çalışma gerginliğinin fizikî ve zihnî faaliyete etkisi 
değerlendirilmiştir.  

Araştırmada, yerinde inceleme ve özel testlerden (sorgulamalardan) yararlana-
rak, gergin çalışmanın öğretim elemanlarının fizikî ve zihnî sağlığına etkisinin 
düzeyi öğrenilmektedir. Sonuçta üniversite öğretim elemanlarının refahının yüksel-
tilmesi için ne yapılması gerektiğinin yolları gösterilmektedir. 

Anahtar kelimeler: gergin çalışma, öğretim elemanları, yönetme, faaliyet, 
SAGFUT-Anket Sorusu. 

 

                                                 
* Faculty Member of Islamic Azad University, Astara Branch/IRAN 
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Abstract 
This article investigates the relationship between job stress and its effect on the 

personal health and work behaviors of Islamic Azad University teachers in Iran. 
The study also aimed at addressing the issue of how stress at work can be 
effectively managed, reduced, or prevented by the university officials in order to 
enhance personal health of the teachers, as well as to improve their work behaviors. 
The sample consists of Islamic Azad University teachers in Ardebil province. So 
the study process was carried out among 154 teachers working in two branch of 
Islamic Azad University in Ardebil and Pars Abad cities. A questionnaire tagged 
"Stress Assessment Questionnaire for University Teachers (SAQFUT) was 
developed and used for the study. It contains 72 items, measuring demographic 
variables, job stress, physical and mental symptoms, personal and work behavior. 

Two hypotheses were formulated and tested in the study, using analysis of 
variance and independent t-test. The study established that job stress has significant 
effect on physical and mental health of the teachers. It also established that there 
was a significant difference in personal and work behavior of highly stressed 
teachers and less stressed teachers. Based on these findings, it was recommended 
that the University officials should improve the welfare of the teachers. It was also 
recommended that their morale should be boosted by involving them in policy, 
decision making concerning their welfare and their salary. 

Key words: Job stress, teachers, job control, work behavior, Stress Assessment 
Questionnaire for University Teachers(SAQFUT) 

 
 
Introduction 
As the job life is one of the important parts of our daily lives which cause a 

great deal of stress. Due to the competitive nature of the job environment most of 
the people in the world are spending their time for job related work purposes 
resulting ignore the stressor those are influencing their work and life. Usually 
people are more worrying about their work outcome that can even affect the way 
they treat other people and how they communicate with their peers and customers. 
For example, people with a higher percentage of occupational stress may not be 
satisfied with their job and they will not feel happy working in the organization. 
They may feel frustrated or burned out when they are having problems with peers 
or customers. This may leave a negative impact to the organization itself. 
Therefore, it is very important for employer and employees to realize the stress and 
the stressor that cause all the negative effects. The number of university in Iran has 
increase tremendously for the past few years. Due to the increasing number of 
universities in Iran, university teachers may face more problems in their job as the 
managements are facing competitive pressure from other universities. Almost 
universities are now setting new goal to compete with other universities as well as 
the staff are involving with the ultimate goal. This may causes the university staffs 
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to face plenty of stress and affect their satisfaction, even their personal health and 
work behavior. 

The aim of this study is to identify the stressors issues that will influence the 
academic staffs' their personal health and work behaviors. 

Literature Review 
Numerous studies found that job stress influences the employees' job 

satisfaction and their overall performance in their work. In fact, modern times have 
been called as the "age of anxiety and stress" Coleman (1976).The stress itself will 
be affected by number of stressors. Nevertheless, Beehr and Newman (1978), had 
defined stress as a situation which will force a person to deviate from normal 
functioning due to the change in his/her psychological or physiological condition, 
such that the person is forced to deviate from normal functioning. From the 
definition that has been identified by researchers, we can conclude that it is truly 
important for an individual to recognize the stresses that are facing by them in their 
career. Some demographic factor may influence the way a university academic 
staff act in their workplace. Management role of an organization is one of the 
aspects that affect work related stress among employees. Staffs in an organization 
can face occupational stress through the role stress that the management gave. Role 
stress means anything about an organizational role that produces adverse 
consequences for the individual. Management will have their own role that stands 
as their related. Role related are concerned with how individuals perceive the 
expectations other have of them and includes role ambiguity and role conflict, 
Stamatios, A. et al. (2008). Stress is an important psychological concept that can 
affect health, well-being and job performance in negative dimensions, Olaleye 
(2002). It is regarded as a force that pushes a physical or psychological factor 
beyond its range of stability, producing a strain within the individual. 

Stress is the process by which environmental events threaten us, how these 
threats are interpreted, and how they make us feel, Baum, et al. (1997). Lazarus 
(2007) conceived stress to be a threat of anticipation of future harm, either physical 
or psychological events that lower an individual self-esteem. It is an affective 
behavior and physical response to aversive stimuli in the environment. 

Stress is a state within the organism characterized by general adaptation 
syndrome. In other word, it is the nonspecific response of the body to the demand 
made upon it. It suggests excessive demands that produce disturbance of 
physiological, sociological and psychological systems. Stress may be acute or 
chronic in nature Akinboye, et al. (2002). It exists in different forms. 

Stress experienced by workers at work is called job stress. It may be due to a 
number of factors such as poor working condition, excessive work load, shift work, 
long hours of work, role ambiguity, role conflicts, poor relationships, with the boss, 
colleagues or subordinate officers. Certain responses indicate the presence of job 
stress in an individual, or group. It may manifest by the presence of headache, 
sleep disturbances, difficulty in concentration, short temper, upset stomach, job 
dissatisfaction and low morale Niosh (2005). 
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The problem of this study therefore, is to investigate how job related stress 
affect the physical health, mental health, and personal and work behavior of 
Islamic Azad University teachers in Iran. The study also aims at addressing the 
issue of how stress at work can be effectively managed, reduced, or prevented by 
the university in order to enhance or improve the personal and work behavior of 
teachers. Several studies have confirmed that the combination of high demands and 
low control produces job stress and also related to heart disease. For instance, 
Vitaliano, et al. 

(1990) found that physicians whose jobs include a very high level of demands 
but also a high degree of control suffer less from stress than other job, who are 
burdened with undesirable combination of high demands and low control. 
Alterman, et al. (1994) in their study found that the more latitude men had in 
making decisions on their job, the lower was their death rate from coronary heart 
disease. In addition, they found that workers in high demand and low decision jobs 
had an elevated risk of heart disease mortality and the risk was greater for white-
collar workers than for the blue-collar workers. 

Control at work has been found to play significant role in physical and mental 
health of workers. The actual use of the control the individuals have in their job to 
cope with stressful working situation is a determinant of their health and well-
being. For instance in a study Rijik, et al. (2007) found that overall job control was 
positively related to employees, well-being, but for teachers who used active or 
control coping, high job control reduced the increase in emotional exhaustion due 
to job demands. In contrast, for teachers with low active coping, and high job 
control overtaxed such individuals when they faced with high job demands, 
resulting in a lowered well-being; having high levels of control acted as a stressor 
for these individuals. Increased managerial pressure can impact on employee well-
being. By virtue of their superior position in an organization, managers and 
supervisors, intentionally or unintentionally can cause stress for their subordinates. 
For example, Gauster, et al. (2009) found that type of a behavior patterns exhibited 
by supervisors were positively related to subordinates' physical health symptoms. 

Managerial support such as effective communication and feedback are 
important factor for employee well-being. Poor supervisor support has been linked 
with increased stress level and symptoms of depression. Hoel. (1999) found that 
bullying at work is linked with employee ill-health including psychosomatic stress 
symptoms muscles-skeletal symptoms, anxiety and depression. Repetti (1993) 
found strong evidence that jobs with the combination of high demand and low 
control constitute a risk factor for hypertension and heart disease. He observed that 
social environment at work is an important factor contributing to stress on the job, 
which play a role in both physical and mental health. He also found that poor 
relationship between the superior and the workers contribute to the level of stress 
experienced by the workers. He found that the workers experienced more negative 
moods on days when they had distressing interactions with superiors and 
coworkers. 
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Holt (2008) found that shift work can lead to a variety of physical complaints, 
including sleep and gastro-intestinal problems and can also interfere with the 
family life. Albar Marin and Garcia-Ramirez (2005) in their study examined the 
effect of social support on job stress and emotional exhaustion in servile, south of 
Spain. They found that social support had significant buttering effect on the level 
of stress and emotional exhaustion experienced by the employees at work. 

Olaleye (2002) in her study among staffs working in government sector found 
that job stress and burn out syndrome had greater effect on their health and coping 
ability at work. 

Cheng and Kawachi (2002) in their study among female registered teachers in 
America, examined the association between psychosocial characteristics and health 
functioning. They found that examined separately, low job control, high job 
demands and low work related social support were associated with poor health 
status at baseline as well as greater functional decline over the four year follow up 
period. They concluded that adverse psychosocial work conditions are important 
predictors of poor functional status and its declines over time. 

Occupational or job stress has been found to be negatively related to job 
satisfaction. For instance, Achalu (1995) found that employees experienced high 
level of stress were less satisfied with their career, had higher absenteeism rate and 
significantly less career commitment. 

In a study carried out by Kennedy, et al. (2005), there were some evidences 
that creating supportive and enabling work environment for academic staff is a way 
of finding solution to the problem of stress and burn out associated with their 
duties. He found that employees who perceived their work as supportive were more 
satisfied with their jobs and in their ability to provide high quality at their work 
place. Piko (2003) investigated the relative effects of socio-demographics, socio-
economic factors, and some variables of psycho-social work environment on the 
psychosomatic health of female employees. 

The various studies reviewed, point to the fact that job stress has adverse 
effects on physical health, mental health, personal and work behavior of academic 
staffs. These studies have highlighted the deleterious consequences of high 
workloads or work overload. A study of work stress among professionals found 
that teachers were most likely to experience work overload and that is one of the 
cause of work stress Chan, et al. (2000). 

According to Lasky (1995) demands associated with family and finances can 
be a major source of extra organizational stress that can complicate, or precipitate, 
work place stress. 

Most research suggests that role ambiguity is indeed negatively correlated with 
job satisfaction, job involvement, performance, tension, and propensity to leave the 
job and job performance variables, Singh (2009). 
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Research Methodology 
The study includes two hypotheses as following: 
1. There will be a significant effect of job stress on health of teachers of 

Islamic Azad University in Iran. 
2. There will be a significant difference in personal and work behavior of 

highly stressed teachers and fewer stressed teachers of Islamic Azad University in 
Iran. 

The study was carried out among teachers working in two branches of Islamic 
Azad University in Ardebil province of Iran. One hundred and twenty four teachers 
working in the Islamic Azad University Ardebil branch and thirty teachers working 
in Pars Abad branch constituted the sample used for the study. 

The major instrument used for the study was a single questionnaire tagged 
"Stress Assessment Questionnaire for University Teachers (SAQFUT)". It contains 
items measuring job stress, state of health, personal and work behaviors. The items 
were drawn from Stress Less INC (2005) Job Stress Assessment Scale. The scale 
contains items measuring symptoms of stress, physical and mental symptoms, and 
signs of personal and work behaviors. The instrument was reliably validated, 
yielding coefficient alpha of 0.80 at 0.05 level of significance. 

The teachers were randomly selected from two branches. They were asked to 
assess the level of stress they experienced at work in the last six months. They were 
also asked to assess the effect of such stress on their health, as well on their 
personal and work behavior. The data collected after two weeks were analyzed, 
using one way analysis of variance (ANOVA) and independent t-test. The stated 
hypotheses were tested at 0.05 level of significance. 

 
Results 
First hypothesis: There will be a significant effect of job stress on health of 

teachers of 
Islamic Azad University in Iran. The hypothesis was put to test, using analysis 

of variance. This was based on items measuring signs of job stress and items 
measuring physical and mental symptoms. The results obtained from the test are 
summarized in table 1. The table reveals the effect of job stress on state of health of 
teachers in Islamic Azad University. Also the table shows that there was a 
significant effect of job stress on health of teachers in Islamic Azad University. (F 
= 2.736, df = 10/153, P > .05). The result gives support to the first hypothesis. 
Hence, the hypothesis was accepted. 

Second hypothesis: There will be a significant difference in personal and work 
behavior of highly stressed teachers and fewer stressed teachers of Islamic Azad 
University in Iran. The hypothesis was put to test using independent t-test. This 
was based on items, measuring symptoms of stress and signs of personal behavior 
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of Islamic Azad University teachers. The results obtained from the test are 
summarized in table 2. 

The difference observed in personal and work behavior of the Islamic Azad 
University teachers is presented in table 2. The table revealed that there was a 
significant difference in personal and work behavior of the highly stressed teachers 
and less stressed teachers in Islamic Azad University (t = 2.178, df = 152, P > .05). 
The result gives support to the hypothesis. Therefore, the second hypothesis was 
accepted. 

 
Discussion 
The results obtained from testing the first hypothesis revealed that there was a 

significant effect of job stress on health of teachers of Islamic Azad University in 
Iran (F = 2.376, df= 10/153, P>.05). 

The above result is supported by the finding of Cheng and Kawachi (2002) that 
employees who reported low job control, high job demand, and low work related 
social support had greater declines in the physical health subscales and less 
improvement in mental health subscales. 

The result is consistent with the findings of Olaleye (2002) that job stress and 
burn out syndrome had significant interactive effect on state of health and coping 
ability of teachers. It is also in line with the finding of Wong, et al. (2001) that one-
third of Chinese teachers had poor health. Findings from the study revealed that 85 
(or 55.5%) of the teachers experienced high level of stress at work. This is due to 
work overload, lack of promotion, inadequate staffing, poor working and salary 
conditions, job dissatisfaction and frustration of all kinds. The effects of the stress 
on their health were manifested in form of headache, back or neck pain, muscular 
aches, worry, high blood pressure, lack of concentration or attention, mental 
chatter, and difficulty in making decision. This implies that both their physical and 
mental health was adversely affected by job stress. 

Table 1: ANOVA showing the effect of job stress on physical and mental 
health of teachers 

 
Source of variance Sum of 

squares
df Mean 

square
F-

critical
F-cal P Remark 

Within group variance 23656.318 143 165.429 1.63 2.376 .05 Significant 
Between group variance 3931.247 10 393.125  

Total variance 27587.565 153 -  

F = 2.376. df = 10/153, P>.05 
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Table 2: Independent t-test showing the difference in personal and work 
behavior of highly stressed academicians and less stressed academicians in 
University 

Deviation Error mean 
Category of 
academicians 

N Mean Standard Standard df t-cal t-critical P Remark 

Highly 
stressed 
academicians 

85 60.2471 14.36174 1.55775 152 2.198 1.96 .05 Sig. 

Sıg. Less 
stressed 
academicians 

69 55.5662 11.77420 1.41745      

t = 2.178, df= 152, P >  .05 
 

In situations where teachers experienced high level of stress and their health 
being greatly injured, their level of functioning at work will become greatly 
reduced. It is imperative therefore, that the workload of teachers be reduced to the 
level they can cope with in order to become efficient at work and give effective 
instruction. Adequate facilities and instructional equipment should be provided in 
universities to enable the teachers perform their duties effectively. Their welfare 
should be addressed, and psycho-social needs adequately met. 

The result of the second hypothesis indicated a significant difference in 
personal and work behavior of highly stressed academicians and less stressed 
academicians (t = 2.178, df = 152, P > .05). It is not gain saying the fact that the 
highly stressed academicians will engage in behaviors quite different from the less 
stressed academicians at work. 

Findings from the study revealed that the highly stressed academicians (85 or 
55.5%) exhibited personal and work behavioral problems like bullying, 
absenteeism, resignation or turnover. 

Due to being stressed or frustrated, some of the academicians engage in 
aggressive hostile or vindictive behavior on their wards. The result was supported 
by the finding of Mojoyinola (2008) that junior academicians who experienced 
greater stress at work behaved differently than the senior academicians. There were 
cases of bullying, absenteeism, and turnover from them than their seniors. 

It should be noted that negative personal and work behavior may not bring 
about positive treatment outcomes. The students and their families may become 
afraid of negative attitude and behaviors of the teachers. For this reasons, the 
student may not receive best instruction from them. In situations where the teachers 
adopt negative personal and work behaviors like absenteeism, apathy, 
dissatisfactions, tardiness irresponsibility, irritability demoralization and 
withdrawal from universities, adequate treatment and instructional care cannot be 
given to the students. 

 



KÜLTÜR EVRENİ - UNIVERSE OF CULTURE - ВСЕЛЕННАЯ КУЛЬТУРЫ 
 

 136 

 
Conclusion and recommendations 
Based on the finding of the study, there are a few key points that can be used to 

conclude this research paper. It is very important that the university officials 
understands the needs of teachers and provide what is best for them. Constant 
appraisal programs and appreciation should be given to reinstate and motivate the 
teachers. Motivation is a key factor as well in affecting job stress among teachers. 
Job stress is negatively associated with increased symptoms of ill-health. The 
complaints of physical and mental symptoms indicated the presence of stress in the 
teachers, and this suggests that their state of health is greatly injured. As revealed 
in this study, the presences of stress among the teachers also make them to engage 
in withdrawal, displaced or hostile aggressive behavior to their student. Hence, 
under stressful working conditions, they could not give humane treatment to their 
students. To ensure that efficient education is given to the students, the university 
officials and management boards should help in reducing sources of stress in the 
teachers. Their working conditions need to be quickly improved by giving them 
adequate salary that commensurate with the demands of their jobs. Their promotion 
should be done as at when due to boost their morale. They should also be involved 
in vital decisions concerning their jobs and. In-service training, workshops and 
seminars should be organized for teachers to update their knowledge and skills. 
They should be sent for courses on human behavior, resource management, 
interpersonal relation, stress management and crisis interventions. 

It is hoped that when teachers are given adequate support by officials or when 
their needs are adequately met many of them will experience less tension or stress 
at work. They will become less aggressive or hostile to the students. The students 
will also receive better and adequate instruction from them 

 
Limitation of Study 
Like other empirical studies, this study is not without its limitations. The 

sample consisted of two branches of Islamic Azad University in Ardebil province 
may limit the general disability of the results. The study can be strengthened by 
increasing the sample size as the data analysis results and findings may vary 
substantially when the sample size is increased or decreased. As only two branches 
of university may not represent whole universities in Iran, more universities' 
involvement would create a more diffused results and findings. Lastly, more 
factors or variables can also be included in the questionnaire as stress can be 
caused by many different aspects of the working environment. With and increased 
sample size, a more detailed empirical study among independent variables and the 
variables that have multiple categories can be performed. Potential correlation 
between some of the independent variables (e.g. gender, race, education level, 
organization culture, impact of technology, organization climate, emotional 
demands of work and unclear work roles) need to be reported in a future study. 
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İDARE ETMEYE MODERNİST VE POSTMODERNİST  
METODOLOJİK YÖNDEN BAKIŞ 

 
ВЗГЛЯД С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ МЕТОДОЛОГИИ 

МОДЕРНИЗМА И ПОСТМОДЕРНИЗМА НА 
РУКОВОДСТВО 

 
 

Dr. M. A.Ramezani FARANİ* - Mousa Rezvani Chaman ZAMİN** 

 
 

Özet 
Çağdaş paradigmalar; eski yönetim tarzının kusurlarını ortadan kaldırmak ve 

toplumun isteklerini yerine getirmek için yeni ve modern değişikliğe ve gelişmeye 
ihtiyaç duymaktadır. Bu konuda çalışan son modernistler, bu yönde teorileri tahlil 
ederek farklı görüşler ortaya koymaktadırlar. Bu farklı metodolojiler, faraziyeleri 
ve pratik teknolojileri kabul etmiyor. 

Bu makalede; eski modernist-postmodernist, modernist-yeni modernist ve 
ultramodernist fikirler arasındaki farkları ortaya koymaktadır. Postmodernistlerin 
fikirlerine göre; kapitalizmin yenileşmesine öncelik verilmelidir. Modernist ve 
postmodernistlerin yeni söylemleri yönetmede mantiki gözetim ortaya koymayı 
esaslandırıyor. 

Anahtar kelimeler: İlmi doktrinler, ilmi metodolojiler, modernizm, 
postmodernizm, yönetme esasları. 

 
Abstract  
Including new paradigms in response to the deficiencies of traditional and 

modern paradigms management needs growing and changing organization, and 
society has been argued learn modern management paradigm (post-modern). Ultra 
modernist, indicating a systematic and comprehensive theory of not receiving the 
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diagnosis and knows different believes and pluralism. Call modernism, turbulent 
and changing environment, the organization knows and therefore propose any 
comprehensive theory of management opposition, and in planning, organizing, 
command, coordination and control, respectively, to innovation, active 
organization, promoting, creating both and self - control, believes. Postmodernism 
with modernist criticism has attempted to put a new perspective to the facts 
contained in the new methodology has also rejected the theory and practical 
techniques Modernism, specific practical ways, that it be replaced, and does not 
offer some A Critique of Modernism way cases are exaggerated and that which is 
results looking to cynical interpretation. This article has tried to review the 
difference between pre-modernism, modernism and Ultra modernist, in fact, the 
attitude Modernism and postmodernism management can be analyzed. As a result 
of post modernism as a movement advanced capitalist culture observers cited the 
explicit reaction against the hegemony modernism and rationalism and the idea of 
linear progress and targeted the old and obsolete elites and cultural. Modernist and 
post them to build a raised ultra structuralism structures that are able to find 
alternative structures and bureaucrat with a fixed hierarchy, and are subject to 
rational control. 

 Key words: science ism, science methodology, modernism, postmodernism, 
management pillars 

 
 
 
Introduction: 
In the present age, the advent of post-modernism or post-neologism is a 

challenge that has affected the modern scientific world strongly and has questioned 
the presuppositions forming modern scientific thoughts and reflections. The 
presuppositions of modernism about values, the world, government, society, social 
institutes, organizations, and people all have been exposed to the doubts of man 
from post-modernism point of view and it is essential to substitute new principles 
for analyzing issues. 

On one hand, post-neologism or post-modernism and its applications have been 
discussed in management from a few years ago. Theories have been put forward 
about management and human science in the format and space of post-modernism 
such as the discussion of learning organizations, information and the disease of 
dissolution of managers by information, the discussion of new and existent findings 
regarding the function of right side and left side person and Mr. Minitsberg’s 
researches as one of strategic management theorists based on new categories. On 
the other hand, the theories that are put forward in post-modernism are the 
discussion of illogical being of new sciences, the discussion of Quantum physics 
and it′s opposition with Newtonian physics and its effect on all sciences including 
human sciences specially management knowledge, the effect of post-neologism on 
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management, decision-taking in uncertainty conditions, the entrepreneurship of rise 
and fall, strategic planning, creativity and innovation. 

 
1. Modernism and Post-modernism 
“Post” means after, ultra and post-modernism means after modernism and 

post-neologism. The term 'post-modern,' 'post-modernism,' and 'post-modernized' 
have no significant difference with one another. The school of post-modernism is 
in contrast with the school of modernism and modernists challenge and criticize it′s 
features and principles and put them in the state of denial and negation. Post-
modernism like many other terms and interpretations has no stability in meaning; 
that is, it is not a systematic theory with a comprehensive and all-embracing 
philosophy. But it is a sophisticated and inter-spinned corpus of different 
reflections, receptions, diagnoses, cognitions, interpretations, understandings, 
ideas, and theories from customary culture and drawing a representation of a 
variety of inter-related phenomena. [4] 

In fact, post-modernism is the other side of polarism and polarism is the basis 
of the thought of post-modernism. Post-modernists employ all of their physical and 
thinking abilities for feministic movements, homosexuals, advocates of ecology 
movements, green movements, advocates of peace, and nuclear weapons deposal 
movements. They generally lead their movements towards separation-seeking and 
factious movements. French post-modernists present such attitudes towards the 
world as a great and key discovery for freedom and happiness in the modern 
polaristic and polytheistic world. Post-modernism is indicator of falling and change 
and rapid development in the methods of cultural, economic, social, and political 
modernism that was dominant in the majority of the industrial countries of the 
West from the mid-nineteenth century to the mid-twentieth century. [9] 

1.1. Modernism Features 
Those who have presented post-modernism theories do not unanimously agree 

about it′s definition. But most writers, through counting modernism features and 
their criticisms, have tried to present a relatively complete definition of this school. 

Waller (1997) considers post-modernism a school that questions four main 
bases af modernism. These four bases consist of: 

 Language and words, ideas and theories, and things have independent and 
distinctive existence for themselves. 

 The real world is one that, regardless of our view about it and the way we 
describe it, is as a reality with an independent identity. 

 'Nature' and its effects have a higher priority over 'culture'. 
 'Person', in scientific analyses, has a higher priority over 'society'. 

1. 2. Nature of Post-modernized Thoughts  
Basically, some consider post-modernism neither a school nor an 

intellectualism and a coherent set of art that can have the same certain landscape, 
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theorizing, and speaking. This feature is because of the fact that post-modernized 
thoughts have been selected from different sources from philosophy to history and 
from linguistics and social and psychological studies to geography. There are 
various writings about each post-modernized aspect and case and its theorists’ 
views and analysis. But each of them has interpreted this phenomenon according to 
their desires. Accordingly, it should be stated that post-modernism resembles a 
plant that has multiplied and taken different varieties through transplanting and 
propagating.  

It is because of this fact that we see that sometimes its meanings in one area 
and domain are not compatible with its meanings in another domain and area. [11] 

1.3. Principles and Qualifications of Post-modernism  
Post-modernism does not have definite principles and frames. This school is 

one that fights against principles and escapes from frames. Nevertheless, we 
mention some of the proving and privative features and elements of this theory.  

 Multiplicity and opposition with any unitarianism; Variety, multiplicity, 
embranchment, and dispersion are of the primary principles of this school. Post-
modernists oppose with any kind of centralism and authority; that is, they deny 
attention to one central fact for life and agree with multiplicity and polarity.  

 Relativism: The believers of this school do not have belief in any absolute 
and unchangeable fact and they consider every thing as a relative fact. 

 Absurdism: The attempt of the traditional society was mainly based on 
'divine will' and according to this theory, the whole existence world is moving and 
developing towards a special goal through God′s guidance and supervision. 

But in modernism school, instead of God′s will, its world successor, that is, 
material development thought was placed; and they placed scientific and 
intellectual plans instead of God′s will and revelational teachings. While, in fact, 
post-modernism has placed absurdism and nihilism instead of belief in God′s 
power. 

Therefore, having no goal and extremity, participation in anarchism, splitting 
and triviality, being without center and nihilism are the entertainment of post-
modernists. 

They consider being unihibit and insouciance as escaping from modern terrific 
world and the stress of its formal laws.  

 Emphasis on language and discourse: Post-modernism considers the whole 
knowledge as the product of discourse. Discourse is one of the discussions that has 
been noticed by different theorists especially post-modernists in recent years. 

On the basis of the theory of discourse, fact cannot be limited to a special 
knowledge and culture. The root of this thought is polaristic attitude itself and 
relativism towards all knowledge. As mentioned, these two categories are the basis 
of the thought of post-modernism. [5] & [14]. 
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1. 4.Relationship between Modernism and Post-modernism  
There are generally two main views regarding the relationship between 

modernism and post-modernism: 
 Oppositional Post-modernism: This view that considers post-modernism as 

predator and destroyer and denies modernism evaluates post-modernism as a new 
philosophy and different from modernism and also considers it as a resistance and 
challenge against modernism. John Fransio Leutar can be known as the 
representative of this view that is also named resistance post-modernism and 
denying post-modernism. Leutar does not believe that post-modern is 
chronologically following modern and believes that modernism always has its post-
modern. He has not considered post-modern as the end of modernism and believes 
that any modern thing is post-modern and, at the time of modern, what is brought 
into existence is post-modern compared with its past. Therefore, it should be stated 
that he sees post-modern accompanying modernism from the beginning; but an 
accompanying thing that fights against modernism and is in conflict with 
modernized thoughts. 

 Positive post-modernism: This approach considers that post-modernism is 
based on and originating from modernism. According to this view point, post- 
modern is only a reaction to the defects and problems of modernism, not a 
movement that wants to obliterate modernism. In fact, it should be stated that this 
view considers post-modernism as the developed form of modernism. This thought 
the representative of which can be Jameson is known as reaction post-modernism 
and established post-modernism. [7], [19] & [1]. 

1. 5. Structures in Post-modernism  
Post-modernists are somehow post-structuralists and want to find structures 

that they can substitute for stable and hierarchical bureaucratic structures and 
intellectual controls. With the rapid changes and developments in environment, we 
can simply find out that the customary structures of modernists cannot satisfy 
today’s needs; and we can not benefit from the same and unchangeable structure 
for all matters. General narrations and all-embracing theories that can have 
efficiency in all conditions have lost their validity and special theories that are 
compatible with special cases are substituted for them. 

Kelg (1990) believes that, in organizational post-modern studies, instead of 
structuralized bureaucracy in which careful work division and expertise have been 
done and all of the elements are standard, there are organizations without structure 
and without work division. 

1. 6. Post-neological Management 
Before the industrial revolution, through apprenticeship and studentship in 

craft and industries, people became so skillful that they did not need to be trained 
in how to plan, organize, and control. They had learned carefully what they 
performed. On the other hand, many people were in the service and exploitation of 
the proprietors as slaves and servants. People were the gears of machines. The 
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pioneers of pre-neologism were Adam Smith, Max Weber, Fredrick Taylor, and 
Alton Mayo. In pre-neologism and dominance of Taylorism, bureaucratic issues 
had priority and it was supposed that scientific management is didactic 
management. This view did not change even with the advent of human relations 
movement; and managers were the brain and employees the hand as in the past. 
Hierarchical supervision and control continued and even though the concepts of 
enabling and decentralism were put forward, the word and decision of the leader 
were prior. While turbulence, lack of certainty, and anarchism threatened order and 
stability, the control of relations was a response to these threats. 

Management based on objective, management strategies, and management 
information systems were employed regarding control and finding out ways for 
inspection and control, too. With the advent of bureaucracy, modern human was 
changed into a soulless machine busy with a repetitive, boring, and very 
specialized work. This trend continued so that the new pioneers considered 
organizations as a whole the parts of which are not separate from one another; the 
skills are high and multifaceted and the flexibility is high and includes auto-
planning networks. In this condition, the primary plan of post-neologism consisted 
of the freedom of every group under stress and control in such a way that it is 
released from any kind of obligation, fear, and threat. [23] & [25]. 

Peter Draker in 1992 mentioned post-neologocal management for the first time 
through posing questions such as “Are we fronter than the age of machine?” 
Fronter than the time when people had no skill in work? And do working in auto-
controlling teams and in a world wide, flat, and open relations network make 
people more powerful, more auto-controller and exploit less?” 

He continues, “in post-neological revolution, different sections have found out 
that words such as comprehensive quality management, enabling, socio-technical 
systems, and flexible production systems are substituted for the words control and 
neological command and/or even pre-neological obligation and dominance. 

Buj and Denhi believe that pre-modern, skill-based management, modern, 
pyramid-based and post-neological management are network-based management. 
But post-neologism is not merely a control system and a flat network organization; 
it is a method for discovery and challenging the forms of exploitation. The 
important difference between pre-neologism, neologism, and post-neologism is in 
the change of narration. [16] & [22].  

The features of planning, organizing, commanding, coordination, and control 
in post-neological management ate innovation and initiative, active organizing, 
persuasion, co-creation, and auto-controlling, respectively. 

Innovation: Organizations must manage uncertainty and any possibility in 
environment in order to be effective. When decision-takers do not have much 
information about environment and have trouble for anticipating changes in 
uncertainty, they must present new ideas continually for their permanence. In spite 
of that, the values of people and organizations along with facts change and these 
changes, in turn, make adjustment in plans and revisions, in objectives and the 
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ways of achieving objectives necessary. As a result, one cannot consider planning 
as its classic sense but the concepts of innovation, invention, and initiative are put 
forward.  

Therefore, because of the belief of post-neologism in relativism and instability, 
in post-neological management, innovation is in place of planning and employees 
as the main capitals of organization are encouraged and appreciated. 

The post-neological leader himself/herself must be creative, inventor, and 
innovator and guide employees towards creativity and innovation. [21], [24] & 
[26]. 

Active Organizing: Post-neologism, because of the importance that it assigns to 
decentralism, considers the concept of active organizing as in contrast to 
organizing that consists of a model selected through information gained by 
recognizing the conditions of environment, goals and duties, information and 
technology and technical and strategic position of the organization and it has little 
reliance on formal structures and pre-determined relations. Decentralized and wide 
organizing with few layers and classes that is flexible and flat for autonomous 
teams is emphasized. In this kind of organizing, flexible production systems, 
comprehensive quality management, delegation of power, and to enable have been 
suggested with the purpose of the substitution of the general hierarchy of 
neological organization. Employees accelerate their work through statistic quality 
control charts and information technology. Pyramid-shaped organizations are 
omitted and the principles of flat, horizontal, and post-hierarchical organizations 
are substituted for them.  

Persuasion: Persuasion that is in contrast with command in post-neologism 
addresses the fact that art and ability management is to follow new wills and 
creates promise to follow them. In new ages, the employees are educated and 
achieve a common will as a result of participation and cooperation in groups and 
accordingly they are obliged to goals and try to achieve them. Therefore, they no 
longer need direct commanding. 

The manager tries to guide them through influence and effectiveness. Through 
persuasion, people become powerful. To enable employees means providing the 
ground for hearing their words and sharing the equation of knowledge/power. In 
post-neological thought, having the same sound, decision-taking, and co-thinking is 
the result of participation in organization. 

A post-neological manager, through creating friendly and informal relations 
and respect with confidence, performs behaviors and reactions by which employees 
are persuaded, accept his/her guidance, and try to achieve goals. [15] & [20]. 

Co-creation: In post-neological management, co-creation is in contrast with 
coordination. When coordination is created voluntarily, informally, and without 
organizational bureaucracy by people and organizational units, co-creation takes 
place. Regarding this, the employee should recognize his/her goals, have in mind a 
clear picture of what he/she needs, and adapt himself/herself with the organization. 



KÜLTÜR EVRENİ - UNIVERSE OF CULTURE - ВСЕЛЕННАЯ КУЛЬТУРЫ 
 

 146 

In co-creation, informal strategies and coordination of work groups by those groups 
themselves are used. For this purpose, post-neological management, through 
creating different work groups, makes discourse among individuals easy and this 
discourse is performed for the purpose of producing and exchanging information; 
and it opens the way for more participation and development of organizational 
activities. Discourse is emphasized by post-neologists for the reason that it is a 
means for reinforcing and expanding social interactions and it will have presents 
such as tendency towards cooperation and group measure, increasing tolerance and 
patience for opposed viewpoints, growth of group thought and the growth of new 
ways for solving problems.  

In co-creating, individual is engaged in a group condition subjectively and 
emotionally and this engagement forces hem/her to contribute to group goals and to 
consider himself/herself a partaker in the responsibilities of that group, and to try to 
accomplish them. 

Self-controlling: In post-neology, the concept of control and power has 
distance from Weber’s definition that emphasizes only social control and 
individual’s efficiency and takes the form of self-controlling. Control is exercised 
through companionship and the structure of companionship may encourage 
subordinates in an organization. As a result, control becomes equal to being 
engaged in a knowledge-based dialogue. Self-controlling takes place through the 
acceptance of individual responsibility for their works. Since post-neological 
organization places the basis of relation and presence to joint tendencies and 
values, it is expected that disciplinary problems decreases extremely because of the 
internal attractivenesses of employees and external attractions and organizational 
issues. 

1.7. Post-neological Organization 
Post-neological organization is a network which has variety, self-leadership, 

and self-controlling teams with several centers and coordinates its organizational 
behaviors according to conditions. This organization wants change and supports it; 
and participation and cooperation are realized in the real sense of the word and 
with the presence of the employees of different levels of the organization. 

Post-neologists recommend that organizations must develop qualities such as 
self-determination, internal independence, team work, participational leadership, 
and cultural variety. Flat hierarchy, matrix management, participational learning, 
and project management are some of the usual approaches in this area. Taghler 
names the organization appropriate with post-neology and post-industrial age the 
third wave organization and assigns the three features of competency, flexibility, 
and creativity and innovation to it. At last, it can be said that post-neological 
organization thought encourages people-based viewpoints as the ways of managing 
uncontrollable situations. [12] & [13] & [17]. 
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1.8. Criticism from Post-modernism 
Many criticisms have been done to post-modernism so far the most important 

of which are the criticisms done by Yorgen Habermass. Habermass in 1981 
attacked post and also counted their theory as the theory of pre-modern. He 
attacked the advocates of post-modernism especially Leutar and Foku. Of course, 
the attacks of Habermass is not merely to post-modernists. 

 
 Table 1: Summary of the Analysis and Criticism of Methodology of Science 

school goal criticism 
Logical positivism Creating the unity and unison of 

sciences are of the prominent 
features of this school that are 
devaluating cognition and 
fighting against metaphysics  

1. Unlike the customary view 
of positivism, today the 
relation between science and 
metaphysics is negativism not 
positivism and the growth of 
science is not approval of 
theories but the product of 
their criticism and revisions. 
2. Although metaphysics is 
different from science but is 
generally meaningful. 

Annulling The principle of annulling should 
be substituted for the principle of 
proof; and science cannot prove 
anything through experiments 

1. The reliance of observation 
on theory and offensiveness of 
annulling. 
2. Inappropriate defense of 
Poper 
3. The complexity of real 
conditions of tests 
4. Inability of annalists 
historically 
5. Kopernical revolution 

Pragmatism Pragmatism is a valuable 
cognition that should have a 
practical value and that human 
wisdom should be employed not 
that practice should be in service 
of view. Therefore, thought is 
like a means and instrument for 
solving practical problems 

1. It assigns value only to what 
is used in stage of practice. 
2. It does not determine any 
limitation in time. 

Research program 
of Lakatush 

It guides research guidance for 
future in a positive way and in a 
negative way; and it is believed 
that any research program should 
be given sufficient time so that it 
can reveal all of its abilities. 

On the basis of this viewpoint, 
in any period of time, one 
cannot consider a research 
program definitely better than 
the program of the competitor. 
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Scientific 
revolution of 
Kuhan 

Different paradigms are not 
comparable with one another. 

Kuhan’s suggested model for 
science leads to the decrease 
of science to technology and 
obstructs the way for 
intellectualism and cannot 
explain the development of 
science efficiently 

Comprehension 
school 

Social sciences interpretations 
should be planned in the format 
of the mind and language of the 
people that are studied. 

This viewpoint is, to some 
extent, radical and does not 
present any kind of necessity 
for providing a program for 
social changes. 

Critical school of 
Frankfort 

It shows us how their society 
acts and allows them to perform 
in the developments and changes 
of their society in such a way 
that they want so that they make 
the future better. 

It is basically radical and 
hence it is in opposition to the 
dominance of empirical 
science in capitalistic 
societies. 
 

1. Scientists’ ability for 
anticipating future is much 
more limited than what was 
thought of formerly . 

2. Instead of indicating the 
leaks of cognitive existence 
for the systems having 
irregular behavior, it indicates 
our ignorance. 

This theory confirms that the 
prognostic ability of human being 
has intrinsic limitations 

 

Anarchism 

 
2. Analysis of the View Points of Modernism and Post-modernism of 

Management  
Management science in post-modernism includes a set of reliable networks and 

controlling teams and, regarding this, coordination is of particular importance. 
Similarly, this team acts very powerfully in designing organization and employees 
and emphasizes existent information and continual improvement. 

Table 3. Attitude of the Views of Modernism and Post-modernism towards 
Management Foundations 

Post-modernism Modernism 
Management 
Foundations 

 Long-term goals of profit 
 Flexible production 
 Labor is investment 
 Horizontal planning 
 Internal and concentration of 

 Short-term goals of profit 
 Mass production  
 Worker is expense  
 planning in vertical position 
Top-down concentration 

Planning 
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foreign customer. 
 Planning leading to 

derangement 

Planning based on order 

 Work team, a few skilled 
worker 
 Network flexibility with 

borders being influenced 
 Variety is power  
 Decreasing productivity 

through expertise, formal and 
work division 

 One person, one job  
 Management work, opposition of 

sections 
 Concentration on ability  
 Increasing productivity through 

expertise and work division 

Organizing 

 Committing affairs to the 
leaders of groups and self-
running 
 Process of intrinsic work, 

power, ownership belonging 
to people 
 Women and minorities 

should be paid equally 
 Encouraging teams 

 Committing affairs to superior 
 External rewards and punishment 

are existent 
 Supervision mechanism in all 

places 
 Women and minorities payment 

of wages lower than men 
 Individual motives 

Effectiveness 

 S theory (servant leadership) 
 Attention to layers and 

uncentralized wide multi-
laterals 

 X and/or Y theory  
 Attention to many layers of laws 

and concentration  
 Say to them what to do 

Leadership 

 uncentralized control  
 Quality control is the duty of 

every one  
 Bilateral supervision  
 Evacuation method 
 Information is given to all 

 Centralized control  
 Micro-supervision 
 A lot of stages, laws, and 

computers for supervision 
 Treasure information 
 Fear based on control 

Control 

 
3. Comparative Comparison of Modernism and Post-modernism from the 

Viewpoint of the Methodology of Science with Emphasis on Management 
Foundations 

Post-modernism criticisms weakened the foundations of modernism and the 
theories that are based on it and intellectual theories were questioned. Empirical 
research methods and the language of expressing them were criticized from the 
aspect of correctness. As a whole, the knowledge obtained from modernism was 
not recognized confidential knowledge. Modernism research methods that were 
based on experiment and experience, portraitism, quantitative evaluations, 
statistical methods, and observation were criticized in post-modernism view points 
and post-modernists tried to present alternatives for these approaches. And to their 
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ideas, intellectual and quantitative methods are used to produce information, but, in 
their analysis and interpretation, beliefs, faiths, and the culture under study should 
definitely be considered. Accordingly, we cannot consider research methodology 
as the criterion for the correctness of researches. Of course, it should be kept in 
mind that post-modernism does not cavil at the use of experimental methods in 
applied processes. 

Issues such as information systems, quality control, so on can take place with 
modernism methods without any important problem. But in the case of theorization 
and knowledge-based methods that are related to cognition, post-modernists do not 
accept modernism methods. Any how, post-modernists think that behaviors and 
functions can be researched in the context of society and through noticing cultural 
and social relations and for every person as a separate existence; and they avoid 
holism and presenting one same approach for different and various cases. As a 
whole, post-modernism analyses ignore “reflecting real world interactions in 
theorization”, “difference and variety”, and “rejecting the same theory”; and the 
imagination of an ideal organization is considered as a vein and unacceptable 
imagination in management. Post-modernism, through criticizing modernism has 
tried to put forward a new view point having new points in methodology. But as 
mentioned, while rejecting the applied approaches and theories of modernism, it 
does not present definite practical methods that are substituted for them. And in 
some cases, it exaggerates in criticizing modernism and explains and interoperates 
what exists with a pessimistic view point. On the other hand, the thinkers following 
post-modernism sometimes have stated the views that have not had compatibility 
with one another and indicate disagreement among the scholars. [3] & [6] & [10]: 

 
Table 3: Matrix of Modernism & Post-modernism of Management Being 

Affected from Science Schools  

 Post-modernism Modernism 

School 
methodology

 
Management 
foundations 

Pragmatism Logical positivism Planning 

Frankford-Lakatush kuhan Organizing 

Anarchism Annulling Effectiveness 

Critical Critical Leadership 

Critical Comprehension Control 
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 3.1. Scientific Analysis of Modernism and Post-modernism Being Affected 
from Science Schools in Management Foundations 

3.1.1. Planning: Logical positivism points out the principle that the only correct 
statements the ones that are discovered through careful planning and analysis not 
merely through experience and observation. Hence, modernism, from this 
viewpoint, is affected in planning. For the realization of objectives, the intellect of 
human being must be employed not action in the use of view. Therefore, thought is 
an instrument and means for solving practical problems. Intellect and its wonderful 
powers are limited to the borders of reality and practical profitability and it uses all 
of its abilities in the same boundary and aims at making profit and satisfying needs 
in the same way that post-modernism tries to present a program for the realization 
of long-term profit with the use of pragmatism school.  

3.1.2. Organizing: Modernism, through being inspired by the school of Kuhan, 
believes that one principle of organizing can control the perceptual activity of a 
person and present a standard representation for the person so that he/she can have 
concentration on power, in the same way that post - modernism, with the use of the 
schools of Frankfort and Lakatush, has aimed for the ideal thought of society or 
desirable state and follows change and movement toward desirability. Therefore, 
new thought processes such as hermeneutics, cybernetics, feminism, and 
aestheticism are used in the areas of analyses and anticipate all the new programs 
and activities. 

3.1.3. Effectiveness: The school of annulling states that science is like a set of 
hypotheses that expresses views in order to describe or state exactly the behavior of 
people and to excite their motives and modernism also follows this idea, and post-
modernism also are affected by the theory of anarchy school. This school approves 
that the anticipation ability of human being has inherent limitations. 

3.1.4. Leadership: Critical theory, analytic and theoretical approach, and 
paradigm or thinking framework are the members of this school each of which, in 
spite of being bound to its own thinking principles in the mentioned framework, 
dealt with analyzing and stating the phenomena under study. And the goal of 
critical knowledge is that people show how their society acts and allows people, in 
the changes and developments of their society, to act in the way that they want so 
that they make their future world better. Modernism and post-modernism are 
affected by this school  

3.1.5. Control: Interpreters insist mainly on the point that relations 
interpretations must be designed in the format of the mind and language of the 
people who are studied. The identity of intentional phenomena is obtained from the 
understandings that social agents have from their activities and from the meaning 
patterns that organize these understandings. Modernism has placed these view 
points in its program; and hence, to achieve cognition and its objective results, one 
must notice time and location ground where people live. 
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Conclusion: 
Post-modernism that can be considered as a movement in advanced capitalistic 

culture is witness to clear reactions against the domination of stifling modernism 
and purposeful rationalism and linear advancement and old and abolished thought 
of cultural talent. The key element of this category, obtained from the critical 
movement of the West in art and architecture, is in this aspect of being clearly 
critical in criticizing features such as experimentalism, rationalism, 
humanitarianism, positivism and so on. 

Post-modernists are somehow post-structuralists, too, and seek to find 
structures that can be substituted for hierarchical bureaucratic and unchangeable 
structures and intellectual controls. With rapid changes and developments of 
environment, we can simply find out that the customary structures of modernists 
cannot satisfy today’s needs; and we cannot use unchangeable and static structures 
for all of the cases. General narrations and all-embracing theories that can be 
efficient in all conditions have lost their validity and special theories that are 
adjustable in special cases have been substituted for them.  

The main difference among pre-neologism, neologism, and post-neologism is 
in the change of narration. In fact, post- neologism has put forward the hypothesis 
of narration and has substituted some narrations for them. In the hypothesis of pre-
neologism, a person was a mechanical instrument that was controllable in a 
scientific manner. In Weber's theory, big occupations such as governing wide 
supervision should have become formalization, standardization, centralization, and 
expertise. In post-neological narration, the person that is the victim of a system of 
existent scientific categories must be freed from being limited to the material world 
and organizational goals. Post-neological narration emphasizes on network 
organization having flat lines and horizontal coordination.  

Thus, post-neologism is related to environmentalism. As a result of this 
environmentalism, attention to variety and difference was increased which was 
opposed to post-neological values. Post-neological theories challenge the majority 
of the principles of classical management and encourage democratic organizational 
thought. The promise of post-neological management is to be released from 
management. Power and authority are granted to a large number of people that 
were kept in suburb through centralized planning, centralized organizing, and 
centralized controlling measures and leadership. In post-neological revolution, 
different sections have found out that words such as comprehensive quality 
management, socio-technical systems, enabling flexible production systems are 
substituted for words such as neological commanding and control and even pre-
neological obligation and necessity. Buj and Denhi believe that pre-modern is 
managed based on skill; modern is management based on pyramid; and pre-
neologism is management based on network. But post-neologism is not merely a 
management system and a flat network organization, but a method for discovery 
and challenging exploitation forms. As mentioned above, the main difference 
among pre-neologism, neologism, and post-neologism is in the change of narration. 
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Ultimately, it should be said that, in post-neologism, the word management in the 
sense of running affairs collapses and leadership is a more appropriate word than 
management and the degree of influence on others determines the degree of 
leadership. 
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Özet 
Yazıda; ortak Türk değerlerinin; pedagojik kadrolarının hazırlanmasında kulla-

nılmasının oldukça önemli ve gerekli olduğu vurgulanmaktadır. Ortak değerler, 
öğretim elemanlarının pedagoji hazırlığında güçlü rol oynamaktadır. Ortak Türk 
değerlerinin, manevi özelliklerin biçimlenmesine etkileri büyüktür. İster öğrenim 
süresinde, öğrenim dışı hayatta bu değerlerden yaralanmak için geniş perspektifler 
bulunmaktadır. 

 
Anahtar kelimeler: Pedagoji, kadrolar, Türk değerleri, öğretim elemanları. 
 
