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I

ÖNSÖZ
IV. Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu’nun
Kıymetli Katılımcıları;
Gelenekselleşmesini düşündüğümüz IV. Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında
Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu 27-30 Haziran 2018 tarihinde Bakü’de
gerçekleştirilecektir. Sempozyumun ana temaları, Azerbaycan Halk Cumhuriyeti’nin 100.
Kuruluş Yıldönümü ve Kafkas İslam Ordusunun Kuruluşunun 100 yılı olarak belirlenmiştir.
Sempozyumu bildirileri özet metin olarak e-kitap olarak sitemizde yayınlanmıştır.
Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu bildirileri özet
metin olarak e-kitap olarak sitemizde yayınlanmıştır. Bu vesileyle, siz kıymetli bilim
insanlarının katkılarıyla Türk dilini, Türk kültürünü, tarihini, sanatını, gelenek ve göreneklerini,
Türk düşünce tarihini ve Türk eğitim tarihini konu edinen bildirileri ile katkı sağladığınızdan
dolayı teşekkür eder, en derin saygılarımızı sunarız. Katılımınızla Türk kültür coğrafyasında
eğitim-öğretim ve sosyal konular ele alınarak, bu bağlamda her türlü sorun gündeme
getirilmiştir. Bilimsel bilginin birikimi ve paylaşımının temel araçları kongre ve
sempozyumlardır. Bu etkinlikler özellikle genç akademisyen ve araştırmacılar için her zaman
bilgilendirici, yönlendirici ve destekleyici dönütler vererek Türk kültür coğrafyasının eğitim ve
öğretiminde araştırma ve geliştirme kapasitesinin yükselmesine katkı sağlayacağını temenni
ediyoruz. Eğitim ve sosyal bilimler arasında disiplinlerarası ortak bir tema ile
gerçekleştirdiğimiz, ülkemizin sorunlarının tartışıldığı ve paylaşıldığı üniversitelerimizin bu
sorunların çözümüne yönelik özgün çözüm ürettikleri için tüm katılımcılara sevgi ve
saygılarımızı sunarız.
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ÖZET
Sovyetler Birliği’nin dağılması sonrası yaşanan jeopolitik deprem etkisini sürdürmeye devam etmektedir.
Bu depremden etkilenen bölgelerden biri de hiç kuşkusuz Türk Dünyası’dır. Orta Asya-Kafkasya merkezli olarak
Türk Dünyası’nda oluşan güç boşluğu; başta Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Avrupa Birliği (AB), Rusya
Federasyonu, Çin, Hindistan, İran ve Türkiye gibi bölgesel-küresel aktörler tarafından doldurulmaya
çalışılmaktadır. Bu bağlamda mevzu bahis bölgeler Avrasya merkezli “Yeni Büyük Oyun”da bir kez daha rekabetmücadele alanları olarak karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca bahsedilen “Yeni Büyük Oyun”da farklı merhaleler ve
burada etkili bir şekilde ön plana çıkan yeni yöntemler, söylemler ve araçlar söz konusudur. Ana hatlarıyla 11
Eylül öncesi ve sonrası olarak ele alacağımız bu süreçte, özellikle 11 Eylül 2001 sonrası yaşanan gelişmeler, Türk
Dünyası’nı sahip olduğu jeopolitik-stratejik önemi boyutuyla büyük ölçüde etkilemektedir. Bu bağlamda; Vladimir
Putin’in Rusya’yı hızlı bir şekilde toparlaması ve önce yakın çevresi, sonrasında bölgesel-küresel bazda etkili bir
güç haline taşıması, ABD’nin Afganistan’ı işgaliyle birlikte sonrasında bölgeyi de derinden etkileyen renkli
devrimler/darbeler süreci, vekâleten savaş unsurları üzerinden bir küresel hâkimiyet politikası yürütmesinin yanı
sıra bunun yol açtığı sonuçlar, 11 Eylül’den on yıl sonra ortaya çıkan Arap Baharı ve sonrası yaşanan gelişmeler,
“Kuşak-Yol” olarak adlandırılan “Yeni İpekyolu Projesi”, BTC-TANAP gibi hayata geçirilen enerji merkezli
projeler Türk Dünyası bağlamında yeni tehditleri, riskleri ve aynı zamanda fırsatları da içeren bir sürecin önünü
açmış bulunmaktadır. Arap Baharı’nda Suriye merkezli yaşanan gelişmeler, “Türkiye-Rusya-İran” üçlüsü ile
birlikte “Büyük Oyun”a yeni bir ivme kazandırmış görünmektedir. Daha şimdiden “Astana bloğu” olarak da
adlandırılmaya başlanan yeni oluşum, Avrasya merkezli yeni bir ittifak oluşumunun test süreci biçiminde
değerlendirilmektedir. Bununla birlikte söz konusu üçlünün bölgesel krizlerde etkili bir rol oynamaya başlaması,
hiç kuşkusuz Orta Asya-Kafkasya boyutundaki krizlerin geleceği bağlamında birçok soru işaretini beraberinde
getirmektedir. Bu noktada bölge gündemini büyük ölçüde meşgul eden Afganistan sorunu, Fergana, AzerbaycanErmenistan arasındaki Karabağ sorunu, Kırım sorunu, Orta Asya’da su krizi, Güney Osetya-Abhazya, Acaristan
ve Caveyetya merkezli Gürcistan sorunu, Hazar sorunu, radikal hareketler ve terörizm gibi mevzular yeni dengedenklem sürecinin önünde çözüm bekleyen birer kriz alanları şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Astana süreci üyesi
ülkelerin burada takınacağı tavırlar ve getirecekleri çözüm önerileri, bu kapsamda büyük bir merak konusudur.
Böylelikle söz konusu sürecin geleceği, Orta Asya-Kafkasya bölge ülkeleri açısından bakıldığında da büyük bir
önem arz etmeye başlamıştır. Diğer taraftan özellikle Astana süreci üyesi ülkelerden İran’ın hedef alınması ve bu
sürecin belkemiğini oluşturan Türkiye’nin ABD-Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO) eksenli olarak Batı
Dünyası ile olan ilişkilerinin geleceği büyük bir merak konusudur. Dolayısıyla Astana süreci dâhil olmak üzere
yaşanan son gelişmeler, Türk Dünyası jeopolitiğini bir kez daha merkeze taşımaktadır. Bu bağlamda ortaya çıkan
bilinmezlikler tablosu “nasıl bir gelecek” sorusunu mevzu bahis bölge açısından çok daha güçlü bir şekilde
gündeme getirmektedir. Bu tebliğde, söz konusu dönemlerde yaşanan gelişmeler ışığında bölgesel-küresel
güçlerin bölgeye yönelik hedefleri ve yürüttükleri güç mücadelesinden hareketle Türk Dünyası’nın önüne çıkan
mevcut-olası risk ve tehditler ile fırsatlar dikkate alınmak suretiyle bu soruya cevap aranılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Türk Dünyası Jeopolitiği, Yeni Büyük Oyun, Orta Asya, Kafkasya, Astana Süreci.
ABSTRACT
The geopolitical upheaval following the disintegration of the Soviet Republic still endures its impact and
the Turkic world is one of the regions that is deeply affected from this tremor. Moreover, beginning with the United
States, European Union, Russian Federation, China, India, Iran and Turkey numerous regional-global actor
endeavour to infuse the power gap. In this context, the aforestated region is once again contested as area of
competition-struggle in the Eurasia based “New Great Game”. This “New Great Game” also has different
chapter and new methods, discourses and tools that are brought to the forefront. When taken into consideration
as before and after September 11, the circumstances that occurred subsequently have greatly influenced the Turkic
world in terms of geopolitical-strategic importance. In this context; the rapid consolidation and metamorphoses
of Russia into a regional-global power by Vladimir Putin, the invasion of Afghanistan and the subsequent colour
revolutions/coups that deeply affected the region, as well as the execution of global sovereignty policy through
proxy war elements by the United States and its consequences, the Arab spring that come to exist ten years after
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September 11 and its subsequent outcomes, the “One Belt One Road Initiate” dubbed as the new “Silk Road
Project”, energy-centric projects such as Baku-Tbilisi-Ceyhan (BTC) Pipeline and Trans-Anatolian Gas Pipeline
(TANAP) have amongst others accelerated the process of new threats, risks and opportunities in the Turkic world.
Syria-based developments in the Arab Spring due to the “Turkish-Russian-Iranian” triad seem to have given new
impetus to the “Great Game”. Labelled as the “Astana Bloc” this accumulation is also considered as a testing
bed for the formation of a Eurasian based alliance. Certainly, the effective role played by the three aforestated
actor in the region brings with it numerous questions regarding the future of crisis in the Central Asia-Caucasus
dimension. At this point, the issue of Afghanistan, Fergana, the Nagorno-Karabakh conflict between Azerbaijan
and Armenia, the Crimean question, the water crisis in Central Asia, South Ossetia-Abkhazia conflict, Adjara and
Javakheti issues based Georgian argument, the Caspian dispute, radical movements and terrorism are discussions
that are waiting for solutions in the new equilibrium-equation process. The attitude of the members of the Astana
process and their solution proposals remain an enigma. Therefore, the future of the Astana Process has began to
hold a great importance for the Central Asia-Caucasus region. Moreover, the future of Iran which is being
targeted and the relations of Turkey with the West through US-NATO axis hold great importance. Thus, recent
developments including the Astana Process once again carry the geopolitics of Turkic world to attention. In this
context, the table of ambiguities bring the question of "what kind of future" to the region in a much more powerful
way. In this disclosure, an answer to this question will be sought by taking into consideration the potential risks,
threats and opportunities that arise in the Turkic world in light of regional-global powers’, their goals and
struggle.
Keywords: Geopolitics of the Turkish World, New Great Game, Central Asia, Caucasia, Astana Process.

Giriş
Sovyetler Birliği’nin dağılması, Avrasya jeopolitiği açısından önemli kırılma noktası
şeklinde belirmiştir. Bu kapsamda Batı Dünyası’nın kenar ülkesi konumundaki Türkiye,
Avrasya jeopolitiğinin önemli bir öznesi haline gelmiştir. Nitekim Ankara’nın nüfuz alanının
bir anda Adriyatik’ten Çin’e kadar genişlediği söylenebilecektir. Aynı zamanda Türk Dünyası
adı verilen jeopolitik sahanın oluşması, Türkiye’ye bu coğrafyada sorumluluk yüklemektedir.
Kendilerini Türk Cumhuriyeti şeklinde tanımlayan Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan,
Özbekistan ve Türkmenistan Ankara’yı Moskova’yı dengeleyebilecek ya da en azından bölge
devletlerinin Rusya’ya bağımlılığını azaltabilecek bir güç şeklinde değerlendirmeye
başlamıştır. Diğer bir ifadeyle Türkiye Orta Asya-Kafkasya merkezli olarak Türk Dünyası’nda
oluşan güç boşluğunu doldurmaya çalışan ABD, AB, Rusya Federasyonu, Çin, Hindistan ve
İran gibi bölgesel-küresel aktörler rekabetinde yerini aramaya başlamıştır. Bu bağlamda mevzu
bahis bölgeler, Avrasya merkezli “Yeni Büyük Oyun”da bir kere daha rekabet-mücadele
alanları olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu “Yeni Büyük Oyun”da farklı merhaleler ve burada
etkili bir şekilde ön plana çıkan yeni yöntemler, söylemler ve araçlar söz konusudur.
Avrasya’daki yeni oyunda “Türk Dünyası” söylemi Ankara’ya diğerlerinin karşısında
avantaj sağlamaktaydı. Bunun sebebi, bölge ülkelerinin ulus ve devlet inşa sürecinde ulusal
kimlik arayışında olmasıydı. Bu bakımdan Türkiye Türklük kimliği, İslam dini anlayışı, laiklik
ve demokratik geleneğiyle bölgedeki “kardeşleri” için bir model ve cazibe merkezi haline
gelmiştir. Ne var ki Türkiye’nin “Türk Dünyası” söylemi Avrasya’daki önemli aktörler
konumuna haiz olan Rusya, İran ve Çin’i rahatsız etmekteydi. Dolayısıyla Ankara’nın
bölgedeki etkin politikası Moskova, Tahran ve Pekin açısından tedirginlikle karşılanmaktaydı.
Küresel jeopolitik bağlamında Türkiye’nin ABD ile müttefiklik ilişkisi de Ankara’nın
girişimlerinin kuşkuyla algılanmasına sebep olmuştur. Her ne kadar Türkiye’nin Türk Dünyası
politikası ülke içerisindeki yerel dinamiklerden kaynaklanmışsa da Ankara’nın bölge
üzerindeki etkinliği, ABD’nin Avrasya politikasının bir parçası biçiminde algılanmaktaydı.
Bundan ötürü özellikle Moskova ve Tahran ile etkileşiminde güvensizlik ve kuşkunun hâkim
olduğu söylenebilecektir. Dolayısıyla bölgede yer alan Türkiye, Rusya, İran ve Çin gibi ülkeler
arasındaki ilişkileri 11 Eylül öncesi ve sonrası şekliyle ele almak mümkündür. Böylece işaret
edilen tarihten önceki güvensizliğin yerini yavaş yavaş işbirliğine bırakmaya başladığı ifade
edilebilecektir. Bugün gelinen noktadaysa Avrasya oluşması şeklinde adlandırabileceğimiz
işbirliği formatının ortaya çıktığına değinilebilecektir.
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Özellikle 11 Eylül 2001 sonrası yaşanan gelişmeler, Türk Dünyası’nı sahip olduğu
jeopolitik-stratejik önemi boyutuyla büyük ölçüde etkilemektedir. Bu bağlamda; Vladimir
Putin’in Rusya’yı hızlı bir şekilde toparlaması ve önce yakın çevresi, sonrasında bölgeselküresel bazda etkili bir güç haline taşıması, ABD’nin Afganistan’ı işgali ve sonrasında bölgeyi
derinden etkileyen renkli devrimler/darbeler süreciyle birlikte vekâleten savaş unsurları
üzerinden bir küresel hâkimiyet politikası yürütmesi ve bunun yol açtığı sonuçlar, 11 Eylül’den
on yıl sonra ortaya çıkan Arap Baharı ve sonrası yaşanan gelişmeler, “Kuşak-Yol” olarak
adlandırılan “Yeni İpekyolu Projesi”, BTC-TANAP gibi hayata geçirilen enerji merkezli
projeler Türk Dünyası bağlamında yeni tehditleri, riskleri ve aynı zamanda fırsatları da içeren
bir sürecin önünü açmış bulunmaktadır.
Avrasya ve Türk Dünyası arasındaki işbirliği dönemine gelindiğinde Arap Baharı’nda
Suriye merkezli yaşanan gelişmelerin “Türkiye-Rusya-İran” üçlüsü ile birlikte “Büyük Oyun”a
yeni bir ivme kazandırdığı ifade edilebilir. Astana Bloğu olarak da şimdiden adlandırılmaya
başlanan yeni oluşum, Avrasya merkezli yeni bir ittifakın test süreci biçiminde de
değerlendirilmektedir. Söz konusu üçlünün bölgesel krizlerde etkili bir rol oynamaya
başlaması, hiç kuşkusuz Orta Asya-Kafkasya boyutundaki krizlerin geleceği bağlamında birçok
soru işaretini beraberinde getirmektedir. Bu noktada bölge gündemini büyük ölçüde meşgul
eden Afganistan sorunu, Fergana, Azerbaycan-Ermenistan arasındaki Karabağ sorunu, Kırım
sorunu, Orta Asya’da su krizi, Güney Osetya-Abhazya, Acaristan ve Caveyetya merkezli
Gürcistan sorunu, Hazar sorunu, radikal hareketler ve terörizm gibi mevzular yeni dengedenklem sürecinin önünde çözüm bekleyen birer kriz alanları olarak karşımıza çıkmaktadır.
Astana süreci üyesi ülkelerin burada takınacağı tavırlar ve getirecekleri çözüm önerileri bu
kapsamda büyük bir merak konusunu teşkil etmektedir.
Dolayısıyla Astana sürecinin geleceği, Orta Asya-Kafkasya bölge ülkeleri açısından
büyük önem arz etmeye başlamıştır. Diğer taraftan özellikle Astana süreci üyesi ülkelerden
İran’ın hedef alınması ve bu sürecin belkemiğini oluşturan Türkiye’nin ABD-NATO eksenli
olarak Batı Dünyası ile olan ilişkilerinin geleceği de büyük bir merak konusudur. Bu çerçevede
Astana süreci dâhil olmak üzere yaşanan son gelişmeler, Türk Dünyası jeopolitiğini bir kez
daha merkeze taşımaktadır.
Bölge açısından bakıldığında ortaya çıkan bilinmezlikler tablosu “nasıl bir gelecek”
sorusunu çok daha güçlü bir şekilde gündeme getirmektedir. Bu tebliğde, söz konusu
dönemlerde yaşanan gelişmeler ışığında bölgesel-küresel güçlerin bölgeye yönelik hedefleri ve
yürüttükleri güç mücadelesinden hareketle Türk Dünyası’nın önüne çıkan mevcut-olası risk ve
tehditler ile fırsatlar dikkate alınmak suretiyle bu soruya cevap aranılacaktır.
Türk Dünyası ve Avrasya’da Rekabet ve Kuşku Dönemi (1990-2001)
Bugün Avrasya olarak tanımlanan yer, tarihsel olarak Türklerin üstün olduğu bölgeleri
içermektedir. Kıtanın merkezinde kendi devletlerini kuran Türkler güçlendikçe Avrasya
kenarlarına doğru yayılmaya başlamıştır. 19. yüzyılda ve 20. yüzyılın başında jeopolitik
disiplinin temelini atan bilim adamları teorilerini, göçebe bozkır devletlerinin doğuda Çin’i
güneyde Hindistan ve İran’ı, batıda Avrupa’yı kendi kontrollerinde tuttuğu gerçeğini göz
önünde bulundurarak geliştirmişlerdir.1 Bu kapsamda Avrasya’nın merkezinde bulunan Türkler
sadece kendi devletlerini kurmakla kalmamış hakimiyet kurdukları bölgelerin devlet
geleneklerinin de gelişmesini tetiklemişlerdir. Bugün “Yeni Büyük Oyun”da önemli aktörler
şeklinde değerlendirilen Rusya, Çin ve İran’ın devlet olarak oluşmalarında hiç kuşkusuz Türk
devlet anlayışının etkisi büyüktür. Rusya’nın Kiev Rusyası’nın değil daha çok Altın Orda
Devleti’nin varisi olduğu, son zamanlarda sıkça Rusya Avrasyacıları tarafından gündeme
1

H. J. Mackinder, “The Geographical Pivot of History”, The Geographical Journal, Cilt: 23, Sayı: 4, Nisan 1904,
s. 434.
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getirilen konulardan biridir.2 Çin devletindeki bozkırlıların etkisi de Eberhart Wolfram
tarafından incelenen konuyu teşkil etmektedir.3 İran devletinin oluşmasındaysa başta İlhanlılar
ve Türk hanedanı Safevilerin yeri göz ardı edilemez. Hatta modern İran’ın doğuşunda
Azerbaycanlı Türklerin tutumu belirleyici bir rol oynamıştır.4 Fransızların “Rus’un yüzünü
kazarsan, Tatar’ı/Türk’ü bulursun” atasözü, aynı şekilde İran için de geçerlidir. Kısacası, son
dönemlere kadar Avrasya jeopolitiğinde yer alan Türklerin konumu önemli oldukça büyük
öneme sahiptir. Dahası Türk devletleri, İpek Yolu’nun güvenliğini sağlayarak kıta içindeki
ticaretin gelişmesine ve doğudaki medeniyetlerle batıdaki medeniyetlerin etkileşim
sağlamasına olanak tanımaktaydı.
Ne var ki son beş yüz yılda kıta ticaretini bypass eden deniz yollarının keşfedilmesi ve
Batı Dünyası’nın teknoloji alanında atılım yapması Türklerin konumunu zedelemiştir. Bununla
birlikte Türklerin konumu gittikçe zayıflarken; Avrupa modernleşme modelini uygulayan kenar
devletleri üstünlük kazanmaya başlamıştır. Ayrıca Türklerin nüfuz alanında bulunan Rusya ve
Çin 18. yüzyıldan itibaren kıtanın içlerine doğru yayılmaya başlamıştır. Bununla birlikte 19.
yüzyılda İngiltere’nin Hindistan üzerinden Avrasya’ya açılması “Büyük Oyun”u başlatmıştır.
Bu bakımdan hem 19. yüzyılda yaşanan İngiltere-Rusya arasındaki “Büyük Oyun” hem de 21.
yüzyılda yaşanmakta olan “Yeni Büyük Oyun” Avrasya’nın merkezindeki Türklerin
zayıflamasıyla oluşan boşluğun doldurulmaya çalışılması şeklinde yorumlanabilecektir.
Bu çerçevede Sovyetler Birliği’nin dağılması Avrasya’daki güç mücadelesini daha
karmaşık bir hale getirmiştir. Halihazırda Türk jeopolitiğinde etkili dört merkez bulunmaktadır.
Bunlar Türk Dünyası’nın doğusundaki Çin, kuzeyindeki Rusya, güneyindeki İran ve
batısındaki Türkiye’dir. Ayrıca bölge dışından ABD’nin de burada etkili olmaya çalıştığı
belirtilmelidir. Sonuçta Mackinder’in ortaya attığı “Avrasya’nın Kalpgâhı” teorisi; yani kıtanın
merkezini kontrol edenin bütün Avrasya’yı kontrol edeceği ve Avrasya’yı kontrol edenin de
bütün dünyada etkili olacağı teorisi hala geçerliğini korumaktadır. Bu bağlamda Robert D.
Kaplan’ın Coğrafyanın İntikamı kitabında Kazakistan’ı “Mackinder’in Avrasya kalpgâhı”
olarak tanımlaması5 tesadüf değildir. Dolayısıyla Avrasya jeopolitiğinin Türk jeopolitiği ile iç
içe geçtiğini söylemek yanlış bir ifade olmayacaktır.6
Genel tabiriyle Avrasya’da özel tabiriyleyse Türk Dünyası’nda Türkiye’nin özel
konuma haiz bulunduğunun altını çizmek gerekmektedir. Türkiye tarih boyunca bağımsızlığını
hiçbir zaman kaybetmeyen; dolayısıyla jeopolitik bakımdan öznelliğini sürdüren tek Türk
devletidir. Bu bakımdan söz konusu devletin Avrasya’daki etkinliği asıl olarak Türklerin
yeniden toparlanması ve jeopolitik özne olma yolunda attığı önemli adımlardan biri olması
şeklinde ifade edilebilecektir. 1990’lı yıllarda Turgut Özal ve Süleyman Demirel tarafından
başlatılan ve 2009 yılında Nahçıvan Anlaşması’yla Türk Keneşi biçiminde kurumsallaşan Türk
Devletleri Zirveleri; Türk Dünyası’nın bir bayrak altında toplanabileceğini gösteren önemli bir
olaydır. Bu süreçte Ankara’nın etkinliğinin göz ardı edilmesinin düşünülemez olduğu
söylenmelidir.
Türkiye’nin bölgede üzerindeki etkinliğinin Türk devletleri arasında birlik ve beraberlik
anlayışını güçlendirdiği gibi bu gelişmeye karşı duran cephenin de oluşmasını tetiklediğine
2

“Россия как правопреемница Золотой Орды (Altın Orda’nın Devamı Olarak Rusya)”, Tolkovatel’,
http://ttolk.ru/?p=18852, (Erişim Tarihi: 02.08.2018).
3
Wolfram Eberhard, Çin Tarihi, 4. Baskı, Türk Tarih Kurumu, Ankara 2007, s. 30.
4
Touraj Atabaki, “Recasting Oneself Rejecting the Other: Pan-Turkism and Iranian Nationalism”, Willem van
schendel-Erik j. Zuè rcher, der., Identity Politics in Central Asia and the Muslim World: Nationalism, Ethnicity
and Labour in the Twentieth Century, I.B.Tauris, 2001, s. 66.
5
Robert D. Kaplan, The Revenge of Geography: What the Map Tells Us About Coming Conflicts and The Battle
Against Fate, Random House, New York 2012, s. 51.
6
Mehmet Seyfettin Erol, “Avrusyacılıktan Türk Avrasyasına Türk Dünyasının Değişen Jeopolitiği”, Mehmet
Seyfettin Erol-Yavuz Gürler, der., TÜRKSAV Türk Dünyası 25 Yıllığı: Tahliller, Değerlendirmeler, Öngörüler,
Özeleştiriler, Akçağ, Ankara 2016, s. 192.
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dikkat çekmek gerekmektedir. Örneğin; Karabağ Savaşı’nda Türkiye doğal olarak
Azerbaycan’ı desteklerken; mevzu bahis Türk kardeşliğini toprak bütünlüğüne tehdit olarak
gören İran ve Rusya Ermenistan tarafını tutmayı yeğlemiştir. Aynı şekilde Çin de batı
sınırlarında Türk kimliğini benimseyen yeni devletlerin bağımsızlıklarını ilan etmesinden
oldukça rahatsızdır. Bu bağlamda Göktürklerin varisi olan Kazak, Kırgız, Özbek ve
Türkmenlerin bağımsız devlet kurmaları, Çin topraklarında yaşayan Uygurların da “bağımsız
devlet” ülküsünü canlandırmıştır. Dolayısıyla “Büyük Turan” ya da “Büyük Türk Birliği” gibi
söylemler bir yana bağımsız Türk devletlerinin var oluşu dahi Çin’in toprak bütünlüğüne en
büyük tehdit biçiminde değerlendirilmektedir. Bununla birlikte Şanghay İşbirliği Örgütü
kapsamındaki zirvelerde en çok gündeme gelen konu ayrılıkçı hareketlerdir. Ayrıca Pekin Doğu
Türkistan meselesinin ABD tarafından kendisine karşı kullanılacağından endişe etmektedir.
Böylece Türk Dünyası söylemi Rusya ve Çin’i işbirliğine doğru itmektedir.
Rusya, İran ve Çin’in Türkiye hakkındaki yukarıda bahsedilen algısı göz önünde
bulundurulduğunda, Ankara’nın Türk Dünyası politikasının kuşkuyla karşılanacağı oldukça
açıktı. Türkiye’nin Batı Dünyası ile yakın ilişkisi, Avrupa Birliği üyelik süreci ve NATO
üyeliği bölge ülkeleri nezdinde Ankara’nın gerçek emelleriyle ilgili bu algıyı güçlendiren
etkenler olmuştur. Bu durumun ise 1990’lı yılların sonuna kadar devam ettiğini söylemek
mümkündür.
Avrasya’daki bir yanda Türkiye ve diğer yanda Rusya, İran ve Çin’in olduğu rekabet ve
kuşku döneminde Ankara Türk Dünyası’na yönelik politikasını en başta “Rusya’ya rağmen”
yürütmeye çalışmıştır. Bu dönemdeki etkin politika her ne kadar Türk Dünyası ülkeleri
tarafından olumlu karşılandığı izlenimini yaratsa da aslında sadece Rusya değil; Kazakistan ve
Özbekistan gibi ülkelerin liderleri de bu süreçten rahatsızdı. Örneğin; Nazarbayev kendi
hatıralarında “bir büyük ağabeyden yeni kurtulmuşken başka bir büyük ağabeyi omuzlarında
istemediğini” ifade etmektedir.7 Dolayısıyla bu dönemde kimlik bağlamında Ankara’nın
girişimleri sayesinde Sovyet sonrasında ulusal kimlik arayışında olan Azerbaycan, Kazakistan,
Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan’ın kendilerini Türk medeniyetinin ülkeleri olarak
tanımlaması, büyük bir başarı olsa da uzun vadede Ankara’nın bütünleşme önerileri yanıtsız
kalmıştır. Türkiye girişimlerinin meyve vermesi için bir yandan bölge jeopolitiğindeki
dengelerin yerli yerine oturması diğer yandan ise genç Türk cumhuriyetlerinin birer devlet
olarak kendi ayakları üzerinde durması gerekmekteydi.
Avrasya’daki Dengelerin Oturması (2001-2015)
2000’li yıllara gelindiğinde Avrasya’daki küresel rekabet ve mücadele daha etkin bir
şekilde hissedilmeye başlamıştır. Ayrıca 11 Eylül saldırıları, Soğuk Savaş dönemi sonrası
oluşan ABD merkezli tek kutuplu dünya düzeninin yeni bir aşamaya geçtiğinin sinyali
mahiyetindeydi. Bu bağlamda ABD dünyada daha saldırgan bir davranış sergilemeye
başlamıştır. Bu tutumun yansımasıysa söz konusu devletin 2001 yılında önce Afganistan’ı daha
sonra 2003 yılında Irak’ı işgal etmesiyle kendini göstermiştir. Buna karşın Washington’un bu
politikası karşısında Moskova’nın dış politikasında yeni arayışlar içerisine girişmiş olduğundan
bahsedilebilecektir.
2000 yılında Rusya’da Vladimir Putin dönemi başlamış ve Rusya hızlı bir şekilde
toparlanma sürecine girmiştir. Bu bağlamda Rus dış politikasında Boris Yeltsin döneminde
etkili olan Atlantikçilerin yerini Avrasyacılar almaya başlamıştır. Atlantikçiler Rusya’yı Batı
Dünyası’nın bir parçası haline getirmeye çalışırken; Avrasyacılar Rusya’nın çok kutuplu bir
dünyada ayrı bir kutup olması için çalışmaktaydı. Bu değişimin tezahürü olarak Rusya “yakın
çevre” adını verdiği eski Sovyet coğrafyasına önem vermeye başlamıştır. Diğer bir ifadeyle
Moskova’nın Türk Dünyası’na geri döndüğü söylenebilecektir.
7

Nursultan Nazarbayev, Yüzyıllar Kavşağında, Kazakistan Büyükelçiliği, Ankara 2012, s. 217.
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Rusya’nın Türk Dünyası’nda daha etkili olmaya başlaması Türkiye-Rusya ilişkilerinin
olumsuz yönde etkilenmediği önemli bir husustur. Bunun birkaç sebebi vardır. Bu kapsamda
öncelikle Moskova Ankara’nın Türk Dünyası politikasının 1990’lı yılların başında zannedildiği
gibi Rusya’nın çıkarlarına ters olmadığını görmüştür. Sonuç olarak beklenildiği gibi Rusya’nın
toprak bütünlüğünü parçalayacak “Büyük Türk Birliği” kurulmamıştır.8 Bu bağlamda
Kazakistan ve Azerbaycan gibi Türk Dünyası’nda önemli ülkelerin dış politika anlayışı da
belirleyici olmuştur. Kazakistan’ın Rusya ile yapıcı işbirliği kurması ve daha da önemlisi Kazak
Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’in eski Sovyet coğrafyasında ekonomik bütünleşme
sürecini önermesi ve desteklemesi, Moskova’nın Türk Dünyası’na ilişkin kuşkularını
dağıtmıştır. Bununla birlikte Astana ile Rusya-Türkiye arasındaki dengenin iyi bir biçimde
tutturulmuş olduğuna değinilebilecektir. Orta Asya’da ekonomik yönden en güçlü ve Moskova
açısından jeopolitik bakımdan en önemli ülke olan Kazakistan’ın bu politikası, Rusya-Türkiye
ilişkilerinin de olumlu yönde gelişmesine sebep olmuştur.
Güney Kafkasya’da ise Türkiye’nin müttefiki Azerbaycan her ne kadar AB ve NATO
ile işbirliğini geliştirse de Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) çerçevesinde Rusya ile
ilişkilerini devam ettirmiştir. Ayrıca Azerbaycan Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol boru hattıyla
Rusya’nın Hazar bölgesinden petrol ihracatındaki tekelini kırmıştır. Fakat siyasal ve askeri
alanda Bakü’nün Moskova çıkarlarını dikkate aldığı belirtilmelidir. Buna ilaveten her ne kadar
Türkiye-Azerbaycan arasındaki askeri işbirliği gelişmekteyse de Ankara’nın gündeminde
Azerbaycan’ı NATO üyesi kılmak gibi bir madde yoktu. Bu bağlamda Azerbaycan ile
Gürcistan kıyaslandığında, 2003 yılında Gül Devrimi yaşayan Gürcistan Moskova’dan
uzaklaşırken; Azerbaycan’ın Batı ile Rusya arasındaki dengeleri koruduğu ifade edilebilecektir.
İkinci olarak, 2000’li yıllara gelindiğinde Türkiye’nin ekonomik potansiyeli Türk
Dünyası ülkeleri tarafından anlaşılmıştı. Sovyet sonrası dönemde yeni kurulan Türk
cumhuriyetleri ise Ankara’nın ekonomik sıkıntıları aşmada sunacağı katkılarla ilgili beklentiyi
fazlasıyla abartmıştı.9 Buna karşın 1990’lı yılların ortalarından başlayarak Türkiye’nin
ekonomik krizlerle uğraşması ve diğer yandan Türk cumhuriyetlerinin dünya ekonomisine az
çok entegre olmaya başlaması Türk Dünyası’nın öneminin yitirilmesine sebep olmuştur. Ayrıca
1992 yılından 2001 yılına kadar yılda bir ya da iki yılda bir düzenlenen Türk Dili Konuşan
Ülkeler Devlet Başkanları Zirveleri, 2001 İstanbul Zirvesi’nden sonra 2006 yılına kadar
düzenlenememiştir.10 Bu durumu değerlendiren Moskova Türkiye’yi eski Sovyet
coğrafyasında Rusya çıkarlarını tehdit eden bir unsur olarak algılamayı bırakmıştır.
Üçüncü olarak, 2000’li yıllarda Türkiye’nin dış politika anlayışındaki dönüşümden
bahsetmek gerekmektedir. Bu bağlamda Türkiye artık kendini Batı Dünyası’nın bir parçası
mahiyetinde görmemekteydi. Yeni yaklaşım söz konusu devletin Rusya’yı rakip olarak değil
bölge üzerinde işbirliği yapabileceği bir ortak niteliğinde görmesini gerektirmekteydi. Bu
anlayışın ilk yansıması, 11 Eylül’ün hemen akabinde 16 Kasım 2001 tarihinde Türkiye Dışişleri
Bakanı İsmail Cem ile Rusya Dışişleri Bakanı İgor İvanov arasında imzalanan “Türkiye
Cumhuriyeti ile Rusya Federasyonu Arasında Avrasya’da İşbirliği Eylem Planı: İkili

8

Санат Кушкунбаев (Sanat Kuşkunbayev), “Турция в Центральной Азии: Поиск оптимальной модели
взаимодействия (Türkiye Orta Asya’da: En Uygun Etkileşim Modeli Arayışı)”, М.Х Абусеитова (M.H.
Abuseyitova), der., Взаимодействия Турции и Центральной Азии в контексте Расширяющейся Европы
(Genişleyen Avrupa Bağlamında Türkiye ve Orta Asya Tekileşimi), Дайк Пресс, Almatı 2006, s. 180.
9
Б.А. Бабак (B.A. Babak), “Постсоветская Центральная Азия: Фиаско интеграционной идеи пантюркизма
(Sovyet Sonrası Orta Asya: Pantürkizm Bütünleşme Düşüncesinin Fiyaskosu)”, М.Х Абусеитова (M.H.
Abuseyitova), der., Взаимодействия Турции и Центральной Азии в контексте Расширяющейся Европы
(Genişleyen Avrupa Bağlamında Türkiye ve Orta Asya Tekileşimi), Дайк Пресс, Almatı 2006, s. 171.
10
“1992-2010 Zirveler Süreci”, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi, http://www.turkkon.org/tr-TR/19922010-zirveler-sureci/4/911, (Erişim Tarihi: 02.08.2018).
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İşbirliğinden Çok Boyutlu Ortaklığa” başlıklı belgedir.11 Bu belgeyi iki Avrasya ülkesinin
ABD’nin bölgedeki istikrarsızlaştırıcı tutumuna karşı atılan ortak bir adım şeklinde
değerlendirebileceğimiz gibi aynı zamanda Ankara ile Moskova’nın artık birbirini rakip
mahiyetinde görmediğinin sinyali biçiminde de yorumlayabiliriz. Ayrıca bu eğilim 2002
yılında AK Parti’nin iktidara gelmesiyle daha da güçlenmiş ve kurumsallaşmıştır.12
Türkiye ve Rusya arasındaki güven ve Türk Dünyası’ndaki Ankara-Moskova
etkileşiminde dengelerin yerli yerine oturmaya başlaması, Kazakistan ve Azerbaycan’ın da
daha kararlı hareket etmelerine olanak sağlamıştır. Nitekim; 2006 yılındaki Türk Devlet
Başkanlarının Antalya Zirvesi’nde Kazakistan Cumhurbaşkanı Nazarbayev’in 1990’lı
yıllardaki merhum Turgut Özal ve Süleyman Demirel’in “aksakal” rolünü aldığı açıkça
görülmekteydi. Ayrıca 2009 yılında imzalanan Nahçıvan Anlaşması’na göre Türk Dili Konuşan
Ülkeler İşbirliği Konseyi “Türk Keneşi” kurulmuştur. Aynı dönemde Türk Dünyası Belediyeler
Birliği (2003), Türk Parlamenterler Birliği TürkPA (2006), Türk Keneşi (2009), Türk
Akademisi (2010) gibi oluşumların gerçekleştirildiği görülmektedir. 1993 yılında kurulan
TÜRKSOY’un ise faaliyetlerine hız verdiği söylenebilecektir.
Türk Dünyası’nda Kazakistan ve Azerbaycan’ın daha etkin olmasının sebebi, sadece
onların ekonomik gücüyle ilgili değil aynı zamanda Astana ve Bakü’nün dış politikalarının
Ankara, Moskova, Tahran, Pekin arasında dengeleri oturtmasından kaynaklanmaktadır. Bu
dengelerin doğru ayarlanmadığı Kırgızistan’daysa 2005 yılında Lale Devrimi yaşanmış ve
Bişkek’te yönetim değişikliği gerçekleşmiştir. Aynı yıl Özbekistan’da Andican olayları
meydana gelmiş; fakat İslam Kerimov yönetimi bu olayları bastırmıştır. Bahsi geçen olaylar,
Türk Dünyası’nın Rusya ile ABD arasındaki küresel mücadelede önemli bir cepheyi
oluşturduğunun göstergesi niteliğindedir. Bu bağlamda Türkiye’de 2013 yılında yaşanan Gezi
Olayları’nı da bir Renkli Devrim girişimi ve Batı’nın gittikçe bağımsız hareket eden Türkiye’ye
ayar vermeye çalışması şeklinde değerlendirmek mümkündür.
2001-2015 yılları aralığında Avrasya ve Türk Dünyası jeopolitiğinde etkin olmaya
başlayan aktör Çin’dir. 2001 yılında Şanghay İşbirliği Örgütü’nün kurulması aslında Moskova
ve Pekin’in Orta Asya’yı paylaştığı anlamına gelmektedir.13 2006 yılında Kazakistan-Çin
Petrol Boru Hattı’nın inşa edilmesi, 2009 yılında Türkmenistan-Çin Doğalgaz Boru Hattı’nın
açılması Pekin’in Türk Dünyası’nda önemli bir güç haline dönüşmeye başladığına işaret
etmektedir. 2013 yılında Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in “Yol-Kuşak Girişimi” adında Yeni
İpek Yolu projesini açıklaması, Çin’in Avrasya’daki varlığının kalıcı hale geleceği anlamına
gelmektedir. Çin Devlet Başkanı’nın bu projeyi Kazakistan’a ziyareti sırasında Astana’daki
Nazarbayev Üniversitesi’nde açıklaması da Türk Dünyası’nın bahsi geçen projede kilit
konumda olduğunun sembolik bir işaretidir.
Söz konusu dönemde Avrasya’da etkisini artıran diğer bir ülke İran’dır. Her ne kadar
İran, 11 Eylül saldırılarından sonra ABD Başkanı Bush tarafından kötülük ekseni ülkeler
arasında zikredilerek hedef tahtasına oturtulsa da aslında ABD’nin Afganistan ve Irak’a
müdahalesi Tahran’a bölgede hareket sahası açmıştır. Ancak ABD ve daha sonra BM ekonomik
yaptırımları İran’ın Türk Dünyası ile etkileşimine zarar vermekteydi. Örneğin; 1990’lı yıllarda
Orta Asya Türk devletleri açısından bir fırsat olarak değerlendirilen Tahran merkezli Ekonomik
İşbirliği Teşkilatı (EİT) cazibesini yitirmiştir. Ancak İran Türk Dünyası’nın ekonomik yönden
bütünleşmesi adına önemli bir coğrafi konuma haiz bulunmaktaydı. Bilindiği üzere,
11