Summary 
It’ s important to use the common turkish values in the training of pedagogical 

specialists.These values influence of greatly on the pedagogical preparation of the 
teacher. The common Turkish values also help to own moral qualities. There are 
wide opportunities to use these values both in the process of traging and out of 
classroom events. 
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Toplumun, milletin gelişmesi, terakkisi öğretmenden geçiyor desek 

yanılmayız. Öğretmenin emeği o kadar büyük ve o kadar güçlü ki onu başka hiç bir 
kuvvet karşılayamaz. Küçük yaştaki öğrenciler yakınlarının ve öğretmenlerinin 
söyledikleriyle fikirlerini bildirirler. Hepiniz duymuşsunuzdur : “Yok öğretmenim 
şöyle söylemezdi, yok öğretmenim böyle konuşmazdı” vb. Lise öğrencilerinin 
hatta talebelerin kendileri için ideal bildikleri insanlar arasında onlara ders veren ve 
ya bir zamanlar öğretmenleri olmuş insanların isimlerini iftiharla söylemeleri, 
eğitimcinin gençlere, özellikle de tüm toplumu ne kadar etkilediğinin bir kanıtıdır. 
Türk gençliği öğretmeninin, hocasının elini öpmesini kendine şeref bilir, bundan 
gurur duyar. Türk öğretmeni de mesleği ile gurur duyar ve öğrencilerinin 
başarılarına kendi evladının başarısı gibi seviniyor.  

Tabii ki iyi ve kaliteli öğretmenlerden bahsediyoruz. Diğer mesleklerde kadro 
hazırlığında bazı kusurlar belki affedilebilir. Ama eğer eğitim kadrosundan bahs 
ediyorsak bu fikre hak kazandırmamız mümkün değildir. Kaliteli öğretmen kendi 
kendine gelişmiyor herkes de anneden iyi bir öğretmen olarak doğulmuyor. Arzu 
olunan öğretmen eğitim sürecinde gelişiyor. Eğitimde kazanılan nitelikler, 
öğrenilen bilgiler, yetenekler öğretmen faaliyetinin kazancını daha da yükseltiyor. 
Pedogojik faaliyet bu nitelikleri cilalıyor. Eğitim sürecinde kazanılmış olan 
bilgileri, yetenekler ve alışkanlıklar ile de tamamlanıyor. Kaliteli öğretmen 
öğretmenliğiyle topluma, ebeveynlere örnek olan, ders verdiği öğrencilerin 
dillerinden düşmeyen öğretmenlerle yaptığımız röportaj yukarıda söylenenleri 
onaylıyor. Böyle öğretmenlerin çoğunluğu öğretmenlik faaliyetinde kazandıkları 
başarılarına göre pedagoji kadro hazırlığı sürecindeki aldıkları eğitime borçlu 
olduklarını söylüyorlar. Öğretmenlerin yüzde 10-12 oranı başarılarının sebebinin 
kendi üzerinde çalışmalarına ve iş tecrübelerine bağlı olduğunu gösteriyorlar. Bu 
durumda kaliteli öğretmen hazırlığının eğitimden geçtiğini söyleyebiliriz.  

Tabii ki kaliteli eğitimden bahs ediyoruz. “Kaliteli eğitim nedir?” sorusu her 
zaman gündemde olmuştur. Yaklaşımlardakı farklılıkların çoğunluğu daha çok 
araştırmaya ihtyaç olduğunu gösteriyor. Kaliteli eğitimle ilgili mülahazalara fikir 
bildirmeden önce şunu da söylemeliyiz ki milli değerleri, milli birliği daima dikkat 
merkezinde tutan bu birliği toplum değerlerinin korunmasına yönelten insanlar 
yetiştirmek kaliteli eğitimin en güzel göstergesidir.  

Ünlü sosyolog, filozof ve psikolog Güstav Le Bon milli değerlerin talep 
olunduğu yerde azimle birleşebilmelerini İngiliz halkının biraz daha açık söylersek 
İngiliz Saksonlarının en güzel nitelikleri gibi nitelendiriliyor: “ABD İngilizleri 
zamanında iç savaşlarda nasıl inatkarlıkla tüm kuvvetlerini sarf ettiklerini şimdi de 
aynı inatçılıkla ve enerjiyle yeni şehirler kuruyorlar , üniversiteler, fabrikalar 
açıyorlar. ”(1. say. 31). Güstav Le Bon`un ismi geçen eserinde verilmiş aşağıdakı 
fikirleri milli birliyin toplum değerleriyle zıt olduğunu gösteriyor: “Öyle bir İngiliz 
politikacısı yoktur ki vatandaşlarına karşı hiddet doğuran haraketlerin başka 
milletler için makbul olmasın. Şüphesiz ki felsefi bakımdan yabancıya nefret 
alçaklıktır ama milletin refahı için faydalıdır. (1. say. 62)” Eğer bir millet 
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tamamiyle toplumun bir zerresi ise şöyle söyleyebiliriz ki milli birlik beşeri 
menfaat ile zıtlık teşkil etmemelidir. İlkin sonuç olarak şunu söyleyebiliriz ki 
somut kontekstde kaliteli eğitimin yukarıda söylenen etkenlere bağlı olduğu 
mantıkî yönden uygundur. Türkler başka halkalara, milletlere bin yıllık tarihi olan 
gelenek ve göreneklerimizin, dinimizin talep ettiği gibi her zaman saygıyla 
yaklaşmışlardır. Modern terimle söylersek toplu halde insanlara, onların dinine, 
gelenek göreneklerine, kültürlerine hoşgörü, Türk halklarına özgü bir özelliktir. 
Ama ikili siyasetin yargısı haklıyla haksızı ayırmadan, dünyamızda milli değerleri 
devletimizi korumak için her zaman hazır olması şimdi daha önceki dönemlerden 
daha çok talep olunan niteliktir. Değerli alim, rahmetli Seyfettin Kandilov yazıyor: 
Beni kınamayın uzun yıllardan beri uluslararası ilişkilerde gördüğüm haksızlıklar 
sonucunda bende şöyle bir fikir oluştu ” Uluslararası hukuk”, “İnsan 
hukuku”BMT`in kararları vs. tüm bunlar bizim için Araplar, Afganlar için değil, 
Avrupa halkları için göz önünde tutlması gereken hukuklardır(2, say. 17).  

Çocukların ailede sahip oldukları nitelikler ortaokulda biraz daha 
tamamlanıyor. Başlanmış olan süreç eğitimin sonraki dönemlerinde devam 
ettiriliyor. Bu işde lisans eğtiminin etkisi daha çoktur. Toplum üyelerinin hemen 
hepsi lisans eğitimi almıyor. Ama universite okumuş insanların topluma, diğer 
insanlara etkisi, eğitim almayan insanların etkisinden çoktur. Bu anlatım yukarıda 
söylediğimiz gibi öğretmene daha çok uygun düşüyor. Niçin? Çünkü eğitim veren 
onun iyisiyle kötüsüyle sorumluğunu taşıyan yine öğretmendir.  

Pedagojik kadro hazırlığında ortak Türk değerlerinden faydalanmalı, öğretmen 
meslek hazırlığını tamamlamalı, onların manevî niteliklere sahiplenmelerine 
Türkçülük akidesinin kuvvetlenmesine yardım etmelidir. Pedogojik kadro 
hazırlığında ortak Türk değerlerinin faydası sadece yukarıda söylenenlerle sınırlı 
kalmıyor. Eğitim yıllarında ortak Türk değerlerinin etkisiyle olgunlaşmış talebe, 
öğretmen olarak çalıştığı zaman kendi içinde aynı değerlere başvuracak 
öğrencilerinin kalplerine birer hayır tohumu serpecektir. Yukarıda söylediğimiz 
gibi eğitimde en önemli görevlerden biri eğitim alanlara milli değerlerle 
alakalandırmayı öğretmektir. Ortak Türk değerleri aynı görevleri gerçekleştirmek 
için geniş imkanlar sunar. Bu ise ortak Türk değerlerinin beşeri mahiyetinden 
kaynaklanıyor. Tarih içinde, nesillerden nesillere kıymetli emanet gibi geçmiş 
değerler insan hayatının çok çeşitli alanlarıyla ilgili ve faaliyetinin daha da 
iyileştirmelerine yardım etmiştir. Sonuçta insanın kamilleşmesi gibi ebedi bir 
arzunun gerçekleştirilmesi bu değerlerin mahiyetini canını, kanını teşkil etmiştir\.  

Bellidir ki değer anlayışı daha çok iktisadi mazmun taşıyor. Her halde 
Azerbaycan’ın geçmiş Sovyetler döneminin esiri olduğu zamanlarda manevi değer 
anlayışı gündemden uzak tutulmuş , yapılan siyaset milli değerlerin manevi etkisini 
azaltmak, insanların hürriyet hissini boğmak, bağımsızlık gibi daimi ve beşeri 
hisslerinin şekillenmesinin karşısını almasına hizmet etmiştir. Ama bu bakımadan 
anlayış gibi milli değeri seciyenlendiren tarafı onun denkliğinin olmamasıdır; milli 
değer parayla ölçülemez hiç bir şeyle değiştirilemez. Göründüğü gibi manevilik 
milli değer anlayışının mahiyetini ifade ediyor.  
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Genel Türk değerleri için ortak olan yönlerden biri de manevi niteliklerin 
maddiyattan üstün olmasıdır. Bu özellik hem değerleri yaratan Türkün “midye 
içerisinde inci gibi ” saf , temiz, ahlaklı, dosta sadakatli, ailecanlı kalmasına sebep 
olmuştur. Hem eğitim sürecinde hem de dışındaki tedbirlerde sohbetlerin 
yapılması, açık oturumların yapılması, toplantıların teşkili vb. oldukça faydalıdır. 
Talabelerin kendi düşüncelerine dayanarak şunları söyleyebiliriz ki böyle 
tedbirlerin onlara gelecekte nasıl öğretmen olacakları hakkında yön gösteriyor.  

Ağızdan çıkan her söze sahip çıkmak ortak Türk değerlerindendir. “Türk söz 
verdiyse ondan hiç bir delil talep etmeğe gerek yoktur çünkü o verdiği sözde 
duracaktır. ” düşüncesinin özdeyişe dönüşmesi tıpkı bununla ilgilidir. Dünyada baş 
veren prosesler çeşitli değerlere yanaşmadaki ölçüler hakkında bahseden söze, 
münasebete değişiklik yapılmamıştır. Söze göre iş yapmak, her Türk halkının en 
mukades değeri olarak kalmaktadır. Damarlarında Türk kanı akan, Türk annesinin 
ninnisiyle dünyaya gözünü açan her bir insan sözüne sadıktır. Verdiği sözün 
onaylanması için herhangi bir delilin istenilmesi onda bir şaşkınlık ve kırgınlık 
yaratır.  

Pedagojik kadro hazırlığında söze ilgi Türk halkları için ortak değer olması ile 
yapılan işlere talebeler büyük ilgi gösteriyor. Şunu da söyleyelim ki değerler 
üzerine iş hem eğitim sürecinde hem de eğitim dışındaki tedbirlerde, hem de 
pedagojik tecrübede gerçekleştiriliyor. Her üç biçimin bu işin gerçekleşmesinde 
büyük etksi vardır. Eğitim sürecinde söze münsebetle ilgili iş veya somut öğretim 
malzemelerinin mazmunuyla ya da daha önceden düşünülmüş durumla ilgili 
gerçekleştiriliyor. Birinci duruma (öğretim uzmanları işte söze ilgisinin 
öğretilmesi) ait örneklerle bakalım: 

Malumdur ki söze hassasiyetle ilgili Türk halklarının hem sözlü hem de yazılı 
edebiyyatında zengin bilgi vardır. Şunu da söyleyebiliriz ki meslek alanında 
öğretmen hazırlığında (örneğın dil ve edebiyat öğretmenlerinin hazırlanmasında) 
aynı mazmunda sadece öğretim malzemeleri değil, hem de ortak Türk değeri olarak 
kullanılsın. İşin teşkili ile ilgili standart gösteriş vermek olmaz. Ama 
araşdırmacıların onayladıkları öyle yöntemler vardır ki onların gerçekleşmesi 
pedogojik kadro hazırlığına olumlu etki gösteriyor.  

Onlardan bazılarını göz önünde bulundursak : Öğretmen somut eğitim 
malzemelerini esasen sözlü yada yazılı edebiyatta söze hassasiyetiyle ilgili bilgi 
veriyor, örnekler veriyoruz. Benzer örnekler vermek talebelere havale olunuyor. 
Örnekler genelleştiriliyor. Hangi biçimde söylenmesine bakılmadan söze ilginin 
tüm Türk halkları için aynı anlam taşdığı gösteriliyor: Güzel konuşmak, fikri güzel 
ifade etmek, ağızdan çıkan söz için sorumluluk taşımak, verdiği sözde durmak, 
hayırlı, faydalı sözler söylemek gibi yönler insanın konuşmasını değerlendirmenin 
önemli kriterlerinden sayılmaktadır.  

Daha sonra söze ilginin yazılı edebiyatda nasıl kullanıldığı konusu araştırılıyor. 
Somut bir biçimde Nizamî Gencevî`den örnekler getirmek sonraki dönemlerde bu 
ilginin daha da geliştiğini araştırmak lazımdır. Örneğin genel türk edebiyatında 
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silinmez izler bırakmış şair, filozof Muhammed Fuzulî`den getirilen aşağıdakı 
dizeler üzerinde durmamız lazım: 

1. Ver söze ihya ki tutdukça seni hab-i ecel 
 Ede her saat seni ol uykudan bidar söz (3. Say. 82) 
2. Hiç kim bilmedi tahkik ile ağzın sırrın 
 Sırr-ı ga ybı ne bilir kimse hudadan gayrı (3, say. 172) 
3. Muhammed Fuzulî`nin yüzyıllar içinde Şark okullarında derslik gibi tatbik 

olunmuş “Leyla vü Mecnun” mesnevisi sözün biçimine, düzenini ifade eden 
dizelerle başlıyor, sözde güzelliğin bozulmasını ağırlıklı hislerle okuyucuya 
ulaştırıyor: 

Arayişi- sohbet eyle sagi 
Ver bade mürüvvet eyle sagi 
Hemcinslerim temam olmuş 
Söz mülkünden nizam getmiş. . . . . (4, say. 5) 
Mesnevinin son mısraları ise sözün değerine, ehemiyetine , mazmununa aittir: 
Dem hayır sözünden ur demadem 
Ver hayır demesem- ebsem ebsem! (4, say. 176) 
Yeri gelince örneklerin şerhi yapılabilir (M. Fuzulî`nin sözü, insanı yücelten 

ona canlılık veren bir faktör olarak kabul etmesi, onun sırrını ancak Allah`ın 
bilmesi düşüncenin etkileyiciligi, canlı kelimelerle ulaştırılmasını faydalı, hayırlı 
sözler söylemenin vacipliği bunu yapamadığın zaman da susmanın ehemiyetini vb. 
). Şerh böylece bir sonucun talabelere ulaşmasına yardımcı oluyor: Öğretmen için 
şekil ve mazmun bunların birliği meselesi araşdırmacıların sistemli şekilde 
müracaat etdikleri araşdırdıkları problemlerdendir. M. Fuzulî bu meselenin en 
münasip şerhini sözün aracılığıyla, en zor tür olan şiirle ifade etmiştir.  

Araştırmacılar gösteriyorlar ki şerhin bu makamında talebelerin dikatini İslam 
değerlerinde, somut olarak mukaddes “Kuran”da söze münasebetin nasıl 
konulduğuna yöneltilmesi oldukça faydalıdır ve alınan bilgilerin 
kuvvetlendirilmesine yardım eder, onlardan öğretmenlik faaliyetinde kullanımı 
geliştirmiş olur. (Manasız söz işitmezler onlar birbirlerinden (Fecr suresi); manasız 
söz günah söz işletmezler orada (Bakara suresi); güzel söz söylemek özenmektir 
(Bakara suresi); Kökü yerine sık işleyen, dalları göğe yükselen bir ağaç gibidir 
güzel kelam(Rad suresi); kullarına söyle ki konuşurken birbirlerine güzel sözler 
söylesinler (İsra suresi); ciddi ve temiz konuş her zaman (Ahzeb suresi).  

Genel Türk değerlerinin bir kaynaktan beslendiği, güç aldığı hem modern 
devlet başkanlarının konuşmalarında , hem de tanınmış alimlerin araştırmalarında 
ifade olunmuştur. Umummilli lider Haydar Aliyev`in “bir millet iki devlet ” ifadesi 
çok güzel bir örnektir. Türkiye Cumhuriyeti’nin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan 
“biz aynı ninnileri söylemiş ve aynı şarkıları dinlemişiz. ” Sözleri genel Türk 
değerinin nerden kaynaklandığını açık şekilde ifade ediyor. Hem İslamiyet öncesi 
hem de İslamiyet sonrası dönem Türk edebiyatının tanınmış araştırmacısı Emeddin 



KÜLTÜR EVRENİ - UNIVERSE OF CULTURE - ВСЕЛЕННАЯ КУЛЬТУРЫ 
 

 160 

Elibeyzade`nin daha 1991 yılında kaleme aldığı aşağıdaki düşünceleri de 
talebelerde işe istekle başlama ihtiyacı duyuyor. E. Elibeyzade yazıyor; “Eskiye 
gittikçe modern Türk halklarının bir olduğu ortaya çıkıyor. ”(5) Tanınmış 
Azerbaycan edebiyatı araştırmacısı alim Nizameddin Şemsizade de “Azerbaycan 
idelojisi (6) adlı değerli eserinde aynı kanaatı tekzibedilmez delillerle onaylıyor, 
tarıhin derinliklerine indikçe Türk halklarının talihinin ortak olduğunu kanıtlıyor. 
Bu ideya diğer kaynaklarda da onaylanıyor. “Divanü Lügat-it Türk” kitabını 
okurken bir şeyden emin oldum ki ne kadar yükseğe ulaşmak istiyorsan, o kadar 
derinliğe dalmalı ve onu benimsemelisin” (7, say. 56).  

Yazılanlardan şöyle bir sonuç çıkıyor ki milletin halkın yükselmesi dünya 
devletleri sırasında layıklı bir yer tutması için öğretmen hazırlığı bu işte genel Türk 
değerlerinden kullanım her zaman dikkat merkezinde olmalıdır.  
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Abstract 
This research studies five inner conflict factors which affect employees’ 

activity and interpersonal relationship in the organizations. It investigates the role 
of psycho-social factors in performance of employees in Islamic republic of Iran, 
Gilan. Data obtained from this study is analyzed by using SPSS program. The 
causes of the inner conflict, each factor's intensity, effect of individual and social 
and psychological factors such as sex and education were studied. Some 
instructions were proposed to contrast each factor. 

Key words: inner conflict, SPSS program, of psycho-social, organizations, 
factor's. 

 
Özet 
Bu makalede; çeşitli kuruluş ve işyerlerinde çalışan işçilerin çalışmalarında 

kişiler arası tartışma yaratıcı etmenlerin etkisi; SPSS Programının yardımıyla 
sosyal-psikolojik yönden araştırılmaktadır. 

Kişiler arası tartışma yaratıcı etmenleri ortaya koyan kişilerin psikolojik 
özellikleri, yaratılışından gelen yapısı ve öğrenim seviyesinin rolü de 
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incelenmektedir. Aynı zamanda kişiler arası tartışma yaratıcı etmenlerin ortadan 
kaldırılmasının yöntem ve araçlarını, bunlarla ilgili olarak işin verimliliğini 
yükseltmek için öneriler getirilmektedir. 

Anahtar kelimeler: Kişiler arası tartışma, SPSS Programı, sosyal-psikolojik, 
kuruluşlar, etmenler.  

 
 
 
Introduction 
 Conflict is a part of discord caused by the actual or perceived opposition of 

needs, values and interests .Conflict is the process that results when one person (or 
a group of people) perceives that another person or group frustrating, or about to 
frustrate, an important concern. Conflict as a concept can help explain many 
aspects of social life such as social disagreement, conflicts of interests, and fights 
between individuals, groups, or organization. (3,s.233; 10,s.271) 

A conflict can originate from a variety of sources. Robbins suggests that these 
sources can be grouped into three general categories: (7,s. 235) 

Communication, structural and personal behavior factors. 
Some structural factors: Authority relation ships, Common resources, Coal 

differences, interdependence, jurisdictional ambiguities, specialization, status in 
consistencies. 

Also some personal factors are: Communication barriers, conflict management 
style, cultural differences, emotions, perception, personalities, skills and abilities, 
values and ethics. There are many opportunities for misunderstanding to develop in 
the communication process. 

Inner conflicts: When we say a person is in conflict with himself or herself; we 
are referring to an inner conflict. If all inner conflicts can be represented as 
opposing forces within the person, or response tendencies of approach and 
avoidance, then the resolution of these conflicts may proceed in several ways . 

A psychological conflict or a situation of indecision where an individual is 
confronted having to choose between equally desirable alternatives. (1,s.84 ; 9 
,s.363) 

Approach-approach conflict is one of the three major types of conflict 
described by psychologist Kurt Lewin in 1931. It happens when a person has to 
choose between two desirable outcomes, such as a choice between finishing 
college and a full-time job offer .This conflict is often the easier to resolve than the 
two other conflicts, which are avoidance-avoidance conflict and approach-
avoidance conflict. (2,s.265 ) 

Avoidance-avoidance conflict involves choosing between undesirable 
alternatives or outcomes in which a person tends to avoid. For instance, a person 
who dislikes his job but fears on quitting and unemployment.( 6,s.101) 
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Approach-avoidance conflict is when an individual is indecisive and 
ambivalent in pursuing a desirable goal that has an undesirable outcome. For 
instance, a person wants to do something but fears the consequence it entails. This 
conflict is often the more difficult to resolve. 

Interrole conflict: It occurs when a person have problem to play his role 
efficiently as a husband and at the same time as an employ in an organization. 
(5,s.481) 

 
Materials and methods 
This descriptive-analytic study was carried out in 3 universities and 5 

institutions in Astara and Rasht city of Iran. Questionnaire was answered by 174 
employee and managers of 8 mentioned institutions. Questionnaire was based on 
Dubrin's and researcher- edited and the validity of researcher- edited questionnaire 
was evaluated by Crobanch's Alpha method and was about 86%. In this 
questionnaire 5 variables were evaluated including: mismatching of employee's job 
expectance and their attitude and believes, avoidance-avoidance conflict, approach-
avoidance conflict, physical and psychological disorders, interrole conflicts. Also 
we investigated role of sex and education in the high frequent factor of inner 
conflict. Samples were selected by Cluster and multi-stage sampling. Data were 
analyzed by SPSS program.  

Results  
Results showed of the 5 variables, mismatching of employee's job expectance 

and their attitude and believes in 79 people (45.4%) located in first place, and 
others placed in order avoidance-avoidance conflict ( not being satisfied from the 
job and at the same time being afraid of unemployment) in 49 people (28%), 
approach-avoidance conflict ( tendency to changing the job and at same time afraid 
of unemployment) in 41 people (23.6%), physical and psychological disorders as 
symptom of inner conflict 32 (18.4%) and interrole conflict in 16 people. 

 
Table 1: Inner conflict factors    

low high  
Factors 

 
frequency percent frequency percent 

mismatching of 
employee's job 

expectance and their 
attitude and believes 

 

95 54.5% 79 45.4% 

avoidance-avoidance 
conflict 

125 72% 49 28% 



KÜLTÜR EVRENİ - UNIVERSE OF CULTURE - ВСЕЛЕННАЯ КУЛЬТУРЫ 
 

 164 

 

approach-avoidance 
conflict 

 

133 76.4% 41 23.6% 

physical and 
psychological 

disorders 
 

142 81.6% 32 18.4% 

interrole conflicts  158 90% 16 9.2% 

In this survey we investigated the role of sex and education in mismatching of 
employee's job expectance and their attitude and believes, which was the most 
prominent factor of inner conflict. This factor was high in 56% women and in 
41.1% men. Also results revealed, between those who got high score in this factor 
46.7% had high education (bachelor and higher) and 42.6% were lower than 
bachelor. 

 
Table 2: Role of sex and education in mismatching of employee's job 

expectance and their attitude and believes 
 

low high  
Factors 

 frequency percent frequency percent 

 
Total 

men 73 58.9% 51 41.1% 124 

women 
 

22 44% 28 56% 50 

Bachelor and 
higher 

64 53.3% 56 46.7% 120 

Lower than 
bachelor 

31 57.4% 23 42.6% 54 

  
Discussion 
Mismatching of employee's job expectance and their attitude and believes has 

the highest frqunecy (45.4%) between other factors of inner conflict. The cause lies 
on the paroxysmal condition between individuals' understanding and their job and 
life. Occasionally, they don't have enough authorization in dealing with job 
problems logically. In this condition, they experience inner conflict and consider 
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other people as strangers. In this experiencing of inner conflict, sex and education 
also affect their behaviors. Comparing men and women, this factor was higher in 
women because in their job condition in developing countries, they feel a glass 
ceiling which acts as a barrier for their improvement to higher places such as 
management. Also comparing high educated individuals (bachelor and higher) to 
those who were lower than bachelor, mismatching of employee's job expectance 
and their attitude and believes was higher (46.7%) in the first group. As we know 
higher education makes people more sensitive and precise in dealing with different 
conditions and high educated individuals try to analyze the problems and events 
with details. (4,s.38) Moreover there is a mismatch between responsibilities and 
authority in developing countries. The solution can be creating an adjustment 
between these two in job condition.  
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Özet 
Ateş tapınağı, Zerdüşt dinine inananlarının ateş yakarak dinî ayinler 

düzenledikleri mekan ve ya binalardır. Bazı kaynaklara göre, bu merkezler 
kurulmuş oldukları, Sasanilerden daha evvel gelen, Akamenitler ve ya ilk Pers 
döneminde de tesbit edilmişlerdir. Ama geniş bir şekilde yayılması, genellikle 
Sasaniler dönemine ait olmaktadır. Üçüncü yüzyıldan yedinci yüzyıla kadar, 400 
yıl boyunca hüküm süren Sasaniler, bu toprakta kurulmuş olan en güçlü 
imparatorluklardandı. Bu büyük imparatorluk döneminde, halk ve devlet Zerdüşt 
dinini kabul edip, yeşam tarzı ve egemenlik sistemlerinde başlıca esas almışlardır. 
Ateş tapınağı mimari biçim, üzerinde bir kümbet ve her tarafında birer kemerli kapı 
bulundan dörtgen bir binadan ibaret olduklarından dört kemerli diye de 
tanımlanmaktalar. Bu yazı, tapınaklarda mimari formun arayışı ve sözkonusu üç 
önemli tapınağın mimari yapısı analiz edilmektedir, yazı kendi çapında önemli bir 
araştırma sayılır. 

 Anahtar kelimeler: Sasaniler, ateş tapınağı, mimari, Azer Berzin Mehr 
 
 Abstract 
 It seems that after palaces, fire temples are the most important effects 

remaining from Sassanid era. These buildings had been a place for honoring divine 
(Sacred) fire and holding religious ceremony, so their architect were based on 
specific and identified principles. Based on the results of this investigation, 
Sassanid architecture had been founded on the regional and central dried and 
eastern zones (regions) of Iran and religious signs and effects are visible in some of 
buildings belonging to this era. Dome shaped roofs and building balconies with 
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arches and specific four-barrel vaults of the fire temple are identified architectural 
characteristics of fire temples of Sassanid era. 

 Key words: Sassanid, Fire temple, Azar Barzin Mehr Architecture 
 
 
 1.History of Fire temples of Iran in Sassanids Era 
 Fire temples of Sassanids era generally were a cubic domed building which 

was called “Four Arch”. The holiest section of every fire temple is the place where 
the fire was kept which was a small cubic or rectangle-cubic shaped room. Iranian 
Zoroastrians called this room “Dome” and Indian Zoroastrians called it "Fire 
Place" or "Fire room". Dome term has mostly been current in Pahlavi language. 
Walls of Indian Zoroastrians fire temples are constructed netted to make the fire 
visible for worshipers. 

 These fire temples have a special door for Zoroastrian priest to enter the fire 
room and serve the fire. Ancient fire temples of Yazd and Kerman cities have a big 
room where worshippers gathered together there and the fire was kept in a separate 
room with thick walls and far away from worshippers' visions. 

 In old days, in order to secure the fire and keep it from being polluted, except 
Zoroastrian clerics nobody was allowed to enter the fire room and see the holy fire. 

In 13 and 14 centuries A.D, some fire temples have been built in Kerman, 
Yazd and Tehran in according to the Parsian of India (Agyari) architectural method 
and style in which the fire gave off light in a cubic shaped room located in the 
middle part of the building and was visible from glassy windows. The fire pot was 
located (placed) in the depth of the round and baked clay pillar under Kiblah. 
Anyhow, architectural method and style of fire temples of Sassanid era are to some 
degree similar to each other.38 Since the fire pot was always placed in the middle of 
the temple and the holy fire was flaming there. Usually every fire temple had 8 
doorways and several 8-tangles rooms.   

 It seems that their apparent shape is an imitation of temples of other west 
Asian tribes. In their real form, there had been a table over which the sacrifice was 
placed. Two great fire pots, being located on a smoothly polished flat, which are 
cut on a monolith in Rustam Drawing’s rocks, whose upper part is toothed, 
apparently are based on four pillars and had been engraved relieved. However, for 
keeping ever lasting fire it was necessary to build a building which could secure it 
against natural agents and phenomena. Little by little, in Zoroaster religious law it 
was ordered that sun should not rise on the temple fire so a new style in fire 
temples' building method was put into practice. Therefore, a full dark room was 
constructed in the central part of the building where the fire pot was placed. Some 
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believes that a stony building constructed in front of Achemenians royalties' tombs, 
seen in Rustam Drawing, is a sample of these fire temples. Nowadays, Iranians call 
these fire temples as the “Zoroaster Kaaba”. 

 
Photo & Plan 2. four door fire temple 
Photo & Plan 2. four door fire temple 
 In addition to king fire, there had been other kinds of fires such as home fire 

and local temples fires which were called Adoran and Vahram (Bahram) fires. 
 It seems that, near the end of Sassanid’s era, Adoran fire belonged to small 

villages and Vahram fire to bigger places than villages. 
 In Sassanid king’s opinion, fire temples had been so respectable, glory and 

magnificence that most of kings held their coronation ceremony there. For 
example, the third Yazdgerd was coronated in Anahid fire temple or temple in 
Estakhr city where was considered as the ancient power center of Sassanid dynasty.   

In addition to kings, from legal texts of Sassanid era it is understood that, many 
people from various social classes had been working in Zoroastrian fire temples. 
The lands of these fire temples had either belonged to clerics or endowed by a 
beneficent grandson for relieving his /her soul. 

 2- Fire Temples of Sassanid Era: During Sassanid era three fire temples were 
constructed which belonged to a specific class. The remainings of these three fire 
temples are available in Iran now. These are: 1. Azar Goshnasb Fire temple. 2. 
Azar Barzin Mehr Fire temple. 3. Azar Faranbaq Fire temple. 

2-1- Azar Goshnasb Fire temple: Azar Goshnasb fire temple is one of the most 
important fire temples of Iran plateau, which is located in west Azarbaijan province 
in 49 km of north east of Tekab town. Takht-e- Soleiman (Soleiman throne).This 
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fire temple is the widest foundation of Sassanid architecture which has been 
recognized and unearthed up to now. In Shahmnemeh Ferdowsi (epic poetry and 
legendary of Iran by Ferdowsi) the name of Azar Goshnasb fire temple has been 
repeated 70 times. Azar Goshnasb meant the fire of king or the warrior war 
guarding the fighters and was respected highly as the symbol of unity of the 
country and belonged to the militarians and kings dynasties; in such a way that 
Sassanid kings walked there for worshiping from Tisfoon after coronation 
ceremony and devoted it so many gifts from their spoils of war. 

 Azargoshnasb fire temple is located on the seaside of “Takht-e-Jamshid” lake 
which has been registered as the fourth historical monument by the UNESCO. 

 In fire temples of Azar Goshnasb several rooms are seen. Generally, in its 
central part, a square shaped room has been constructed in the form of a four-arch 
with a fire altar. The second important room is called “Yazshan-Gah” (Yazshan 
place) where the fire had been kept flaming out of worshippers’ sights for 
worshipping. Yards, gardens, warehouses, Zoroastrian priests residences, treasury 
rooms and holy place are some other sectors of Azar Goshnasb fire temple. We can 
describe existed foundations of the fire temple as below: 

   
Photo & Plan 3: A sight of a fire temple complex Photo 4: Soleyman couch 
From the front part of the southern balcony, we enter the four-arched room or 

in other words the holiest center of the building. This part of the building has fully 
been constructed from brick. The central part consists of a square shaped room 
whose every angle height is 8m and in last days had a domed roof. On every side 
(wall) of this room, there is a wide arch, the reason for which is called four-arched 
room. Around this central room a hall continues which had been separated by 
means of narrow fences from the central roomat last times.   

 Some flats made from sand rock with some holes for placing spunk and some 
benches for holding ceremonies are seen in the fire tem[ple foundations which 
prove that worshipping ceremonies had been so attractive and amazing.  

 2-2-Azar Faranbaq Fire temple: This fire temple which the first and the 
important fire temples of Sassanid era from point of importance is located in the 
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south of Iran in the Karyan village from Joyoum city suburbs in Fars province 
whose destroyed remaining are seen there.  

 The main plan of the fire place had been in trapezoid shape whose frontier 
sides’ width were 5m and their height 7m. In front of this side, there is a flat with 
the height of 1.5m from earth level. Above this flat in the height of 3m there is a 
triangle shaped vacuolate on the wall.Constructional materials used in the wall of 
this fireplace are brick and mud. 

On the surface of this fireplace, some signs of hall of a room are seen which 
have been collapsed into the fire temple. At present, a part of remaining of walls of 
this fire temple and total complex of this construction is shown in the shape of a 
blade. This hall’s length is 45m, width 40m and height about 5m. Near the northern 
walls of this fire temple, there is a wide well too. 

 
Photo & Plan 5: Azar franbag fire temple 

 Necessary studies for recognizing exact establishment date of this fire temple 
and its archaeological method and style are going on yet. 

2-3- Azar Barzin Mehr Fire Temple 
Azar Barzin Mehr fire place (temple) which is known as Mehr-Barzin too, is 

one of the third important fire temples of Sassanid era located in 40 km of north 
west of Sabzevar sub-province in Khorasan-e- Razavi province, Rivand rural 
district from Davarzand district and in the north village of Fooshtanagh whose 
geographical location is seen on the below printed map.  

 In spite of two other Sassanid fire places (Azar Goshnasb and Azar Faranbaq), 
Azar Barzin Mehr fire temple had belonged to the farmers which is located on the 
top of the valley and impracticable heights. Its height from the existed river level 
flowing in the place has been estimated more than 100m. 
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Poto 6: Azar barzin mehr fire temp 

 The fire temple is exactly located on top of a mountain by the name of Rivand, 
which is known to Rivase in some sources, and its positioning is in the shape of a 
“Zigurate”. From architectural method and style point of view, this fireplace is to 
some degree similar to other fire temples of Sassanid era. 

 Architectural components used in this fire temple consist of a stony four-arch 
and pillars, which had been shaped at the crossing points of arches. At these points, 
some huge stony pillars had been shaped too. 

Since the building of the fire temple is placed on the peak of a rocky mountain, 
so some grading activities had undoubtedly been done at the time of construction. 
Therefore, where the earth level had been lower some stone setting had been done 
in order to balance the pillars of the building and where there had been rocks, they 
used as the “ground work” and pillar of the building. Due to these unbalances in 
level of ground, the basic level of pillars has been balanced at a specific height by 
means of some big uncut stones. 

In order to create balance in the floor of the building, some laying works had 
been done then a mixture by the name of “Sarouj” which was a combination of 
gypsum, lime extract and soft sand had been used in the floor for more strength. 

 The four-arch ends to a hall similar corridor in the north east which may be the 
main entrance or a place for gathering together. This hall had been connected to 
two corridors for entering and exiting. 
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 The planning map of the fire temple is square shaped in the base up to the top 
of the pillars; but the existence (remaining) signs indicate that there had been some 
domed shaped arches over these pillars. In order to create such a change in the 
planning map, some semi-elephant shaped domes had been used in the right angles 
of the building whose remaining are available over every four pillars. 

 This semi-angle is a kind of triangular scarf, which simply changes a square to 
a circle. In order to construct the building of the fire temple, first arches had been 
built. All arches are in a horseshoe shape. In order to decrease the height of the 
building, in specific spaces, manes have been lessened. Then the arches have been 
made firm through adding some supports to them. Then the spaces between arches 
have been fenced with stones in order to surround the constructed architectural 
space. 

Constructional material used in constructing of this fire temple is stone and a 
mixture of gypsum and lime. Nevertheless, due to impracticability of the road also 
high longitude of the building from river level, carrying constructional materials 
and water had been very difficult. 

 In Azar Barzin Mehr fire temple the form and technique of arranging stones in 
the arch are in horseshoe shape which is similar to it contemporary buildings such 
as northern and southern gates of “Takht-e-Soleiman”. 

 It was in 1977 that this place was recognized and studied primarily by a 
archeologist group and registered in the “Cultural Heritage Organization” of Iran 
by the name of “House of Devil” (Khaneh-e- Dive) under 4035 number. Although 
in Bandeheshn Pahlavi texts the name of Azar Barzin Mehr fire temple has been 
mentioned, but so many of years, archeologists had different opinions about 
geographical location of this fire temple. However, the first archaeologists who had 
visited the sight, called the fire temple as Azar Barzin Mehr with strong confidence 
relying on the architectural witnesses and archeology texts, but it needed more and 
deeper archeological studies for proving this theory. 

 Professor Arthur Christensen, based on the some valid sources, writes in his 
“Iran in Sassanid Era” book: “Azar Barzin Mehr fire temple or farmers' fire temple 
had been located in the east of country, in Rivand Mountains in the north west of 
Neishabour. Lazar Farpy calls Rivand village as Moqan Village. 

 Jackson believes that this fire place was located in Mehr Village which was in 
Khorasan road and exactly middle part of Sabzevar Plain. 

 After the above mentioned opinions, Dr. Sadeghi, Ali-Ashraf as one of the 
Iranian researchers, in an essay by the name of “Location of Azar Barzin Mehr Fire 
temple” published in 6th volume of “Nam-e-Iran-e Bastan” journal after referring to 
various opinions and analyzing them also surveying various Arab and Farsi sources 
such as “History of Neishabour, Ahsanultaghasem, Moejamulbaldan, Shahnameh, 
Tarikh-e-Bihaghi, Asrarultohid and Zinulakhbar has tried to define exact place of 
Azar Barzin Mehr fire temple in Rivand mountain. 

 In spite of valuable but semi-finished researches of Dr. Sadeghi, Ali-Ashraf 
about Azar Barzin Mehr fire temple, he could not prove the exact location of this 
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fire temple in Rivand village of Sabzehvar sub-province. Some Iranian and Polish 
archaeologists have recently obtained some new founds which remove all doubts 
and uncertainties about existence of fire temple in Rivand village of Sabzehvar 
sub-province. This group, through enormous researches and based on the last 
studies and researches has proved the exact place of the fire temple in the Rivand 
mountain. Ms.Dr. Barbara Kaim from Warsaw university of Poland heads the 
Polish board containing three archeologists, one technician and one architecture. 

This group has found new results and proved existence of fire temple in Rivand 
heights. The main aim of this recognizer group of planning map is to gain 
knowledge about exact construction method of the building and its exact 
construction date. 

 Based on his opinions, all fire temples of Sassanid era had some side buildings 
for serving people in specific ceremonies and days and had other social functions 
too. Of course, various archeologists' researches and studies will give us more 
information in future and make us clear about more dimensions of architectural 
method and style of fire temples. This fire temple is considered as one of the 
cultural heritages of Iran, which has been registered in National Monuments List. 
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RELIGIOUS-ARCHITECTURAL MONUMENTS OF 
NEKHRAM 

 
NEHRƏM KƏNDİNİN DİNİ MEMARLIQ ABİDƏLƏRİ 

 
РЕЛИГИОЗНО-АРХИТЕКТУРНЫЕ ПАМЯТНИКИ СЕЛА 

НЕГРАМ 
 
 
 

Gülnarə QƏNBƏROVA* 
 
 
Özet 
Nehram köyü, Nahçıvan Özerk Cumhuriyetinin tarihî köylerinden biridir. Kö-

yün topraklarında günümüze kadar pek çok tarihi abideler kalmıştır. Bunların ara-
sında mescitler çoğunluktadır. Nehram mescitleri plan tipine ve mimarlık durumu-
na göre; “Cuma Mescidi” ve “Mahalle Mescidi” olarak ikiye ayrılmıştır. Bu mes-
citler köy topraklarında öyle yerleştirilmiştir ki köyde olan mahalle mescitleri 
umumi mescitle yani cuma mescidiyle ilgili olmakla birlikte kent karakterini ken-
dinde birleştirir. Mescitler esasen pişmiş ve pişmemiş kerpiçle inşa olunmuştur. 

Anahtar kelimeler: Nehram köyü, cuma mescidi, mahalle mescidi, kerpiç, 
mihrap. 
 

Abstract 
The village to Nekhram is one of historical villages of Nakhchivan 

Autonomous Republic. There is a number of historical monuments in territory of 
the village among which mosques take a special place. Mosques of Nekhram are 
the “Juma mosque” and “Mahalle mosques”. The Juma mosque differs from the 
Mahalle mosques on its architecturally-spatial structure. Mahalle mosques of 
Nekhram name according to the territories where they are built. Mosques are built 
of local materials, namely, built of unbaked, and revetted with baked bricks. 

 Key words: the village of Nekhram, “Juma” and “Mahalla” mosque, brick, 
altar, decoration. 

 

                                                 
* Nahçıvan/AZERBAYCAN 
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Резюме 
Селение Неграм является одним из исторических сел Нахичеванской 

А.Р.. На территории села сохранились до наших дней исторические 
памятники, среди которых мечети занимают преимущественное место. 
Неграмские мечети по плановому типу и по архитектурной форме делятся на 
«Джума мечети» и на «Махалле мечети». На территории села эти мечети 
были так размещены, что существующие махалле мечети, связанные с общей, 
т.е. с джума мечетью, соединяла в себе инфраструктуру села. Мечети были 
построены в оснамном из сырого и жженного кирпича. 

Ключевые слова: село Неграм, мечети «Джума» и «Махалле», кирпич, 
мехраб, декор 

 
 
 
Nehrəm kəndi Babək rayonu ərazisində Naxçıvançayın hövzəsində, Araz 

çayının sol sahilində yerləşir. Qızılqaya silsiləsindən (1000 m hündürlükdən) 
başlanır. Kəndin c.-q.-ində, “Qızılburun” adlanan yerdə tunc dövrünə aid yaşayış 
məskəninin qalıqları və qəbirstan aşkar olunmuşdur. Kəndin ərazisində isə orta 
əsrlərə aid yaşayış yeri və qəbirstan var. Qəbir abidələri kitabəli sənduqələrdən və 
daşdan düzəldilmiş qoç fiqurlarından ibarətdir. Kəndin ərazisi əvəllər 3 ha sahəni 
əhatə etməklə (1, cəh.441-442), Güllü və Hasar məscidinin ərazisində yerləşirmiş 
(şək.1). 

 
 
Kəndin mərkəzi Hasar məhəlləsi olmaqla, möhrədən inşa olunmuş bürcləri 

olan qala divarları ilə əhatə olunubmuş. Nehrəm kəndinin əhalisi əsas üç tayfadan 
ibarət olub. Ocaxqulu tayfası, Adıgözəllilər tayfası və Qarakerxalı tayfası (2). 
Kəndin adı ərəb mənşəli- “nehr”-böyük çay və “əm”-icma, cəmiyyət sözlərinin 
birləşməsindən ibarət olub, mənası böyük arx və ya çay kənarında yaşayış məskəni 
deməkdir. Nehrəm kəndi Naxçıvanın MR-nın Babək rayonunun böyük 
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kəndlərindən biridir. 2000-ci ildə əhalisinin sayı 11784 nəfər, (1, cəh.441-442), 
2009-cu ildə 14860 nəfərdir.  

  
Şək.1. Nehrəm kəndinin qədim yaşayış yerinin qalıqları 

 Kəndin mərkəzindən keçən Dəryaçaylaq çayı (şək.2) kəndi iki hissəyə bölür. 
Kənd orta əsrlərə aid memarlıq abidələri ilə də zəngindir. Belə ki, hazırda kəndin 
ərazisində bir neçə dini abidələr-İmamzadə, məscidlər qalmaqdadır ki, onlar da 
kəndin məhəllələrində inşa olunub.  

  
Şək.2. Nehrəm kəndi, Dəryaçaylaq çayı 

 Tarixdən də bildiyimiz kimi, Azərbaycanda ilk məscidlər əsasən zal şəkilli və 
üçnefli bazilikalar kimi həll olunub. Bu qədim ənənələrə ehtiram əlaməti idi, lakin 
bəzi hallarda isə islam ölkələri üçün daha xarakterik olan eyvanlı məscidlərə də 
üstünlük verilmişdir. Milli memarlığın ümumi inkişafı fonunda yerli ənənələrə 
əsaslanan və bu baxımdan öz spesifik xüsusiyyətlərinə görə seçilən Azərbaycanın 
müxtəlif regionlarının dini tikililərinin memarlığı formalaşmış və təkamül 
tapmışdır. Funksiyasına və ellik dəyərinə görə islam ibadətgahları bütövlükdə dörd 
qrupa bölünür. Bunların ən sadəsi məhəllə və kənd məscidləridir. XIII-XIV əsrdən 
başlayaraq Azərbaycanın bir sıra bölgələrində və böyük kəndlərdə çoxlu sayda 
məhəllə məscidləri inşa olunmuşdur. Sonrakı mərhələdə Cümə məscidləri gəlirdi 
(4, səh.31-32). 

 Naxçıvan MR ərazisində XII-XIX yüzillər arasında inşa edilən və kataloq 
şəklində buraxılan 5 növ məscidlər var. Bu məscidlərin lazımlı bir qismi günümüzə 
gəlib çatmayan, bəziləri isə təbii formalarını tamamilə itirən çox sayda məscidlər-
dır (5, səh.139-141).  
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 Apardığım tədqiqatlara görə orta əsrlərə aid məscidlərin bir neçə nümunələri 
Babək rayon Nehrəm kəndindədir. Bu məscidlərin bir qismi günümüzə qədər gəlib 
çatsada öz ilkin formalarını tamamilə dəyişmiş, digər qismi tamamilə məhv 
olduğundan onların yerundə yenidən məscid inşa olunmuşdur (Təpəbaşı məscidi, 
Hüseyniyyə və s.). Nehrəm məscidləri plan tipi və memarlıq formasına görə 
“Cümə məscidinə” və “Məhəllə məscidinə” bölünür.  

 “Cümə məscid”ləri məhəllə məscidlərinə nisbətən böyük həcimdə inşa 
olunmaqla, giriş fasadına böyük baştağ, künclərinə bir və ya iki (və ya bir neçə) 
minarə, cənub divarına böyük mehrab işlənirdi. Bu məscidlərin minarələrində 
verilən əzan sədaları kəndin hər yerindən eşidilməli idi. Eləcə də azan sədaları 
kəndi tanımayanlar üçün istiqamət verir və onlar bu yolla kənd yollarını tapırdılar. 

 “Məhəllə məscidləri” yerləşdiyi məhəllənin adı ilə adlanırdı və Cümə məscid-
lərinə nisbətən kiçik ölçüdə tikilirdi. Bu tip məscidlər ayrı-ayrı tarixi-mədəni 
regionlar üçün səciyyəvi olan yerli bədii-memarlıq və texniki xüsusiyyətləri ilə 
seçilirdi. Bu dövrün dini tikililəri az ifadəlidir. Ancaq onların bədii-memarlıq 
xüsusiyyətlərində xalq yaşayış evləri memarlığının təsiri vardır (6, səh.53). 
Məhəllə məscidləri Azərbaycan memarlığında özlərinə layiq yer tuturlar. 

 Nehrəm kəndində araşdırmalar apararkən bir sıra məhəllə və cümə 
məscidlərinin tikilmə tarixi, memarlıq plan məkan quruluşu, inşasında istifadə 
olunan tikinti materialları haqqında aşağıdakı materiallar və məlumatları əldə etdik: 

 Xəndək məscidi. XV-XVI əsrlərə aid olub Nehrəm kəndinin “Xəndək” 
məhəlləsində yerləşir (şək.3). Məscidin planı düzbucaqlı formalı ibadət salonundan 
(12.20x12.20m) ibarətdir. Salonun mərkəzinə yerləşdirilmiş 4 ədəd ağac sütunlar 
bişmiş kərpiclə inşa olunmuş məscidin kiçik günbəzini saxlayır. Salonun daxildən 
hündürlüyü 4 m-dir. İbadət salonu sütunlarının aşağısı (1m) daşdan olmaqla, yuxarı 
diametri 0.30 m olan incə işlənmiş kəsmə ağac sütunlarla qaldırılıb. Salon çiy 
kərpiclə inşa olunmuş alçaq divarla iki hissəyə ayrılır. Qadınların və kişilərin 
məscidə daxil olmaları üçün salonun şimal tərəfindən iki giriş qapısı inşa olunub. 
İbadət salonunun cənub divarının mərkəzində eni 2.10 m, hundurluyu 2.80 m olan 
sivri tağ formalı mehrab inşa olunub. Mehrabın tağı stalaktidlərlə bəzədilib. 
Mehrab tağının yanaqlarında suvaq materialı ilə işlənmiş medalyonlar qoyulub. 
Mehrabın naxışları töküldüyündən günümüzə qədər gəlib çatmayıb. Qış aylarında 
məscid salonunun qızdırılması üçün qərb divarında qoyulmuş buxarıdan istifadə 
olnur. Məscidin salonu onun divarlarının yuxarısında qoyulmuş pəncərələr 
vasitəsilə işıqlanır. 
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Şək.3. Xəndək məscidi və onun mehrabı 

 
Məscidinin planı 

 Məscid binası çiy kərpiclə inşa olunub. Salonun tavanı sütunlar üzərinə 
qoyulmuş ağac tirlərlə və araları qamişla örtülüb. Məscid binası təbii formasını 
itirdiyindən iki dəfə 1816-cı və 1988-ci illərdə yenidən təmir olunub. Məscidin 
yenidən bərpası zamanı əsas fasadı bişmiş kərpiclə üzlənməklə eyvan əlavə edilib. 