“Rusya Federasyonu ile Türkiye Cumhuriyeti arasında Avrasya’da İşbirliği Eylem Planı (İkili İşbirliğinden Çok
Boyutlu Ortaklığa)”, Rusya Federasyonu'nun Türkiye Büyükelçiliği, http://www.turkey.mid.ru/relat_2_t.html,
(Erişim Tarihi: 22.08.2016).
12
Mehmet Seyfettin Erol, “20. Yıldönümünde Türkiye-Türk Dünyası: Sorunlar Arayışlar ve Gelecek”, Mehmet
Seyfettin Erol-Yavuz Gürler, der., TÜRKSAV Türk Dünyası 20 Yıllığı: Tahliller, Değerlendirmeleri Öngörüler ve
Özeleştiriler, Strateji Araştırma İnceleme, İstanbul 2011, s. 47.
13
Dmitri Trenin, “Russia and Central Asia: Interests Policies and Prospects”, Eugene Rumer, Dmitri Trenin, and
Huasheng Zhao, der., Central Asia: Views from Washington, Moscow, and Beijing, M.E. Sharpe, 2007, s. 86.
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Türkiye’nin Orta Asya ile kara sınırı bulunmamakta; Türkiye ile Türkistan arasında İran yer
almaktadır. Dolayısıyla bu ülkenin bölgeden tecrit edilmesi Türk Dünyası etkileşimine büyük
zarar vermektedir. Türk Dünyası jeopolitiğinden Rusya’yı çıkarmamız mümkün olmadığı gibi
İran’ın da bölgeden atılması Türklerin çıkarına ters düşmektedir. Bu bağlamda İran ile
Türkiye’nin bu dönemde yaptırımlara rağmen ticari ilişkileri geliştirmeye çalışması ve 2010
yılındaki Türkiye, Brezilya ve İran’ın nükleer anlaşmasının Ankara’nın Türk Dünyası politikası
ile paralel biçimde değerlendirilmesi gerekmektedir.
Sonuç olarak, 2001 sonrası ABD’nin Avrasya coğrafyasına müdahalesi bölge ülkelerini
işbirliğine itmektedir. 2000’li yıllarda Türkiye, Rusya, Çin ve İran arasında dengelerin
oluştuğunu ve 1990’lı yılların başındaki güvensizliğin aşılmaya başladığı belirtilmelidir.
Avrasya’daki dengelerin oturmasını Türk cumhuriyetlerinin uluslararası politikanın birer
öznesi şeklinde oluşması süreci ile paralel geliştiğine dikkat çekmekte fayda vardır.14 Bu
bağlamda Rusya, İran ve Çin Türk Dünyası söyleminin bölgeyi istikrarsızlaştırmayacağını
anlamıştır. Aynı şekilde Ankara, Pekin ve Tahran Rusya’nın yeniden Sovyetler Birliği’ni
restore etme hevesinin olmadığına ikna olmuştur. Diğer taraftan Pekin’in Türk devletlerinin
Uygurları desteklemeyeceği garantilerini elde ettiğini söylemek mümkündür. Buna benzer bir
şekilde İran’ın İslam Devrimi anlayışını Türk Dünyası’na ihraç etme politikasının geçersiz
olduğu ortaya çıkmıştır.15 Söz konusu dönemde bölge ülkeleri arasındaki ekonomik bağımlılık
derinleşmiştir. Bu gelişmeler bölge ülkelerinin daha etkili bir biçimde işbirliği geliştirmesine
zemin hazırlamıştır.
Avrasya’da İşbirliği Dönemi (2016-…)
2015 yılı Türk Dünyası ve Avrasya jeopolitiği açısından önemli bir dönüm noktasıdır.
Bunun sebebi, ABD-Rusya arasındaki küresel jeopolitik rekabette Moskova’nın daha etkin
olmaya başladığının görülmesidir. Avrasya coğrafyasında Afganistan ve Irak’ı ABD’ye
kaptıran Rusya bu senaryonun Suriye’de tekrarlanmasına izin vermeyeceğini ilan ederek; Eylül
2015 tarihinden itibaren Suriye’deki iç savaşta hava kuvvetleriyle Esad tarafını desteklemeye
başlamıştır. Rus Ordusu’nun bu operasyonu, Rusya’nın 1989 yılında Afganistan’dan
çekilmesinden sonra ilk defa “uzak çevre”sinde gerçekleştirdiği askeri operasyon niteliğine
haizdir. Moskova’nın Esad tarafında savaşa müdahil olması, Rusya-İran eksenini
güçlendirirken Türkiye-Rusya ilişkileri gerginleşmeye başlamıştır. 24 Kasım 2015 tarihinde
Rus jetinin Türk uçakları tarafından düşürülmesi iki ülkeyi savaşın eşiğine getirmiştir.
Türkiye-Rusya krizi Türk Dünyası’na olumsuz yönde yansımıştır. TÜRKSOY’daki
Rusya Federasyonu’na bağlı ülkeler, Tataristan ve Başkurdistan’ın üyelikleri Moskova
tarafından askıya alınırken Türkiye-Kazakistan ticari ilişkileri de tehlikeye girmiştir. Bu
gerginlikten en çok zarar gören Kazakistan ve Azerbaycan’ın Moskova ile Ankara arasındaki
arabuluculuk arayışları kapsamında gündeme gelmiştir. Her ne kadar Türk hava sahasını ihlal
eden Rus uçağının düşürülmesi Türkiye’ye itibar kazandırmışsa da -ki bir Rusya uçağı İkinci
Dünya Savaşı’ndan bu yana bu şekilde düşürülmemiştir- uzun vadede Ankara’nın Türk
Dünyası politikası tehlikeye girmekteydi ve dahası Rusya’nın Kazakistan ve Azerbaycan
üzerindeki baskıları artacaktı.
Küresel jeopolitik rekabet bağlamında Rusya’nın Türkiye’ye karşı tehdit oluşturması en
çok ABD’nin çıkarına hizmet etmekteydi. Bu durum Türkiye’yi ABD’ye daha da bağımlı hale
getirmekte ve Ankara’nın manevra alanını daraltmaktaydı. Aynı şekilde Moskova’nın Türkiye
nezdinde yeni bir düşman edinmesi, Rusya’nın güney sınırlarını tehlikeye atmaktaydı. Rusya
14

Mehmet Seyfettin Erol, “Küresel Güç Mücadelesinde Avrasya Jeopolitiği ve Türk Avrasyası”, Mehmet
Seyfettin Erol, der., Küresel Güç Mücadelesinde Avrasya’nın Değişen Jeopolitiği: Yeni Büyük Oyun, Barış kitap,
Ankara 2011, s. 11.
15
Dinmuhammed Ametbek, “Three Anchors of Azerbaijani Foreign Policy”, ANKASAM, 27 Nisan 2017,
https://ankasam.org/en/three-anchors-azerbaijani-foreign-policy/, (Erişim Tarihi: 08.08.2018).
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Suriye’de tehlikeyi sınırlarından uzak tutmaya çalışırken Türkiye’nin ABD’ye bağımlı olması
Moskova’nın çıkarlarına ters düşmekteydi. Bu etkenler üst üste konulduğunda, Türkiye-Rusya
arasındaki gerginliğin iki ülkeye de faydası olmadığı, hatta zararlı olduğu anlaşılmaktaydı.
Buna ek olarak, Rusya ile İran arasındaki işbirliğinin artması Türkiye’nin bölgeden
tecrit edilmesi şeklinde bir algı yaratmaktaydı. İran’ın 2015 yılında ABD, Rusya, Fransa, Çin,
İngiltere ve Almanya ile yaptığı Kapsamlı Ortak Eylem Planı uyarınca ekonomik
yaptırımlardan kurtulması da göz önünde bulundurulduğunda, söz konusu devletin ekonomik
anlamda Türk Dünyası’nda daha etkin olacağı öngörülmekteydi. Bu dönemde Türkiye’nin
Rusya ve İran’dan uzak durması, sadece Türkiye’nin değil bütün Türk Dünyası ülkeleri
çıkarlarının aleyhine olacaktı.
Yukarıda bahsedilen nedenlerden dolayı tam altı ay süren Rusya-Türkiye krizi, 27
Haziran 2016 yılında aşılmış ve düşmanlık yerini işbirliği ortamına bırakmıştır. 2017 yılına
gelindiğindeyse Türkiye, Rusya ve İran Suriye krizi bağlamında inisiyatif alarak ABD’nin
girişimleri karşısında bir denge oluşturmaya başlamıştır. Böylece Avrasya ve Türk
Dünyası’nda işbirliği dönemi başlamıştır. Arap Baharı’nda Suriye merkezli yaşanan gelişmeler,
“Türkiye-Rusya-İran” üçlüsü ile birlikte “Büyük Oyun”a yeni bir ivme kazandırmış
görünmektedir. “Astana Bloğu” olarak da şimdiden adlandırılmaya başlanan yeni oluşum,
Avrasya merkezli yeni bir ittifak oluşumunun test süreci biçiminde de değerlendirilmektedir.
Söz konusu üçlünün bölgesel krizlerde etkili bir rol oynamaya başlaması, hiç kuşkusuz Orta
Asya-Kafkasya boyutundaki krizlerin geleceği bağlamında birçok soru işaretini beraberinde
getirmektedir. Bu noktada bölge gündemini büyük ölçüde meşgul eden Afganistan sorunu,
Fergana, Azerbaycan-Ermenistan arasındaki Karabağ sorunu, Kırım sorunu, Orta Asya’da su
krizi, Güney Osetya-Abhazya, Acaristan ve Caveyetya merkezli Gürcistan sorunu, Hazar
sorunu, radikal hareketler ve terörizm gibi mevzular yeni denge-denklem sürecinin önünde
çözüm bekleyen birer kriz alanları olarak da karşımıza çıkmaktadır. Astana süreci üyesi
ülkelerin burada takınacağı tavırlar ve getirecekleri çözüm önerileri bu kapsamda belirleyici
olacaktır.
Hiç kuşkusuz Avrasya’da oluşmakta olan yeni yapılanmanın eksenini Ankara-Moskova
oluşturmaktadır. Nitekim Astana’ya giden süreç önce Türkiye ve Rusya arasındaki
görüşmelerle Moskova’da gerçekleşmiştir. Daha temelde ise iki önemli tarih yatmaktadır: 16
Kasım 2001 tarihinde Avrasya’da İşbirliği Eylem Planı ve 27 Haziran 2016 normalleşmesi. Söz
konusu iki tarihe ve üzerinde mutabakata varılan hususlara dikkatlice bakıldığında, Türkiye ve
Rusya arasındaki mutabakat noktalarının ihtilaflara göre çok daha fazla olduğu görülecektir.
Üzerinde anlaşılan en temel husus ise tarafların çok kutuplu bir dünyadan yana olmalarıdır.
Bunun açılımı ise:
1. Taraflar ABD/Batı hegemonyasına dayanan tek kutupluluğa kesinlikle karşıdır,
2. Türkiye ve Rusya çok kutuplu dünyada birer kutup olarak yer alacaktır,
3. Bunun için “Genişletilmiş Avrasya”da işbirliği esastır.
Nitekim; mevzu bahis iki ülke arasında genel bir mutabakat söz konusu ve bu husus Astana
süreci için de geçerlidir. Suriye’de iç savaşın bitirilmesi ve bahsi geçen ülkenin toprak
bütünlüğü noktasında birlikte hareket ettikleri görülmektedir. Dolayısıyla Türkiye ve Rusya’nın
Suriye’de yer alan tüm ayrılıkçı hareketlerin yanı sıra terörizme karşı mücadele halinde
oldukları ve bu konuda “Üçlü Garantör Devletler” şeklinde Astana’da alınan kararları,
aralarındaki iş bölümüne göre adım adım gerçekleştirdikleri söylenebilecektir.16
Türk Dünyası’nın geleceği açısından İran’ın konumunun önem arz ettiği anlaşılmaktadır.
Batısında Türkiye, kuzeyinde Azerbaycan ve doğusunda Orta Asya İran’ı Türk Dünyası’na
doğru çekmektedir. Donald Trump’ın ABD Başkanı olarak seçilmesinden sonra her ne kadar
KOEP ve İran’ın bölgeyle ekonomik yönden bütünleşmesi sorgulanmaya başlansa da Türk
16

Mehmet Seyfettin Erol, ““Astana İttifakı” ya da “Ön Asya Bloku”nun Doğuşu”, ANKASAM, 3 Kasım 2017,
https://ankasam.org/astana-ittifaki-ya-da-asya-blokunun-dogusu/, (Erişim Tarihi: 04.08.2018).
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Dünyası’nın güçlenmesi için bölgenin Rusya’ya ihtiyacı olduğu kadar İran’a da ihtiyacı
bulunmaktadır. Bunun farkında olan İran ABD yaptırımlarını Avrasya üzerinden aşmaya
çalışmaktadır. Bu bağlamda Tahran’ın “Kuzey-Güney Ulaştırma Koridoru” projesinde
Azerbaycan ile işbirliğini geliştirmesi ve 18 Mayıs 2018 tarihinde Avrasya Ekonomik Birliği
ile serbest ticaret anlaşmasını imzalayarak Orta Asya’da Kazakistan ve Kırgızistan ile
ekonomik ilişkilerini güçlendirdiğini hatırlamakta yarar vardır. Türkiye’nin de Türk Keneşi
kapsamında geliştirilen Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattı gibi Yeni İpek Yolu projeleri ile
bölgeye entegre olması ve bu sürecin doğu-batı istikametindeki ticaret ve ulaştırma projelerini
“Yol-Kuşak Girişimi” çerçevesinde Çin’in desteklemesi ayrıca önem taşımaktadır.
Dolayısıyla Astana süreci geleceğinin sadece Suriye bağlamında değil Orta Asya-Kafkasya
bölge ülkeleri açısından da büyük öneme sahip olmaya başladığına dikkat çekilmelidir. Diğer
taraftan özellikle Astana süreci üyesi ülkelerden İran’ın hedef alınması ve bu sürecin
belkemiğini oluşturan Türkiye’nin ABD-NATO eksenli olarak Batı dünyasıyla olan
ilişkilerinin geleceği büyük bir merak konusudur. Dolayısıyla Astana süreci dâhil olmak üzere
yaşanan son gelişmeler, Türk Dünyası jeopolitiğini bir kez daha merkeze taşımaktadır.
Sonuç Yerine: Türk Dünyası’nın Geleceği
Görüldüğü üzere Türk Dünyası’nın geleceği Avrasya kıtasının dört tarafında bulunan
Türkiye, Rusya, İran ve Çin işbirliğine bağlıdır. Bu dört merkezin ilişkileri ne kadar iyi olursa
kıtanın içindeki Türk devletlerinin uluslararası politikanın güçlü bir öznesi haline gelmesi de o
kadar hızlanacaktır. 24 Kasım 2015 tarihinde Türkiye ile Rusya arasındaki uçak krizinde de
gözlemlendiği üzere bu dört ülkenin arasındaki herhangi bir gerginlik doğrudan Türk
Dünyası’nı etkileyecektir. Dolayısıyla Avrasya merkezli işbirliği formatlarının gelişmesi, Türk
Dünyası’nın geleceği açısından önemlidir. İşbirliği kapsamı genişledikçe kıta içindeki güç
merkezleri de birbirini dengelemektedir.
Avrasya kıtasındaki bölgesel teşkilatların en büyüğü olan Şanghay İşbirliği Örgütü’nün
2017 yılında Hindistan ve Pakistan’ı da bünyesine dahil ederek genişlemesi, örgüt içerisinde
Çin ve Rusya’nın baskısını azaltma noktasında işe yaramıştır. Moskova merkezli Avrasya
Ekonomik Birliği (AEB) ile Çin ve İran’ın serbest ticaret anlaşmasını imzalamaları da
Rusya’nın baskısının azalmasına sebep olmuştur. Bu bağlamda Türkiye’nin de AEB ile benzer
bir anlaşma imzalaması Ankara’nın Türk Dünyası’ndaki etkinliğini artıracaktır.
Kıta üzerindeki büyük güçlerin rekabeti göz önünde bulundurulduğunda, Türkiye’nin
Çin-Rusya arasındaki rekabeti kendi lehine kullanması gerektiği ifade edilebilecektir. İşin
gerçeğinin Pekin’in “Yol-Kuşak Girişimi”yle Rusya’nın Avrupa ile Asya arasındaki transit
yollara alternatif oluşturmakta olduğu belirtilmelidir. Burada Çin’in Yeni İpek Yolu’nun Orta
Asya-İran-Türkiye üzerinden Avrupa’ya ulaştığına dikkat çekmekte fayda vardır. Bu bağlamda
Ankara Rusya’nın Türk Dünyası üzerindeki baskısını azaltmak için EİT’ye ağırlık vermelidir.
Bu şekilde Türkiye Selçuklu Devleti’nin topraklarıyla örtüşen Türk-İslam coğrafyasıyla etkin
işbirliği geliştirmiş olur. Bahsi geçen bölgenin demografik açıdan Türklerin yaşadığı coğrafya
olduğunu düşünürsek bu doğrultudaki politika sonuç itibariyle Türk Dünyası’nın güçlenmesine
yol açacaktır. Kısacası, Türklerin Avrasya’da yeniden ayağa kalkması için Türkiye, Rusya, İran
ve Çin arasındaki dengelerin doğru bir biçimde ayarlanması gerekmektedir.
Türk Dünyası içindeki gelişmeler göz önünde bulundurulduğunda, TürkiyeAzerbaycan-Kazakistan ekseninde gelişen bütünleşme sürecine, 2016 yılında yönetim
değişikliği yaşanan Özbekistan’ın da katılması beklenmektedir. Böyle bir gelişme Türk
Dünyası’nın Orta Asya ayağını güçlendirecektir. Taşkent’in etkin dış politikaya dönmesiyle
Orta Asya’nın yakın gelecekte Türkistan olarak yeniden canlanmasının olasılığı oldukça
yüksektir. Kırgızistan ve Türkmenistan’ın ve hatta Tacikistan’ın Orta Asya bölgesel
bütünleşmesinden uzak durması da beklenemez. Bununla birlikte Orta Asya’nın işbirliği
sayesinde refaha doğru ilerlemesinin Afganistan boyutuna olumlu yansıyacağından söz
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edilebilecektir. Buna paralel olarak Hazar Denizi’nin hukuki statüsü meselesinin çözülmesi
kapsamında, denize kıyıdaş ülkelerin söz konusu işbirliğine ivme kazandıracağı düşünülecek
olunursa; Hazar’ın doğu yakasındaki Kazakistan ve Türkmenistan ile denizin batı yakasındaki
Azerbaycan arasındaki ilişkilerin daha da yakınlaşacağını öngörebiliriz. Avrasya kıtasında
oluşmakta olan işbirliği oluşumları ve Türk Dünyası’nda yaşanmakta olan bu gelişmelerin
ışığında, Türk Dünyası’nın yeni bir atılımın eşiğinde durduğunu söylemek mümkündür. Sonuç
olarak Türk devletlerinin bu fırsatı oldukça iyi değerlendirmeleri gerektiği söylenebilecektir.
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Abstract
Teachers’ beliefs are determined as an important factor for technology integration. The common
perception is that teachers who have more student-centered beliefs are more likely to accept and integrate
technology effectively. However, it is known that epistemological beliefs play an important role on teachers’
pedagogical beliefs. This study aims to go beyond the pedagogical beliefs and to examine pre-service teachers’
epistemological and pedagogical beliefs and technology acceptance and the relationship between these constructs.
Data was collected from 655 pre-service teacher. Results show that pre-service teachers have more studentcentered beliefs. There were significant differences in favor of males. Technology acceptance of pre-service
teachers was found to have a positive relationship with development of knowledge, justification of knowledge,
student-centered and teacher-centered beliefs. But the relationship between student-centered beliefs and
technology integration is stronger than the one between teacher-centered beliefs and technology acceptance.
Keywords: pre-service teachers, epistemological beliefs, pedagogical beliefs, technology acceptance

Introduction
Increasingly widespreading Information and Communication Technologies (ICT) have
affected our social and professional life. Technology shifted teaching and learning from
traditional methods in which teachers directly transfer knowledge to students to interactive
methods in which students construct knowledge with their peers (Giles & Kent, 2016).
Teachers’ technology use is mostly teacher-centered and traditional (Ertmer & OttenbreitLeftwich, 2010; Liu, 2011; Orlando, 2013) although effective technology integration is an
integral part of effective teaching (Kartal, 2017; Strudler, 2010). Most of the teachers in schools
use ICT to record, plan lesson, prepare worksheets and communicate with their peers. Teachers
are inclined to use ICT to support their existing practices such as demonstration and drill-andpractice (Kartal & Çinar, 2018; Teo, Chai, Hung, & Lee, 2008a).
Teachers reported that they did not engage their students with constructing knowledge
via ICT even though they used technology for their routine (Hu, Wong, Cheah, Wong, &
D’Rozario, 2004). Using ICT constructively promotes students’ high-order learning (Jonassen
Howland, Marra, & Crismond, 2008). Teachers who even have the enough knowledge and
access to integrate technology were observed that they underused technology (Roblyer &
Doering, 2010).
It is crucial to identify and understand the factors affecting teachers’ technology use
(Kartal & Çinar, 2018; Teo et al., 2008a; Zhao, Hueyshan, & Mishra, 2001). The factors that
affect teachers’ technology use are divided into two categories; external and internal factors
(Ertmer, 2005). Even though teachers overcome external barriers such as support, access, and
time, there are some cases in which technology integration may not be occurred at the expected
level because of internal barriers including teacher beliefs (Ertmer, 2005; Giles & Kent, 2016;
Kartal, 2017). It may be implied as teacher beliefs have a great impact on technology
integration. Because, researchers (Al-Awidi & Alghazo, 2012; Pajares, 1992; Vannatta &
Fordham, 2004) argued that teacher beliefs have a great impact on their instructional plans and
practices.
There are several models to investigate which factors facilitate and promote technology
integration and to predict technology acceptance. The most popular model is Technology
Acceptance Model (TAM) developed by Davis, Bagozzi, and Warshaw (1989). TAM refers to
how users accept to use technology. TAM promotes the idea that users’ behavioral intention
identify their actual use of technology. Behavioral intention is affected by attitudes towards
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computers in education. Perceived usefulness and the perceived ease of use, the other constructs
of TAM, lead to positive attitudes and behavioral intentions to accept technology (Davis, 1989).
Perceived usefulness is an individual’s belief about the extent to which technology assist
to perform a task/activity effectively and efficiently. Decreasing the time needed to perform a
task in a more accurate and efficient way is related to perceived usefulness. Perceived ease of
use is an individual’s perception about the extent to which technology decreases the effort to
perform a task (Davis et al., 1989). Perceived usefulness is related to effect of technology on a
professional performance (process and outcome) while perceived ease of use is related to only
use of technology (Teo, 2009). Educational technologies that seem to have a high-level ease of
use are more likely to develop positive attitudes towards computers. Perceived usefulness
reconcile the effect of perceived ease of use on attitudes (Teo, Lee, & Chai, 2008b).
Teachers need to develop positive attitudes towards using technology in education
because successful technology integration is mostly related to teachers’ attitudes (Yuen & Ma,
2002). Attitudes direct behaviors (Ajzen & Fishbein, 2005) and effects teachers’ responses to
technology in class regardless of attitudes are positive or negative. However, attitudes have the
potential of predicting behavioral intention to use technology that forms the actual use of
technology (Teo et al., 2008a).
Kim, Kim, Lee, Spector, and DeMeester (2013) examined how teachers’
epistemological beliefs and conceptions about effective teaching influence their technology
integration practices. Researchers concluded that teachers’ beliefs about epistemology and
teaching are significantly correlated to their technology practices. This finding made us to
integrate teachers’ beliefs about epistemology and teaching with TAM.
Epistemological beliefs are related to knowing and knowledge. If someone regards
knowledge as a content that need to be transmitted, teaching is likely seen as outcome that needs
to be delivered. On the other hand, teaching can be defined as a rich learning environment if
knowledge is perceived as personally constructed meanings (Wilson, 1996). Teachers may
depend on their conceptions and perceptions about knowledge when they are teaching.
Teachers’ traditional teaching beliefs are related to their epistemological beliefs reflecting that
the source of knowledge is authority and knowledge is certain (Chan & Elliot, 2004). Teachers
who believe that knowledge evolves and learning is the process of sense-making are inclined
to teach by facilitating knowledge (Sinatra & Kardash, 2004).
Pedagogical beliefs are related to instruction and may predict pre-service teachers’
future use of technology. Pedagogical beliefs teaching styles preferred by teachers and
categorized into two groups; (i) knowledge transfer and (ii) knowledge construction (Chan &
Elliot, 2004; Teo et al, 2008a). Constructive teaching includes interaction, reflection, and
learning experiences between teacher-students in a learning environment (Brooks, 2002;
Howard, McGee, Schwartz, & Purcell, 2000). Traditional teachers seem to spend most of their
times for direct instruction, guide students to textbooks, behave as the only source of the
knowledge and not to encourage students to actively participate in instruction. These teachers
may unlikely allow students to use technology as an exploration tool (Teo et al., 2008b).
Students are responsible of their own learning and are expected to construct knowledge due to
student-centered beliefs. It is assumed that there is a strong relationship between teachers’
student-centered beliefs and technology use, because technology can promote knowledge
construction by students (Becker, 2000; Orlando, 2013). However, ICT plays an important role
in supporting the shift from traditional pedagogical approaches to constructive approaches
(Chai, Hong, & Teo, 2009; Jimoyiannis & Komis, 2007).
There are researches that have different results related to the relationship between
constructive teaching beliefs and effective technology integrate. Some (Liu, 2011; Mama &
Hennessy, 2013; Orlando, 2013) argue that constructive beliefs do not guarantee effective
technology use while some (Hermans, Tondeur, van Braak, & Valcke, 2008; Kim et al., 2013;
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Tondeur, Hermans, Van Braak, & Valcke; 2008) find a positive relationship between these two
constructs. It is still needed a research that shows a strong positive correlation between teaching
beliefs (student-centered) and attitudes towards technology (Chai et al., 2009).
This study aims to investigate the effect of pre-service teachers’ epistemological and
pedagogical beliefs on their technology acceptance. Technology acceptance model
demonstrates the direct or indirect influences between external variables such as self-efficacy,
gender, epistemological, and pedagogical beliefs, perceived usefulness, perceived ease of use,
computer attitude and behavioral intention to use computers employing the structural equation
model. Literature includes researches that consider self-efficacy, contextual factors (technical
support, administrative support) as external variables (Teo, 2009) and that integrate technology
acceptance model with the Planned Behavior Theory (Teo, 2010; 2012; Teo et al., 2008a; Teo
& Van Schalk, 2009). However, Chai et al. (2009) investigated the relationships between beliefs
of epistemological and pedagogical and computer attitude. These studies address a need of
study that examine the effects of epistemological and pedagogical beliefs on technology
acceptance.
Method
Explanatory correlation research that investigates the relationship between two or more
variables (Fraenkel, Wallen, & Hyun, 2011) was utilized in this study. The main of the study is
to explore the relationships between pre-service teachers’ epistemological and pedagogical
beliefs, and technology acceptance.
Participants
655 pre-service teachers who were selected via simple random sampling were included
in the study. Participant were enrolled in different departments; science education (n=178,
27%), mathematics education (n=90, 14%), elementary teaching (n=198, 30%), pre-school
education (f=97, 15%), and computer and instructional technologies education (n=92, 14%).
The average of participants’ age is 21,521 (Sd=1,645) and 25% (f=162) are male; 75% (n=493)
are female. Pre-service teachers’ technological background was also examined. They reported
their computer proficiency as “beginner” (n=47; 7%), “intermediate” (n=223; 50%), “upper
intermediate” (n=223; 34%), and “advanced” (n=58; 9%). However, almost all of the pre-sevice
teachers accessed Internet via either smartphones (n=558; 85%) or computers (n=79; 12%).
Data collection tools
Data collection tool has four sections; (i) demographic variables such as gender, age,
department, computer proficiency e.g., (ii) conceptions about teaching and learning, (iii)
scientific epistemological beliefs, and (iv) technology acceptance. The overall data collection
tool is 5 Likert-point and has 84 items.
Table 1. The sub-scales used in the study
Cronbach’s
Survey
Subdomain
Items
Sample item
alpha
Conceptions
about Teaching Constructive
and
Learning
(Chan & Elliot, Traditional
2004)
Scientific
Epistemological
Beliefs (Conley,
Pintrich, Vekiri,
&
Harrison,
2004)

Source (Nature
of knowing)
Certainty
(Nature
of
knowledge)
Development
(Nature
of
knowledge)

12

,840

18

,840

5

α= ,810 (t1);
α= ,820 (t2)

Effective teaching encourages more
discussion and hands on activities for
students
The traditional/lecture method for
teaching is best because it covers more
information/knowledge
Only scientists know for sure what is true
in science

9

α= ,780 (t1);
α= ,790 (t2)

Scientists always agree about what is true
in science

6

α= ,570 (t1);
α= ,660 (t2)

New discoveries can change what
scientists think is true”

15
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Justification
(Nature
of
knowing)
Perceived
usefulness
Perceived ease
of use
Attitudes
towards
computers

Technology
Acceptance
(Ursavas, Sahin
& McIlroy, 2014;
Teo, 2012; Teo,
et al., 2008ab;
Teo & Lee, 2010;
Teo & Noyes, Behavioral
2011; Teo & Van intention
Schalk, 2009)
Total
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6

α= ,650 (t1);
α= ,760 (t2)

A good way to know if something is true
is to do an experiment

7

,747

Using computers will increase my
productivity.

3

,706

I find computers easy to use.

8

,714

Using ICT in education makes me happy.

10

α=,865

I plan to use ICT in my teaching.

84

Data analysis
Prior to data analysis, data which are incomplete, scored normatively, and have two
ticks in a row of choices was extracted. Then, normality of data was tested by using
Kolmogrow-Simirnov (Lilliefors) (Kalaycı, 2010). Data has been found to have a normal
distribution (Z=.842; p>.05).
Frequency (f), percentage (%), mean (𝑋#) and standard deviation (Sd) were used to
describe results. Independent sample t-test was used to investigate whether the difference
between variables (gender e.g.) is statistically significant or not and Cohen’s d was utilized to
determine the effect size (Cohen, 1994; Rosenthal & Rosnow, 1991).
Correlation analysis was performed to identify relationships between pre-service
teachers’ epistemological beliefs, pedagogical beliefs, and technology acceptance. It is
expected to see the level and direction of covariance of variables (Büyüköztürk, 2009).
However, researchers conducted multiple linear regression analysis to make predictions about
pre-service teachers’ technology acceptance and to evaluate the cause-effect relationship
between variables. The following scaling values were used to interpret mean values; strongly
agree (4,201-5,000), agree (3,401-4,200), neutral (2,601-3,400), disagree (1,801-2,600) and
strongly disagree (1,000-1,800).
Findings
Table 2 summaries the descriptive analysis results and Cronbach’a alpha values. Preservice teachers seem to be neutral (M=3,305; Sd=,335) about items related to epistemological
beliefs, and agree (M=3,496; Sd=,404) with items related to pedagogical beliefs. Pre-service
teachers have the highest mean scores (M=3,908; Sd=,587) for “justification” subscale and the
lowest scores (M=2,381; Sd=,698) for “source” subscales in the scientific epistemological
survey. It needs to be discussed that these two subscales are related to the nature of knowing.
However, pre-service teachers’ mean scores in the constructive beliefs (M=4,059; Sd=,617) are
higher than the scores in the traditional beliefs (M=3,120; Sd=,567). Cronbach’s alpha values
vary from .655 to .806 that show a high level reliability.
Table 2. Descriptive analysis and reliability values
Scientific Epistemological Beliefs
Source
Certainty
Development
Justification
Pedagogical Beliefs
Constructive
Traditional
Perceived Usefulness

Mean
3,305
2,381
2,642
3,835
3,908
3,496
4,059
3,120
3,904
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Sd
,335
,698
,717
,571
,587
,404
,617
,567
,526

Cronbach's Alpha
,675
,700
,687
,662
,655
,781
,655
,806
,747
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3,707
3,435
3,861

,731
,482
,569

,706
,605
,865

Pre-service teachers have the highest mean scores (M=3,904; Sd=,526), in the perceived
usefulness and the lowest scores (M=3,435; Sd=,482) in the attitudes towards computer use.
Pre-service teachers’ self-reported responses show that they agree with items related to
technology acceptance and the constructs in the technology acceptance have reliability values
in the range of ,605-,865.
Gender is an important variable in examining teacher beliefs. Table 3 gives the
independent sample t-test results to reveal the significant differences in the subscales according
to gender. Taking account into pre-service teachers’ responses about epistemological beliefs,
there are statistically significant differences in the source of the knowledge and certainty of
knowledge in favor of male participants at the .05 level. Male and female pre-service teachers
are at cross-purposes in terms of pedagogical beliefs. There is a significant difference in the
constructive teaching in favor of females and in the traditional teaching in favor of males at the
,05 level. Finally, the significant differences exist in the subscales of perceived ease of use,
attitudes toward computer use and behavioral intention in favor of males.
Table 3. Independent sample t-test results
Source of the knowledge
Certainty of knowledge
Development of knowledge
Justification of knowledge
Constructive teaching
Traditional teaching
Perceived usefulness
Perceived ease of use
Attitudes towards computer use
Behavioral intention
*p<,05

Male (N=162)
M
SD
2,501
,784
2,805
,725
3,822
,634
3,856
,659
3,971
,658
3,309
,595
3,945
,571
3,899
,766
3,577
,505
3,975
,592

Female (N=493)
M
SD
2,341
,663
2,588
,707
3,839
,550
3,926
,561
4,088
,601
3,058
,544
3,891
,510
3,644
,708
3,388
,465
3,823
,557

t
2,535
3,610
,336
1,323
2,091
4,969
1,139
3,889
4,400
2,962

p
,011*
,001*
,737
,186
,037*
,000*
,255
,000*
,000*
,003*

Another aim of this study is to identify the relationships between pre-service teachers’
epistemological and pedagogical beliefs and their technology acceptance. Correlation analysis
reveal a positive relationship between source of the knowledge and certainty of knowledge and
negative relationships between source of the knowledge and development of knowledge and
justification of knowledge at the ,001 level. Attitude has positive relationships with all
subscales. Development of knowledge and justification of has a positive relationship with
perceived usefulness, perceived ease of use, attitude and behavioral intention.
Table 4. Correlation analysis between epistemological beliefs and technology acceptance
1
1.Epistemological beliefs (total) 2.Source
3.Certainty
4.Development
5.Justification
6.Perceived Usefulness
7.Perceived Ease of Use
8.Attitude
9.Behavioral Intention
*p< ,001

2
,432*
-

3
,492*
,646*
-

17

4
,576*
-,272*
-,196*
-

5
,590*
-,296*
-,302*
,640*
-

6
,433*
-,006
-,005
,435*
,440*
-

7
,216*
,017
,095*
,158*
,166*
,478*
-

8
,318*
,128*
,124*
,229*
,190*
,491*
,403*
-

9
,354*
,001
,029
,307*
,360*
,614*
,471*
,545*
-
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Both constructive and traditional beliefs have positive relationships with perceived
usefulness, perceived ease of use, attitude and behavioral intention (Table 5). But, the
relationships between pre-service teachers’ constructive beliefs and technology acceptance are
stronger than the relationships between traditional beliefs and technology acceptance.

Table 5. Correlation analysis between pedagogical beliefs and technology acceptance
1.Padegogical beliefs
2.Constructive
3.Traditional
4.Perceived Usefulness
5.Perceived Ease of Use
6.Attitude
7.Behavioral Intention
*p< ,05
**p< ,001

1
-

2
,543**
-

3
,793**
-,081*
-

4
,421**
,456**
,169**
-

5
,272**
,220**
,163**
,478**
-

6
,361**
,202**
,282**
,491**
,403**
-

7
,397**
,404**
,178**
,614**
,471**
,545**
-

Conclusion, Discussion and Recommendations
This study aims to investigate pre-service teachers’ epistemological and pedagogical
beliefs and technology acceptance. 655 pre-service teachers were administered a survey that
consists of conceptions about teaching and learning, scientific epistemological beliefs, and
technology acceptance. 25% of participants are male and 75% are female. Data was collected
in paper-pencil environment. Descriptive analysis, independent sample t-test and correlational
analysis were conducted. Pre-service teachers have higher mean scores in the development and
justification subscales than in the source and certainty knowledge. This finding can be
interpreted as participants much more believe that knowledge can develop via justifications and
they are neutral about certainty of knowledge. However, mean scores imply that participants
disagree with the idea that source of the knowledge is authority. Pre-service teachers’
epistemological beliefs may be considered as giving more importance to knowledge
construction than knowledge transition. Similarly, mean scores in the pedagogical beliefs are
consistent with this implication. Pre-service teachers are more likely to have student-centered
beliefs.
Pre-service teachers seem to agree with all items related to technology acceptance. They
have the highest mean scores from perceived usefulness and the lowest from attitudes towards
computer use. They believe the positive effect of computer use on their profession but it is
difficult to say that they feel the same. Whether the mean scores differ significantly due to
gender was also another aspect of this study. Results show that male pre-service teachers are
more likely to think that the source of the knowledge is authority and more unlikely to think
that knowledge can change in comparison with female pre-service teachers. This finding is
different from others which found no significant difference (Conley et al., 2004; Gömleksiz,
Kan, & Murat, 2017; Kazu & Erten, 2015; Yalcin & Yalcin, 2017) or which found a significant
difference in favor of girls (Magolda, 1992; Topkaya, 2015). Male pre-service teachers have
more traditional beliefs than females as it is expected from independent sample t-test results for
epistemological beliefs (Bahcivan, 2017; Chan & Elliot, 2004). It is implicitly accepted that
teachers who have student-centered beliefs are expected to be more likely to accept technology.
So, it is difficult to explain why there are significant differences in the perceived ease of use,
attitudes, and behavioral intention in favor of males who have teacher-centered beliefs and
believe that knowledge is certain and should be delivered by authority. This finding supports
Liu (2011), Mama and Hennessy (2013) and Orlando (2013) who claim that constructive beliefs
do not mean effective technology integration.
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Lastly, correlation analysis showed a positive relationship between pre-service teachers’
technology acceptance and development of knowledge, justification of knowledge, constructive
beliefs, and pedagogical beliefs. It is important to note that the relationship between technology
acceptance and constructive beliefs is stronger than the relationship between technology
acceptance and traditional beliefs. Regardless of gender, this finding is consistent with Hermans
et al. (2008), Kim et al. (2013) and Tondeur et al. (2008) who found a positive relationship
between these two constructs. It may be implied that as pre-service teachers believe that
knowledge can evolve and justifications are necessary so they are more likely to accept
technology in their future class.
The results are limited with pre-service teachers’ self-report. Therefore there are some
challenging points to interpret. For example, male pre-service who are found to have traditional
beliefs also believe that using technology is easy and have more positive attitudes than females.
They should be observed in a teaching environment and be interviewed to identify their actual
use of technology and to reveal the connection between traditional beliefs and technology
acceptance.
Acknowledgment: This paper refers to data from the research project “The Effect of PreService Teachers' Epistemological and Pedagogical Beliefs on Their Technology Acceptance”
(EGT.A4.18.026), funded by the Kirsehir Ahi Evran University Scientific Research Projects
Coordination Unit.
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Karaman Çevresinde Bulunan Kaya Üstü Resimleri (Petroglif) Ve Dokumalardaki
Damgalar İle Azerbaycan Kaya Üstü Resimleri Ve Damgalarının Benzer Yönleri
Osman Ülkümen
Araştırmacı Yazar, Karaman İbrahim Bey İlkokulu öğretmeni. E-posta:
islikli42@hotmail.com
Özet
İnsanoğlu yazı öncesi dönemlerde önce mağara duvarlarına sonra da kayalara yaşantılarını,
tecrübelerini, duygu ve düşüncelerini resimle anlatmıştır. Bu yolla gelecek kuşaklara bilgi ve birikimlerini,
tecrübelerini, buluşlarını, yaşantılarını, inançlarını, kültürlerini miras olarak bırakmıştır. Yazı öncesi dönemlerin
tarih ve kültürünü bu yolla öğrenilmektedir. Onun için kaya üstü resimleri, yazı öncesi tarih bağlamında son
derece önemlidir. Bu yolla halkların göçleri, tarihi ve kültürel bağları takip edilmektedir. Karaman ile Azerbaycan
arasında kaya resimlerinin benzerlikleri ve yapım şekilleri, resimlerdeki anlatımların, dokumalarda kullanılan
motif ve damgaların da aynılığı karşılaştırmalarda görülmektedir. Bu da ister istemez Azerbaycan’dan bölgemize
tarih öncesi çağlardan beri göçlerin olduğu veya kültürel etkileşim içerisinde bulunulduğu fikrini ortaya
koymaktadır.
Karaman ve çevresinde 70 kilometrelik alanda binlerce kaya resmi tarafımızdan bulunmuş
resimlendirmeleri ve çizimleri yapılmıştır. Araştırmalarımızda şu ana kadar bu yönde bir veriye rastlanmadığı
gözlemlenmiş, tarafımızdan ilk defa olarak bu kaya resimleri tespit edilmiş ve yayımlanmıştır. Burada bulunan
kaya resimlerinin Azerbaycan’ın muhtelif yerlerinde bulunmuş olan kaya resimleri ile şaşırtacak derecede
benzerliği bulunmaktadır. Bu resimlerde av sahneleri, hayvan mücadeleleri, insan yaşamından kesitler, inanç ve
dini ritüeller, savaş sahneleri, Şamanist unsurlar ve Gök Tanrı İnancına ait ritüeller bulunmaktadır. Karaman
kaya resimlerinde tekerlek ve araba olduğunu düşündüğümüz bir resim bulunmaktadır. Henüz yazı unsuruna
rastlanmamıştır. Bu resimlerin vurma ve kazıma tekniği ile yapıldığı görülmektedir. Birkaç bağımsız veya tek
başına yapılmış Göktürk Alfabesi harfine de rastlanmıştır. İlk incelemelerde Bronz devrinden başlayarak erken
Orta Çağ’a kadar yapıldığı anlaşılmaktadır. Dağ Keçisi, geyik, karaca, kuş, deve, at üstünde adamlar, ok atan
adamlar, kurt, köpek, öküz, domuz, gök cisimleri, özellikle güneş, ay ve yıldız gibi çizimler çok benzemektedir.
Yapım ve panolarda anlatılan konular nerdeyse aynıdır. Bu resimlerin Azerbaycan Gobustan ve Nahçıvan
Gemikaya kaya üstü resimleri ile oldukça benzerlik gösterdiği tarafımızca tespit edilmiştir. Karaman kaya
resimleri yatay kayalara yapılmıştır. Bu resimlerden bazı bölgelerde kült merkezlerinin varlığı anlaşılmaktadır.
Şaman törenlerinin betimlendiği sahnelerin ve Azerbaycan’da bulunan resimlerdeki bazı damgaların buralarda
olması tezimizi kuvvetlendirmektedir. İki ülke dokumalarında kullanılan motif ve damgalar şaşırtıcı derecede
benzemektedir. Ayrıca bölgemizdeki mezar taşları ile yine Azerbaycan’da bulunan mezar taşları üzerindeki
resimlerin ve damgaların benzerliği de şaşırtıcıdır.
İki ülkede bulunan bu resimler karşılaştırmalı olarak ele alındığında ve yapım tarzlarına, işlenen
konularına, ele alınan sahnelere, kullanılan damga ve motiflere bakıldığında bunların aynı kişilerin veya aynı
geni taşıyan insanların elinden çıktığı kanısı güçlenmektedir. Bu bulgular tarihe bakış açısına ve yazımına yeni
belgeler ve bulgular olarak geçebilecek, belki de tarihin aydınlanmamış bir bölümüne ışık tutacaktır. İki ülke bilim
insanlarının ortak çalışması ile yeni bilgi ve bulgulara ulaşılacağı, tarihin güncellenmesi ve yeniden yazılması
gerekliliği ortaya çıkacabilecektir.
Anahtar Kelimeler: Kayaüstü Resimleri (Petroglif), Damga,Motif, Karaman, Türkiye, Azerbaycan,

Karaman ve Azerbaycan Kaya Resimlerinin Benzerlikleri
Kaya üstü resimleri ile mağara resimleri insanoğlunun merak ettikleri konuların başında
gelmektedir. İnsanoğlu yazı öncesi dönemlerde, önce mağara duvarlarına sonra da kayalara
yaşantılarını, tecrübelerini, duygu ve düşüncelerini resimle anlatmıştır. Bu yolla gelecek
kuşaklara bilgi ve birikimlerini, tecrübelerini, buluşlarını, yaşantılarını, inançlarını, kültürlerini
miras olarak bırakmıştır. Yazı öncesi dönemlerin tarih ve kültürünü bu yolla öğrenmekteyiz.
Onun için kaya üstü resimleri yazı öncesi tarih için son derece önemlidir. Bu yolla halkların
göçlerini, tarihi ve kültürel bağlarını takip etmekteyiz. Eski kaya üstü resimleri insanoğlu için
birer canlı arşivdirler. Karaman ile Azerbaycan arasında kaya resimlerinin benzerlikleri ve
yapım şekilleri, resimlerde anlatılan konular oldukça benzemektedir.
Karaman, İç Anadolu Bölgesinin güneyinde yer alır. Karaman tarih bakımından zengin
kültür ve medeniyet katmanları sahiptir ve kökenleri konusunda oldukça geçmişe dayanır.
Karaman’ın kuzey doğusunda bulunan Pınarbaşı Höyüğünde MÖ 9. binyıl malzemelerine
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rastlanmaktadır. 1994-1995 yıllarında Prof. Trevor Watkins başkanlığında kazılar yapılmış,
bulunan mikrolitlerin karbon analizleri ile Epipaleolitik Çağa, avcı-toplayıcı topluluklara ait
olduğu anlaşılmıştır. Burası ünlü Çatalhöyük’e 20 km uzaklıktadır. Canhasan Höyük’te 19691970 yılları arasında İngiliz Arkeoloji Enstitüsü adına David H. French başkanlığında yapılan
kazılarda 7 yapı katı bulunmuştur. Burasıda MÖ 6. bin yılın sonu ile 5. bin yılın başı olarak
tarihlendirilmiştir. Ayrıca burada büyük ve küçükbaş hayvanların besin olarak tüketildiği, arpa,
mercimek buğday tarımı yapıldığı ispatlanmıştır. Burada kemik aletler, kaşıklar ve kolyeler ile
kaplar bulunmuştur.
Çalışmamızda sunacağımız Karaman kaya resimleri tarafımızdan Karaman ili Ayrancı
ilçesi sınırları içerisinde 70 km’yi aşan bir alanda 2017 yılında bulunmuştur. İlk tanıtım ve
karşılaştırması Kırgızistan’da Manas Üniversitesi tarafından 18-20 Nisan 2018 tarihlerinde
düzenlenen “Uluslararası Orta Asya Sempozyumu” nda Kırgızistan’da ‘Karaman Kaya ve
Mağara Resimlerinin Kırgızistan kaya Üstü Resimleri İle Olan Benzerlikleri’ başlıklı
bildirimizde sunulmuştur. Resimleri Prof. Dr. Yaşar Çoruhlu, Bronz devrinden başlayarak
erken orta çağa kadar devam ettiğini yaptığı incelemelerde söylemiştir. Bizim yaptığımız
incelemeler ve diğer yerlerde bulunanlarla karşılaştırmalar sonucu en erken bronz devri diye
düşünebiliriz. Bu alanlar Böğecik Turan panoları, Sarayköy Ruhan panoları, Uluköy Mavzer
panoları, Dokuzyol Adatepe (Feridun) panoları, Berendi Karakaya panoları olarak
adlandırılmıştır. Yedi ayrı tepe ve dağda bulunan bu kaya resimleri bu gün Türk Dünyasında
ve dünyada bulunmuş olan örnekler ile hem uyuşmakta hem de ayrı olan özgün yönleri
bulunmaktadır. Bu resimlerin yoğunlaştığı dört alanın kült merkezi olduğu sanılmaktadır. Her
aramada yeni resim alanları bulunduğu için tam sayma imkânı olmamıştır. Ancak en azından
yetmişin üzerinde panoda binlerce resim olduğu tarafımızca tespit edilip görsel olarak kayıt
altına alınmıştır. Bu kayıtlar ilgili yayınlarda ve bilimsel toplantılarda araştırmacıların ve bilim
insanlarının görüşüne sunulmaya devam edilmektedir.
En erken devirden itibaren görülen kaya resimleri (petroglif), kaya ve mağara yüzeyleri
üzerine yapılmışlardır. Bunlardan bazıları kaya üzerine boyayla yapılmış, bazılarıysa kazıma
ve çizme yoluyla gerçekleştirilmiştir. Kaya resimlerinin en erken örnekleri, Orta Asya’da
Mezolitik veya erken neolitik devirlere ait olarak bulunmuştur. Bu örneklere benzer kaya
resimlerine ait M.Ö. devirlerden Hun ve Göktürk devirlerine ve çeşitli Türk topluluklarına ait
örneklere Sibirya’nın çeşitli bölgelerinden Altaylara kadar olan alanda da (İç Asya)
rastlanmaktadır. Kaya resimlerinin milattan en erken örneklerinde belirli bir sanat üslubu
yoktur, ancak bir üsluba doğru gelişme söz konusudur. Örneklerin bir kısmında ise, erken devir
Türk Sanatının en önemli sanat üslubu olan hayvan üslubuna uygun bir kompozisyon söz
konusudur. Kaya resimleri Orta ve İç Asya’da milattan evvelki bin yıllardan M.S.14-15.
Yüzyıllara kadar çok çeşitli konuları ihtiva eder bir şekilde karşımıza çıkmaktadır. Özellikle
erken tarihli örneklerde av kültür ve sembolizmini yansıtan resimler egemendir. (Çoruhlu,
1993:28-30)
İnsanoğlu, yaşadığı olayları, petroglifler vasıtasıyla kayalar üzerine nakşetmiştir.
Petroglifler’den sonraki aşama, ideogram (doğrudan doğruya fikri ifade eden işaret, varlıkların
sembolize edildiği ya da bir düşüncenin anlatıldığı çizim)’dır. Daha gelişmiş ve düzenlenmiş
biçimi ise piktogram (resimyazı)’dır. Piktogram’dan sonraki aşama damga dönemidir.
Damgadan dile doğru giden yol, hece, yarı hece ve harf şeklinde gelişmiştir. Orhun Yazıtları,
bu aşamaların en son noktasıdır. (Demir, 2009:6-7)
Karaman kaya resimlerinin tamamı yatay kayalara yapılmıştır. Bu resim alanları sert,
mermerimsi yapıdaki kayalar seçilerek işlenmiştir. Bu kayaların seçilmesinde yıpranmalarının
oldukça zor olması ve uzun süre dayanabilmesi etkin olmalıdır. Resimlerin yapıldığı alanlara
yön olarak baktığımızda da çeşitlilik göstermektedir. Kuzey, güney, batı ve doğu yönlerinde
yapıldığı, dağ ve tepelerin eteklerinin seçildiği görülmektedir. Küçük tepelere yapılanlarda
tepelerin zirveleri yoğun kullanılmış, dağlarda ise dağların etekleri kullanılmıştır. Yatay
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kayalara yapılması bu güne ulaşmasını sağlamıştır. Yağmur suları ile gelen taş toprak yığınları
ile örtülmüş, bazıları sel suları ile açılmıştır. Toprağın altında birçok kaya resminin bulunmayı
beklediği görülmektedir. Biz birkaç panoyu toprağı temizleyerek bulduk. Bu resimler olduğu
gibi durmakta ve net görülmektedir. Erken dönemden beri açık olan kaya resimlerinin birçoğu
yıpranmış ve görünürlüğü azalmıştır. Bu resimler gün ışığının yatay geldiği zamanlarda çok net
görülmektedir. Özellikle yaz aylarında güneş tepeden vurduğu için sabah ve ikindi vakti daha
iyi görülmektedir. Araştırmalarımızda gördüğümüz kadarı ile binlerce resim tahribat nedeniyle
yok olmuş, bazıları da zor seçilir hale gelmiştir. Ancak bundan daha fazlasının da toprak altında
olduğunu düşünmekteyiz.
Bu resimlerin sonbahar ve ilkbaharda çok daha net görülmelerinde güneş ışığının
konumunun etkisi olduğu kadar kanaatimizce bu mevsimlerde yapılmış olması da etkendir.
Hemen tüm sahalarda kaya renginin açık olması ve resimlerinde aynı renkte olması dikkatli
çalışmayı gerektirmektedir. Yapım tekniği olarak dövme, gagalama ve kazıma kullanıldığı
konturlardan anlaşılmaktadır. Çizim tekniği pek görülmemektedir. Yine resimlerin yapıldığı
alanların zaman farklılıkları, resimler incelendiğinde tespit edilebilmektedir. Kırgızistan ve
Türk dünyasında yer alan araba resimlerinden sadece bir alanda iki tekerli araba sandığımız
anlatım ve bu arabayı çeken bir deve ile bir at bulunmuştur. Bu resimlerde yazı unsuru da
yoktur. Sadece tek başına harfler bulunmaktadır. Özellikle Göktürk Alfabesinde er diye okunan
bir harf tek başına bir kayaya işlenmiştir. Buradan şu anlaşılıyor ki, o dönemde henüz yazı
yoktur. Binlerce resim yapan bu kişiler yazı bilselerdi mutlaka birkaç cümle veya kelime yazı
yazarlardı. Yazı olmadığı için resimle anlatım yapmışlardır.
Bu kaya resimlerinde eski Gök Tanrı inancı ve Şamanist unsurlar yoğun olarak
bulunmaktadır. Kült merkezlerinde ve resimlerin yer aldığı panoların ortası veya kenarında
mutlaka oyukların olması buraların sunak olarak kurban merasimlerinde kullanıldığı yönünde
düşünceye sevk etmektedir. Tüm resim alanlarının İslamiyet öncesi dönemde yapıldığı
görülmektedir. Bizim tespitlerimize göre; dağ keçisi, geyik, karaca, at, deve, kurt, öküz veya
boğa, köpek, kaplumbağa, ayı, kuş, yılan ve bir adet domuz gibi hayvanlar bulunmaktadır.
Özellikle av sahnelerinin yoğun olarak işlendiği, genellikle Türklerin yoğun olarak
resmettiği dağ keçilerinin sürüler halinde bulunması, ok ve yay ile ok atan adamların, at
üstünde adamların, tokuşan dağ keçilerinin olması çizim ve yapım itibariyle Türk dünyasında
ve Azerbaycan’da yoğun olarak bulunan resimlerle ortaklık göstermektedir. Resimlerde
mücadele ve savaş sahneleri de yer almaktadır. Gün ve Ay sembolleri de sıklıkla kullanılmıştır.
Ay sembolü hep hilal şeklinde nerdeyse her panoda ve birçok resmin yanında kullanılmıştır.
Özellikle bir panoda yer alan Güneş Sistemi resminde yedi gezegen ve Ay gösterilmiştir. Bu
panolarda cinsel ilişki, dans sahneleri ve antropomorfik insan figürleri de vardır. Karaman’da
bulduğumuz mağara ve kaya resimlerinin çok az bölümünü resimlerle ve karşılaştırmalı olarak
verebilmekteyiz.
Yine Karaman’da mezolitik döneme ait boyalı mağara resimleri bulunmuştur. Halk
arasında Kanlı Goyak olarak bilinen “Kanlı Mağara”, Karaman’ın güneyinde Lale Köyü
sınırlarında ve Karaman’a 27 km uzaklıktadır. Bu bölge Karstik yapısı nedeniyle oldukça yoğun
mağaraya sahiptir. Toros Dağları’nın kuzey yamacında yer alan mağaranın ağzı kuzeye
bakmaktadır. Yaklaşık 1500 metre yükseklikte, 30 metre dik yükselen bir kaya kesitinde yer
alan mağara, yumuşak kireç taşı görünümünde kayadan oluşmaktadır. Ancak içine ilerledikçe
sert taş tabakası yer almaktadır. Mağaradan Karaman’ın bir kısmını da görmek mümkündür.
Mağaranın ağzının çok geniş olması ve kuzeye bakması soğuk ortam oluşturduğu için çizilen
resimler günümüze kadar pek bozulmadan gelmiş olmalıdır. Mağaranın çevresinde de birkaç
tane mağara daha bulunmakta ancak batı tarafındaki mağaranın girişinde bir adet karışık bir
çizim yer almaktadır. Mağara yerden 10 metre yükseklikte bulunmaktadır. İlk üç metreden
sonra genişçe bir seki yer almaktadır. Bu sekiden sonra mağara girişine yakın bir küçük seki
daha görülmektedir.
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Kanlı Mağara’da 250’ye yakın resim bulunmuştur. Anadolu’nun Neolitik döneme ait
olan Çatalhöyük’e 70 km uzaklıktadır. Kanlı Mağara’daki resimlerin çoğunluğu damga
niteliğindedir. Buraya Damgalı Mağara veya damgaların dansı demek daha doğrudur.
Hayvanların vücutlarını genelde sürüngenleri kare biçiminde yapmışlardır. Resimleri pek çok
kişinin yaptığı kanısı uyandırıyor. Çok çeşitli ve değişik insan çizimlerinin olması bunu
göstermektedir. Kanlı mağara resimlerinin aşı boyası ve değişik kökboyası ile yapılmış
olabileceği görülmektedir. Turuncudan koyu kırmızıya kadar değişik tonlarda renkler
kullanılmış. Resimlerin bazılarının parmakla bazılarının da fırça benzeri bir aletle yapıldığı
bellidir.Bu mağarayı hem yaşantı hem de dinsel amaçlı kullandıkları anlaşılmaktadır.
İnsanların basit aletler yaptığı, ok ve yayı bulduğu ip gibi aletleri kullandığı bunları yeni
bulmuşlar gibi his uyandırmaktadır. Çoğunlukla sürüngen, kuş, insan ve hayvan resimleri
bulunmaktadır. Resimlerin ilk dönemlerde yapıldığı anlaşılmaktadır. Pek çok şeyi geometrik
algılamaları, yapılan çizimlerin dünyada eşine az rastlanır nitelikte olması burayı farklı kılıyor.
Ancak burayı farklı kılan ve en dikkat çekeni ise bugün Türkiye ve Azerbaycan dâhil tüm Türk
dünyasında kullanılan damga ve motiflerinde olmasıdır.
Kanlı Mağara’daki bulunan damgaların bu gün Türk dünyasında bulunması, bölgemizde
ve ülke genelinde dokumalarda hala kullanılan motifleri içermesi son derece ilginçtir. Eğer
söylenildiği gibi en erken Mezolitik döneme ait ise, bu damgalar Türk kültürünün yayılışı ve
çıkış noktası konusunda yeni tartışmaları başlatacaktır.
Azerbaycan kaya üstü resimleri için bazı yazarlar şöyle çıkarımlarda bulunmuşlardır:
Uzak kadimden orta asırlara kadar resimlerin, siluetlerin böyle muhtelif mevzulu olması
kompozisyonun kurulması, üslubu ve hakkâklık tekniği Gobustan kaya tasvirlerinin inkişaf
merhalelerini izleme imkânı verir. (Caferzade 1999: 9) Gobustan’ın “Büyük Taş, Küçük Taş
ve Cingir Dağ / Yazılı tepe” bölgelerinde büyük bölümü (MÖ 12.000) tarihlendirilen
petroglifler bulunmaktadır. (Alyılmaz 2016: 209) Alyılmaz, bu eserinde paleolitik dönemden
orta çağa kadar yapıldığını, Kıpçak Türklerine ait olduğunu ispat etmiştir. Bu arada Prof. Dr.
Feridun Ağasıoğlu’nun “Urmu Teorisi” de dikkate alınması gereken konulardan birisidir.
Nahçıvan Ordubat’ta bulunan Gemikaya kaya üstü resimlerinin de yapım tarihi olarak
en azından Gobustan resimleri ile aynı ve belki de yapıldığı yükselti ve kayaçlara bakılarak
daha eski olabileceği düşünülebilir. Azerbaycan’da bulunan kaya resimlerini bu şekilde
tarihlendirme ve değerlendirme de bulunmuşlardır. Bu tarihlere ve Doğu Anadolu Bölgesi’nin
yüksek yerlerinde Van, Hakkâri gibi yerlerde bulunan kaya resimlerine bakıldığı zaman bizim
bölgemizde bulduklarımızın da tarih ve önemi anlaşılmaktadır.
Sonuç olarak Karaman’da yeni bulunan mağara resimleri ile kaya üstü resimleri
Anadolu, uygarlık ve Türk tarihi açısından çok önemlidir. Anadolu’nun Akdeniz’e yakın ve
ortasında bulunan bu bölgede ilk defa yoğun biçimde bulunması açıklanması gereken pek çok
soru işareti barındırmaktadır. Bu mağarada çok yönlü ve kapsamlı araştırma yapılması, damga
benzeri çizimlerden yola çıkarak göçlerin tarihini de ortaya çıkarmış olacaktır. Yine kaya üstü
resimlerinin de tüm dünyada ve Türk dünyasında bulunanlarla karşılaştırılarak yeni bilgi ve
bulgulara ulaşılmaktadır. Bunun bir örneği de Azerbaycan ve tüm Türk Dünyasında bulunan
kaya üstü resimleri ile olan benzerlikleridir. Kanlı Mağara’da yoğunlukla kullanılan damgalar
açıklanmayı beklemektedir. Bu mağara resimleri ile ilgili bilimsel çalışma ve inceleme yeni
bulunduğu, duyurulmadığı için henüz yapılmamıştır. Tüm bu yeni bulgular insanlık tarihinin,
Anadolu ve Türk tarihinin yeniden yazılması gerektiğini ortaya koyacak nitelikte olduğu
kanısını güçlendirmektedir.
KARAMAN İLE AZERBAYCAN DOKUMALARINDAKİ MOTİFLER VE
DAMGALAR
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Kültür kodları o kadar ilginçtir ki binlerce yıl birbirini görmeyen insanların yaptıkları
ve ürettikleri nesnelerde kullandığı motifler ve damgalar aynı olabilmekte bir birinden oldukça
uzak ayrı coğrafyalarda karşımıza çıkmaktadır. Buda kültür kodlarının genlere işlendiği ve bu
yolla aktarıldığı kanısı vermektedir. Kaldı ki Karaman’la Azerbaycan’ın tarihsel sıkı bağları
bulunmaktadır. Karamanlılar için tek ve birincil kaynak olan Şikari’ninKaramanname’sinde
Karamanlıların Azerbaycan Şirvan yöresinden geldiği şu sözlerle kayıtlıdır. “Ben dahi Oğuz
Hân bin Gelencân ibn Alp Arslan bin İbrahim Hân Sa’adeddin Nûreddin Karaman Hân bin
Mehemmed Hânım; hân oğlu hânım. Şirvân, Kûh-ı Elburuz’dan gelmiş idi benim aslım. Cümle
Moğol Kürd ve Türkmân benimledir. Sultân-ı Moğolum, varurum vaktine hazır olasın.” (Sözen,
Sakaoğlu: s, 124) Gerçekten de Azerbaycan Şirvan yöresinde Salyan Neftçala arasında bugün
bile Büyük Karaman ve Küçük Karaman köyleri mevcuttur. Yer adlarına bakıldığı zaman bu
benzerlikler hemen göze çarpar.
Bu göçler bazen tersine de olmuştur. Karamanoğulları Osmanlı topraklarına katıldıktan
sonra Akkoyunlulara katılanlar olmuştur. Bunların başında Karaman Beyi Pir Ahmet Bey’dir.
Daha sonra Safevi devletinin kurulmasında da Karamanlılar ikincil roller üstlenmiştir. 1501
yılında Şah İsmail tahta oturduktan sonra Karamanlılar’dan da yüksek makamlarda çalışan ve
devlet idaresinde çok önemli roller oynayan kişiler olmuştur. Şah İsmail ve ondan sonraki
dönemlerde Karamanlılar Belh, Şirvan, Karabağ, Fars gibi büyük vilayetlerin hâkimleri ve
Safevi Şahlarına yakın olan tayfa mensupları arasında yer almışlardır. Bunlardan, Şah İsmail’in
kız kardeşi ile evli olan Bayram Bey Karamanlı, O’nun torunları Ferhat Han Karamanlı,
Zülfikar Bey Karamanlı vb. isimleri söyleyebiliriz. (Hüseyinli, 2016, s:354)
Bu kadar tarihsel bağı bulunan Karaman ile Azerbaycan dokumalarında da mutlaka
benzerlik hatta aynılık kendini göstermektedir. Aslında tüm Türk dünyasında genelde aynı
motifler ve damgalar kullanılmıştır. Tarihte Türkler kadar geniş coğrafyalara sürekli olarak göç
etmiş başka millet yoktur. Haliyle tarih öncesinden beri gittikleri yerlere kültürlerini de
götürmüş ve devamını sağlamıştır. Örneğin İslamiyet’i kabulümüzden önceki dönemlerde
hayvan resimleri doğrudan işlenirken İslamiyet’i kabul ettikten sonra terk edilmemiş ancak
stilize edilerek yine kullanılmıştır ve hala devam etmektedir. Karaman bölgesi Azerbaycan ile
tarihsel olarak hep kesişmiştir. Büyük Selçuklu devletinin kurulması yayılması, Karamanlıların
Türkistan’dan Azerbaycan’a gelmeleri, burada Selçuklularla beraber hareket etmeleri ve sonra
Anadolu’ya göç etmeleri yetmemiş Karamanoğulları Osmanlı Devleti egemenliğine geçtikten
sonra tersine göçler olmuştur. Ayrıca Karamanlılar Anadolu’nun güneyine geldiklerinde ve
sonrasında da göçler devam etmiştir. Bunları yer adlarında, kişi adlarında da görebiliriz.
Azerbaycan yöresinden pek çok sanatkâr, bilim adamı erenler, dedeler, babalar gelmiştir.
Bunlardan birisi de “Ârız”dır. Karamanoğlu Mehmet Bey’i Bulgar dağlarının sarp yerlerinde
barındırmış ve yetiştirmiştir. “Şeyh-i ‘azîm var idi. Velâyeti, kerâmeti zâhir olmuş. Adına ‘Ârız
derlerdi. ‘İlm-i rasadda Aristo’ya, ‘ilm-i nücûmda Zeryûce, ‘ilm-i hikmetde Eflâtun, ‘ilm-i
felâsefede Calinûs idi. ‘ilm-i külliyâtda ve cüz’iyâtdan azîri yokdu.” (Sözen, Sakaoğlu: s, 120)
Tarihin derinliklerinden günümüze ışık tutan el sanatları yaşadığı dönemin özelliklerini
geçmişten günümüze yansıtmaktadır. Aynı zamanda bir toplumun sosyal ve kültürel yapısına
yine el sanatları ürünleri ışık tutmaktadır. Bu ürünlerden o toplumun gelenekleri, görenekleri,
sosyal ve ekonomik yapısı ve nasıl bir coğrafyada yaşadıkları anlaşılmaktadır. Kültürümüzün
bir parçası haline gelmiş geleneksel dokuma sanatımız kuşkusuz bu çeşitlilik içinde önemli bir
yere sahiptir. (Konuk D.: s. 1)
Dokumalar; insanların duygu, düşünce ve el becerilerini yansıttıkları, günlük hayatta
vazgeçilmez kullanım eşyaları olan önemli el sanatlarımızdandır. Geleneksel Türk El Sanatları
içerisinde önemli yere sahip olan dokumalar bir toplumun kültürünü, geleneklerini ve yaşayış
biçimini yansıtmaktadırlar. Orta Asya’dan Türkler tarafından Anadolu’ya taşınan dokuma
sanatı; boylara,oymaklara,aşiretlere göre renk,desen ve teknik açıdan farklı özellikler
göstermektedir. (Konuk M.: s, 2) Ancak, Karaman ile Azerbaycan dokumalarında kullanılan
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teknik, renk, desen, motif, damga ve kompozisyon özellikleri genellikle uyuşmaktadır.
Karaman’da havlı dokumaları olarak halı, tülü, heybe, yastık, namazlık veya seccade
sayılabilir. Düz dokuma olarak ise; kilim, zili, cicim, sumak, yastık, çuval, tuz torbası, çul,
çadır, golan fazlaca görülmektedir.
Buraya kadar sıraladığımız bulgu ve belgeler ışığında göçlerin tarih öncesi dönemlerden
beri var olduğu görülmektedir. Azerbaycan ile Karaman arasında; mağara ve kaya
resimlerindeki benzerliklerden, damgalardan, dokumalardaki motiflerde, yer adlarına kadar
ortak yönünün olması göçleri, tarihi ve kültürel bağları açıklayan en önemli delillerdir.
Karaman’daki ilk dönem mezar taşı geleneğinin de Azerbaycan’da bulunanlarla aynılığı dikkat
çekicidir. İki ülke bilim insanları bu alanlar ve buluntu yerlerinde ortak çalışmalar yaparlarsa
tarihe ışık tutacak önemli bulgulara ulaşacaklardır. İki ülkede bulunan bu resimler,
dokumalardaki motifler karşılaştırmalı olarak ele alındığında aynı kişilerin veya aynı geni,
kültürü taşıyanların elinden çıktığı kanısı güçlenmektedir.
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RESİMLER:
Resim 1. Türkiye ve Karaman Haritası.

1

Resim 2. Karaman kaya ressim alanlarında bir panonun görüntüsü.
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Resim 3,4,5. Karaman Kaya Resimlerinden Değişik Panolar (Osman Ülkümen)
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Resim 6. Karaman Mağara Resimleri (Osman Ülkümen)
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Resim 7. Karaman ve Azerbaycan Mezar Taşları.
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Resim 8,9,10,11,12. Karaman ve Azerbaycan Dokumalardaki Motifler.

31

IV. Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim ve
Sosyal Bilimler Sempozyumu
27-30 Haziran 2018/Bakü-Azerbaycan

IV. International Symposium on Educational and Social
Sciences in Turkish Cultural Geography
27-30 June 2018/Baku-Azerbaijan

8

9

10

11
12

Resim 13,14 Karaman ve Azerbaycan Doku Örnekleri ve Motifleri.
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Resim 15. Karaman ve Azerbaycan Dokumalarındaki Motifler.
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Resim 16. Karaman’da Kullanılan Bazı Motifler (Konuk M. 2009)
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Resim 17. Karaman ve Azerbaycan Kaya Üstü Resimlerinin Karşılaştırılması.

Karaman Kaya ve Mağara resimleri
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eğitimde her şeyi yaparak ve yaşayarak elde eder ve öğrenir. Oyun sayesinde çocuk tüm
duyularını kullanır. Bu şekilde kalıcı ve doğal bir öğrenme süreci gerçekleşmiş olur. Çocukların
daima oynadığı ve oyun oynamayı çok sevdiklerini göz önünde bulundurduğumuz zaman, oyun
kavramının eğitim sürecinde etkin bir biçimde kullanılması da önemlidir. Oyun, çocuğun
eğlenmesinde ve eğitiminde etkili olduğu kadar bireyin fiziksel gelişiminde de oldukça etkin
bir şekilde rol oynamaktadır. Oyun, çocuğun bedenini tanımasını da sağlar. Eğitimin oyun
yoluyla verilmesi; kişinin içinde yaşadığı toplumun kurallarını öğrenmesi, diğer taraftan da
eğitimcilere bir takım avantajların sunulması açısından ve oyun yolu ile çocuğu tanıma fırsatı
sağladığından dolayı, çocuk oyunları üzerinde durulması gereken önemli bir konu olarak
kendini göstermektedir (Sağlam, 1997).
Oyun eğitim bilimine göre, etkili ve önemli bir eğitim aracı olarak kabul edilmektedir. Özellikle
çocuklara eğitimin ilk dönemi olan okul öncesi dönemde ve okul yıllarında elde edilen
becerilerin kendisinden sonrakilere aktarılmasında etkili olmaktadır. Oyun ile elde edilen
kazanımlar sayesinde pozitif özellikler pekiştirilerek bireyler üzerinde olumlu gelişmeler
sağlamaktadır. Oyunla öğrenmeye, doğrudan yaşayarak öğrenme diyebiliriz(Aral, 2000).
Poyraz ve Dere (2003) oyunun, çocuğun gelişimi sürecinde en doğal öğrenme ortamı olduğunu
belirtmişlerdir.
Adler (1997) ve Stanley’e (2009) göre oyunla öğretim yöntemi çocuklar için eğlenceli bir
öğrenme sürecini sağlarken aynı zamanda çocukların akademik başarısını artırması açısından
da etkili bir yöntemdir.
Oynatılan oyunların büyük bir oranı çocukların dil gelişimini de yardımcı olur. Özellikle
sembol haline gelen evcilik oyunları ve diğer dramatik oyunlar çocukların doğru cümleler
kurma, ses tonlamalarını düzgün kullanma becerisi elde etmelerinde yardımcı olmaktadır.
Buradan hareketle de çocukların oyun sayesinde kelime dağarcıkları genişler, anlatılanları daha
hızlı kavrar ve kendisini iyi bir biçimde ifade eder (MEB, 2009).
Eğitim bilimi açısından oyun önemli bir kavramdır. Bazı uzmanlar oyunu bir "öğrenme sanatı"
olarak değerlendirilmektedir. Ayrıca çocukların oyun oynarken fazla enerjilerini attıkları,
yaramazlık etmelerini engelleyen ve çocukların taklit yapma gereksinimlerin sağlayan bir yol
olarak düşünülmektedir(Biriktir, 2008). Oyunun, çocuk üzerinde ki etkisi ve öğreticiliği hiç
şüphesiz tartışılamamaktadır.
Bu çalışmada, sınıf öğretmenlerine göre oyunun öğrenme üzerindeki etkilerini ortaya koymak
amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır.
1.Oyunla öğretim hakkında öğretmenlerin genel olarak düşünceleri nelerdir?
2. Oyunun öğrenme üzerindeki etkileri nelerdir?
6. Oyunla öğretim hakkında öğretmenlerin önerileri nelerdir?
YÖNTEM
Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden olan durum çalışması deseni kullanılmıştır. Nitel
araştırmalar nicel araştırmalara göre araştırmacıya esnek hareket imkânı sunan, veri toplama
yöntemi, analizi ve araştırmanın desenlenmesi konularında daha farklı yaklaşımlar sunan bir
yöntemdir (Gay, Mills ve Airasian, 2006).
Durum çalışması, araştırılan olguyu kendi yaşam çerçevesi içinde inceleyen, olgu ve içinde
bulunduğu ortam arasındaki sınırların kesin hatlarla belirgin olmadığı ve birden fazla kanıt veya
veri kaynağının mevcut olduğu durumlarda kullanılan bir araştırma desenidir (Yin, 1984;
Yıldırım ve Şimşek, 2006).
Araştırma Grubu
Sınıf öğretmenlerine göre oyunun öğrenme üzerindeki etkileri hakkındaki görüşlerini almak
amacıyla hazırlanan anket formu, Gaziantep il sınırları içerisinde ilkokullarda görevli sınıf
öğretmenlerinden oluşan 40 gönüllü katılımcıya uygulanmıştır. Araştırma grubu ile ilgili veriler
Tablo 1’de yer almaktadır.
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Tablo 1: Araştırma Grubuna (N = 50) Ait Kişisel Özellikler
Değişkenler
Guruplar
n
%
İl
30
75
Görev Yeri
İlçe
10
25
1 – 5 Yıl
6
15
6 – 10 Yıl
8
20
Görev Süreleri
11 – 15 Yıl
7
17.5
16 – 20 Yıl
8
20
21 – 30 Yıl
11
37.5
Erkek
22
58
Cinsiyet
Kadın
18
42
1
10
25
2
10
25
Sınıf
3
10
25
4
10
25
Lisans
32
80
Eğitim
Lisansüstü
8
20
Tablo 1’de araştırma grubuna ait bazı kişisel özellikler verilmektedir. Araştırmaya katılan
öğretmenlerin 30’u (% 75) Gaziantep ili merkezinde görev yaparken, 10’u (% 25) ilçelerde
görev yapmaktadır. Görev sürelerine baktığımızda, 6 (% 15) öğretmen 1–5 yıl arası, 8 (% 20)
öğretmen 6–10 yıl arası, 7 (% 17.5) öğretmen 11–15 yıl arası, 8 (% 20) öğretmen 16–20yıl
arası, 11 (% 37.5) öğretmenin ise 21-30 yıl arasında görev yaptığı görülmektedir. Cinsiyete
baktığımızda 22 (% 58) öğretmenin erkek, 18 (% 42) öğretmenin kadın olduğu görülmektedir.
Sınıf türüne baktığımızda ise 10 (% 25) öğretmenin 1. sınıf, 10 (% 25) öğretmenin 2. Sınıf, 10
(% 25) öğretmenin 3. Sınıf, 10 (% 25) öğretmenin ise 4. Sınıflara öğretmenlik yaptığı
görülmektedir. Eğitim durumuna baktığımızda 32 (% 80) öğretmenin lisans mezunu olduğu, 8
(% 20) öğretmenin de lisansüstü eğitime sahip olduğu görülmektedir.
Görüşme Formunun Hazırlanması ve Uygulanması
Araştırmada kullanılacak görüşme formunun oluşturulması amacıyla, öncelikli olarak 100 sınıf
öğretmenini ile yüz yüze oyunla öğretimin etkileri hakkındaki görüşlerinin neler olduğu ile
ilgili birer kompozisyon yazmaları istenmiştir. Toplanan kompozisyonlardan ve literatürden
edinilen bilgiler sonucunda görüşme formunun taslak hali elde edilmiştir. Görüşme formunun
geçerliğini belirlemek amacı ile alan uzmanlarının görüşlerine sunulmuş (Kapsam geçerliğini
test etmede kullanılan mantıksal yollardan biri uzman görüşüne başvurmaktır (Büyüköztürk,
2006, s.168)) ve alınan görüşler doğrultusunda gerekli düzenlemeler yapılarak 5 adet kişisel
özellikleri belirleyici soru ve 6 adet açık uçlu sorudan oluşan görüşme formuna son hali
verilmiştir. Açık uçlu sorularda öğretmenler görüşlerini yazarken birden fazla ifade
kullanabilmektedir. Program ile alakalı ortaya çıkan her ifade tema olarak tanımlanmıştır.
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Öğrenme eğlenerek olmakta
Öğrenci daha istekli ve ilgili olmakta
Dikkat ve motivasyon artmakta
Çok yönlü düşünmeyi sağlamakta
Toplam