 Hasar məscidi. XVIII əsrdə Nehrəm kəndinin “Hasar” məhəlləsində (şək.4) 
tikilib. Bina hündür daş kürsülük üzərində inşa olunmüş planda düzbucaqlı formalı 
ibadət salonundan ibarətdir. Daxildən hündürlüyü 4m olan salonun ümumi sahəsi 
80 kv.m-dir. Məscidin ibadət salonunun giriş qapısı şimal tərəfdəndir. Giriş 
qapısının ön tərəfində, məscidin cənub divarında dairəvi tağ formasında mehrab 
inşa olunub. Qadınların və kişilərin eyni vaxtda ibadət etmələri üçün salon yüngül 
arakəsmə ilə iki hissəyə bölünüb. Binanın təmirindən öncə qadınlar məscidin 
salonuna qərb tərəfdə yerləşən qapıdan daxil olurmuşlar. 
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Şək.4. Hasar məscidi və onun yerləşdiyi məhəllə 

Məscidinin planı 
Bərpadan sonra məscidin giriş qapısı tərəfdən eyvan əlavə olunmaqla, yan 

divarına latın qrafikasl ilə yazılmış lövhə asılıb- “Hacıabutalıb oğlu Hacı Mehdi 
tərəfindən 1790-cı ildə tikilmiş Hasar məscidi”. 

Güllü məscidi. Məscid binası hic.1312-ci ildə, miladi 1919-cu ildə inşa olunub. 
Salonu iki cərgə ağac sütunlarla inşa olunan Güllü məscidi kəndin sütunlu 
məscidləri arasında daha inkişaf etmiş planlı struktura malikdir. Məscid 18.6m 
uzunu, 15.0m eni, 4.3m hündürlüyü olan ibadət salonundan ibarətdir. İbadət 
salonuna məscidin şərq və şimal tərəfindən qoyulmuş qapı vasitəsilə daxil olmaq 
olur. İbadət salonu interyerinin divarlarında bir neçə yerdə yazılar qalmışdır. 
Görünür bu yazılar vaxtilə salonun bütün perimetri boyu interyer bəzəyi imiş. 
Müxtəlif işarələr va yazı naxışları məscidin mehrabını da bəzəyir. Zalın tavanını 
saxlayan (diametri 30 sm) incə işlənmiş kəsmə ağac dirəklər aşağıdan 70 sm daşla 
inşa olunub ki, bu da konstruksiyaya möhkəmlik verir. İbadət salonu məscidin 
divarlarında qoyulmuş ensiz pəncərələrdən işıqlanır. 
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Şək.5.  Güllü məscidi (bərpadan sonra) 

 
Məscidin planı 

 
Məscid binasının kürsülüyü dağ daşından, divarları çiy kərpiclə inşa olunub. 

Üzlük materialı kimi bişmiş kərpicdən istifadə olunub. Məscidin interyeri sadə 
olub, gəc marerialı ilə suvanıb. 

Məscid yararsız hala düşdüyündən 2005-ci ildə yenidən bərpa edilmiş, 
məscidin plan-məkan quruluşuna dəmir materialından minarə və şimal fasadına 
eyvan əlavə olunmuşdur. 

Çaylaq məscidi. Məscid binası hicri 1310-cu ildə, miladi 1917-ci ildə Nehrəmli 
Ocaxqulu tayfasından olan, alim Hacı Mehdi (Nəcəfdə təhsil alıb) tərəfindən inşa 
olunub. Məscid kəndin içərisindən keçən, çox da böyük olmayan çayın sol 
sahilinda yerləşdiyindən məscidə el arasında “Çaylaq” məscidi də deyirlər. 

Məscidin salonunun ümumi sahəsi 272 kv.m-dir. İbadət salonu daxildən dörd 
nefə ayrılmış üç sıra sütunlardan ibarətdir. Ağac sütunlar yuxarıya doğru daralan 
daş bünövrə (70 sm) üzərində yerləşdirilmişdir. Məscidin əsas giriş baştağı şimal 
tərəfdən olmaqla çox təntənəli inşa olunubmuş. Məscidin salonuna daxil olmaq 
üçün qərb və cənub tərəfdən qoyulmuş qapılar da təmtəraqlı inşa olunub. Lakin bu 
baştağ uçduğundan bərpa zamanı məscidə sadə giriş qapısı qoyulmuşdur. Məscidin 
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cənub tərəfində inşa olunmuş (eni 2.20m, hün. 4m) sivri formalı mehrab dərin 
olmayan tağçalara bölünüb. Çaylaq məscidi 12 sütunlu ibadət salonu ilə özünün 
həm miqyasına, həm də memarlıq dekorunun inkişafına görə fərqlənir. Salonda 
divarların perimetri boyu xeyli tağça qoyulmuşdur ki, bu tağçalarda da şamdanlar, 
namaza aid əşyalar saxlanılır. Məscidin qərb divarına qoyulmuş buxarı vasitəsilə 
qışda salonu qızdırırlar. Məscidin ön fasadının məscidin minarəsinə qalxmaq üçün 
dairəvi pilləkan var. Məscidin ümumi həcmi yüksəklik və relyefilə yaxşı 
əlaqələndirilib.  

        
Şək.6. Çaylaq məscidi. Giriş baştağı (bərpadan sonra) və mehrabı 

   

 
Məscidin planı 

Bina daş kürsülük üzərində tikilib. Kürsülüyün hündürlüyü relyefə uyğun 
olaraq dəyişir. Binanın divarları çiy kərpiclə inşa olunmuş, Şaxtaxtı torpağı ilə 
suvanmışdır.  
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Məscidi yenidən bərpa edərkən binanın cənub divarına eyvan əlavə edilmiş, 
məscidin ön fasadı bişmiş kərpiclə üzlənmiş, ön tərəfdə dairəvi minarənin qalıqları 
saxlanılmlşdır. 

Təpəbaşı (1995-cı il) və Hüseyyniyyə məscidi (1990-cı il). Hər iki məscidin 
yalnız qalıqları qalmışdır. Məscidləri yenidən bərpa etmək mümkün olmadığı üçün, 
yenidən inşa olunmuşdur. 

Təpəbaşı məscidi el arasında Təpəbaşı adlanan yerdə inşa olunduğundan 
məscid bu yerin adı ilə də adlanmışdır.  Səkkizbucaqlı prizma formasında (10.60m) 
tikilən məscidi keçid dayaq sütunları üzərinə qoyulmuş günbəz qapayır. Dairəvi 
minarə məscidə bitişik inşa olunub və məscidin salonundan minarəyə dairəvi 
pillələrlə qalxmaq olur.             

Hüseyniyyə məscidi-İmamzadənin cənub-şərqində yerləşir. Məscid planda 
düzbucaqlı formada olmaqla  cənub və qərb tərəfinə eyvan inşa olunub. Məscidin 
salonunu sferik formalı günbəz qapayır. Planda kvadrat formada olan minarə 
məscid binasından aralı, onun ön hissəsində inşa olunub. 

 

     
      Şək.7. Təpəbaşı məscidi                           Şək.8. Hüseyniyyə məscidi 
Nehrəm İmamzadəsi: -İmamzadə Seyid Əqil türbəsi XIV əsrdə inşa olunub. 

Kənd qəbiristanlığının yanında yüksəklikdə yerləşir (şək.9). 
İmamzadə binası planda kvadrat formalı olub, günbəzi künclərdə verilmiş dörd 

sütun üzərinə yerləşdirilib. Memarlıqda bu quruluş çox qədim zamanların 
memarlıq formalarına söykənir. Sütunlar arası kərpic materialı ilə  hörülməklə 
divarlarda dərin tağçalar əmələ gətirir. Binanın zalı şimaldan tikilmiş eyvana 
açılırmış. Sonradan bərpa zamanı eyvan tikilərək, qapadılmışdır. Binanın cənub 
divarına simvolik təsvirlərlə işlənmiş mehrab inşa olunub. Ağac şəbəkələrlə 
əhatələnmiş qəbir zalın mərkəzinə yerləşdirilmişdir.         

İmamzadə binası XVIII-XIX  və XX əsrlərdə yenidən bərpa edilmişdir. Bərpa 
zamanı abidənin eyvanı hörülərək dəhlizə çevrilmiş, insanların ibadət etmələri 
üçün  binanın qərb tərəfinə düzbucaqlı formalı məscid və qoşa minarə əlavə 
edilmişdir. Bişmiş kərpiclə inşa olunmuş bina kompleks halına salınmışdır. 

Bəzəkləri. Azərbaycanın dini tikililərində, xüsusilə məscid inşasında istifadə 
olunan əsas elementlər sütunlar, tağlar, tağbəndlər, günbəzlər idi. Dekorativ rol və 
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məna yükü daşıyan  bu elementlər eyni zamanda konstruktiv əhəmiyyətə də malik 
idilər. Bu səbəbdəb müxtəlifliyinə baxmayaraq, onlar dəqiq hesabatla yerinə 
yetirilirdi. İslam dini tikililərinin xüsusilə məscidlərin xarakterik elementlərindən 
biri- memarların böyük istedadından xəbər verən stalaktidlər idi. Nehrəmin 
“Xəndək”  məscidində bu stalaktitlər mehrab tağında təsvir olunub. Məscidlərin 
bəzəkəri töküldüyündən yenidən təmir zamanı onları bərpa etmək mümkün 
olmayıb. Yalnız yazı naxışlarının qismən hissəsi Güllü məscidinin interyer 
divarları üzərində qalıb. Məscidlərin daxili sütunları ağac materialından olmaqla, 
sadədir. Yalnız bir neçə sütun üzərində oyma yolu ilə yazılar qalmaqdadır. 
Sütunların başlarına ağac üzərində kəsmə üsulundan istifadə etməklə müxtəlif 
formalar verilmişdir. 

    
Şək.9. Nehrəm İmamzadəsi (bərpadan sonra) 
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İmamzadənin kəsik və planı 

Bəzəklərlə zəngin İmzamzadə türbəsinin interyeridir. İnteryer bişmiş kərpiclə 
inşa olunmuş sadə həndəsi formalı naxışlardan qurulmuşdur. Sivri tağ formalı 
mehrabının alınlığında üz-üzə şir və öküz təsvirləri işlənib. Türbəni qapayan 
dairəvi günbəzin mərkəzində dairə, onun daxilində 16 guşəli 2 ədəd ulduz təsviri, 
onların mərkəzində dairə içərisində altı guşəli ulduz, onları əhatələyən 24 bucaqlı 
və onların mərkəzində  dörd istiqamətdə verilmiş üç ədəd şamdan təsviri 
işlənmişdir. Burada dairə-dünyanın, 32 ədədli iç-içə verilmiş ulduzlar 
“Məhəmmədin” və “İmam Əlinin” işarəsidir. Dörd istiqamətdə verilmiş üç ədəd 
şamdamlar-ilin dörd fəslini, hər fəsildə üç ayı, 24 bucaq bir sutqanı ifadə edir. 
Divarlarda kərpiclə göstərilmiş üçbucaqlar- peyqənbərlik, müqəddəslik, 
dördbucaqlar insanlığın rəmzini ifadə edir. İmmamzadə abidəsi XIV əsrin 
memarlıq bəzək üslubunu özündə qoruyub saxlayan abidələrimizdəndir. 
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Türbənin bəzəkləri 

Nəticə. İslam ölkələrində məscidlər təkcə ibadət və dini mərasimlər keçirmək 
üçün tikilmirdi. Məscid çoxfunksiyalı ellik bina idi və onun içərisində keçirilən 
tədbirlər həm də müsəlmanlar arasında ünsüyyəti, birliyi gincləndirirdi. Məhəllə və 
kənd məscidləri camaatı gündə beş dəfə, came məscidi isə kənd və məhəllə 
adamlarını birlikdə həftədə bir dəfə ibadətə toplayır, onlar arasında anlaşmaları 
artırırdı. 

Azərbaycan ərazisində çoxlu kənd və məhəllə məscidləri, böyük və əzəmətli 
camelər, eləcə də kütləvi ibadət və dini bayramları keçirmək üçün şəhər kənarında 
geniş meydanlar inşa olunmuşdur. Ancaq onlardan bu günə başlıca olaraq daha 
monumental tikililəri olan came məscidlərinin və məhəllə məscidlərinin bir qismi 
qalır. Bu abidələr göstərir ki, dövrün ən qabaqcıl memarlıq və mühəndis üsulları 
məscid tikintisində tətbiq edilirdi. İslamın bir üstünlüyü də onda idi ki, vahid dini 
əsasdan gələn ümumilik, birlik içərisində heç bir xalq özümlülüyünü itirmirdi. 
Azərbaycan dühası məscid binalarının tikintisi, inkişafı və təkamülü gedişatında öz 
sözünü demişdir. Bunu Azərbaycan məscidlərində aydın görmək olar. 
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İRƏVAN BÖLGƏSİNİ KİMLƏR İDARƏ EDİB? 
 

BY WHOM WAS IRAVAN PROVINCE RULED? 
 

КТО УПРАВЛЯЛ ЭРИВАНСКИМ РЕГИОНОМ? 
 
 

Doç. Dr. İbrahim KAZIMBƏYLİ* 
 
 

Özet 
Bugün Ermenistan Cumhuriyetinin bulunduğu topraklar yakın geçmişte Çar 

Rusyasının hanlık topraklarının zaptına kadar Azerbaycan İrevan hanlığına ait 
topraklar idi. Bu toprakların en eski yöresel nüfusu (aborogen) Azerbaycan 
Türkleri idi. Eski Türk Oğuz yurdu olan İrevan bölgesinin toprakları, çeşidli 
dönemlerde işgalci imparatorlukların egemenlik dönemleri dışında en kadim 
dönemlerden itibaren her zaman Azerbaycan devletine bağlı olmuştur. Bu 
topraklar, Azerbaycan türklerinin tamamen, ellikle ve sıkı ortamda yaşadığı 
bölgelerdendir. Makalede, bölgenin her zaman Azerbaycanlı Türkler tarafından 
yönetilmesi yansıtılıyor. Bölgede bulunan yer isimleri-toponimler Azerbaycan 
halkına aittir. Bu, kanıtlanmağa ihtiyacı olmayan gerçeği hatta Ermeni kaynakları 
da onaylıyor. 

Anahtar kelimeler: İrevan, yöneticilik, yöresel, etnik terkip, göçürülme, 
bölge. 

 
Summary 
Today the territory in which the Republic of Armenia is situated was the 

primordial lands of the Iravan Khanate of the Azerbaijan State till the time when 
the Tzar Russia began to annex the Khanate lands which took peace in the near 
past. The ancient residents (aborogen) of these lands were the Azerbaijani Turks. 
The territory of Iravan province, the ancient Turk-Oghuz land; was within the 
states of Azerbaijan since the ancient times excluding some occupation empires 
ruling periods in different times. These lands were one of those regions where the 
Azerbaijani Turks inhabited in a compact and dense form. Also the fact is noted 
there in the article that the Azerbaijani Turks always headed the administration 

                                                 
* Naxçıvan Dövlət Universiteti  tarix elmləri üzrə fəlsəfə doktoru, dosent/AZERBAYCAN 
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system of the region. The names of places - toponyms in the province belonged to 
the people of Azerbaijan. Even this undeniable reality has been approved in the 
sources of Armenians. 

Key words: Iravan, management, local, ethnic composition, being moved, 
region. 

 
Аннотация  
Нынешняя территория Армянской Республики в недавном прошлом, то 

есть до захвата царской Россией являлась территорией Эриванского ханства, 
входящего в состав Азербайджанского государства. Древне, местное 
население (аборигенное) состояло из азербайджанских турок. 

Несмотря на то, что в разное время территория Эриванского ханства 
захватывалась различными империями, она с древнейших времен входила в 
состав Азербайджанского государства. Эти земли были одним из регионов, 
где азербайджанские турки проживали постоянно и компактно. 

В статье указывается, что во главе управленческого аппарата всегда 
стояли азербайджанские турки. Все топонимы – названия местностей 
принадлежали азербайджанскому народу. Эти неопровержимые факты 
потверждают даже армянские источники.  

Ключевые слова: Эриван, управленчество, местное, этнический состав, 
переселение, зона. 

 
 
 
XVIII yüzilliyin 40–cı illərində Azərbaycan ərazisində mövcud olan İrəvan 

xanlığını Azərbaycanın ayrı-ayrı tarixi dövrlərdə idarəçilik sistemində özünə 
məxsus rol oynayan Qacar türkləri idarə etmişlər. Xanlığın bütün idarəçilik sistemi, 
ictimai-siyasi, mədəni və təsərrüfat həyatı, burada yaşayan əhalinin məişət, 
mədəniyyəti Azərbaycanın minillər boyunca davam edən tarixi inkişaf sisteminin, 
irsimizin ayrılmaz tərkib hissəsi idi.  

İrəvan xanlığı Araz çayından Quzeydə yerləşən müstəqil və yarım müstəqil 
Azərbaycan xanlıqlarından biri idi. Xanlıq cənub tərəfdən Qarabağ xanlığı ilə, 
cənub-şərq tərəfdən Naxçıvan xanlığı ilə qonşu idi. Başıbəlalı bu xanlığın füsunkar 
təbii mənzərəsi, bərəkətli torpağı, ceyranlı-cüyürlü meşələri, ətirli meyvələri, 
qiymətli dərman bitkiləri, göz oxşayan yaşıllıqları, sərt qayalı dağları, zəngin 
yeraltı sərvətləri onu İran və Rusiya imperiyasının döyüş meydanına çevirmişdi. 
Rusiya-İran müharibələrin əsl mahiyyəti Azərbaycan torpaqlarına, ən başlıcası isə 
İrəvan ərazisinə sahib olmaq idi. İndi Ermənistan adlandırılan Qərbi Azərbaycanın 
əsl sahibi azərbaycanlılar olmuş, bu torpağı və burada əsrlərlə yaşayan əhalini yerli 
azərbaycanlı feodallar və xanlar idarə etmişlər. Nankor ermənilər qədim Qərbi 
Azərbaycan torpaqlarını öz adlarına çıxmağa çalışsalar da mötəbər tarixi faktlar 
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bizim haqlı olduğumuzu sübut edir. XVI əsrin əvvəllərində İrəvan şəhərinin 
bünövrəsi qoyulduğu vaxta qədər o ərazilər Azərbaycan hökmdarlarının itaətində 
olmuş, ölkənin müzakirə obyekti olmayan bir hissəsi sayılmışdır. Orada 
atəşpərəstlərin, xürrəmilərin, səfəvilərin, qacarların, abbasilərin, qaraqoyunluların 
tarixi abidələri son dövrlərədək qalırdı. Bu abidələrimizin demək olar ki, hamısı 
erməni daşnakları tərəfindən məhv edilmişdir. 

Qərbi Azərbaycan barədə olan tədqiqatlar, qiymətli arxiv materialları və saysız 
hesabsız abidələr bizim məntiqimizin əsaslı olduğunu təsdiq edir. 

Qərbi Azərbaycan torpağında zəngin ədəbiyyat-mədəniyyət, çox böyük mədəni 
irs mövcud olmuşdur. Bir sıra sahələrdə Ermənistanda yaşayan azərbaycanlılar 
tanınmış və ad çıxarmışlar. 

İrəvan bölgəsində, tarix boyu, Azərbaycan xalqına məxsus çoxsaylı yaşayaış 
məskənləri – kəndlər, şəhərlər salınmış, minlərlə tarixi abidələr – qalalar, 
məscidlər, minarələr ucaldılmış, karvansaraylar, hamamlar inşa olunmuşdu. (7.səh 
19) 

XIX yüzilliyin əvvəllərindən başlayaraq Cənubi Qafqazda siyasi vəziyyət son 
dərəcə kəskinləşmişdi. Azərbaycanın digər bölgələri kimi İrəvan da müstəsna 
coğrafi-siyasi məkan sayılırdı. 

Çar Rusiyası Məhəmməd xanın demək olar ki, razılığını almışdı. İran da tez bir 
zamanda bu əhəmiyyətli strateji əraziləri öz əlinə keçirməyə ciddi cəhd edirdi. Bu 
ərazidə yaşayan ermənilər də Rusiyaya meyl göstərirdilər. Ermənilər (Melik 
Abraham və yüzbaşı Qabriel və b.) General Sisianova yazırdılar ki, İrəvanda çox az 
döyüşçü var. Cəmi 3000 nəfərdi. Qaladakı tatarlarla , qaladan kənarda olan əhali ilə 
danışmışıq, söz veriblər, sizin ordu İrəvana gəlsə, hamısı təslim olacaq. Şəhərə və 
xanlığa sahib ola bilərsiniz. (3.səh 605) 

Bütün bu danılmaz faktlar sübut edir ki, tarixin bütün dövrlərində (Rus 
çarizminin işğalına qədər – İ.K.) bu ərazilərin idarəçiliyi, qorunması bütün yer 
adları və s. Azərbaycan türklərinə aid olub. 

Rus ordularının İrəvana birinci və ikinci hücumları zamanı bölgənin sərdarı 
Hüseynqulu xanın və qardaşı Həsən xanın dəstələri Tiflis- İrəvan yolunu ciddi 
nəzarət altında saxlayırdılar. Rus ordusuna hərbi sursat, ərzaq gətirən dəstələr yolda 
məhv edilir, gətirdikləri yük ələ keçirilirdi. Rus zabiti Qudoviçin əsgərlərinin 
vəziyyəti xeyli ağırlaşmışdı. Yerli ermənilər bu sahədə də rus ordusuna köməyə 
gəlmişdirlər. Onlar öz qan qardaşlarının bədbəxtliyinə görə çox mütəəsir 
olmuşdular. (4.səh 60) 

Ermənilərin İrəvana, azərbaycanlıların isə İrəvandan köçürülməsinə 
baxmayaraq, Qərbi Azərbaycan zorla Rusiyanın tərkibinə daxil olanda şəhərin 10 
minlik əhalisindən, 7 min nəfəri azərbaycanlı, yəni yerli əhali idi. 

Ermənilərin Qərbi Azərbaycana kütləvi surətdə axını 1828-ci ildən, yəni 
Rusiyanın İranı müharibədə məğlub etməsindən sonra ardıcıl xarakter aldı. 
Bununla belə, XIX əsrin sonunda İrəvan quberniyası Qafqazda yaşayan 
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azərbaycanlıların sayı və sıxlığı baxımından Bakı və Gəncə (o vaxt Yelizavetpol) 
quberniyalarından sonra üçüncü yeri tuturdu. 

Türkmənçay müqaviləsinin şərtlərinə görə Naxçıvan və İrəvan Xanlıqları 
Rusiyaya birləşdirildi. Maraqlıdır ki, bu məsələ 1829-cu il sentyabrın 2-də Rusiya 
ilə Osmanlı dövləti arasında bağlanmış Ədirnə müqaviləsi ilə də təsdiq edildi. 
1828-1829-cu illərdə Rusiya ilə müharibədə məğlub edilmiş Osmanlı dövləti belə 
bir təzyiqlə razılaşmağa məcbur oldu. (5 səh. 105) 

Ermənilərin kütləvi surətdə köçürülüb gətirilməsinə baxmayaraq, çar 
hakimiyyət orqanları İrəvan xanlığı ərazisində demoqrafik vəziyyəti birdən0birə 
dəyişdirə bilmədi. İrəvan xanlığının işğalını həyata keçirmiş rus generalı Paşkeviç, 
hətta ermənilərin köçürülüb gətirilməsindən sonra belə, İrəvan bölgəsi əhalisinin 
dörddə üç hissəsinin Azərbaycan türkləri olduğunu etiraf edirdi.  

Rus çarizmi XIX yüzilin 20-30-cu illərindən başlayaraq erməniləri Cənubi 
Qafqazdakı Azərbaycan torpaqlarına yerləşdirməklə bu bölgənin lap qədim 
zamanlardan bəri mövcud olan etnik-siyasi və dini mənzərəsini zorla dəyişdirməyə 
çalışırdı. Aşağıdakı cədvəllərə nəzər yetirsək görəcəyik ki, İrəvan bölgəsi bütün 
tərəfləri ilə azərbaycan türklərinin üstün olduğu bir bölgədir. Köçürməyə qədər 
(1828-ci il red.İ.K) Azərbaycanın bəzi ərazilərində o, cümlədən xüsusilə İrəvanda 
az sayda ermənilərin olmasına gəldikdə isə, qeyd etmək lazımdır ki, erməni 
katolikosluğu mərkəzinin 1441-ci ildə İrəvan (Çuxursəd) bölgəsinə köçürülməsinə 
qədər burada ermənilərə məxsus heç bir kənd və yaxud torpaq sahəsi olmayaıb. 
Hətta erməni katolikosluğunun yerləşdiyi Üç kilsə - (Valarşabad) kəndi belə 1443-
cü ildən başlayaraq zaman-zaman azərbaycan türklərindən alınmışdı. (7 səh. 19)  

İrəvan şəhərinin əhalisi (1828-1916) 
İllər Cəmi əhali Azərbaycanlılar Faizlə 
1828 9700 7331 75,6 
1831 11463 7331 63,9 
1886 14738 7238 49,1 
1897 29033 12539 43,1 
1905 28533 12393 45,0 
1914 29366 11500 39,2 
1916 51286 12557 24,4 

 
 
İrəvan zədaganları (1827-ci il) 

Müsəlmanlar Ermənilər 
Xanlar Bəylər, sultanlar Məliklər, ağalar 
Ailə kişi qadın Ailə kişi qadın Ailə kişi qadın 
4 22 19 51 67 137 8 29 26 
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İrəvan din xadimləri 
Keşişlər Axundlar, mollalar Mirzə, seyid, dərviş 
Ailə kişi qadın Ailə kişi qadın Ailə kişi qadın 
13 55 35 50 181 151 61 162 141 

 
Ağdərə rayonunun Marquşavan kəndində ermənilər 1978-ci ildə buraya köçüb 

gəldiklərinin 150 illiyi ilə əlaqədar abidə qoymuş, abidədə “1828-1978” 
rəqəmlərini göstərmişdilər. Xeyli sonra erməni millətçiləri abidədəki rəqəmləri yox 
etdirdilər. Onlar Azərbaycan torpaqlarında qonaq olduqlarını gizlətməyə çalışsalar 
da, saysız-hesabsız tarixi faktlar bunun əksini deyir. Haqdan yan keçməyən bir sıra 
erməni tarixçiləri, şair və yazıçıları, elm və din xadimləri Azərbaycana gəlmə 
olduqlarını ya birbaşa ya da dolayısı ilə təsdiqləyirlər. Kahin Hovanes Şahtaxuna 
tərtib etdiyi siyahıda 1390-cı ildən 1822-ci ilədək sonuncu İrəvan xanı 
öldürülənədək İrəvanı idarə edən hökmdarların adlarını, hökmranlıq illərini xroniki 
ardıcıllıqla tərtib edib. 

Budur həmin siyahı: 
1. Əmir Səd – 1390-1410- cu illər 
2. Pir Hüseyn – Əmir Səidin oğlu – 1410-cu il 
3. Pir Yaqub – Pir Hüseynin oğlu – 1420-ci il 
4. Əbdül – Pir Hüseynin oğlu – 1430-cu il 
5. Yaqub bəy- Cahan şahın əmri ilə - 1440-cı il 
6. Həsən Əli Qaraqoyunlu- 1460-cı il 
7. Uzun Həsən – 1471-ci il 
8. Həsən bəy- Bayandarun nəvəsi- 1475-ci il 
9. Div Sultan Rumlu – 1515-ci ildən 
10. Hüseynxan Sultan Rumlu-1550-ci ilədək 
11. Şahqulu Sultan Ustaclı – 1550-1575-ci il 
12. Lala Paşa-Qara Mustafa oğlu Sultan Murad dövrü 1577-ci il 
13. Mahmudxan Toxmaq – Xudavənd şah dövrü –1576- 1583-cü il 
14. Fərhad paşa – Sultan Murad dövrü – 1583-cü il 
15. Məhəmməd Şərif paşa – 1604-cü ilədək 
16. Əmirgünə Xan Qacar şah Abbas dövrü 1608-1628-ci illər 
17. Təhməzqulu xan – Əmirganə xanın oğlu – 1635-ci il 
18. Murtuza Paşa – Sultan Murad bəy dövrü – 1635-ci il 
19. Kəlbəli xan – 1636-1639 
20. Məmməd xan- Çağata Kötük – 1639-1648 -ci il 
21. Key Xosrov xan -1648-1652-ci illər 
22. Məmmədqulu xan – Lala bəyin oğlu – 1652-1656-cı illər 
23. Nəcəfqulu xan – 1656-1663-cü illər 
24. Abbasqulu xan Qacar – Əmirgünə xanın oğlu – 1663-1666-cı illər 



KÜLTÜR EVRENİ - UNIVERSE OF CULTURE - ВСЕЛЕННАЯ КУЛЬТУРЫ 
 

 191 

25. Səfiqulu xan –1666-1674-cü illər 
26. Sarıxan bəy – iki il əvəz edib – 1674-1675-ci illər 
27. Səfiqulu xan- təbrizli Rüstəm xanın oğlu –1675-1679-cu illər 
28. Zal xan – 1679-1688-ci illər 
29. Murtuzqulu xan – Naxçıvanlı Məhəmmədrza xanın oğlu 1688-1691-ci illər 
30. Məmmədqulu xan -1691-1694-cü illər 
31. Zöhrab xan -1691-ci il 
32. Fərzəli xan – Əmirgünənin nəvəsi – Sultan Əhməd dövrü – 1694-1700-ci 

illər. 
33. Zöhrab xan -1700-1705-ci illər 
34. Əbdül Məhəmməd xan – 1705-1709-cu illər 
35. Mehrəli xan – 1709-1719-cu illər 
36. Allahqulu xan – 1719-1725-ci illər 
37. Rəcəb Paşa -1725-1728-ci illər 
38. İbrahim və Mustafa paşalar –1728-1731ci illər 
39. Əli Paşa dəftərdar – 1734-cü il 
40. Hacı Hüseyn paşa - əli paşanın müavini – 1734-cü il 
41. Məmmədqulu xan – 1735-1736- cı illər 
42. Pirməhəmməd xan – 1736- cı il 
43. Xəlil xan – 1752-1755-ci illər 
44. Həsənəli xan Qacar – 1755-1762-ci illər 
45. Hüseynəli xan – Həsənalı xanın qardaşı oğlu – 1762-1787-ci illər 
46. Qulaməli xan Qacar – Hüseynəli xanın oğlu - 1783-1784-cü illər 
47. Məhəmməd xan Qacar – Qulaməli xanın qardaşı – 1784-1805-ci illər 
48. Mehdiqulu xan Qacar – 1805-1806-cı illər 
49. Məhəmməd xan – 1806-1807-ci illər 
50. Hüseyn xan Qacar qardaşı Həsən xanla – 1807-1828-ci illər 
 
İrəvan bölgəsinin qədim tarixinə dair əldə olunan məlumat çox azdır. Bunun 

əsas səbəbi səfəvilərlə osmanlılar arasında fasilələrlə davam edən müharibələr, 
şəhərin əldən-ələ keçməsi və nəhayət, 1679-cu il zəlzələsində tamamilə 
dağılmasıdır. Bölgənin əhalisinin etnik tərkibi haqqında ilk dəfə nisbətən məlumatı 
İ.Şopen vermişdir. Onun hesablamalarına görə son Sərdar zamanı İrəvanda 2400 
ailə, 12 min nəfər yaşamışdır. Şəhər ruslar tərəfindən işğal edildikdən sonra yerli 
kübar ailələrin bir qismi İrana, ermənilər isə İrandan və Türkiyədən buraya 
köçmüşlər. (9 str. 366) 

Türkmənçay müqaviləsindən sonra çar Rusiyasının erməniləri xüsusi 
canfəşanlıqla himayə etməsi (köçürməsi) nəticəsində azərbaycanlılar 1807 ailə, 
7331 nəfər, ermənilər – 567 ailə, 2369 nəfər. (10 səh.45) 

29 may 1918-ci il – Bu tarix Quzey Azərbaycan ərazisində, ümumiyyətlə, 
Cənubi Qafqazda tarixdə ilk dəfə erməni dövlətinin yaradıldığı gündür. Tarixi 
faktdır ki, bundan əvvəl heç zaman Cənubi Qafqaz ərazisində ümumiyyətlə erməni 
dövləti olmamışdır. 
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Siyahıdan da göründüyü kimi, bu torpaq həmişə Azərbaycanın ayrılmaz bir 
hissəsi olmuş, buranı azərbaycanlılar idarə etmişlər. Hələ lap qədim dövrlərdən bu 
yerin Azərbaycan ərazisi olduğu şəksiz-şübhəsizdir. Bir faktı qeyd etməklə 
fikrimizə tam aydınlıq gətirmək istəyirəm. (Bu cür faktlar minlərlədir- İ.K) Babək 
ərəb işğalçıları ilə müharibədə məğlub olandan sonra Sisyan rayonunun Şəki 
kəndinə - öz doğma torpağının bir yerindən başqa yerinə gəlmişdi. Şəki kəndinin 
və qalasının sahibi Səhl-ibn Sunbat onu öz hökmdarı kimi qəbul etmiş, bir müddət 
qulluğunda durmuş, sonra xəyanətlə ərəb xəlifəsinə təhvil vermişdi. O zaman da 
sonra da heç bir tarix kitabında yazılmayıb ki, Babək Ermənistana gedib. Çünki o 
vaxt heç Ermənistan adlı dövlət olmayıb. Burada Ermənistan adlı dövlət Rusiya 
imperiyasının hərbi müdaxiləsi və fəal köməyi ilə XX əsrin birinci yarısında ortaya 
çıxıb. 
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Abstract 
In the article, putting Turkish drama writers’ plays into stage, status related to 

performance of the theatre researches and their criticism are taken up. In this scope, 
some of the works of Nazım Hikmet, an esteemed writer and poet, and social 
intellectual, who  has a significant place in developing Azerbaijan-Turkish theatric 
relations, are also deliberated. 

Key words: Theatre, criticism, show, actor, stage-manager 
 
Юзет  
Maêàëåäå; Òöðêèéå äðàì éàçàðëàðûíûí ïèéåñëåðèíèí ñàùíåéå êînóëìàñû, òèéàòðî 

araştırılmasının ýþñòåðèmëåðå ilişkin durumu ve åëåøòèðèëåðè àðàøòûðûëmaktadır. Áó 
à÷ûäàí Açåðáàécàí-Òöðêèéå òèéàòðî ilişkilerinin ýåëèøìåñèíäå þnem òàøûéàí, 
Òöðêèéåíèí ñàéýûäåüåð éàçàðû, øàèðè, toplumcu aydını Íàçûì Ùèêìåò’èí, bazı 
åñåðëåðè äå àðàøòûðûëmaktadır. 

Àíàùòàð êåëèìåëåð: tèéàòðî, tåíêèò, òåìàøà, àêòþð, ðåæèñþð 
 
Резюме 
В статье рассматриваются сценическое воплощение пьес турецких  

драматургов и позиция театральной критики на эти постановки. В частности 
анализируются произведения видного драматурга, писателя, поэта и 
общественного деятеля Турции Назима Хикмета «В Турции», «Странный 
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человек», «Слава или забытый человек, которые сыграли немаловажную роль 
в развитии Азербайджанско -турецких театральных связей. 

Ключевые слова: Театр, критика, спектакль, актер, режиссер. 
 
 
Friendship and cultural relations between "Two states, one nation" Turkish  

and  Azerbaijan  peoples have begun since the end of the XIX century and continue 
up to present in various spheres of life. Azerbaijan intelligensia always took 
interest in classic art specimens of the world especially in the creation of Turkish 
playwrights. Our theatre has performed the works of Namig Kamal, Rza Zaki 
Latifbayov, Vahid Lutfi, Aziz Nesin, Nazim Hikmat, Orkhan Kamal, Rashad Nuri 
Guntakin and other Turkish writers in various years.  

Since the 1950-es the plays of the outstanding poet, publicist, playwright, 
public figure Nazim Hikmat have been performed on the stages of Azerbaijan 
theatres: “In Turkey”, “A strange man”, “The fame or a forgotten man”, “Love 
legend” on the stage of the Academic Dramatic Theatre named after M.Azizbayov, 
“The first day of  the holiday” on the stage of Nakhchyvan Musical Dramatic 
Theatre”, “The skull”, “Come here” on the stage of Ganja State Dramatic Theatre.  

The play “In Turkey” is about the struggle of the honest Turkish sons for 
freedom, liberty of their Motherland. In this work Nazim Hikmat has in realistic 
colours demonstrated the irreconcilable contrast between the Turkish people 
masses and ruling classes in that time with passion and mastership characteristic of 
him.  

The author showed how generals, officers, councillors, police advisers who 
came to Turkey from America as guests and described courageously and cordially 
how they overwhelmed the Turkish people and brought them to hunger, slavery 
and death. He showed that ruling classes of Turkey trying to keep the people in fear 
and horror and selling them to foreign invaders for their private profits differ in no 
way from foreign aggressors. They tried to make the ignorant people believe that 
American imperialists would help Turkish people. In the name of  their own  profit 
American imperialists made slaughters as a result of which only a small part of  
thousands of  Turkish soldiers without arms and feet could return home. As 
hundreds of prisons existing in Turkey were not enough there were built new 
prisons with high walls and firm iron gates instead of schools and hospitals. Nazim 
Hikmat in his play “In Turkey” described the life and historical truth.  

The stage–manager of the performance Adil Iskandarov exactly understanding 
the author’s idea, the inner content and orientation of the play expressed it in 
realistic colours. So as to show the people’s anger the manager changed the radio 
chorus which Nazim Hikmat used in his play with the image of a lively man. It 
helped the spectators to understand the events which took place in the play more 
clearly. Alaskar Alakbarov performed the author’s text with great skill. Separate 
scenes of the play, the final, as well as the last scene  was very expressive and 
thrilling. Mass scenes were vivid and dynamic. A series of events not being 
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connected with the main line of the play were exactly worked out by the  stage – 
manager and combined with general content of the play.  

Nazim Hikmat himself was of such an opinion that “A man needs freedom and 
national sovereignty as water, air.  Turkey should be free in order to have 
happiness and national sovereignty”. It was the main idea of  the play “In Turkey”.  
It was noted in press that “Nazim Hikmat’s play has been written in an original 
style. It is difficult to be staged on. There are a lot of players there. But the stage– 
manager Adil Iskandarov removed all these cases and created a realistic 
performance characteristic of political acuteness” (1). We read in another article: 
“Nazim Hikmat’s play is original by its form. This originality is in its publicistic 
essence. This play is difficult for staging. There are many players there, episodes 
often change each other. But in spite of these difficulties the  stage-manager Adil 
Iskandarov and the creative collective could create an expressive performance. The 
stage-manager and designers Nusrat Fatullayev and Badura Afganly could solve 
the last scene in a very expressive form.  

Behind bars of the prison we see simple people. Sacred aim – to preserve peace 
unites them. There is seriousness and resoluteness on their faces. On the 
background of this expressive scene there is seen a group of American and Turkish 
officials. Suddenly the conductor appears in front of them. His words “You will be 
crushed” annihilate this group (2).  

The writer Mehdi Huseyn in his article named “In Turkey” which was 
published in the newspaper  “Komsomolskaya pravda” on the 18 th  of  April, 1953 
wrote: “The play “In Turkey” is a versatile and comprehensive work. Adil 
Iskandarov performed it in this way. Peace fighters are in the centre of the 
performance and their struggle for freedom of the people is of national character. 
One of peculiarities deserving attention is that A. Iskandarov has comprehended 
the main motif of Nazim Hikmat’s play – the struggle for peace brings up real 
heroes. There are simple people with various fates, treatment for life and ideas. The 
producer expresses this motif in the course of the whole play. Perceiving satirical 
tendency of the play a talented actor Ismail Daghystanly has created  the image of 
bourgeois journalist Kamil” (3). Mehdi Huseyn in his article “In Turkey” which 
was published in the paper “Vyshka” on the 1st  of  April, 1953 showed that the 
manager Adil Iskandarov had taken out the image of peace fighters to the 
foreground. At the same time the manager as the author does not hide weak sides 
of those who are united in the struggle for peace. The manager reveals masterly the 
struggle of  the people in Turkey. Progressive intelligentsia also fights together 
with workers and peasants.  The play  “In Turkey” glorifying the struggle for 
peace, equality and democracy, for saving the Turkish people of  American 
“guardianship” was a monumental performance by its essence, idea and inner 
structure and outward appearance. It is known that Nazim Hikmat has called his 
play as “A story about Turkey” and this name expressed its epic character very 
well. There were many events and players there. It  seemed that it wouldn’t be 
possible to avoid of  “illustratedness” in the interpretation of  the play. But the 
stage-manager could avoid it. Emotional interpretation of  main characters, 
psycological interpretation and substantiation of conflicts, dramatic expression of 
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contradictional fronts, as well as other problems connected with monumental style 
of the performance were successfully solved.  

The play “In Turkey” was translated into Azerbaijani by Adil Babayev. 
Alaskar Alakbarov (conductor), Marziya Davudova (Nurkhan), Hokuma 
Gasymova (Khadija), Aghadadas Gurbanov (Suleyman), Ismail Osmanly (Ashraf), 
Ali Zeynalov (young Nuru),  Ismail Daghystanly (Kamil), Sidqi Ruhulla (chief 
police -officer), Suleyman Taghuzade (Osman) and others played leading parts. 
The stage–manager Adil Iskandarov  analysed each condition with attention and 
patience, tried to make the actors determine psychological condition of images 
which they performed more correctly.  

In 1950-es Nazim Hikmat was considered to be one of the most  original 
playwrights in Azerbaijan theatres. The performance his play of  “In Turkey” was a 
creative victory of the theatre named after M.Azizbayov.  

In 1956 the theatre presented Nazim Hikmat’s play “A strange man” translated 
by Anvar Mammadkhanly and staged by Tofig Kazymov. The idea of  the play was 
solved from another point of view by the producer. It manifested itself on the 
example of leading parts – Rza (Ali Zeynalov) and Nihal (Sofiya Basirzade) more 
clearly. The performance begins with a didactic prologue.  The man has to fight 
against any obstacles on the way to his happiness and progress. So the lawyer 
Ahmad Rza doesn’t bend under the fate, takes his destiny into his own hands. 
There appears a new Ahmad Rza inside him. He is not so miserable as before. 
Struggle for life changes him –he becomes “a strange man”. The performance is 
retained in memory with the prologue and epilogue which the producer added to 
the play. At the end Ahmad Rza going out of the tavern takes a big stone on his 
way, throws it away and comes out on a light way. The idea of spiritual awakening 
illuminates the hero’s inner world and the staging of the performance “A strange 
man” differs for its stage culture, performing mastery.  

In 1960 there was performed Nazim Hikmat’s play called “The fame or a 
forgotten man”. It was translated by Islam Ibrahimov, staged  by Nasir  Sadygzade. 
Ismail Akhundov designed it and Hasan Rzayev composed its music. It was 
presented on the 28th  of  December. This play is about  the doctor who brings some 
innovations to medicine and becomes popular. But his self- respect weakens. 
Everything reaches such a degree that he doesn’t agree to divorce his wife despite 
the fact that he knows she is in love with his assistant. As he is afraid to lose his 
fame. He agrees to do an abortion on his own daughter who has become pregnant 
illegitimately. But his daughter dies during the operation. The doctor is arrested. 
The fame and riches disappear in a moment. At first his wife comes to prison to 
visit him, then she writes him letters, then he doesn’t receive even letters. He is 
forgotten.  

“The fame or a forgotten man” was the second independent work of the young 
producer Nasir Sadygzade on the stage of this theatre. Having performed the play 
“The fame or a forgotten man” he became popular as a skilful and efficient stage–
manager. In Nasir Sadygzade’s performance all events and conditions served to 
reveal deep psycological world of characters. Young stage–manager found a right 
solution of the performance by uniting the psycology of images with the inner 
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world of players. This aspect was felt in the treatment of characters, in actions of 
actors as well as in design and music of the performance. Hasanagha Salayev’s role 
of the doctor differed from all other roles he had performed before by his position 
in the life, social condition, age and characteristic features. The actor masterly used 
stage technigue inherent in him to reveal psycological condition of the image.  

It was no mere chance that the author had used the words fame or a forgotten 
man together. The fame tears souls to pieces as a nightmare, crushes human life. 
All the men in the play in spite of their position and condition are vainglorious.  

No doubt the critics who wrote notices about the performance “The fame or a 
forgotten man” including Masud Alioghlu (5) and Jafar Jafarov (6) noting some of 
its lacks considered the staging and acting to be successful. And it is absolutely 
true. But not all images of the performance were well enough.  

Hence the performance “The fame or a forgotten man” as a matter of fact was 
accusing. The inner idea of the play was presented in an original, even in a 
paradoxical form. It was fully conformed to the name of the play “The fame or a 
forgotten man”. Nazim Hikmat as a playwright came to conclusion that a man must 
use his ability and talent not for fame and career but in the name of people and 
social progress. Only in such case one can win respect and love. The hero of the 
play “The fame or a forgotten man” doctor was deprived of all these merits. The 
theatre named after M.Azizbayov tried to bring this idea to the notice of the 
audience.  

The plays of  Turkish playwrights staged on our theatres besides their help to 
the creative development of separate masters have promoted the extension of 
theatre relations, enrichment of national-spiritual values.  
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THE INFLUENCE ARABIC MUSIC TO CREATIVE 

WORKS OF EUROPEAN MUSICIANS 
 

ARAP MUSİKİSİNİN AVRUPA MUSİKİCİLERİNİN 
YARADICILIĞINA GÖSTERDİĞİ ETKİ 

 
ВЛИЯНИЕ АРАБСКОЙ МУЗЫКИ НА ТВОРЧЕСТВО 

ЕВРОПЕЙСКИХ МУЗЫКАНТОВ 
 
 

Meyser Kaya NƏDİMOĞLU* 
 
 

Özet 
Bu makalede yazar, çok güncel bir konuya değinmektedir. Doğu (Şark) musi-

kisini bütün dönemlerde, Avrupa bestekarlarının beste faaliyetlerinde dikkate al-
dıklarını ortaya koymaktadır. Bilindiği gibi; Doğu (Şark) musikisi Avrupa beste-
karlarının ortaya koydukları eserlerinde yer alacak kadar etkili olmuştur. 

Yazar, bu etkinin köklerini  açıklamaya çalışmış, Arap musikisinin hangi yol-
larla Avrupa çevresine dahil olduğunu ve transfarmosyona uğradığını göstermeye 
çalışmıştır. 

Anahtar kelimeler: Arap musikisi, Avrupa bestekarları, şark (doğu) musikisi, 
etkilenme 

 
Abstract 
In this article, the author touches upon a very current issue. He supplies 

information on the fact that at all times, European composers consider Eastern 
(Oriental) Music in their composing work. As known, Eastern Music has been 
effective in the works created by the European composers.   

The author has tried to explain the roots of this effect and to illustrate through 
what means the Arabian music has been included in the European environ and 
experienced transformation. 

Key words: Arabian music, European composers, eastern (oriental) music, 
being effected 

                                                 
* Azerbaycan Milli Konservatoriyası/AZERBAYCAN 



KÜLTÜR EVRENİ - UNIVERSE OF CULTURE - ВСЕЛЕННАЯ КУЛЬТУРЫ 
 

 199 

Резюме 
В этой статье автор обращается к актуальной теме. Как 

известно,восточная музыка во все времена оказывала на творчество 
европейских музыкантов. Автор анализирует корни этого влияния и 
указывает каким образом арабская музыка проникала и трансформировалась 
в европейской среде .  

Ключевые слова: Арабская музыка, Европейские композиторы, 
восточная  музыка, влияние. 

 
 
 
Arabic-Evropean relations became more active after the development and 

spread of the Arabic/İslamic state and the expansion of its activitiy with having 
manyArabic cultural centers that emerged in Scily,Cyprus,Crete and parts of south 
Italy and France. 

There were also the Islamic Caliphate in Andalusia which competed with the 
eastern islamic Abbasid Calibhate. These relations were in general of a civilized 
nature. 

Towards the ends of the middle ages Evrope rose up from the darks of these 
medival ages to find a flourishing Arab-Islamic civilization. Evrope then velcomed 
this civilization and began benefiting from it and adding to it many methods of 
scientifig facts. Then time had its turn over and suddcnly the Arab/Islamic 
civilization began to retrcat in front of the modern Evropean civilization. 

Music is among the fine arts in which the Arabs played a gread role. They 
transiated all that was availableof Greeks, Babylonians, Persians, Assyrians, and 
Egyptians in that respect. They also, composed, and added several new metodies. 
They not only improved the availabic musical instalments, but they also added 
novel ones. For example, the lute was having four strings and they added a fiftyone 
and so on.  

Muslims influenced western music as well. In fact, the West was not 
acquainted with any sort of harmony in music in the middle ages, until Europeans 
exchanget relations whit Islamic nations. 

Arabic music florished and its instruments developed, particularly in Baghdat 
that occupied the first place and the highest fame in this art. Among the most 
famous male and female singers in Abbasid age were the Baghdadi Ibrahim el 
Mousili and his son scholar Zaryab who immigrated to Morocco and Andalusiain 
music. Senior Muslim scientists cleverly studied music theoretically and practically 
such as el-Kindy, el-Farabi and the Abbasid Caliph al-Wathinq. 