10
10
6
6
118

8.5
8.5
5.1
5.1
100

Tablo 3’de araştırma grubunun oyunun öğrenme üzerindeki etkisi hakkında genel olarak
düşüncelerine ilişkin görüşlerinin dağılımı verilmektedir. Katılımcıların oyunun öğrenme
üzerindeki etkisi hakkındaki görüşlerinden 7 tema ortaya çıkmıştır. Katılımcıların birden fazla
tema ifade ettikleri görülmüştür. Bu temalar arasında yüzde sıralamasına göre, oyunun öğrenme
üzerindeki etkisi fazla (%27.1), öğrenme kalıcı ve etkili olmakta (%27.1), öğrenme daha kolay
ve hızlı olmakta (%18.6), öğrenme eğlenerek olmakta (%8.5), öğrenci daha ilgili ve istekli
olmakta (%8.5), motivasyon ve dikkati arttırmakta (%5.1), çok yönlü düşünmeyi sağlamakta
(%5.1) temalarının ön plana çıktığı görülmüştür.
Tablo 4.Araştırma gurubunun oyunla öğretim hakkındaki önerilerinin dağılımı.
Temalar
N
%
Diğer derslerde oyunla öğretilmeli
Program gözden geçirilmelidir
Hizmet içi eğitim verilmeli
Ders ile ilgili materyal sağlanmalı
Müfredatta oyunla ilgili kitaplar olmalı
Oyunlar çeşitlendirilmeli
Sınav yerine sadece oyun olmalı
Fiziki ve çevre şartları düzeltilmeli
Seçilen oyunlar öğretime uygun olmalı
Toplam

48
26
22
8
8
8
8
6
4
138

34.8
18.9
15.9
5.8
5.8
5.8
5.8
4.3
2.9
100

Tablo 4’de araştırma gurubunun oyunla öğretim hakkındaki önerilerine ilişkin görüşlerinin
dağılımı verilmektedir. Katılımcıların oyunla öğretim hakkındaki önerilerine ilişkin
görüşlerinden 9 tema ortaya çıkmıştır. Katılımcıların birden fazla tema ifade ettikleri
görülmüştür. Bu temalar arasında yüzde sıralamasına göre, diğer derslerde oyunla öğretilmeli
(%34.8), program gözden geçirilmelidir (%18.9), hizmet içi eğitim verilmeli (%15.9), ders ile
ilgili materyal sağlanmalı (%5.8), müfredatta oyunla ilgili kitaplar olmalı (%5.8), oyunlar
çeşitlendirilmeli (%5.8), sınav yerine sadece oyun olmalı (%5.8), fiziki ve çevre şartları
düzeltilmeli (%4.3), seçilen oyunlar öğretime uygun olmalı (%2.9) temalarının ön plana çıktığı
görülmüştür.
TARTIŞMA VE SONUÇ
Bu bölümde, oyunun öğrenme üzerinde etkilerine ilişkin Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi
okullarda sınıf öğretmenleri ile yapılan görüşmeler neticesinde elde edilen sonuçlara yer
verilmiştir.
Araştırma gurubunun araştırma gurubunun oyunla öğretim hakkında genel olarak
düşüncelerine ilişkin görüşlerine baktığımızda, büyük oranı oyun sayesinde öğrenmenin kalıcı
olduğunu ve öğretimin daha etkili olduğunu ifade etmektedirler. Yine araştırma gurubu
öğrenmenin daha kolay ve hızlı olduğunu, çocuğun gelişimi açısından oyunun faydalı
olduğunu, öğrencilerin dersleri eğlenerek öğrendiklerini, oyunun öğrencilerin motivasyonunu
ve dikkatini arttırdığını ve oyunun zeka gelişimine katkı sağladığı yönünde görüş
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bildirmişlerdir. Bu görüşlerden hareketle oyunun öğrenme ve algılamayı hızlandırdığı, ayrıca
çocukların gelişimi açısından faydalı katkılar sağladığı söylenebilir.
Araştırma gurubunun, oyunun öğrenme üzerindeki etkisi hakkında genel olarak görüşlerine
bakıldığında, 3 tema ön plana çıkmıştır. Bunlar, oyunun öğrenme üzerindeki etkisinin fazla
olduğu, oyun ile öğrenmenin etkili ve kalıcı olduğu, öğrenmenin daha kolay ve hızlı olduğu
şeklindedir. Ayrıca araştırma grubu, öğrenmenin eğlenerek olduğunu, oyun sayesinde
öğrencinin derse karşı daha ilgili ve istekli olduğunu, öğrencinin dikkatinin ve motivasyonunun
yüksek olduğunu ve oyunun çok yönlü düşünmeyi sağladığı yönünde görüş bildirmişlerdir.
Buradan hareketle öğretmenlerin büyük çoğunluğunun oyunun öğrenme üzerindeki etkisinin
yüksek düzeyde olduğu söylenebilir.
Araştırma gurubunun oyunla öğretim hakkındaki önerilerine ilişkin görüşlerine baktığımızda;
dokuz tema ortaya çıkmıştır. Katılımcıların büyük çoğunluğu diğer derslerinde oyunla
öğretilmesi yönünde görüş belirtmişlerdir. Ayrıca araştırma grubu, programın yeniden gözden
geçirilmesi, öğretmenlere alan ile ilgili hizmet içi eğitim verilmesi, ders ile ilgili materyal
sağlanması, müfredatta oyunla ilgili kitapların olması gerektiğini, oyunların çeşitlendirilmesi
gerektiği, sınav yerine sadece oyun olması, fiziki ve çevre şartlarının düzeltilmesi, seçilen
oyunların öğretime uygun olması yönünde önerilerde bulunmuşlardır.
Oyunla öğretim çalışmaları ilk olarak, okuma ve yazma öğretimi (Özenç, 2007), matematik
(Altunay, 2004; Kılıç, 2007; Yiğit, 2007), bilgisayar (Yağız, 2007), okul öncesi dönemde
oyunun çocuk gelişimine etkisi (Aytekin, 2001) vb. alanlarda yapılmıştır.
Ayan ve Dündar (2009), çocuğun oyun esnasında kendini daha kolay ifade ettiğini ve oyun
ortamında çocukların daha özgür ve yaratıcı bir kişiliğe sahip olduklarını, bu nedenle eğitim
ortamlarında öğrencilerde yaratıcılık becerilerini geliştirebilmek amacıyla oyunun kullanımı
vazgeçilmez bir ihtiyaç olduğunu belirtmektedirler. Er (2008), yabancı dil öğretiminde oyun
kullanımının sınıf içi bir etkinlik olarak öğrenci güdülenmesine olumlu etki yapan, katılımcı ve
aktif öğrenmeyi destekleyen, gerçek iletişim ortamı oluşturmada ve gerçek dilin
kullanılmasında önemli bir katkı sağladığını belirtmiştir. Ören ve Avcı (2004) yapmış oldukları
çalışmalarında oyunla öğretimin geleneksel öğretime göre fen bilgisi öğretiminde akademik
başarıyı arttırmada etkili olduğu sonucuna ulaşmışlardır.
Tural (2005), matematik öğretiminde oyun ve etkinliklerle öğretiminin, “ritmik saymalar, doğal
sayılar, toplama, çıkarma, çarpma (kavrama ve uygulama) düzeyindeki davranışları
kazandırmada geleneksel öğretimden daha etkili olduğu sonucuna ulaşmıştır. Bayırtepe ve
Tüzün (2007), Oyun-tabanlı ortamın kaygıyı azalttığı, bireysel öğrenmeye yardımcı olduğu ve
öğrenmeyi görsel olarak desteklediği tespit edilmiştir.
Sonuç olarak, çoğunlukla diğer derslerin de oyunla öğretilmesi yönünde görüş bildirmişlerdir.
Ayrıca çalışmaya katılan sınıf öğretmenleri, programın yeniden düzenlenmesi, hizmet içi
eğitim kurslarının verilmesi, ders araç-gereci temin edilmesi, fiziki şartların sağlanması,
etkinliklerin öğretime uygun olması, oyunla ilgili ders materyallerinin verilmesi biçiminde
temalarının ön planda tutulması gerektiği yönünde görüş belirtmişlerdir. Sonuç olarak
araştırmaya katılan sınıf öğretmenleri oyunun çocukların gelişimi üzerinde önemli etkileri
olduğunu belirtirken, oyunun derste öğrencilerin verimini arttırdığını, öğrenmenin hızlı ve
kolay olduğunu ve oyunun çocukların derse karşı ilgisini arttırdığını ve tüm derslerde oyunla
öğretim tekniğini kullandığı yönünde görüş ifade etmişlerdir.
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XX Əsrın Əvvəllərı Azərbaycanda Maarıfçı Ideyaların Əsas Istıqamətı Və Hədəflərı
Main Directions and Targets Of The Educational Ideas In Early 20th Century In
Azerbaijan
MƏHƏMMƏD CƏBRAYILOV 19
SUMMARY
If one aspect of the issue’s actuality is related to the People's Republic, then the other - to the
imperfectinvestigation of the enlightenment’simpact on public opinion during the era of difficult problems in the
early 20th century in Azerbaijan. Many authors, who turned the enlightenmentthat arose in the end of the 19th
and early 20th centuriesin Azerbaijan, to the object of researchweremet by ideological stereotypes and were
guided by international socialist principles. There is not anyscientific resultswhich clearly define ideologies and
targets of enlightenment that existed in the beginning of the 20th centuryin Azerbaijan, generating a general
picture of the time and leading to a single explanation. From this point of view, the approach to the declaration
of the Azerbaijan Democratic Republic as a result of political decision only means that the results of the ideas of
enlightenment that have a direct impact on the formation of the Republic are beyond the scientific methodological
considerations. That is, in Azerbaijan, the essence of the true causes of enlightenment in the early 20th century
should be properly illuminated, and scientific research of the period should be kept away from the influence of
any ideology and politics. On the one hand, the influence of the geopolitical processes in the region on the political
structure of the Azerbaijan Democratic Republic is considered in the author's approach to this period, on the other
hand, the formation of values in the cultural and moral character of the Republic should be regarded as the results
of the pre-education. From this point of view, in the 20th century, Azerbaijan's enlightenment worthily
appreciatedthe objective historical conditions in the awakening of the national consciousness of the people,
national self-determination, as well as the Turkish national identity as the bearer of the true spirit of the nation.
At that time, the work done bythe educators was almost revolutionary one from the view point of real expression
of national interests in Azerbaijan. Taking into account all this, I would like to note that scientific researches on
studying our philosophical and public opinion history without mastering the national and spiritual heritage of
educators, who had had unprecedented services in the existence of the Democratic Republic of Azerbaijan, will
not be able to fill gaps in this area. In this new conceptual view, as the main cause for the creation of Azerbaijan
Democratic Republic, enlightenment should be viewed as a common harmony of our history. The above-mentioned
is widely considered in the article.
Key words: enlightenment, target, Republic, Azerbaijan, ideological

GİRİŞ
Azərbaycan xalqının mədəni intibahı və maarifçilik tarixində XX əsrin əvvəlləri, elə bir
yüksəliş dövrüdür ki, zaman keçdikcə bu dövrə hərtərəfli nəzər salmaq, maarifçilik ideyalarını
yaradan səbəbləri və onların əsas hədəflərini dərindən öyrənmək demək olar ki, həmdə gələcəyi
müəyyənləşdirmək deməkdir. Çünki, o dövrün Şərq bataqlığının bir hissəsi olan Azərbaycanın
problemlərini dərindən anlayan, ondan çıxış yollarını arıyan demokratik düşüncəyə sahib
ziyalıların atdığı addımlar inqilabi xarakter daşıyırdı və onların ideyaları bu gündə aktuallığını
itirrməyib. Məsələn, M.Ş.Vazeh, A.A.Bakıxanov, M.F.Axundov, H.B.Zərdabi, Ə.Ağaoğlu,
Ə.B.Hüseyinzadə, M.Hadi, C.Məmmədquluzadə, M.Ə.Sabir kimi böyük maarifçilərinin
verdikləri ideyalar, o dövrün qaranlığından Azərbaycan xalqını işıqlı gələcəyə aparan əsas
istiqamət olmuşdur. Maarifçiliyin hədəflərini müəyyənləşdirən əsas ideyalar, gələcəklə bağlı
elmi metodoloji prinsipləri əsasında modern dəyərlər yaradırdı. Bu zaman XX əsrin
əvvəllərində müsəlman Şərqində ilk dəfə olaraq Azərbaycanda realist metodun müstəqil milli
tipi yaranırdı. Məhz bu baxımdan xalqın şüurunu dini xurafat və cəhalətdən xilas etmək üçün,
maarifçilərin əsas hədəflərindən biri, Qərbdə yaranan intibah dövrünün elmi yeniliklərini
Azərbaycan xalqına çatdırmaq idi. Bu dövrün maarifçi demokratik təfəkkürü- dini xurafatın
elmlə, sosial ədalətsizliyin tərəqqi ilə əvəz olunması uğrunda mübarizənin fəlsəfi nəzəri ifadəsi
olub, cəmiyyətin milli zəmində, avropasayağı modernləşməsini nəzərdə tuturdu.
19
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1.XX əsrin əvvəllərində yaranan maarifçiliyə təsir edən əsas ideyalar
Azərbaycan tarixində maarifçilik heç bir zaman XX əsrin əvvəllərində olduğu qədər mövcud
problemləri əhatə etməmiş, heç vaxt xalqın inkişafına əngəl olan məsələlər bu dövrdə olduğu
qədər hərtərəfli açıq şəkildə tənqid olunmamışdır. Heç bir zaman maarifçilərin ideyaları
cəmiyyətdə, bütövlükdə ictimai –siyasi mühitdə, bu dövrdə olduğu qədər əks –səda
doğurmamışdır. Bu dövrü Azərbaycan xalqının milli ideyalar tarixindən kənar təsəvvür etsək,
bu zaman qarşımızda azad və müstəqil olmayan, zehniyyətində modern dünya ilə
inteqrasiyasında çoxlu suallar yaranan konservativ toplum görərdik.Məsələn, Azərbaycanda ilk
maarifçilik işini həyata keçirən A.Bakıxanov o dövrdə dini xurafatı, elm kimi təqdim edənlərə
səslənərək qeyd edirdi: “...yalnız həqiqi elm Yer üzərində bizə xoşbəxtlik verə bilər və
həyatımızı uzadar. Elm və biliyi heç bir sərvətlə müqayisə etmək olmaz, çünki onlar daim
insanın hüzurundadır və heç kəs bunları onun əlindən ala bilməz”.20
A.Bakıxanovla eyni dövrdə yaşamış, Azərbaycanda maarifçiliyin əsasını qoyanlardan biri,
böyük mütəfəkkir, maarifçi Mirzə Şəfi Vazeh cəhalətə qarşı şerləri, pedaqoji fəaliyyəti ilə
mübarizə aparır, dövrün qüsurlarını göstərirdi. Yaşadığı dövrdə zamanın ağır şərtləri altında
yaşayan şair, cəmiyyətin konservativ baxışlarına, dini xurafatdan yaranan adətlərə qarşı etiraz
edərək, “Tulla çadranı” adlı şerində deyirdi:
“Tulla gəl çadranı... görünsün üzün
Gül də gizlədərmi de bağda özün?!
Səni qadir Allah, ey incə çiçək,
Yaratmış dünyaya verməkçün bəzək.
Aç qara gözünü, çadranı tulla!
Həyatda cəsur ol, yaşa qürurla.21
Otuzuncu illərin əvvəllərində Mirzə Şəfi gənc Mirzə Fətəli Axundov ilə tanış olur və ona öz
görüşləri ilə ciddi, xeyirxah təsir göstərir. Özünün mənəvi həyatında böyük təəssürat yaradan
bu həyəcanlı görüşləri haqqında Mirzə Fətəli Axundov yazır: “Gəncə məscidinin hücrələrin
birində bu vilayət əhalisindən Mirzə Şəfi adlı birisi yaşayırdı. Bu adam növbənöv elmlərdən
başqa, nəstəliq yazısını da çox yaxşı yazırdı. Bu həmin Mirzə Şəfidir ki, Almaniya
məmləkətində onun həyatı və farsca şerdə 14 malik olduğu fəziləti haqqında məlumat
yazılıbdır. Mən atalığımın buyruğu üzrə hər gün bu şəxsin yanına gedib nəstəliq yazısının
məşqini edirdim. Belə ki, get-gedə mənimlə bu möhtərəm şəxsin arasında ülfət və ünsiyyət hasil
oldu. Bir gün bu möhtərəm şəxs məndən soruşdu: “Mirzə Fətəli, elmləri təhsil etməkdə
məqsədin nədir?” Cavab verdim ki, ruhani olmaq istəyirəm. Dedi: “Sən də onlar kimi riyakar
və şarlatanmı olmaq istəyirsən?” Təəccüb və heyrət etdim ki, bu nə sözdür. Mirzə Şəfi mənim
halıma baxıb dedi: “Mirzə Fətəli, öz həyatını bu qaragüruhun içərisində puç etmə, başqa bir
məşğuliyyət qəbul et!” Onun ruhaniyə nifrət etməsinin səbəbini soruşduqda, o günə qədər
mənim üçün örtülü qalan mətləbləri açmağa başladı. Atalığımın Həccdən qayıtmasına qədər
Mirzə Şəfi bütün mətalibi-irfaniyyəni mənə təlqin etdi və gözümün qabağından qəflət pərdəsini
qaldırdı”22. Mirzə Şəfi təkcə Azərbaycan dramaturgiyasının banisi M.F.Axundova təsir
etməmiş özündən sonrakı nə ilə, necə və hansı üsullarla mübarizə aparmağın yollarını
göstərmişdir. Səbəbsiz deyildir ki, XX əsrin əvvəllərində yaranan Azərbaycan maarifçiliyi
M.Ş.Vazehin ideyalarından təsirlənmiş, daha sonra Qərbin ədəbi-ictimai mühiti ilə əlaqəli
şəkildə inkişaf etmişdir.
Müsəlman şərqinin Molyeri adlandırılan Mirzə Fətəli Axundov Azərbaycanda maarifçiliyin
inkişafına yeni istiqamət vermiş, ilk dəfə olaraq ədəbi realizmin, tənqidi realizmin məktəbini
yaratmışdır. Onun düşüncələrində dini xurafat, despotizm, azadlığın boğulması kimi mövzular
20

Abbasqulu ağa.Bakıxanov. Seçilmiş əsərləri. Avrasiya-Press, Bakı: 2005, s. 43, 487 s.
Mirzə Şəfi Vazeh. Nəğmələr. “Şərq-Qərb” nəşriyyatı, Bakı:2004, s.49, s 96 s.
22
Azərbaycan EA yanında Respublika Əlyazmaları Fondu, inv. 490 (“Biɨqrafiə Kolonel Mirza Fatali
Axundzade”)
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Şərq dünyasının ümumu faciəsi kimi nəzərdən keçirilir. Axundov dinlə elmin qarşıdurmasında
elmin xüsusi əhəmiyyətini qeyd edir, Şərq ölkələrinin həmin dövrə qədər olan cahilliyini,
geriliyini onların dini görüşləri və lazımsız adət-ənənələrini kəskin tənqid edirdi. Məsələn o
qeyd edirdi ki: “Din meydana çıxan gündən hazırkı əsrə qədər, Şərqdə elmlərin durğunluğunun,
dəhşətli despotizmin (təkhakimiyyətlilik) əmələ gəlməsinin səbəblərini və ümumiyyətlə, Asiya
xalqlarının mədəniyyət və tərəqqi işlərinə qarşı laqeydliyinin səbəblərini heç kəs başa
düşməmişdi. Bu cəhətdən təkcə Firdovsi müstəsnalıq təşkil edir və o öz dühası ilə, həqiqətən
də kəşf edə bilmişdi ki, Şərq xalqlarının bu qədər böyük bədbəxtliyinin səbəbi dindir”.23
M.F.Axundov daha bir yanaşmasında canlı aləmin obyektiv reallıq olaraq zaman və məkandan
asılılığını böyük mütəfəkkir bacarığı ilə izah etməyə çalışır. O qeyd edir ki: “Hər şeyin əsas
səbəbi maddədir. Maddə orjinaldır və onun yaranması üçün başqa səbəbə ehtiyac olduğunu
görmürəm. Mən məkan və zamanın obyektivliyini qəbul edirəm. Zaman və məkan obyektivdir,
maddə isə onun aksesuarlarıdır. Təbiətdəki hər bir hərəkətin və dəyişikliyin Allahın iradəsinə
uyğun olaraq həyata keçirildiyi doktrinasını rədd edirəm. Təbiət öz qanunlarına uyğun olaraq
inkişaf edir. Bunda şans üçün bir yer yoxdur, bu da, hər yerdə ciddi rifaha səbəb olur
Bilinc və ruh maddənin məhsuludur, maddə müstəqil olaraq yaşaya bilməz. Ruh, nə olursa
olsun, bədənsiz, yəni bədən olmadan özünü ifadə edə bilməz, necə ki ağlı da beyinsiz təsəvvür
etmək olmaz. Ruhun və sonrakı həyatın ölümsüzlüyünün dini doktrinasına isə qarşıyam”.24
Əgər, Mirzə Fətəlinin özünə seçmək istədiyi həyat yoluna Mirzə Şəfi Vazeh təsir etmişdisə,
Zərdabidən başlamış müasir dövrə qədər olan realist maarifçilərin Axundovun cazibəsindən
kənarda qalmasını təsəvvür etmək mümkün deyil. Məhz bu baxımdan Axundovun XX əsrin
əvvəlləri Azərbaycanda baş verən maarifçilik hərəkatına verdiyi töhfələri qeyd etməmək
mümkün deyildir. Axundov Azərbaycanda kök salmış cəhalət və mövhumatı, müsəlmanlar
arasında baş yarmaq adətini “Əkinçi” qəzetində tənqid edərkən, kapitan Hadimül-Qəvaid
Sultanov kimi avam və cahil adamlar “Əkinçi” qəzeti və onun redaktorunun üzərinə hücuma
keçirlər. M.F.Axundov kapitan Sultanova kəskin cavab yazır və məhərrəmliyə haqq
qazandırmaq üçün onun gətirdiyi bütün dəlilləri alt üst edir. Axundov İmam Hüseynin həlak
olması münasibəti ilə müsəlmanların yas tutmalarını və matəm saxlayarkən atılıb –düşmək,
özünün başına, sinəsinə vurmaq, öz başına kül və torpaq səpərək “şaxsey-vaxsey” deyə
çağırmaq, bıçağı bədəninə soxaraq öz-özünü şil –küt etmək kimi hərəkətlərini axmaqlıq,
vəhşilik adlandırır və bunu başqa millətləri özümüzə güldürmək hesab edir. Axundovun
məqaləsi kəskin yazıldığından və dini ehkamları açıqdan –açığa tənqid etdiyindən “Əkinçi”
qəzetində çap olunmamışdır. Dini düşüncələrin hökmran olduğu bir dövrdə “Əkinçi” qəzetində
dinin və dini ayinlərin bu cür kəskin ifşasını vermək, Həsən bəy Zərdabi üzərinə din
xadimlərinin və dini əhval-ruhiyyəli kütlələrin hücumuna səbəb ola bilərdi. Zərdabi
Axundovun həmin tənqidi ilə əlaqədar “Əkinçi” qəzetində yazırdı: “Cənab vəkili –naməlumi –
millətə ərz olunur ki, siz kapitan Sultanova yazdığınız cavabı binöqsan çap eyləməyə nəinki
məsləhət, hətta izn də olmadı. Ona binaən ki, söz doğru və aşikar idi və əgər cənabınız izn
versəniz onun üstə bir nazik pərdə çəkib çap eylədərik”.25
Həsən bəy Zərdabinin belə bir çətin duruma düşməsinə baxmayaraq, Axundov seçdiyi
maarifçilik hədəflərindən geri çəkilməmiş, əksinə qətiyyətlilik və cəsarət nümayiş etdirmişdir.
Axundov çətin və ağır şərtlərə baxmayaraq qarşısına qoyduğu məqsədlərdən geri çəkilməyərək,
Zərdabinin “Əkinçi” qəzetində yazdığı məktubuna cavab olaraq deyir: “Həsən bəy əgər
yanındakılardan bir kəs mənim məktubumun sənin qəzetində çap olunmasını məsləhət
görməsə, əlbəttə sən onlara qulaq asma. Yaxşı olar ki, sən onu çap etdir, o hər halda gələcəkdə
23

Философская и социологическая мысль народов СССР в XIX в. Краткий очерк истории философии.
Под ред. М. Т. Иовчука, Т. И. Ойзермана, И. Я. Щипанова. М., изд-во «Мысль», 1971 г; OCR Biografia.Ru
24
Философская и социологическая мысль народов СССР в XIX в. Краткий очерк истории философии.
Под ред. М. Т. Иовчука, Т. И. Ойзермана, И. Я. Щипанова. М., изд-во «Мысль», 1971 г; OCR Biografia.Ru
25
“Əkinçi” qəzeti, 1877-ci il, №5.
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sənin ürəyinə yatan nəticə verər... Qoy bizim xalqımız gözlərini açsın, fanatizmdən əl çəksin...
Əks halda, bizim xalqımız nə qədər ki, fanatizmin əsirliyindədir, bütün yaxşı təşəbbüslərimiz
nəticə verməyəcəkdir”.26
Əlbəttə, M.Ş.Vazehin, A.A.Bakıxanovun, M.F.Axundovun maarifçilik işini qeyd etmədən XX
əsrin əvvəllərində Azərbaycanda yaranan maarifçilik dalğasının əsl mahiyyətini üzə çıxarmaq
çətin olardı. Məhz bu səbəblə XIX əsrdə yaşamış M.Ş.Vazeh, A.A.Bakıxanov, M.F.Axundov
kimi maarifçilərin mədəni-ictimai fikirləri XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda yaranan
maarifçilik ideyalarında olan əsas məqsədlə üst-üstə düşür, sanki, bu iki əsrdə mövzuların
hədəfi ictimai şüura təsir göstərməklə xalqı keçmişdə ilişib qalmaqdan azad etmək idi.
XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda maarifçilərin elm və maarif məsələsinə konseptual
baxış
Bu dövrdə maarifçilər özləri üçün elə böyük hədəflər müəyyənləşdimişdilər ki, bu hədəflərə
doğru irəlilədikcə savadsız əhalinin boynundan mövhumat, xurafat “zənciri” qopur düşür,
imperiyalara xidmət edən “müsəlman kimliyi”, “milli kimlik”lə əvəz olunur, bütün bunların
məntiqi yekunu kimi Şərq dünyasında ilk demokratik cümhuriyyətin yaranması üçün əsaslar
formalaşırdı. Azərbaycanda maarifçilərin gördüyü işlər Müsəlman Şərqində bir ilk olaraq
inqilabi xarakter daşıyırdı. Belə ilk addımlardan birini XX əsrin əvvəllərində Azərbaycan
maarifçiliyində yeni ideyaları özündə birləşdirən “Molla Nəsrəddin” jurnalının təsisiçisi, Cəlil
Məmmədquluzadə atmışdı. Onun yaratdığı “Molla Nəsrəddin” jurnalı ictimai həyatın müxtəlif
sahələrinə nüfuz edir, xalqın inancına çevrilmiş cahil və avam baxışları alt-üst edirdi. Mirzə
Cəlilin həm əsərlərində, həmdə “Molla Nəsrəddin” jurnalında qarşıya qoyduğu ən böyük
hədəfi, o dövrdə Azərbaycan xalqının hər cür inkişafının qarşısında “zəhərli mikrob” kimi
əngələ çevrilmiş dini xurafatı və cəhaləti yox etmək idi. Məsələn, “Molla Nəsrəddin” jurnalında
onun dərin məna verən felyetonlarının birində avam və cahil insanların 1902-ci il Şamaxı
zəlzələsinin səbəbini yerin altında yaşayan öküz tərəfindən baş verdiyini iddia edənlərə deyirdi:
“Yeri buynuzları üstə saxlayan öküzün bir buynuzu Şamaxı zəlzələsində dibindən qırıldı. İndi
həmin öküzün neçə buynuzu qalır”.
Dahi mütəfəkkir bu bir cümləlik fikirlə, Yer kürəsində fiziki qanunlarla baş verən hadisələri,
hansısa mifik iradə ilə həyata keçirildiyini iddia edənlərə maarifçilik məharəti ilə “tərs şillə”
vurur.
Azərbaycan xalqının oyanmasında, mənəvi cəhətdən yeni dəyərlərlə zənginləşməsində, milli
azadlıq düşüncələrinin formalaşmasında, xalqın “ölülər” dünyasından qurulmasında, maarif və
mədəniyyətin təbliğ edilməsində, elmin təşviq olunmasında Mirzə Cəlilin böyük maarifçi kimi
xidmətlərinin əhəmiyyətini hər zaman hiss etmək mümkündür. “Molla Nəsrəddin” jurnalının
XX əsrin əvvəllərində ictimai şüura təsiri böyük idi və ilk nömrəsində sadə, xalqın qəlbinə yol
tapan mövzularının birində “şirin yuxuda yatan millətin təsviri”ndə deyilirdi:
“Burada yatanlar haman bizim bədbəxt millətimizdir. Hərçənd dünyada bədbəxt lakin axirətdə
cənnət sahibi olan müsəlmanlardır. Hərçənd Nikolay, müharibədən sınmış və yorulmuşdur.
Nikolay inqilabın təsiri altında müvəqqəti olaraq azadlıq elan edibdir. Xoşbəxt müsəlmanlar
yatıblar. Hərçənd Nikolay padşah bu manifesti min cür bəhanə ilə geri almaq istəyir, behiştliklər
hələ yatıbdır. Amma hamısı hələ yatmayıb, gərnəşənlər də vardır. Oyanmaq istəyənlər də
vardır”.27
Mirzə Cəlilin maarifçilik sahəsində fəaliyyəti milli şüurun oyanmasına xidmətlə yekunlaşmır,
onun seçdiyi janrlar, mövzular, kontrastlar çoxyaruslu istiqamətdə inkişaf edir. Demokratik
fikrin formalaşması üçün Mirzə Cəlilin maarifçilik işi bununla yekunlaşmır, ən müxtəlif
sahələri əhatə etməklə cəhalət və dini xurafatı hədəfə alaraq felyetonlarının birində sarkazımla
deyir:
26
27

M.F.Axundov. Seçilmiş fəlsəfi əsərləri. Bakı, 1953, səh.341.
Mir Cəlal Firudin Hüseyinov. XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı. “Maarif” nəşriyyatı, Bakı:1982, s. 106, 412 s.
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“Müsəlman milləti çox ağıllı millətdir. Çünki bu millətdən başqa heç bir özgə millət behiştin
yolunu tapa bilmir. Tutaq ki, avropalılar teleqraf, telefon və radio icad edirlər. Amma nə olsun
ki, onlar behiştin yolunu tapa bilmirdilər, daha onlar nə cürə müsəlmanlardan ağıllı ola bilərlər?
əlbəttə ola bilməzlər”.28
O dövrün maarifçilik ideyalarının əsas xəttini xurafat və cəhalətə qarşı mübarizə, elmin həqiqi
əhəmiyyətini təbliğ etmək kimi böyük məqsədlər təşkil edirdi. Şimali Azərbaycanda islam-Şərq
mədəniyyətinin, qərbyönümlü modern dəyərlərlə əvəzlənməsi nəticəsində realist milli
maarifçilik yaranırdı. Dini-fanatizmin, mövhumatın, cəhalətin, feodal əsarətinin kəskin tənqid
edilməsi ilə xarakterizə olunan bu dövrdə, vaxtilə Tiflisdə məhdud sayda Azərbaycan dilində
kitabçalar buraxılırdısa, XX əsrin əvvəllərində mükəmməl və güclü Azərbaycan mətbəələri
düzəlir, coğrafiyaya, tarixə, ədəbiyyata, təbabətə və elmin digər sahələrinə aid kitablar nəşr
olunurdu. 1905-ci ildən sonra mətbuatla yanaşı dünyəvi məktəblərin sayı ildən-ilə artırdı.
Köhnə dini xurafatı tədris edən molla məktəbləri, mədrəsələr maarifçiliyin yaratdığı modern
dəyərlər qarşısında aktuallığını itirirdi. Şəriət və din dərsləri ilə yanaşı, dünyəvi dəqiq elmlər
də tədris olunurdu. Bütün bunlar onu göstərirdi ki, mətbuatın, ictimai şüura misilsiz təsirini,
dünyəvi məktəblərin xalqın inkişafında qlobal rolunu anlayan maarifçilər, son məqsəd kimi
seçdikləri hədəflərə çatmaq üçün, təkcə ideyaların ötürülməsində xidmətçi deyldilər, onlar
həmdə,`maarif işlərinin qurulmasında, məktəblərin açılmasında iştirakçı idilər. Milli maraqları
imperiya siyasətindən üstün tutan maarifçilər Azərbaycan xalqının ictimai şüurunda yeni
üfüqlər açaraq, özündə modern dəyərləri ifadə edən milli düşüncənin formalaşmasına təkan
verirdi. Bu dövrdə maarifçilik dalğasının genişlənməsi və inkişafı, müsəlman şərqinin giriş
qapısı sayılan Azərbaycanda inqilabi xarakter daşıyırdı. Məhz bu baxımdan XX əsrin
əvvəllərində maarifçilik ideyaları ilə yanaşı Azərbaycanda maarif sahəsində praktik mənada
tədbirlər görülməyə başladı və ilk dəfə olaraq, 1901-ci ildə Bakıda qızlar məktəbi açıldı. Bu isə
o demək idi ki, maarifçiliyin ictimai şüurda yaratdığı yeni ideyalar ənənəvi stereotipləri dağıdır,
onun yerini realist, praqmatik və praktik əhəmiyyət daşıyan modern dəyərlər tuturdu. Lakin,
maarifçilərin əsas hədəflərində praktik məna kəsb edən dünyəvi elmlərin tədrisi baxımından
yeni məktəblər açmaq o qədər də asan deyildi. Çünki, xurafatı özləri üçün əsas məqsəd seçən
mollalar və din xadimləri dünyəvi məktəbləri dinə təhlükə hesab edirdilər. Məsələn,
Azərbaycanın ən gorkəmli maarifçilərindən olan M.Ə.Sabir “Oxutmuram əl çəkin” satirasıda o
dövrün dünyəvi məktəblərinə qarşı olan etirazı bu cür ifadə edirdi:
“...Uşaq mənimdir, baba, dəxli nədir sizlərə?
Kim sizi qəyyum edib hökm edəsiz bizlərə?
Yatmaram əsla belə dinə dəyər sözlərə!
Bir kərə qan, müxtəsər, oxutmuram, əl çəkin!
Eyləməyin dəngəsər, oxutmuram, əl çəkin!
Dinə zərərdi zərər oxutmuram, əl çəkin!”29
Bu dövrün maarifçiləri təkcə dini xurafatı hədəf seçməmiş, Azərbaycan xalqının milli
özünüdərkin inkişafında, modern dünyaya inteqrasiyasında əngəl olan hər bir addımları kəskin
tənqid etmiş, onun aradan qaldırılması yollarını müxtəlif üsullarla göstərməyə çalışmışdılar.
Dünya xalqları içərisində dövlətini yaratmaq, inkişafa nail olmaq üçün, cəhalət buxovundan
azad olmağı özləri üçün əsas məqsəd hesab edən Azərbaycan maarifçiləri, xalqı imperiyaya
qarşı güclü mübarizədə birləşməyə səsləyir, milli kimliyin formalaşması üçün lazım olan
ideyaları verirdilər. “Yox millətimin imzası imzalar içində” deyən maarifçi, istiqlalçı şair
Məhəmməd Hadi həm dünyəvi məktəblərin əhəmiyyətini, həm Şərq dünyasının qaranlıq və
zülmət içində boğulduğunu, həmdə milli istiqlalın nə olduğunu şerlərində belə ifadə edirdi:
28

Mir Cəlal Firudin Hüseyinov. XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı. “Maarif” nəşriyyatı, Bakı:1982, s. 111, 412 s

29

Mirzə Ələkbər Sabir, Hophopnamə. "Turan" nəşrlər evi, Bakı, 2002. səh. 193-194
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Məktəb nə demək? Xadimi-qüdsiyyəti- millət,
Məktəb nə demək? Baisi-ülviyyəti şövkət,
Məktəb nə demək? Gilvəgəhi-nuri-həqiqət,
Məktəb nə demək? Rəhbəri –irşadü səadət,
Övlad- vətən etmək üçün bizdə təalü,
Məktəblər açıb kəsb edəlim elmi kəmali ...”30
M.Hadinin “Biz nə haldayıq” digər şerində mollaların dünyəvi elmə münasibətini nəzmlə belə
ifadə edirdi:
“...Əfəndim söyləyir-minbərdə hər an:
"Bizə lazım deyildir elmi-əbdan”.31
H.Cavidə yazdığı Əlvahi-nəfasət” adlı digər şerində Şərqin cəhənnəm olduğunu, Qərbdə isə
inkişafı göstərərək yazırdı:
“...Mən Şərqə cəhənnəm deyirəm, Qərbdə də cənnət,
Parlar, duruyor Qərbdə əhvali-lətafət.
...Sən kölgəli oldun ki, işıqlarda büründüBir kölgə kimi, Şərqdə yerlərdə süründü”.32
Və yaxud başqa bir şerində mədəniyyəti günəşə bənzədərək Şərqin qaranlığına işığın, nurun
düşməməsinin səbəbini soruşur:
Neçin bu Şərqimizə yağmayır gözəl nurun?
Şərq ilə Qərbi müqayisə edən maarifçi şair cəhalət və elmi qarşı-qarşıya qoyur, gələcəyi elmin
müəyyənləşdirəcəyinə dair aydın fikirləri ilə insanları inandırmağa çalışırdı. Məsələn o qeyd
edirdi ki: “Elm və mərifətlə müsəlləh olmayanlar bundan sonra pək bədbəxt halda yaşayacaqlar.
Yaşayacaqlar deyil, sürünəcəklər. Hal-hazırda atəşfişani-cahan olan müharibeyicəhənnəmnümundan sonra yeni həyat, yeni məişət vücudə gələcəkdir. Hər şeydə bir inqilab və
təcəddüd görüləcəkdir. Dünyada bir dəyişiklik olacaqdır”33.
Bütün sahələrində baş verən yeniliyi, yalnız elmlə həyata keçirməyin mümkünlüyünü anlayan
istiqlalçı, maarifpərvər şair yorulmadan seçdiyi hədəflərə doğru irəliləyirdi. Məhz bu baxımdan
Hadi bir tərəfdən elmin üstünlüyünü qabardır, digər tərəfdən öz ölkəsini mədəniyyət
səviyyəsində ən yüksəkdə, xalqını isə dünya xalqları içərisində müstəqil, azad görməyi
arzulayırdı. Onun maarifpərvər ideyalarında, Azərbaycanda kök salan cəhalətin uzun
sürməyəcəyinə, istiqlalımızin gec- tez parlayacağına əminlik ifadə olunurdu. Hadinin hədəfi
təkcə şimali Azərbaycanın istiqlal və azadlığa qovuşması deyildi, o həmdə Təbriz inqilabına,
Səttar xanın qəhrəmanlıq mübarizəsinə sevinc və qürur hissi ilə yanaşırdı. O İran şahının cənubi
Azərbaycanda milli azadlıq hərəkatına qarşı apardığı siyasəti kəskin şəkildə şerində bu cür ifadə
edirdi:
Səhneyi-İranı döndərdin bəla səhrasına
Müntəzir ol intiqamın rədvər fərdasına
Qafil olma, millətin nahaq qanından qıl həzər,
Tacü təxtin qərq olur axırda qan dəryasına.
XX əsrin əvvəlləri Azərbaycanda yaranan maarifçi ideyalar, inkişafa əngəl, gələcəyə buxov
olan bütün sahələri hədəf alırdı. Bu dövrdə çadranı müsəlman ölkəsinin simvolu hesab edən,
onun namus və şərəf məsələsi olduğunu qətiyyətlə müdafiə edən mollalara qarşı M.Hadi yeni
tərbiyə məsələsini irəli sürür, zəmanə bəzəyinin bilikdən, elmdən ibarət olduğunu göstərir,
inkişaf etmiş mədəni ölkələrdə qadınlarla kişilərin bərabərhüquqlu olduğunu söyləyirdi. Çadra
və örtüyü təbliğ edən şairlərə cavab olaraq M.Hadi yazırdı:
Mən istəməm bu örtüyü, ey şair, istəməm!
30

Məhəmməd Hadi. Seçilmiş əsərləri. “Şərq-Qərb” Bakı:2005, s.20, 462 s.
Məhəmməd Hadi. Seçilmiş əsərləri. “Şərq-Qərb” Bakı:2005, s.24, 462 s.
32
Məhəmməd Hadi. Seçilmiş əsərləri. “Şərq-Qərb” Bakı:2005, s.242, 462 s.
33
Məhəmməd Hadi. Seçilmiş əsərləri. “Şərq-Qərb” Bakı:2005, s.368, 462 s.
31
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Neçin ya:
“Örtü”-bunu yığdı ki, Qərb oldu möhtəşəm,
Pürfeyzü pürziya.
Lazımca örtü, biz nədən aya guşədəyiz?
Məqul bur cavab:
Xilqətdən anlaşıldı ki, azadəzadəyiz,
Doğulduq ki, biniqab”.34
Şairin dərin fəlsəfi baxışı onun əsas ideya xəttində özünü daha qabarıq göstərir. Qadın kişi ilə
bərabər yarandığı halda nə üçün kişi yox, qadın hər yerini örtməlidir düşüncəsi Hadinin
düşündürmüş və o bu məhdudiyyətləri Şərqin ən zərərli ənənələri kimi qiymətləndirmişdir.
M.Hadi kimi o dövrün demək olar ki, bütün maarifçilərini ümumi məqsədi -Şərq qaranlığında
ilişib qalan Azərbaycan xalqını mövhumat və cəhalətdən azad etmək, milli özünü dərk kimi
universal dəyərləri millətə aşılamaq idi. Xalqın maariflənməsi, xalq içərisində elm və maarifin
yayılması zamanın tələbləri ilə ayaqlaşmaq, cəmiyyəti tərəqqi və inkişaf yoluna çıxarmaq üçün
zəruri şərtlərdən biri idi. Xalqı əsrlərlə yaranmış mifoloji dəyərlərin təsirindən oyatmağa, onun
gözünü açmaqla yalnız dünyəvi məktəblər təkan verə bilərdi. Belə bir missiyanın nə olduğunu
dərindən anlayan, maarifin və mətbuatın xalqın gələcək inkişafında göstərə biləcək misilsiz
rolunu çox yaxşı başa düşən H.B.Zərdabi öz əsərlərində Günəş, Ay, Yer, mühüm kainat
hadisələri haqqında dini-mistik fikirləri kəskin tənqid edir, aləmin obyektiv reallıq olduğunu,
dünyanın vəhdət təşkil etdiyini göstərir, Günəş sisteminin yaranması haqqında Laplas
nəzəriyyəsinə böyük əhəmiyyət verirdi. H.B.Zərdabinin “Ayın fazalarının Yer üzərində üzvi
həyata təsiri”, “Torpaq, su və hava”, “Marsda insan yaşayırmı”, “Yeni ulduzlar” adlı elmi
məqalələri, səma cisimlərinin insanların taleyinə birbaşa təsiri haqqında yanlış xurafat
düşüncələri darmadağın edirdi.
Azərbaycan xalqının düşüncələrinin qaranlıqdan aydınlığa çıxmasında misilsiz xidmətləri
olmuş H.B Zərdabi qeyd edirdi ki: “...üzümüzə gəlməkdə olan XX əsr astronomiya sahəsində
böyük kəşflərin şahidi olacaqdır”.35
Həsən Bəy Zərdabinin maarifçilik işini, xurafat və mövhumata qarşı mübarizədən kənarda
təsəvvür etmək mümkün deyildi. Məhz bu baxımdan o, yaxşı başa düşürdü ki, xurafat və
cəhalətə qarşı mübarizə aparmadan, dünyəvi məktəblərdə tədris işi aparmaq, modern dünyaya
inteqrasiya etmək mümkünsüzdür. O “Ayın fazalarının Yer üzündə üzvü həyata təsiri” adlı
məqaləsində, dünyanın fiziki quruluşunu və real nizamını anlamayanlara göstərirdi: “...filankəs
xoşbəxt ulduz altında doğulmuşdur. Lakin dəqiq elmlər astrologiyanı puça çıxardı: elm Yer
üzərində həyati hadisələrin Günəşin yaydığı istidən və işıqdan asılılığını sübut edib, digər səma
cisimlərinin təsirini kənar etdi və beləliklə, astrologiyanı dəfn edərək bütün Yer üzərində
yaşayanlar üçün ümumi qanun olduğunu müəyyən etdi”.36
Azərbaycan demokratik fikri belə bir ideyanı müdafiə edirdi ki, “xalqın cəhaləti, nadanlığı
cəmiyyətin siyasi, mənəvi- əxlaqi sistemində geriliyi daha da dərinləşdirir. Müsəlman
vilayətlərinə səyyahətə çıxmış alman alimi Herman Vamberi müşahidələri əsasında yazdığı
“XIX əsrdə İslam” (Der Islam im 19. Jahrhundert) adlı kitabında, Qərb və Şərq ölkələrində
elmlərin inkişaf vəziyyəti ilə bağlı söylədiyi fikirlərə Zərdabi haqq qazandıraraq “Əkinçi”
qəzetində yazdığı məqalədə qeyd edirdi ki: “...məktəbxanalarda ancaq şəriət adamları boş
sözləri bir-birinə yapışdırıb ibarə ilə danışmağın dalınca düşüb xalqı yoxsul və sərgərdan edib
özləri kef və ləzzətli dünya ilə məşğul oldular və nəinki özləri təzədən xalq üçün məktəblər
açmadılar, hətta olan məktəbxanalarda mollalıq söhbətini araya salıb xalqı elm yolundan uzağa
saldılar”.37
34

Məhəmməd Hadi. Seçilmiş əsərləri. “Şərq-Qərb” Bakı:2005, s.368, 462 s.
İzzət Rüstəmov. Həsən Bəy Zərdabi. “Turan nəşr evi”, Bakı: 2012, s .22, 235 s.
36
Əkinçi qəzeti, 1875-ci il, №137
37
İzzət Rüstəmov. Həsən Bəy Zərdabi. “Turan nəşr evi”, Bakı: 2012, s .217, 235 s
35
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Azərbaycan xalqının mənəvi məhkumluğunun əsas səbəblərini çox yaxşı dərk edən
H.B.Zərdabi kimi digər maarifçilər də, sosial-iqtisadi geriliyin və bütün inkişafın qarşısını
kəsən məhdud düşüncədən qurtulmağın yolunu, maarif və məktəbdə görürdülər. Çünki
maarifçilik əsrin kəskin ideya-siyasi mübarizələri dövründə xalqın milli şüurunu, milli
özünüdərkini və milli birlik ideologiyasını formalaşdıran başlıca amil idi. Maarifçilik
cəmiyyətdəki qüsurları, sosial bəlaları göstərir, həmin bəlalardan qurtulmağın həlli yollarını
axtarırdı. Belə axtarışlar istiqamətdə özünəməxsus ideya və konsepsiyaya malik, türk
dünyasının böyük fikir adamlarından biri olan Əhməd Ağaoğlunun apardığı maarifçilik işinin
miqyası Azərbaycanla məhdudlaşmır, həmdə ağır dövr yaşayan qardaş Türkiyə Cümhuriyyətini
əhatə edir. XX əsrin əvvəllərində Qərbin elmi dəyərlərini yaxından mənimsəmış, eyni zamanda
həm Azərbaycan Xalq Cümhiriyyətinin, həm də Türkiyə Cümhuriyyətinin qurulmasında böyük
rolu olan Əhməd Ağaoğlu əsərlərində Şərq dünyasının geriliyini göstərir, mədəniyyətləri
müqayisə edir, inkişafa maneə olan batil inancları tənqid edərək, vəziyyətdən çıxış yollarını
göstərirdi.
Məsələn o, “Üç mədəniyyət” əsərində Şərq dünyasının ümumi vəziyyətini belə izah edirdi:
“...Məhz yaşadığımız əsrin ruhu, müasir cəmiyyətlərin vəziyyəti bizi daha çox düşündürür.
Elmin inkişafına qədər ətrafımızda, yəni islam xaricindəki cəmiyyətlərdə də, din dünya işlərinə
qarışdığı müddətdə arada bir tarazlıq var idi və islam dairələri başqalarından geri qalmırdı.
Lakin dünyanın başqa yerlərində bəşəriyyət yeni dəyərlər qazandıqdan sonra, bu cəmiyyətlər
öz işlərini, yəni dünyəvi və maddi işlərini təşkil etmək məqamında tam bir hürriyyət və azadlıq
əldə etməyə nail olduqdan sonra, islam cəmiyyətlərindən daha çox irəliləməyə və yüksəlməyə
başladılar. Zaman keçdikcə aradakı məsafə genişləndi və nəhayət bugünkü vəziyyət ortaya
çıxdı. Bir tərəfdə sərbəstlik, azadlıq, təcrübə və ağıl hakimiyyəti, digər tərəfdə durğunluq və
keçmişə bağlılıq. Açıq-aşkardır ki biri inkişaf edəcək və irəli gedəcək, digəri isə yerində
dayanacaqdı”.38
Əhməd Ağaoğlu Azərbaycanın, Türkiyənin bütövlükdə müsəlman sivilizasiyasının
yeniləşməsini qaçılmaz bir zərurət olduğunu ortaya qoymuş və əsərlərini əsasən bu mövzular
üzərində işləmişdir. Müasirləşməyi başlıca hədəf seçən Əhməd Ağaoğlunun XX əsrin
əvvəllərində Azərbaycanın və Türkiyənin mədəni, ictimai-siyasi həyatına gətirdiyi ideyalar bu
gündə aktualdır. Çünki, sivilizasiya mənsubiyyətini inkişaf etdirməklə, müasirləşmək arasında
harmoniyanı tapmaq, Qərbin azad dəyərləri qarşısında ənənəvi arxetipləri qoruyub saxlamaq
kimi çətin məsələlər, bir əsrlik zamana sığmır. Böyük fikir adamı Əhməd Ağaoğlunun “Biri
inkişaf edir, digəri isə yerində dayanmışdır” fikri, konservativ dəyərləri, azad düşüncəyə qarşı
qoyanlara ən doğru cavabıdır.
Şərq-Qərb probleminin həll edilməməsi, bütün universallıq baxımından sivilizasiyalar arası
fərqliliyi və münaqişəni keçmişdən bu günə qədər gündəmdə saxlayır. Bu isə o deməkdir ki,
Şərq dünyasının inkişafını ləngidən səbəbləri aradan qaldırmaq üçün Əhməd Ağaoğlunun o,
dövrdə toxunduğu ideyaların əhatə dairəsini Azərbaycanla məhdudlaşdırmaq mümkün deyil.
Lakin, onun maarifçilik məqsədilə həyata keçirdiyi ideyaların hədəfləri nə qədər geniş olsa da,
Azərbaycan cəmiyyətinin ictimai şüuruna ötürdüyü və böyük məna kəsb edən fikirlərində qeyd
olunur: “Ətrafımızda başqa əsaslar, başqa metodlar hökm sürür. Bizim təqib edəcəyimiz iki yol
vardır: Ya əzilməyə, məhv olmağa razı olmaq, yaxud da eyni əsasları qəbul etmək. Biz zahirən
ikinci yolu tuturuq, cəmiyyətimizi bugünkü müasir düşüncə ilə irəli apardığımız halda, çarəsini
onun tamamilə ziddi və müxalifi olan köhnə təfəkkürdə axtarırıq. Bizi bir çox əsrlərdən bəri
bürüyən çürük ətrafdan xilas etsək, dövrümüzlə ayaqlaşarıq. Əks halda, bizim üçün qurtuluş
çarəsi yoxdur. Təkrar edirik, Bu gün ki, dövrdə özümüzlə, ətrafımız arasında böyük bir
uyğunsuzluq, bir ziddiyyət meydana gəlmişdir. Biz bu uyğunsuzluğu, bu təzadı qaldırmasaq və

38

Əhməd Ağaoğlu. Üç Medeniyet, Doğu kitab evi, Tarih ve Uygarlık Dizisi-1, İstanbul:1927, s. 36, 110 s.
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aralıqdakı boşluğu doldurmasaq, ümumi inkişafdan kənarda qalacayıq və daima onların əsiri
olacayıq”.39
Əhməd Ağaoğlunun Azərbaycanı və bütövlükdə Şərq coğrafiyasını əhatə edən fikri və
düşüncəsi, türk-müsəlman dünyasını ayıltmağa, cəhalət kimi inkişafa maneə yaradan dəyərlərə
yox deyirdi. Əhməd Ağaoğlu Rusiya imperiyasının tərkibinə daxil edilmiş Şimali
Azərbaycanda milli şüurun oyanması, müstəqillik uğrunda mübarizə, islam sivilizasiyasının
intibahı kimi böyük məqsədlər uğrunda mübarizə aparırdı. Digər tərəfdən Çar Rusiyasının
qərəzli siyasəti nəticəsində Azərbaycanda vəziyyət son dərəcə ağır idi. Hər hansı bir dövlətçilik
meyllərinin qarşısı dərhal alınırdı. Belə bir ağır şəraitdə maarifçilərin o dövrün problemlərini
eyni cür dərk etməsi vəziyyəti yüngülləşdirən yeganə fakt idi. Lakin xalqla maarifçilər arasında
dərin təzadlar hələ də qalmaqda idi. Bunun başlıca səbəblərindən biri, əsasən, milli şüurun, milli
özünüdərk prosesinin əsrə, zamana görə çox ləngiməsi, əsrin inkişafından çox geridə qalması
idi. Halbuki zaman bu birliyi və oyanışı çox vacib və zəruri sayırdı.
Məhz bu baxımdan Əhməd Ağaoğlu “Üç mədəniyyət” əsərində qeyd edir: “Həyatın əzici və
öldürücü təzyiqləri altında bir sıra tədbirlərə müraciət ediriksə də, heç vaxt bu tədbirləri sona
qədər aparacaq cəsarəti göstərmirik. Biz hamımız çox gözəl duyur və başa düşürük ki, yaşamaq
istədiyimiz keçmişin bir çox hökmləri tətbiq olunduqda tamamilə əks nəticələr verir. Həyatın
əzici və öldürücü təzyiqləri altında bir sıra tədbirlərə müraciət etsək də heç vaxt bu tədbirləri
sona qədər aparacaq cəsarəti göstərmirik. Biz hamımız çox gözəl duyur və başa düşürük ki,
yaşamaq istədiyimiz keçmişin bir çox hökmlərini ya tətbiq etmək mümkün deyil, ya tətbiq
olunsa tamamilə əks nəticələr verir. Məsələn, bu gün aramızda heç bir kimsə yoxdur ki, cəza
barəsində gözə-göz", "buruna-burun" qaydasının tətbiq olunmasını iddia etsin. Oğrunun əlinin
kəsilməsinə bu gün hansı vicdan razı olur və ya hansı hakim hökm edir? Bir kimsənin qız övladı
durarkən irsinin böyük qisminin ata tərəfindən qohuma verilməsini bugünkü ümumi vicdanı
necə razı edər?”40
XX əsrin əvvəlləri Azərbaycanda ədəbi- ictimai fikrin elə bir inkişaf dövrüdür ki, bu mərhələdə
maarifçilik ideyaları köhnə arxetipləri dağıdır, onun yerində mənəvi-sosial məzmunda daha
qəti yenilənmə baş verirdi. Digər maarifçilər kimi Əhməd Ağaoğlu da cəhalətdən xilasın yolunu
maarifdə, məktəbdə axtarır, onun əhəmiyyətini dərindən anlayır, bütün ictimai bəlalara üstün
gəlməyin və vətənin tərəqqisinə çatmağın qurtuluş yolunu dünyəvi elmləri mənimsəməkdə
görürdü.
Məsələn o qeyd edirdi ki: “Heç bir tərəfdə sədrə səfa verəcək bir əsər- fəaliyyət görünmüyordu.
Bu dövrün adına “Xabi qəflət” (qəflət yuxusu) dedilər. Əgər ötədə-bəridə, ortaya Avropa elmi
ilə, Avropa ədəbiyyatı ilə pərvərişiyab olmuş bir neçə müsəlman çıxmasaydı, ehtimal bu “xabi
–qəflət” bir xeyli müddət daha davam edəcək idi. Əcəba, şimdi biz xabi qəflətdən oyandıqmı?
Xeyr! Biz ancaq “xabi –qəflət”lə mübarizəyə başladıq”.41
Uzun müddət alim, həkim, rəssam, şair, tənqidçi, tərcüməçi, müəllim, jurnalist kimi fəaliyyət
göstərən Ə.Hüseynzadə bu sahələrin bir çoxuna aid özünəməxsus maarifçilik ideyalarını
cəmiyyətə ötürməyi bacarmışdı. XX əsr Azərbaycan mətbuatı və publisistikası sahəsində
müstəsna xidmətləri olan Ə.Hüseynzadə türkçülük və turançılıq ideyasının nəzəri cəhətdən
hazırlanmasında mühüm rol oynayır.
Əli bəy o dövrdə Şərq coğrafiyasında milli və mədəni düşüncədə mövcud olan sükunət və
durğunluğu, xurafat və cəhalətdən yaranan xəstəlikləri çirkab adlandıraraq qeyd edirdi:
“Çirkablara daş atılmalıdır, doluncaya, yox edilincəyə, ortadan vicudları qaldırılıncaya qədər
daş atılmalıdır, mümkün qədər böyük daşlar atılmalıdır, qayalar yuvarlanmalıdır. Daş, qaya kafi
deyildir. Oraları tibbin tövsiyə etdiyi zəhərli-zəhərli mikroböldürücü məvaddi-əfniyyə ilə
doldurmalı, üzərinə neft qazı tökməli, sonra da atəş yağdırmalı, ta ki, üfunətdən, üzviyyati39

Əhməd Ağaoğlu. Üç Medeniyet, Doğu kitab evi, Tarih ve Uygarlık Dizisi-1, İstanbul:1927, s. 36, 110 s.
Əhməd Ağaoğlu. Üç Medeniyet, Doğu kitab evi, Tarih ve Uygarlık Dizisi-1, İstanbul:1927, s. 42, 110 s.
41
Əhməd Ağaoğlu. Üç Medeniyet, Doğu kitab evi, Tarih ve Uygarlık Dizisi-1, İstanbul:1927, s. 42, 110 s.
40
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sariyyəsindən bir əsər qalmasın! Fədai lazımdır, fədai! Yuxarı sıçrayan murdarlıqlardan
qorxmayan fədai! Türk qanlı, müsəlman etiqadlı, firəng fikirli, Avropa qiyafətli fədai!”42
Azərbaycanda türkçülüyü və demokratiyanı hədəf seçən, böyük şəxsiyyət- Əli bəy
Hüseyinzadə yalnız ictimai-siyasi işlərlə fəaliyyətini məhdudlaşdırmamış, ədəbi mühitə yeni
düşüncə (Herder, Höte, Şiller, Dantenin kimi nəhənglərin ədəbi irsi ilə yaxından tanış idi), yeni
baxış gətirirdi. Burada isə əsas məqsəd Azərbaycanda mərsiyə və ehkamçılıq üzərində
qurulmuş ənənələrə qarşı, türkçülük, müasirlik kimi yeni dəyərləri qoymaq idi. “O cəmiyyət
qalib olur ki, həyata açıq göz ilə nəzər edər, zəmanənin ruhunu, inkişafını anlar, dərk edər”
deyən maarifçi filosof uzun müddət alim, həkim, rəssam, şair, tənqidçi, tərcüməçi, müəllim,
jurnalist kimi fəaliyyət göstərmiş və bu sahələrin bir çoxuna aid özünəməxsus maarifçilik
ideyalarını cəmiyyətə ötürməyi bacarmışdı. XX əsr Azərbaycan mətbuatı və publisistikası
sahəsində müstəsna xidmətləri olan Ə.Hüseynzadə türkçülük və turançılıq ideyasının nəzəri
cəhətdən hazırlanmasında mühüm rol oynamışdı. Məsələn, “Türklər ya ölər, ya hicrət edərlər,
fəqət, qul olmazlar” kimi fikirləri sadəcə şüar deyildi türk milli kimliyinin dərk olunmasında
dərin ideoloji məna daşıyan xüsusiyyətləri ehtiva edirdi. “Füyuzat” jurnalı bağlandıqdan sonra
da milli azadlıq, türkçülük və Turançılıq mücadiləsini davam etdirən Ə.Hüseynzadə bir
müddət “Kafkasya”, “İrşad”, “Tərəqqi”, “Həqiqət” qəzetlərində işlədi. Topçubaşovun yerinə
“Kaspi” qəzetinin baş redaktoru oldu. Həmin dövrdə xalqını qəflət yuxusundan oyatmaq və
onları maarifləndirmək məqsədilə o, Bakıda “Səadət” məktəbini açdı və bir müddət də burada
çalışdı.
Bütün ömrünü türkçülük və Turançılıq ideyalarını yaymağa həsr edən Ə. Hüseynzadənin
həyatında Türkiyə mühacirəti dövrü xüsusi rol oynayır. Onun və Əhməd bəy Ağaoğlunun 1901ci ildə Azərbaycanı tərk edərək Türkiyəyə mühacirətə getməsi dövrünün ziyalılaını şox pis təsir
edir və bundan sarsılırlar. Cəmiyyət nəzəri turançılığı reallaşdırmaq üçün ayrı-ayrı türk
cümhuriyyətlərində ortaq ünsiyyət dili kimi Osmanlı türkcəsini təbliğ etmək, tarixin
ədalətsizliyi ilə bir-birindən ayrı düşmüş müxtəlif türk qövmlərini yaxınlaşdırmaq, birləşdirmək
kimi böyük bir missiyaya xidmət edirdi. XX əsrin əvvəllərində elmlə dinin arasındakı
qarşıdurma daha da kəskinləşdi. Bununla bağlı “Həyat” qəzeti səhifələrində “Bizə hansı elmlər
lazımdır?” məsələsi ətrafında diskussiyalar başlandı. Burada əsas mövzu hansı elmlərin- dini,
yoxsa dünyəvi elmlərin (“elmi- əbdan” və “elmi- ədyan”) öyrənilməsinin daha vacib sayılması
idi. Bu məsələ XIX əsrin 70-ci illərində “Əkinci” qəzetinin səhifələrində işıqlandırılmışdı, lakin
dövrünün ağır tələbləri qarşısında fəaliyyətini davam etdirə bilməyən qəzetin ömrü az oldu. XX
əsrin əvvəllərində bu məsələ ətrafında mübahisələr yenidən canlandı və rəsmi şəkildə “Həyat”
qəzeti səhifələrində 1906-cı il mayın 17-də 106-cı sayda Ə. Axundoğlunun məqaləsinin dərc
olunması ilə başlandı. Mübahisələrdə Ə. Hüseynzadə, C.Məmmədquluzadə, Ö.F.Nemanzadə
və başqaları iştirak etmiş, “Bizə hansı elmlər lazımdır?” adı ilə Tiflisdə “Qeyrət” mətbəəsində
1907-ci ildə çap olunmuşdu. Ə.Hüseynzadə isə həm dünyəvi, həm də dini elmlərin
öyrənilməsini zəruri sayırdı. O, bildiridi ki, dini elmlərin öyrənilməsinin zəruriliyi inkar
edənlərin tərəfdarı deyil, həmçinin də dünyəvi elmlərin əhəmiyyətini danan, onların rolunu
azaldanlarla da həmfikir deyil”. Çünki Əli bəy Hüseyinzadə dini türk dünyasını turançılıq
ideyaları altında birləşdirmək üçün vasitə hesab edirdi. Əli bəy Hüseyinzadə kimi digər
maarifçilərdə biliyin, təhsilin, maarifin müsəlman dünyasının xilaskarına çevriləcəyini, elmin
zülmət qaranlıqları necə işıqlandıracağını dərk etmiş və yorulmadan bu missiyanı axıra qədər
davam etdirmişdilər. Məhz o dövrdə maarifçilərin gördüyü bu işlərin məntiqi sonluğu kimi
müsəlman şərqində ilk Azərbaycan Demokratik Cümhuriyyət quruldu.
Nəticə
XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda maarifçilərin cəmiyyətə verdiyi ideyaları təhlil etdikdə
aydın olur ki, demokratik fikir nümayəndələrinin bəziləri, əsrin inkişaf sürətinə cavab
42

Əli bəy Hüseyinzadə. Seçilmiş əsərlər 1-ci cild. Çaşıoğlu, Bakı:2008, 580 s
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vermədiyinə, millətin cahil, geridə qalmasının əsas səbəbi kimi dini elmlərin orta əsrlər
dövründən bu yana öyrənilməsini vacib hesab etmirdi, çoxları isə dövrün, zamanın yenilikçi
ruhuna uyğun olaraq, yalnız dünyəvi elmlərin vacibliyi mövqeyində qalırdılar. Bu dövrün
zəngin irsindən aydın olur ki, elmin bəşər sivilizasiyasının inkişafında müstəsna rolunu və
dəyərini dərindən anlayan maarifçilər, insanlığın elm sayəsində hər cür nailiyyətlərə imza
atacağını vaxtında hiss etmişdılər. Məhz bu dövrün maarifçiləri zamanın ağır şərtləri altında
qorxmadan, çəkinmədən böyük ideyalar altında gördüyü işlər, elmin, təhsilin təşviqi, cəhalət
və xurafatın tənqidi nəticəsi idi ki, Azərbaycan müsəlman şərqində bir çox ilklərə imza atmış,
bu günkü və gələcək nəslin qürur mənbəyi olmuşdur.
Ədəbiyyat siyahısı
1. Abbasqulu ağa.Bakıxanov. Seçilmiş əsərləri. Avrasiya-Press, Bakı: 2005, s. 43, 487 s
2. Mirzə Şəfi Vazeh. Nəğmələr. “Şərq-Qərb” nəşriyyatı, Bakı:2004, s.49, s 96 s.
3. Azərbaycan EA yanında Respublika Əlyazmaları Fondu, inv. 490 (“Biɨqrafiə Kolonel
Mirza Fatali Axundzade”)
4. Философская и социологическая мысль народов СССР в XIX в. Краткий очерк
истории философии. Под ред. М. Т. Иовчука, Т. И. Ойзермана, И. Я. Щипанова.
М., изд-во «Мысль», 1971 г; OCR Biografia.Ru
5. “Əkinçi” qəzeti, 1877-ci il, №5.
6. M.F.Axundov. Seçilmiş fəlsəfi əsərləri. Bakı, 1953, səh.341.
7. Mir Cəlal Firudin Hüseyinov. XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı. “Maarif” nəşriyyatı,
Bakı:1982, s. 106, 412 s.
8. Mirzə Ələkbər Sabir, Hophopnamə. "Turan" nəşrlər evi, Bakı, 2002. səh. 193-194
9. Məhəmməd Hadi. Seçilmiş əsərləri. “Şərq-Qərb” Bakı:2005, s.368, 462 s.
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12. Əhməd Ağaoğlu. Üç Medeniyet, Doğu kitab evi, Tarih ve Uygarlık Dizisi-1,
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Azərbaycanda Riyaziyyat Təhsilinin İnkişafı Tarixindən
Misir Mərdanov
Azərbaycanda riyazi təhsilin təşəkkülü və inkişafının mühüm bir mərhələsi məhz
Pedaqoji Universitetlə, onun professor-müəllimlərinin elmi-metodiki yaradıcılığı ilə bağlı
olmuşdur. Ümumtəhsil və ali məktəblər üçün riyaziyyat kitablarının və riyazi terminoloji
lüğətlərin hazırlanmasında, riyazi təhsilin məzmunun təkmilləşdirilməsində, riyaziyyatın
tədrisi metodikasının bir elm sahəsi kimi inkişafında, gələcəyin riyaziyyat müəllimlərinin
yetişdirilməsində və ixtisaslarının artırılmasında Universitet əməkdaşları çox böyük işlər
görmüşdür. Həmin işlər bu gün də uğurla davam etdirilir. Bu işlərin görülməsində professor
Məmməd bəy Əfəndiyevin, Akademiyanın müxbir üzvü Maqsud Cavadovun, akademiklər
Mehdi Mehdizadənin, Əşrəf Hüseynovun, Zahid Xəlilovun, İbrahim İbrahimovun,
akademiyanın müxbir üzvü Mayıs Cavadovun, professorlar Bəylər Ağayevin, Sadıq
Sadıxovun, Nüsrət Sadıqovun, Bəhram Yusifzadənin, Əli Cəfərovun, Qardaşxan Orucovun,
Seyidağa Həmidovun, Qardaşxan Qasımovun əməyi xüsusi qeyd edilməlidir.
Azərbaycanda riyazi təhsilin tarixi qədimdir. Heç şübhəsiz hələ qədim zamanlarda,
Azərbaycan ərazisində mövcud olan məktəblərdə insanlara bu və ya digər formada hesab
əməlləri, sadə riyazi təsəvvürlər öyrədilirdi. Doğrudur, onunla bağlı əlimizdə arxiv sənədləri
yoxdur, amma ən qədim dövrlərdə Azərbaycan ərazisindəki məktəblərdə (atəşgahlarda)
yazmaq, oxumaqla yanaşı sadə hesab əməllərinin də öyrədilməsi şübhə doğurmur, çünki bu,
həyati bir zərurət idi. İpək yolunun üstündə yerləşən Azərbaycanda hesab əməllərinin bilmədən
heç bir ticarət əlaqəsi qurmaq mümkün olmazdı.
Ərəb işğalından sonra Azərbaycanda dini məktəb və mədrəsələr yaranıb. Azərbaycan
klassiklərinin bədii əsərlərinin təhlili göstərir ki, bu təhsil ocaqlarında hesab və həndəsə
mükəmməl tədris olunub. Orta əsrlərdə Azərbaycanda riyaziyyat daha çox inkişaf etmişdi.
Həmin dövrdə elmin müxtəlif sahələrində, o cümlədən astronomiya və riyaziyyat sahəsində bir
çox əsərlərin müəllifi olmuş, öz dövrü üçün dünyada məşhur olan Marağa rəsədxanasını
yaratmış Nəsirəddin Tusi kimi bir alimin yaşaması Azərbaycanda riyaziyyatın yüksək inkişaf
səviyyəsini sübut edir. Heç şübhəsiz Tusidən əvvəl və sonra da Azərbaycanda görkəmli
riyaziyyatçı alimlər olmuş və onlar riyazi təhsilin inkişafında öz töhfələrini vermişlər.
Azərbaycanın Rusiya tərəfindən işğalından sonra burada Avropa tipli, dünyəvi
məktəblər yarandı. İlk dünyəvi məktəb 1830-cu ildə Şuşada təşkil olundu. Bu tipli məktəblərə
qəza məktəbləri deyilirdi, bu məktəblərin əsasında şəhər məktəbləri yarandı. Həmin
məktəblərdə təlim rus dilində aparılırdı və əsasən varlı şəxslərin uşaqları təhsil alırdı. Qəza
məktəblərinin hesab kursları Rusiyanın ibtidai kənd məktəblərinin proqramına uyğun idi. Bu
məktəblərdə təhsil alanların çox az bir hissəsi Azərbaycanlı olsa da, onların Azərbaycanın
gələcək inkişafında böyük rolu olmuşdur. Xüsusi qeyd etmək lazımdır ki, 1879-cu ildə Qori
Müəllimlər Seminariyasının nəzdində açılan Azərbaycan şöbəsinin ilk tələbələri məhz həmin
qəza məktəblərinin şagirdləri, sonralar isə müəllimləri olmuşdur.
Həmin dövrdə Çar Rusiyası tərəfindən
Azərbaycanda real və klassik gimnaziyalar
(orta məktəblər) da açılmışdı.. Bu məktəblərdə Rusiyadan gətirilən riyaziyyat dərsliklərindən
istifadə olunurdu. 1887-ci ildə Bakıda Azərbaycanın tanınmış ziyalıları Sultan Məcid Qənizadə
və Həbibbəy Mahmudbəyovun açdıqları, az bir müddətdə geniş şəkildə yayılan rus-tatar
məktəbində də ilk vaxtlar rus dilində olan hesab kitablarından istifadə olunurdu.
Azərbaycanda ibtidai riyazi təhsilin inkişafında mühüm rol oynamış və 1920-ci ilə qədər
istifadə olunan kitabları iki qrupa bölmək olar:1) Ərəb mənbələrinə istinadən yazılan kitablar;
2)Avropa və rus mənbələrinə istinadən yazılan kitablar.
Birinci qrupa aşağıdakı kitabları aid etmək olar:
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1.
Bahəddin Amili, “Xülasətül-hesab” (Müxtəsər hesab), Tehran, 1855, 154 səhifə.
Kitabda hesab, həndəsə və triqonometriyadan bəhs olunur, ibtidai siniflər üçündür.
2.
Məhəmməd Bağır Yezdi. “Eynül-hesab” (“Hesabın gözü”). Əvvəlki kitab kimi
riyaziyyatın müxtəlif bölmələrini əhatə edir. Kitabın nə vaxt yazıldığı bəlli deyil.
3. Şükrullah Məhərrəmzadə Qarabaği. “Rişaleyi hürüf və xütut”, Şuşada çap olunub, 18901892-ci illər, 312 səhifə. Bu kitab birinci kitabdan istifadə edilərək yazılmışdır.
Adı çəkilən kitabların əksəriyyəti “Hesab” adı altında yazılsa da, onların məzmununa cəbr,
həndəsə, fizika, hətta kimyaya aid materiallar da daxil edilmişdir.
İkinci qrupa aşağıdakı kitabları aid etmək olar:
1.
Cəlal Axundov. “Hesab”. Tiflis, 1884-cü il, 28 səhifə. Bizdə olan məlumata görə, bu
kitab Azərbaycan dilində yazılmış ilk kitabdır. Kitabda ancaq natural ədədlərdən bəhs edilir.
2.
Mirismayıl Mirhəsənov. “Hesab”. 1901-ci il, Bakı, 57 səhifə, fars dilində. Bu kitab Cəlal
Axundovun kitabı əsasında tərtib olunub.
3.
Ağaəli Qasımov, Elmi-hesab, Tiflis, 1904-cü il, 116 səhifə, Türk dilində. Ağaəli
Qasımovun bu kitabı dövrünə görə çox faydalı və səmərəli kitab olmuşdur. Kitabda riyazi
terminlərin Azərbaycan dilində olması xüsusi qeyd edilməlidir.
4.
Üzeyir Hacıbəyov, “Hesab məsələləri” 1907-ci il, Bakı, 105 səhifə.
5.
Həmidbəy Yusifbəyzadə və İsmail Faiqin yazdıqları “Əməli və nəzəri müfəssəl hesab
kitabı”, 1908-ci ildə Gəncədə çap olunub, 328 səhifə.
6.
Rza Zəki. Əlavəli müxtəsər hesab. 1909-cu ildə Gəncədə çap olunub, 24 səhifə.
7.
İslambəy Qəbulov. Rəhbəri hesab, 1910-cu il, Bakı, 61 səhifə, kitab ibtidai siniflər üçün
nəzərdə tutulmuşdur.
Bu kitablar içərisində Üzeyir Hacıbəyovun “Hesab məsələləri” kitabı daha mükəmməl
və uzun ömürlü olmuşdur. Hətta Məhəmməd Əmin Rəsulzadə həmin kitab haqqında mətbuatda
çıxış etmiş, onu Qafqazda fəaliyyət göstərən müsəlman məktəbləri üçün ən dəyərli “Hesab”
kitabı kimi səciyyələndirmişdir. Xalq Cümhuriyyəti illərində yeni riyaziyyat kitabları
yazılmasa da Səlim Səyyad və Ağaəlizadə Rağibin “Hesab məsələləri”, Səmədbəy (Acalov)
Hacıəlizadənin “Rəhbəri cəbr”, Ağabəy İsrafilbəylinin “Təzə elmi hesab” kitabları yenidən
nəşr olunmuşdur.
1919-cu ilin əvvəlində Azərbaycanda 637 ibtidai məktəb, 23 dövlət otra təhsil
müəssisəsi fəaliyyət göstərirdi. Bu məktəblərdə hansı riyaziyyat kitablarından istifadə edilirdi?
Riyazi təhsilin məzmununda hansı dəyişikliklər edilmişdi? Bu məsələ hələ də mütəxəssislər
tərəfindən ciddi şəkildə öyrənilməmişdir.
1920-ci ildən başlayaraq Azərbaycanda dünyəvi təhsil sisteminə keçildi. Geniş məktəb
şəbəkəsi yaradıldı, onların tədris-maddi bazasının möhkəmləndirilməsi, pedaqoji kadrlarla
təmin edilməsi, dərslik və dərs vəsaitləri ilə pulsuz təchiz olunması sahəsində tədbirlər həyata
keçirildi. Qısa müddət ərzində icbari ibtidai təhsil (1930-1934), icbari natamam orta təhsil
(1935-1958), icbari səkkizillik təhsil (1959-1966), icbari ümumi orta təhsil (1967-1975) həyata
keçirildi. Bu tədbirlər riyazi təhsilin inkişafına güçlü təsir göstərdi. Sovet dövründə
Azərbaycanda ryaziyyatın tədrisi ilə bağlı ilk proqram A. M. Amosov, Məmmədbəy Əfəndiyev,
Ağəli Qasımov və Ağabəy İsrafilbəyli tərəfindən hazırlandı. O dövrdə nəinki dərsliklərin
yazılmasında həm də nəşrində böyük çətinliklər var idi. Bu məqsədlə 1923-cü ildə dövlət
nəşriyatı- “Azərnəşr” yaradıldı. Həmin nəşriyyatda ilk olaraq Ağabəy İsrafilbəyli və Ağaəli
Qasımovun “Hesab”, Hənəfi Zeynallının 246 səhifəlik “Müxtəsər həndəsə” kitabları nəşr
olundu. 1920-1933-cü illərdə məktəblərimizdə əsasən Azərbaycanlı metodistlər tərəfindən
yazılmış və ya yerli şəraitə uyğunlaşdırılaraq rus dilindən tərcümə edilmiş riyaziyyat
dərsliklərindən, xüsusilə də Lebedinskinin” Rəhbəri cəbr” (1925) kitabından istifadə olunurdu.
1932-ci ildə İsmayıl Zərgərli, Bəylər Ağayev, E. Qasımov, M. Abbasov tərəfinndən
hazırlanan riyaziyyat kitabları 20-ci illərdə bu sahədə qazanılmış yaxşı təcrübənin nəticəsi idi.
O dövrdə mükəmməl riyaziyyat dərsliklərinin hazırlanmasında və tərcüməsində böyük
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çətinliklər var idi. Riyazi terminologiya zəif idi, tərcüməçi və ixtisas redaktoru tapmaq çətin
idi. Bu çətinliklərin ən başlıcası həmin sahədə milli kadrların azlığı ilə bağlı idi. 1919-cu ildə
yaradılan Bakı Dövlət Universitetinin fizika-riyaziyyat fakültəsində 1923-cü ildə təhsil alan
326 tələbədən yalnız 10 nəfəri Azərbaycanlı idi. 1927-ci ildə universitetin fizika-riyaziyyat
fakültəsini bitirənlərin yalnız bir nəfəri Azərbaycanlı idi. Bu sahədə öncüllük Pedaqoji
Universitetin fəaliyyəti ilə bağlıdır. Bu universitetin fizika-riyaziyyat bölməsini 1924-cü ildə
9, 1925-ci ildə 6, 1926-cı ildə 21, 1927-ci ildə 17 nəfər Azərbaycanlı bitirmişdi. 1930-cü ildə
Bakı Dövlət Universitetinin pedaqoji fakültəsinin fizika-riyaziyyat şöbəsini 57 nəfər
azərbaycanlı bitirmişdi ki, bu tələbələr də 1927-ci ildə Pedaqoji İnstitut bağlanada Universitetə
köçürülənlər idi. 20-ci illərdə ali təhsilli riyaziyyat müəllimlərinin azlığı Azərbaycanda milli
dildə orta məktəbin olmaması ilə bağlı idi. Azərbaycanda ilk milli orta məktəb 1918-ci ildə
yaradılmışdı ki, onun ilk buraxılışı 1924-cü ildə olmuşdur. Azərbaycanlı fizika və riyaziyyat
müəllimlərinin ilk nəslinin yetişməsində professorlar Məmmədbəy Əfəndiyevin və Rəhimbəy
Məlikovun əvəzsiz xidmətləri olmuşdur.
1930-cu illərdən başlayaraq Azərbaycanda riyazi təhsil SSRİ miqyasında aparılan riyazi
təhsilin tərkib hissəsinə çevrilmiş, proqramlar, dərsliklər, dərs vəsaitləri, metodik göstərişlər və
digər vəsaitlər mərkəzdə hazırlanmış, Azərbaycan dilinə tərcümə olunaraq istifadə olunmuşdur.
30-cu illərin əvvəllərində məlum oldu ki, Azərbaycan və Rusiyada fəaliyyət göstərən eyni tip
məktəblərin riyaziyyat proqramları arasında kəskin fərq var. Ona görə də Rusiya
dərsliklərindən olduğu kimi Azərbaycan məktəblərində istifadə etmək mümkün olmurdu. Bu
çətinlikləri aradan qaldırmaq məqsədi ilə Azərbaycan KP MK və Azərbaycan XMK 20 may
1933-cü ildə “ Proqramlar və dərs kitablarının ümumiləşdirilməsi haqqında” qərar qəbul etdi.
Bu, o dövrdə zəruri bir tədbir idi. Az sonra digər müttəfiq respublikalar da anoloji qərarlar qəbul
etdilər. Bu qərar riyazi təhsilin inkişafında çox mühüm rol oynadı. I və II dərəcəli məktəblər
üçün Moskvada hazırlanmış riyaziyyat dərslikləri tərcümə edildi. Bu unifikasiya nəticəsində
tədris planları, proqramları və dərsliklərı eyniləşdirildi. Bugün unifikasiya məsələsinə,
proqramların eyniləşdirilməsinə müxtəlif aspektlərdən baxmaq olar: tənqid və təqdir etmək
mümkündür.
Sovet hakimiyyəti illərində Azərbaycanda güclü riyaziyyat elmi məktəbi yaranmış,
SSRİ və dünya səviyyəsində tanınan milli riyaziyyatçı alimlər yetişmiş, riyaziyyatla bağlı bu
gün də istifadə edilən yüksək elmi-metodiki baza formalaşdırılmış, bütün şəhər, qəsəbə və
kəndlərimiz riyaziyyat müəllimləri ilə təmin olunmuşdur. Məlumdur ki, 20-ci illərin riyaziyyat
dərsliklərinin dili ilə 50-80-ci illərdə nəşr olunan riyaziyyat dərsliklərinin terminologiyasında
xeyli fərq var. Bu sahədə də xeyli inkişaf olub. Riyaziyyatla bağlı xeyli yeni termin yaranıb,
bəziləri sıradan çıxıb, bəziləri xeyli təkmilləşdirilib. Sistemli və anlaşıqlı riyazi terminologiya
yaranıb. Bu işin pionerləri kimi Zahid Xəlilov, Məmmədbəy Əfəndiyev, Əşrəf Hüseynov,
Maqsud Cavadov və İbrahim İbrahimov böyük işlər görüblər. 1939 və 1958-ci illərdə nəşr
olunan riyaziyyatla aid terminoloji lüğət Azərbaycanda riyaziyyatla bağlı mükəmməl elmi,
tədris-metodiki ədəbiyyatın hazırlanmasına güclü təsir göstərib. Azərbaycan müstəqillik
qazanana kimi ümumtəhsil məktəbləri üçün riyaziyyatla bağlı proqram, dərslik və dərs
vəsaitləri Moskvanın tanınmış metodist alimləri tərəfindən hazırlanmış, tərcümə edilərək
Azərbaycanda istifadə olunmuşdur.
1991-ci ildən ildən sonra riyaziyyatla bağlı milli kadrlar tərəfindən hazırlanan dərsliklər
üçün də, etiraf edək ki, elmi-metodoloji baza əvvəlki illərdə qazanılan təcrübə olmuşdur. Tarixi
təcrübədən istifadə etməklə daha yenilərini, daha mükəmməlini yaratmaq olar.
Təəssüf ki, riyazi təhsilin tarixinin öyrənilməsində hələdə ciddi boşluqlar vardır.
Məmmədbəy Əfəndiyev, Zahid Xəlilov, Əşrəf Hüseynov, Maqsud Cavadov, İbrahim
İbrahimov, Həşim Ağayev, Seyidağa Həmidovun ayrı-ayrı vaxtlarda yazdığı məqalə və
kitabları, Bəylər Ağayevin 1965-ci ildə Azərbaycan Dövlət Universitetində müdafiə etdiyi
“Azərbaycan sovet məktəbində riyaziyyatın tədrisinin tarixi” adlı doktorluq dissertasiyası ilə
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bu sahədəki boşluğu doldurmağa çalışsalar da hələ də təhsil ictimaiyyəti, xüsusilə də
riyaziyyatçı alimlər və müəllimlər Azərbaycanda riyazi təhsilin inkişafı ilə bağlı tarixi
mənbələrə, arxiv materiallarına əsasən yazılmış samballı elmi əsərlər gözəməkdədir. Ümid
edirəm ki, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının, Bakı Dövlət Universitetinin, Azərbaycan
Dövlət Pedaqoji Universitetinin və digər ali məktəblərin riyaziyyatçı alimləri riyaziyyat
elminin inkişafı və riyaziyyatın tədrisi tarixi ilə bağlı mükəmməl əsərlər yaradaraq bu sahədə
mövcud olan boşluqları dolduracaqlar.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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Fuzuli’nin Hadikatü’s-Süʿeda’sının Abdülgani Efendi’ye Atfedilen Bir Nüshası
A Manuscript Copy Of Fuzuli’s Hadikatus Sueda That Is Refered To Abdulgani Efendi
Murat ÖZTÜRK
Van Yüzüyüncü Yıl Üniversitesi
Öz
Yazma eserler klasik Türk edebiyatı üzerine yapılan çalışmalar için en kıymetli kaynaklar olarak
değerlendirilir. Türk edebiyatı üzerine sayıları on binleri aşan yazma nüshaların tam ve etraflı bir katalogunun
hazırlanmaması bazı yanlışların tekrarına neden olmakta veya araştırmacıların doğru kaynaklara ulaşmasına
engel teşkil etmektedir. Şimdiye kadar bazı çalışmalarda ve bazı kataloglarda Abdülgani Efendi tarafından
yazıldığına işaret edilen ve maktel-i Hüseyin türüne örnek olarak gösterilen Konya Bölge Yazma Eserler
Kütüphanesinde kayıtlı 15 Hk 3557 katalog no’lu yazma eserin esasen Fuzûlî’nin Hadikatüʾs-Süʿedâ’sının fark
edilmemiş bir nüshası olduğu tarafımızdan tespit edilmiştir. Bu çalışmada şimdiye kadar araştırmacıları yanıltan
bu durumun sebeplerine ve eserin Abdülgani Efendi’ye ait kabul edilmesinin gerekçelerine dikkat çekilmiştir. Bu
durumun tekrar edildiği çalışmalardan kısaca bahsedilmiş; nüshaya dair yanlış bilgilerin edinilmesine sebep olan
hususiyetlere ve özellikle nüshanın ilk varağının metin bilgisine yer verilmek suretiyle sorunun nedenleri
ayrıntılarla tespit edilmiştir. Böylelikle bir yazma nüsha özelinde akademik araştırmalarda zaman kaybına ve
yanlış değerlendirmelere sebep olabilecek katalog çalışmalarındaki bilgi kayıtlarının önemine vurgu yapılmıştır.
Ayrıca eser ve Abdülgani Efendi’nin kimliklerine dair bazı değerlendirmelere de yer verilmiştir.
Anahtar kelimeler: Abdulgani, Fuzuli, maktel-i Hüseyin, el yazması.
Abstract
Written works are considered as the most valuable resources for studies on classical Turkish literature.
The failure to prepare a complete and comprehensive catalog of manuscripts with tens of thousands of copies on
Turkish literature is causing some repetitions of mistakes or preventing researchers from accessing the right
sources. The work of writing 15 Hk 3557 catalog number in the Konya Regional Written Works Library, which is
indicated as being written by Abdulgani Efendi in some studies up to now and in some catalogs as an example of
maktel-i hüseyin, is basically an unidentified copy of Fuzûlî's Hadikatü's-Süedâ was determined from our side. In
this study, researchers have been pointed out to the reasons of this situation and the reasons for accepting the
work belong to Abdulgani Efendi. This is briefly mentioned from the studies on which it is repeated; the causes of
the problem have been determined in detail by giving the textual information of the first part of the manuscript,
especially the characteristics that caused the misinformation about the manuscript. In this way, it is emphasized
the importance of the information records in the catalog works which can lead to time loss and wrong evaluations
in a writing copy especially in academic researches. There are also some evaluations of the work and the identities
of Abdulgani Efendi.
Key words: Abdulgani, Fuzuli, maktel-i Huseyin, manuscript