Arabic music gradually moved from Baghdad, to other Muslim countries, 
including Andalusia. It nourished tremendously; European scholars who came to 
Cordoba for learning, were attracted to leam Arabic music as well. Christian 
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governors of Castile and Aragon employed Arab musicians. Islamic compositions 
were translated into Latin language, which led to transmit a large number of Arabic 
terms And musical names, as well as instruments, to Evropean languages, they 
were used in their Arabic or a slightly altered forms. Among these names, we find 
the word (lute) (al-oud) which has entered all Evropean languages as it is or with a 
simple change: it is laud in Sis panish, alaude in Portuguese, luth in French laute in 
German,…etc. Moreover, the term guitar was guoted from the Arabic guithara, 
trombate from tabla, adufe is the duffe, sonajas are sonaj, rubella is rababa, 
troubadour comes from tarab dor (a round of chanting)… etc. 

The French orientalist Gustave Lebon strrsessed thad dancing and music in 
Spain are still preserving the Arabic influence. He mentioned thad: Though the 
Arab influence in Spain had completely disappeared, howeve, some Spanish cities 
particularly Seville is still full of Arabic memories and its houses are still built 
according to the Islamic system. Dancing and music are still practicet in the 
Arabic way”.İn addition, it is due to Arabic/Islamic civilization that Evrope 
became civilized throughout six centuries. El trobadour poets emphasized that, 
indicating that Arabs never ceased i nnovating musical instruments. They 
developed the rubella from the one cord Arabic instrument, and introduced basic 
improvements on the lute and the canon.  

In brief, Evropean musicians like Mozart and Bach were heavily to reach. 
Simultaneously, Arabs developed the art of versification and versifiedlyrics 

suitable to musical melodies. The art of singing on musical melodies in parties also 
progressed, especialy in Baghdad and Andalusian palaces. The Arabic muscal 
renaissance was also based on the use of precise measures that created musical 
timing. In addition, Evrope knew the roaming musicians for the first Time in Spain 
during the 10 centry A.D, presenting their songs and dancing to show their 
heroism. Their songs and tales were derived from Andalusian Arabs, and The 
Arabian Nights. The papular songs of El Trobadors with their new verse meters 
were also quoted from Andalosian Muashahat and popular poems. Their main goal 
was to commend the beauty of nature, and show enthusiasm, as heroism. Some 
orientalist like Dozy and Provencal tried to draw a parallel between Evropean 
musical forms and their peers in Arabic heritage to prove the apparent Arabic 
influence. They proved that the word trobadour itself is an equivalent for the word 
tarbdor- as mentioned before-. 

Arabs also preceded the West in composing voices and their harmony. In his 
book Salvation, Ibn Sina (Avicenna) –under the title “the Best Melodies “-
described the principle of multi-voicing as one of the advantages, not bases, of 
melodies-a fact endorsed by the Europeans later on.  

From the above, it is apparent thet medieval Europe was influenced by 
Arabic/İslamic civilizationin all aspect of life-a fact that confirms the importance 
of the interaction between civilizations. Islamic principles applied by some Caliphs 
and princes made Islamic civilization a universal, worldly one as based upon the 
efforts of scientists from all nations, religious men, scholars of geography and 
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history spreading all over the world seekeng knowledge and wisdom. Arabs also 
absorbed the cultures of the nations they opened while they were spreading their 
own civilization and religion at the same time util their culture became a permanent 
heritace and an immortal legacy. 
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AZERBAYCAN KARİKATÜRÜNÜN 
GELİŞİM AŞAMALARI 

 
THE DEVELOPMENT STAGES OF THE 

AZERBAIJAN CARTOON 
 

ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ КАРИКАТУРЫ 
 
 

Doç. Dr. Bayram HACIZADE* 
 
 

Özet 
Makalede Azerbaycan karikatürünün orta çağdan itibaren yeni çağa kadar olan 

zaman aşımında oluşum ve gelişim tarihi ortaya konmaktadır. İncelemeye orta çağ 
Azerbaycan minyatür okulunun tanınmış simalarının eserleri dahil edilmiştir. 
Bünyesinde hiciv ve mizah elementlerini taşıyan bu örnekler gelecek Azerbaycan 
karikatürünün ilk belirtileri olarak sunulmuştur.  

Makalede devrime kadar olan dönemde (1906-1920) Azerbaycan’da 
yayımlanan çok sayıda hiciv dergilerine dair, ayrıca dergilerle işbirliği yapan ilk 
profesyonel Azerbaycanlı karikatürcüler hakkında geniş malzeme sunulmuş, 
onların farklı konulu eserleri incelenmiştir. “Molla Nasreddin” (1906-1931) hiciv 
dergisinin Azerbaycan hiciv basını ve hiciv grafiği gelişimindeki rolü özellikle 
vurgulanmıştır. Sovyet dönemi Azerbaycan’da yayımlanan hiciv basını, özellikle 
de “Kirpi” hiciv dergisinin cumhuriyette karikatür türünün gelişimi ve popülerliği 
üzerindeki etkisi belirtilmiştir. Ayrıca çağdaş dönemde Azerbaycan 
karikatürcülerinin uluslararası yarışmalarda aktif iştiraki, kazandıkları başarılar 
hakkında bilgi verilmiştir.  

Anahtar kelimeler: Azerbaycan karikatürü, hiciv dergileri, Sovyet dönemi 
Molla Nasrettin dergisi 

 
Abstract 
The formation and development history of the Azerbaijan cartoon from Middle 

Ages till modern period has been enlightened in the article. The well-known 
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persons’ works of the Azerbaijan miniature school of Middle Ages were included 
into the research. These samples carrying the elements of satire and humour in 
themselves were presented as the first bud soft the future Azerbaijan cartoon.  

The broad materials both about the numerous satirical magazines published in 
Azerbaijan in the pre-revolutionary period (1906-1920) and the first professional 
Azerbaijani cartoonists who cooperated with the magazines have been presented in 
the article, and their works on various subjects analyzed. The role of the satirical 
magazine “Molla Nasreddin” (1906-1931) in the development of the Azerbaijan 
satirical press and satirical graphics has been especially emphasized. The influence 
of the satirical press, especially satirical magazine “Kirpi”, published in Azerbaijan 
in the Soviet period on the development and popularization of the cartoon genre in 
the Republic has been noted. At the same time the information about the 
Azerbaijani cartoonists’ active participation in the international contests in the 
modern period and the success gained by them have been given in the article. 

Key words: Azerbaijan cartoon, satirical magazines, Soviet period, magazine 
“Molla Nasreddin” 

 
Резюме 
В статье приводится исторический экскурс развития азербайджанской 

карикатуры, начиная со средневековья до современного периода. В 
результате исследования определяются основные этапы становления, 
формирования и развития этого жанра сатирической графики. Анализу 
подвергаются миниатюрные иллюстрации известных азербайджанских 
художников средневекового периода в произведениях, которых отчетливо 
проявляются сатирические изобразительные элементы, являющиеся первыми 
зачатками будущего искусства азербайджанской карикатуры. 

Особое место отводится сатирическим журналом издаваемых в 
дореволюционном Азербайджане (1906-1920), говорится о неотъемлемой 
роли журнала «Молла Насреддин» (1906-1931) в развитии сатирической 
графики и сатирической прессы Азербайджана. Также исследованию 
подвергается республиканская сатирическая пресса советского периода, в 
числе которых отмечается роль сатирического журнала «Кирпи», внесший 
достойный вклад в дело развития национальной карикатуры. Приводится 
информация об активном участии художников карикатуристов Азербайджана 
на Международных конкурсах карикатуры в современный период. 

 
 
Azerbaycan’da karikatür tarihinin eski kökleri vardır. Karikatürün ilk alâmetle-

rine daha orta çağ Azerbaycan minyatürlerinde rastlanmaktadır. O dönemlerde 
gelişen karikatür kendisine özgün tarzı, ressam yöntemi, kitap minyatürü ilkelerine 
dayanmakla Avrupa karikatüründen temelli seçiliyordu.  
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XVI-XVII. yüzyıl Azerbaycan minyatür okulunun tanınmış simalarından olan 
Şah-Gulu’nun öğrencisi Kamal Tebrizi’nin yaratıcılığını izledikçe onun eserleri 
sırasında karikatüre yakın şarj üslubunda işlenmiş bir çok minyatürlere rastlanıyor. 
Bu eserlerde satirik ruh açık şekilde duyuluyor, edebi kişinin siluet çizgileri kasten 
bozuluyor, tip hiperbolize ediliyor, grotesk geniş şekilde kullanılarak kapasiteler 
değiştiriliyor. Çizdiği tiplere mizahla yanaşan ressam, yaklaşık 1560-1580 yıllar 
arasında artık satirik grafik imkanlarını geniş şekilde kullanmaktaydı. “Şişman 
Kişi” (“Şişman Erkek”), “Genç Oğlan kuze ile” (“Genç Oğlan Güğümle”), “İspan 
sefiri” (“İspanyol Büyükelçi”), “Kitap okuyan oğlan”, “Derviş” gibi tanınmış re-
simleri gösterebiliriz.  

Azerbaycan minyatür okulunun temsilcisi Soltan Mehemmed’in oğlu 
Mehemmedi’nin “Siyah kalem” yöntemiyle işlenmiş “Genç oğlan”, “Aşıklar”, 
“Bağda keyf meclisi”, 1570.yıllarda “Köylülerin dansı”, “Dervişler”, “Köy hayatı” 
adlı eserleri kompozisyon ve renk, sanatsal resmediliş ve ifade araçlarına göre 
minyatür sanatında yeni bir yöntem (sonradan “Gezvin”, “Gezvin okulu” adlanmış-
tır) yarandığını gösteriyordu. Mehemmedi’nin “Dervişler”, “Genç oğlan” adlı eser-
lerinde satirik resim elementleri açık şekilde duyulmaktadır.  

XVI. yüzyılda yaşayıp yaratan Azerbaycan ressamı, Tebriz minyatür okulunun 
temsilcisi Velican Tebrizi’nin yazarı olduğu “Şah ve şikayetçi” eseri tiplerin canlı 
ve gerçek tanımına göre idealize edilmiş şematik resimlerden seçiliyor. Bu eserde 
ressam karikatür elementlerini ustalıkla kullanmış, şah ve şikayetçinin elbiselerin-
de, atlarında, hatta hareketlerinde bile olan farkı şişirterek paraleller çizmeye nail 
olmuştur.  

Maalesef Avrupa ülkelerinden farklı olarak Azerbaycan’da bu tür gelişerek ge-
niş yayılmak imkanları kazanmadı. Kamal Tebrizi, Mehemmedi, Velican Tebrizi 
ve bu gibi diğer ressamların yaratıcılığında satirik grafik zaman zaman yer alan hal 
olarak kaldı. Fakat buna rağmen XVI-XVII. yüzyılda yaranan bazı minyatürlerde 
gülüş doğuran, eleştirici ve ifşa edici anlar ve satirik yaklaşım duyuluyordu. Bu da 
gelecek Azerbaycan karikatür sanatının ilk belirtileri olarak değerlendirilebilir 
(I.18) 

Azerbaycan’da süreli yayında basılan karikatürlere ilk kez yaklaşık XIX yüzyı-
lın sonu, XX. yüzyılın başlarında rastlıyoruz. Bildiğimiz gibi karikatürün bir janr 
olarak oluşumu kapitalizmin gelişmesiyle ilişkin olmuş, sınıf ve politik mücadelede 
ideolojik silah olarak kullanılmıştır.  

Kapitalizmin hızla geliştiği, petrol ülkesi olan Azerbaycan’da karikatürün ba-
ğımsız janr olarak oluşması için verimli ortam vardı. Büyük ülkelerin menfaatleri-
nin karşı karşıya geldiği mekan, güçlü burjuva sınıfının oluşması, halkın milli, 
kültürel şuurunun gelişmesi, farklı dinlerin, milletlerin bu arazide birlikte yaşama-
ları ve bu gibi diğer gerçeklikler karikatür janrının gelişiminde çok büyük önem 
taşıyan etkenlerdendir.  

Daha XX. yüzyılın başlarında Bakü’de petrol madenleri, fabrikalarda sık sık 
yapılan grevler, nümayişler, toplantılar zamanı işçiler ve memnun kalmayan halk 
kitleleri maden sahipleri, hakim daireler, devlet memurlarını eleştiren karikatürler 
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kullanıyorlardı. 1903.yılında Bakü’de 20 binden fazla işçinin katıldığı nümayişte 
insanlar ellerinde çarı eleştiren karikatürlerle eylemde bulunuyorlardı (II.17) Bu ve 
bu gibi olaylar, tüm dönemlerde Azerbaycan’da satirik resim, karikatüre geniş halk 
kitleleri arasında olan teveccüh (sempati) göstergesi olarak kabul olunabilir.  

Karikatürün bağımsız bir janr olarak teşekkül etmesi, daha geniş halk kitleleri 
arasında tanınması, halkın toplumsal ve kültürel hayatında milli demokratik fikirle-
rin yaranması “Molla Nesreddin” satirik dergisinin adıyla ilişkin. “Molla 
Nesreddin” satirik dergisi, kendisine kadar olan Azerbaycan basınının (“Ekinçi” 
(“Çiftçi”)1875-1877), “Ziya” (1879-1880), “Ziyayi-Kafkasiyye” (1880-1884), 
“Keşkül” (1883-1891) gelişmesi tarihinde yeni bir aşamaydı.  

Devrimin gittikçe yayılmasından korkan çar hükumeti halka basın, söz ve vic-
dan özgürlükleri vadettikten ve 18 Mart 1906 yılında “Yüksek emir” imzalandıktan 
sonra günlük basına yapılan baskılar kısmen azaldı. Bu “tavizler” yeni yeni dev-
rimci ve demokratik ruhlu gazete ve dergilerin yayımlanmasına neden oldu. Asıl 
bundan sonra Bakü’de Azerbaycan dilinde “Koç-Davet”, “Tekamül” (Evrim), 
“Yoldaş” gibi organlar yayımlanmaya başladı (III.35).  

Azerbaycan karikatürü hakkında konuşurken ilk önce şunu söylemeliyiz ki, 
görkemli yazar ve sosyo-politik konuları işleyen yazar Celil Memmedguluzade’nin 
yazı işleri müdürü ve naşiri olduğu “Molla Nesreddin” dergisi, karikatürü bağımsız 
bir janr olarak halkın içine, mücadele meydanına çıkardı ve karikatür öncül fikirleri 
yayan kuvvetli bir araca dönüştü. Azerbaycan’da 7 Nisan 1906 yılında yayımlan-
maya başlayan “Molla Nesreddin” dergisi, tüm müslüman âleminde ve Yakın Do-
ğu’da tanınan, ayrıca profil itibarıyla ilk ve tek satirik dergiydi. Basit ve açık şekil-
lerin yardımıyla tanımlanan farklı konulu satirik resimler geniş halk kitleleri tara-
fından kolaylıkla kavranılıyordu.  

XX. yüzyılın başlarında Azerbaycan’da yayımlanan çok sayılı basın içerisinde 
resimli, haftalık “Molla Nesreddin” edebî-sanatsal dergisi keskin satirik yönüyle 
seçiliyordu. Bu dergi, 25 yıllık faaliyeti döneminde (1906-1931) çok ilginç ve yara-
tıcılık araştırmalarıyla zengin, şerefli bir yol geçmiştir. Derginin ilk sayısı, şark 
fanatizmi, çar sansürü ve pek ziyade ağır engellerin varolduğu bir ortamda yayım-
lanmıştı.  

Batı Avrupa kaynaklarında XX. yüzyıl satirik basın hakkında yazılmış çok sa-
yılı eser ve makalelerde Fransız alimleri A.Benniksen, S.Kelkeje, polonyalı alim 
V.Zayançkovski, İngiliz alimi E.Braun, Alman alimi V.Brands ve diğer uzmanların 
Azerbaycan satirik basını ve edebiyatı hakkında çok önemli düşünceleri vardır. 
İngiltere ve Fransa’da yayımlanmış bu makalelerde “Molla Nesreddin” dergisinin 
Orta Asya, Kırım, Tataristan, Volga halklarının satirik basın üzerindeki tepkisi, 
ayrıca İran satirik basını ve satirik grafik oluşması ve bir sonraki gelişimindeki rolü 
şerh edilmiştir (IV.14) 

“Molla Nesreddin”in yayımlanması sadece milli basın alanında değil, ayrıca 
halk hayatının farklı yönlerinde de büyük canlılık, uyanış yarattı. “Molla 
Nesreddin” dergisinin etkisi altında Azerbaycan’da “Behlul“ (1907), “Zenbur” 
(1909-1910), “Mirat” (1910), “Arı” (1910-1911), “Kelniyyet” (1912-1913), “Lek-
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lek” (1914), “Tuti” (1914-1917), “Mezeli” (1914-1915), “Babayi-Emir” (1915-
1916), “Tartan-Partan” (1918), “Şeypur” (1918-1919), “Zenbur” (1919), “Meşel” 
(1919-1920) gibi Azerbaycan dilinde yayımlanan satirik dergilerle yanısıra bu dö-
nemde Bakü’de Rusça “Cigit” (1907-1918), Vay-vay“ (1908), “Bakinskoe gore” 
(1908-1909), “Biç” (1909-1915), “Adskaya poçta” (1909-1910), “Bakinskiye 
streli” (1910), “Baraban” (1912-1913) gibi satirik dergiler de yayımlanmaktaydı.  

1920 yılına kadar Azerbaycan’da çok sayılı resimli dergilerin yayımlanması 
O.Şmerling, İ.Rotter, B.Telingator (Beno) ve A.Azimzade gibi ressamların yaratı-
cılık yönlerini tayin etmiştir. O dönemin dergi grafiğinin temel özellikleri de bu 
ressamların yaratıcılığıyla belirlenmiştir.  

XX. yüzyıl Azerbaycan satirik basını, bir taraftan Avrupa, Rus, Gürcü satirik 
basını ve edebiyatıyla karşılıklı ilişki ortamında gelişerek kâmilleşmiş, diğer taraf-
tan da Yakın Doğu, Orta Asya, Volga, Dağıstan halkları satirik basınının yaranarak 
gelişmesini olumlu etkilemiş, İran satirik basını ve satirik grafik gelişiminde olağa-
nüstü rol oynamıştır.  

1906-1911 yılları arasında, İran’da (Güney Azerbaycan arazisinde) “Azerbay-
can” (Tebriz, 1907), “Encümen” (Tebriz, 1907), “Feryad” (Urmiya, 1907), “Nale-
yi-millet” (Tebriz, 1908), “Mücahit” (Tebriz, 1907), “Şürai-İran” (Tebriz, 1908), 
“Sıratül mustekim” (Tebriz, 1908), “Müsavat” (Tebriz, 1908), “İstiklal” (Tebriz, 
1909), “Bugelemun” (Tebriz, 1909), “Mühakimat” (Tebriz, 1909), “İttifaki-
Karigaran” (Tebriz, 1910), “Saadet” (Tebriz, 1911), “Necat” (Hoy, 1911) v.b.bu 
gibi çeşitli dergiler yayımlanmaktaydı. Bu dergi sayfalarında milli-özgürlük hare-
katının farklı aşamalarına dair tarihsel olaylar yer alıyor, Rusya’daki devrimsel 
olaylara sempati ifade olunuyordu. Adı geçen gazete ve dergilerin en karakteristik 
özelliklerinden biri, Azerbaycan’da yayımlanan demokratik basın, ayrıca satirik 
dergi deneyimi, mücadele yöntemi kullanmalarıydı.  

Bilimsel edebiyatta Güney Azerbaycan’ın (İran) “Molla Nesreddin”i adlandırı-
lan “Azerbaycan” (Tebriz, 1907) satirik dergisi gerek konu, gerekse de şekil itiba-
rıyla “Molla Nesreddin”e benziyordu.  

S.E.Kesrevi, “Azerbaycan” satirik dergisine “Molla Nesreddin”in kuvvetli et-
kisi ve onun İran sosyal hayatındaki rolu hakkında yazıyor: “Tebriz’de yayımlanan 
görkemli dergilerden biri de “Azerbaycan” dergisiydi. Dergi, Kafkas’ın “Molla 
Nesreddin”i gibi satirik bir dilde yayımlanıyordu. Satirik makale ve karikatürlere 
bu dergide çok geniş yer veriliyordu. “Molla Nesreddin”den sonra en görkemli 
satirik dergiydi...Dergi naşiri Aligulu Seferov idi... Bu dergi Tebriz’de yayımlanı-
yordu. “Azerbaycan”ın çok yetenekli bir ressamı da vardı...” (VI.370) 

“Azerbaycan” dergisinin ressamı Tebriz, 1887 doğumlu, Azerbaycan minyatür 
okul geleneklerini sürdüren ileri düşünceli insan Hüseyin Behzat Tahirzade idi. Bu 
ressam, “Azerbaycan” toplusundaki karikatürlerde yüksek mevki sahibi devlet 
memurları, toprak ağası, han, bey v.b.sömürücü zümre temsilcilerini ifşa ediyor, 
onları karikatür gücünü kullanarak eleştiriyordu.  
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“Molla Nesreddin” dergisinin 1921 yılında yayımlanması Yakın Doğu’nun sa-
nat âleminde önemli bir olay gibi değerlendirilmeli. Asıl bu dergi aracılığıyla kısa 
süre olsa bile (o dönemde derginin toplam 8 sayısı yayımlanmıştı), öncü nesirci ve 
ressamlar İran, ayrıca Yakın Doğu’da çıkan sorunlara karşı kendi düşüncelerini 
bildirmek için fırsat bulmuşlardı.  

Bu zaman İran ahalisi, molla ve seyitlerin etkisi altındaydı. Hükümet organları 
ise Celil Memmedguluzade’ye bolşevik gibi bakıyorlardı. “Molla Nesreddin” der-
gisi daha 1906 yılından itibaren İran arazisinde yasaklanmıştı. 1908 yılında “Molla 
Nesreddin” dergisinin 3.sayısında mücahitleri eleştiren karikatür yayımladığı için 
İran ruhanileri Celil Memmedguluzade’nin ölümüne fetva vermişlerdi (I.206) 

7 Şubat 1921 yılında Tebriz’de “Molla Nesreddin” dergisinin yayımlanmasına 
başlarken Celil Memmedguluzade Azerbaycanlı ressam Seyidali Behzat’ı dergiye 
davet etmişti. Celil Memmedguluzade’nin doğrudan doğruya etkisi ve yardımı 
sonucunda ressam Seyidali Behzat, karikatür janrının kendine özgülüklerini öğre-
niyor ve kısa sürede büyük başarılar kazanıyor.  

1907 yılında Hüseyin Tahirzade, 1921 yılında Seyidali Behzat ve diğer Azer-
baycanlı ressamların Tebriz’de yayımlanan satirik dergilerde verimli faaliyeti milli 
ressamlık tarihimizin önemli olayı olarak değerlendirilmeli. İran satirik basınının 
oluşumu ve sonraki gelişiminde Azerbaycan’da yayımlanan satirik dergiler ve bu 
alanda çalışan karikatür ustalarının rolü ve nüfuzu temel etken olarak değerlendi-
rilmeli (V.29) 

1920 yılında Azerbaycan’da Sovyet hakimiyetinin ilk yıllarında yayımlanan 
basında yeni insan eğitimi, dini fanatizm ve batıl inanç, şark kadınının özgürlüğü, 
genel cahilliğin iptali gibi zamanı için güncel ve gerekli olan, kapasitesi gereğince 
global önem taşıyan hususlar canlandırılıyordu. O dönem Azerbaycan’da Sovyet 
ideolojisi taleplerini yansıtan “Akrep”, “İdaremizin aynası”, “Diken”, “Allahsız”, 
“Damga”, “Mezeli” gibi satirik dergiler yayımlanmaya başlıyor. Bu dergilerin sati-
rik yönü o dönemin en öncül gelenekleri gereğince geliştiriliyor, konu itibarıyla 
yenilikçi kürsüsüne dönüşen bu dergiler milli menfaat uğrunda mücadele eden aktif 
ideoloji araç olarak faaliyette bulunuyorlardı. Dergilerde o dönem için amaca uy-
gun, ilkesel konulu ve güncel malzemeler yayımlanıyordu. Azerbaycan siyasal 
karikatür gelişiminde cumhuriyette yayımlanan satirik basın büyük rol oynuyordu. 
Kesin ve açık yaratıcılık ilkeleri, milli menfaatlerin her şeyden üstün olması, millet 
ve halkın sefil durumuna ilgisiz kalmamak düşüncesi, “Molla Nesreddin” dergisini 
20-30’lu yıllarda Azerbaycan’da yayımlanan resimli dergiler sırasında en öncül 
basın örneği düzeyine yükseltmiştir. Ne “Akrep” (1923), ne “İdaremizin aynası” 
(1923), ne “Diken” (1924), ne “Allahsız” (1931-33), ne de 1939 yılında yayımla-
nan “Mezeli” ve “Molla Nesreddin” gibi konu ve şekil birliği ve halk arasında ge-
niş şöhret kazanamamıştır.  

Devrime kadar yayımlanan satirik basında büyük deneyim kazanmış 
A.Azimzade ve B.Telingator’la yanı sıra süreli basın ve özellikle de satirik dergi-
lerde genç ressamlar da iştirak ediyorlardı. 20.yıllarda ressamlar arasında karikatü-
re karşı olan ilginin duyulacak derecede artması ve genç ressamların “Molla 
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Nesreddin”le aktif işbirliği yapmaları A.Azimzade’nin adıyla bağlı. 1922 yılından 
A.Azimzade, “Molla Nesreddin”in baş ressamı olmakla yanı sıra ressamlık oku-
lunda da ders veriyor, öğrenciler arasında karikatürle ilgilenen yetenekli gençleri 
dergiyle işbirliği yapmaya çekiyordu. Asıl bu yüzden “Molla Nesreddin” Sovyet 
döneminde dergide yayımlanan farklı yöntemde işlenmiş çok sayılı karikatürler ve 
genç ressamların dergiye gelmeleriyle hafızalarda kaldı. Şunu belirtmeliyiz ki, 
dergide yayımlanan karikatürler sırasında imzasız veya tanımadığımız yazarların 
eserleri de az değildi.  

 Bu dönem “Molla Nesreddin” dergisiyle işbirliği yapan genç ressamlardan 
G.Halıgov, İ.Ahundov, H.Aliyev, A.Hacıyev, K.Dorş, H.Zeynalov ve diğer res-
samların karikatür alanında yarattıkları çok sayılı eserler basit ve lakonik dille seçi-
len Azerbaycan dergi grafiğini zenginleştirmiştir. Şüphesiz A.Azimzade ve diğer 
karikatürcü ressamlarımızın “Molla Nesreddin” dergisinde yayımladıkları resim 
silsileleri ve karikatürler, sadece Azerbaycan grafiğinde değil, 20-30’lu yılların 
sonlarında tamamen satirik grafik ve görsel sosyo-politik konulu yazılar alanında 
yeni bir aşamaydı.  

Maalesef bu derginin yayımlanması C.Memmedguluzade’nin ölümünden sonra 
durduruldu. “Molla Nesreddin”in devamı olarak yayımlanan “Allahsız” ve diğer 
satirik dergiler, grafik açıdan çok solgun yayımlanıyordu. Bu dergiler, 
mollanesreddincilerden kalan zengin mirası koruyup saklayamadı ve elbette artı-
ramadı.  

Nisan 1906 yılından itibaren 1931 yılının başlarına kadar “Molla Nesreddin” 
dergisinin sayfalarında 20’den artık ressam iştirak ediyordu. Bu ressamların geliş-
mesinde “Molla Nesreddin” edebi okulunun büyük rolü olmuştur. Azerbaycan 
satirik grafik ve karikatür sanatının gelişmesinde müstesna hizmetleri olmuş kari-
katürcü ressamlarımız, milli güzel sanat tarihinde değerli yer tutmuşlar.  

II. Dünya savaşı yıllarında cephede düşmana karşı savaşan askerlerin ve arka 
cephede çalışan ahalinin zafere olan inancı ve ruh yüksekliğini arttırmak amacıyla 
ressamlarımız tarafından binlerle satirik poster ve karikatürler yaratılmıştır. Sava-
şın ilk günlerinden bütün Sovyet cumhuriyetlerinde olduğu gibi Azerbaycan’da da 
satirik grafik en kitlesel ve daima faaliyette olan operatif sanat türü olarak güncel-
leşmişti. Bu dönemde siyasal propagandanın önde gelen ve mücadele aracı olan 
“Propaganda Pencereleri”nde cumhuriyetin önde gelen ressamları A.Azimzade, 
G.Halıgov, İ.Ahundov, A.Hacıyev, S.Salamzade, M.Vlasov, H.Aliyev ve diğer 
ressamlar savaşın ilk günlerinden aktif faaliyette bulunmaya başladılar.  

“Propaganda pencereleri” rengarenk ve şekil açısından basit olup konu itibarıy-
la her kes için açık ve yakındı. Savaş döneminin güncel konularına adanan, daima 
yerinde, kesin işlenmiş metine eşlik eden “Propaganda pencereleri” Azerbaycan 
dili ve Rusça “Azerneşr” basınında yayımlanıyordu. Onlar kısa süre içinde her 
kesin dikkatini çekerek tüm halkın ilgisini çekmişlerdi (VIII.110) 

30.yıllarda Azerbaycan’da hiçbir satirik derginin yayımlanmamasını dikkate 
alsak şunu söyleyebiliriz ki, 1952 yılında “Kirpi” satirik dergisinin yayımlanması o 
dönemin ve zamanın talebiydi. Bünyesinde “Molla Nesreddin”in geleneklerini 
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barındıran “Kirpi” dergisinin yayımlanması cumhuriyetin kültürel hayatında bir 
olaydı. Azerbaycan satirik grafiği ve karikatür janrının gelişiminde derginin büyük 
rolü vardı.  

Elbette ki, Sovyet propaganda makinesinin bir parçası sayılan “Kirpi” dergisi, 
o dönemin mevcut sorunlarını canlandırıyor, halkı negatif hallerle uzlaşmamaya, 
eski ve zamana uymayan örf ve adetlere son vermeye çağırıyor, toplumun yoğun 
gelişimine engel olan araçlar, uluslararası âlemde savaş çıkaran kuvveler, işçileri 
sömüren kapitalizme karşı amansız olmaya sesliyordu. Çok sayılı ve rengarenk 
karikatürlerden oluşan bu dergi, güncel sorunları eleştirerek, ifşa ederek ve ceza-
landırarak “Karikatür-sosyal açıdan önem taşıyan ve gerekli bir sanat türü-
dür” ilkesine dayanıyordu.  

Siyasal ve ideolojik yük taşımasına rağmen “Kirpi” dergisinde büyük karika-
türcü ordusu yetişmiş ve bu büyük sanatkarların yaratıcılığı ve dergideki faaliyeti 
sonuç itibarıyla Azerbaycan karikatür sanatını zenginleştirmiştir. Dergi, yarandığı 
ilk günden itibaren bu alanda büyük deneyimi olan, önceleri “Molla Nasreddin” 
satirik dergisinde çalışmış İ.Ahundov, G.Halıgov, H.Aliyev, A.Hacıyev gibi pro-
fesyonel karikatür ustalarıyla yanısıra İ.Necefgulu, K.Kazımov, P.Şandin, 
Z.Kerimbeyli, V.Ternavski, A.Guliyev gibi yetenekli karikatürcüler “Kirpi”de çok 
sayılı eserlerle yer alıyorlardı.  

“Kirpi” satirik dergisinin yayımlanması, toplumda karikatüre olan dikkat bu 
janra müracaat eden ressam sayısını önemli derecede arttırdı. M.Abdullayev, 
T.Salahov, K.Kazımzade, A.Hacıyev, O.Sadıgzade gibi tanınmış ressamlarla yanı 
sıra R.Gadimov, E.Abdullayev, S.Huduzade, M.İsmayıloğlu, F.Aliyev, 
V.Tatarintsev, A.Anisimov, G.İdrisov gibi karikatürcüler bu alanda yüzlerle eser 
yarattılar (IX.53) 

Azerbaycan grafiğinde karikatürün yeni gelişim aşaması 1952-1991.yıllarda 
“Kirpi” satirik dergisinin yayımlanmasıyla bağlıydı. Bugün Azerbaycan’da faali-
yette bulunan karikatürcü ressamlardan E.Avalov, T.Memmedov, Y.Esedov, 
K.Kerimov, B.Gasımhanlı, E.Mirzeyev, B.Hacızade, V.Allahyarova, B.Gasımov, 
N.Salmanova, S.Ceferli, H.Nesiroğlu, G.Velicanov ve diğer ressamların ilk karika-
türleri asıl “Kirpi” dergisinin sayfalarında yayımlanmıştı.  

Azerbaycan, 1991 yılında devlet bağımsızlığını kazandıktan sonra karikatür 
janrı yeni gelişim aşamasına adım attı. Bağımsızlığının ilk günlerinden komşu Er-
menistan tarafından saldırıya maruz kalan Azerbaycan, topraklarının %20’nin işgal 
edilmesi, 1 milyondan artık insanın göç etmesi, zor ekonomik ve siyasal abluka 
ortamıyla karşı karşıya geldi. Ermenistan’ın adaletsiz arazi iddiaları, topraklarımı-
zın işgali, saldırgana destek olan bazı yabancı ülkelerin ikiyüzlü politikasını ifşa 
eden karikatürler ressamlarımızın yaratıcılığında temel yer almıştır. Bu konulu 
karikatürler ve satirik posterler bugün de ressamlarımızın yaratıcılığının bir parçası.  

Bağımsızlıktan sonra geçit döneminde piyasa ekonomisinin yaranması, çok 
parti sisteminin uygulanması, basının özelleştirilmesi, yayınevlerinin iktisadi hesap 
sistemine geçmesi, karikatür gelişimine engel çıkarıyordu. O yıllar Azerbaycan 
karikatür sanatı zor günler yaşasa da yok olmadı, ressamlarımız ülke basınında 
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aktif şekilde iştirak ettiler, cumhuriyet ve yabancı ülkelerde oluşan olaylar ve nega-
tif hallere adanan, keskin ve ifşa edici karikatürlere yaratıcılıklarında geniş yer 
verdiler. Bu dönem hem de basın aleminde çok sayılı satirik gazete ve dergilerin 
yaranmasıyla da hafızalarda kaldı (“”Çeşme, “Zarafat”, “Tek sebir”, “Şeytan”, 
“Mozalan”, “Deryaz”, “Güzgü” v.b.) 

Çağdaş dönemde karikatürcü ressamlarımızın Uluslararası Karikatür Yarışma-
larındaki aktif iştiraki, kazandıkları başarılar, modern karikatürümüzün yeni geli-
şim aşamasına adım attığından haber veriyor.  

2006 yılında Azerbaycan Karikatürcü Ressamlar Birliği’nin yaranması, onun 
Uluslararası Karikatür Örgütleri Federasyonu’na (FEKO) tam hukulu üye kabul 
edilmesi, Azerbaycan Ressamlar İttifakında Karikatürcüler Birliğinin faaliyete 
geçmesi, 2008 yılından itibaren Azerbaycan Devlet Kültür ve Güzel Sanatlar Üni-
versitesinde karikatür tarihinin bağımsız bir ders olarak eğitilmesi, modern Azer-
baycan karikatürünün toplumda ve ülkenin kültürel hayatında önemli yer tuttuğunu 
bir daha kanıtlıyor.  

Çağdaş dönemde Azerbaycan karikatürü yoğun bir şekilde gelişerek bu alanda 
derin sanatsal geleneklere sahip olması, dünya karikatürü gelişimine değerli arma-
ğan vermek becerisini sergiliyor. Azerbaycan karikatürü, millilikle yanı sıra Enter-
nasyonal özellikleri de yansıtarak dünya karikatür sanatının ayrılmaz parçasına 
dönüşmüştür.  
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Özet 
Kazak dil bilimi, Kazak Türkçesini araştıran bilimsel sahadır. Eski ve Orta Türkçe dö-

nemindeki yazılı eserlerin Türk lehçeleriyle olan genetik ilişkisi açıklanıp Türk lehçelerinin 
araştırılmasına önem verilmeye başlanmış, böylece XIX. yüzyılın 60’lı yıllarından itibaren 
Türk lehçeleri Rusya’da bir bilim dalı olarak ortaya çıkmıştır. Buna o dönemdeki 
Petersburg ekolünün temsilcileri V. V. Radloff, P. M. Melioranski ve diğer XX. yüzyılın 
başındaki Moskova ve Kazan ekolünün temsilcileri V. A. Gordlevski, A. N. Samoyloviç, S. 
E. Malov, N. F. Katanov, N. İ. Aşmarin, V. A. Bogoroditski vb. bilim adamlarının büyük 
katkıları olmuştur. Bunlar Türkolojiyi genel olarak kapsayan sözlük ve değerli gramer eser-
leri yazmışlardır.1920’li yıllarda Kazakistan’da Kazak Türkçesi gelişiminin geleceği hazır-
lanmıştır. Bu yıllar Kazakçayla eğitim-öğretimin yapıldığı yıllar olarak tarihe geçmiştir. 
1930’lu yıllarda Kazak Türkçesinin bilimsel olarak araştırılması konusunda Kudaybergen 
Jubanov, Särsen Amanjolov, İ. Keñesbayev, N. Savranbayev, M. Balaqayev, K. Basımov, 
Ğ. Begaliyev, S. Jiyenbayev, Ş. H. Sarıbayev vb. araştırmacılar önemli çalışmalar yapmış-
lardır. 1940’lı yıllarda Kazak Türkçesinin teorik meseleleri üzerinde durulduğu göze çarp-
maktadır. 1950’li yıllarda, geçmiş yıllarda edinilen tecrübelerin ışığında değerli eserler 
verilmiştir. Bu yıllarda Kazak dil bilimin alt dalları ile ilgili araştırmaların çokluğu dikkat 
çeker. Bu yıllarda sözlük bilimi konularında büyük başarılar elde edilir. Kazak dil bilimi 
son elli yılda olgunlaşıp bağımsız bir bilim dalı olarak seviyesine ulaşmıştır. Kazakistan 
bağımsız olup Kazak Türkçesi ülkenin resmî  dili olduktan sonra Kazak dil bilimi daha da 
gelişmeye başladı. Belli bir olgunluğa erişen Kazak dil biliminin başarıları çok olsa da hâlâ 
bu sahada söz edilmeyen, çözülmeyen meseleler bulunmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Kazak dil bilimi, Kazak Türkçesi, Türkoloji 
 
Abstract 
Kazakh grammar is the scientific field doing research work on  Kazakh Turkish. 

Having clarified genetic relations of written works in the Old and Medium Turkish periods 
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with Turkish dialects, attachment of importance was started to research Turkish dialects, 
and hence, as of the 60th year of XIX. Century Turkish dialects appeared as a scientific 
field in Russia.  Scientists such as Petersburg school’s representatives of the time V. V. 
Radloff, P. M. Melioranski and other representatives of Moscow and Kazan school early 
XX. Century Moskova and V. A. Gordlevski, A. N. Samoyloviç, S. E. Malov, N. F. 
Katanov, N. İ. Aşmarin, V. A. Bogoroditski etc. contributed to this process significantly. 
They wrote dictionaries and valuable grammar books covering Turcology in general. In 
1920s, development of the future of the Kazakh Turkish was initiated and prepared.  This 
period was put in place in history as years when education-instruction in Kazakh language 
was made. In 1930s, Researchers such as Kudaybergen Jubanov, Särsen Amanjolov, İ. 
Keñesbayev, N. Savranbayev, M. Balaqayev, K. Basımov, Ğ. Begaliyev, S. Jiyenbayev, Ş. 
H. Sarıbayev etc. .carried out research work scientifically towards Kazakh Turkish. In 
1940s, we observe that theoretical problems of the Kazakh Turkish were taken up. In 
1950s, valuable works were written in the light of experiences of the previous years. In this 
period of time, great number of researches were made towards sub branches of Kazakh 
grammar, which attracts attention, including great successes achieved in the field of 
dictionary science, and consequently, Kazakh grammar was matured and reached the level 
of an independent branch of science. After Kazakhstan became an independent country and 
Kazakh Turkish was accepted to be the official language of the country, Kazakh grammar 
started to grow further.  Despite the fact that Kazakh grammar reached a certain  maturity 
with a great number of  successes, there still remains untouched issues and unsolved 
problems in this field.   

Key words: Kazakh grammar, Kazakh Turkish, Turkish dialects 
 
Резюме 

Казахского языкознания, казахский с турецкого исследования научных морской зоне. 
Старые и Ближнего турецкий турецкий диалекты генетическую связь между 
произведениями, написанными в период объясняются и начал давать значение для 
исследования на турецких диалектов, так XIX в. 60 лет века в России, как наука 
возникла из турецких диалектов. Однако в то время представители Санкт-
Петербургской школы В. V. Радлов, П. М. Melioranski и других XX в. представители 
школы в начале века Москве и Казани В. А. Gordlevski, А. Н. Samoyloviç, С. E. 
Малов, Н. F. Катанова, Н. Относительный Asmari, В. А. Bogoroditski и так далее. 
Ученые были большой вклад. Эти ценные глоссария и грамматики, охватывающей 
общестроительные работы тюркологии yazmışlardır.1920 'Li в будущее развитие 
Казахстан, казахский турецкий подготовлен. Kazakçayla этих лет обучения в историю 
как годы. В 1930-х годов, как научные исследования на казахском турецких 
Kudaybergen Jubanov, Сарсен Аманжолов А., отн. Kenesbayev, Н. Savranbayev, М. 
Balakayev, К. Basımov, D. Бегалиев, С. Jiyenbayev, С.. H. Sarıbayev и так далее. 
Исследователи сделали большую работу. Казахский Турецкий акцент на 
теоретических вопросах в 1940-х годов выделяются. В свете опыта, накопленного в 
последние несколько лет в 1950-е годы ценные артефакты. За эти годы исследований, 
связанных с казахского языка Есть много отраслей науки. Это получается большие 
достижения в области лексикологии. Казахский язык последние пятьдесят лет наука 
достигла уровня созревания, как самостоятельная отрасль науки. Казахстан стал 
независимым после официального языка страны является казахский язык Казахский 
Турецкий наука начала развиваться еще больше. Казахский язык, что доступ 
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определенным сроком погашения достижений науки в этой области, так что даже 
если там еще нет, Есть нерешенные вопросы. 

Ключевые слова: казахского языкознания, казахский турецкий, Турецкая 
исследований 

 
Kazak dil bilimi, Kazak Türkçesinin bütün yönleri  (ses sistemi ile sözlük yapısı, gra-

mer kuruluşu) ile sahaları (ses bilgisi, kelime bilgisi, gramer) bunların gelişimi, kendi arala-
rındaki ilişkilerini, iç kanunlarını ayrıntılı olarak inceleyen bilim dalıdır. Günümüz Kazak 
Türkçesi siyasi, bilimsel, edebî, gazetecilik vb. alanlarda günlük radyo ve televizyon haber-
lerinde kullanılan Kazakistan Cumhuriyeti’nin resmî dilidir. 1 

Kazak Türkçesinin araştırılma tarihi doğrudan Türk lehçelerinin araştırılmasıyla ilgili-
dir. Türk lehçelerinin araştırılması neticesinde Türkoloji ortaya çıkmıştır. Kazak Türkçesi 
de Türkolojinin bir sahasını oluşturmaktadır. XIX. yüzyıla kadar yapılan araştırmalar ya 
genel olarak Türk lehçeleri ya da Türk dilinin Oğuz, Kıpçak, Karluk  vb. ana grup adlarıyla 
anılmışlardır. Bu dönemde yazılan eserler bahsettiğimiz lehçe gruplarının genel özellikleri 
ya da bunlara has gramer özelliklerini anlatan karşılaştırmalı sözlükler ve küçük gramer 
eserleri olarak kendini göstermiştir. Böylece XVIII. yüzyılın II. yarısında Rusya’da 
Türkolojinin temelleri atılmıştır. Bu dönemde Moskova, Petersburg ve Kazan şehirlerinde 
Türkoloji merkezleri kurulup A. Kazembek, O. Bötling, İ. N. Brezin, L. Z. Budagov, N. İ. 
İlminski vb. bilim adamları Türk lehçelerini teorik anlamda araştırmaya başlamışlardır. 

19. yüzyılın 60’lı yıllarından başlayarak Türk lehçelerinin her biri yalnız başına araş-
tırma sahası haline gelmekle beraber, birbiriyle sistemli olarak araştırılmaya başlanmıştır. 
Eski ve Orta Türkçe dönemindeki yazılı eserlerin Türk lehçeleriyle olan genetik yapı ilişki-
si açıklanıp Türk lehçelerinin araştırılmasına önem verilmeye başlandı. Böylece 19. yüzyı-
lın 60’lı yıllarında Türklük bilimi Rusya’da bir bilim dalı olarak ortaya çıkmıştır. Buna o 
dönemdeki Petersburg ekolünün temsilcileri V. V. Radloff, P. M. Melioranski ve diğer XX. 
yüzyılın başındaki Moskova ve Kazan ekolünün önemli temsilcileri  V. A. Gordlevski, A. 
N. Samoyloviç, S. E. Malov, N. F. Katanov, N. İ. Aşmarin, V. A. Bogoroditski vb. bilim 
adamlarının büyük katkıları olmuştur. Bunlar Türkolojiyi genel olarak kapsayan sözlük ve 
değerli gramer eserleri hazırlamışlardır. 

XVIII. ve XIX. yüzyıllarda Ural-Altay dil teorisinin gelişmesine bağlı olarak 
Türkolojinin problemleri Batı Avrupalı bilim adamları T. Strahlenberg, V. Şott, İ. A. 
Kastren, G. İ. Ramsted, V. Tomsın vb. bilim adamlarının eserlerinde ele alındı. 

XX. yüzyılda Sovyetler Birliğindeki Türkçe konuşan ülkeler geleneksel Doğu bilimle-
rinin geleneklerini koruyarak Türkolojiyi geliştiren merkezler kurdular. Bu merkezlerle  
diğer ülkelerdeki Türkoloji merkezleri ve Türkologlar arasında ilişkiler gelişti. Sovyetler 
Birliği döneminde Sovyetler Birliği içerisinde yaşayan  her Türk halkının konuştuğu Türk 
lehçesiyle ilgili gramer ve sözlükler yayınlandı. 

Kazak Türkçesiyle ilgili yapılan çalışmalara baktığımızda bunların farklı coğrafyalarda 
meydana getirildiğini görürüz. Bunları tarih sırasına koyacak olursak öncelikle Türklük 
biliminde ortak olan döneme göz atmamız gerekir.  

Araplar VII. ve VIII. yüzyıllardan başlayarak Harezm bölgesi ve günümüzdeki Kaza-
kistan’ın güney kısımlarını ele geçirdikleri Türk halkları arasında X. Asırdan itibaren İslam 
dinini yayıp Türklerin tarih ve dilini araştırmaya başlamışlardır. Arap bilim adamları Türk-
çe, Moğolca ve Farsça üzerine araştırmalarını yoğunlaştırmışlardır. Araştırmacılar arasında 
Arap bilim adamlarından başka Arabistan’da eğitim alan Türk kökenli bilim adamları da 

                                                 
1 Qazaq Tili, Ensiklopediya, Idk-tipo Redaksiyalıq Baspa Ortalığı, Almatı, 1998. b.. 199. 
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oldukça fazladır. XI. yüzyılda başlatmış oldukları çalışmaları XI. ve XV. yüzyıllar arasında 
yoğunlaştırmış, bu yüzyıllarda önemli çalışmalar  yayınlamışlardır.  Türk dilinin araştırıl-
masına karşı duyulan ilgiyi Abbasi ordusunda Türk halklarından oldukça fazla askerin 
bulunması, Türk olan ordu komutanlarının halifeyi etkilemeleri sonucuna bağlayabiliriz. Bu 
bölgede okumuş, daha sonradan dünya çapında ün yapmış Türk kökenli bilim adamlarının 
da bu araştırmalarda etkili olduğunu düşünebiliriz.       

Arap Türkologlar, Türk lehçelerinin karşılaştırmalı sözlüklerinin hazırlanması, bu söz-
lüklerde yer alan lehçe gruplarının ses bakımından karşılaştırılması, şekil bilgisiyle ilgili 
meselelerin incelenmesi, Türkçe kelimelerin Arapça ve Farsçaya çevrilmesi, küçük gramer 
eserlerinin hazırlanması konularında eser vermişlerdir. Bu eserlerin bir kısmı Kazak Türk-
çesini içerisine alan Kıpçak Türkçesi hakkındadır. 

Arap Türkologların eserleri yakın zamana kadar lengüistik araştırmalarda gerekli ilgiyi 
görememiştir. Bunun temelinde Avrupalı bilim adamlarının olumsuz yaklaşımları etkili 
olmuştur. V. A. Zvegintsev 1958 yılında yayımlanan “İstoriya Yazıkaznaniya v Oçerkah i 
İzvleçeniyah” (Metin ve Denemelerle  Dilbilim Tarihi) adlı eserinde  Arap Türkologların 
eserlerinde başka dillerin Arap dilinin gölgesinde araştırıldığını, bu dillerin kuruluş özellik-
lerine bakılmadan bunların Arapçanın gramer kategorilerine göre incelendiğini belirtmek-
tedir. 2  

Bu fikirlerin doğru olmadığını, Arap filologların eserlerine önem verilmesi gerektiğini  
P. M. Melioranski “Arap Filolog o Turetskom Yazıke” (Arap Dilbilimcisinin Türkçe hak-
kındaki Görüşleri) adlı eserinde dile getirmiştir. Bu eserlerin Türk lehçeleriyle ilgili yapılan 
çalışmaların ilk adımı olduğunu saymamak, bu eserlerin günümüzde yapılan çalışmalara 
ışık tuttuğunu yok saymak, bu eserlerin bugün bir bilim dalı haline gelen Türkolojinin ilk 
eserleri olduğunu görmemek büyük bir ihanet olur.3   

Bunlardan, öncelikle zikretmemiz gereken eser “Divanu Lügati’t Türk” adlı eserdir. 
Eserin yazıldığı dönemdeki birçok Türk boyunun tarihi, edebiyatı, gelenek ve görenekleri, 
dili ve yerleşimi ile ilgili değerli bilgiler verilmiştir. Eserin yazıldığı dönemde Türk boyla-
rının dillerinde bulunan on bine yakın kelime ve  kelime grubu Arapçaya çevrilerek ayrıntılı 
olarak incelenmiştir. Üç yüze yakın sözlü edebiyat örneği (şiir destan ve atasözü) eserde yer 
almaktadır. 

Yazar Türk lehçelerinin kendi aralarındaki ilişkileri açıklayıp bunları karşılaştırmalı 
metotla göstermiştir. Oğuz, Kıpçak ve diğer Türk lehçelerini ses bakımından karşılaştırıp 
benzerlik ve karşıtlıkları kurallarını göstermiştir. Bu benzerlik ve karşıtlıkları gösterirken 
Oğuz ve Kıpçak Türkçelerinde kelime başında “y-c”, “m-b”, “t-d”, kelimenin başka yerle-
rindeki “y-n”, “y-z” ve “k-h” seslik özellikleri göz önünde bulundurmuştur. Kıpçak Türk 
lehçelerinde “ç” yerine bugünkü Kazak, Karakalpak ve Nogay Türkçelerinde “ş” olarak 
söylendiğini göstermiştir.4  

“Divanu Lügati’t Türk” (I-III, 1997-1998) Kazak Türkçesine aktarılmıştır.5 Aktarmacı 
esere ön söz ve bilimsel açıklamalar da eklemiştir. 

Türk lehçelerinin araştırılmasıyla ilgili olarak bahsetmiş olduğumuz çalışmaların Ka-
zak Türkçesinin araştırılma tarihiyle ilgili doğrudan ilişkisi bulunmaktadır.  

Oğuz-Kıpçak Türkçeleriyle ilgili karşılaştırmalı eserlerden biri de “Kitab-ı Mecmü’u 
Tercüman-ı Türki ve Acemi ve Mogoli ve Farsi (Farsça, Türkçe ve Moğolca Öğrenenler 

                                                 
2 Qordabayev, T., Qazaq Til Biliminiñ Qalıptasuv, Damuv Joldarı, Mektep, Almatı, 1987, s.  13. 
3 Qordabayev, T., Qazaq Til Biliminiñ Qalıptasuv, Damuv Joldarı, Mektep, Almatı, 1987, s.  13. 
4 Baskakov, N. A., Vvedeniye v İzuçeniye Tyurkskih Yazıkov, M., 1962, s.132.  
5 Mahmut Qaşkari, Türik Sözdigi, (Akt. A. Q. Egevbay)  Almatı, I-II tom, 1997; III. tom 1998. 
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İçin Yardımcı Kitap) adlı eserdir. Eserin aslında çeviri kelimelerden sonra verilen gramer 
bölümünde isim, fiil gibi kelime türleri zikredilip bu kelime türleriyle ilgili ekler ele alın-
mıştır. Türkçe kelimeler 26 grup halinde verilen kelimeler Kıpçak grubu Türk lehçeleriyle 
ilgili kelimelerdir. N. A. Baskakov bu kelimeleri “Kodeks Kumanikus” (Kıpçak Türk şivesi 
ile yazılan Latin, Fars ve Kuman dilleri üzerine yazılmış bir sözlük) adlı eserde karşılaşılan 
kelimelere çok yakın kelimeler olduğunu belirtmektedir.6  Bu eserin yazarı İbn-i 
Mühenna’dır. Rus Türkoloğu P. M. Melioranski bu eseri ilk kez araştırıp, eser hakkında 
“Arap Filolog o Turetskom Yazıke” (Arap Dilbilimcisinin Türkçe hakkındaki Görüşleri) 
adlı eseri yazmıştır. “İbn-i Mühenna” adlı eserin yazıldığı yer, zaman hakkında kesin bilgi-
ler bulunmamaktadır. Yazarın ifadesine göre eser üç lehçenin “Türkistan, Türkmen ve 
kendi ülkesindeki Türk lehçesinin özelliklerini kapsamaktadır. Melioranski’nin ifadesine 
göre yazarın “kendi ülkemdeki Türk lehçesi dediği” eski Azeri Türkçesidir. Türkistan leh-
çesi derken de Türkistan’da yaşayan Türklerin dilini kastetmektedir. A. N. Kononov İbn 
Mühenna sözlüğünü XIV. yüzyılda Kıpçak-Oğuz edebî dillerinin karışık şeklini bildirmek-
tedir diye saymaktadır.  

Arapça dil uzmanı Esirü’d-din Ebu Hayyan’ın 1312 yılında Kahire’de yayınlanan 
“Kitabü’l İdrak li Lisâni’l- Etrak” (Türklerin Dilini Anlama Kitabı) adlı eserinin Türk leh-
çelerini araştırmada önemli bir yeri vardır. Yazar Arapçanın sistemine uygun olarak Türk 
lehçelerinin kelime, şekil ve cümle bilgisi konularını  ayrıntılı olarak incelemiştir. Bunun 
için Türkmen Türkçesiyle Kıpçak Türk lehçelerinin dil malzemesini karşılaştırmıştır.  Ese-
rin sözlük bölümünde 3000 den fazla Kıpçak Türkçesine ait kelime verilmiştir. Esirü’d-din 
Ebu Hayyan’ın eserinin el yazması şeklini inceleyen M. Mejenova’nın düşüncesine göre bu 
sözlerin büyük çoğunluğu ses ve anlam bakımından Kazak Türkçesine çok yakındır. Eserin 
ses bilgisi kısmında Türk lehçelerindeki sesli ve  sessizler, kökler ve ekler, bunların çeşitle-
ri ile bunların görevleri hakkında bilgiler verilmektedir.  

Kıpçak Türk lehçeleri ve bunların içerisinde Kazak Türkçesinin tarihiyle ilgili eserler 
ve Orta Asya Türklerinin diliyle yazılan Hoca Ahmet Yesevi’nin “Divan-ı Hikmet” (XII. 
yüzyıl) adlı eseri “Mukaddimetü’l Edep” (XII. yüzyıl.) Altınordu döneminde yazılan 
“Hüsrev i Şirin” (XIV. yüzyıl) Nechü’l Feradis (XIV. yüzyıl) Gülistan (XIV.yüzyıl) “Mu-
habbetname” (XIV. yüzyıl) vb. eserleri söyleyebiliriz.   

Bu eserler Oğuz ve Kıpçak Türk lehçeleriyle yazılan karışık dilli eserlerdir. Bunlar or-
taya çıktıkları yere göre bazen Oğuzca bazen de Kıpçak Türkçesinin esaslarına göre yazıl-
mışlardır. 

Orta Türkçe dönemine rastlayan yüzyıllarda Arapçanın sistemiyle yazılan Türklük bil-
gisiyle ilgili eserlerde Kıpçak Türk lehçeleriyle ilgili esaslı bilgiler bulunmaktadır. Bu bilgi-
lerin Kazak Türkçesiyle ilgili doğrudan ilişkisi bulunmaktadır. 

Türk ve Slav hakları arasındaki ilişkiler IX. yüzyılda başlamıştır. Böylesine çok eski 
asırlara kadar götürdüğümüz ilişkilerin temelinde iki milletin aynı coğrafyada hayatını 
sürdürmesi, Doğu Slavyanlarının IX. asırda Hazar Türklerinin hakimiyeti altında olması, 
asırlarca bunlar arasında süren mücadeleler ile merkezi ilişkiler, evlilik, ticari ve ekonomik 
ilişkiler meydana gelmiştir. Bu tarihî münasebetler Doğu Slavlar ile Hazar, Bulgar, Peçe-
nek, Kıpçak Türkleri arasında meydana gelmiştir. Bütün bu münasebetler dilde de izlerini 
göstermiştir. 7   

Kazak Türkçesinin de yer aldığı Kıpçak grubu Türk lehçeleri hakkında ilk bilgilerin 
çok eski Rus tarihi kaynaklarında yer aldığı bilinmektedir. A. N. Kononov Rusya’da sözlük 

                                                 
6 Qordabayev, T., Qazaq Til Biliminiñ Qalıptasuv, Damuv Joldarı, Mektep, Almatı, 1987, s.  15. 
7 Qordabayev, T., Qazaq Til Biliminiñ Qalıptasuv, Damuv Joldarı, Mektep, Almatı, 1987, s.  17. 
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hazırlama çalışmalarının XI. yüzyıldan öncesine kadar uzandığını belirtip “Staro Tatarskiy 
Yazık” (Eski Tatar Dili), “Tolkovaniye Yazıka Polovetskogo”  (Kıpçak Türkçesi Hakkında 
İzahlar) adlı iki küçük sözlüğün gösterdiğini belirtmektedir. Kononov bu dönemde Türkle-
rin Slavyanların dillerini, Slavların da Türk dillerini bildiğini belirtmektedir.8 Bu sahadaki 
Türkoloji ile ilgili ilk çalışmaların Slavlarla Türklerin münasebetleri sonucunda hazırlanan 
küçük çaplı sözlüklerden ortaya çıktığını söyleyebiliriz.  

 Doğu Slavlarının,  Kıpçak Türkleriyle olan ilişkileri 13-15 asırlarda Moğol hakimiyeti 
ve Altınorda döneminde öncekinden de güçlenmeye başladı. Buna Altınordu hanları ile Rus 
çarlarının yazmış oldukları mektuplar, diplomatik ilişkilerde çevirmenlerin olması bu du-
rumu ispat etmektedir.  

Doğu bilimleri ve bu saha içerisinde yer alan Türkolojinin Rusya’da sistemli bir şekil-
de araştırılması I. Petro dönemine tekabül etmektedir. Bu dönemde Sibirya’yı ve burada 
yaşayan Türk halklarının dillerini araştırma konusu ele alınmıştır. 1725 yılında Petersburg 
Bilimler Akademisi kurulduktan sonra da bu çalışmalar sistematik hale getirilmiştir. İdil, 
Hazar çevresindeki Aral, Sibirya, Orta Asya’daki Türk halklarının tarihi, kültürü, hayatı ve 
etnografyası dili ve edebiyatını araştıran özel bilimsel geziler düzenlenmiştir. 1744 yılında 
yapılan Orınbor gezisi, 1768 yılında düzenlenen bilimsel geziler diğer yandan Moskova, 
Astrahan, Kazan, Ombı, Tobol vb. şehirlerdeki eğitim- öğretim merkezlerinde Ruslara 
Türkçe öğretme çalışmaları başlatılmıştır. Çuvaş, Tatar ve Türkçe öğreten ilk eserler yayın-
lanmaya başlamıştır. 1787 yılında P. S. Pallas’ın (1711-1811) danışmanlığında  “Bütün 
Diller ve Lehçelerin Karşılaştırmalı Sözlüğü” adıyla 4 ciltlik eser (1790-91) yayınlanmıştır. 
Bu eserde 19 Türk lehçesi ve bu lehçelerin ağızlarıyla ilgili bilgi ve malzeme  bulunmakta-
dır. A. N. Kononov bu sözlükte verilen Kazakça kelimelere bakarak diğer birçok Türk 
lehçesi gibi Kazak Türkçesinin de araştırılma alanı haline geldiğini XVIII. yüzyılın ikinci 
yarısından başladığını göstermektedir.9 

Pallas’ın sözlüğünde yer alan Kazakça kelimeler Pallas’tan önce derlenen malzemeden 
alınmıştır. Bunlar 1774 yılında hazırlanan “Rusça-Kırgızca (Kazakça) Sözlük” (84 sayfalık 
el yazması şeklindedir), 1780 yılında Omsk’ta Lyuter’in yazmış olduğu “Rusça-Kırgızca 
(Kazakça) Sözlük”, 1780-1781 yıllarında M. Bekçurin’in hazırlamış olduğu “Rusça-
Arapça- Farsça-Mişerce (Tatarca)- Kırgızca (Kazakça), Hive- Buharaca” vb.10 eserlerdir. A. 
N. Kononov Kazakça hakkında XVIII. yüzyılın sonlarında hazırlanan birçok el yazması 
halindeki eserin  F. P. Adelung’un (1768-1843) tanınmış Alman bilim adamı İ. H. 
Adelung’un yeğeni) arşivinde saklandığını göstermiştir. 11 

Adelung’un, 1806-1817 yılları arasında Berlin’de “Mitridat” adıyla dört cilt halinde 
hazırlamış olduğu gramerde Kazakçayla ilgili bilgiler de yer almaktadır. XIX. asrın başında 
yapmış olduğu değerli çalışmalarla dikkati çeken Henri Yulius Klaprot, Başkırt, Kazak, 
Kırgız, Yakut ve Tunguzların etnografyası ile dilleriyle ilgili malzeme toplamış, bu malze-
meye dayalı çalışmasını 1823 yılında Berlin’de Almanca yayınlamıştır. Bu yayınlara baka-
rak başka Türk lehçelerinde olduğu gibi, Kazak Türkçesinin de XVIII. yüzyılın ikinci yarı-
sında başlayarak Avrupalı ve Rus Türkologların araştırma alanı haline geldiğini görüyoruz. 
Ancak bu araştırmalar karşılaştırmalı sözlük hazırlama ve bu eserler için gerekli kelimeleri 

                                                 
8 Kononov, A. N., İstoriya İzuçeniya Tyurkskih Yazıkov v Rossii, Dookttyabirskiy Period, İzd. 
Vtoroye, M. 1982, s. 22-27. 
9 Kononov, A. N., a.g.e., s.270. 
10 Baskakov, N. A., Vvedeniye v İzuçeniye Tyurkskih Yazıkov, M., 1962, s.21-22. 
11 Kononov, A. N.,  İstoriya İzuçeniya Tyurkskih Yazıkov v Rossii, Dookttyabirskiy Period, İzd. 
Vtoroye, M. 1982, s. 270. 
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derlemeden ileri gitmemiştir. Kazakça bu çalışmalar içerisinde tek başına ele alınmamış 
diğer lehçelerle birlikte değerlendirilmemiştir. 12     

Eski Kıpçak Türkçesini araştırmada “Kodeks Kumanikus” temel eser olarak kabul 
edilmektedir. Bu eser, 1294-1295 yıllarında İtalya’dan Kırım’a gelen İtalyan tüccarlar ve 
Katolik misyonerler tarafından yazılmıştır.  Sözlük 1303 yılında İdil’in aşağı boyundaki 
Saray şehrindeki Katolikler manastırında tekrar hazırlanıp yayınlanmıştır. İki bölümden 
meydana gelen eserin birinci bölümü Latince-Farsça- Kıpçakça sözlükten, ikinci bölüm ise 
dini vaaz ve İncil’den parçalar içermektedir.  

Kodeks Kumanikus adlı eseri bazı dilciler Kırım ve Kuzey Kafkasya ve Kıpçak (Kırım 
Tatarları, Karaim, Kumuk, Karaçay Balkar) kökenine dayandığını iddia ederken bir başka 
grup da eseri İdil boyundaki Tatar Türkçesinin ağızlarıyla ilişkilendirmektedir. Başka bir 
grup araştırmacı ise eseri Kazak, Karakalpak, Nogay Türkçelerinin Orta Türkçenin doğal 
şeklini gösteren tarihi belge olarak kabul etmektedir. Kodeks Kumanikus’te Kazak Türkçe-
sine has birçok ses ve gramer yapıları bulunmaktadır.   

Kazak Türkçesinin leksikolojisi üzerine araştırma yapan Alman bilim adamı G. Yu. 
Klaprot’un 1825 yılında yazmış olduğu eserde, öncelikle Kazak Türkleri hakkında kısa 
tarihi bilgi verildikten sonra Türkçe, Kazan ve Tobol Tatarcaları ile Moğolca kelimeleri 
karşılaştırarak Fransızca-Kazakça sözlük hazırlamıştır.13 

1806-1817 yıllarında Berlin’de İ. H. Adelung’un (1732-1806) yayımlanmış olduğu 
“Mitridat”  olarak adlandırılan 4 ciltlik karşılaştırmalı sözlükte Kazak Türkçesine ait mal-
zeme bulunmaktadır.14 

Doğu bilimleri ve bu saha içerisinde ele alınan Türkoloji XIX. yüzyıl özellikle de bu 
yüzyılın ikinci yarısında Rusya’da oldukça gelişmeye başlamıştır. Diğer Türk lehçeleri gibi 
Kazak Türkçesi de ayrı bir saha olarak araştırılmaya başlandı. Bu dönemde Kazakçayla 
ilgili dil malzemelerinin derlenmesi, Kazakçanın ses ve gramer sisteminin oluşturulması 
çalışmaları başlatıldı.   

XIX. yüzyılın 20-30’lu yıllarında Orınbor sınır komisyonunda görev yapan A. İ. 
Levşin (1799-1879) yayınlamış olduğu “Opisaniye Kirgiz-Kazaçih ili Kirgiz-Kaysatskih 
Ord i Stepey” (Kırgız-Kazak veya Kırgız Kaysak Merkezleri ve Çöllerinin Tasviri) (1832) 
adlı eserinde (Kazakların tarihi ile etnografyasını araştırmada derin izler bırakan eserinde) 
Kazak Türkçesinin ses bilgisi ve ve kelime bilimi hakkında önemli bilgiler vermiştir. 
Levşin, Kazakların Kırgız olarak adlandırılmalarının doğru olmadığını Kazakların ayrı bir 
Türk halkı olduğunu hatırlatarak Kazak Türkçesinden başka, Türk lehçelerinin sözlük, ses 
ve gramer özellikleri üzerinde durmuştur. Mesela; eserde diğer Türk lehçelerinde “ş” yerine 
Kazak Türkçesinde “s”,  “y” yerine ise “j” seslerinin kullanıldığı belirtilmiştir. Bu eser 
1996 yılında Kazakistan’da “sanat” yayınları arasında yayınlanmıştır.15 

Rus Türkologlar ile misyoner bilim adamlarının Kazak Türkçesini yüzeysel tarzda an-
cak sistematik şekilde kısımlara ayırarak araştırmaları 19. yüzyılın ortalarında başlamakta-
dır. Bu eserlerin bazılarında bilimsel değerlendirmeler de bulunmaktadır. Bunlardan başı 
çeken tanınmış Şarkiyatçı misyoner N. İ. İlminski’nin  (1822-1891) Kazan’da 1860-1861 
yılında yayımlanan “Materialı k İzuçeniyu Kirgizkogo Nareçiya” (Kırgız Diyalektinin 

                                                 
12 Qordabayev, T., Qazaq Til Biliminiñ Qalıptasuv, Damuv Joldarı, Mektep, Almatı, 1987, s.  19. 
13 Qaliyev, Ğ., Bolğanbayev, Ä., Qazırgı Qazaq Tiliniñ Leksikologiyası men Frazeologiyası, Sözdik-
Slovar baspası, Almatı, 2006. b. 37. 
14 Qaliyev, Ğ., Bolğanbayev, Ä, a.g.e. b. 37. 
15 Qaliyev, Ğ., Bolğanbayev, Ä., Qazırgı Qazaq Tiliniñ Leksikologiyası men Frazeologiyası, Sözdik-
Slovar baspası, Almatı, 2006. b. 37. 
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Araştırılmasıyla İlgili Malzemeler) adlı eserini Kazak dil bilimi tarihinin ilk sayfası olarak 
tanımlayabiliriz.  

Türk lehçelerinin birbirlerine olan benzerlikleri göz önüne alınarak Türkologlar o dö-
nemde Türk lehçelerini bir bütün olarak değerlendirmiş bu yüzden “Tatar Dili”, “Türk-
Tatar Dili” tarzında ortak adlandırmalar yapılmıştır. N. İ. İlminski’nin “nareçi (diyalekt)” 
demesi bu yüzdendir. Radloff, Budagov vb. büyük Türkologların bu dönemde yazmış oldu-
ğu eserlerde de  “nareçi (diyalekt)” ifadesi geçmektedir.    

N. İ. İlminski eserini hakikatte misyonerlik maksadıyla yayımlamış olsa da bu eser Ka-
zak Türkçesinin gramer sistemini araştıran ilk eser olarak kabul edilir. Yayımlandığı dö-
nemde Kazak Türkçesini öğrenenler için temel eser olmuştur. Eserin önemi de buradan 
gelmektedir. İlminski’nin “Materiyalı k İzuçeniyu Kirgizkogo Nareçiya” (Kırgız Diyalekti-
nin Araştırılmasıyla İlgili Malzemeler) (Kazan, 1861) adlı eseri üç bölümden (giriş, ses, 
gramer ve sözlük) oluşmaktadır. Giriş bölümünde yazar, Kırgız Türkçesinin (o dönemde 
Kazaklar, Kırgız olarak adlandırılmışlardır) Türk lehçelerinin Kuzey kolunda yer aldığını, 
bu lehçede Çağatay Türkçesine has eski gramer şekillerinin, eski Türkçe, Moğolca kelime-
lerle sık karşılaşıldığına, konuşma dili ile sözlü edebiyatın zengin olduğunu bu lehçenin 
yazılı ürünlerinde Tatar Türkçesinin etkisinin çok olduğunu anlatmaktadır. O dönemde 
Kazaklar arasında tamamıyla Kazak Türkçesini içeren bir belgenin bulunmadığını belirt-
miştir.  

 Eserde Kazak Türkçesinin ses yapısı, gramer kuruluşu hakkında bazı bilgiler verilmiş-
tir. Eserin sözlük bölümünde ise Kazakça kelimeler Rusçaya çevrilip kelime anlamlarını 
zenginleştirmeye önem verilmiştir. P. M. Melioranski sözlüğün küçüklüğüne bakmadan 
sözlüğün önemini belirtmiştir. Bu sözlüğü Kazakça-Rusça hazırlanan ilk sözlüklerden birisi 
olarak sayabiliriz.  

Bu eserle ilgili olarak şu bilgiyi vermemizde yarar var. N. İlminski eserinde Kazakçayı 
ayrı bir dil olarak değil bir diyalekt olarak araştırmıştır. Bu dönemde Türk lehçeleri birbir-
leriyle olan yakınlıklarından dolayı diyalekt olarak adlandırılmıştır. V. V. Radloff, L. Z. 
Budagov vb. Türkologlar bu fikri benimsemişlerdir.  

Bir başka pencereden N. İ. İlminski eserini Kırgız (Kazak) lehçesinin araştırma mal-
zemeleri olarak adlandırmakla bunları kendisinin söylediği gibi “Yarısını Orınbor’dan, 
diğer yarısını Oral bozkırının batı tarafından ve Jetirulık ile Bayulık yerleşim birimlerinden 
derledim.”16  demesi boşuna değildir. Bu derlemelerin Kazak Türkçesine has olmasından 
başka belirli ağız özelliklerinin belirgin olduğu kendisini göstermektedir. Bu yüzden N. İ. 
İlminski’nin derleyip yayınlamış olduğu malzemeleri S. Amanjolov Kazak Türkçesinin batı 
ağızlarını araştırmak için çok değerli malzeme olarak değerlendirmiştir. 17  N. İ. İlminski 
1869 yılında Kazan’da yayımlanan “Altay Tili Gramatikası” yazarlarından birisidir. A. N. 
Kononov bu eserin yakın zamana kadar Türk Lehçelerinin Gramerini yazmada örnek oldu-
ğunu belirtmiştir.18 

Yayımlanış tarihi bakımından M. A. Terentev’in (1837-1909) “Grammatika 
Turetskaya, Persidskaya, Kirgizskaya i Uzbekskaya” (Türkçe, Farsça, Kırgızca ve Özbekçe 
Gramer) (Sanpetersburg, 1875), “Hrestomatiya Turetskaya, Persidskaya, Kirgizskaya i 
Uzbekskaya” (Sanpetersburg, 1876) adlı eserleri önem arz etmektedir. Burada yine Kırgız 
olarak anılan Kazaklardır. M. A. Terentev eserinin ön sözünde Türkistan Kazaklarının 

                                                 
16 İlminski, N. İ., Materiyalı k İzuçeniyu Kirgizskogo Nareçiya, Kazan, 1861, s.6. 
17 Amanjolov, S., Qazaq Tiliniñ Dialektologiyası men Tarihınıñ Mäseleleri, Almatı, 2004, b. 145. 
18 Kononov, A. N.,  İstoriya İzuçeniya Tyurkskih Yazıkov v Rossii, Dookttyabirskiy Period, İzd. 
Vtoroye, M. 1982, s. 291-292. 
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konuşma tarzını, hünerini takdir etmiş eserinin gramer bölümünde N. İ. İlminski’nin 
“Materiyalı k İzuçeniyu Kirgizkogo Nareçiya” adlı eserindeki derlemelerden yararlandığını 
daha sonradan bunu Jängir Bökeyev ile G. İbragimov’un incelediğini belirtmiştir.19 Eser 
esasında Kazak Türkçesi şekil bilgisini ele almaktadır. Eserde isim, sıfat, zamir, kelime 
türleri, yapım ve çekim ekleri vs. konularında değerlendirmeler yapılmıştır. Bu kitapta 
Kazak Türkçesini bilen birisinin yapmayacağı hatalarla sık karşılaşılmaktadır. Eser teorik 
olarak da başarılı değildir. İkinci bir husus da dilin gramer sisteminden bahsederken daha 
önce yazılmış örneklere bakmıştır. Rusçada mevcut gramer teorilerini Kazakçada da ara-
mıştır. Eserde, belli bir sistemin olmayışı,  edebî dille konuşma dilinin birbirine karıştırıl-
ması dikkate alınması gereken başka eksikliklerdir.20   

Büyük şarkiyatçı İ. N. Brezin (1818-1896)  Türk lehçeleri, Altınordu hanlarının fer-
manlarını araştırma konusunda önemli çalışmalar yapmıştır. İ. N. Brezin’in “Turetskaya 
Hrestomatiya” (Türkçe Okuma Kitabı) (Kazan 1876; Sanpetersburg, 1890) adlı eserinin III. 
cildinde Kazakların edebî diliyle ilgili örnekler verilmiştir.    

Kazak Türkçesinin araştırılmasında meşhur Türkolog V.V. Radloff’un (1837-1918) 
eserlerinin yeri farklıdır. Radloff altmış yıllık hayatında Türk lehçelerinin kelime ile sözlük 
bilimi, karşılaştırmalı ve tarihi ses bilgisi ile grameri, metinleri ile eski Türkçe, Uygurca 
eserler, Türk halk edebiyatı ile etnografyası, tarihi ile arkeolojisi sahalarında oldukça fazla 
malzeme toplamış ve önemli araştırmalar yapmıştır.  

Bu çalışmalar doğrudan Kazak Türkçesiyle ilgili olmasa da Türkolojinin yukarıda be-
lirttiğimiz sahalarında Kazak Türkçesiyle ilgili ve Kazak Türkçesinin araştırılmasına tesir 
eden malzeme ile teorik değerlendirmeler oldukça fazladır. 

Radloff’un Almanca yayımlanmış olan “Kuzey Türk lehçelerinin Ses Bilgisi” 
(Leyptsig, 1882-1883) olarak adlandırılan eserinde Türk dilinin ses bilgisi hakkında o dö-
nemdeki öne çıkan lengüstik fikirler bu eserde daha da derinlemesine incelenmiştir. Eser 
Türk lehçelerinin sesli ve sessizlerini kendi içerisinde karşılaştırıp, bunların oluşmaları 
konusunda ayrıntılı değerlendirmeler yapmıştır. Dokuz sesliyi kendisinin oluşturduğu 
transkripsiyonla belirleyip bunların söyleniş, oluşum özellikleri, ses uyumunun ortaya çıkışı 
konusundaki fikirleri esasında Kazak Türkçesinin yapısına uygun gelmektedir. 

V. Radloff’un ses uyumu, ses uyumunun ortaya çıkış kaideleri hakkında söyledikleri 
de dikkate değerdir. 21 

V. Radloff’un “Obraztsı Narodnoy Literaturı Tyukskih Plemen” (Türk Halklarının 
Halk Edebiyatlarından Örnekler) adlı hacimli eserinin III. cildinde [“Kirgizkoye Nareçiye” 
(Kırgız Diyalekti) Spb. 1870] Kazak sözlü edebiyatı için çok zengin malzeme bulunmakta-
dır. 

V. Radloff’un “Opıt Slovarya Tyurkskih Nareçiy” (Türk Diyalektlerinin Sözlüğü Üze-
rine Bir Deneme) adlı hacimli eseri Türk lehçelerinin kelime bilimi ile sözlükçülüğünü 
araştırma konusunda önemli bir yer aldı. Sözlük hazırlanış tekniği bakımından oldukça 
karışık durumdadır. Madde başı olarak Türk lehçelerine ait kelimeler alınmıştır. Daha sonra 
ise bu sözlerin eski Uygur Türkçesi, Arap, İbrani, Ermeni, Grek ve bazen de Latin harfle-
riyle yazılmış nüshalarda nasıl işaretlerle karşılandığını, kelimelerin hangi Türk lehçesinden 
                                                 
19 Terentev, M. A., Grammatika Turetskaya, persidskaya, kirgizskaya i uzbekskaya, Spb, 1875, s. 
119. 
20 Qordabayev, T., Qazaq Til Biliminiñ Qalıptasuv, Damuv Joldarı, Mektep, Almatı, 1987, s.  21-22. 
 
21 V. Radloff’un eserleri hakkında ayrıntılı bilgileri M. Ryacyaneniñ “Materiyalı po istoricheskoy 
Fonetike Tyurkskih Yazıkov”, A. Şerbak’ın “Sravnitelnaya Fonetika Tyurkkih Yazıkov, Q. 
Husayınov’un “V. Radlov  i Kazakskiy yazık” adlı eserlerden ayrıntılı olarak görebiliriz. 
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alındığı gösterilip, anlamları Rusça açıklanmıştır. Sözlükte madde başı olarak alınan olduk-
ça fazla Kazakça kelime de yer almaktadır. 

Radloff,  eski yazılı Türk abideleri konusundaki araştırmalarıyla da tanınmıştır. Kodeks 
Kumanikus, Kutadgu Bilig hakkında çalışmalar yapmıştır. Runik abidelerle ilgili çalışma-
larda ise Radloff’un ismi V. Tomsem kadar önemlidir.     

Kazak Türkçesinin araştırılmasında Petersburg Üniversitesinde görev yapan tanınmış 
Türkolog  P. M. Melioranski’nin “Kratkaya Grammatika Kazak-Kirgizkogo Yazıka” (Ka-
zak-Kırgız Türkçelerinin Kısa Grameri) adlı eseri önemli yer tutar. Bu eserin ses ve şekil 
bilgisine ayrılan bölümü 1894 yılında, cümle bilgisine ayrılan ikinci bölümü ise 1897 yılın-
da Petersburg’da yayımlanmıştır. Dil bilimi ile ilgili sahaların birbiriyle karıştırıldığı bu 
eserde de kendini göstermektedir.  

Melioranski eserinde Türk lehçelerinin gramer özellikleriyle ilgili teorik bilgiler ortaya 
koymuştur. Radloff, bu eserin kendinden sonra yazılan eserlere örnek oluşturduğundan 
bahsetmektedir.22 

Yazar eserinin ses ve şekil bilgisine ayırdığı kısmının giriş bölümünde Kazakların ara-
sındaki büyük boylar ve Kazak Türkçesi hakkında kısa bilgi verip Kırgız (Kazak) Türkçesi 
araştırmacılarının tamamının söylediği gibi Kazak Türkçesinin Türk lehçeleri içerisinde en 
temiz, en zengin lehçeler içerinde yer aldığını belirtmiştir.23    

Melioranski’nin ikinci eseri Kazak Türkçesinin cümle bilgisiyle ilgilidir. Yazar, eserin 
giriş bölümünde bu eseri yazarken “Gramatika Altayskogo Yazıka” (Altay Türkçesinin 
Grameri)   adlı eserin kendisi için örnek olduğunu, gerekli örnekleri Radloff’un Türk halk-
larının halk edebiyatıyla ilgili yapmış olduğu derlemelerin yer aldığı “Obraztsı Narodnoy 
Literaturı Tyurkskih Plemen- III” (St. Petersburg, 1870) adlı eserden aldığını diğer bir kıs-
mını ise N. İlminski’nin “Materiyalı k İzuçeniyu Kirgizskogo Nareçiya” (Kazan, 1861) adlı 
eserden aldığını belirtmektedir. Yazar Türk lehçelerinin sentaks kuruluşları bakımından 
tamamının da aynı olduğunu bildirmektedir.  

P. M. Melioranski Kazak Türkçesindeki sesleri N. İlminski ve Ravloff’tan sonra ayrın-
tılı olarak araştırıp bilgi veren araştırmacıdır. Melioranski, Kazak Türkçesinin gramer kuru-
luşunu bilimsel olarak ilk kez sistemli olarak inceleyen bilim adamıdır.  

P. M. Melioranski Türk lehçelerinin karşılaştırmalı-tarihi gramerini araştırma konuları-
na da eğilmiştir. Tarihi, etnografik, lengüistik açıklamalar yapıp birçok tarihi metin üzerin-
de çalışmalar yapmıştır.  “Pamyatnik v Çest Kyul-Tegina” (Kültigin Anıtı) (1899), “Arap 
Filolog o Turetskom Yazıke” (1900), Rabğuzi’nin “Qısas’ül Enbiya” adlı eserler, onun 
Türkolojiye kazandırdığı temel eserler arasında yer almaktadır. 

Kazak Türkçesiyle ilgili yapmış olduğu çalışmalarla tanınan Türkologlardan biri de V. 
V. Katarinski’dir. Uzun yıllar Orınbor bölgesinde Tatar, Başkırt, Kazak okullarının bulun-
duğu bölgede müfettişlik görevlerinde bulunan Katarinski’nin “Grammatika Kirgizskogo 
Yazıka” (Kırgız Türkçesinin Grameri), (Orenbug, 1897) adlı eserinde birçok mesele daha 
önce yazılmış eserlere göre daha da geliştirilip başka şekilde ele alınmıştır.  

  V. V. Katarinski sözlük çalışmaları da yapmıştır. Hazırlamış olduğu “Kirgizsko-
Russkiy Slovar” (Kıgızca-Rusça Sözlük), (Orenburg, 1897) o dönemde yazılmış en büyük 
sözlüktür. Katarinski Kazaklara Rusçanın öğretilmesi konusunda “Bukvar dlya Kirgiz” 
(Kırgızlar İçin Alfabe) (1892), “Pervonacalniy Uçebnik Russkogo Yazıka Dlya Kirgiz” 
(Kırgızlar İçin Rusça Ders Kitabı) (1909) vb. ders kitapları yazmıştır. 

                                                 
22 Kononov, A. N.,  İstoriya İzuçeniya Tyurkskih Yazıkov v Rossii, Dookttyabirskiy Period, İzd. 
Vtoroye, M. 1982, s. 272.  
23 Melioranski P. M., Kratkaya Grammatika Kazak-Kirgizskogo Yazıka, Ç. I. Spb. 1894, s. 3. 
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Bu eserlerden başka Kazak Türkçesinin tarihiyle ilgili Rus Türkologların birçok gra-
mer, sözlük ve okuma kitapları yayımlanmıştır. Bunlar içerisinde gramer eserleri: İ. 
Laptev’in “Kratkiy Grammatiçeskiy Oçerk Kazak-Kirgizskogo Yazıka” (Kazak- Kırgız 
Türkçesi Hakkında Kısa Gramer) adlı eseri, 1900 yılında “Trudı po Vastokovedeniyu” 
(Şarkiyatçılık Eserleri) adlı külliyat içerisinde yayınlanmıştır. Bu eserde küçük gramer 
denemesi, Kazakça- Rusça sözlük, Sözlü edebiyat örnekleri verilmiştir. N. Sozontov’un 
“Zapiski po Grammatike Kirgizskogo Yazıka” (Kırgız Grameriyle İlgili Yazılar) (Taşkent, 
1912) adlı küçük eseri ve diğer eserler bu dönemde yazılmıştır.   

Sözlükçülük alanında da Ekim Devrimi öncesi önemli çalışmalar yapılmıştır. Bunlar-
dan; İ. Bukin’in “Russko-Kirgizskiy i Kirgizsko-Russkiy Slovar” (Rusça-Kırgızca ve Kır-
gızca-Rusça Sözlük), (Taşkent, 1883), İ. Leptev’in “Kirgizsko-Russkiy Slovar” (Kırgızca-
Rusça Sözlük), (1900) sözlükleri otuz kadar Kazakça-Rusça, Rusça- Kazakça sözlük yayın-
lanmıştır. Bunlar dışında bu dönemde okuma kitapları, halk edebiyatı örneklerinin derlenip 
yayınlanması, ayrıca tarihi metinlerin okunup araştırılması konularında önemli çalışmalar 
yapılmıştır. 1861 yılında N. İlminski’nin sözlüğünden başlayarak Sovyetler Birliği dönemi-
ne kadar içerisinde Kazakça-Rusça, Rusça-Kazakça yirmiye yakın sözlük yayınlanmıştır.  

Sözlü edebiyat örneklerini derleyip yayımlama konusunda Kazaklar arasında yetişen I. 
Altinsarin “Kirgizkaya Hrestomatiya” (Kırgız okuma Kitabı) (Orenburg, 1897) adlı eserin-
de şiirler, hikâyeler sözlü edebiyat ürünleriyle ilgili örnekler vermiştir. Altinsarin’in 
“Naçalnoye Rukovodsvo k Obuçeniyu Kirgizov Ruskomu Yazıku” (Kırgızlara Rusça Öğ-
retmenin Esasları ) (Orenburg, 1897) ders kitabı Rusça alfabe esasında yapılan yeni alfa-
beyle Kazak Türkçesiyle basılmıştır. Burada birkaç Kazakça kelimeyi Rusçaya çevirip 
kelime türlerine ayırıp bunların gramer özellikleri üzerinde durmuştur. 

XIX. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Kazak bozkırının her yerinde misyonerlik 
maksadıyla da olsa Rusça-Kazakça okullar açılmaya başladı. Sayıları az da olsa süreli ya-
yınlar verilmeye başlandı. Bu gelişmeler Kazak Türkçesinin edebi dil olma, kendisine has 
yazısının olmasını gerekli kıldı. Bu meseleler gündeme alındı. Bu meseleler 1870 yılından 
başlayarak 1882 yılına kadar Taşkent’te yayımlanan “Türkistan Valayatı” adlı eserde üç 
dört kez ele alınsa da sonra “Dala Valayatı” gazetesi ile “Ayqap” dergisi bu meseleleri 
etraflı şekilde ele aldı. Bu tartışmalar o dönemdeki eğitimciler, aydınlar tarafından ele 
alınmıştır. Bu çalışmalar bugün Kazak Türkçesiyle ilgili yapılan çalışmaların ilk adımını 
oluşturdu. 

20. yüzyılın başında, Çar döneminde Kazak dil biliminin gelişimi Ahmet 
Baytursunov’un  (1873-1937) adıyla anılır. Ahmet Baytursunov öncelikle Kazak Türkçesi-
nin ses sistemi ile gramer kuruluşunu araştırdı. Daha sonra Kazak alfabe ve imlasının esas-
larını belirledi. Bununla birlikte Kazak Türkçesinin cümle kuruluşunda yer alan yabancı 
unsurların cümleden çıkarılması konusunda da çalışmalar yaptı. Bilimsel terimlerin siste-
matiğini oluşturdu. Özellikle Kazak Türkçesinin yapısına uydurularak geliştirilen  Arap 
yazısının (Ahmet Baytursunov) zamanında Kazak kültürü zamanında önemli rol oynadığı 
bilinmektedir. Ahmet  Baytursunov’u örnek alarak başka akraba dil temsilcileri de kendi 
yazılarında reform yapmışlardır. Ancak bu alfabenin ömrü bazı sebeplere bağlı olarak uzun 
olmadı. Kazak dil biliminin gelişmesine Ahmet Baytursunov’un yazdığı ders kitapları ile 
diğer eserlerin tesirleri büyük oranda olmuştur. Mesela; 1912 yılından 1925 yılına kadar 
yedi kez basılan “Oquv quralı” (Ders Kitabı) Kazak çocuklarının ana dillerinde eğitim 
almaları ve aydınlanmalarına büyük oranda tesir etmiştir. “Til qural” (Gramer Kitabı)  
Kazak kültürü  tarihinde büyük bir olaydır. Çünkü bu eser,  Kazak Türkçesinin ses bilgisi 
ve gramer kuruluşunu inceleyerek, bu yapıyı sistematik bir şekilde anlatan Kazak Türkçe-
sindeki ilk eser oldu. Kazak Türkçesinin okutulma esaslarını belirleyenin Ahmet 
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Baytursunov olduğunu  onun 1912 yılından itibaren çıkmaya başlayan “Bayanşı” adlı ese-
rinden de görmekteyiz. Söylemiş olduğumuz ve diğer eserlerinin tamamından Ahmet 
Baytursunov’un söylememiz gereken başka bir özelliğinin olduğuna dikkat çekmemiz ge-
rekir. Bu, onun terim yapmadaki özel eseridir. Mesela isim sıfat- fiil, zamir, edat, zarf, 
bağlaç, özne, yüklem,  cümle,  soru işareti ve benzeri bugün sık olarak kullanmakta oldu-
ğumuz sayısız terim Ahmet Baytursonov’un ustalığı sayesinde ortaya çıktı. 24 

 Sovyetler Birliği döneminde totaliter rejimde milli kültür, bilim ve sanat, eğitim ve öğ-
retim, basın ve yayın konularını geliştirmede Kazakçayı edebî dil seviyesine getirme konu-
larında belli imkânlar doğmuştur. Kazak Türkçesinin ayrıntılı olarak araştırılıp bağımsız bir 
bilim sahası olarak ortaya çıkması bu dönemde gerçekleşmiştir. 

Ekim devriminden önce Kazak Türkçesi sistemli olarak araştırılmış değildir. Kazak-
çayla ilgili birçok mesele misyonerlik maksadıyla ilgili yarım yamalak olarak açıklandı. 
Kazak Türkçesi gerçek anlamda ayrıntılı programlanmış olarak sadece Sovyetler birliği 
döneminde araştırılmaya başlanmıştır. Kazak Türkçesi kendi başına bilimsel saha olarak 
sadece bu dönemde ortaya çıkıp, kalıplaşıp bu günkü derecesine ulaşmıştır.  

Sovyetler Birliğinin ilk yıllarında Kazakistan’da eğitim-öğretimi geliştirme, cehaleti 
ortadan kaldırma çalışmaları kapsamında yeni alfabe, gramer kitapları yazma, imlayı belli 
bir sisteme sokma, yazı diliyle ilgili bir standart oluşturma çalışmaları başlatıldı. Bu çalış-
malar, o yıllarda merkez organ olarak kurulan araştırma merkezleri, uzman hazırlayan bi-
rimlerde yürütüldü. Bu faaliyetlere 1918 yılında başlayarak Leningrat’ta faaliyet gösteren 
Radloff kulübü, Şarkiyatçılar birliği, Türkoloji merkezi, 1920’li yıllar içerisinde Bakü’de 
kurulan sonra Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Merkez Komitesi içerisindeki bütün Sovyet-
ler Birliğini kapsayan yeni alfabe komitesi, Moskova, Leningrat, Taşkent, Kiyev şehirlerin-
de açılan yüksek öğrenim kurumları ile bilimsel araştırma merkezlerini sayabiliriz. Bu 
merkezler, Kazakça uzmanların hazırlanmasında, henüz yeni gelişmeye başlayan Kazak dil 
biliminin problemlerinin çözülmesinde oldukça etkili olmuştur.  

Kazakistan’da bilimsel ve kültürel hayatta, bunlar içerisinde Sovyetler Birliği döne-
mindeki dil biliminin oluşma ve gelişimine de öncülük edip, dil bilimin uzmanlarını hazır-
layan merkezler, eğitim-öğretim veren birimler kurulmaya başlandı. Bunların arasına 
1920’li yıllarda Kazakistan Halk Komiserliği içerisinde Akademi Merkezi açılmıştır. Bu 
yıllarda Kazakistan’da Kazak Türkçesi gelişiminin geleceği hazırlanmıştır. Bu yıllar Ka-
zakçayla eğitim-öğretimin yapıldığı yıllar olarak tarihe geçmiştir. Ekim Devrimine kadar 
okullarda Kazakça okutulmamıştır. Halk arasında cehalet en üst düzeydeydi. 1920’li yıllar-
da Kazakça ders kitabı yazma zorunluluğu otaya çıkmıştır. Bunu Ahmet Baytursunov uzun 
zamandan beri kullanılagelen Arap alfabesini Kazakçanın ses yapısına uydurarak imlânın 
esaslarını belirlemiş ve ders kitabı yazmıştır. 

1930’lu yıllarda Kazak dil biliminin gelişimine 1933 yılında kurulan Kazak Millî Me-
deniyetini Araştırma Enstitüsü, 1936 yılında kurulan İlimler Akedemisinin Kazakistan 
Şubesi (daha sonra bu şube içerisinde dil ve edebiyat enstitüsü oluşturuldu), 1928 yılında 
açılan Abay Kazak Memleket Pedagoji Enstitüsü vb. kuruluşlar ile yüksek öğrenim kurum-
larının önemli tesiri olmuştur. 

Kazak dil biliminin gelişimi sırasında son 60-70 yıl içerisinde  ses bilgisi, şekil bilgisi, 
cümle bilgisi konuları başta olmak üzere alfabe ve yazım,  sözlük bilimi,  diyalektoloji ,dil 
tarihi, yer adları , terminoloji gibi sahalara bölünüp bu sahalarda değerli araştırmalar yapılıp 
bir çok monografi yazılmıştır. Kazak dilinin gelişimi sadece Kazak dil bilimin cephesinde 

                                                 
24 Qazaq Tili, Ensiklopediya, Idk-tipo Redaksiyalıq Baspa Ortalığı, Almatı, 1998. S. 199. 
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değil genel Türkoloji bakımından da ele aldığımızda ortaya çıkan bilimsel eserlerin sayısı 
bakımından olsun yeni metodların kullanılması bilimsel uzmanların hazırlanması bakımın-
dan olsun genel Türkoloji içerisinde Kazak Türkçesiyle ilgili yapılan çalışmalar kendini 
göstermiştir.  Mesela; Kazak kelime bilimcileri Türkoloji tarihinde ilk kez 10 ciltlik izahlı 
sözlük yayınlamışlardır. İlk kez “Abay Tiliniñ Sözdigi” hazırlandı. Kazak dil bilimcileri 
ana dillerinde Rus ve Kazak dillerinin karşılaştırmalı gramerlerini  yazdılar. Kazak Türkçe-
sinin tarihini araştıran bilim adamları Kazak Türkçesinin ilk etimoloji sözlüğü ve diyalekto-
loji uzmanlarının hazırlamış olduğu diyalektoloji sözlüğü de bu ilk eserler arasına girer. İ. 
K. Keñesbayev’in hazırlamış olduğu deyimler sözlüğü de Türkoloji sözlüğü de ilk kez 
yayınlanan değerli eserler arasındadır.  Dil biliminin yeni sahası istatistik, matematik 
metodları Türkoloji biliminde ilk kez kullanan Kazakistan bilim adamlarıdır.   

Özetle 1920-30’ lu yıllarda kültürel kalkınma sahasında bir çok çalışmanın olduğu gö-
rülür. Bu yıllarda eğitim öğretim sahasında pratik ihtiyaçlardan kaynaklanan  meseleler özel 
olarak ele alındı.  Kazak Türkçesinin ilköğretim ve üniversitelerde ders olarak okutulmasıy-
la ilgili Kazak Türkçesinin  ders kitaplarını hazırlama zorunluluğu oluştu. Bunlardan başka 
bir çizgide olmayan alfabe ve imla zorluklarını Arap alfabesinden Latin alfabesine geçmeyi 
hatırlatsak o dönemdeki aydınlara eğitim öğretim faaliyetlerini yüklenenlere ne kadar ağır 
bir yükün yüklendiğini anlamak zor değildir. Böyle teorik meselelerden başka pratik an-
lamda ihtiyacın arttığı dönemde Kazak kültürünün öncüsü Ahmet Baytursunov’un öncülü-
ğünde bir grup eğitim uzmanı eğitim- öğretim faaliyetlerine ilgi duyup bu faaliyetlerde 
etkili olarak bunları geliştirmek konusunda büyük çalışmalar yaptılar.  

Kazak dil biliminin gelişmesine özel anlamda tesir eden ilk bilimsel eserlerin yazarı 
olan Kudaybergen Jubanov  da özel bir yere sahiptir. Kazak dil bilimi teorisinin oluşması 
ve gelişmesinde önemli katkılar sağlamıştır. Latin alfabesi esasında hazırlanan Kazak imla-
sının hazırlanması çalışmalarına katılmıştır. Jubanov, cümle, şekil ve ses bilgisi, imla mese-
leleriyle ilgili yazmış olduğu eserleri anlamı bakımından ve ortaya koyduğu meseleleri 
doğru çözme bakımından da Kazak dil biliminin temel eserleri arasında onun eserleri özel 
bir yer alır. Onun en önemli konusu dil içerindeki küçük kategoriler hakkında özel yazdık-
ları “Qazaq Tili Jönindegi Zerttevler”  (Kazak Türkçesi Hakkında Araştırmalar), (Almatı, 
1936)  adlı eserinde yer almaktadır. 