Giriş
Klasik Türk edebiyatı sahasında çalışma yapan akademisyenler için en önemli kaynaklar
arasında hiç şüphe yok ki yazma eserler gelir. Önceki asırlarda yaşamış ve eserleriyle
günümüze ulaşmış şair ve yazarların bazen kendi el yazılarıyla yazdıkları “müellif hattı”
nüshalar, çoğu zaman da müstensihlerce yazılan nüshalar aracılığıyla bir eserin metni bilimsel
yöntemlerle günümüz okuyucusuna aktarılmakta ve bu tenkitli veya karşılaştırılmalı metinler
temel başvuru kaynakları arasına girmektedir. Divan, mesnevi, tezkire ve mecmua gibi
kaynaklar el yazması olarak yazılmakta ve çoğaltılmaktaydı. Bu sebeple bir eserin yazma
nüshalarına ulaşmak çoğu defa eserin kendisine ulaşmakla aynı şeydir.
Bu önem ve kıymetten ötürü yazma eserlerin kayıtlarının şekil ve içerik özelliklerinin
aktarıldığı kataloglar da araştırmacılar için son derece kıymetli kaynaklardır. Türkiye’de ve yurt
dışında farklı kütüphanelerde mevcut binlerce yazma eserin katalog kayıtları araştırmacıları
bazen yeni eserlerle buluşturmaya çoğu zaman da bir eserin farklı nüshalarını temin etmeye
vesile olmaktadır. Bu yazmaların bir kısmı Türkiye’de “Türkiye Yazmaları Toplu Kataloğu
Çalışmaları Bürosu” (TÜYATOK) aracılığıyla kataloglanıp yayımlanmıştır. Son yıllarda
Kültür Bakanlığı da “www.yazmalar.gov.tr” adresi üzerinden farklı kütüphanelerdeki on
binlerce yazma eserin katalog bilgilerini elektronik ortama aktarmıştır. Üstelik bu yazma
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nüshaların bir kısmının dijital resimleri de yayımlanmakta ve okuyucu teminine sunulmaktadır.
Yine Kültür Bakanlığı bünyesindeki kütüphanelerin belirli bir sayfa adedine kadar ücretsiz eser
temini de sevindirici ve araştırmacılar için kolaylaştırıcı çalışmalardandır. Bununla beraber pek
çok kütüphaneye ait yazmanın hala tam bir kataloğunun hazırlanmaması ve bazı bilgilerin
güncellenmemesi hala bir sorun olarak durmaktadır. Nitekim araştırmamıza konu olan yazma
nüsha bu sorunların tarafımıza yansımasına sebep olmuştur.
Hadikatüʾs-SüʿedÀ’nın Nüshasıyla İlgili Yeni Bilgiler
Kültür Bakanlığına bağlı www.yazmalar.gov.tr internet adresinde maktel-i Hüseyinler üzerine
tarama çalışması yaparken Konya Bölge Yazma Eserler Kütüphanesinde Abdülgani Efendi’ye
ait Maktel-i İmam Hüseyin başlıklı ve 15 Hk 3557 katalog no’lu bir yazmaya tesadüf ettik.
Yaptığımız ön çalışmada bu esere dair bazı bilgiler verilmesine rağmen hakkında herhangi bir
çalışılma yapılmadığını gördük. Eseri bizzat Konya’ya giderek temin ettik. Bu vesileyle yazma
eserin internet ortamında eski katalog bilgisinin kaydının var olduğunu öğrendik ve eserin yeni
kayıtlara göre araştırılması neticesinde teminini gerçekleştirdik.
Eser üzerine çalışmaya başladığımızda yazma nüshanın ilk varağındaki bilgiden hareketle
eserin Abdülgani Efendi’ye ait olduğuna dair bilgiye şüpheyle bakmadık; Ne var ki çalışmamız
ilerledikçe eserin dilindeki akıcılık ve sağlamlık bizi bu eserin Fuzûlî’nin HadikatüʾsSüʿedâ’sından etkilenilerek yazıldığı kanaatine götürdü. Ayrıca nüshanın sonunda Fuzûlî’ye ait
bir de mersiye-muharremiye vardı. Bu durum bizi Hadikatüʾs-Süʿedâ’yı yeniden gözden
geçirmeye ve elimizdeki nüshayla karşılaştırmaya götürdü. Şeyma Güngör’ün HadikatüʾsSüʿedâ’sı üzerine hazırlamış olduğu doktora tezinin temininden sonra yaptığımız incelemede
bu nüshanın Abdülgani Efendi’ye ait olmadığı ve Fuzûlî’nin Hadikatüʾs-Süʿedâ’sının şimdiye
kadar katalog bilgilerindeki yanlış bilgilerden ötürü fark edilmemiş bir nüshası olduğu tespit
edildi.
Maktel-i Hüseyinler ve muharremiyeler üzerine yapılan yayınlarda Fuzûlî’nin eserinin bu
nüshası hakkında ya bilgi verilmemiş ya da yazma eser Abdülgani Efendi’ye ait gösterilmiştir.
Örneğin Şeyma Güngör, tenkitli metnini doktora tezi olarak hazırladığı Hadikatüʾs-Süʿeda’nın
iki yüz yirmi dokuz nüshasının kaydını verirken bu yazmadan bahsetmez. Yine Mehmet Arslan,
Metin Akkuş, Mustafa Uzun, Serkan Türkoğlu, Özkan Daşdemir ve Müslüm Yılmaz gibi pek
çok araştırmacı yapmış oldukları çalışmalarda ne Abdülgani Efendi’den ne de bu yazma eser
nüshasından bahsederler. “Maktel-i Hüseyinler Üzerine Bir Bibliyografya Denemesi” başlıklı
makaleyi yazan Sibel Özil ise yazma nüshayı katalog bilgilerine dayanarak Abdülgani
Efendi’ye ait gösterir (Özil 2017: 33).
Yazma eserin ilk varağında (1-b) eserin Abdülgani Efendi’ye ait olduğunu akla getiren bir ibare
vardır: “bu óaúìrüél-faúìr èAbduél-àanì diledüm ki bu tevÀrió-i teberrüki Türkì diliyle
tercüme eyledüm. TÀ kim bu yerüñ òalúı enbiyÀlar aóvÀllerinden òaberdÀr olup úalblerin àıll
u àışdan ve kibirden ve óasedden pÀk idüp muãaffÀ olalar.” İşte bu ifade yazma eserin şimdiye
kadar Abdülgani Halil’e ait olduğunun anlaşılmasına ve kabul edilmesine sebep olmuştur.
Nitekim yazmalar.gov.tr adresindeki katalog bilgileri de bu şekildedir. Ayrıca yazma esere ait
Konya Yazma Eserler Bölge Müdürlüğündeki bilgiler de bu yöndedir. Bir farkla ki bölge
müdürlüğündeki katalog bilgisinde yazma eser Burdur değil Kastamonu Yazma Eserler
Koleksiyonuna kayıtlıdır. Her iki adresteki katalog bilgileri şöyledir:
Yazma eserler internet kaydı(www.yazmaeserler.gov.tr): Abd el-Gani Efendi Maktel-i İmam
Hüseyin, 15 Hk 3557 Konya Bölge Yazma Eserler Kütüphanesi
Konya Yazma Eserler Bölge Müdürlüğü katalog bilgileri: Abd el-Gani Efendi Maktel-i İmam
Hüseyin, 15 Hk 3557 Konya Bölge Yazma Eserler Kütüphanesi, Kastamonu YEK.
Yazma eserin özellikleri ise internetten aldığımız kayda göre şöyledir:
“Arşiv no: 15 Hk 3557; Eser adı: Maktel-i İmam Hüseyin; Yazar adı: Abd el-Ganî Efendî;
Müstensih: İbrahim b. Haydar; Konu: İslâm Dini-Hazreti Muhammed’in Ailesi, Ehl-i beyt;
Dili: Türkçe; Telif Tarihi Hicri ( Miladi ) 0 (0); İstinsah Tarihi: Hicri ( Miladi ) 977 (1568);
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Bulunduğu Yer: Konya Bölge Yazma Eserler Kütüphanesi; Koleksiyon Burdur İl Halk
Kütüphanesi; Ölçü: 300x200-195x115 mm.;Yaprak: 147; Satır: 19; Yazı Türü: Nestalik Kağıt;
Türü: Çapa filigranlı
Kahverengi şemseli deri cilt içerisindedir. Ön kapak kopuk, formalar dağınık ve söz başları
kırmızıdır.” (http://www.yazmalar.gov.tr/eser/maktel-i-imam-huseyin/72822), (erişim tarihi:
12/11/2018).
Yazma eserin ilk sayfasında eserin yazarının Abdülgani Efendi’ye ait olduğunun anlaşılmasına
sebep olan bilgiden başka bir bilgi de esasen yazmada başka eserin varlığının bulunabileceğine
dair ifadelerdir. İlk varağın transkripsiyonlu metni şöyledir:
“ HaõÀ kitÀb-ı tevÀrió-i teberrük ü naèt-ı enbiyÀé salavÀtullah-i èaleyhimüés-selÀm
Bismillahiér-raómaniér-raóìm
Elóamdulillahiélleõi aèrab terkìbüél-kÀyinÀt min mezc-i el-kÀf veél-nÿn veéãalavatu veésselÀmu èalÀ-òayr-i òalúihi Muóammed ve Àlihi veéãahbihi ecmaèìn. AmmÀ baède biél-külli
kìm ol òÀliú-i cinn ü enÀs óazretlerine óamd-i bì-úıyÀs olsun kim èÀlemi yoúdan vücÿda
getürdi daòi ãalat u selÀm ol òalúuñ òayırlısı Muóammed MuãùafÀ ãallallahu èaleyhi veéssellem óaøretlerinüñ üzerine olsun ki èÀlemlere raómet içün gelmişdür ve daòi Àline ve
aãóÀbına ve tÀbièìn enãÀrihum aóbÀbına olsun ki her biri ùarìk üzre encüm ü aòterdür ve
baède bu óaúìrüél-faúìr èAbduél-àanì diledüm ki bu tevÀrió-i teberrüki Türkì diliyle tercüme
eyledüm. TÀ kim bu yerüñ òalúı enbiyÀlar aóvÀllerinden òaberdÀr olup úalblerin àıll u àışdan
ve kibirden ve óasedden pÀk idüp muãaffÀ olalar. ZìrÀ ol Òalıú-ı perverdigÀr belÀ
nièmetlerini muóabbet ãÀdıú úullarını mübtelÀ úılmışdur. TÀ kìm bileler Óaú SubóÀnehu
óaøretlerinüñ emriyle ziyÀde…” (15 Hk 3557 Konya Bölge Yazma Eserler Kütüphanesi,
Kastamonu YEK)
Bu ilk varaktaki ifadelerden ötürü yazma nüshayla ilgili akla birkaç ihtimal gelmektedir.
Bu metinden anlaşıldığı kadarıyla yazma eserin ilk varağında Abdülgani Efendi’ye ait Kitab-ı
Tevârih ü Teberrük ü Naʿt-ı Enbiyâ isimli başka bir eserin istinsahına başlanmıştır; ancak bu
esere ya devam edilmemiş veya eserin varakları ortadan kaybolmuş, yani kopmuştur.
Bir diğer ihtimal Abdülgani Efendi’nin bu eseri kendi ismini zikrederek kendisine ait
göstermesidir; ancak bu oldukça zayıf bir ihtimaldir. Zira Fuzûlî gibi meşhur ve HadikatüʾsSüʿedÀ gibi çokça çoğaltılmış ve itibar görmüş bir eseri bir başkasının kendisine aitmiş gibi
göstermesi akla yatmamaktadır. Ne var ki bu tavrın örneklerine yazma eserlerde rastlanmıyor
değil. Örneğin İsmail Avcı tarafından tenkitli metni hazırlanan bir yazmada esere Hayâtî
mahlaslı bir şair tarafından yapılan eklemelerden dolayı eserin Hayatî’ye (İskendername) ait
olduğu gözükürken gerçekte yazma eserin Ahmed-i Rıdvan tarafından yazıldığı anlaşılmış ve
tespit edilmiştir.(Avcı 2013: VI).
Yazma eserin şimdiye kadar Abdülgani Efendi’ye ait olduğuna dair en yanıltıcı bilgilerden biri
de yazma eserin 1-b varağından 2-a varağına geçilirken kayıtlı reddade bilgisidir. Buna göre
reddade “meşhûr olan” ifadesiyle kayıtlıdır. 2-a varağı da meşhur olan ifadesiyle başlamaktadır.
Bu durum da yazmanın sanki anlam ve anlatımda hiçbir aksama olmaksızın devam ettiği
şeklinde anlaşılmasına ve araştırmacıların yanılmasına sebep olmuştur. Oysa ilk varaktan 2-a
varağına geçildiğinde anlamdaki kopukluk fark edilmektedir. 1-b varağında ifade:
“ZìrÀ ol Òalıú-ı perverdigÀr belÀ nièmetlerini muóabbet ãÀdıú úullarını mübtelÀ úılmışdur.
TÀ kìm bileler Óaú SubóÀnehu óaøretlerinüñ emriyle ziyÀde” şeklindedir.
2-a varağında ise “meşhÿr olan enbiyÀ bileler belÀlÀruñ hiç biri muèÀdil olmaz ve imkÀn
münÀsebet bulmaz. Haøret-i resÿluéllahuñ ãanÀdìd-ı Úureyşden çekdügi cefÀlar ve sufehÀyı ümmetden gördügi belÀlar ol cümledendür. vÀúıèa-ı deşt-i KerbelÀ ve óÀdise-i úatl-i
Hüseyin bin èAlìyyél- MurtaøÀ úıdve-i òÀnedÀn-ı risÀlet ve zübde-i dÿdmÀn-ı nübüvetdür.
Bì-tekellüf aña müteveccih olan muãibet Haøret-i resÿle nisbet kemÀl-i emÀnet ve nihÀyet
óaúÀretdür.” şeklinde devam etmektedir. Bu da konunun, ifadenin ve anlam akışının
değiştiğinin kanıtıdır. Ayrıca Şeyma Güngör’ün çalışmasından ve diğer nüshalardan da
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anlaşılmaktadır ki Fuzûlî’nin eseri Maktel-i Hüseyin başlığını taşımaktadır ve ilk üç varağın
girişi ve içeriği de tamamen farklıdır. Ayrıca Fuzûlî’nin eserinin ilk varağında manzum kısım
bulunmaktadır (Güngör 1985: 13).
Yazma eserin bundan sonraki kısmı tamamen Fuzûlî’nin Hadikatüʾs-süedâ’sının kelime kelime
aynısıdır.
Yazma nüshanın ilk varağındaki ve kataloglardaki bilgilerden hareketle Abdülgani Efendi’nin
Kitab-ı Tevarih-i Teberrük ü Naʾt-ı Enbiyâ isimli eseri hakkında da herhangi bir bilgiye
rastlayamadık. Ayrıca mezkûr Abdülgani Efendi’nin hangi Abdülgani olduğuna dair de net bir
bilgiye sahip değiliz. Söz konusu nüsha on altıncı asrın ikinci yarısında ve Fuzûli’nin
Hadikatüʾs-Süedâ’sını telifinden sonra istinsah edildiğine göre Abdülgani Efendi’nin de on
altıncı asırda yaşayan biri olduğu muhakkaktır. Tezkirelerde ve tezkirelerdeki bilgiler esas
alınarak
hazırlanan
Türk
edebiyatı
isimler
sözlüğünde
(http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com)
birkaç
Abdülgani’den
bahsedilmiştir.
Bunlardan üçü on altıncı asırda yaşamıştır. En meşhurları 1587’de vefat eden Emirşahzade
Abdülgani Efendi’dir. Diğer ikisi ise Basirî mahlaslı Aynîzade Abdülgani Basirî Bey
(Karagözlü) ve Gınayî mahlaslı Abdülgani Efendi’dir (Ördek); ancak üç şahsın da böyle bir
eseri olduğuna ilişkin herhangi bir kayıt yoktur.
Sonuç
Şimdiye kadar yazma nüshasının ilk varağındaki bilgilere dayanarak hazırlanan katalog
bilgilerinden hareketle Abdülgani Efendi’ye ait kabul edilen Konya Yazma Eserler Bölge
Müdürlüğünde mevcut, “15 Hk 3557 Konya Bölge Yazma Eserler Kütüphanesi, Kastamonu
YEK” kayıtlı nüshanın Fuzulî’nin Hadikatüʾs-SüʿedÀ’sının bir nüshası olduğu tarafımızdan
tespit edilmiştir.
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Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Sınıf İçi Eğitim Ortamlarının Değerlendirilmesi:
Mersin İli Örneği
Evaluation of Classroom Educational Environments in Preschool Education
Institutions: The Case of Mersin Province
Emine YILMAZ BOLAT
Özet
Bu araştırmanın amacı, okul öncesi eğitim kurumlarında sınıf içi eğitim ortamlarının ve bu konuda
öğretmen görüşlerinin incelenmesi olarak belirlenmiştir. Bu amaç doğrultusunda okul öncesi eğitim kurumlarında
sınıf içi eğitim ortamları düzenlerken göz önünde bulundurulan hususlar, sınıftaki öğrenme merkezleri, çocukların
en sık kullandığı öğrenme merkezleri, eğitim ortamlarının etkin ve verimli kullanılması için dikkat edilmesi
gereken hususlar, eğitim ortamlarının çocukların gelişimlerine etkisi, öğrenme merkezlerine materyal temini ve
materyal güncellemesine ilişkin öğretmen görüşleri incelenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu, Mersin il
merkezi Yenişehir ilçesindeki bir uygulama anaokulu, bir bağımsız anaokulu ve bir anasınıfı olmak üzere üç farklı
kurumdaki okul öncesi eğitim sınıflarındaki 6 öğretmen oluşturmaktadır. Çalışma grubunu belirlemede kolay
ulaşılabilirlik dikkate alınarak amaçlı örnekleme yöntemlerinden tipik durum örneklemesi kullanılmıştır. Bu
araştırma nitel araştırma yöntemlerinden gözlem ve görüşme formu kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmada
araştırmacı tarafından uzman görüşleri doğrultusunda hazırlanan kişisel bilgi formu ile açık uçlu 9 sorudan
oluşan ‘’görüşme formu’’ kullanılmıştır. Araştırmada görüşme formunun yanı sıra öğretmenler bilgilendirilerek
gözlem kayıtları ve görüntü kayıtları alınmıştır. Öğretmenlerle bireysel görüşmeler yapılmış ve sınıfları
gözlenmiştir. Elde edilen veriler betimsel analiz ile çözümlenmiştir. Araştırma sonucunda, öğretmenlerin öğrenme
merkezlerini kullanmak istedikleri, öğrenme merkezlerinin önemi konusunda yeterli bilgiye sahip olsalar da
uygulamalarının yetersiz kaldığı belirlenmiştir. Kitap merkezi tüm sınıflarda oluşturulmasına karşın etkili
kullanılmadığı belirlenmiştir. Öğretmenlerin öğrenme merkezleri düzenlerken çocukların gereksinimlerini dikkate
aldıkları, en sık kullanılan öğrenme merkezinin dramatik oyun merkezi olduğu, öğrenme merkezlerindeki
materyalleri yeterince güncellemedikleri, materyalleri en çok velilerden temin ettikleri ve öğretmenlerin materyal
yetersizliğiyle karşı karşıya oldukları belirlenmiştir.
Anahtar kelimeler: Okul öncesi eğitim, okul öncesi öğretmenleri, öğrenme merkezleri

Abstract
The aim of this study is to examine classroom learning environments in preschool education institutions
and teachers' opinions on this subject. In line with this purpose, the issues taken into consideration in organizing
classroom educational environments in preschool education institutions, the learning centers in the classroom,
the most frequently used learning centers of children, the issues to be considered for the effective and efficient use
of educational environments, the effect of educational environments on children's development, material supply to
learning centers and the opinions of teachers about material update. The study group consisted of 6 teachers in
three different institutions, namely, an application nursery school, an independent kindergarten and a
kindergarten in Yenişehir, Mersin. Typical case sampling of purposive sampling methods was used by taking into
account the easy accessibility of the study group. This research was carried out by using observation and interview
form of qualitative research methods. The personal information form prepared by the researcher in accordance
with the expert opinions and the ult interview form ile consisting of 9 open-ended questions were used. In addition
to the interview form, the teachers were informed and observation records and image records were taken.
Individual interviews were conducted with teachers and their classes were observed. The data were analyzed by
descriptive analysis. As a result of the research, it was determined that teachers want to use learning centers and
they have insufficient knowledge about the importance of learning centers. Although the book center was created
in all classes, it was determined that it was not used effectively. It has been determined that the teachers take into
consideration the needs of the children while organizing the learning centers, the most frequently used learning
center is a dramatic play center, they do not update the materials in the learning centers adequately, they obtain
the materials most from the parents and the teachers face the lack of material.
Key Words: Preschool education, preschool teachers, learning centers

Giriş
Okul öncesi eğitim kurumlarında çocukların serbest oyun oynama gereksinimlerini karşılamak
için düzenlenmiş öğrenme merkezleri bulunmaktadır. Öğrenme merkezleri günlük eğitim
akışında yer alan etkinliklerde ele alınan kazanım ve göstergeler doğrultusunda seçilmiş farklı
materyalleri de barındıran, birbirinden halı, yapışkan bant gibi çeşitli malzemelerle ayrılmış
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olan oyun alanlarıdır. Okul öncesi eğitimi kurumlarında bulunması önerilen merkezler; blok,
kitap, müzik, sanat, fen ve dramatik oyun merkezleridir (MEB, 2013: 37).
Okul öncesi eğitimde iyi planlanmış bir eğitim ortamı çocukların başarısı ve gelişimi açısından
oldukça önemlidir. Eğitim ortamları çocuğun ruhsal, bilişsel ve fiziksel becerilerinin
gelişiminde etkilidir. Bu ortamlar çocukların gelişim özelliklerine uygun, güvenli, problem
çözme becerilerini geliştirici ve yaratıcılıklarını destekleyici özellikte olmalıdır (Acer,
2012:232-233).
Araştırmanın amacı
Okul öncesi öğretmenlerinin etkinlikler ve çocukları güne hazırlayan öğrenme merkezleri
hakkındaki görüşlerinin derinlemesine belirlenmesi ve uygulamalarının incelenmesi, bu
doğrultuda önerilerin paylaşılmasının öğretmenlerin profesyonel gelişimlerine katkı
sağlayabilir.
Bu araştırmanın amacı, okul öncesi eğitim kurumlarında sınıf içi eğitim ortamlarının ve bu
konuda öğretmen görüşlerinin incelenmesi olarak belirlenmiştir. Bu amaç doğrultusunda
aşağıdaki alt amaçlara ulaşılmaya çalışılmıştır:
1. Okul öncesi eğitim kurumlarında sınıf içi eğitim ortamları düzenlerken göz önünde
bulundurulan hususlar nelerdir?
2. Çocuklar açısından sınıftaki en çekici öğrenme merkezi hangisidir?
3. Okul öncesi eğitim sınıflarında hangi öğrenme merkezleri bulunmaktadır?
4. Okul öncesi öğretmenleri eğitim ortamlarının etkin ve verimli kullanılması için nelere dikkat
etmektedir?
5. Eğitim ortamının çocukların gelişim düzeyine etkilerine ilişkin öğretmen görüşleri nelerdir?
6. Öğrenme merkezlerini düzenlemede gerekli materyallerin temini nasıl sağlanmaktadır?
7. Sınıf içi eğitim ortamındaki materyaller ne sıklıkta güncellenmektedir?
Çalışma grubu
Araştırmanın çalışma grubunu, Mersin il merkezi Yenişehir ilçesindeki bir uygulama anaokulu,
bir bağımsız anaokulu ve bir anasınıfı olmak üzere üç farklı kurumdaki okul öncesi eğitim
sınıfları ve öğretmenleri oluşturmaktadır.
Çalışma grubunu belirlemede kolay ulaşılabilirlik dikkate alınarak amaçlı örnekleme
yöntemlerinden tipik durum örneklemesi kullanılmıştır. Tipik durum örneklemesindeki amaç,
ortalama durumları çalışarak belirli bir alan hakkında fikir sahibi olmaktır (Yıldırım ve Şimşek,
2005).
Tablo 1. Çalışma grubuna ilişkin demografik özellikler
Değişken
Frekans (f)
Yüzde (%)
20–29 yaş
2
33.3
Yaş
30-39 yaş
2
33.3
43–50 yaş
2
33.3
Cinsiyet
Kadın
6
100.0
Lisans
4
66.7
Eğitim Durumu
Yüksek Lisans 2
33.3
5–10 Yıl Arası 2
33.3
Hizmet Yılı
11-15 Yıl
2
33.3
16 yıl ve üzeri 2
33.3
4 Yaş
1
16.7
Sınıfının Yaş grubu
5 Yaş
3
50.0
6 Yaş
2
33.3
16–20 kişi
1
16.7
Sınıf mevcudu
21-25 kişi
2
33.3
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2
1
4
2

33.3
16.7
16.7
33.3

YÖNTEM
Araştırma Deseni: Bu araştırma nitel araştırma yöntemlerinden gözlem ve görüşme formu
kullanılarak gerçekleştirilmiştir.
Veri toplama araçları
Araştırmacı tarafından uzman görüşleri doğrultusunda hazırlanan kişisel bilgi formu ile açık
uçlu 9 sorudan oluşan ‘’görüşme formu’’ kullanılmıştır. Araştırmada görüşme formunun yanı
sıra öğretmenler bilgilendirilerek gözlem kayıtları ve görüntü kayıtları alınmıştır.
Verilerin toplanması ve analizi
Mersin il merkezi Yenişehir ilçesindeki okullardan tesadüfi kolay ulaşılabilirlik dikkate
alınarak bir uygulama anaokulu, bir bağımsız anaokulu ve bir anasınıfı belirlenmiştir. Daha
sonra kurum yöneticilerine araştırma hakkında bilgi verilerek öğretmenlerle görüşme
yapılmıştır. Araştırmaya gönüllü katılım sağlamak isteyen her kurumdan iki öğretmen
belirlenmiştir. Öğretmenlerle bireysel görüşmeler yapılmış ve sınıfları gözlenmiştir. Elde
edilen veriler betimsel analiz ile çözümlenmiştir.
BULGULAR VE TARTIŞMA
Tablo 2. Eğitim ortamları düzenlerken göz önünde bulundurulan hususlara ilişkin veriler
Ƒ
%
Çocukların gereksinimleri
3
21.43
Güvenli olması
3
21.43
Fonksiyonel olması
2
14.28
Çocukların yaş ve gelişim özellikleri
2
14.28
Kazanım ve göstergelere uygunluk
1
7.14
Günlük planlamalara uygunluğu
1
7.14
Ekonomik şartlar
1
7.14
Dikkat çekici olması
1
7.14
Tablo 2’ye bakıldığında öğretmenlerin en çok “çocukların gereksinimlerini ve ortamın
güvenliğini (ƒ=3)“ göz önünde bulundurdukları görülmektedir.
Okul öncesi eğitim ortamları, hedeflere ulaşılacak nitelikte ve genel eğitim ilkeleri (basitten
zora, yakından uzağa, somuttan soyuta gibi) göz önünde bulundurularak düzenlenmelidir
(MEB, 2005:15). İyi planlanmış bir eğitim ortamı; çocukların gelişim özelliklerine uygun,
güvenli, çok amaçlı, problem çözme becerisini ve yaratıcılığı destekleyen nitelikte olmalıdır
(MEB, 2009:95).
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Tablo 3: Çocuklar Açısından En Çekici
Öğrenme
İlişkin
Bulgular
Tablo 3: Çocuklar
Açısından Merkezine
En Çekici Öğrenme
Merkezine
İlişkin Bulgular
Ƒ

%

Dramatik Oyun Merkezi

6

40.00

Fen Merkezi

2

13.33

Kitap Merkezi

2

13.33

Blok Merkezi

3

20.00

Müzik Merkezi

1

6.67

Sanat Merkezi

1

6.67

Çocuklar tarafından en çekici olan öğrenme merkezinin dramatik oyun merkezi olduğu
saptanmıştır. Çocuklar dramatik oyun merkezinde, ev ve aile yaşamı ile ilgili olayları oyunlarda
canlandırabilirler, hayal güçlerini diledikleri gibi kullanırlar, duygularını doğal bir şekilde dile
getirirler, cinsel rollerini öğrenirler, ev-aile kavramlarını pekiştirirler.

Tablo 4: Okul Öncesi Eğitim Sınıflarında Bulunan Öğrenme Merkezlerine İlişkin Bulgular
Dramatik Oyun Merkezi
Kitap Merkezi
Fen Merkezi
Müzik Merkezi
Blok Merkezi
Sanat Merkezi
Toplam

Ƒ
6
6
5
3
2
2
24

%
25
25
20.83
12.5
8.33
8.33
100

Tablo 4’te görüldüğü üzere en fazla yer verilen öğrenme merkezleri kitap merkezi ve dramatik
oyun merkezidir. Okul öncesi eğitimi kurumlarında bulunması önerilen merkezler; blok, kitap,
müzik, sanat, fen ve dramatik oyun merkezleridir (MEB, 2013). Fakat gözlemlerde sınıflarda
2-4 merkez düzenlendiği, bunlardan ise bir veya ikisinde zaman geçirildiği, diğer merkezlerin
aktif olarak kullanılmadığı belirlenmiştir.
Tablo.5 Eğitim Ortamlarının Etkin ve Verimli Kullanılması İçin Dikkat Edilmesi Gerekenlere
İlişkin Bulgular
F

%

Materyallerin kullanışlılığı

2

20

Öğrenme merkezlerinin sık sık değiştirilmesi
Eğitim ortamının planlanan etkinliklere göre
düzenlenmesi
Kazanım ve göstergelere uygunluk

2
1

20
10

1

10
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Güvenlik
Materyallerin çeşitliliği
Öğretmenin çocuklara rehberlik etmesi
Eğitim ortamında kullanılan mobilyaların
çocukların boylarına uygunluğu
¡

1
1
1

10
10
10
10

1

Materyallerin yetersiz olduğu bir

Öğretmenlerin eğitim ortamlarının etkin ve verimli kullanılması konusunda en çok
etkin
öğrenmenin
materyallerin ortamda
kullanışlılığına
ve güncellemeye
(f=2) dikkat çektikleri görülmektedir. Bu
gerçekleşmesi
mümkün
değildir.
konuda öğretmenlerin yeterli bilgiye sahip olduğu söylenebilir.
Sınıfın fiziki ortamı
aktif Özbey
öğrenmeyive
olumlu
veya olumsuz yönde etkilediği için öğretim
(Kandır,
İnal,2010:14ortamlarının nasıl
planlanıp
organize edileceğini
bilmek, aktif öğrenmeyi sağlamada atılması
15).
Bu konuda
bir öğretmen
gereken ilk adımdır (Vural, 2004: 88).
görüşü
aşağıda
sunulmuştur.
Materyallerin yetersiz
olduğu
bir ortamda
etkin öğrenmenin gerçekleşmesi mümkün değildir.
(Kandır, Özbey ve İnal,2010:14-15). Bu konuda bir öğretmen görüşü aşağıda sunulmuştur.