Kazak dil biliminin bundan sonraki gelişme dönemi Kazak Sovyet dil biliminin temel 
taşını koyan N. Savranbayev, İ. Keñesbayev ve S. Amanjolov, M.  Balakayev, Ğ. 
Musabayev’ in isimleriyle ilgilidir. II. Dünya savaşına kadar olan dönemde Kazak dil bili-
minin meseleleriyle ilgili birkaç eser yazan bilim adamları içerisinde S. Jiyenbayev, Ğ. 
Begaliyev, H. Basımov ve benzeri bilim adamları da oldu. Günümüz Kazak dil bilimi uz-
manlarının çoğu  belirli bir sahaya göre çalışan, dil biliminin alt dallarında uzmanlaşmaya 
başlamışlardır. Bunlar günümüzde cümle, şekil bilgisi, yer adları ya da diyalektoloji gibi bir 
sahanın uzmanı olarak adlandırılmaktadır. Geçmiş dönemdeki bilim adamları hem gramer 
hem imla hem terminoloji hem sözlük yazma meseleleriyle doğrudan ilgilenerek daha genel 
konularda çalışmışlardır.  

 1934 yılında Milli Kültürü Bilimsel Araştırma Enstitüsü’nün kurulmasıyla Kazak 
Türkçesinin araştırılma meselesi sistematik olarak ele alınmıştır. Ancak Kazak Türkçesini 
araştırma meselesinin gerçek olarak ele alınması 1936 yılında İlimler Akademisinin Kaza-
kistan şubesinin kurulmasıyla başladı. Bu günden başlayarak küçük sözlükler, lengüistik 
eserler çıkarılıp ayrıntılı konularla ilgili “Avıl Muğalimi” dergisinde bilimsel ve metodik 
makaleler yayınlanmaya başlandı.  Terminoloji komisyonunun  bülteninin bazı sayılarında 
imla ve terminoloji komisyonunda bazı makaleler yayınlandı.  II. Dünya  Savaşı yıllarında-
ki zorluklara bakmadan 1941-1945 yılları arasında Kazak Türkçesinin  araştırılma çalışma-
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ları devam etmiştir.  Bu yıllarda ilköğretimin orta kademesi ve kolejlere okutulmak üzere 
gramer eserleri ve sözlükler yayınlandı.  

1946 yılında Kazakistan İlimler Akademisinin kurulması bu akademi akabinde dil ve 
akademi enstitüsünün açılması 1961 yılında bu enstitünün dil ve edebiyat olarak ikiye ay-
rılması dil bilimi enstitüsünün kendi başına ortaya çıkması Kazak dil biliminin bir çok 
meselesinin çözülmesine, bilimsel araştırma çalışmalarının ayrıntılı olarak yürütülmesine 
bir çok uzmanın hazırlanmasına imkân sağladı. 1940-50 li yılları Kazak dil bilimini araştı-
ran bilim adamlarının arasına yeni bir grup katıldı. Bunlar A. Isqaqov, A. Qalıbayeva T. 
Qordabayev, J. Dosqarayev, I. Mamanov, J. Aralbayev, O. Tölegenov, Ä. Ermekov, Ä. 
Tölevov, Ğ. Äbuhanov vb. araştırmacılardır. 

1960-70 li yıllarda dil biliminin başarıları oldukça üst seviyededir. Kazak dil biliminin 
köşede bucakta kalmış küçük meseleleri hakkında birçok monografi yazıldı. Ses bilimi ve 
ses bilgisi meseleleri deneysel olarak araştırıldı. Bilimsel gramer, edebiyat süreli yayınların 
dili edebî dil tarihinin dil kültürünün Rus ve Kazak dillinin karşılaştırma meseleleri ve 
benzeri bu devirde ele alındı. Kazak dili uzmanları çeşitli uluslar arası bilimsel toplantılara 
katılıp tebliğ sunup yabancı ülkelerdeki bilim adamlarıyla mesleki anlamda münasebette 
bulundular. N. Savranbayev 1954 yılında Uluslar Arası 23. Şarkiyatçılar  Kongresinde 
Kazak Türkçesinin tarihiyle ilgili tebliğ sundu. Bu tebliğ kongreden önce  yayınlanmıştı. İ. 
Keñesbayev ile S. Amanjolov Uluslar Arası 25. Şarkiyatçılar  Kongresinde ,  İ. Keñesbayev 
1967 yılında Ankara’da yapılan Türk Dil Kurumunun II. Kongresinde “bazı sözlerinin 
ortaya çıkış kökeni” hakkında tebliğ sundu. Sonra bu tebliğ Türkiyede yayımlandı. M. 
Balaqayev Bulgaristan’da yapılan kongrede Balkanlardaki Türk lehçeleri hakkında bilgi 
verip Sofya Üniversitesinin öğrencilerine Kazak Türkçesiyle ilgili dersler verdi. Bu bilim-
sel ilişkiler Kazak dil biliminin başarılarını artırmada önemli rol oynadı. Kazak Türkçesini  
araştırmada sadece Kazakistan İlimler Akademisi Dil Bilimi Enstitüsünün görevli mensup-
ları değil yüksek öğretimde görev yapan Kazak Türkçesi öğreticileri de rol aldı. Almatı’ da 
dil biliminin problemli  meselelerini araştırmaya yönelik Sovyetler birliğini kapsayan kon-
feranslar tertip edilmesi Kazak Türkçesinin ayrıntılı olarak araştırılmasına tesir etti. 1962 
yılında Kazakistan’daki halkların edebî dillerinin gelişimine yönelik toplantı 1966 yılında, 
Türk lehçelerinin gramer meselelerine yönelik ulusal toplantı 1968 yılında dil kültürüyle 
yazılı basının dil meselelerine yönelik ulusal konferans 1969 yılında Türk lehçelerinin 
istatistik ve haberleşme bakımından araştırılmasıyla ilgili Sovyetler birliğini kapsayan kon-
ferans 1973 yılında, Türk lehçeleri diyalektolojisine yönelik konferans ve S. Malov’a ait 
ulusal konferans 1976 yılında Türklük bilimi meselelerine yönelik Sovyetler Birliğinin 
tamamını içine alan konferanslar yapıldı. Bu konferans ve toplantılar Kazak dil biliminin 
çetin problemlerinin ele alınıp bunların bundan sonraki gelişim istikametleri belirlendi.  

Kazak dil biliminde uzmanlar hazırlamada gözle görülür başarılar elde edildi. Günü-
müzde bilimsel araştırma merkezleriyle yüksek öğretimde uzman kadrolarla donatılmıştır. 
Doktora derecesi için 50 kadar tez kabul edildi. Sonraki 50-60 yıl içinde Kazak Türkçesini 
Rusçayla,  Rusça ile Kazakçayı, Kazakça ile yabancı dilleri karşılaştırarak araştıran eserleri 
eklersek tamamı üç yüze yakın doktora tezi kabul edilmiştir.  

Kazak Türkçesinin gramer kuruluşunun araştırma meselesinden söz ettiğimizde önce-
likle söyleyeceğimiz şey başka sahalara baktığımızda bu konu Kazak Türkçesinin en çok ve 
ayrıntılı  olarak araştırılan sahasıdır. Bir grup dilci (Q. Jubanov, S. Jiyenbayev, N. 
Savranbayev, A. Isqaqov, Ğ. Musabayev, A. Qalıbayeva, I. Mamanov, T. Qordabayev, B. 
Esengaliyeva, K. Musabayev, N. Oralbayeva, İ. Uyuqbayev, Ğ. Abuhanov, Ä. Tölevov, Q. 
Niyetaliyeva, A. İbatov, B. Qayımova, E. Janpeyisov, R. Ürkenova vb.) şekil bilgisi ile 
ilgili meseleler hakkında monografyalar yazıp bu konuyla ilgili mesellere çözüm aradılar. 
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Kelime türleri ve kelime türleri içerisindeki küçük meseleleri araştırmada Q. Jubanov’un 
“Zametki o Vspomagatelni i Slojnih Glagolah” (Yardımcı ve Birleşik Fiiller hakkında De-
nemeler), (1936)  N. Savranbayev’ in “Qazaq Tilindegi Kösemşeler Tuvralı” (Kazak Türk-
çesindeki Zarf-Fiiller hakkında” (1940)” M. Balaqayev’in “Qazaq Tili Grammatikasınıñ 
Keybir Mäseleleri” (Kazak Türkçesi Gramerinin bazı Meseleleri) (1941)”  I. Mamanov’un 
“Vspomogatelnıe Glagolı b Kazahskom Yazıke” (Kazak Türkçesinde Yardımcı Fiiller) 
(1949)” A. Isqaqov’un “Nareçiye v Sovremennom Kazahskom Yazıke” (Çağdaş Kazak 
Türkçesinde Zarflar) (1950)”, Ğ. Musabayev’in “Qazaq Tilindegi Sın Esimniñ Şırayları” 
(Kazak Türkçesinde Pekiştirme Sıfatları),(1951), T. T. Qordabayev’in “Qazirgi Qazaq 
Tilindegi Etistiktiñ Şaq Kategoriyası “Günümüz Kazak Türkçesinde Fiillerin Zaman Kate-
gorisi” (1958)”, T. Erğaliyev’in “Qazaq Tilindegi Esimşe Kategoriyası “Kazak Türkçesin-
deki İsim-Fiil Kategorisi” (1958) Ä. Tölevov’un “Qazaq Tilindegi Zat Esim Men Sın Esim 
Tuvdıratın Jurnaqtar “Kazak Türkçesinde İsimden isim ve İsimden Sıfat Yapan Yapım 
Ekleri” (1956), A. Qalıbayeva’nın “Qazaq Tilindegi Etis Kategoriyası (Kazak Türkçesinde 
Fiillerde Çatı Kategorisi”  (1951), V. Esenğaliyeva’nın “Slujebnıye İmena i Poslelogi v 
Kazahskom Yazıke” (Kazak Türkçesinde Edatlar ve Bağlaçlar) (1957), İ. Uyıqbayev’in 
“Qazirgi Qazaq Tilindegi Etistiktiñ Körinisteri” (Günümüz Kazak Türkçesindeki Fiillerin 
Görünüşleri” (1958), Ş. Ş. Sarıbayev’in “Mejdometiye v Kazahskom Yazıke” (Kazak 
Türkçesinde Ünlemler) (1959)” Ä. Hasenov’un “Qazirgi Qazaq Tilindegi Sın Esimder” 
(Günümüz Kazak Türkçesinde Sıfatlar) (1567), J. Şäkenov’un “Qazirgi Qazaq Tilindegi 
Sın Esim Kategoriyası” (Günümüz Kazak Türkçesinde Sıfat Kategorisi” (1961), K. 
Ahanov’un “Grammatika Teoriyasınıñ Negizderi” (Gramer Teorisinin Esasları) (1972), A. 
Ibatov’un “Qazaq Tilindegi Esimdikter (Kazak Türkçesinde Zamirler) (1961)”, N. 
Oralbayeva’nın “Qazirgi Qazaq Tilindegi Etistiktiñ Analitikalıq Formanttarı” (Günümüz 
Kazak Türkçesinde Fiillerin Analitik Şekilleri” (1975)  M. Orazov’un “Qazirgi Qazaq 
Tilindegi Qalıp Etistikteri” (Günümüz Kazak Türkçesinde Kalıp Fiiller) (1980)  eserlerini 
sıralayabiliriz.  

1930’lu yıllardan başlayarak morfoloji ile ilgili küçük çaplı da olsa makaleler o dö-
nemdeki “Töte oquv” ve “ Avıl muğalimi (daha sonradan Halıq Muğalimi)”  adlı bilimlik 
dergilerde yayımlanmaya başlamıştır. On yıllık sürede kelime türleri ve eklerle ilgili otuz 
kadar makale yayınlanmıştır.  Bu makaleleri “Q. Jubanov, H. Basımov, Ş. H. Sarıbayev, N. 
Savranbayev, S. Jiyenbayev, S. Amanjolov vb. araştırmacılar  yazmıştır.  Bunlar içerisinde 
S. Jiyenbayev25 ve H. Savranbayev’26in yazmış olduğu makaleler Kazak Türkçesindeki 
kelime gruplarını tümüyle kapsamaktadır.  

S. Jiyenbayev’in makalesinde daha önceden Kazak Türkçesinde konu olarak ele alın-
mamış gramer ve gramer kategorileriyle ilgili genel lengüistik-teorik meseleler ele alınmış, 
Kazak Türkçesindeki kelime türlerini sınıflandırma bu açılardan yapılmıştır. Yazar dildeki 
kelime gruplarını sınıflandırmada dilbilimde geçerli olan semantik, sentaktik ve morfolojik 
esasları göz önüne almıştır. Yazar bu üç hususu örneklerle açıklayıp kelime türlerini belir-
lemede bunların anlam özelliklerinin incelenmesi gerektiğini bildirmiştir. 27  

Kazak dil biliminin diğer sahalarında olduğu gibi şekil bilgisi 1940’lı yıllarda ayrıntılı 
ve sistematik biçimde araştırılmaya başlandı. Şekil bilgisinin bu ayrıntılı kısımlarıyla ilgili 
yüksek lisans ve doktora tezleri hazırlandı.  1950’li yıllarda şekil bilgisiyle ilgili yüze yakın 

                                                 
25 Jiyenbayev, S., “Gramatikalıq Kategoriyalar Tuvralı”, Avıl Muğalimi, N.5-6, b. 38. 
26 Jubanov, Q.,Kazaq Tili Jönindegi Zerttevler, Almatı, 1966, b. 230-231. 
27 Jiyenbayev, S., “Gramatikalıq Kategoriyalar Tuvralı”, Avıl Muğalimi, N.5-6, b. 38. 
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makale yazıldı. Yirmiye yakın kitap ve monografya yazıldı. Bunlar içerisinde fiillerin kate-
gorilerini araştıran I. Mamanov, A. Hasenova, N. Oralbayeva, T. Ergaliyev, sıfatlar konu-
sunda Ğ. Musabayev, J. Şäkenov, Ä. Tölevov’un eserlerini, sayı kategorisiyle ilgili Ä. 
Hasenov, ünlem ve yansıma kelimeler üzerine B. Katenbayeva, Ş. Sarıbayev zarflar konu-
sunda A. Iskakov, zamirler konusunda Ä. İbatov, edatlarla ilgili M. Balaqayev, R. Ämirov 
vb. araştırmacıların eserlerinden bahsedebiliriz.   1950-1990 yılları arasında morfoloji saha-
sında çok önemli eserler verilmiştir. Bu eserler genellikle kelimelerin morfolojik kuruluşu 
ile Kazak Türkçesindeki isim soylu kelime türleri üzerinedir.  

Monografya türündeki eserlerden başka filologların farklı konuları araştırarak, araştır-
ma sonuçlarını bir araya getirdikleri ortak gramerler yazıldı. [“Qazirgi Qazaq Tili” (Günü-
müz Kazak Türkçesi) (1954); Savramenniy Kazahskiy Yazık (Fanetika i Morfologiya) 
(Modern Kazak Türkçesi, Ses Bilgisi ve Şekil Bilgisi), 1962)]. Bu araştırmalarda her keli-
me türünün leksik-gramerlik özellikleri bunların kendi arasındaki ilişkileri açıklandı.  

Kazak Türkçesinin cümle bilgisi de şekil bilgisi konusu gibi iyi araştırılan sahalardan-
dır. Ekim Devrimine kadar Türk lehçelerinin tamamında iyi araştırılmayan konulardan biri 
de cümle bilgisidir. Sovyet sistemi yerleşinceye kadar geçen sürede yayımlanan 7-8 gramer 
eserinden sadece ikisinde (Melioranski, Katarinski) cümle bilgisi ile ilgili bilgi mevcuttur. 
1920’li yıllardan başlayarak “kelime ile cümle”, “cümle ile kelime” günümüzdeki kullan-
makta olduğumuz cümle unsurları,  bu öğelerin gramer özellikleri ile bunların cümle içeri-
sindeki sıralanışı, cümle türleri eserlerde gösterildi.  1930’lu yıllarda ilköğretime yönelik 3-
4 gramer kitabı, cümle bilgisiyle ilgili yirmiye yakın makale yazıldı.   Cümle bilgisiyle 
ilgili meseleler 1930’lu yıllarda “Avıl Muğalimi”,  dergisinde makale olarak yazılmaya 
başlandı. İlk yıllarda H. Basımov ve S. Jiyenbayev bu konuda eser vermişlerdir.  Cümle 
bilgisi konusundaki ilk eserler cümlenin unsurları konusundadır. Cümle bilgisi meseleleriy-
le ilgili ilk büyük eser Qudaybergen Jubanov ortaya koydu. Rusça yazdığı “İz İstorii 
Poryadka Slov v Predlojenii” (Cümle İçindeki Kelime Sıralanması Tarihinden) (kitapta 
bölüm “İssledovaniya po Kazahskomu Yazıku (Kazak Türkçesi Hakkında Araştırmalar), 
1936)” ve “O Formah Soçetaniya Slov v Kazahskom Yazıke (Kazak Türkçesinde Kelimele-
rin Bağlanma Şekilleri) (kitapta bölüm “qazaq tili jönindegi zerttevler” (Kazak Türkçesiyle 
İlgili Araştırmalar) (A. 1966) adlı eserleri Kazak Türkçesindeki kelimelerin yan yana gelme 
ve birleşme yöntemleriyle kelimelerin cümle içerisinde yerleşme düzenini araştırıp ortaya 
koyan ilk eserlerdir. Yazar cümleyi anlamına ve kuruluşuna göre incelemiştir. 1940’lı yıl-
larda cümle bilgisi ve cümle bilgisiyle ilgili problemler hakkında yazılan eserlerin sayısında 
artış görülür. Araştırmacılar makale tarzındaki çalışmalarından vazgeçip büyük 
monografyalar yazarak yayınladılar. Bu hususta: S. Amanjolov “Qazaq Tili Ğılimi 
Sintaksisin Qısqa Qursı” (Kazak Türkçesinin Bilimsel Sentaksıyla İlgili Kısa Dersler) 
(1940), S. Jiyenbayev “Sintaksis Mäseleri” (Cümle Bilgisi Meseleleri) (1941), N. 
Savranbayev “Qazaq Tilindegi Qurmalas Söylemder Jüyesi” (Kazak Türkçesinde Birleşik 
Cümlelerin Sistemi) (1948), M. Balaqayev “Osnovnıe Tipı Slovosoçetaniya v Kazashkom 
Yazıke” (Kazak Türkçesindeki Kelime gruplarının Esas Tipleri) (1957),  1950-70 J. T. 
Qordabayev, Ö. Tölegenov, A. Äbilqayev, Q. Esenov, M. Tomanov, K. Ahanov, F. 
Musabekova, N. Demesinova, T. Sayranbayev, Ä. Hasenov, Ğ. Madina, G. Baytoğayeva, 
M. Serğaliyev, S. Nurhanov, Ä. Ablaqov, O. Jarmaqin, Q. Beysenbayeva, Q. Mamıtbekov 
v.b. bir önemli dilciler ve bunların meydana getirmiş olduğu eserleri örnek olarak verebili-
riz. Bu eserler yazıldıkları dönemde bilimsel nitelikleri bakımından göz doldurmuştur. Adı 
geçen dilcilerin tezleri sonra kitap olarak yayınlandı. Bu araştırmaların sonunda cümle 
bilgisiyle ilgili meselelerin bir kısmı çözüldü. Kazak Türkçesindeki basit cümle ile birleşik 
cümlenin çeşitleri açıklandı. Birleşik cümlenin nitelikleri, iç yapısı, konuşma dilinin cümle 
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yapısı hakkında bilgiler ortaya kondu. Kelime gruplarının oluşumu ve yapısıyla ilgi mesele-
leri araştırmada da Kazak dilcilerinin başarısı az değildir. Gramer meseleleri hakkında 
birçok monografyanın yayımlanması orta öğretim ve yüksek öğretimde ders kitabı niteli-
ğinde bir çok eserin ortaya konmasına imkân sağladı. Bu durum komisyonlar şeklinde bü-
yük araştırmaların yapılmasına imkân sağladı. Qazaq Tilinin Ğılımi Qursı (Kazak Türkçe-
sinin Bilimsel Kursu) 1954 yılında yayınlandı. Bu büyük dilcilerin katılmasıyla yazılan 
“Qazirgi Qazaq Tili” (Günümüz Kazak Türkçesi) adlı hacimle eserdir. Bundan sonra 1962 
yılında ses bilgisi ve şekil bilgisi bölümlerinden meydana gelen “Qazirgi Qazaq Tili” (Gü-
nümüz Kazak Türkçesi) adıyla Rusça bilimsel gramer kitabı 1967 yılında şekil bilgisi ve 
cümle bilgisini içine alan “Qazaq Tilinin Grammatikası” (Kazak Türkçesinin Grameri) 
adıyla iki ciltlik eser olarak yayınlandı. 1957 yılından başlayarak bir grup Kazak dilcisi 
Kazakça ve Rusçayı kendi içerisinde araştırarak bu dillerin tipolojik bakımından benzerlik 
ve farklılıklarını araştırmakla  uğraştı. Bu sahada H. Mahmudov, B. Esengaliyeva, D. 
Tursınov, E. Şipova, N. Demesinova, H. Saykiyev, S. Şukuridin, M. Kopılenko ve başka 
dilcilerin değerli araştırmalar yapıp monografya türünde eserler yayınladıklarını söyleyebi-
liriz. Kazak Türkçesinde leksik kategorilerin cümle kuruluşundaki özelliklerinin yeterince 
araştırıldığını söyleyemeyiz. Yapı  bakımından cümle türleri konusunda ise hâlâ çok çeşitli 
görüşler  bulunmaktadır.  

Kazak Türkçesinin ses bilgisini araştırmada önemli çalışmalar yapıldı. Ekim devrimine 
kadar olan Rus Türkologların eserlerinde ses bilgisi pratik tarzda ele alınmış, o dönemdeki 
dilcilik geleneğe göre şekil bilgisiyle ilişkili olarak araştırıldı. 1940’lı yılların sonlarına 
kadar ses bilgisi ayrı bir konu olarak araştırılmayıp sadece orta öğretime yönelik yazılan 
gramer eserleri içerisinde ele alınmıştır.    

Kazak Türkçesinin ses yapısının sistematik olarak ayrıntılı bir şekilde araştırılması 
1930’lu yıllarda gerçekleşti. Bu dönemde ses bilgisinin araştırılma yöntem ve metotları 
açıklanmaya çalışıldı. Laboratuvar ortamında ses bilgisi çalışmaları ortaya çıktı. Orta öğre-
timde Kazak Türkçesinin öğretilmesi ve yazılması kaidelerinin geliştirilmesiyle ilgili ilk 
kez bazı küçük kitaplar ve makaleler yayınlanmaya başlandı. Ses bilgisi meseleleriyle ilgili 
Qudaybergen Jubanov “Qazaq Tiliniñ Grammatikası (Kazak Türkçesinin Grameri) 
(1.Bölüm)”, İ. Keñesbayev, Ğ. Musabayev, “Qazirgi Qazaq Tili” (Günümüz Kazak Türkçe-
si) (kelime bilimi, ses bilgisi, 1975) çalışmalarına oldukça önem verdi. Q. Jubanov28 Kazak 
Türkçesi ses bilgisinin önemli meseleleri: dilin seslerinin fonolojisi ve açılımı, seslerin 
değişim kaideleri, kelimenin hece yapısı hakkında değerli eserler ortaya koydu.  

Jubanov, 1930’lu yıllarda bilim sahasında kendini göstermeye başlamıştır. Kazak 
Türkçesi Jubanov’a kadar  sistemli şekilde araştırılmamış, bu dille ilgili bilimsel teoriler 
ortaya konmamıştır. İ. Keñesbayev kelimenin fonolojisi, seslerin uyumu ve değişimi konu-
larında araştırmalar yapıp değerli fikirler ortaya koydu. 1950-70 yılları arasında ses bilgisi 
sahasında yirmiye yakın tez hazırlandı. Bunlar arasında J. Aralbayev, Ä. Jünisbekov, B. 
Qaliyev, Ä. Nurmahanova, N. Türikpenbayev, A. Qoşqarov, B. Taylaqbayev, M. 
Rayımbekova, J. Äbıvov, S. İsayev, S. Tatubayev vb. dilcilerin tezlerini sıralayabiliriz. 
1960 yılından başlayarak dilin ses yapısının deneysel  metotlarla araştırılma çalışmaları ele 
alındı. Vurgu ve tonlama sahası da deneysel araştırma metodlarıyla araştırılmaya başlandı. 
Ondan sonra ses bilgisiyle ilgili J. Aralbayev’in “Vokalizmı Kazahskogo Yazıka” (Kazak 
Türkçesinde Ünlüler) (1970), Ä. Jünisbekov’un “Glasnıye Kazahskogo Yazıka” (Kazak 
Türkçesinde Ünlüler) (1972), T. Talipov’un “Glasnıye Zvuki Uygurskogo i Kazahskogo 

                                                 
28 Jubanov, K, “K Pastanovke İssledovaniye İstorii Fonetiki Kazahskogo Yazıka” Trudı Kazahskogo 
Nauc. İssled. İnstituta Nats. Kultırı, t. I, A.-M. 1935. 
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Yazıka” (Kazak ve Ugur Türkçelerinde Türkçesinde Ünlüler) (1968), N. Türikpenbayev’in 
“İntonatsiya Prostıh Voprositelnıh Predlojenii” (Basit Soru Cümlelerinin Telaffuzu) (1971), 
D. Taylakbayev’in “Qazaq Tilindegi Saldır Şoğıl Dıbıstar” (1981), M. Tomanov’un “Türki 
Tilinin Salıstırmalı Fonetikası” (1981), Tatuvbayev’in “Taynı Zvuka” (Ses Sırı) (1973) 
monografyaları yayınlandı. “Fonetika Kazahskogo Yazıka” (Kazak Türkçesinin Ses Bilgisi) 
(1969), “Voprosı Kazahskoy Fonetiki i Fonologii” (Fonoloji ve Fonetikle İlgili Sorular) 
(1979) adlı eserler yayımlandı. 

 Kazak Türkçesinin kelime bilimi bunun içerisindeki terminoloji, mesleki adların ve 
söz hazinesinin zenginleştirip gelişimini araştırma çalışmaları da önem kazandı.  Matema-
tik, biyoloji, fizik ve benzeri bilim dallarının gelişimi bu bilim adamları sahalarında birçok 
ders kitabının yazılması, Rusça ders kitaplarının Kazak Türkçesine aktarılma deneyimleri 
bunların tamamı Kazak dil biliminin önüne çeşitli bilim sahalarıyla ilgili sözlüklerin yazıl-
ma zorunluluğunu ortaya koydu. Kazak Türkçesinin terminolojisinin bir esasa oturtulması 
konsunda terminoloji komisyonunun çalışmalarını belirtmek gerekir. Terminoloji meselele-
riyle uğraşan bir grup lengüist çeşitli bilim sahalarındaki uzmanlarla bir araya gelerek son-
raki 20-30 yıl içerisinde metalurji, madencilik, fizik, coğrafya, matematik, biyoloji, fizyolo-
ji, astronomi, kimya v.b. bilim sahalarıyla ilgili sayısı 150 den fazla olan terminolojik söz-
lükler yayınladılar. Bu sözlükler edebî Kazak Türkçesinin kelime biliminin daha da geliş-
mesinde büyük rol üstlenmişlerdir.  

 Kazak Türkçesinin genç sahası olan kelime bilimi 1950’li yıllardan sonra ayrıntılı 
olarak araştırılmaya başlandı. Kelime biliminin içeriğinin ne olduğu, kelimenin anlamları-
nın türleri, bunların sitilistik görevlerini açıklayan birçok eser yayınlandı. Bu dönemde 
leksikolojinin genel problemleriyle ilgili N. Savranbayev, S. Amanjolov, Ğ. Begaliyev, Ğ. 
Musabayev’in eserlerinden başka zıt anlamlı kelimeler konusunda K. Ahanov’un; eş anlam-
lı kelimelerle ilgili Ä. Bolğanbayev’in; kelimenin başka anlam türleriyle ilgili R. 
Barlıbayev, B. Hasanov vb. araştırmacıların eserleri;  yeni kelimeler hakkında Ş. 
Bäytikova; eski kelimeler hakkında A. Mahmutov; gazetecilikle ilgili kelimeler konusunda 
B. Momınova’nın;  alınma kelimeler konusunda N. Ondasınov, B. İsengaliyeva, L. 
Rüstemov, E. Bekmuhammedov’un araştırmaları; terimler konusunda Ö. Aytbayev,  A. 
Äbdirahmanov, Ş. Qurmanbayev’in araştırmaları;  onomastik konusunda  A. 
Äbdirahmanov, Ğ. Qonqaşbayev, T. Januzakov çalışmaları; ağızlarla ilgili leksikoloji ko-
nusunda T. Aydarov, Q. Aytazin, A. Şamşatova, A. Ayğabılov’un;  bağımsız leksik birlik-
ler hakkında  A. Qusayınov, B. Qaliyev’in çalışmaları; deyimler konusunda İ. Keñesbayev, 
R. Särsenbayev, N. Törequlov, A. Bayteliyev, H. Qojahmetova, G. Sumagulova’nın çalış-
maları bulunmaktadır. Edebî dili zenginleştirmede özel yeri olan bazı kelimeler çeşitli mes-
lek adları ve terimler hakkında birkaç tez hazırlandı ve birçok makale yayınlandı. Buna J. 
Dosqarayev, R. Ürekenova, Ö. Aytbayulı, Q. Aytazin, A. Şamşatova, Q. Tüñğışbayev, A. 
Ayğabılov, Ä. Jaqıpov v.b. dilcilerin tez ve makalelerini örnek olarak verebiliriz.     

Kelime bilgisi konusunda önceden araştırılmaya başlanan mesele deyimler meselesidir. 
Bu kategorinin araştırılmasından söz ettiğimizde öncelikle İ. Keñesbayev’in eserlerinde söz 
etmek gerekir. İ. Keñesbayev bu konuda doktora yapıp birçok da makale yayınladı. Uzun 
yıllar boyu toplamış olduğu malzemelere dayalı olarak hacimli “Qazaq Tiliniñ 
Frazeologiyalıq Sözdigi” (Kazak Türkçesinin Deyimler Sözlüğü) (1977) adlı eserini yayın-
ladı. Kazak Türkçesi kelime biliminin  araştırılmasına Ğ. Musabayev de katkılar sağlamış-
tır. Musabayev ilk kez kelime bilimiyle ilgili eserler ortaya koymuştur. “Qazirgi Qazaq 
Tili” (Günümüz Kazak Türkçesi) (1975), “Savramenniy Kazahskiy Yazık” (Modern Kazak 
Türkçesi) (1959). 
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Kazak Türkçesinin sözlük bilimi sahasında da birçok başarı elde edilmiştir. Özellikle 
Sovyetler Birliği döneminde irili ufaklı birçok sözlük hazırlanmıştır. Bunların büyük bölü-
mü 1950’li yıllarda hazırlanmaya başlanmıştır. Bunlar içerisinde iki dilli ve açıklamalı 
sözlükler bulunmaktadır. İki dilli sözlüklerden tanınmış olanlarının başında  “Orısşa- 
Qazaqşa Sözdik” (Rusça-Kazakça Sözlük),(50.000 madde başından oluşan sözlük N. T. 
Savranbayev’in editörlüğünde 1954 yılında Moskovo’da yayınlanmıştır) gelmektedir. Bu 
eser daha sonradan iki cilt olarak 1978,1981 yıllarında tekrar yayınlanmıştır. 2005 yılında 
“Russko-Kazahskiy Slovar (Rusça-Kazakça Sözlük) (70.000 madde başından meydana 
gelen bu eserin editörlüğünü N. T. Savranbayev, Ğ. Ğ. Musabayev, Ş. Ş. Sarıbayev yapmış-
tır.) H. Mahmudov, Ğ. Musabayev “Qazaqşa-Orışa Sözdik” (Kazakça-Rusça Sözlük) 1954, 
1987; “Qazaqşa-Orısşa Sözdik” (Kazakça-Rusça Sözlük) (editörlüğü  R. Ğ. Sızdıkova, K. 
Ş. Husayın tarafından yapılan eser 2001 yılında yayınlanmıştır.); Q. Bektayev, Sözdik (Bu 
sözlük 2001 yılında Çimkent’te yayınlanmıştır.) sözlükleri hazırlanmıştır.  Moğolca ve Batı 
Avrupa dillerinin Kazak Türkçesiyle ilişkilerini araştırmada birçok malzeme veren birkaç 
iki dilli sözlük çıktı. Parsışa-Qazaqşa Tüsindirme Sözdik (Farsça-Kazakça İzahlı Sözlük) 
(N. D. Ondasınov, 1974), Arapşa- Qazaqşa Tüsindirme Sözdik  (Arapça-Kazakça Sçzlük) 
(N. D. Ondasınov, 1969), Qazaqşa- Mongolşa Sözdik (B. Bazılhan, 1977).  Bunlardan 
başka çeşitli bilim sahalarıyla ilgili Rusça-Kazakça terminoloji sözlükleri “İngilizce-
Kazakça”, “Almanca- Kazakça” sözlükler hazırlanmıştır.  

Sözlük konusunda asıl başarı Kazak Türkçesinin izahlı sözlüklerinin hazırlanması ko-
nusunda olmuştur. Bunların içinde  “Qazaq Tiliniñ Tüsindirme Sözdigi” (Kazak Türkçesi-
nin İzahlı Sözlüğü) (I.cilt 1959, II. cilt 1961 editörlüğü Keñesbayev tarafından yapılmıştır) 
“Qazaq Tiliniñ On Tomdıq Tüsindirme Sözdigi” (Kazak Türkçesinin On Ciltlik Sözlüğü) 
(I-I0 cilt, 1974-1985, editörlüğü Ahmedi İskakov tafından yapılmıştır),  Qazaq Tiliniñ 
Sözdigi” (Kazak Türkçesinin Sözlüğü) (1999, editörlüğü T. Januzakov tarafından yapılmış-
tır.  “Abay Tili Sözdigi” (Abay Dili Sözlüğü) (1969, editörlüğü  A. İskakov tarafından 
yapılmıştır), Kazaq Tiliniñ Sinonimder Sözdigi (Kazak Türkçesinin Eş anlamlılar Kelime-
ler Sözlüğü”  ( Ä. Bolğanbayev, 1962,1975, 2007),  Kazaq Tiliniñ Antonimder Sözdigi 
(Kazak Türkçesinin Zıt Anlamlı Kelimeler Sözlüğü  (J. Müsin, 1984) dil bilimi terimleriyle 
ilgili Russko-Kazahskiy Slovar Lingvisticheskiy Terminov”  (Rusça-Kazakça Lengiüstik 
Terimler Sözlüğü” (İ. Keñesbayev, T. Januzakov, 1966),  Qazaq Tili. Ensiklopediya (Kazak 
Türkçesi Ansiklopedisi) (Almatı, 1998, editörlüğü E. D. Süleymenova tarafından yapılmış-
tır.) Lingivistikalıq Tüsindirme Sözdik” (Lengüistik İzahlı Sözlük” (Almatı, 1998, A. 
Salqınbay, E. Abakan ), “Til Bilimi Terminderiniñ Sözdigi” (Dil Bilimi Terimlerinin Söz-
lüğü) (Ğ. Qaliyev, Almatı, 2004), Qazaq Tilinin Qısqaşa Etimologiyalıq Sözdigi” (Kazak 
Türkçesinin Kısa Etimolojik Sözlüğü” (1966), Kazaq Tiliniñ Dialektologiyalıq Sözdigi” 
(Kazak Türkçesinin Diyalektoloji Sözlüğü) (1969), Söyleyiş Sözlüğü (Q. Niyetaliyeva, 
1977),Yer adları sözlüğü (E. Qoyşıbayev, 1974) ayrıca sayısız terminoloji sözlükleri bu-
lunmaktadır.  

Bu sahada üzerinde durulmayan hâlâ da araştırılmayan sözlük teorisi meselesidir. Bu 
konuyu makale olarak değil monografya derecesinde araştırmak gerekmektedir.  

Genel halk dilinin tarihi, Kazak millî dilinin tarihi hakkında bilimsel eserler yayımlan-
dı. (N. Savrambayev, İ. Kenesbayev, Ğ. Aydarov, Ä. Qurışjanov, Ä. İbatov, A. 
Esangaliyeva, Q. Ömiraliyev, A. Amanjolov, Ä. Kärimov, B. Sağındıqov v.b.) bunun gibi 
Ä. Qurışjanov’un “İssledovaniye po Leksike Staro Kıpçakskogo Pismennogo Pamyatnika” 
(Eski Kıpçak Anıtı Kelimeleri Üzerine Araştırmalar ), A. İbatov’un “Husrav va Şırın” 
poemasının sözdigi (Hüsrev ve Şirin Poemasının Sözlüğü) (1974), “Sözdin Morfologiyalıq 
Qurılımı” (Kelimenin Morfolojik Kuruluşu) XIV. yüzyılda Altınorda ile Mısır’da yazılan 



KÜLTÜR EVRENİ - UNIVERSE OF CULTURE - ВСЕЛЕННАЯ КУЛЬТУРЫ 
 

 230 

eserler esas alınarak. (1983) T. Qordabayev’in “Tarihi Sintaksis Meselleri” (Tarihi Sentaks 
Meseleleri) (1964), “Qazaq Jazbaları Tilinin Sintaksisi” (1966), adlı monografyalar,  bu 
sahada yayınlanan değerli eserler arasında yer almaktadır.  

Kazak Türklerinin genel dil tarihi ve edebi dil tarihi de iyi derecede araştırılmıştır. 
Bunların birçoğu yüksek ve ortaöğretimde okutulan ders kitapları ayarındadır. Kazak Türk-
çesinin tarihiyle ilgili en hacimli eser S. Amanjolov’un 1959 yılında yayımlamış olduğu 
“Voprosı Dialektologii i İstorii Kazahskogo Yazıka” (Kazak Türkçesinin Diyalektolojisi ve 
Tarihi ile İlgili Sorular ) adlı eseridir. Yazar bu eserinde Kazak Türkçesinin ortaya çıkışını, 
kökenini eski dönemlerdeki belirli bir boyun dili olarak değil, Kazakları oluşturan boy ve 
sülalelerin bir araya gelmesiyle oluşan halkın dili olduğunu belirtmektedir.  

Kazak Türkçesinin tarihini tam anlamıyla açıklamak için eski yazılı abidelerin araştı-
rılmasına önem verildi. Bu araştırmalar iki farklı istikamette gelişmiştir. Birincisi Kazak 
Türkçesinin tarihini eski yazılı Türk abideleriyle ilişkilendirip karşılaştırma yoluyla yapıldı. 
Bunun için S. Malov’un “Pamyatniki Drevnetyurskoy Pismennosti” (Eski Yazılı Türk Abi-
deleri) adlı eser kılavuz olmuştur. Orhun-Yenisey yazılı abidelerinin araştırılması konusun-
da Ğ. Aydarov’un, abidelerin ortaya çıkış tarihi hakkında; A. Amanjolov’un, Kazakis-
tan’daki epigrafik eserler hakkında; Ğ. Musabayev ile A. Mahmudov’un eski yazılı abide-
lerdeki ekler konusunda; A. Esenğulov’un eserleri yayımlanmıştır.  

Dil tarihi ile ilgili yapılan çalışmaların ikinci istikametini ise Kazak Türkçesinin Orta 
Türkçe dönemindeki eserlerle ilişkilendirerek araştırılması  oluşturmaktadır. Bunların çoğu 
Kazak Türkçesiyle Kazak Türkçesinin gramerini yazmada büyük katkılar sağlamıştır. Bu 
çalışmalar içerisinde tarihi Kıpçak Türkçesinin araştıran Ä. Näjip, A. İbatov, M. 
Mäjenovan’in, B. Sağındıkov’un vb.  araştırmacıların, XVI. yüzyılın sonu ile XVII. yüzyı-
lın başında yazıldığı sanılan Q. Celayiri’nin “Cami’üt Tevârih” (1989) adlı eserini araştıran 
R. Sızdıkova, Kutadgu Bilig ve Divanu Lügati’t Türk’ü (1997, 1998)  Kazak Türkçesine 
aktaran A. Egevbayev’in çalışmalarından söz edebiliriz.  

Yine Orta Türkçe dönemindeki eserlerle ilgili Ğ. Aydarov, Ä. Qurışjanov, M. 
Tomanov “Eski Türki Jazba Eskertkişterinin Tili” (Eski Yazılı Abidelerin Dili) (1971), T. 
Qordabayev’in “Tarihi Sintaksis Mäseleleri” (Tarihi Sentaks meseleleri) (1964), M. 
Tomanov’un, “Qazaq Tiliniñ Tarihi Gramatikası” (Kazak Türkçesinin Tarihi Grameri 
(1981)  adlı yüksek öğretim öğrencilerine yönelik hazırlanan çalışmalar  yayınlandı.  

    Kazak edebî dilinin tarihiyle ilgili yapılan çalışmalar da 1950’lı yıllardan sonra ya-
pılmaya başlanmıştır. Kazak edebî dili tarihi bu yıllarda okullarda ders olarak okutulmaya 
başlanmıştır. Edebî dil tarihinin bu yıllardaki araştırılma konusunu: Edebî dil nedir? Edebî 
dilin statüsü nedir?  Edebî dilin kendisine has özellikleri hangileridir? Halkın konuşma dili 
ile edebî dil arasında farklar hangileridir? Bu soruların açıklanmasıyla ortaya çıkan mesele-
lerin ikinci grubunu : Kazak edebî dili hangi dönemde oluşmaya başladı? Kazak edebî 
dilinin gelişme tarihi hangi tarihlerde ayrılmıştır? Edebî dilin standart ölçüleri nelerdir?  
Yukarıda belirttiğimiz meselelerle bilimsel anlamda ayrıntılı olarak araştırılmasıyla M. 
Ävezov, S. Muqanov, Ğ. Müsirepov, N. Savranbayev, S. Amanjolov, İ. Keñesbayev, Q. 
Jumaliyev, A. Isqaqov, M. Balaqayev, T. Qordabayev, R. Sızdıkova, Ä. Qadarov, Ä. 
Qurışjanov, Q. Ömiräliyev, Ş. Sarıbayev, S. İsayev, E. Janpeyisov, M. Tomanov, B. 
Äbilqasımov, E. Jubanov vb. bilim adamlarının değerli katkıları oldu. Adı geçen aştırmacı-
lar:   S. Amanjolov’un “Qazaqtıñ Ädebi tili” (Kazak Edebi Dili) (1949), M. Balaqayev, R. 
Sızdıqova, E. Janpeyisov’un “Qazaq Ädebî Tiliniñ Tarihi” (Kazak Edebi Dilinin Tarihi) 
(1969), Ğ. Qaliyev’in “Qazaq Ädebi Tiliniñ Tarihi” (1976), “Qazaq Ädebi Tiliniñ 
Qalıptasuv Tarihi men Damuv Joldarı” (Kazak Edebi Dilinin Tarihi ve Gelişme Yolları) 
(1981), M. Balaqayev, E. Janpeyisov, M. Tomanov’un “Qazaq Ädebi Tilinin Maseleleri” 
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(Kazak Edebi Dilinin Meseleleri) (1961) kitapları yayınlandı. Bunun gibi Ä. İbatov’un 
“XIV Ğasırlardağı Handar Jarlığının Tili” (XIV. Yüzyıllarda Hanların Emirlerin Dili) 
(1990), Ä. Qaydarov, M. Orazov “Türkitanuvğa Krispe” (Türklük Bilimine Giriş) (1992), 
R. Sızdıqova, M. Kogeldiyev “Qadırğali Biy Qosımulı jäne Onun Jılnamalar Jiynağı” 
(Kadırgali Bey Kasımoğlu ve Onun Yıllıklar Külliyatı (1991), M. Tomanov “Türki 
Tilderiniñ Salıstırmalı Grammatikası” (Türk Lehçelerinin Karşılaştırmalı Grameri) 1992”, 
Ğ. Aydarov “Köne Uyğur Jazba Eskerkişterinin Tili” (Eski Uygur Yazılı Abidelerinin Dili) 
(1991), “Orhun Jazba Eskertkişteri” (Orhun Yazılı Abideleri)  (1995) Ä. Ahmetov “Türki 
Tilderindegi Tabuv men Evfemizmder” (Kazak Türkçesinde Tabu ve Güzel Adlandırmalar) 
(1995) tarzında kitaplar yayımladılar.  

Edebî dilin gelişimindeki süreli yayınların (dergi, gazete) dilinin rolünü araştırmaya 
yönelik çalışmalar  da yapılmıştır. “Ayqap” dergisinin “Dala Valayatı” gazetesinin ve 
1920-30 yılları arasında süreli yayınların dilini araştırmada B. Äbilqasımov, N. Qaraşeva, 
S. İsayev önemli çalışmalar yaptı. Bunların monografyaları kitap halinde tek tek yayınlandı. 
Ğ. Musabayev, Ğ. Aydarov, A. Amanjolov, A. Mahmutov vb. dilciler taşlardaki yazıları 
epikrafik abidelerdeki yazıları araştırmakla uğraştılar. Bunun neticesinde bazı eserler yayın-
landı. Bunlardan  Ğ. Musabayev, a. Mahmutov, Ğ. Aydarov tarafından hazırlanan  
“Qazaqstan Epigrafiyası” (Kazakistan Epigrafisi) 1971 adlı çalışmayı zikredebiliriz.  

1950’li yıllardan sonra Kazak diyalektolojisi Kazak dil biliminin bir sahası olarak 
oluşmaya başladı. Bu dönemde dil özelliklerini derleyip araştırma çalışmalarının sayısı 
büyük ölçüde artmıştır. Günümüzde Kazak Türkçesinin güney, batı ve doğudaki bölgelerin 
temel dil özelliklerinin araştırılıp açıklandığını söyleyebiliriz. Özbekistan, Türkmenistan, 
Moğolistan ve Rusya’da yaşayan Kazakların dilleri konusunda araştırmalar yapıldı. Böyle-
ce Kazak Türkçesinin günümüzdeki ağız özellikleriyle ilgili belli bir bilgi birikimi oluşmuş 
oldu. Bu çalışmalar 1950’li yıllara kadar sadece makale bazında yapılan ağız çalışmaları 
iken bu tarihten sonra monografya, sözlük vb. eserlerin hazırlanmasına imkân sağlamıştır.  

 Kazak diyalektolojisinden ilk söz eden S. Amanjolov “Voprosı Dialektologii i İstorii 
Kazahskogo Yazıka” (Kazak Türkçesinin Tarihi ve Diyalektolojisi Hakkında Sorular) ç. I 
1995) ile J. D. Dosqarayev’in “Qazaq Tilinin Jergilikti Erekşelikteri” (Kazak Türkçesinin 
Yerel özellikleri) (1955) eserleri söylenebilir. Bu bilim adamları Kazak diyalektolojisinin 
esaslarını araştırıp diyalektolojinin gelişimine özel bir yer verdi. Ekim devriminden sonra 
(1946 yılına kadar) diyalektoloji meseleleri hakkında bağımsız çalışmalar yazılmamıştır. 
1946 yılından başlayarak makaleler 1951 yılından başlayarak monografya ve kitaplar çık-
maya başlamıştır. 1947 yılında S. amanjolov “Qazaq Diyalektologiyasının Negizgi 
Problemaları” (Kazak Diyalektolojisinin Esas problemleri) adıyla doktora tezi hazırladı. 
1958 yılından beri “Qazaq Tili Tarihi men Diyalektologiyası” (Kazak Dili Tarihi ile Diya-
lektolojisi)  adıyla yedi eser çıktı. Diyalektologlar Kazakistan’ın güney vilayetlerini içine 
alan atlasın birinci cildini tamamladı. Diyalektoloji sahasında J. Bolatov, Ä. 
Nurmağambetov, Ğ. Aydarov’un, S. Omarbekov, O. Naqısbekov, Ğ. Qaliulı, Ş. Bekturov, 
N. Jünisov, B. Beketov, Yu. Abdualiyev, A. Tasımov v.b. araştırmacıların eserlerini sırala-
yabiliriz. Halkın dilindeki ağız özelliklerini araştıran diyalektologlar 40 yıl içinde sayıları 
yirmiyi bulan monografya türünde eser yayınladılar. Bunlar hacimli monografyalardan 
başka yükseköğretimdeki öğrencilere yönelik ders kitabı ve yardımcı ders kitabı olarak 
birkaç kitap hazırlandı.  Ä. Nurmağambetov “Qazaq Tili Gavorlarının Batıs Tobı” (Kazak 
Türkçesi Ağızlarının Batı Grubu)  (A. 1978); O. Naqısbekov, “Qazaq Tiliniñ Ontüstik 
Gavorlar Tobı” (Kazak Türkçesi Ağızlarının Güney Grubu) (A. 1982), S. Omarbekov, N. 
Jünisov “Avızeki Tilimizdegi Dıbıs Jüyesi” (Konuşma Dilimizdeki Ses Sistemi) (A. 1985), 
Ğ. Qaliyev “Qazaq Gavorlarınıñ Dialektilik Söz Tuvdıruv” (Kazak Ağızlarından Diyalektik 
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Söz Türetme)  (A. 1985), Ş. Sarıbayev “Kazahskaya Regionalnaya Leksikografiya” (Kazak 
Bölgesel Sözlükbilim) (A. 1976); T. Aydarov “Lingvistikalıq Geografiya” (Lengüistik 
Coğrafya) (A. 1977); B. Beketov “Qaraqalpaq Qazaqtarının Tili” (Karakalpak Kazaklarının 
Dili) (A. 1992). Bu eserler ağızları sınıflandırmada onları lengüistik-coğrafik yöntemle 
araştırmada edebî dille olan ilişkilerini açıklamada çok fayda sağladı.  