Tablo.6 Eğitim Ortamının Çocukların Gelişim
Düzeyine Etkileri Konusunda Öğretmen Görüşleri
Tablo.6 Eğitim Ortamının Çocukların Gelişim Düzeyine Etkileri Konusunda Öğretmen
Görüşleri
F
%
Yaratıcılığı geliştirir

2

28,57

Tüm gelişim alanlarını destekler ve geliştirir
Deneyim kazandırır

2
1

28,57
14,28

Sosyo-duygusal ve fiziksel gelişimi destekler

1

14,28

Eğitim ortamı güçlü bir uyarandır ve algıları açar

1

14,28

Tablo 6 verilerine göre eğitim ortamının çocukların gelişimine etkisi konusunda en çok
”yaratıcılığı geliştirir ve çocuğun gelişim alanlarını destekler” cevabı verilmiştir (f=2).
Sınıfta yapılan düzenlemeler çocukların zihinsel gelişimlerinde erken çocukluk sınıflarının bir
parçası olarakTablo
kabul edilmektedir
(Deretarla-Gül,
2010:94-97).
İyi düzenlenmiş bir sınıf ortamı
7: Öğrenme
merkezlerini
düzenlemede
çocukların gelişimlerini
desteklemeli,
motor
becerilerini
geliştirmelidir
gerekli materyallerin teminine ilişkin bulgular (Ramazan, 2007: 48).
Tablo 7: Öğrenme merkezlerini düzenlemede gerekli materyallerin teminine ilişkin bulgular
Veliler
Okul aidatları
Öğretmenin kendi imkanıyla
Aileden alınan parayla satın almak
MEB’den temin etmek
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Ƒ
5
2
1
1
1

%
50,00
20,00
10,00
10,00
10,00
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Tablo 7’e bakıldığında öğretmenlerin materyalleri sağlamada en çok veliden destek aldıkları
görülmektedir (ƒ=5).
36-72 Aylık Çocuklar İçin Okul Öncesi Eğitim Programı doğrultusunda okul öncesi
öğretmenlerinin görev ve sorumluluklarından birisi de eğitim sürecini zenginleştirmek için
olanaklar yaratmak, seçenekler üretmektir (Gürkan, 2005:79). Öğretmenler kendi yaptığı ve
çocuklarla birlikte yapabileceği materyallere de sınıfta yer vermelidir.

Tablo 8: Sınıf içi eğitim ortamındaki materyallerin
güncellenme sıklığına ilişkin bulgular

Tablo 8: Sınıf içi eğitim ortamındaki materyallerin güncellenme sıklığına ilişkin bulgular

Maddi imkânlar doğrultusunda
Planlar doğrultusunda
Haftada 2 defa
Birkaç yılda bir

Ƒ

%

2
1
1
1

40
20
20
20

Tablo 8’de görüldüğü üzere öğretmenlerin öğrenme merkezlerini güncellemesi daha çok maddi
imkanlar doğrultusunda gerçekleşmektedir.
Öğrenme merkezlerinin güncellemesi, öğrenme merkezine göre de değişebilmektedir. Kitap
merkezi çocuklara farklı kitaplar sunması için haftalık olarak güncellenirken, fen merkezi ve
dramatik oyun merkezi aylık olarak gözden geçirilebilir. Okul öncesi öğretmeninin,
çocuklardaki gelişimsel kazanım ve göstergeleri gözleyebilmesi için eğitim ortamını onların
ilgi ve ihtiyaçlarına uygun bir şekilde düzenlemesi gerekmektedir (Aral ve Can Yaşar, 2015).

Sonuçlar ve Öneriler
Araştırma sonucunda
genel
olarak öğretmenlerin
öğrenmeçocuklardaki
merkezlerini kullanmak istedikleri,
¡ Okul
öncesi
öğretmeninin,
öğrenme merkezlerinin
önemi
hakkında
yeterli
bilgiye
sahip olsalar da uygulamalarının
gelişimsel kazanım ve göstergeleri
yetersiz kaldığı belirlenmiştir. Ayrıca öğrenme merkezleri düzenlerken çocukların
için eğitim
ortamını
gereksinimlerini gözleyebilmesi
dikkate aldıkları, materyalleri
yeterince
güncellemedikleri, öğretmenlerin
onların
ve oldukları,
ihtiyaçlarına
materyal yetersizliğiyle
karşıilgi
karşıya
materyaluygun
teminindebir
en çok velilerden destek
aldıkları belirlenmiştir.
Sınıflarda
en çok kullanılan
merkezlerin dramatik oyun merkezi olduğu,
şekilde
düzenlemesi
gerekmektedir
kitap merkezinin (Aral
tüm sınıflarda
düzenlendiği
ancak
yeterli olmadığı ortaya koyulmuştur.
ve Can Yaşar, 2015).
Elde edilen bulgular doğrultusunda şu öneriler getirilmiştir:
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Öğrenme merkezlerinin düzenlenmesi, güncellenmesi ve kullanımı konusunda öğretmenlere
hizmet içi eğitim seminerleri sunulmalıdır.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğrenme merkezlerine gerekli donanım desteği
sağlanmalıdır.
Öğretmenlerin okul öncesi eğitim kurumları için materyal hazırlamaları, bazı durumlarda aile
katılımı çalışması olarak materyal hazırlatmaları sağlanmalıdır.
Araştırmacılara yönelik olarak ise benzer araştırmanın daha fazla örneklem grubuyla farklı
araştırma yöntemleri eşliğinde yapılması önerilmektedir. Ayrıca sınıf içerisindeki materyallerin
yapılandırılmışlık durumları değerlendirilebilir.
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algılarının yüksek düzeyde olduğu, mesleki kıdemi duygusal zekâ algısı üzerinde farklılık
yaratan bir değişken olduğu ve cinsiyet ile medeni durumun sınıf içi etkili iletişim becerileri
algısı üzerinde farklılık yaratan bir değişken olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır.
Anahtar kelimeler: Duygusal zekâ, sınıf içi etkili iletişim, ortaokul öğretmenleri.
GİRİŞ
Günümüzde insanların mutluluk, üretkenlik ve başarılarının bağlı olduğu en önemli
etmenlerden biri de kendi duygularını anlama, tanımlama, kontrol edebilme; karşısındaki
insanların duygularının anlama, anlamlandırma ve bu duyguları üzerinden gerektiğinde
insanları yönlendirme becerilerini anlatan duygusal zekâ kavramıdır. Araştırmalara göre,
duygusal zekâ düzeyi yüksek olan bireyler, aileleriyle ve sosyal çevrelerinde iyi ilişkiler
kurabilen, başarıyı kolay yakalayabilen, daha fazla üreten, iş hayatında astları ve üstleri
tarafından sevilip sayılan ve kariyerinde daha hızlı yükselebilen kişilerdir (Doğan ve Demiral,
2007).
İlk olarak Mayer ve Salovey (1990) tarafından ortaya konan duygusal zekâ; duyguları
doğru algılama, değerlendirme ve dışa vurma, duyguları kullanarak ve/veya oluşturarak
düşünceyi kolaylaştırma, duyguları ve duygusal bilgiyi anlama, duyguları düzenleyerek
duygusal ve zihinsel gelişimi sağlama yetenekleridir (Mayer ve Salovey, 1997). Bir başka
tanımda duygusal zekânın bireyin kendi duygularını anlayabilme, çevresindeki insanları motive
edebilme ve ilişkilerini başarılı bir şekilde yönetebilme yeteneği olduğu ifade edilmektedir
(Petrides ve Furnham, 2000). Mayer ve Salovey (1990), duygusal zekâ tanımını beş başlık
altında toplamıştır. Bunlar; duygularının farkında olma, duygularla başa çıkabilme, kendini
motive etme, ilişkileri yürütebilme ve başkalarının duygularını fark etme anlamına gelen
empatidir. Tanımlardan hareketle duygusal zekânın insanların kendi duygularını anlama ve bu
doğrultuda karşısındaki insanların da duygularını çözümleme becerisi olduğu söylenebilir.
Duygusal zekânın başkalarının duygularını anlama ve bu duyguları yönlendirme
boyutlarının olduğu da düşünüldüğünde iletişimin duygusal zekânın kullanılabilmesi için
önemli bir değişken olduğu anlaşılmaktadır. İnsana özgü olan ÞletÞşÞm, gönderici durumundaki
kişinin, çevresinden algıladığı bir olayı, bir veriyi, bir iletiyi kodlaması, belli bir kanal ya da
araçla alıcı durumundaki hedef kişi ya da kitleye göndermesi; hedef kişi veya kitlenin de
algıladığı kodu çözerek, anlaşılıp anlaşılmadığını belirterek, geri bildirimi kodlayarak
göndericiye iletmesi sürecidir (Oskay, 1999;Usluata, 1995). Bu ileti alışverişinde gönderici ve
alıcının ortak bir paydada, bir bağlamda buluşması gerekmektedir. İletişim, bir bağlam içinde
meydana gelir. Bağlam, bir söz ya da davranışın içinde geliştiği ve ona anlam kazandıran çevre
olarak tanımlanır (Küçük, 2012). Bağlamda buluşulamazsa iletişim gerçekleşemez.
İletişimde, taraflar birbirlerini açıkça anlayabiliyor, mesajlarını iletirken muhataplarının
özelliklerini dikkate alıyor, birbirleriyle iletişimi devam ettirme isteği duyuyor ve iletişim
sırasında birbirlerinin haklarını gözetiyorlarsa bu iletişim biçiminin etkili olduğundan söz
edilebilir. Günümüzde öğretmenlerden beklenen en önemli becerilerden biri de ilişki
kurdukları, etkiledikleri bütün insanlarla, özellikle de meslektaşları, okul yöneticileri,
öğrencileri ve öğrencilerin aileleriyle etkili iletişimlerinin olmasıdır. Öğretmenlerin etkili
iletişimci olmaları, paydaşlar arası ilişkilerin gelişmesi, okulların gelişmesi, eğitim kalitesinin
yükselmesi bakımından oldukça önemli bir etkendir. Eğitimde yaşanan birçok sorunun
çözümünün de öğretmenlerin iletişimdeki başarılarına bağlı olduğu savunulabilir. Sınıf içi
iletişimde başarılı bir öğretmenin, sınıf içi iyi ilişkiler kurulmasını, verimli bir öğrenmeöğretme ortamını, öğrencilerin yüksek düzeyde öğrenmelerini ve olumlu davranışlar
kazanmalarını sağlayabilecek en önemli faktör olduğu söylenebilir. Öğrenci başarısının
öğretmenin sınıf içindeki iletişim becerileriyle doğrudan ilişkili olduğunu ortaya koyan
araştırmalar (Davies ve Igbal, 1997; Pektaş, 1989; Weis ve diğ., 1990) da göz önünde
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faktör yük değerleri ,51 ile ,78 arasında değişen, madde toplam korelasyon değerleri ,33 ile ,70
arasında değişen ve 0,01 düzeyinde manidar olan, “Hiçbir zaman, Nadiren, Bazen, Çoğu
zaman, Her zaman” şeklinde derecelendirilen 5’li likert bir ölçek geliştirilmiştir. Faktör
analizinden sonra, ölçeğin 23 maddelik 4 faktör çözümlemesi içerisinde açıklanabilirliği
belirlenmiş; bu faktörler, “etkili konuşma”, “etkin dinleme”, “empati kurma” ve “beden dilini
etkili kullanma” olarak yorumlanmış ve adlandırılmıştır. Doğrulayıcı faktör analiziyle ise 4
faktör 23 maddelik yapının doğrulandığı ve uyum indeks değerlerinin kabul edilebilir düzeyde
olduğu anlaşılmıştır. Uyum indeks değerleri incelendiğinde daha önceden ortaokul ve lise
öğretmenlerinden oluşan bir grup üzerinde geliştirilen “Sınıf İçi Etkili İletişim Becerileri Algı
Ölçeği (SİEİBAÖ)”nin 4 faktörlü 23 maddelik yapısının doğrulandığı görülmektedir. “Sınıf İçi
Etkili İletişim Becerileri Algı Ölçeği (SİEİBAÖ)”nin güvenilir olup olmadığını tespit
edebilmek için ise 4 faktör ve 23 maddeden oluşan ölçeğin Cronbach Alpha iç tutarlılık
katsayısı hesaplanmıştır. “etkili konuşma” alt faktörüne ilişkin güvenirlik katsayısının ,87,
“etkin dinleme” alt faktörüne ilişkin güvenirlik katsayısının ,85, “empati kurma” alt faktörüne
ilişkin güvenirlik katsayısının ,82, “beden dilini etkili kullanma” alt faktörüne ilişkin güvenirlik
katsayısının ,80 olduğu ve ölçeğin geneline ilişkin güvenirlik katsayısının ,91 olduğu tespit
edilmiş, dolayısıyla bütün alt faktörlerde güvenirliğin yüksek olduğu, ölçeğin genelinde
güvenirliğin çok yüksek olduğu anlaşılmıştır.
Bu çalışmada, ölçeğin Cronbach Alfa değeri ,96 olarak bulunmuştur.
Verilerin Analizi
Veriler SPSS paket programına işlenmiş ve çalışmada kullanılacak testleri belirlemek için
normallik testi gerçekleştirilmiştir. Çalışma grubu 50 kişiden büyük olan gruplar için ShapiroWilk normallik testi kullanılması gerekmektedir. Yapılan Shapiro-Wilk normallik testi
sonuçlarına göre verilerin normal dağılım göstermediği anlaşılmıştır. Veriler normal dağılım
göstermediği için verilerin analizinde non-parametrik testler kullanılmış; iki kategorili
değişkenler için Mann Whitney U testi, üç ve daha fazla kategorileri bulunan değişkenlerin
analizinde Kruskal Wallis testi ve değişkenlerin birbirlerine etkisinin analizinde Spearman
Korelasyon analizi kullanılmıştır.
BULGULAR
Tablo 2. Duygusal Zekâ Ölçeği ve Sınıf İçi Etkili İletişim Becerileri Algı Ölçeği
Ortalamaları
Ortalama
Duygusal Zekâ Ölçeği Geneli
150,4377
İyimserlik/Ruh Hâlinin Düzenlenmesi
81,4415
Duyguların Değerlendirilmesi
47,1321
Duyguların Kullanımı
21,8642
Sınıf İçi Etkili İletişim Becerileri Algı Geneli
99,7472
Etkili Konuşma
38,8415
Empati Kurma
21,7887
Etkin Dinleme
25,6340
Beden Dilini Etkili Kullanma
13,4830
Tablo 2 incelendiğinde, “Duygusal Zekâ Ölçeği”nden alınan puanların ortalamasının
150,4377; “iyimserlik/ruh hâlinin düzenlenmesi” alt boyutundan alınan puanların ortalamasının
81,4415; “duyguların değerlendirilmesi” alt boyutundan alınan puanların ortalamasının
47,1321; “duyguların kullanımı” alt boyutundan alınan puanların ortalamasının 21,8642 olduğu
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Etkin Dinleme
Beden Dilini Etkili Kullanma

Kadın
Erkek
Kadın
Erkek

IV. International Symposium on Educational and Social
Sciences in Turkish Cultural Geography
27-30 June 2018/Baku-Azerbaijan

133
132
133
132

146,03
119,87
144,88
121,03

7045,000 -2,798 ,005
7197,500 -2,643 ,008

Tablo 4 incelendiğinde, cinsiyet değişkenine göre “Sınıf İçi Etkili İletişim Becerileri Algı
Ölçeği” genelinde, istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olduğu görülmektedir (p<.05). Sıra
ortalamaları incelendiğinde, kadınların “Sınıf İçi Etkili İletişim Becerileri Algı Ölçeği” sıra
ortalamalarının (x=146,73) erkeklerin sıra ortalamalarından (x=119,17) yüksek olduğu
görülmektedir.
Cinsiyet değişkenine göre “etkili konuşma” alt boyutunda istatistiksel olarak anlamlı bir
farklılık bulunmadığı görülmektedir (p>.05). Kadınların “etkili konuşma” sıra ortalamalarının
(x=141,21) erkeklerin sıra ortalamalarından (x=124,73) yüksek olduğu görülmektedir.
Cinsiyet değişkenine göre “empati kurma” alt boyutunda istatistiksel olarak anlamlı bir
farklılık bulunduğu görülmektedir (p<.05). Kadınların “empati kurma” sıra ortalamalarının
(x=150,08) erkeklerin sıra ortalamalarından (x=115,80) yüksek olduğu görülmektedir.
Cinsiyet değişkenine göre “etkin dinleme” alt boyutunda istatistiksel olarak anlamlı bir
farklılık bulunduğu görülmektedir (p<.05). Kadınların “etkin dinleme” alt boyutu sıra
ortalamalarının (x=146,03) erkeklerin sıra ortalamalarından (x=119,87) yüksek olduğu
görülmektedir.
Cinsiyet değişkenine göre “beden dilini etkili kullanma” alt boyutunda istatistiksel olarak
anlamlı bir farklılık bulunduğu görülmektedir (p<.05). Kadınların “beden dilini etkili
kullanma” alt boyutu sıra ortalamalarının (x=144,88) erkeklerin sıra ortalamalarından
(x=121,03) yüksek olduğu görülmektedir.
Tablo 5. Medeni Durum Değişkenine Göre Duygusal Zekâ Algısı
Medeni
Sıra
n
U
Z
Durum
Ortalaması
Evli
188 138,38 6227,500
1,784
Duygusal Zekâ Ölçeği Geneli
Bekâr
77
119,88
İyimserlik/Ruh Hâlinin
Evli
188 137,36 6417,500
1,449
Düzenlenmesi
Bekâr
77
122,34
Evli
188 135,42 6783,500 -,803
Duyguların Değerlendirilmesi
Bekâr
77
127,10
Evli
188 138,61 6183,000
1,869
Duyguların Kullanımı
Bekâr
77
119,30

p
,074
,147
,422
,062

Tablo 5 incelendiğinde, medeni durum değişkenine göre “Duygusal Zekâ Ölçeği”
genelinde, istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmadığı görülmektedir (p>.05). Sıra
ortalamaları incelendiğinde evli öğretmenlerin “Duygusal Zekâ Ölçeği” sıra ortalamalarının
(x=138,38) bekâr öğretmenlerin sıra ortalamalarından (x=119,88) yüksek olduğu
görülmektedir.
Medeni durum değişkenine göre “iyimserlik/ruh hâlinin düzenlenmesi” alt boyutunda
istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmadığı görülmektedir (p>.05). Evli öğretmenlerin
“iyimserlik/ruh hâlinin düzenlenmesi” alt boyutu sıra ortalamalarının (x=137,36) bekâr
öğretmenlerin sıra ortalamalarından (x=122,34) yüksek olduğu görülmektedir.
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Medeni durum değişkenine göre “duyguların değerlendirilmesi” alt boyutunda
istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmadığı görülmektedir (p>.05). Evli öğretmenlerin
“duyguların değerlendirilmesi” alt boyutu sıra ortalamalarının (x=135,42) bekâr öğretmenlerin
sıra ortalamalarından (x=127,10) yüksek olduğu görülmektedir.
Medeni durum değişkenine göre “duyguların kullanımı” alt boyutunda istatistiksel olarak
anlamlı bir farklılık bulunmadığı görülmektedir (p>.05). Evli öğretmenlerin “duyguların
kullanımı” alt boyutu sıra ortalamalarının (x=138,61) bekâr öğretmenlerin sıra
ortalamalarından (x=119,30) yüksek olduğu görülmektedir.

Tablo 6. Medeni Durum Değişkenine Göre Sınıf İçi Etkili İletişim Becerileri Algısı
Meden
Sıra
i
n Ortalamas
U
Z
p
Durum
ı
18
6059,00
Evli
139,27
-2,083 ,037
Sınıf İçi Etkili İletişim Becerileri
8
0
Algı Ölçeği Geneli
Bekâr 77
117,69
18
6235,00
Evli
138,34
-1,777 ,076
Etkili Konuşma
8
0
Bekâr 77
119,97
18
6460,50
Evli
137,14
-1,392 ,164
Empati Kurma
8
0
Bekâr 77
122,90
18
5994,50
Evli
139,61
-2,211 ,027
Etkin Dinleme
8
0
Bekâr 77
116,85
18
5933,00
Evli
139,94
-2,404 ,016
8
0
Beden Dilini Etkili Kullanma
Bekâr 77
116,05
Tablo 6 incelendiğinde, medeni durum değişkenine göre “Sınıf İçi Etkili İletişim
Becerileri Algı Ölçeği” genelinde, istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olduğu görülmektedir
(p<.05). Sıra ortalamaları incelendiğinde evli öğretmenlerin “Sınıf İçi Etkili İletişim Becerileri
Algı Ölçeği” sıra ortalamalarının (x=139,27) bekâr öğretmenlerin sıra ortalamalarından
(x=117,69) yüksek olduğu görülmektedir.
Medeni durum değişkenine göre “etkili konuşma” alt boyutunda istatistiksel olarak
anlamlı bir farklılık bulunmadığı görülmektedir (p>.05). Evli öğretmenlerin “etkili konuşma”
sıra ortalamalarının (x=138,34) bekâr öğretmenlerin sıra ortalamalarından (x=119,97) yüksek
olduğu görülmektedir.
Medeni durum değişkenine göre “empati kurma” alt boyutunda istatistiksel olarak
anlamlı bir farklılık bulunmadığı görülmektedir (p>.05). Evli öğretmenlerin “empati kurma” alt
boyutu sıra ortalamalarının (x=137,14) bekâr öğretmenlerin sıra ortalamalarından (x=122,90)
yüksek olduğu görülmektedir.
Medeni durum değişkenine göre “etkin dinleme” alt boyutunda istatistiksel olarak
anlamlı bir farklılık bulunduğu görülmektedir (p<.05). Evli öğretmenlerin “etkin dinleme” alt
boyutu sıra ortalamalarının (x=139,61) bekâr öğretmenlerin sıra ortalamalarından (x=116,85)
yüksek olduğu görülmektedir.
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Medeni durum değişkenine göre “beden dilini etkili kullanma” alt boyutunda istatistiksel
olarak anlamlı bir farklılık bulunduğu görülmektedir (p<.05). Evli öğretmenlerin “beden dilini
etkili kullanma” alt boyutu sıra ortalamalarının (x=139,94) bekâr öğretmenlerin sıra
ortalamalarından (x=116,05) yüksek olduğu görülmektedir.

Tablo 7. Mesleki Kıdem Değişkenine Göre Duygusal Zekâ Algısı
Mesleki
Sıra
Ki
n
Kıdem
Ortalaması Kare
1-5 Yıl
61 127,72
9,672
6-10 Yıl
67 150,54
11-15 Yıl 62 135,60
Duygusal Zekâ Ölçeği Geneli
16-20 Yıl 43 133,66
21 Yıl ve
32 100,39
Üstü
1-5 Yıl
61 123,59
2,619
6-10 Yıl
67 143,87
İyimserlik/Ruh Hâlinin
11-15 Yıl 62 133,41
Düzenlenmesi
16-20 Yıl 43 134,58
21 Yıl ve
32 125,25
Üstü
1-5 Yıl
61 133,31 10,951
6-10 Yıl
67 151,46
11-15 Yıl 62 130,67
Duyguların Değerlendirilmesi
16-20 Yıl 43 133,80
21 Yıl ve
32
97,19
Üstü
1-5 Yıl
61 126,47
7,237
6-10 Yıl
67 135,17
11-15 Yıl 62 150,10
Duyguların Kullanımı
16-20 Yıl 43 133,37
21 Yıl ve
32 107,28
Üstü

p
,046

,623

,027

,124

Tablo 7 incelendiğinde, mesleki kıdeme göre “Duygusal Zekâ Ölçeği” genelinde,
istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olduğu görülmektedir (p<.05). 6-10 yıl mesleki kıdeme
sahip olanların “Duygusal Zekâ Ölçeği” sıra ortalamalarının en yüksek (x=150,54) olduğu, 21
yıl ve üzeri mesleki kıdeme sahip olanların sıra ortalamalarının ise en düşük (x=100,39) olduğu
görülmektedir. İstatistiksel farka ilişkin yapılan tamhane post hoc analizi sonucunda anlamlı
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farkın 6-10 yıl mesleki kıdeme sahip olanlar ile 21 yıl ve üzeri mesleki kıdeme sahip olanlar
arasındaki farklılıktan kaynaklandığı görülmüştür (p<.05).
Mesleki kıdem değişkenine göre “iyimserlik/ruh hâlinin düzenlenmesi” alt boyutunda
istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmadığı görülmektedir (p>.05). 6-10 yıl mesleki
kıdeme sahip olanların “iyimserlik/ruh hâlinin düzenlenmesi” alt boyutu sıra ortalamalarının
en yüksek (x=143,87), 1-5 yıl mesleki kıdeme sahip olanların sıra ortalamalarının ise en düşük
(x=123,59) olduğu görülmektedir.
Mesleki kıdem değişkenine göre “duyguların değerlendirilmesi” alt boyutunda
istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olduğu görülmektedir (p<.05). 6-10 yıl mesleki kıdeme
sahip olanların “duyguların değerlendirilmesi” alt boyutu sıra ortalamalarının en yüksek
(x=151,46), 21 yıl ve üzeri mesleki kıdeme sahip olanların sıra ortalamalarının ise en düşük
(x=97,19) olduğu görülmektedir. İstatistiksel farka ilişkin yapılan tamhane post hoc analizi
sonucunda anlamlı farkın 6-10 yıl mesleki kıdeme sahip olanlar ile 21 yıl ve üzeri mesleki
kıdeme sahip olanlar arasındaki farklılıktan kaynaklandığı görülmüştür (p<.05).
Mesleki kıdem değişkenine göre “duyguların kullanımı” alt boyutunda istatistiksel olarak
anlamlı bir farklılık bulunmadığı görülmektedir (p>.05).11-15 yıl mesleki kıdeme sahip
olanların duyguların kullanımı alt boyutu sıra ortalamalarının en yüksek (x=150,10), 21 yıl ve
üzeri mesleki kıdeme sahip olanların sıra ortalamalarının ise en düşük (x=107,28) olduğu
görülmektedir.
Tablo 8. Mesleki Kıdeme Göre Sınıf İçi Etkili İletişim Becerileri Algısı
Sıra
Mesleki
Kin Ortalamas
Kıdem
Kare
ı
6
1-5 Yıl
129,82
,905
1
6
6-10 Yıl
134,15
7
6
Sınıf İçi Etkili İletişim Becerileri Algı Geneli
11-15 Yıl
138,85
2
4
16-20 Yıl
125,65
3
21 Yıl ve
3
135,19
Üstü
2
6
1-5 Yıl
125,61
2,867
1
6
6-10 Yıl
131,81
7
6
Etkili Konuşma Alt Boyutu
11-15 Yıl
143,32
2
4
16-20 Yıl
123,49
3
21 Yıl ve
3
142,36
Üstü
2
6
1-5 Yıl
140,25
2,711
1
Empati Kurma Alt Boyutu
6
6-10 Yıl
134,98
7

91

p
,92
4
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11-15 Yıl
16-20 Yıl
21 Yıl ve
Üstü
1-5 Yıl
6-10 Yıl
Etkin Dinleme Alt Boyutu

11-15 Yıl
16-20 Yıl
21 Yıl ve
Üstü
1-5 Yıl
6-10 Yıl

Beden Dilini Etkili Kullanma

11-15 Yıl
16-20 Yıl
21 Yıl ve
Üstü

6
2
4
3
3
2
6
1
6
7
6
2
4
3
3
2
6
1
6
7
6
2
4
3
3
2

137,98
120,50
122,17
131,82

,414

,98
1

1,070

,89
9

136,14
132,66
127,63
136,55
124,82
135,69
133,42
136,17
137,89

Tablo 8 incelendiğinde, mesleki kıdem değişkenine göre “Sınıf İçi Etkili İletişim
Becerileri Algı Ölçeği” genelinde, istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olmadığı
görülmektedir (p>.05). Sıra ortalamaları incelendiğinde, 11-15 yıl mesleki kıdemi bulunanların
“Sınıf İçi Etkili İletişim Becerileri Algı Ölçeği” sıra ortalamalarının en yüksek (x=138,85), 1620 yıl mesleki kıdemi bulunanların sıra ortalamalarının ise en düşük (x=125,65) olduğu
görülmektedir.
Mesleki kıdem değişkenine göre “etkili konuşma” alt boyutunda istatistiksel olarak
anlamlı bir farklılık bulunmadığı görülmektedir (p>.05). 11-15 yıl mesleki kıdemi bulunanların
“etkili konuşma” sıra ortalamalarının en yüksek (x=143,32), 16-20 yıl mesleki kıdemi
bulunanların sıra ortalamalarının ise en düşük (x=123,49) olduğu görülmektedir.
Mesleki kıdem değişkenine göre “empati kurma” alt boyutunda istatistiksel olarak
anlamlı bir farklılık bulunmadığı görülmektedir (p>.05). 1-5 yıl mesleki kıdemi bulunanların
“empati kurma” sıra ortalamalarının en yüksek (x=140,25), 16-20 yıl mesleki kıdemi
bulunanların sıra ortalamalarının ise en düşük (x=120,50) olduğu görülmektedir.
Mesleki kıdem değişkenine göre” etkin dinleme” alt boyutunda istatistiksel olarak
anlamlı bir farklılık bulunmadığı görülmektedir (p>.05). 21 yıl ve üstü mesleki kıdemi
bulunanların etkin dinleme alt boyutu sıra ortalamalarının en yüksek (x=136,55), 16-20 yıl
mesleki kıdemi bulunanların sıra ortalamalarının ise en düşük
(x=127,63) olduğu
görülmektedir.
Mesleki kıdem değişkenine göre “beden dilini etkili kullanma” alt boyutunda istatistiksel
olarak anlamlı bir farklılık bulunmadığı görülmektedir (p>.05). 21 yıl ve üstü mesleki kıdemi
bulunanların “beden dilini etkili kullanma” alt boyutu sıra ortalamalarının en yüksek
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(x=137,89), 1-5 yıl mesleki kıdeme sahip olanların sıra ortalamalarının ise en düşük (x=124,82)
olduğu görülmektedir.
Tablo 10. Duygusal zekâ ile sınıf içi etkili iletişim becerileri algısı
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1)Duygusal Zekâ Ölçeği
Geneli
2)İyimserlik/Ruh Hâlinin
,754**
Düzenlenmesi
3)Duyguların
,852** ,432**
Değerlendirilmesi
4)Duyguların Kullanımı ,457** ,055 ,358**
5)Sınıf İçi Etkili İletişim
Becerileri Algı Ölçeği ,392** ,387** ,319** ,118
Geneli
6)Etkili Konuşma
,377** ,415** ,300** ,092 ,918**
7)Empati Kurma
,393** ,334** ,318** ,197** ,874** ,733**
8)Etkin Dinleme
,309** ,299** ,262** ,079 ,893** ,717** ,724**
9)Beden Dilini Etkili
,308** ,281** ,258** ,066 ,801** ,662** ,676** ,713**
Kullanma
Tablo 10 incelendiğinde, “Duygusal Zekâ Ölçeği” ile “Sınıf İçi Etkili İletişim Becerileri
Algı Ölçeği” arasında istatistiksel olarak anlamlı pozitif yönlü orta kuvvette bir ilişki olduğu
görülmektedir (p<.05, r=,392). “Duygusal Zekâ Ölçeği” ile “etkili konuşma” alt boyutu
arasında istatistiksel olarak anlamlı pozitif yönlü orta kuvvette bir ilişki (p<.05, r=,377);
“empati kurma” alt boyutu arasında istatistiksel olarak anlamlı pozitif yönlü orta kuvvette bir
ilişki(p<.05, r=,393); “etkin dinleme” alt boyutu arasında da istatistiksel olarak anlamlı pozitif
yönlü orta kuvvette bir ilişki (p<.05, r=,309); “beden dilini etkili kullanma” alt boyutu arasında
da istatistiksel olarak anlamlı pozitif yönlü orta kuvvette bir ilişki (p<.05, r=,308) olduğu
görülmektedir.
SONUÇ VE TARTIŞMA
Bu araştırmanının amacı, ortaokul öğretmenlerinin duygusal zekâ algılarıyla sınıf içi
etkili iletişim becerileri algıları arasındakÞ ilişkiyi incelemektir. Ulusal ve uluslararası alan
yazında öğretmenlerde duygusal zekâ ile sınıf içi etkili iletişim becerileri arasındaki ilişkiyi
inceleyen yeterli sayıda çalışmaya rastlanmamış olması, bu araştırmanın yapılmasında temel
etken olmuştur. Bununla birlikte ulaşılabilen alan yazında, öğretmenlerde duygusal zekâ ve
iletişim becerilerini ayrı ayrı inceleyen araştırmalar olduğu tespit edilmiştir (Bangir, 1997; Tu,
2001; Boyd & Rubin, 2006; Scott, Mortimer & Aguiar, 2006; Öztürk, 2006; Dutoğlu, & Tuncel,
2008. Toptaş & Olkun, 2008; Bayraktutan, 2008; Kaya & Kılıç, 2010; Polat & Aktop, 2010;
Tok, 2011; Torun, 2011; Yılmaz & Sanalan, 2011; Hazneci, 2012; Rasku-Puttonen, Lerkkanen
& Poikkeus, 2012; Hassan, 2013; Mudau, 2013). Bu araştırmada, “Duygusal Zekâ Ölçeği”
genelinde, kadın öğretmenler lehine istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olduğu sonucuna
ulaşılmıştır. Özmen’in (2013) araştırmasında da kadın öğretmenlerin erkek öğretmenlere göre
duygusal zekâ alanında daha yeterli olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Konuya yönelik Torun
(2011) tarafından yapılan çalışmada ise fen ve teknoloji öğretmenlerinin duygusal zekâ
düzeyleri ile cinsiyetleri arasındaki ilişki incelenmiştir ve duygusal zekâ ile cinsiyet durumu
arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamıştır (p>0,05).
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Bu araştırmada, mesleki kıdemin “Duygusal Zekâ Ölçeği” genelinde anlamlı farklılık
yaratan bir değişken olduğu anlaşılmıştır. Bu farklılık, sıra ortalamaları en yüksek düzeyde
olan 6-10 yıl mesleki kıdeme sahip öğretmenlerin algılarının düzeyiyle sıra ortalamaları en
düşük düzeyde olan 21 yıl ve üzeri mesleki kıdeme sahip öğretmenlerin algılarının düzeyi
arasındaki farklılıktan kaynaklanmaktadır. Araştırma bu sonucuyla Toytok’un (2013)
araştırmasıyla tutarlık göstermektedir zira anılan bu araştırmada öğretmenlerin mesleki
tecrübesinin sınıf yönetiminde duygusal zekâ düzeyini olumlu yönde etkilediği sonucuna
ulaşılmıştır. Fakat, Öztürk (2006) tarafından yapılan araştırmada, duygusal zekâ düzeylerinin
hiçbir boyutunda (Kişisel Beceri, Uyumluluk, Stresle Basa Çıkma ve Genel Ruh Durumu),
mesleki kıdeme (3 yıl ve daha az, 4-8 yıl, 9-15 yıl, 16-20 yıl, 21 yıl ve üzeri olmak üzere 5
grupta değerlendirilmiştir.) göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olmadığı görülmüştür.
Torun (2011) tarafından gerçekleştirilen araştırmada ise fen ve teknoloji öğretmenlerinin
hizmet yılı değişkenine göre duygusal zekâ düzeyleri açısından farklılık incelenmiş ve duygusal
zekâya ile hizmet yılı değişkeni arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık tespit
edilememiştir.
Katılımcı öğretmenlerÞn duygusal zekâ algılarının “yüksek düzeyde” olması sonucu,
alan yazındaki araştırmaların sonuçları Þle paralellÞk göstermektedÞr. Torun (2011) tarafından
yapılan araştırmada da benzer olarak fen ve teknolojÞ öğretmenlerÞ duygusal zekâ algılarına
yönelÞk olumlu duygular gelÞştÞrdÞklerÞ sonucuna ulaşılmıştır. Bununla beraber, alt boyutlar
ÞncelendÞğÞnde, fen ve teknolojÞ öğretmenlerÞnÞn olumsuz durumlar karşısında ÞyÞmser duygular
gelÞştÞrdÞklerÞ görülürken araştırma sonuçları fen ve teknolojÞ öğretmenlerÞnÞn duygularından
yeterÞnce faydalanamadıklarını ve duygularını Þfade etmede zorluk yaşadıklarını ortaya
koymaktadır. Bütün bu araştırma sonuçları duyusal zekâ algısının yüksek düzeyde olmasının
çok önemlÞ olduğunu göstermektedÞr. ZÞra duygusal zekâ, bÞreylerÞn kendÞnÞ ya da başka
kÞşÞlerÞn duygularını tanımayı ve değerlendÞrmeyÞ sağlamasının yanında duygular Þle ÞlgÞlÞ
bÞlgÞlerÞ ve enerjÞyÞ günlük hayat ve Þş hayatına etkÞlÞ bÞr şekÞlde yansıtarak uygun olacak
şekÞlde tepkÞler verÞlmesÞne katkıda bulunur (YeşÞlyaprak, 2001). Duygusal zekâyı yönetmede
duyguları engellenmemelÞ, bunun uygun şekilde yönetilmeli. Duygusal zekâ böylelikle kişisel
tercihlere rehberlik etmektedir (Yaylacı, 2006). Duygusal zekâsını etkin kullanabilen bireyler,
hem eğitim hem iş hayatlarında ve bütün yaşamları boyunca başarılı olabilir, bir işin
yapılabilmesine yönelik olumlu inanç geliştirebilir ve endişe ve kaygı gibi olumsuz duyguları
azaltarak yaşam kalitesini yükseltebilir (Dutoğlu, & Tuncel, 2008).
Alan yazında, öğretmenlerde iletişim becerilerini inceleyen araştırmalardan bu
araştırmayla benzer sonuçlara sahip olanlar yer almaktadır. Bu araştırmada, sınıf içi etkili
iletişim becerilerinin “etkin dinleme”, “empati kurma” ve “beden dilini etkili kullanma” alt
boyutlarında kadın öğretmenler lehine istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olduğu
anlaşılmıştır. Şeker (2000), Bulut (2003), Bozkurt (2003), Songül-Naçar ve Tümkaya
(2011)’nın yaptıkları araştırmalarda da kadın öğretmenlerin daha iyi iletişim becerilerine sahip
olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Gülbahar ve Sıvacı’nın (2017) araştırmalarında da sınıf içi etkili
iletişim becerilerinin “etkin dinleme” ve “beden dilini etkili kullanma” alt boyutlarında kadın
öğretmenler lehine istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Cinsiyetin ortaokul öğretmenlerinin “Sınıf İçi Etkili İletişim Becerileri Algı Ölçeği”nin
geneli ve “empati kurma, etkin dinleme, beden dilini etkili kullanma” alt boyutlarına ilişkin
algıları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık yaratan bir değişken olduğu anlaşılmıştır.
Bu anlamlı farklılık, kadın öğretmenlerinin ölçeğin geneli ve “empati kurma, etkin dinleme,
beden dilini etkili kullanma” ya ilişkin algılarının erkek öğretmenlerin algılarından daha yüksek
olmasından kaynaklanmaktadır. Kadın öğretmenlerin sözlü iletişim sırasında jest ve mimiklere
daha fazla başvuruyor, beden dilini daha fazla kullanıyor olmaları “beden dilini etkili
kullanma”ya ilişkin algılarının erkek öğretmenlerin algılarından anlamlı farklılık yaratcak
biçimde daha yüksek olmasını sağladığı düşünülebilir. Kadın öğretmenlerin annelik
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içgüdüsüyle öğrencileri anlamaya çalıştıkları, onlara daha müşfik davrandıkları, bu nedenle de
“empati kurma” ile ilgili algılarının erkeklerinkinden yüksek olduğu iddia edilebilir. Annelik
içgüdüsünden kaynaklandığı düşünülen öğrencileri anlama çabasının kadın öğretmenlerin
öğrencileri “etkin dinleme” algısını da yükselttiği söylenebilir.
Medeni durumun ortaokul öğretmenlerinin “Sınıf İçi Etkili İletişim Becerileri Algısı
Ölçeği”nin geneli ve “etkin dinleme, beden dilini etkili kullanma” alt boyutlarına ilişkin algıları
arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık yaratan bir değişken olduğu anlaşılmıştır. Bu
anlamlı farklılık, evli öğretmenlerin belirtilen alt boyutlara ilişkin algılarının bekâr
öğretmenlerin algılarından daha yüksek olmasından kaynaklanmaktadır. Bu anlamlı fark, bir
ailede yaşayan, aileleri olan evli öğretmenlerin etkin dinleme, beden dilini etkili kullanma
konularında farkındalık düzeylerinin daha yüksek olmasından, belirtilen konularda daha fazla
mesai yapmış olmalarından kaynaklanıyor olabilir. Nitekim evli öğretmenlerin okul ve sınıftan
başka, dâhil oldukları bir diğer sosyal ortam da aileleridir. Ailelerindeki bireylerle ilişkilerinin
iyi olmasını isteyen evli öğretmenlerin bu amaç için dinlemeye, etkin dinlemeye daha fazla
başvurdukları, bir ailede bulunmaktan dolayı gün içerisinde daha fazla bireyle ve daha uzun
süreyle iletişim kurdukları, bu sırada da beden dilini daha fazla işe koştukları, bir diğer ifadeyle
etkin dinleme ve beden dilini etkili kullanmada daha yeterli, tecrübeli oldukları, bu
yeterliklerini, tecrübelerini sınıf ortamına da yansıttıkları, taşıdıkları düşünülebilir.
Katılımcı öğretmenlerÞn sınıf ÞçÞ etkÞlÞ ÞletÞşÞm becerÞlerÞ algılarının “yüksek düzeyde”
olması sonucu, alan yazındaki araştırmaların sonuçları ile tutarlılık göstermektedir. Günay
(2003)’ın yaptığı araştırmada öğretmenlerin iletişim becerilerine ilişkin algılarının çok olumlu
olduğu anlaşılmıştır. Öğretmenlerin sınıf içi etkili iletişim becerilerine ilişkin algılarının yüksek
düzeyde olması önemlidir. Zira bir beceri, bir eyleme ilişkin yeterlik algısıyla o becerinin,
eylemin başarı düzeyi arasında bir ilişki vardır (Schunk & Gunn, 1986). Sınıf içi etkili iletişim
becerilerine ilişkin yüksek düzeyde algıya sahip öğretmenlerin sınıfta nitelikli bir öğretimin
gerçekleşmesi, öğrenci ve öğretmen arasındaki iyi ilişkiler kurulması, öğrencilerin olumlu
davranışlar kazanmasının belirleyicisi olacağını söylemek mümkündür.
Bu araştırmada, ortaokul öğretmenlerinin duygusal zekâ algılarıyla sınıf içi etkili
iletişim becerileri arasında pozitif yönde orta düzeyde anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir.
Bir diğer diğer bir ifadeyle duygusal zekâ algısı yükseldikçe sınıf içi etkili iletişim becerileri
algısı da yükselmektedir. Buradan hareketle duygusal zekâ algı düzeyi yüksek olan bir
öğretmenin sınıf içi etkili iletişim becerilerini sergileme ihtimalinin daha yüksek olacağını,
öğretmenlerin sınıf içinde etkili bir iletişimci olmaları için duygusal zekâ düzeylerinin yüksek
olması gerektiğini söylemek mümkündür. Araştırmanın bu sonucu, Pınarcık, Salı ve Altındiş’in
(2016) araştırmalarının sonucuyla farklılık arz etmektedir. Zira Pınarcık, Salı ve Altındiş’in
(2016) araştırmalarında okul öncesi öğretmen adaylarının duygusal zekâ düzeylerinin iletişim
becerilerini yordamada etkili olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.
Öneriler
•