Kelime bilimi içerisindeki yer ve şahıs adları konuları az da olsa Ekim Devriminden 
önce araştırılmıştır.  1940’lı yıllardan beri yer adlarıyla ilgili S. Amanjolov, N. Bayandin , 
Ğ. Qoşqarbayev, Ğ. Musabayev’in  makaleleri yayınlandı. 1950’li yıllarda yer  ve  şahıs 
adları konularının araştırılmasında da başarılar elde edildi. 1950’ li yılların başında yer 
adları meseleleriyle ilgili kısa makaleler yayınlandı. 1960’ lı yıllarda bunu geniş anlamda 
araştırmaya imkân oluştu. Dil bilimi enstitüsü içerisinde yer adları bölümü kuruldu. 
Monografyalar hazırlandı. A. Äbdurrahmanov’un “Qazaqstannın Jer-Su Attarı” (Kazakis-
tan’ın Yer Su Adları) (1959), Toponimika jäne Etimologiya (Yer Adları ve Etimoloji) 
(1975), “Qazaqstan Etnotoponimikası” (Kazakistan Etnik Yer Adları) 1979” adlı kitaplar 
yayınlandı. Kişi adlarını araştıran T. Januzakov “Qazaq Esimderiniñ Tarihi” (Kazak İsimle-
rinin Tarihi) (1975), “Qazaq Tilindegi Jalqı Esimder” (Kazak Türkçesinde Özel Adlar) 
(1965), “Oçerk Kazahskoy Onomastiki” ( Kazak Yer Adları Hakkında Denemeler) (1982) 
monografya tarzındaki eserler yayınladı. E. Qoyşubayev’in 1974 yılında çıkan “Qazaqstan 
Toponimderiniñ Sözdigi” (Kazak Yer Adlarının Sözlüğü) değerli bir eser olarak görüldü. 
Yukarıda bahsettiğimiz araştırmacılardan başka bu sahada önemli çalışmalar yapan O. 
Sultanyayev, V. Popova, T. Qonqaşbayev’in çalışmalarını belitmemiz gerekir. Kazak Türk-
çesinin terminolojik araştırmalarla beraber bu sahada sözlük bilimiyle ilgi çalışmalar yü-
rütmede de başarılar vardır. Özellikle dilbilimi enstitüsünde terminoloji ve çeviri teorisi 
bölümü açılmasına bağlı bu çalışmalar canlanmaya başladı. Bunun tarihi, yapılma yolları 
ve kaynakları ilkeleri sistematik olarak araştırılmaya başlandı. “Qazaq Termilogiyasınıñ 
Mäseleleri”, (Kazak Terminolojisinin Meseleleri (A. 1986); “Terminder men Olardıñ 
Avdarması” (Terimler ve Onların Çevirisi) (A. 1990); “Avdarnanıñ Leksika-Sitilistikalıq 
Mäseleleri”(Çevirinin Leksik-Stilistik Meseleleri) (A., 1987) ile bağımsız yazılan 
monografya türündeki araştırmalar R. Ürekenova “Abrazovaniye Terminov v Kazahskom 
Yazıke” (Kazak Türkçesinde Eğitim Terimleri) (A., 1980); Ö. Aytbayev “Qazaq 
Terminologiyasının Damuvı men Qalıptasuvı” (Kazak Terminolojisinin Gelişimi ile Oluş-
ması) (A., 1988); Ş. Bilänov “Ultuq Ğılım Tilin Qalıptastıruvdıñ Özekti Mäseleleri” (Milli 
Bilim Dilini Oluşturmanın Aktüel Problemleri) (A. 1996) Ö. Aytbayulu “Qazaq Sözü, 
Qazaq Terminologiyasınıñ Negizleri)” (Kazak Kelimeleri, Kazak terminolojisinin Esasları) 
(A. 1997) yazıldı. Bu konuda birçok lisansüstü tez yapıldı. (E. Moldatayev, J. Moldajarov, 
S. Janseytova, Q. Ospanova, B. Ayğabılov, Q. Jidebayev, Q. Aytazin, Ä. Jaqıpov, R. 
Şoybekov, Ş. Kürkebayev, B. Baymuhanov, B. Momınova, S. Älisjanov, Ö. Aytbayev, Ş. 
Bilälov, v.b.) günümüzde terminoloji meselesi bilim gelişmesine bağlı olarak sistematik 
şekilde ayrıntılı olarak araştırma konusu olmuş durumdadır.   

Edebi dil problemleriyle ilgili son 20-25 yıl içerisinde ele alınan bir mesele de edebiyat 
dili meselesidir. Bu sahada ilk eserler olarak M. Balaqayev ile Q. Jumaliyev’in eserlerini 
söyleyebiliriz. Edebiyat dili hakkında: B. Äbilqadımulu, Z. Ahmetov, R. Sızdıqova, Ä. 
Hasenov, E. Janpeyisov, B. Manasbayev, T. Qoñırov, Q. Ömiräliyev, H. Kärimov, S. 
Hasenova, B. Jaqıpbekov, M. Srajiyev, H. Nurmuqanov, B. Şalabayev monografya tarzında 
eserler yazdılar. Bunların bir kısmı ayrı kitap olarak yayımlandı.  

1960’ lı yıllardan beri folklor dilini araştırma konusunda da hayli güzel çalışmalar ya-
pıldı. R. Särsenbayev, J. Bayzaqov, E. Jubanov v.b. araştırmacılar Kazak sözlü dilini araş-
tırma konusunda bilimsel eserler yazıp lisansüstü tezler hazırladırlar. Kazak dil biliminde 
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son yıllarda araştırmacıların dikkatini çeken problemlerden biri dil kültürü ve istatistiği 
meselesidir. Kazak dil kültürü konusuna dikkat çekip, ilk kez bu sahada araştırma yapan M. 
Balaqayev “Qazaq Tili Mädeniyetinin Mäseleleri” (Kazak Türkçesi Kültürünün Meseleleri) 
(1965), “Qazaq Tiliniñ Mädeniyeti” (Kazak Türkçesinin Kültürü) (1971), “Qazaq Ädebi 
Tili jäne Onun Normaları” (Kazak Edebi Dili ve Standartları) (1984) adlı temel eserler 
yayınlandı. 1969 yılında basın yayın dilinin kültürü hakkında bilimsel konferanslar yapıldı. 
Özellikle Bilimler Akademisi içerisindeki Kazak Dil Bilimi Enstitüsünde Dil Kültürü bö-
lümünün kurulması bu sahadaki çalışmaları hızlandırdı. Az zamanda bölüm elemanları M. 
Balaqayev. K. Niyetaliyeva, Ö. Aytbayev, Z. Beysenbayeva, N. Väliye, A. Aldaşeva, J. 
Mänkeva  birçok yayın yaptı. [(“Öreli öner” (Büyük Sanat) (1976), “Söz Öneri” (Söz Sana-
tı) (1978) “Jazuvşı jäne Söz Mädeniyeti” (Yazar ve Söz Kültürü) (1993) “Ana tilim-
ardağım” (Ana Dilim Şerefim) (1990)]. Dil kültürü meseleleriyle yakın ilişkili olan 
orfoepia (şöyleyiş) meselesi ele alınsa da [Q. Niyetaliyeva “Qazaq Tiliniñ Orfoepiyalıq 
Sözdigi”, (Kazak Türkçesinin Söyleyiş Sözlüğü) (1977); R. Sızdıqova “Söz Sazı. Sözdi 
Durıs Aytuv Normaları”, (Kelimenin Ahengi. Kelimeyi Doğru Söyleme Standartları) 
(1983)] Bu mesele hâlâ da etraflı şekilde araştırılmayı gerektirmektedir.  

Kazak dil biliminde araştırılma bakımından fazla ilgi görmemiş sahalardan biri sitil 
konusudur. İlk olarak M. Balaqayev, E. Janpeyisov, M. Tomanov, B. Manasbayev’in yazar-
lığını yaptığı, ders kitabı olarak yayınlanan “Qazaq Tilinin Stilistikası” (1966) bu büyük 
işin ilk ayağı oldu. Bundan sonra stil sahasıyla özel olarak ilgilenen F. Musabekov’un bir-
kaç kitabı yayınlandı. Bunlar,“Qazaq Tilindegi Zat Esim Stilistikası”, (1976), “Qazaq 
Tilinin Praktiqalıq Stilistikası”, (1982) adlı eserlerdir. Bu tarzda çeviri teorisi hakkında da 
monografya tarzında eserler yayınlandı. Bunlar, S. Talcanov’un “Avdarma jäne Qazaq  
Ädebiyetinin Maseleleri” (Çeviri ve Kazak Edebiyatının Meseleleri) (1975); Z. 
Ahmetov’un “Lermontov i Abay” (Lermontov ve Abay) (1954); Ä. Satıbaldiyev’in “Ruha-
ni Qazına” (Manevi Zenginlik) (1965); Q. Sağındıqov’un “Kösemnin Asıl Murası” (Liderin 
Asıl Mirası) A., 1970; M. Älimbayev’in “Örnekti Söz-Ortaq Qazına” (Süslü Söz Ortak 
Hazine) l., 1967; G. Hayrullin’in “Avdarma Siypatı”. (Çevirinin Niteliği) A., 1976; Ö. 
Aytbayev’in “Avdarmadağı Frazeologiyalıq Kubılıs” (Çeviride Deyimlerin Durumu) 
(1975); M. Djanğalidin “O Nekotorıh Voprosah Perevoda s Russkogo na Kazahskiy Yazık” 
(Rusçadan Kazakçaya Çeviri Yapmayla İlgili Bazı Sorunlar) (1958); S. Muhaşeva’nın “M. 
O. Avezov-Perevodçik Russkoy Sovetskoy Dramaturgiçeskoy Klassiki” (Muhtar Avezov 
Rus Soyet Tiyatro Eserlerinin Çevirmeni) (1977); Z. Turarbekov’un “Ädebiyetter 
Dostığınıñ Dänekeri” (Edebiyatlar Dostluğunun Arabulucusu) (1977); N. Sağındıqova’nın 
“Kazahskayapoeziya v Russkom Perevode”( Kazak Şiirinin Rusçaya Çevrilmesi) (1983) 
adlı kitaplardır.  

Kazak Türkleri de diğer Türk halkları gibi İslam dininin tesiriyle Arap alfabesini çok 
eskiden tarihlerde kullanmaya başlamışlardır. Ancak bu alfabe gramer kuruluşu ve ses 
sistemi bakımından Kazak Türkçesinin seslerini karşılamada yetersiz kalmıştır. Bu görüş 
Rus Türkologları ve Ibıray Altinsarin tarafından dile getirilmiştir. Bu yüzden Kazak dilinin 
alfabe ve imlasının oluşması ve geliştirilip bir standarda kavuşturulması konularında Kazak 
dil uzmanları çok çalıştı. A. Baytursınulu Kazak alfabesini bir standarda getirip bununla 
ilgili esasları belirledi. Bundan sonra Sovyetler Birliği döneminin ilk yıllarında Arap alfa-
besi esasına dayanan Kazak alfabesi üzerinde reform yapılarak bu alfabe daha da geliştiril-
di. Ancak Arap alfabesinin üzerinde ne kadar reform yapılsa da Kazak Türkçesinin ses 
özelliklerinin tamamını yansıtamadı. Bu yüzden 1924-25 yıllarında Arap alfabesinden Latin 
alfabesine geçilmesine başlandı. 1925-26 yılları halkın çoğu Latin alfabesine geçmek konu-
sunda hemfikirdi. 1925-27 yılları Arap ve Latin alfabeleri taraftarları arasında sert tartışma-
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lar yaşanıp neticede 1929 yılında Latin alfabesi taraftarları galip çıktı. Latin alfabesi belirli 
bir dönemde ilericiliği gelişmeyi gösterse de Kazak kültürünün gelişip kalkınmasına bu 
alfabe elverişli olmadı. Bunun da eksiklikleri görülmeye başlandı. Bu eksiklikleri düzeltip 
bu geliştirmenin yerine Kiril alfabesine geçme fikri hız kazandı. Bu yüzden 1939 yılında 
Latin alfabesinden Rus alfabesinin esasında yapılan yeni yazıya geçme meselesi ele alındı. 
Rus yazı sisteminin esasında yeni alfabenin kabul edilmesini halk istiyor denildi. Böylece 
resmî organlarca hazırlanan alfabe ve imla 1940 yılında yayınlandı. Bundan sonra çok 
gecikmeden 1940 yılında bununla ilgili kanun kabul edildi. Rus yazı sistemini esas alan 
yeni alfabenin kabul edilmesi Rusçadan Kazakçaya geçen binlerce kelimenin bir standartla 
yazılması hususunda büyük bir kolaylık sağladı. Bugünkü hakikat penceresinden değerlen-
dirme yapacak olursak Arap alfabesinden Latin alfabesine, Latin alfabesinden Kiril alfabe-
sine geçmenin yukarıda söylediklerimizden başka çeşitli sebepleri de oldu. Bu Çar döne-
minden başlanıp Sovyetler Birliği dönemine ulaşan başka milletleri Ruslaştırma siyasetinin 
bir sonucuydu. Yoksa tecrübeli uzmanların fikirlerine baktığımızda bu iki yazı sistemi 
(Arap ve Latin) giderilebilecek eksiklikleri bulunmalarına rağmen halkın ihtiyaçlarını karşı-
layacak seviyedeydiler.  

Kazak dil biliminde güçlü sahalardan olan dil istatistiği son on yıl içerisinde oluşmaya 
başladı. Q. Bektayev, A. Jubanov, A. Ahabayev, S. Mırzabekov, A. Belbotayev, D. 
Baytanayeva, K. Moldabekov kısa zamanda birkaç eser ile monografya çalışmaları ortaya 
koydular. Bunlar, “Qazaq Teksiniñ Statistikası”, (Kazak Metinlerinin İstatiği) (1973).; Q. 
B. Beqtayev “Statistiko-İnformatsiyonnaya Tipologiya Tyurkskogo Teksta” (Türk Lehçele-
rine Ait Metinlerin İstatistiki Bilgileri) (1978) vb. çalışmalardır. 

Kazak dil bilimindeki başka bir saha genel (dünya) lingüistik sahasıdır. Bu konu hak-
kında B. Hasanov’un eserlerini “Yazıki Narodov Kazahstana i ih Bzaimodeystvie” (Kaza-
kistan’da Yaşayan Halkların Dilleri ve Bunların Etkileşimi) (1976) söyleyebiliriz.  

Günümüzde Kazakistan’da yaşayan milletlerin dillerini araştırma meselesi de ele alın-
maya başlandı.  F. Ali “Oçerki po Leksikie Yazıka Turok Kazahstana” (Kazakistan’da 
Yaşayan Türklerinin Dillerindeki Leksik Unsurlar Üzerine Bir deneme) (1979)  adlı çalış-
mayı  örnek olarak verebiliriz.  

Rusçanın Kazak Türkçesine olan tesirini araştırma önemli konulardan biridir. Karşılaş-
tırmalı gramerin birkaç cildini yayınlayan büyük araştırmacılar şimdi dillerin kendi arala-
rındaki ilişkileri, iki dilli problemlerle ilgilenmeye başladılar. B. Esenğaliyeva, N. 
Demesineva, B. Süleymenova, S. İsayev, Z. Ahmetjanova, Ş. Muhametjanov, M. 
Kobılenko, S. Sayna vb. bilim adamları bu konuyla ilgili eserler yazdılar. Kazak 
lengüistleri Kazakçanın dünyasından çıkıp genel dil bilimi Altayistik Türk lehçelerinin 
birbirleriyle olan ilişkileriyle ilgilenip birçok eser yazdılar. Birkaç eser genel dil bilimi 
meselelerine yönelik yazılırken [Ä. Hasenov “Til Bilimine Kirispe” (Dil Bilimine Giriş). 
A., 1990; K. Ahanov “Til Biliminiñ Negizderi” (Dil Biliminin Esasları) (1973, 1993). “Til 
Bilimine Kirispe” (Dil Bilimine Giriş) (1965); T. Qordabayev “Jalpı Til Bilimi” (Genel Dil 
Bilimi) (1983), “Qazaq Til Biliminiñ Qalıptasuv, Damuv  Joldarı” (Kazak Dilbiliminin 
Oluşma ve Gelişme Dönemleri) (A., 1995)] Diğer yandan birçok eser de genel Türkoloji, 
Türk lehçeleri ya da Moğolca, Arapça, Farsçayı  karşılaştırmak için yazıldı [Ä. 
Nurmahanov “Türki Tilderiniñ Salıstırmalı Grammatikası” (Türk Lehçelerinin 
Karşılatırmalı Grameri) (1971), K. Musayev “Leksika Tyurkskih Yazıkov v Sravnitelnom 
Osveşenii”  (Türk Lehçelerinin Mukayesli Kelime Bilimi) (M.,1975), “Alfavitı Yazıkov 
Narodov SSSR” (Sovyet Halklarının Alfabeleri) (A., 1965). Ä. Qaydarov, M. Orazov 
“Türkitanuvğa Kirispe (Türkolojiye Giriş) (A., 1992); Ğ. Aydarov “Köne Jazba Uyğır 
Eskertkişteriniñ Tili. (Eski Uygur Yazılı Abidelerinin Dili) (A., 1991); “Orhon 
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Eskertkişteriniñ Teksi” (Orhun Yazılı Abidelerinin Metni) (A., 1990); G. Sızdıqova, M. 
Qoygeldiyev, Qadırğali Biy Qosımulı jäne Onın Jılnamalar Jiynağı (A., 1991); M. 
Tomanov “Türki Tilderiniñ Salıstırmalı Grammatikası” (A., 1992); S. Qudasov “Armiyan 
Jazulı Qıpşaq Eskertkişi (Ermeni Kıpçakçasıyle Yazılan Eserler) (A., 1990); Ğ. Aydarov 
“Kültegin Eskertkişi” (Kültigin Abidesi) (A., 1995);  Ä. Ahmetov “Türki Tilderindeki Tabu 
men Evfemizmder” (A., 1995)]. Bir grup eser Kazakça ve Moğolcayı karşılaştırma amacıy-
la yazılmıştır.29 N. Sabitov, I. Rüstemov, S. Keñesbayeva Kazak Türkçesindeki Arapça 
Farsça elementleri araştırdı. I. Rüstemov “Fonetiçeskiye i Grammatiçeskiye Osobennosti 
Arabo-İranskih Vzaimostvovannii v Kazahskom Yazıke” ( Kazak Türkçesindeki Arapça ve 
Farsça Kelimelerin Ses ve Gramer özellikleri) (1963), “Qazirgi Qazaq Tilindegi, Arap-Parsı 
Kirme Sözderi” (Günümüz Kazak Türkçesinde Arapça ve Farsçadan Alınan Kelimeler) 
(1982). 

Kazak dil biliminin tarihi üzerinde önceleri durulmakla beraber temsilcileri, bunların 
sahaya olan katkılarını anlatan tanıtma yazılarından oluşan kitaplar sonraki yıllarda çıkma-
ya başladı. K. Husayinov “V. V. Radlov i Kazahskiy Yazık” (Radloff ve Kazak Türkçesi) 
(1984) vb. birçok çalışma yayımlanmıştır. 

Dilin gramer kuruluşunun detaylı araştırılmasıyla monografyaların ortaya çıkışı Kazak 
diliyle ilgili yükseköğretimde ders kitapları yazılmasına imkân sağladı. Kazak Türkçesinin 
gramer kuruluşunun araştırılmasına bağlı olarak ortaya çıkan başka bir mesele ders kitapları 
yazma meselesidir. Sovyetler Birliğinin kuruluşuna kadar Rusça ve 1900’lü yılların başla-
rında yazılan eserleri saymazsak 1930’lu yıllarda ilköğretime yönelik gramer eserleri hazır-
landı. Bunları ilk eserler olarak sayabiliriz. Daha sonraki yıllarda bu konu sistematik olarak 
ele alınmaya başlandı.  Kazak Türkçesinde ses ve şekil bilgisini kapsayan  gramer eserleri 
yazıldı. Yükseköğretimde çoktan beri “Qazaq Ädebi Tili Sintaksisiniñ Qısqaşa Qursu” (S. 
Amanjolov, 1950) “Qazirgi Qazaq Tili”, “Fonetika men Leksika” (İ. Keñesbayev, Ğ. 
Musabayev, 1962) “Qazaq Tili Orıs Gruppalarına Arnalğan Qazaq Tili Oquvlıqtarı” (Kazak 
Türkçesi Eğitim Dili Rusça Olanlar İçin Ders kitabı) (İ. Mamanov 1961), “Qazirgi Qazaq 
Tili. Sintaksis” (M. Balaqayev, T. Qordabayev (1965) “Qazirgi Qazaq Tili”. Morfologiya” 
(A. Isqaqov, 1964), “Qazirgi Qazaq Tili. Etistik” (I. Mamanov, 1966), “Qazaq Tili. 
Peduçilişçe Studentterine Arnalğan Oquvlıq” (Ğ. Äbuhanov, 1967), “Qazaq Tiliniñ 
Stilistikası” (M. Balaqayev, E. Janpeyisov, M. Tomanov, 1966), “Til Bilimine Kirispe” (K. 
Ahanov 1965), “Qazaq Dialektologiyası” (Ğ. Qaliyev, Ş. Sarıbayev, 1967), “Köne Türki 
Jazba Eskertkişterinin Tili” (Ğ. Aydarov, Ä. Kurışjanov, M. Tomanov, 1971), “Qazaq 
Adebi Tilinin Tarihı” (M. Balaqayev, R. Sızdıqova, E. Janpeyisov, 1968), “Türki Tilderiniñ 
Salıstırmalı Grammatikası” (Ä. Nurmahanova, 1971), “Köne Türki Jazba Eskertkişterinin 
Tili” (Ğ. Aydarov, Ä. Kurışjanov, M. Tomanov, 1971), XVIII-XIX yy. “Qazaq Ädebi 
Tiliniñ Tarihı” (r. Sızdıqova A., 1984), “Qazaq Tili” (Ş. Bekturov, M. Serğaliyev, 1979), 
“Qazaq Ädebi Tiliniñ Tarihı” (S. İsayev, 1989), “Qazirgi Qazaq Tilindegi Negizgi 
Grammatikalıq Uğımdar” (kazak Türkçesindeki Esas Gramerlik Kavramlar) (1992). 
“Qazaq Tili” (1993, 1996), “Qazaq Ädebi Tiliniñ Tarihı” (1996) ders kitaplarıyla Kazak 
Türkçesinin öğretilmesinde kullanılmaktadır.  

Ekim devriminden önce Kazak Türkçesi bağımsız bir ders olarak okutulmadığı için 
bunun yöntem ve metotları da yoktu. Kazak Türkçesi yöntem ve metotlarıyla ilgili ilk ma-
kaleler 1920’li yılların sonlarına doğru yayınlanmaya başlandı. Kazak Türkçesi yöntem ve 
metotlarının temelini atan A. Baytursunulu ile T. Şonanulı’nun izini takip eden yöntem ve 
metot uzmanları Ğ. Begaliyev “Bastavış Mektepke Qazaq Tilinin Metodikası” (İlköğretim 

                                                 
29 İ. Kenesbayev, Ä. Qaydar, Ş. Sarıbayev, S. İsayev, N. Väliulu’nın eserlerine bakınız. 
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Okullarında Kazak Türkçesinin Metotları) (1940), Ä. Säduvaqasov “Savat Aşuv 
Metodikası” (Aydınlanma Metotları) (1940), “Qazaq Tiliniñ Metodikalıq Qural” (Kazak 
Türkçesinin Metot Kitabı)  (1940), S. Jiyenbayev  “Ülkenderge Hat Tanıtuv Metodikası” 
(Yetişkinler İçin Okuma-Yazmayı Öğretme Metotları), (Qızılorda, 1935), Ş. Sarıbayev 
“Jazdırıp Üyretüvdiñ Ädisteri” (Yazdırarak Öğretmenin Metotları), (Taşkent., 1932), 
“Mektep Täjirbieleri” (Okul Tecrübeleri) (1941) vb. araştırmacılar bir çok çalışma ortaya 
koydu. Sonra 1950-70 yıllları Ä. Ermekov, I. Mamanov, D. Älimjanov, G. Ämirov, E. 
Köşerbayev, H. Arğınov,İ. Uyıqbayev, M. Jubanova, B. Kätembayeva, A. İsabayeva, B. 
Baymuratova, B. Qulmağambetova, J. Adambayeva, S. Rahmetova, M. Oraşeva, vb. araş-
tırmacılar Kazak Türkçesinde yöntem ve metot meselelerini araştırmada bir yarış içerisine 
girdiler ve değerli eserler bıraktılar. Bu dönemdeki monografya türündeki araştırmalardan 
aşağıdaki eserleri sıralayabiliriz. Ä. Ermekov, “Grammatikalıq Taldav” (Gramer Değerlen-
dirmesi) (1958), H. Arınov “Qazaq Tili Sintaksisi Metodikasınıñ Negizderi” (Kazak Türk-
çesi Cümle Bilgisi Metotlarının Esasları) (1969), D. Älimjanov, I. Mamanov. “Qazaq Tilin 
Oqıtuv Metodikası” (Kazak Türkçesini Öğretme metotları) (1965), İ. Uyıqbayev, D. 
Älimjanov, B. Kätembayeva,A. Ooşqarov  “Qazaq Tili Metodikasınıñ Mäseleleri (Kazak 
Türkçesi Metotlarının Meseleleri) (1969), İ. Uyıqbayev “Mektepte Qazaq Tilin Oqıtuv 
Mäseleleri” (İlköğretimde Kazak Türkçesini Öğretme Yöntemleri) (1957), “Qazaq Tili 
Metodikası Oçerkteri” (Kazak Türkçesi Metotları Denemesi) (1962), “Fonetikanı Oqıtuv” 
(Ses Bilgisini Okutma Metotları) (1965), F. Musabekova “Tınıs Belgilerin Oqıtuvdıñ 
Keybir Mäseleleri” (Noktalama İşaretlerini Öğretmenin Bazı Meseleleri) (1959), M. 
Jubanova “I Klasta Savat Aşuv Mäselesi” (Birinci Sınıfta Bilgi Verme Meselesi) (1957) vb. 
çalışmalar yapılmıştır.  

Kazak Türkçesinin araştırılma tarihinin bugünkü durumu hakkında söz ettiğimizde Ka-
zakistan dışında Kazak Türkçesiyle ilgili yapılan araştırmalardan söz etmeden geçemeyiz. 
Öncelikle belirtmemiz gereken konu Kazak Türkçesinin bazı yabancı ülkelerinin (Prag 
Üniversiteleri, Japonya ve Türkiye vb.) üniversitelerinde ayrı bir ders olarak okutulmasıdır. 
Kazak Türkçesi bazı yabancı bilim adamlarının araştırma konusunu da oluşturmaktadır. 
Mesela, Macaristandaki Yu. Nemet’in başkanlığında hazırlanan “Sovet Turkologiyası” adlı 
bibliyografyada Kazak Türkçesiyle ilgili çalışan bilim adamlarının iki yüze yakın eseri yer 
almıştır. Moğolistan’da “Moğolşa-Qazaqşa sözdik” yayınlandı. Moğol bilim adamı 
Buhatulı Bazılhan Moğol ve Kazak dillerinin ilişkileri hakkında Moğolca eser30 yazdı. 
Ayrıca büyükçe  Kazakça-Moğolca büyük sözlük yayınladı. Çekoslovakya İlimler Akade-
misi bünyesindeki Doğu Ülkeleri Araştırma Enstitüsünün çalışanları Lyudek Grjebiçek 
Abay’ın eserlerinde   kelimeleri kullanma özellikleri hakkında tez hazırlamıştır. Lyudek 
Grjebiçek’in “Abay Kunanbayev Ölenderindegi Davıstı Dıbıstardıñ Funktsiyası” (Abay 
Kunanbayev’in şiirlerindeki Ünlülerin Fonksiyonları) adlı makalesi “Oriantal” dergisinde 
yayınlandı. “Abay Leksikasının Keybir Yerekşelikteri” (Abay’ın Kullandığı Kelimelerin 
Bazı Özellikleri) adlı makalesi Kazakistan ilimler akademisi dergisinde yayınlandı. Alaman 
Türkoloğu İ. Benzing’in yayınladığı “Altay Filologiyasına Kirispe” adlı eserinde Kazak 
Türkçesi adlı bölüm bulunmaktadır. Bu bölümde yazar Kazak kelimesinin kökeni, etimolo-
jisi hakkında bilgi vermektedir. Kazakların dili hakkında bu dilin zengin edebiyatı hakkında 
çok eski  asırlardaki bilgilerin az olmasını üzüntü ile karşılayıp Kazakların kültür bakımın-
dan üst seviyede olduğunu, dilinin zengin ve edebî olduğundan söz eder. Tanınmış Fransız 
Türkolog I. Bazen 1954 yılında M. Balaqayev, İ. Keñesbayev, A. Isqaqov, Ğ. Musabayev, 
N. Savranbayev’in yaar olduğu “Qazirgi Qazaq Tili” adlı esere tanıtım yazmıştır. Bu tanı-

                                                 
30 B. Bazılhan, Monğol-Qazaq Tilderiniñ Salıstırmalı Tarihi Grammatikası”. Bayan-ölgey, 1973. 
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tım yazısı Paris Lengüist Merkezi’nin bültenlerinde yayınlanmıştır. 1959 yıllında J. 
Deny’nin editörlüğüyle yayınlanan “Türki Filologiyasınıñ Negizderi” (Türk Filolojisinin 
Esasları) adlı hacimli eserin içerisinde Kazak Türkçesinin ses bilgisi,  gramer sistemi açık-
lanmıştır. Kazak Türkçesi 1993 yılından itibaren Türkiye’de üniversitelerin Fen-Edebiyat 
Fakülteleri ve edebiyat fakültelerinde açılan Çağdaş Türk lehçeleri ve Edebiyatları bölüm-
lerinde ders olarak okutulmaktadır. Bu derse bağlı olarak Kazakların edebiyat, kültür ve 
tarihleriyle ilgili seçimlik dersler de okutulmaktadır. Bu bölümlerde ders vermek üzere 
hazırlanan uzmanlar Kazak Türkçesiyle ilgili önemli çalışmalar31 yapmaktadırlar.   

Belli bir olgunluğa erişen Kazak dil biliminin başarıları çok olsa da hâlâ bu sahada söz 
edilmeyen, çözülmeyen meseleler bulunmaktadır. Bunlar genel halkın dili bunun içerisinde 
edebî dilin tarihinin yazılması, Kazakistan çevresindeki çeşitli milletlerin birbirlerine olan 
tesirleri, iki dillilik, çok dillilik sürecini araştırma, büyük yazarların eserlerinde kullanmış 
oldukları kelimelerin sözlüğünü yapma, Kazak Türkçesinin akademik ve tarihi gramerini 
hazırlama, diyalektoloji atlasının yazılması, dilin ses sisteminin deneysel türde ayrıntılı 
olarak araştırılması, Rusça-Kazakça, Kazakça-Rusça sözlükleri hazırlama, Kazakçadaki 
yabancı kelimelerin sözlüğünü hazırlama, çeşitli sahalarıyla ilgili bugünkü gibi küçük değil 
büyük terminoloji sözlüğünü hazırlama, sözlük bilimindeki teorik meseleleri çözme, edebi-
yat ve folklor eserleriyle ilgili dili daha ileri düzeyde araştırma, bugünkü aktüel bakımından 
beklenilmeden araştırılmayı gerektiren bir kültürü ve sitil meseleleri hakkında monografya 
türünde eserler verme, dil biliminin yeni metotlarını kullanma Kazak Türkçesi dünyasından 
çıkıp genel Türkoloji ya da dil bilimi meseleleriyle ilgilenme, Kazak Türkçesinin ses siste-
minin matematiksel lengüistik yöntemleri aracılığıyla ayrıntılı araştırma ve benzeri mesele-
ler gündeme konulmalıdır. Bilim, sanat, teknik vb. sahalarla ilgili olarak terimlerin daha da 
geliştirilmesi gerekmektedir. Mümkün olduğunca bunların kullanıla gelmekte olan Rusçala-
rı için Kazakça karşılıklar bulunmalıdır. Leksik yeni kullanımlar genişletilmelidir. Bunun 
için genel dil zenginliği ile gerekli durumlarda ağızlardan yararlanılmalıdır.  

Alınma kelimelerin, özellikle Rusçadan ve Rusça aracılığıyla Kazakçaya giren Batı dil-
lerinden olan kelimelerin kullanılma ilkeleri belirlenmelidir. Kelimelerin söylenişi ve yazı-
mı ile ilgili devam etmekte olan karışıklıkların bir seviyeye getirilmesi gerekmektedir. İmlâ 
konusuna dikkat çekip bazı hususların daha da olgunlaştırılması gerekmektedir. Yer ve 
şahıs adlarının yazılışı ve söylenişi ile ilgili belli bir standardın sağlanması gerekmektedir. 
Kazak Türkçesinin edebi dil olarak ortaya çıkma sürecinin Türk dilinin tarihi metinlerinin 
incelenerek daha iyi açıklanması gerekmektedir. 

 Bunun gibi Kazak dil bilimiyle ilgili teorik ve pratik meselelerin tamamı bugünkü tek-
noloji ve bilgisayarın imkânlarından faydalanılması gerekmektedir. Önümüzdeki araştırma-
ların bu istikamette yürütülmesi gerekmektedir.  
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Özet  
Türklerin çok zengin ve eski devlet gelenekleri vardır. Bu geniş bir konu 

olduğundan araştırmacıların devamlı ilgisini çekmiştir. Buna rağmen bir çok 
Avrupa ve Rus tarihçileri, Türk devlet geleneği tarihini devamlı olumsuz yanlarıyla 
ortaya koymuşlardır. Bu yazıda; Azerbaycan topraklarında yaşayan eski etnik 
kavimlerin devletçilik tarihi ile Orta Asya ve Kuzeydoğu Avrupa’da yaşayan 
kavimlerle de ilgili bilgiler vermektedir. 

Anahtar kelimeler: Türkler, Azerbaycan tarihi, Azerbaycan toprakları, Orta 
Asya, Kuzeydoğu Avrupa 

 
Abstract 
Turks possess very rich and ancient public traditions. Despite of this fact, the 

present problem was not object of the investigation in Azerbaijan historical 
tradition until the present time in the researches of some Western European and 
Russian historians the statehood history of ancient ethnoses that lived in Azerbaijan 
territory are also not studied as well. 

In this article, individually is followed analyses of the viewpoints about the 
researched issue. The information about the ethnoses that lived in Central Asia and 

                                                 
* Bakı Dövlət Universitetinin «Türk və Qafqaz Xalqları Tarixi» Kafedrasının Müdürü/ 
AZERBAYCAN 
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South-Eastern Europe and about their overangements are also mentioned in the 
certain article. 

Key words: Turks, Azerbaijan historical, Azerbaijan territory, Central Asia, 
South-Eastern Europe. 

 
 
Türk xalqları  zəngin dövlətçilik ənənəsinə malikdir (Özdək. 1992:28). Lakin 

bu problem Azərbaycan türkşünaslığında indiyədək xüsusi tədqiqat predmeti 
olmamışdır. Bir sıra Qərbi Avropa və rus tarixçilərinin əsərlərində ümumiyyətlə 
türk xalqlarının dövlətçilik tarixi məsələsində yanlış mövqe nəzərə çarpır. Bunun 
iki əsas səbəbi vardır: birinci, indiyədək qədim dövrdə (əsas etibarı ilə e.ə. I 
minillikdə və eranın ilk əsrlərində) Mərkəzi Asiyada və Cənub-Şərqi Avropada 
antik mənbələrdə adları «Kimmer», «Skif», «Sak», «Sarmat», «Massaqet» və s. 
kimi çəkilmiş qədim etnosların İrandilli sayılması (Azərbaycan tarixi,1998:167-
169); ikinci, Azərbaycan ərazisində e.ə. I minillikdə və eranın I minilliyinin I 
yarısında mövcud olmuş Manna, Maday, Atropatena və Alban dövlət qurumlarını 
yaratmış etnosların hurridilli (mannalar), Dağıstandilli (albanlar) və İrandilli 
(madaylar və atropatenalılır) hesab edilməsi. İndi bu etnosların Altay dil ailəsinin 
Türk qoluna mənsub olmaları baxışı vardır (Вестник древней истории, № 1) və 
bəzi Azərbaycan tədqiqatçıları tərəfindən qızğın müdafiə olunmaqdadır 
(Гейбуллаев.1991). Bu məqalədə həmin baxışların ayrı-ayrılıqda təhlilinin 
verilməsi məqsədi güdülmür, çünki, Azərbaycan ərazisində e.ə. I minillikdə 
türkmənşəli etnosların yaşaması baxışı hələ elmi diskussiya vəziyyətindədir. Ona 
görə də, bu məqalədə Azərbaycan ərazisində yaşamış qədim etnosların dövlətçilik 
tarixi məsələləri əhatə olunmamışdır. Təkçə bunu deməklə kifayətlənirik ki, bu 
baxışın tarixi həqiqəti əks etdirməsi sübut olunsa, onda Ön Asiyanın və Cənubi 
Qafqazın qədim tarixinin bir sıra problemlərinin yeni aspektdə araşdırılması 
vəzifəsi qarşıda durur. Lakin qeyd edilməlidir ki, e.ə. I minillikdə Orta Asiya və 
Qazaxıstan ərazilərində və Cənub-Şərqi Avropada yaşamış kimmerlərin, sakların, 
massaqetlərin və sarmatların İrandilli sayılması baxışı arxeoloji qazıntılar 
nəticəsində aşkarlanmış maddi-mədəniyyət nümunələrinin elmi təhlili ilə təkzib 
olunur. Belə ki, məsələn, Cənub-Şərqi Avropada kimmerlərə, skiflərə, sarmatlara 
aid edilən maddi-mədəniyyət və incəsənət nümunələrinin (məsələn, ox ucluqları, 
qılınc, xəncər, «skif heyvan stili» və s.). Tunc dövrünə və sonrakı əsrlərə aid olan 
Uralətraflı, Altay və Mərkəzi Asiya arxeoloji mədəniyyətləri ilə mənşə birliyi sübut 
olunmuşdur (Тереножкин. 1976: 182, 208; Смирнов. 1968:41, 44, 45; Смирнов. 
1981: 9, 12, 116) 

 Mərkəzi Asiya xalqlarının tarixlərinə dair ümumiləşdirilmiş əsərlərdə sakların 
həmin ərazilərdə Tunc dövründən yaşadıqları və onların türk mənşəli olmaları 
göstərilmişdir (История Казахской ССР. 1957:40). Antropoloq V.V. Qinzburqa 
görə e.ə. I minillikdə Qazaxıstan ərazisində yaşamış sakların Dağlıq Altayla 
genetik birliyi vardır (Гинзбург. 1956: 245). 
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 Ona görə də biz antik mənbələrdə adları «Kimmer», «Skif», «Sak», «Sarmat», 
«Massaqet» və s. kimi göstərilmiş qədim etnosların türkmənşəli olması baxışının 
tərəfində dururuq və deməli, türk xalqlarının dövlətçilik tarixinin e.ə. I minilliyin 
əvvələrindən başlandığı fikrini ortaya qoyuruq. Problemin bu aspektdə qoyuluşu ilə 
əlaqədar olaraq qədim dövrdə və erkən orta əsrlərdə türkmənşəli xalqların dövlət 
qurumlarının iki tipinin mövcud olması ayırd olunur: 

1. Skif köçəri maldarlıq təsərrüfatı həyat tərzi əsasında yaranmış dövlət 
qurumları (kimmerlərin, skiflərin, sarmatların, massaqetlərin, hunların, avarların, 
Altay türklərinin, oğuzların və b. dövlətləri). Bu etnosların ictimai qurumları əsas 
etibarı ilə hərbi demokratiya (kimmerlər, skiflər, saklar, massaqetlər, hunlar və 
avarlar) və erkən feodalizm (Türk xaqanlığı, Cucan və Tele xaqanlığı, Oğuz 
dövləti və b.) idi (Smirnov:14; Антонов. 1984:20; Гумилев 1967; Бернштам 
.1951: 3-6.). 

2. Oturaq (əkinçilik) həyat tərzi ilə köçəri maldarlığın birgə mövcud olması 
əsasında yaranmış türk dövlət qurumları (Kuşan, Ağhun (yaxud Eftallar), 
Qaraxanlar, Xarəzmşahlıq, Xəzər və Bolqar dövlətləri və b). İctimai quruluşça bu 
dövlətlər quldar və erkən feodalizm qurumları kimi səciyyələndirilir. Oturaq əhalisi 
olan müəyyən bir ərazidə köçəri maldar tayfa ittifaqının yaratdığı dövlət qurumu 
forması Mərkəzi Asiyada erkən orta əsrlər dövrü üçün səciyyəvidir. V.V. Bartold 
bu dövlət qurumlarından danışarkən yazır ki, belə dövlətlərdə köçəri maldarlıq 
qaydaları yerli mədəni qaydalarla qarışır və nəticədə köçəri hakimiyyət ilə yerli 
oturaq əhali arasında özünəməxsus münasibətlər təşəkkül tapır (Бартольд . 1964: 
28). Lakin hər iki halda dövlət qurumlarının funksiyası eynidir: dövlət idarəçiliyi 
müəyyən ərazi daxilində cəmiyyətin idarə sisteminin tənzimlənməsidir və buna 
uyğun olaraq dövlət qurumunun xarici və daxili vəzifələri ön plana çıxır: birinci 
daxildə tayfaların vahid hakimiyyətdə birləşdirilməsi və ikinci, dövlətin ərazisinin 
xarici basqından qorunması ilə yanaşı həmin ərazinin qonşu ölkələr hesabına 
genişləndirilməsi. 

Tədqiqatçılara görə Tunc dövrünün başlanması ilə köçəri maldarlıq təsərrüfat 
sahəsi təşəkkül tapır. Təsərrüfatın ən intensiv istehsal sahəsi hesab olunan 
maldarlığın sürətlə inkişafı atçılığın inkişafı ilə müşayiət olunurdu. Metaldan döyüş 
alətlərinin yaranması ilə bir vaxta düşən atçılıq çoxlu mal-qara sürülərinin geniş 
otlaqlarla təmin olunması zərurəti ilə əlaqədar olaraq qonşu və uzaq etnosların 
ərazilərinin zəbt olunması üçün şərait yaradır ki, bu da öz növbəsində tayfa 
ittifaqlarının yaranmasını və onların miqrasiyasını şərtləndirmişdir (Смирнов. 
1981:9-10). Müəyyən edilmişdir ki, maldar ellərdə icma quruluşundan sinfi 
quruluşa keçid yalnız hərbi demokratiya ola bilər. Bu quruluşun səciyyəvi cəhəti 
tayfanın üzvlərinin yığıncağı formasında hakimiyyətin tayfa ittifaqına daxil olan 
tayfalara məxsus olmasıdır. Etnosun siyasi quruluşunu təmsil edən başçılar da 
yalnız yığıncaqlarda seçilirdilər. Deməli, hərbi demokratiya ibtidai icma 
quruluşunun davamıdır, lakin icma quruluşundan fərqli olaraq hərbi demokratiya 
quruluşu dövründə müharibə maldar etnosun həyatını və yaşayışını tənzim edən 
funksiyaya, başqa sözlə, mal-qara üçün yeni ərazilərə malik olma peşəyə çevrilir. 
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Hərbi demokratiya etnosun həyatında iki mühüm zərurətlə bağlı olur: yeni 
otlaqların ələ keçirilməsi və qarət. Qul əməyi oturaq və əkinci xalqların dövlət 
qurumları üçün səciyyəvi olmuşdur. 

Yuxarıda adlarını sadaladığımız qədim türk mənşəli etnosların sırf köçəri 
maldarlıqla məşğul olmuş hissəsinin hərbi demokratiya quruluşlu dövlət 
qurumlarına qısaca nəzər salaq. 

Qara dənizin şimal çöllərində və Krımda yaşamış kimmerlərin haqqında 
Herodot (e.ə. V əsr) yazır ki, onların başçıları basilevs («çar») adlanır  (Herodot, 
IV: 11.). Onun məlumatlarından («başçılar» ifadəsini işlətməsində) belə çıxır ki, bu 
etnos tayfa ittifaqından ibarət idi və hər tayfanın da öz başçısı vardı. Təəssüf ki, 
antik mənbələrdə türkdilli xalqlarda dövlət qurumunun necə adlandırıldığı 
göstərilməmişdir. Rəfiq Özdəkə görə ümumiyyətlə qədim türklərdə dövlət qurumu 
«El» («İl») adlanmışdır (Rəfiq Özdək.1992; 29). Kimmerlərin siyasi quruluşu 
haqqında Herodot yazır ki, bütün məsələlər yığıncaqlarda həll olunurdu. Məsələn, 
sakların Orta Asiyadan kimmerlərin ölkəsinə basqını ilə əlaqədar olaraq vəziyyət 
yığıncaqlarda müzakirə edildikdə tayfa üzvləri başqa ölkəyə çıxıb getməyi təklif 
etdiyi halda, başçılar buna etiraz edərək ölənə qədər qalmağı təklif etmişdilər. 
Lakin xalqın qərarını poza bilmədiklərinə görə başçılar bir-birini öldürməyi qərara 
almışdılar. Bundan sonra yığıncaqlarda yeni başçılar seçilmiş və onların başçılığı 
ilə kimmerlər Cənubi Qafqaza, buradan Ön Asiyaya köçmüşdülər. (  Дьяконов. 
1956; 123) 

 Qədim şərq mənbələrində Ön Asiyada kimmerlərə başçılıq etmiş üç başçının 
adı çəkilmişdir: Teuşpa, Tuqdame və Sandakuru ( Дьяконов. 1956; 123). 

E.ə. VII əsrdən başlayaraq Qara dənizin şimal çöllərində yaşayanlar antik 
mənbələrdə skit (skif) adlandırılır (17). Antik mənbələrdə onların bir sıra çarlarının 
adları qeyd olunmuşdur: Aspak (e.ə. VII əsr), Sparqapit (e.ə. VII əsr), Taksak (e.ə. 
513-cü il), Atey (e.ə. IV əsr) və b. Bundan başqa Herodot bir sıra skif 
hökmdarlarının adlarını çəkir: Savli, İdantirs, Aryapit, İskil, Tur, Pollak, 
Oktamasad, Skopas, Tarqitay, Kolaksay, Arpaksay və b ( Herodot, IV: 5, 76, 78, 
80, 120; Qeybullayev: 140-147.) 

 Herodot və ondan sonrakı antik müəlliflər skiflərdə başçıların xalq 
yıxıncaqlarında seçildiklərini yazırlar ki, bu da məhz yuxarıda deyildiyi kimi hərbi 
demokratiyanın səciyyəvi cəhətidir (Smirnov.1981: 9-10.). 

E.ə. VII-IV əsrlərdə skiflərdən şərqdə - Azov dənizi sahillərində yaşayan 
tayfalar antik mənbələrdə savromat (Herodot, IV: 21; Smirnov.1981: 9-10.) və e.ə. 
IV əsrdən sonra sarmat adlandırılır (Smirnov.1981: 9-10.). Plini (I əsr) 
sarmatlardan danışarkən onların çoxlu tayfalardan ibarət olduğunu qeyd etmişdir 
(Plini IV, 15, 19.). Avropa və Rus tədqiqatçıları sarmatları irandilli sayırlar. Lakin 
K.F. Smirnov arxeoloji qazıntıların nəticələri əsasında sarmatların Cənubi Uraldan 
gəldiklərini və Cənub-Şərqi Avropada sarmatlara aid olan maddi-mədəniyyət 
nümunələrinin Sibirdə və Qazaxıstanda Andronovo arxeoloji mədəniyyəti ilə 
mənşə birliyinə malik olduğunu müəyyən etmişdir (Smirnov.1981: 10, 12, 18, 
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116). E.ə. IV əsrdə skiflərin çarı, 90 yaşlı Atey Makedoniya çarı II Filippə məğlub 
olduqdan sonra Qara dənizin şimal çöllərində skiflərin ağalığı sarmatlara keçir. 

Mənbələrdə sarmatlarda qadın başçılar barədə də məlumatlar vardır. Həqiqətdə 
də K.F. Smirnov sarmatlara aid olan bir kurqanda dəfn edilmiş qadının yanında 73 
sm. uzunluğunda qılınc aşkar etmişdir. Sarmatların dövlət qurumu barədə 
mənbələrdə məlumatlar yoxdur, lakin onlarda təsərrüfatın əsasını köçəri maldarlıq 
təşkil etməsi və ona görə də hərbi demokratiya şəraitində yaşadıqları şübhəsizdir. 

E.ə. I minillikdə Orta Asiya və Qazaxıstan çöllərində Sak və Massaqet tayfa 
ittifaqları məlumdur. Saklar maldarlıqla məşğul olurdular. Lakin onların 
hökmdarları var idi. Antik müəllif Ktesiy Orta Asiya saklarının Maday (Midiya) ilə 
müharibə etdiklərini yazmışdır ki, bu da saklarda dövlət qurumunun olduğunu 
göstərir. E.ə. VI əsrdə İran Əhəmənilər dövlətinin başçısı Kirin saklara qarşı 
müharibəsi ilə əlaqədar olaraq mənbələrdə Sak ordusunun başında Sakestar, Amorq 
və Omir adlı üç sərkərdənin durması göstərilir (История, 1955; 41). Deməli, 
saklar üç tayfa ittifaqından ibarət edirlər. Orta Asiya və Qazaxıstan xalqlarının 
tarixlərinə dair ümumiləşdirilmiş əsərlərdə Sakların və Massaqetlərin hərbi 
demokratiya şəraitində yaşadıqları göstərilmişdir (История, 1955:.58; 
История,1957: 35; Акишев, 1963:4) 

 E.ə. V əsrdən sonra Qazaxıstan ərazisində Sak tayfa ittifaqında siyasi 
hegemonluq Usun adlı tayfalara keçmişdir. Massagetlər Xəzər dənizindən şərqdə 
yaşayırdılar. Onların ictimai və iqtisadi quruşları barədə məlumat yoxdur. Lakin 
antik mənbələrdən aydın olur ki, e.ə. I minilliyin ortalarında Massaqet tayfa qadın 
ittifaqına başçılıq edirdi ki, bu məhz hərbi demokratiyanın səciyyəvi xüsusiyyətidir 
(Кузьмина.1977: 88). 

Qədim dövrdə hərbi demokratiya tipli dövlət qurumu hunlara aiddir. E.ə. III 
əsrdə Mərkəzi Asiyada hunların ilk dövlət qurumu tədqiqatçılar tərəfindən hərbi 
demokratiya səciyyəli dövlət sayılır. Dövlətin ərazisində tayfaların hər birinin öz 
ərazisi varidi və dövlət məsələləri də yığıncaqlarda həll olunurdu ( Акишев, 
1963:10). Hökmdar Metenin dövləti 24 tayfadan ibarət olduğuna görə ərazi 24 
əyalətə bölünmüş və hər əyalətin başına sərkərdələr təyin edilmişdir. Belə idarə 
sistemi hərbi demokratiyanın məhsulu idi. Bu xüsusiyyət eranın ilk əsrlərində 
Cənubi-Şərqi Avropada yaranmış Hun dövlətinə də aiddir. Burada hunların antik 
mənbələrdə adları Akadsir, Altziyagir, Alpildzur, Ankizqir, Bittiqur, Kutriqur, 
Onaqur, Saraqur, Tunqur, Utiqur və başqa kimi yazılmış tayfalardan ibarət olması 
məlumdur (Джафаров.1993;4). Mənbələrdə hunların maldarlıqla məşğul olmaları 
barədə məlumatlar çoxdur və ona görə də doğru olaraq onların hərbi demokratiya 
şəraitində yaşamaları göstərilir. 

Hərbi demokratiya qurumunun idarə olunması aşağıdan yuxarıyadək 
yığıncaqların qərarlarına əsaslanırdı. 

Şərqi Avropada Hun xaqanlığı və Avar xaqanlığı ilə türk xalqlarının tarixində 
hərbi demokratiya quruluşu sona yetir və bundan sonra köçəri maldarlıqda erkən 
feodal türk dövlətləri yaranır. Qeyd edilməlidir ki, türk xalqlarının erkən feodalizm 
dövründə ictimai-siyasi strukturları lazımi dərəcədə öyrənilməmişdir. 
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Ümumiyyətlə, hərbi demokratiya və erkən feodalizm quruluşlarının iqtisadi və 
siyasi məqamları (siniflərin yaranması, torpaq və malqara üzərində mülkiyyət 
formaları və s.) aydın deyil. İbtidai icmanın inkişafının hansı mərhələsində və hansı 
formasında erkən feodalizm quruluşu yaranır - sualına hələ cavab tapılmamışdır. 
Feodalizmin genezisi və mahiyyəti haqqında diskussiyalar yaxınlara qədər davam 
edirdi (Данилова. 1968;27-66). Digər tərəfdən, qədim türk xalqlarında 
sinifyaranma etnosların tez-tez dəyişkənliyi ilə müşaiyət olunurdu 
(Новосельцев;1972). Xüsusilə Orta Asiyada əkinçi (oturaq) sosial strukturları ilə 
köçəri maldarların sosial strukturlar arasında bütün erkən orta əsrlər boyu sintez 
prosesi ilə yeniləşirdi və ona görə də feodal aslılığının çoxlu formaları varidi. 
Eranın ilk əsrlərində Altaydan başlamış Dunaya qədər nəhəng ərazini əhatə edən 
böyük Bozqırda (çöldə) yaşamış köçəri türk tayfalarının qurumları idi. Bu 
qurumları VI əsrdə Altayda yaranmış Türk xaqanlığı əvəz edir. Türk xalqlarının 
tarixində bu dövlət ilk erkən feodal dövləti hesab olunur. Bu dövlətdə başçı 
«kaqan» idi, lakin o, monarx deyildi. Ölkə əyalətlərə bölünmüşdü, onların başçıları 
(şad) kaqanın nəslindən təyin olunurdu. Deməli, nə xan, nə də yerli hakimlər artıq 
xalq yığıncaqlarında seçilmirdilər. Hakimiyyət nəsli idi. Paytaxt yox idi, kaqan 
hərbi düşərgədə, alaçıqda yaşayırdı, lakin qızıl taxta otururdu (Sümer.  1992). 
Sıravi əhali «kara budun» (budun «xalqı mənasında idi») adlanırdı. «Kara» dedikdə 
tayfaların üzvləri nəzərdə tutulurdu, tayfalar isə tayfa ittifaqlarında birləşmiş 
xalqda idilər. Tayfa ittifaqlarının adamı isə «Oğuz» adlanırdı. Məsələn, uyğurlar 
«toğuz-oğuz», «karluklar iç oğuz» adlanırdılar. Bu, könüllü tayfa birləşmələri idi. 
Lakin kaqanın fərmanı ilə yaradılmış tayfa birləşmələri «budun» adlanırdı. 
Məsələn, türk rum yazılarında Dulu və Nuşibi tayfa birləşmələri müvafiq surətdə 
«Budun» və «on ok budun» kimi qeyd olunmuşdur ( Sümer. 1992). 

Türk xaqanlığından sonra Mərkəzi Asiya ilk erkən feodal dövləti Qırğız 
xaqanlığı idi. Arxeoloji qazıntılar nəticəsində bu dövlətin mərkəzi ərazisi olmuş 
Minusin çökəkliyində çoxlu miqdarda varlı adamlara məxsus qəbirlər və onlarda 
əşyalar göstərir ki, qırğızlarda sinfi təbəqələşmə baş vermişdir. Ölkə 6 feodal 
malikənasindən ibarət olan əyalətə bölünmüşdü. Əyalət «baq», «baq»ın əhalisi isə 
«kara» («qara camaat» mənasında) adlanırdı (История ;124-125) 

Oturaq həyat tərzinə malik erkən feodal tipinə Volqaboyu Bulqar dövləti misal 
göstərilə bilər. Bu dövlət əvvəlcə Cənubi-Şərqi Avropada köçəri həyat keçirmiş 
bolqarların bir hissəsinin IX əsrdə Volqaboyuna köçəri oturaq həyata keçməsi 
nəticəsində yaranmışdı. Qeyd edilməlidir ki, köçəriləri oturaq həyata keçirən dövlət 
yaratmaları ilk dəfə bu bolqarlara aiddir. Bu dövlətin Bolqar, Suvar, Oşel, 
Kermençuk və b. şəhərləri vardı. X əsrdə Bolqarlarda feodal münasibətləri 
formalaşmaşdı (Очерки, 1958; 683) 

Köçəri maldarlıq həyat tərzi ilə məşğul olan türk tayfalarının erkən feodalizm 
quruluşu şəraitində yaşamış böyük qurumlardan biri Oğuz dövlətidir. Mənşə etibarı 
ilə hunlara aid edilən və VI-VII əsrlərdə Türk xaqanlığında yaşamış oğuzlar VIII-
IX əsrlərdə Sır-Dərya çayının sahillərində məskun idilər. Onların 15-20 min 
nəfərlik suvari ordusu olan bir hissəsi 1035-ci ildə Xorasana köçmüş, Qəznəvi 
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dövləti ilə qanlı döyüşlərdən sonra işğalçılıq müharibələrinə keçərək qısa tarixi 
müddət ərzində Bizansa qədər böyük ərazini işğal etmişdilər. Oğuzlar da hunlarda 
olduğu kimi 24 tayfadan (boydan) ibarət idilər. Boyun başında duran hakim «beg» 
adlanırdı. Hər bəyin 40 nəfərlik süvari hərbi silahdaşı vardı. Bu silahdaşlar «yol-
daş» adlanırdı ( Sümer. 1992;117). 

Oğuzlarda sinfi təbəqələşmə vardı və onlar yüksək, orta və aşağı təbəqələrə 
bölünürdülər. Azad tayfa üzvlərini birləşdirən icma «el» adlanırdı ( Sümer. 
1992;117). Doğrudur, hələ Sırdərya hövzələrində olarkən oğuzların az qismi oturaq 
həyata keçmişdi, lakin köçər oğuzlar onlara istehza ilə «yantuq» (tənbəl) deyirdilər, 
çünki onlar köçərilik etmirdilər ( Sümer. 1992;117). 

Köçəri həyat tərzində feodal münasibətlərinin xüsusiyyətləri vardır. Feodala 
müəyyən ərazi adamlarla birlikdə təhkim olunmur, ərazidəki adamlar təhkim edilir, 
çünki ərazi hər bir tayfaya məxsus olub mal-qaranın otarılması üçün xüsusi 
mülkiyyətdir, deməli, feodalın torpaqdan icma formasında istifadəsinə əsaslanırdı 
(Гумилев Л.Н.1967;45). 

Türk xalqlarının dövlətçilik tarixində maldarlıqla yanaşı oturaqəkinçilik həyat 
tərzi keçirmiş xalqlara məxsus dövlət qurumları da olmuşdur. Kuşan, Kanq, Xəzər, 
Ağhun (Eftal), Uyğur, Qaraxanlar, Xarəzm, Qəznəvilər və b. dövlətlər məhz 
əvvəlcə qismən quldar (Kuşan, Kanq, Ağhun və b.) və erkən feodal dövlətlər idilər. 

Yuxarıda deyilənlərdən göründüyü kimi, qədim dövrdə türk xalqlarının iki tip 
dövlət qurumu olmuşdur: 1. Sırf köçəri maldar tayfaların hərbi demokratiya 
qurumları (kimmer, skif, sak, massaqet, hun siyasi qurumları). 2. Maldar ellərin 
oturaq əhalisi olan ölkələrdə hərbi demokratik qurumları (Xarəzm (e.ə. III - b.e. I 
əsr), Kanq(e.ə. III - b.e. I əsr) və Kuşan dövlətləri. 

Erkən orta əsrlərdə də türk dövlət qurumlarının iki tipi vardır: 1. Sırf köçəri 
maldar tayfaların erkən feodal dövlətləri (Qərbi hun dövləti və Avar xaqanlıqları və 
b.). 2. Maldarların oturaq əhalisi olan ölkələrdə erkən feodal dövlətləri (Türk 
xaqanlığı, Cucan və Tele xaqanlıqları, Eftallar, Xəzər, Qaraxanlar, Xarəzmşahlıq, 
Bulqar və b.) 
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Özet 
Bu araştırmanın amacı; hidrolik düzenlemelerinin tahlil edilmesidir. Bu 

düzenlemelerin 2 çeşidi vardır: 1. Su akışının idare edilmesi ve kontrol altına 
alınmasının strukturları, 2. Su seviyesinin kontrol altında tutulması. Mogan 
irrikasiyası şebekesinde kullanılan Neyrpıc modülleri önemli su akışı ölçme 
aletidir. Bu su darvazalarının sayısı çeşitli ölçülerde 500’den çok modüldür. 
Bunlardan her yıl 300 milyon m3 fazla su taksimatı için kullanılıyor. Deneme 
zamanı Mogan’ın büyük irrikasiyası şebekesinin 4 bölgesinden biri olan Parsabad 
irrikasiyasında Neyrpıc kapaklarıyla birlikte belirli sayıda ördekburun bendin işi 
öğrenilmiştir. Makalede; aynı zamanda kanallar boyu kurulan bir çok Neyrpic 
modülünün hidrolojik işi de değerlendirilmiştir. 
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Abstract  
The purpose of this research is the study of hydraulic structures. Hydraulic 

structures in irrigation networks are divided into two parts , Flow control structures 
and water level control structures. Neyrpic modules are some of the most important 
flow measurement tools that are used in Moghan irrigation network. The number of 
these water gates is more than 500 modules in various sizes, which are used for 
water distribution in excess of 300 million cubic meters per year. we selected and 
evaluated a number of duckbill weirs together with Neyrpic valves in Parsabad 
irrigation area which is one of the 4 areas of the great irrigation network of 
Moghan. In this article, the hydraulic performance of some Neyrpic–Modules 
which installed along the network canals were evaluated. 

Key words: Flow control structures, Neyrpic modules , Irrigation network, 
Hydraulic. 

 
 
Introduction 
A correct utilization plan not only saves water, but also leads to decreased 

personnel costs and other expenses. In modern irrigation networks, we expect a 
high level of performance, and inaccuracy in regulation and delivery of water can 
lead to decreased performance. In designing control structures for irrigation 
networks, in addition to technical and hydraulic issues, the general culture of the 
region should be taken into account. 

In improvement of Moghan irrigation and drainage network, elimination of 
cross regulator checks and building duckbill weirs seems to be useful for 
exploitation and leads to a decrease in social problems and manipulation of the 
gates. On the other hand, installation of Neyrpic valves, even though favorable 
from the hydraulic point of view, brings about social problems related to 
manipulation of these structures. 

In improvement of irrigation networks, modification of intake system and 
control of water level should be kept in mind in regard to loss of energy, so that 
any energy loss due to modification is somehow compensated. For example, in 
Moghan irrigation network, the energy loss due to changing sliding gate valves to 
Neyrpic valves was compensated by elevation of secondary canals. As it was 
mentioned before, the proper performance of an irrigation network is based on the 
correct selection of the control structures. Also in Moghan irrigation and drainage 
network, accurate delivery and fair distribution of water is one of the most 
important duties of the network utilization management. In order to accomplish this 
important task, we need to have flow measurement structures with an acceptable 
accuracy. Moreover, utilization and proper maintenance of these structures, 
application of their interrelationships for proper volumetric delivery of water to 
users and subscribers of the network according to public policies of the government 
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in accordance with the optimal water consumption regulations are some of the most 
important objectives of the network. 

United Nation Office of Technical Cooperation has done researches in the field 
of intakes procedure, on the basis of the results, it was specified that suspended 
material in water and their combination, changing and vacillating the water level in 
water supply reservoir and expected accuracy degree of sensitivity of intakes are 
effective for choosing intake types[1].Ghamarnia after research on several 
irrigation network of Iran concerning the selection method of intake structures 
suggested that “due to the lack of reliable power resources and also the changeable 
scales for operating of equipment, it is recommended to use a durable system with 
least need for recording, maintaining and operating skill instead of an automatic 
system[2].By surveying Qazvin irrigation network, Bouchali Safiee found that 
because of full automatic and semi automatic performance of water distribution at 
network with amil gates, it will be probable with putting additional weight and 
other obstacles these gates will exit in initial adjusting situation and is changed in 
crossing discharge[3].Montazer and Kouchakzadeh had worked on different 
relations of hydraulic sensitivity of Neyrpic- Modules and prepared characteristics 
of rating curves in basis of the field data, for sensitivity study during the operating 
periods. They expressed that hydraulic sensitivity in Neyrpic-Modules at local 
situations is more than present in the typical curves [4]. 

 
Material And Method  
Neyrpic modules are patented by the French-based company Neyrpic 

Laboratories. These modules perform two tasks simultaneously: 
(1) delivery of water and opening and closing of the valves, and (2) exact 

measurement of flow discharge. 
These gates have always been interesting for irrigation network users due to 

their ease of operation and their quick reaction and delivery of a certain amount of 
the discharge. These modules are made of three parts: 

1. a short spillway with bilateral slope and special shape as the base of the 
gate 

2. one or two masks that are installed diagonally above the spillway 
3. a valve for opening and closing the module. 
This equipment outputs an almost constant discharge in a certain range of 

upstream water level variations without any moving parts (except for opening and 
closing of the valve). When the water level is low and does not touch the edge of 
the mask, the module acts as an overflow. But when the water level rises and 
comes in contact with the edge of the mask or surpasses it, the module works as an 
orifice and the flow is controlled. In practice, by adding another mask, the range of 
permissible water level changes for a constant discharge can be increased. In this 
case, when water level rises and the first mask is submerged, the second mask 
comes into play. 
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These valves are characterized in four types with different sizes and with 
special signs indicating the nominal discharge for their unit width: 

• Type X with 5-liter steps, and 5, 10, 15, and 30 L/s sliders 
• Type XX with 10-liter steps, and 10, 20, 30, 40, 60, and 90 L/s sliders 
• Type L with 50-liter steps, and 50, 100, 200, and 400 L/s sliders 
• Type C with 100-liter steps, and 100, 200, 400, 600, and 1000 L/s sliders[5]. 
In practice, due to fluctuations in the water level above the gate, the gate does 

not have the nominal discharge, but it is a certain fraction higher or lower. In this 
structure, control is performed manually, and the relevant valves are opened or 
closed according to the requirement in the appropriate time. Figure 1 shows the 
Neyrpic module and its operation. 

 
Figure 1. The Neyrpic module and its operation. 
As it was mentioned earlier, as long as the water level is low and does not 

come in contact with the edge of the mask, the module acts as a spillway and we 

have 2
3

KhQ = . However, when water level rises and comes in contact with the 
edge of the mask or surpasses it, the module works as an orifice and we have 

2
1

hKQ ′= . This condition tightly controls the status of water discharge. In order to 
obtain level-discharge curves for these gates, the curves depicting percent of 
discharge change of nominal discharge according to height of water above spillway 
were divided into homogeneous ranges and in each range, level-discharge equation 
was extracted using Microsoft Excel program. In this method, the graphs of type 1 
gates (with 1 mask) were divided into three ranges and the graphs of type 2 gates 
(with 2 masks) were divided into five ranges[6]. 

Table 1. Level-discharge equations for types of Neyrpic gates. 
 

Gate 
type 

Depth range (cm) Discharge equation R2 

XX2 20.2 ≤ h < 22.25 Q = 4.3273 h − 97.259 0.9819 
 22.25 ≤ h < 23.5 Q = 3.7132 h2 − 173.59 h + 2023.7 0.9855 
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 23.5 ≤ h < 30.5 Q = 0.1269 h2 − 5.3647 h + 50.772 0.9262 
 30.5 ≤ h < 35.8 Q = 0.1488 h2 − 11.934 h + 239.99 0.9862 
 35.8 ≤ h < 48.4 Q = 1.2526 h − 50.617 0.9954 

 
 Study area: 
Moghan Plain, with an area of 350,000 hectares, is situated in northwestern 

Iran and west of the Caspian Sea. The presence of Aras River and favorable 
climatic conditions have made this region into an agricultural hub. Implementation 
of nomads' settlement policy started in 1931 and construction of the irrigation and 
drainage networks of Moghan started in 1951. With the gradual completion of the 
network in three consecutive phases and with completion of the diversion dam of 
Mil and Moghan, about 72,000 hectares of the intact lands of the plain were 
exploited for cultivation of agricultural products. 

 
Results 
According to the investigations, there are two types of XX2 Neyrpic gates in 

Moghan irrigation network. The first type includes gates in which downstream 
water level is free. The second type includes gates in which downstream water 
level is submerged. 

Table 2 shows the actual discharge model for type 1 and type 2 cases with free 
and submerged downstream level. 

Table 2. Actual discharge for free and submerged downstream levels. 
No. Flow type Upstream level 

changes (cm) 
Nominal 

discharge changes 
Qn (L/s) 

Discharge model (L/s) R2 

1 Type 1 – free Constant h = 28 Variable 10 ≤ Qn
≤ 60 

Qr = 1.7218 Qn − 0.8587 0.997 

2 Type 1 – free Variable 28 ≤ h ≤ 
36.3 

Constant Q = 60 Qr = 0.3323 h2 + 22.55 h − 
311.01 

0.9535 

3 Type 2 – 
submerged 

Constant h = 22 Variable 10 ≤ Qn
≤ 60 

Qr = − 0.0053 Qn2 + 0.6844 Qn + 
1.575 

0.9965 

4 Type 2 – 
submerged 

Variable 21 ≤ h ≤ 
44.6 

Constant Q = 90 Qr = 42.751 Ln (h) − 105.89 0.9836 

Cd coefficient is different for various flow types and conditions. Therefore, Cd 
equations were obtained for various models as shown in Table 3. 
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Table 3. Selected model for Cd estimation in free and submerged flows. 
No. Flow type Upstream level 

changes (cm) 
Nominal discharge 
changes Qn (L/s) 

Cd estimation equation R2 

1 Type 1 – 
free 

Constant h = 28 Variable 10 ≤ Qn ≤ 60 Cd = 0.5865 (
b
h)−0.1413 0.90 

2 Type 1 – 
free 

Variable 28 ≤ h ≤ 
36.3 

Constant Q = 60 Cd = 0.3987 (
b
h) + 0.1742 1 

3 Type 2 - 
submerged 

Constant h = 22 Variable 10 ≤ Qn ≤ 60 Cd = −0.0004 (
b
dh)2 + 0.0188 (

b
dh) + 

0.5524 

0.98 

4 Type 2 - 
submerged 

Variable 21 ≤ h ≤ 
44.6 

Constant Q = 90 Cd = −0.0002 (
b
dh)2 + 0.0206 (

b
dh) + 

0.3667 

0.95 

b = gate width. 
dh = difference between upstream and downstream levels. 

 
Conclusions 
According to our findings, gates with free downstream have a much better 

performance than gates with submerged downstream. In this network, due to the 
low slope of some tertiary channels and elevation of farming lands, some of the 
gates operate in submerged state, and therefore, they have considerable errors and 
their accuracy is not acceptable. The accuracy of XX2 Neyrpic modules is better in 
normal depth, and their average error is +7%. When water level is increased due to 
higher discharge, the accuracy decreases and the error reaches +13%. 

In submerged gates, these errors are −43.7% and −52.9%, respectively. This 
means that the actual discharge of these gates is almost half of their nominal 
discharge. The actual discharge equations for gates with free and submerged 
downstream levels in various hydraulic conditions were presented in Table 3. The 
results show that Cd is a function of upstream and downstream water levels and 
gate width. Consequently, equations for computation of this coefficient were 

presented as functions of 
b
h and 

b
dh in free and submerged conditions, where h is the 

height of upstream water level, and dh is the difference between upstream and 
downstream levels. Cd varies from 0.5 to 0.77 in free flows and from 0.43 to 0.8 in 
submerged flows (Table 3). 
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Б. МОМЫШҰЛЫНЫҢ ӨСИЕТІ ӨМІРШЕҢ НАҚЫЛ 
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KAZAK MİLLİ KAHRAMANI VE ASKERİ ŞAİR YAZAR 
BAUIRCAN MOMIŞULİ’DE ÖZDEYİŞLER VE NÜKTELER 

 
IN THE WORKS OF KAZAKH NATIONAL HERO AND 
MILITARY POET-AUTHOR BAUIRCAN MOMIŞULİ 

APHORISMS AND WITTICISMS 
 
 

Құдайберген МƏМБЕТОВ* 
 
 

Резюме 
Мақалада қазақтың біртуар перзенті, жауынгер ақын-жазушысы 

Бауыржан Момышұлының қаламынан туған мақал-мəтелдер, нақыл сөздері 
жайлы сөз қозғалады. Б. Момышұлының əрбір айтқан сөзінің терең 
мағыналылығы соншалық, олардың барлығы халық арасында өшпейтін 
өсиетке айналып кеткен.   

Кілт сөздер: Б. Момышұлы, ақын-жазушы, жауынгер жазушы, мақал-
мəтелдер, нақыл сөздер, насихат сөз, дидактикалық əдебиет. 

 
Özet 
Yazar bu makalede; Kazak halkının bir milli kahramanı olan askeri konularda 

yazan, şair Bauırcan Momışuli’nin eserlerindeki özdeyişlerinden ve nüktelerinden 
söz edilmektedir. 

Bauırcan’ın eserlerindeki özdeyişleri birer atasözü niteliğindedir. Bu sözlerin 
çok derin anlamları bulunmaktadır. Yazıda ayrıca Bauırcan’ın eserlerindeki nükte-
ler de ele alınmaktadır. Bunlar didaktik edebiyatın önemli unsurlarıdır. 

Anahtar kelimeler: Askeri şair-yazar Buırcan Momışuli, özdeyişler (aforiz-
malar), didaktik edebiyat 

 

                                                 
* Филология ғылымдарының кандидаты/KAZAKİSTAN 
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Abstract 
The article speaks of proverbs and sayings, aphorisms born from the feathers of 

militant poet-writer, the unique son of the Kazakh people Bauyrzhan 
Momyshuly.The meaning of each spoken word Bauyrzhan Momyshuly so deep 
that it had turned into an edifying word among the people. 

Key words: B. Momyshuly, poet-writer, a military writer, proverbs and 
sayings, aphorisms,  instructive word, the didactic literature. 

 
 
 
Ежелден келе жатқан қазақтың халықтық мақал-мəтелдері – 

дидактикалық əдебиеттің көркемдік негізі. Мақал-мəтелдер – фольклордағы 
дидактикалық ғибрат үлгілері. Б. Момышұлының мақал-мəтелдері қазақтың 
халық ауыз əдебиетінің үлгісінде қалыптасқан. 

Бауыржан Момышұлының қаламынан туған мақал-мəтелдерінде, нақыл 
сөздерінде əрбір сөз тіркесінде терең мағына бар. Оларды өсиеті өміршең 
нағыз нақыл сөз бен мақал-мəтелдер десек қателеспейміз. Б. Момышұлының 
(Орталық мемлекеттік мұрағаттың жеке қорында №1432) жүз жиырма үштен 
астам мақал-мəтелдері бар. 

Мақал-мəтелдің табиғаты жайлы фольклорист ғалым Б. Адамбаев былай 
дейді: «Мақал-мəтелдер – халықтың сан ғасырлық көрген-білгенінен, бастан 
кешкен уақиғаларынан қорытқан ақыл-ойының жиынтығы, анықтамасы, 
табиғатта, өмірде үнемі қайталанып тұратын уақиғалармен, құбылыстармен 
байланысты туған тоқсан ауыз сөздің тобықтай түйіні» [Адамбаев 1989: 15-
16]. 

Ендеше Бауыржан Момьшұлының мақалдары да құрғақ жерде пайда 
болған нəрсіз, сөлсіз, əйтуір ұйқастыра салған үйлесім тапқан бос сөздер 
жиынтығы емес. Ол – ойдан, толғаныстан, өмірлік тəжірибеден, көңілді селт 
еткізер бір сəттік құбылыстан туған, халық даналығының мəйегінен қанып 
шыққан жанды сөз. Оны біз əдебиетші ғалым академик Р. Бердібаевтың 
ойымен келтірсек: «Əйгілі қолбасшы И.В. Панфилов «Өткір сөз бен үшкір 
найза батыл шабуылда біріне-бірі көмек болады» деп текке айтпаса керек. 
Василий Клочковтың «Шегінетін жер жоқ, артымызда Москва!» деген 
ұлағатты сөзі сияқты Бауыржан Момышұлының да қанатты сөздері майданда 
кең тарағаны мəлім» [Бердібаев 1979 : 120]. 

Жалпы Бауыржан Момышұлы тудырған əр мақалдың өзіндік бір тарихы 
бар. «Ой түбінде жатқан сөз шер толқытса шығады» деп Асанқайғы 
айтқандай, іште жатқан ой түбінде сыртқа шықпай ма?! Ол жай шықпай, 
алып таудың астында талай жылдар, ғасырлар бойы жиналған ыстық лавадай 
бар күшіне лықсып шығып, бар қысымымен бұрқ ете қалады. Ондай өткір 
сөздің қызуы, оты күшті болады. Міне, Бауыржан Момышұлының да ойы 
осындай ыстық қордаланған сезімдерге толы болып келеді. Сонымен бірге ол 
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тұнық та терең, сабырлы да байсалды сөз асылы, ұрпақтан-ұрпаққа қалатын, 
ұлағатты ұстаздың сыйындай нақыл сөздер. 

Бұл жайында Бауыржан Момышұлының соңғы он жыл өмірінде бір 
болған зайыбы Ж. Егембердиева «Өмірінің өзі дастан» атты естелік роман 
эссесінде: «Баукең – жазушы ғана емес, ақын адам, қазақ халқының бай 
мақал-мəтелдерін, фольклорын, өткен-кеткен тарихын терең білетін зерделі, 
зерек, өзі қанатты мақал-мəтел жазып кеткен білімдар, ғұлама да» [Ж. 
Егембердева 1990 : 319] деп жазады. 

Халқымыз: «Өнер алды қызыл тіл» деп бекер айтпаған. Бұл – даналық, 
тазалық бұлағы, өмір қайнары. Ол ізгілікті еміп өскен мойымас рухтың, əр 
тамшы қанына сіңген кемеңгерлік кемел ойдың кені іспеттес. Адамзат 
санасындағы ақыл-ойдың інжу-маржандары, ғасырлар жемісі. «Мақал-мəтел 
атасы – сөз», «Сөз анасы – құлақ» деген халқымыз. Өйткені айшықты сөз 
өнерін зер сала тыңдайтын құлақ дүниеге келген асыл мұрасы мақал-
мəтелдер мен нақыл сөзін ұрпақтан-ұрпаққа қастерлеп жеткізіп, уағыздап 
келген. Ақын игілігі көпке ортақ. Өзекті жарып шыққан өнеге көпке ортақ. 
Бірдің тапқаны баршаға бірдей. Себебі адамзаттың тарих көшінде, бүкіл өмір 
жолында ізгілік пен адамгершілік, жақсылық пен шындықты мақал-мəтел, 
нақыл сөздерінде əдемі жеткізе білген. Баукеңнің өзі халқы жайында: «Менің 
халқым – жер бетіндегі қасиетті халықтардың бірі. Себебі табиғаты таза, ар-
ұжданын саудаға салмаған, адам сүю сезімі сарқылмаған, бұзылмаған, 
жарылмаған халық. Бір сөзбен айтсам, ақын халық» [Бауыржан батыр 1991 : 
3] деген еді. 

Нақыл сөздер мен мақал-мəтелдер – тарихтың ескерткіші, ақыл-ойдың 
өшпес,    өзгермес жəдігері, даналықтың тобықтай түйініне айналған 
туындысы. Мақал-мəтелдер – бейнелі пікірді аз сөзбен ықшам түйіндеуді, 
мəнерлі ырғақ пен ішкі үндестікті, əдемі ұйқас пен өткір өрнекті барынша 
қажет ететін əдебиеттің ең қиын түрі. Сондай бейнелі, өрнекті мақал-мəтел, 
нақыл сөздер ана тіліміздің əдемі үлгісімен кейінгі ұрпаққа мол мұра ретінде 
келіп жетті. 

«Көп жасағаннан сұрама, көпті көргеннен сұра» дейді халық. Мақал-
мəтелдер өмір тəжірибесі. Бауыржан Момышұлы қиын сəтте, қиын кезде өз 
атын қанатты сөзбен өрнектеп,   шешен   тілмен   кестелеген.   Автордың   
мақал-мəтелдері жалпы əртүрлі жағдайға байланысты туындап отырған. Олар 
сан-салалы. Бірінде өмір туралы ой өрнектелсе, екіншісінде еңбек жайлы 
өнеге ұсынылады, үшіншісінде ерлік мəні ашылады. «Бірақ, біз майдан 
шебінде, үгіт-насихат ісінде, оларды жағдайға байланыстырып, айтқан 
сөздеріміздің тұжырымды қорытындысы ретінде пайдаландық.   
Жауынгерлер оған түсініп отырды. Халқымыздың мақал-мəтелдері өзіміздің       
тəжірибемізден алған қорытындыларымыз найза мен оқ сияқты қолымыздағы 
жарақ болып, бізді кезінде қаруландырып, көңілімізге əжептəуір тірек болып 
отырды» [Бауыржан батыр 1991 : 3] деген еді Бауыржан Момышұлы. 
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Мақал-мəтелдерді жастайынан жаттап, халық педагогикасын жадына 
сақтап өскен Бауыржан Момышұлы ұлттық тəрбиеге де көп көңіл аударған. 
Бауыржан Момышұлы бата-тілекке де ерекше көңіл бөлген. Ол  «Москва 
үшін шайқас» романының «Ақ бата – ізгі тілек» деген тарауында жау 
қоршауынан құтқарылған Мəскеу түбіндегі бір селода қалың елдің алдында 
қарт ана Вика апайдың жауынгерлер мен оның командирі Бауыржанға: «Қош 
бол, балам! Жаратқан жар болсын! деген батасы жеңіске дем беруші болды. 
«Баталы құл арымас!» «Жаным – арымның садағасы» деген ата дəстүрін 
ұстап, өлім қаупіне бас байлап, соғысқа еніп кеттік. Ар кіндігі Мəскеу 
артымызда «Жол болсын» деп қол бұлғап тұрғандай болды, - деу арқылы ел 
тілегі ерді өлімнен сақтайды, «Көп тілеуі – көл». 

Сондай-ақ «Бата» атты əңгімесінде, туған аулына келіп, ынтымағы кеткен 
елді, қадірі жоқ кемпір-шалды, берекесіз, бейбастақ келін мен қызды, дөрекі, 
масаң бозбаланы көріп ызаланған Баукең дастарханаға ас қайырып, үй иесіне 
бата бергенде де, бұрынғы халықтық бата-тілекті қайта жаңғыртып, «Я, 
құдай, дозақтың отынан сақта, қаңғыған оқтан сақта, парақор соттан сақта, 
кірлі сумен жуыстан сақта, ынтымақсыз туыстан сақта, қапажүрек батылдан 
сақта, көкдолы қатыннан сақта, колхозды жеген бастықтан сақта, намды 
басқан кесірден сақта, кеудесін керген келіннен сақта, мезгілсіз келген 
өлімнен сақта, татымсыз тұзыңнан сақта, ұятсыз қызыңнан сақта, жастарында 
əдеп жоқ, өлгенінде бəтуа жоқ құр айғай, шат-шəлекей даңнан сақта!» 
[Бауыржан батыр 1991 : 308] депті. Бата беруі тұнып тұрған тəлім, өзіндік 
үлгі-өнеге, өлмес, ескірмес өсиет. 

«Баукең шығыс, батыс елдерінің көне заманнан осы жаңа заманға дейінгі 
ойшыл философтарының біршама еңбектерін оқып, бойына сіңіре білген, 
өзінің де өмірге деген философиялық ой-пікірі бар, тұжырымы терең 
психолог, философ кісі» [Ж. Егембердева 1990 : 319] дейді жазушы Ж. 
Егембердиева. 

Бауыржан Момышұлының нақыл сөздері құнарлы ойдың құнды 
қазынасы екендігі даусыз. Елдің ерлігі, ердің ерлігі сыналған сұрапыл 
жылдардан жеткен сол нақыл сөздерде қазір де халыққа керек, келешекке 
қажет дүниелер молынан кездеседі. Өйткені аталарымыз бен əкелеріміз біздің 
ашық аспан аясында бейбіт тіршілік етуіміз үшін от кешіп Отанды қорғады. 
Өмірді сүйіп, өліммен белдесті, жеңісті жақындатып өздері құрбан болды. 
Ендеше сол күндерден жеткен Бауыржан Момышұлынан қалған ұлағатты 
сөзді ұмытпау əрқайсымыздың борышымыз. Бауыржан Момышұлының 
бойындағы ізгі қасиетттердің қалыптасу негізі халқымыздың гүлге қонып бал 
іздеген арадай сан ғасырлар бойы жинақтаған əдет-ғұрып, салт-сана, тəлім-
тəрбие дəстүрі мен іштей түлеп сұрыпталған рухани мəдениетінде жатыр. 

Б. Момышұлы: «Халқымыздың мақал-мəтелдері, өздеріміздің 
тəжірибеден алған қорытындыларымыз найза мен оқ сияқты қолымыздағы 
жарық болып бізді кезінде қаруландырып, көңілімізге əжептəуір тірек болып 
отырды. Дұрысы – жəрдемдесті...» [Бауыржан батыр 1991 : 86].  
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Бауыржан Момышұлының Орталық мемлекеттік мұрағатта (ҚРОММ, 
1432. Қор. 2-тізімдеме. 45-іс. 7 б.) сақталған «Офицердің майдан дəптерінен» 
атты жинағындағы «Нақыл сөздерде» жауынгер жазушы, ақын Б. Момышұлы 
Ұлы Отан соғысының отты жылдарында офицердің майдан дəптеріне сарбаз 
солдаттармен күні-түні бірге болғанда кеңесе, ақылдаса жүріп, ой-пікірін 
тұжырымдаған, жинақталып ой-елегінен өткізген, көкейіндегі ой көркінен 
туған нақыл сөздерді қойын дəптеріне тіркеп отырған.  

Бауыржан Момышұлының бүгінгі таңда ел арасына тарап кеткен нақыл 
сөздерінің тəрбиелік мəні орасан зор. Əсіресе: «Тексізден тезек артық. Тəрбие 
– таза ниет атасы. Тəрбиелі тəртіптің құлы. Тəртіпті – елдің ұлы. Бақаның 
бағынан сұңқардың соры артық. Ежелден ел тілегі – ер тілегі, Адал ұл ер боп 
шықса – ел тірегі т.б. [Бауыржан батыр 1991 : 182].  

Жауынгер жазушының нақыл сөздері – келешек ұрпаққа үлгі мұра. 
Əсіресе Б. Момышұлының соғыс дəуірінде насихат-жырының арқауы етіп, 
фəни дүниенің жалт етіп өте шығатын қас қағымдық кезеңін мағыналы да 
мəнді өткізу ұлағатын алға тартады. Насихат өлеңінде ақынның лирикалық 
серпілісінен тыңдаушысына қарата тебірене толғауы – адамдарды 
оптимизмге, рухани құлшынысқа шақырады. 

Отырсам көп ойланып күнім жақын, 
Əр адам біле бермес сөздің парқын...  
Ақын – өзінің рухани болмысымен (үнемі ішкі жан дүниесімен) үнемі 

сұхбаттаса жүретін психологиялық сыры күрделі тұлға. Б. Момышұлының 
ақындығының лирикалық сыршылдығы насихат өлеңдерінде де байқалады.  

Жауынгер ақынның нақыл, насихаты ақын тұлғасының шығармашылық 
болмысы. Өлеңдері мен нақыл сөздері жауынгерлер жүрегіне, халқының 
жүрегіне ұялаған туындылар. 

Кім кетпес ажал жетіп тағдыр болса, 
Өмірге ар мен намыс қолқа салса. 
Мəңгілік өмір жасап өлмегені –  
Батырдың ел аузында аты қалса. 
Ақын – мақтаншақ, мансапқор, қорқақ «данышпансынған» адамдардың 

бет-бейнесін де өлең сөздерінде айқындай түседі. 
Мақтанбағын мас болып, 
Абырой алсаң табысқа. 
Қоян болма тығылып, 
Жау көргенде қамысқа. 
Б. Момышұлының нақыл, насихат өлеңдері – дидактикалық поэзиядағы 

негізгі арнаны құрайтын туындылар. Фольклор мен Шығыс əдебиеттерінде 
кең өрістеген халықтық тəлім-тəрбие сарындары (ерлікке, батырлыққа, 
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адамгершілікке баулитын) Бауыржанның ақындық поэзиясында кең өріс 
алған. 

Академик З. Ахметов: «Нақыл өлең – ғибраты, тағлым берерлік мəні бар, 
ойды ықшамды, ұғымды түрде жеткізетін, өткір нақышты сөздерге 
негізделетін терме жырлар, өлеңдер» [Əдебиеттану терминдерінің сөздігі 
1996 : 146] дейді. 

Б. Момышұлының майдан төрінде туған бірнеше толғаулары «Тырнақтап 
жинап əр жерден», «Ана тілін ардақта», «Толғау», «Қайран сегіз» т.б. отты 
өлеңдеріндегі ойлар жүйесі философиялық тереңдіктерімен адамды 
баурайды. Адамзаттың адамгершілік қасиетін жоғары бағалап, не істесе де 
ақылмен билік етіп, əділдіктің құлы бол дейді. 

...Əділдікке құл болып, 
Кең толғанып, көп ойлап, 
Ақылыңмен билік ет, 
Түсініп, сезіп тармағын... 
Б. Момышұлы өлеңдерінің құндылығы сол бүгінгі егеменді еліміздің 

азаматтарына еліңе, халқыңа, мемлекетіңе адал қызмет ет деп үндейді. 
Менікі емес деп түсінбе 
Өкіметтің дүниесін. 
Ол сенікі, апаңдікі, ағаңдікі, 
Бекерге ол күймесін, -  
немесе 
Ел еңбегін қадірлемеген – ер емес, - дейді. 
Ақын елін, халқын, Отанын шын сүйген азаматтардың болашағынан көп 

үміт күтеді. Отаншылдық рухқа тəрбиелейді. Ерлік – ер жігіттің батырлығын 
көрсетеді. Ақынның нақыл сөздерінің тақырыбы сан алуан. Оның тектілікке, 
намысшылдыққа, ерлікке, əділдікке, отаншылдыққа, ана тілін сүюге, 
тəртіптілікке, ақылдылыққа, адамгершілікке уағыздайтын нақыл сөздері мол. 

Əсіресе біздің ғылыми зерттеу тақырыбымыздың өзгесіне айналып 
отырған негізгі мəселе: жауынгер ақынның ерлік пен өрлікке үндейтін нақыл 
сөздері – егеменді, тəуелсіз еліміздің туын нығайтуға, жастарды ұлы ерлікке, 
батырлыққа, ұлттық рухқа, Отанын қорғауға тəрбиелейтін ұлы дүниелер. 

Қолына қаруы мен қаламын қатар ұстаған жауынгер жазушы Бауыржан 
Момышұлы, əскер қатарына шақырылғаннан бастап-ақ, өзінің офицерлік 
күнделік дəптерін мұқият жүргізген. 

Əрине жазушының ақындық таланты ерте жастан-ақ танылғаны тарихи 
шындық. Осы талантын жауынгер жазушы Ұлы Отан соғысы дəуірінде 
«найзадан қол босағанда», толғанып, ой елегінен өткізген тұжырымды сөздің 
мəйегін қағаз бетіне түсіріп отырған. Б. Момышұлының бұл ұлағатты ісі – 
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ұрпаққа сарқылмас мұра, ұлы қазына жастардың қолға ұстайтын 
шамшырағы. Ақын: 

 Ақыл айтар мезгілде, 
 Мың жасаған шалдай бол. 
 Қатал болар мезгілде, 
 Шатырлаған жайдай бол, -  
- десе, енді бірде: 
  Мейірім түсер мезгілде, 
  Ағарып атқан таңдай бол. 
  Жауды бөгер кезеңде, 
  Көлденең жатқан ордай бол, – дейді. 
Ақылды, парасатты, мейірімді болу əрбір жастың (адамның) міндеті мен 

парызы. «Ақыл айтар мезгілде», «мың жасаған шалдай бол», «жауды бөгер 
кезеңде», «көлденең жатқан ордай бол», адамдық пен батырлықты ақын қатар 
қояды. 

Қазақтың халықтық мақал-мəтелдері – дидактикалық əдебиеттің 
көркемдік негізі. Халқымыздың ертеден дамып келе жатқан көркем 
əдебиетімен сусындаған Бауыржан Момышұлы мақал-мəтелдерді көркем 
əдеби туындыларында кеңінен пайдаланды.  

Ақын – Ұлы Отан соғысы жылдарында өмір тəжірибесінен жинақтаған 
ойларын адамзатқа ортақ тағылым атаулыны ғибратшыл ой өрімдерімен 
өрнектейтін парасат иесі. Жан дүниесіндегі ізгіліктен қуат алған, 
жамандықтан жабыққан көңіл-күйін ғибратшыл ойлы талпынысқа 
айналдырады.  

 Арсыздан айуан артық, 
 Арлы адам ардақты. 
 Ар – ардақтың анасы, т.б. 
Насихат, нақыл сөздеріндегі адамгершілік ұлағатына шақырған ой-

өрімдері жауынгер ақынның ұлттық топырақтағы гуманистік мұраттарды 
биіктетуші тұғырнамасын дəлелдейді. Мысалы: «Адал ниет – ардақ атасы», 
«Адалдықтың адымы – алты құлаш» деп адамдыққа, адалдыққа үндейді. 

Жауынгер ақын-жазушы Бауыржан Момышұлының қаламынан туған ұлы 
туындылары – əскери көркем əдебиетіміздің ұлы қазынасы. Əскери өлең 
толғаулары мен дидактикалық сарындағы нақыл сөздері – жауынгер 
жазушының ғылыми, əскери көркем туындылары бүгінгі күнгі мəдени 
мұрамыздың ұлы қазынасы. 

 
 
 



KÜLTÜR EVRENİ - UNIVERSE OF CULTURE - ВСЕЛЕННАЯ КУЛЬТУРЫ 
 

 262 

ƏДЕБИЕТТЕР 
1. Адамбаев Б. Алтын сандық. Əдеби мақалалар. – Алматы: Жазушы, 

1989. – 200 б. 
2. Бердібаев Р. Қазақ тарихи романы. – Алматы: Ғылым, 1979. – 240 б. 
3. Егембердиева Ж. Өмірдің өзі дастан. – Алматы: Жазушы, 1990. – 319 б. 
4. Бауыржан батыр / Құрастырған, алғы сөзі мен түсінігін жазған М. 

Мырзахметов (Жоғарғы класс оқушыларына арналған жинақ). – Алматы: 
Жалын, 1991. – 352 б. 

5. Əдебиеттану терминдерінің сөздігі / Құр. З. Ахметов, Т. Шыңбаев. – 
Алматы: Ана тілі, 1996. – 240 б. 

6. Əуезов М.О. Уақыт жəне əдебиет. – Алматы: Жазушы, 1962. – 410 б. 



KÜLTÜR EVRENİ - UNIVERSE OF CULTURE - ВСЕЛЕННАЯ КУЛЬТУРЫ 
 

 263 

 

KÜLTÜR EVRENİ 
ULUSLARARASI HAKEMLİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ 

(ISSN: 1308-6197) 
 

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) • etno-
loji (budun bilimi) • 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 ya-
yın organında veya internette yayımlanmamış olacaktır. 

4. Kültür Evreni Dergisinde yayımlanacak yazılar metin olarak; resim, belge, 
kroki, harita 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 kelime), anahtar kelimeler (ortalama 5 kelime) eklenecektir. Türkçe özetin ve 
anahtar kelimelerin mutlaka bir İngilizce veya Rusça karşılıkları da ölçüler çerçe-
vesinde verilecektir.  

6. Türkçe dışında İngilizce ve Rusça ile yazılmış yazılara, yazının Türkçe özeti 
de eklenecektir. 

7. Dergimize Türkçe, İngilizce ve Rusça olmak üzere üç dilde ve Türkçenin 
diğer şivelerinde (Azeri Türkçesi, Kırgız Türkçesi, Özbek Türkçesi, Kırım Türkçe-
si, 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) uyumlu sözcük işlemci programıyla yazılmalıdır. Üst, Alt, Sol ve Sağ marj-
ları 2.5; paragraf aralığı 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. Gönderilen yazının yanında, yazının 
fontları muhakkak olmalıdır. Yazının içinde resim, nota vb var ise baskıya uygun 
resilasyonlar da gönderilmelidir. Yazılar; Disket / CD kaydı ile birlikte 4 (dört) 



KÜLTÜR EVRENİ - UNIVERSE OF CULTURE - ВСЕЛЕННАЯ КУЛЬТУРЫ 
 

 264 

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 
yazılacaktır. 

11. Metin içindeki alıntılar ve göndermeler yazar soyadı, yayın yılı, sayfa nu-
marası biçiminde parantez içinde belirtilecektir. Mesela; (Boratav 1987: 9). Dip-
notlar yalnızca açıklamalar için kullanılacak ve aynı yazı karakteriyle 10 punto ile 
yazılacaktır. Dipnotlar “DİPNOTLAR” başlığı altında yazının sonunda verilecek-
tir. Metin içinde belirtilen alıntıların ve göndermelerin kaynakları “KAYNAKÇA” 
başlığı altında soyadı başta olmak üzere alfabetik sıraya göre ad-soyad yazılarak, 
eserin basım tarihi sırasına göre en sonda yer alacaktır. 

12. Dergimize yayımlanmak üzere verilen yazılar; hakem heyeti içinde yer alan 
konuyla ilgili en az iki uzmana gönderilecek ve yazılar gelecek raporlara göre ya-
yımlanacak veya düzeltmeler varsa yazı sahiplerine düzeltmelerin yapılması ama-
cıyla gönderilecektir. İncelenmek üzere yazı gönderilen uzmanların (hakemlerin) 
adları yazarlara, yazarların adları uzmanlara (hakemlere) kesinlikle bildirilmeye-
cek, gizli tutulacaktır. Hakemlerin yazı ile ilgili verdiği karar Yayın Kurulu’nda 
değerlendirilecektir. Yazıların yayımlanıp yayımlanmayacağı veya değişikliklerin 
neler olması gerektiği Yayın Kurulu tarafından kararlaştırılacaktır. 

13. Dergimize gönderilen yazılara yayımlandığında herhangi bir telif ücreti 
ödenmeyecektir. 

14. Yayımlanan yazıların tüm sorumluluğu yazı sahiplerine ait olacaktır. Ya-
yımlanan veya yayımlanmayan yazılar yazarlarına iade edilmez. 
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