•
•
•
•

Öğretmenlerin duygusal zekâ algılarıyla ile sınıf içi etkili iletişim becerileri
algılarında bir ilişki olduğu bulgusundan hareketle öğretmenlere ve öğretmen
adaylarına yönelik gerek hizmet öncesinde gerekse iş başında duygusal zekâ ve
iletişim becerilerini geliştirmeye yönelik eğitimler, sosyal ve kültürel etkinlikler
gerçekleştirilebilir.
Aynı ilişkisel araştırma, ilkokul ve lise öğretmenleri üzerinde de gerçekleştirilebilir.
Öğretmenlerde duygusal zekâ ve sınıf içi etkili iletişim becerileri algıları arasındaki
ilişkiyi demografik değişkenler açısından inceleyen araştırmalar yapılabilir.
Öğretmenlerde duygusal zekâ ile ilgili araştırma sayısı artırılabilir.
Öğretmenlerde sınıf içi etkili iletişim becerileriyle ilgili araştırma sayısı artırılabilir.
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Müstəqillik Dövrü Azərbaycan Ədəbiyyatinda Multikultulturalizm Məsələləri
S.B.Quliyeva
ADPU-nun doktorantı
sevinc0610@mail.ru

Məlumdur ki, bədii ədəbiyyat hər şeydən əvvəl bir məfkurədir, nə qədər danılsa da,
ideoloji təbliğatın ən təsirli vasitələrindəndir. Bütün zamanların ən kəsərli və iti təfəkkür,
düşüncə qılıncı olan ədəbiyyat xalqın, millətin genetik yaddaşının köklərini aydınlatmaqla
onun müasir dünyaya inteqrasiyası yoluna işıq tutmalıdır. Bu gün dünyada sabitliyin, dinc
yanaşı yaşamanın, qarşılıqlı zənginləşmənin ən optimal yolu multikulturalizm, tolerantlıq,
anlaşma ideyalarının geniş yayılması, xalqların təfəkkür və şüurunda davamlı və sabit yer
tutması, insanların həyat tərzinə çevrilməsidir. Qərb və Şərq sivilizasiyaları arasındakı
qarşıdurma, İslam və Xristian aləmlərinin bir-birilərilə anlaşmaması, dözümsüzlük
göstərmələri bəşəriyyətin faciəsinə çevrilə biləcək təhlükə yaradır. Bu təhlükəni aradan
qaldırmaq üçün multikulturalizmin və tolerantlığın təbliğ edilməsi vacib vəzifə olaraq elm və
sənət adamlarının həm öz xalqı, həm də dünya xalqları qarşısındakı borcu kimi
dəyərləndirilməlidir. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev bəyan etmişdi ki,
“... multikulturalizm toqquşmanın, müharibənin, qarşıdurmanın alternativi olan yeganə yoldur.
Bunun başqa yolu yoxdur! Əgər bəşəriyyət qlobal miqyasda, dünyada gedən prosesləri nəzərə
almadan ortaq məxrəc tapmasa və ümumi razılaşmalar əldə etməsə, özünü böyük təhlükə ilə
üz-üzə qoymuş olacaq”. Multikulturalizm anlayışı nisbətən yeni bir anlayış olsa da, dünya
sosial-fəlsəfi fikrində onun çox zəngin ənənələri vardır. Hələ qədim ədəbiyyatlarda müxtəlif
mədəniyyətlərin təmasını və birgəyaşayışını görmək mümkündür. Xalqın həyat tərzinə
çevrilən, belə demək mümkündürsə, gündəlik məişətinə sirayət edən bu tendensiya zamanla
onun düşüncəsinə, təfəkkürünə də nüfuz edir və nəticədə, təbii olaraq, bədii söz sənətində
özünün ifadəsini tapır.
Ayrı-ayrı dövlətlərin tarixi, siyasi maraqları, milli-etnik tərkibinin müxtəliflik
səviyyəsi, hətta yerləşdiyi coğrafi mövqenin özəl xüsusiyyətləri multikulturalizmin fərqli
modellərinin yaranmasına səbəb olmuşdur. Bunlar arasında mütəxəssislər ən səciyyəvi
modellər kimi Amerika, İsveç, Avstraliya və Kanada modellərini qeyd edirlər. Bu gün
dünyada ən çox maraq doğuran, diqqəti çəkən və müzakirə mövzusuna çevrilən
multikulturalizm modellərindən biri də multikulturalizmin Azərbaycan modelidir.
Azərbaycanda multikultural cəmiyyət, tolerant əxlaq rəsmi sərəncam və fərmanlarla xalqın
iradəsi əksinə bərqərar olmamışdır. Əksinə, bu proses, belə demək mümkündürsə, əks
istiqamətdə getmiş, məhz millətin yaşam tərzindən, mentalitetindən, daxili-mənəvi
keyfiyyətlərindən qidalanaraq, güc alaraq bu gün ən yüksək səviyyəsinə çatmış və xalqın,
millətin hərtərəfli inkişafını, gələcəyini düşünən dövlətin də dəstəyini qazanmışdır.
“Xalqımızın tarix boyunca topladığı bu nadir təcrübəsi Ulu Öndər Heydər Əliyevə imkan
verdi ki, tolerantlıq və multikulturalizmi XX əsrin sonlarında müstəqillik əldə etmiş
Azərbaycanın dövlət strategiyası kimi qəbul etsin və bu siyasət 2016-cı ili
“Multikulturalizm ili” elan edən möhtərəm Prezident cənab İlham Əliyev tərəfindən uğurla
həyata keçirilməkdədir” [2, 1].
Əsrlər boyu hikmət və mərifət xəzinəsi olan Azərbaycan ədəbiyyatı humanizm
mövqeyində dayanmış, insanpərvərlik, ədalət carçısı, birlik və bərabərlik kimi insani
dəyərlərin təbliğinə çox böyük önəm vermişdir. Bu dəyərlərin bədii təqdim üsullarından
biri də multikultural dünyagörüşü ilə bağlı olmuşdur. İslamın qəbul edilməsindən sonra bu
kontekstdə Azərbaycan ədəbiyyatında daha fundamental əsərlərin yarandığını görürük. Bu
ənənə ədəbiyyatımızda davamlı olaraq yaşamış və bizim günlərə qədər gəlib çıxmışdır.
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Müstəqillik dövründə yaranan Azərbaycan ədəbiyyatının poetik örnəklərində
dünyaya bütün insanların yaşadığı vahid məkan kimi baxılması, dili, dini fərqli insanların
bədii ədəbiyyata gətirilib əsərin qəhrəmanı səviyyəsinə qaldırılması artıq bir tendensiya
halını almışdır. Ədəbiyyatda multikulturalizm ideyalarının təzahürünə dair ən müxtəlif
fikirlər mövcuddur. Bunlardan ən maraqlılarından biri Sofiya Muraşkovskinin “Müasir
ingilis ədəbiyyatında multikulturalizm” məqaləsində yer almışdır: “Əgər yazıçı həm də
mətndənkənar qeydlərə, izahlara, haşiyələrə, şərhlərə, ön sözə ehtiyac duyursa və bu
elementlər nəsrin düzgün oxunuşuna xidmət edirsə, demək, o bu üsullardan, bir növ, “yad
müəllif” kimi yararlanır ki, bu da həmin yazıçının multikultural dünyagörüşə malik
olmasından xəbər verir” [3, 114].
Müstəqillik dövrü Azərbaycan ədəbiyyatının, bəşəri yazarlarından biri Kamal Abdulladır.
Yazıçının ictimai-sosial mövqeyi də sanki onun yaradıcılığını məhz bu istiqamətə yönləndirir. Kamal
Abdullanın əsərlərində çox vaxt müəllifi və bizim yaşadığımız dünyanı narahat edən məsələlər yazıçı
təxəyyülündə qurulan dünyaya köçürülür. Onun qəhrəmanlarının əksəriyyətinin yaşadığı coğrafi
məkan, milli mənsubluğu, hətta adı belə o qədər ümumidir ki, dünyanın bütün xalqlarının dilində
məhz həmin xalqın öz ədəbi sənət örnəyi kimi qəbul edilib dəyərləndirilə bilər.
Kamal Abdullanın əsərlərinin bəşəriliyini şərtləndirən xüsusiyyətlərdən biri də buradakı
zaman və məkan sərhədsizliyidir. Başdan-ayağa insanı, insanlığı və İKT-nin sürətli və vüsətli inkişafı
sayəsində kiçilən dünyanın üzləşdiyi problemlərin alleqorik tərzdə ifadəsindən ibarət olan “Dəvə
yağışı” hekayəsində oxuyuruq: “Şirlər üçün məktəb açmaq lazımdır. Onların dilində tədris aparmaq,
onların mədəniyyətini inkişaf etdirmək biz insanların irqi borcudur” [1]. Adsız-ünvansız obrazlardan
birinin dili ilə deyilən və hətta cəmiyyətdə “gülüş” doğuran bu sözlər bu günümüzdə obyektiv və
subyektiv səbəblərdən “yad mühit”ə düşən, başqa dil ortamında yaşamaq məcburiyyəti ilə üz-üzə
qalan minlərlə insanın probleminə çevrilmişdir. Yazıçının əsəri tək öz milləti və xalqının problemləri
ilə deyil, bəşər övladının qayğıları ilə yüklənmişdir. Obrazların adlarına fikir verək: Ana, Uşaq,
Baba... İstənilən millətin və xalqın nümayəndəsi, dünyanın istənilən dilində danışan insanı onu məhz
onun üçün yazılmış, onu düşünərək yazılmış əsər hesab etməkdə haqlı ola bilər. Göründüyü kimi,
yazıçı əsərində neomifizmin tipik nümunəsini yaratmışdır. Yazıçının “Parisin seçimi” hekayəsi də
ideyasının qloballığı ilə fərqlənir. Hər şeydən əvvəl onu qeyd edək ki, yazıçı yunan mifologiyası
qəhrəmanlarını – Zevs, Afina, Afrodita, Poseydon, Erida, Hera, Paris, kentavr Xiron - əsərinə
gətirməklə bəşər təfəkkürünün ilk örnəklərinin, əslində milliyyətindən və dinindən asılı olmayaraq
bədii fikrin ən erkən çağlarının ab-havasını günümüzə transformasiya etmişdir. Yəni oxucu əsəri
mütaliə edərkən yunan allahlarının mövcud olduqları məkan və zamana səyahət etməkdən daha çox,
onların bizim müasir zaman və məkanımızda olduqlarını hiss edir.
Dünyanın gələcəyi üçün narahatlıq Kamal Abdullanın digər əsərlərində də ifadəsini
tapmışdır. Məsələn, “Son gəliş” hekayəsində dünyada getdikcə artmaqda olan anlaşmazlıqlar ağrı ilə
xatırlanır. “Paris” hekayəsində siyasi məqamlara çox incə işarələr edən yazıçı müasir dünya
güclərinin idarəetmə sistemindəki hərc-mərcliyi, tərəfkeşliyi, qeyri-obyektivliyi məharətlə açıb
göstərir və tənqid obyektinin görünməyən tərəflərini oxucunun diqqətinə çatdırır.
Kamal Abdulla yunan mifologiyası qəhrəmanlarını öz əsərinə gətirməklə, həm başqa
mədəniyyət və başqa ədəbiyyata öz tolerant münasibətini bildirmiş, həm də bütün insanlığı
düşündürən ideyanı çox uğurla təcəssüm etdirə bilmişdir. Həqiqətən də ayrı-ayrı xalqların, mədəni
müxtəlifliklərin bir araya gəlməsinə bəşəriyyətin çox böyük ehtiyacı vardır və bu həyati zərurətə
çevrilmişdir.
Yazıçının “Çəngəl çiçəyi” hekayəsi də bəşər tarixinin bir dönəminə səyahət etmək, insanın öz
keçmişinə öyrənməsinə marağın ifadəsi baxımından diqqəti cəlb edir. Lakin hekayədə vurğulanan
əsas ideya şovinizmin, qəddarlığın, insana və insanlığa düşmən kəsilməyin acı nəticələrə gətirib
çıxaracağını göstərməkdir.
Müstəqilik dövrü Azərbaycan ədəbiyyatında insanların başqalaşmasının, biri-birlərinə
yadlaşmalarının səbəblərini axtarır, hətta onun kökünə gedib çıxırlar. Məsələn, Aqşin Yeniseyin
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“Köhnə dünyanın kəşfi” essesində, Qan Turalının “İnsan olmanın macəra dolu qəddar tarixi”
yazısında müəlliflər insanların özgələşməsini və bunun da nəticəsində tənhalaşması faciəsini maraqlı
yozumda oxuculara təqdim edirlər. Fikrət Qoca, Məmməd İsmayıl, Vaqif Bayatlı, Ramiz Rövşən,
Nisə Bəyim, Mahir Mehdi, Zirəddin Qafarlı, Saday Şəkərli və başqa müasir Azərbaycan şairlərinin
əsərlərində ümumbəşəri ideyaların əksi diqqəti cəlb edir. Multikultural və tolerant motivlər
müstəqillik dövrü Azərbaycan ədəbiyyatının son illərdə yaranan nümunələrində daha bariz ifadəsini
tapmışdır. Şəmil Sadıqın “Erməni qadın və Səməd Vurğun” hekayəsi sözün əsl mənasında böyük
sevgi hissinin yaşaması üçün millətindən, dinindən asılı olmayaraq, böyük ürəyə sahib olmağın
kifayət etdiyinin ifadəsinə həsr olunmuşdur. Kamil Əfsəroğlunun “Sibir toyu” hekayəsində Vətəndən
kənarda, yad mədəni-mənəvi duruma düşən soydaşlarımızın daxili transformasiyaya məruz qalması
açıqlanır. Azərbaycan ədəbiyyatında multikultural ideyaların təbliğindən danışarkən Məmməd
Orucun “Kiyevli Oksana” hekayəsindən də bəhs etmək lazımdır. Müəllifin hekayədə gəldiyi qənaət
budur ki, sevginin, xoş duyğuların dili bütün insanlar üçün eynidir. Azərbaycan ədəbiyyatında bəşəri
ideyaların, əbədi mövzuların bədii təcəssümünü Anarın “Göz muncuğu” povestində
özünəməxsus ifadəsi ilə qarşılaşırıq. Son illərdə yazılan və multikultural dəyərlərin uğurlu
ifadəsi baxımından Səxavət Taliblının “Adəmin övladları” romanını da maraqlı bir nümunə kimi
qeyd etmək olar.
Beləliklə, müstəqillik illərində yazılmış bədii örnəklərin təhlili zamanı bir daha aydın oldu ki,
yazılan əsərlərin uğuru və müasir ədəbiyyata, ədəbiyyatşünaslığa, ictimai fikrə verə biləcəyi töhfə ilk
növbədə müəllifin qələmə aldığı, daha dəqiq desək, obyekt kimi götürdüyü hadisə, əhvalat və ya
şəxsiyyətə münasibətindən asılıdır. Yəni mövzusundan, ideyasından asılı olmayaraq, əsər həyatı
idealizə yolu ilə getməməlidir, onun əsas məqsədi müasirlik, bu günün tələbləri ilə səsləşmək,
müstəqil dövlətini qurmuş Azərbaycanın ictimai-siyasi prioritetlərinə, apardığı mübarizəyə dəstək
vermək, ən aktual məsələləri bədii lövhələrlə canlandırmaqdır.
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Türkiye-Romanya Eğitim İlişkileri (Atatürk Dönemi)
Turkey- Romania Educational Relations (Atatürk Era)
Mustafa Şahin*
Bu araştırmanın amacı Atatürk döneminde Türkiye-Romanya eğitim ilişkilerini karşılıklı eğitim
ziyaretleri çerçevesinde incelemektir. Yapılan araştırmalarda Türkiye ile Romanya arasındaki ilişkilere genellikle
siyasi ilişkiler çerçevesinde bakılmış; Atatürk döneminde Türkiye ile Romanya arasındaki eğitim ilişkilerini
doğrudan ele alan bir araştırmaya rastlanmamıştır. Oysa 1920’lerin sonundan başlayarak Türkiye ile Romanya
arasında kültürel alışverişin bir gereği olarak akademisyenler, öğretmenler ve değişik kademelerden öğrenciler
Türkiye’ye gelmişler; Türkiye’den de Romanya’ya gitmeye başlamıştır. Bu araştırmada Balkan ülkeleri ile genel
karşılaştırma bağlamında diğer Balkan ülkeleri ve Romanya’dan Türkiye’ye gelmiş ve Türkiye’den Balkanlar ve
Romanya’ya gitmiş olan öğrenci, öğretmen ve öğretim üyelerinin geliş-gidiş amaçları yıllara göre ele alınmıştır.
Araştırmada alanyazın taraması yapılmış, Türkiye ile Romanya arasındaki eğitim ilişkileri Türkiye’de yayınlanmış
olan Cumhuriyet, Hâkimiyet-i Milliye ve Milliyet gazetelerinin ışığında ele alınmıştır. Romanya’da eğitim adına
atılan adımları gazetelerinde de izleyen Türkiye, 1920’lerin sonlarına doğru başlattığı eğitim ilişkilerine
1930’ların başlarında yoğunluk kazandırmıştır. Türkiye’ye Romanya’dan değişik kademelerde öğrenci, öğretmen,
müfettiş ve akademisyenler gelip-gitmiştir. Araştırmanın sonuçlarına göre; Türkiye ile Balkan ülkeleri arasındaki
en yoğun eğitim irtibatı Romanya ile olmuştur. Balkan ülkeleriyle yoğunluklu 1929’da başlayan eğitim ilişkileri
inişli çıkışlıdır. Ziyaretler 1936’da tavan yapmıştır. Türkiye’den Balkan ülkelerine eğitim amaçlı ziyaretler açık
farkla Yunanistan’a sonra da Romanya’ya olmuştur. Türkiye’den Balkanlara eğitim ziyaretleri istikrarlı değildir
ve 1934’de de en yüksek seviyesine ulaşmıştır. 1924’de Romanya tarafından başlatılan ziyaretler 1937 yılına
kadar artarak devam etmiştir. En çok 1936’da ve genelde İstanbul’a öğrenciler tarafından okul ziyaretleri
gerçekleştirilmiştir. Toplamı ziyaret sayısı 43’tür. Ziyaretçiler mevkidaşları ve üst düzey devlet yetkilileri
tarafından özenle karşılanmışlardır. Türkiye’den Romanya’ya 1929-1938 yılları arası aralıklarla ve sınırlı oranda
olan seyahatlerin tamamına yakını başkent Bükreş’e olmuştur. Okul ziyaretleri ağırlıklıdır ve daha çok öğrenci
grupları şeklinde olmuştur. Türkiye’den gidişler genel olarak bahar ve yaz aylarında gerçekleşmiştir.
Anahtar sözcükler: Atatürk, Türkiye, Romanya, Eğitim, Kültür.
The purpose of this study is to examine the educational relationships between Turkey and Romania during
Atatürk Era. In studies so far, relations between Turkey and Romania have always been viewed from the point of
political affairs; nevertheless, there is no any study that directly addresses the educational relationships between
Turkey and Romania during Atatürk Era. On the other hand, beginning in the late 1920s, as a requirement of
cultural exchange between Turkey and Romania, both academicians, teachers and students from different levels
came to Turkey and academicians, instructors and students went to Romania. In this research, the visiting
purposes of the students, teachers and faculty members who went both countries mutually and the other Balkan
countries to compare the Balkans have investigated by years. In this study, literature search has been used, hence
the educational relationships between Turkey and Romania have been considered in the light of newspapers which
are Cumhuriyet, Hâkimiyet-i Milliye and Milliyet, they were published in Turkey. In Turkey was followed the
educational steps in the Romania’s newspapers as well, started the educational relationships in the late 1920s,
but focused on in the early 1930s. Romanian students from different levels, instructors, inspectors and
academicians visited Turkey. According to the results of the research; Turkey has the most intense educational
relations with Romania among all Balkan countries. Educational relations with up and downs started intensively
in 1929, visits hit peak in 1936. Visits from Turkey to Balkan countries about educational reasons were
distinctively made to Greece and then to Romania. Visits from Turkey to Balkan countries with educational
reasons, which hit the peak in 1934, haven’t been steady. Visits started from Romania to Turkey first started in
1924 and continue with increasing numbers until 1937. 1936 was the year, school visits especially in Istanbul
from students had its highest rate. Total number of visits are 43. Visitors were welcome carefully from their
counterpart and high level officials. Limited and intermittent visits between 1929 and 1938 from Turkey to
Romania were mostly to capital Bucharest. Visits were mostly to schools and student groups were mostly send in
spring and summer.
Key words: Atatürk, Turkey, Romania, Education, Culture.

Giriş
Birinci Dünya Savaşı ve ardından Kurtuluşu Savaşı’nı gerçekleştiren; Osmanlı Devleti’nin
yerine kurulan yeni Türkiye Cumhuriyeti’nde Lozan Antlaşması sonrası toplum hayatında
köklü değişiklikler yapan önemli reform ve kalkınma hareketlerine girişilmişti. Bu adımların
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sağlıklı ve sorunsuz atılabilmesi için yurt içinde olduğu kadar yurtdışı ilişkilerde de barış
ortamına ihtiyaç vardı. Bu nedenle yeni devlette Mustafa Kemal’in ifade ettiği gibi “yurtta
barış, dünyada barış” ilkesinin bir gereği olarak Balkanlardaki ülkelerle iyi ilişkiler kurma ve
ikili dostluk anlaşmaları imzalama yoluna gidilmiştir.43 Türkiye’nin girişimleri sonunda 1934
yılında Türkiye, Yunanistan, Romanya ve Yugoslavya arasında Balkan Paktı kurulmuş ve bu
ülkeler arasında güvenlik hükümlerini içeren pakt taraflarca imzalanmıştır.44
Coğrafi olarak Türkiye’yi Batı’ya ve Kuzey Avrupa’ya bağlayan yollar üzerinde bulunan
Romanya, Türkiye’den sonra Balkanların toprak ve nüfus bakımından en büyük ülkesidir.
Birinci Dünya Savaşı ilk evresinde tarafsız kalan Romanya 1916 yılı başlarında Almanya’ya
karşı savaşa girmiş ve savaştan topraklarını en fazla genişleten devletler arasında yer almıştır.
Savaş sonrasında elde ettiği bu sınırları korumayı amaçlayan Romanya, anti-revizyonist
devletler arasında yer almıştır. Bu dönemde Türkiye ile Romanya arasındaki ilişkiler durgun
bir seyir izlemiştir. Türkiye’nin de anti-revizyonist bir politika izlemesi iki ülkeyi birbirine
yaklaştırmıştır. Romanya Türkiye’nin bağımsızlık savaşını uzaktan izlemiş ve iki devlet
arasındaki ilişkiler Türkiye Cumhuriyeti’nin ilan edilmesinden birkaç ay önce başlamıştır.
Romanya, Türkiye’nin dış politikasını dikkatle izlemiş ve Türkiye ile diplomatik ilişkiler
kurmaya çalışmıştır. Karşılıklı olarak elçilerin atanması, ilişkileri resmi boyuta taşımıştır.
Romanya Lozan Konferansı’na katılmış ve konferans sırasında kapitülasyonların kaldırılması
konusunda Türkiye’nin yanında yer almıştır. Konferans sırasında Romanya, Türkiye’nin
Boğazlara hâkim olma isteğine karşı çıkmış, ancak Türkiye’nin Yunanistan’dan tazminat
alması konusunda Türkiye’yi desteklemiştir.45
Lozan Antlaşması’ndan sonra Ankara ve Bükreş’te karşılıklı elçilikler açılmıştır. İki ülke
arasındaki ilişkiler Avrupa’daki gelişmeler ve Balkan Paktı doğrultusunda gelişmiştir ve iki
ülke ilişkileri 1930-1938 yılları arasında dostça sürmüştür. 1930-1938 yılları arasında iki ülke
dostluk ve ticaret antlaşmaları imzalamış ve dünyadaki gelişmeler karşısında beraber hareket
etmişlerdir.46 Türkiye-Romanya ilişkileri Atatürk döneminden başlayarak İnönü döneminde de
güvenlik ve ticaret merkezli bir gelişme göstermiştir. Bu dönemde özellikle Romanya’da
bulunan Türk ve Müslüman nüfusla da yakından ilgilenilmiş ve Türkiye’ye Romanya’dan çok
sayıda kişi göç etmiştir.47
Atatürk önderliğinde Türkiye’de yapılan modernleşme hareketi de Romanya’daki Türkler
tarafından ilgiyle izlenmiş ve desteklenmiştir. Öncelikli olarak Romanya Türkleri arasında
Türkiye’de Cumhuriyetin ilan edilmesi sevinçle karşılanmıştır. Romanya’nın dört sancak
müftüsünden oluşan bir heyet Ankara’ya giderek, Atatürk ile görüşmüş ve Cumhuriyet’in
ilanını tebrik etmiştir. Cumhuriyet rejimine ve kadınların seçme ve seçilme hakkına sahip bir
Türkiye’de kadın hakları ve medeni kanun konusunda yaşanan gelişmeler, krallıkla yönetilen
bir Avrupa ülkesinde yaşayan Romanya Türkleri için sevinç ve gurur kaynağı olmuştur. Afet
inan ve Sabiha Gökçen’in başarıları, Romanya Türklerinde iyi bir örnek teşkil etmiş ve basında
bu Türk kadınlarının hayatlarını anlatan makaleler yazılmıştır. Bundan başka Latin alfabesine
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geçiş, Halifelik kurumu ile tekke ve zaviyelerin kaldırılması, kılık/kıyafet konusunda yaşanan
değişimler de Romanya Türk basını aracılığıyla Romanya Türklerine aktarılmıştır.48
Amaç ve Önem
Bu araştırmanın amacı Atatürk dönemi Türkiye-Romanya eğitim ilişkilerini yapılan karşılıklı
eğitim ziyaretlerini Türk basınından hareketle incelemektir. Bu çerçevede şu soruların cevabı
aranmıştır: 1) Atatürk döneminde Türkiye-Balkan ülkeleri arasındaki karşılıklı eğitim
ziyaretleri nasıl gerçekleşmiştir? 2) Atatürk döneminde Türkiye-Romanya arasındaki karşılıklı
eğitim ziyaretleri nasıl gerçekleşmiştir? 3) Farklı amaçlarla Romanya’dan Türkiye’ye gelen ve
Türkiye’den Romanya’ya gidenler kimlerdir? 4) Karşılıklı eğitim ziyaretlerinin yıllara göre
dağılımı nasıldır?
Yapılan literatür incelemelerinde Atatürk dönemi Türkiye-Romanya ilişkilerinin doğrudan
Abdula (2005), Ciachir (Tarihsiz), Duman (2008), Ekrem (2000), Ghiulgean (2013), Guboğlu
(1983), Karasu (Tarihsiz), Metin (2011), Ural & Kılınç (2015) ve Yaşar’ın (2012)
araştırmalarında incelendiği görülmüştür. Atatürk dönemi Türkiye-Romanya ilişkileri aynı
zamanda Türkiye-Balkan ülkeleri ilişkileri ya da Türk dış politikası Akgün (2007), Akşin
(1991), Arı (1995), Armaoğlu (1986), Barlas (2005), Bilgin (2004), Değerli (2009), Dilan
(1998), Ertem (2010), Eyicil (2004), Gönlübol-Sar (1997), Gönül (2001), Hatipoğlu (1997),
Işık (2011), İvgen (2007), Onulduran (1986), Öksüz (2002-2006), Sarınay (2000) ve Yürür’ün
(1998) araştırmalarında da ele alınmıştır.
Söz konusu araştırmalarda Türkiye-Romanya veya Türkiye-Balkan ilişkilerine genellikle siyasi
veya iktisadi çerçevede bakılmış, fakat Atatürk döneminde Türkiye ile Balkan ülkeleri
arasındaki eğitim ilişkilerini doğrudan ele alan bir araştırmaya rastlanmamıştır. Oysa 1920’lerin
ortalarından başlayarak Türkiye-Romanya arasında kültürel alışverişin bir gereği olarak
akademisyenler, öğretmenler ve değişik kademelerden öğrenciler Türkiye’ye gelmeye;
Türkiye’den de Romanya’ya gitmeye başlamıştır. Bu araştırmada Romanya’dan Türkiye’ye
değişik amaçlarla gelmiş ve Türkiye’den Romanya’ya gitmiş olan öğrenci, öğretmen ve
öğretim üyelerinin geliş-gidiş amaçlarının yıllara göre ele alınması hedeflenmiştir. Bu yönüyle
araştırmanın ilgili literatüre ve günümüzdeki eğitim ilişkilerine karşılaştırmalı verilerin olması
bakımından katkı sağlaması umulmaktadır.
Yöntem ve Materyal
Araştırmada alanyazın taraması yapılmıştır. Tarih araştırmalarında arşiv belgeleri her ne kadar
temel araştırma materyalini oluştursa da bunun yanında salnameler, seyahatnameler, hatıratlar
ile geçmişin anlaşılmasında önemli bir yere sahip olan gazeteler de önemli bir veri materyali
olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle bu araştırmada Türkiye ile Romanya arasındaki eğitim
ilişkileri Türkiye’de yayınlanmış Cumhuriyet, Hâkimiyet-i Milliye ve Milliyet gazetelerinin
ışığında ele alınmıştır.
Türkiye-Romanya eğitim ilişkilerinin ele alındığı bu çalışmada ilk olarak Türkiye-Balkan
ülkeleri arasında yapılan karşılıklı eğitim ziyaretlerine yer verilmiş, daha sonra ise TürkiyeRomanya arasındaki karşılıklı eğitim ziyaretleri ele alınmıştır.
Araştırmanın Bulguları
Bu başlıkta Türkiye ile Balkan ülkeleri arasında gerçekleştirilen karşılıklı eğitim ziyaretleri
esnasında gelen ve giden kişilerin/grupların ülkelere ve yıllara göre dağılımı ile aynı şekilde
Türkiye-Romanya arasında gerçekleştirilen karşılıklı eğitim ziyaretleri esnasında gelen ve
giden kişilerin/grupların ülkelere ve yıllara göre dağılımı ele alınmıştır.
Türkiye ve Balkan Ülkeleri Arasında Gerçekleştirilen Karşılıklı Eğitim Ziyaretleri İle
İlgili Bulgular ve Yorumlar
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Ömer Metin, 20#0(%)&*3456/&'(%)/$5&7.6#4$#&8"/,)/"5%/&9:;<=>:;=?@A Ankara: Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü (Yayınlanmamış Doktora Tezi), s. 247.
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1920’lerin ilk yarısında ikili ilişkileri de kurmanın bir gereği olarak Türk basınında Balkan
konusu sıklıkla ele alınan konulardan biri olmuştur.49 Ağırlıklı olarak Bulgaristan ve
Yunanistan’ın konu edildiği haberler oldukça yoğun işlenmiştir. Bu yoğunluk Türkiye’nin
Balkan devletlerine verdiği özel önemin bir işareti olarak yorumlanabilir.
1929 ile 1938 yılları arasında Balkan ülkelerinden Türkiye’ye toplam 88 ayrı kişi/grup
gelmiştir. Bu kişilerin/grupların önemli bir bölümü kalabalık öğrenci gruplarından oluşurken,
bazıları ise öğretmen, müfettiş ve akademisyenlerden oluşan daha küçük gruplardır. Gelen
grupların geliş amaçlarına bakıldığında önemli bir bölümünün okul ziyareti için geldiği
anlaşılmaktadır. Gelen gruplar çoğunlukla birkaç gün kalmışlar bazıları ise 10 günü aşan
sürelerle değişik yerlerde ziyaretlerde bulunmuşlardır. Ziyaret amaçlarının önemli bir
bölümünü okul ve tarihi mekânların incelenmesi oluşturmuştur. Bununla birlikte ziyaret edilen
mekânlar arasında fabrikalar, mahkemeler ve laboratuarlar da yer almıştır. Tek gelen
eğitimciler ise konferans vermek amacıyla gelmişlerdir. Gelen bazı küçük gruplar İstanbul’da
Vali, Ankara’da Başbakan, TBMM Meclisi Başkanı veya Cumhurbaşkanı tarafından
karşılanarak onurlandırılmışlardır. Gelen grupların büyük çoğunluğu kara yoluyla gelmiş ve
İstanbul’u ziyaret etmişlerdir. Gruplardan pek azı Ankara, Bursa, Edirne ve İzmir’i de ziyaret
kapsamına almışlardır. Romanya’dan gelen gruplar ise çoğunlukla deniz yolunu tercih
etmişlerdir. Grafik 1’de Atatürk döneminde Balkan ülkelerinden eğitim amaçlı gelen
kişilerin/grupların ülkelere göre dağılımı verilmiştir.
Grafik 1. Balkan Ülkelerinden Eğitim Amaçlı Gelen Kişilerin/Grupların Ülkelere Göre Dağılımı

49

“Balkanların Arasındaki Tehlikeli İhtilaf”, Hâkimiyet-i Milliye, 21 Eylül 1923; “Balkanlardaki Dâhili İğtişaş
Tehlikeli Bir Hal Alıyor”, Hâkimiyet-i Milliye, 24 Eylül 1923; “Balkan Ahvali”, Hâkimiyet-i Milliye, 12 Temmuz
1923; “Bulgaristan Hariciye Nazırının Gazetemize Beyanatı”, Hâkimiyet-i Milliye, 12 Ağustos 1923; “Bulgaristan
Ahvali”, Hâkimiyet-i Milliye, 19 Ağustos 1923; “Bulgaristan Ahvali”, Hâkimiyet-i Milliye, 20 Ağustos 1923;
“Bulgaristan’da Kargaşalık Devam Ediyor”, Hâkimiyet-i Milliye, 25 Eylül 1923; “Romanya’da Bir Faşist Kıyameti
Hazırlamış”, Hâkimiyet-i Milliye, 27 Eylül 1923; “Bulgar Komünistliği Nasıl Bastırıldı?”, Hâkimiyet-i Milliye, 25
Eylül 1923; “Yunanistan’da Günden Güne Değişen Temayüller”, Hâkimiyet-i Milliye, 10 Teşrinisani 1923; “Dost
Arnavutluk”, Hâkimiyet-i Milliye, 18 Kânunuevvel 1923; “Yunanistan İntihabadı”, Hâkimiyet-i Milliye, 22
Kânunuevvel 1923; “Türk-Macar”, Hâkimiyet-i Milliye, 22 Kânunuevvel 1923; “Bulgaristan’da Anarşistlerle
Müsademe Başladı”, Hâkimiyet-i Milliye, 26 Şubat 1924; “Balkanlarda İhtilaf Emareleri başladı”, Hâkimiyet-i
Milliye, 19 Mart 1924; “Bulgaristan’da Cumhuriyet Cereyanı Başladı”, Hâkimiyet-i Milliye, 1 Nisan 1924;
“Balkanlarda Vaziyet”, Hâkimiyet-i Milliye, 7 Ağustos 1924; “Yunanistan Haberleri”, Hâkimiyet-i Milliye, 11
Ağustos 1924; “Balkan Ahvali”, Hâkimiyet-i Milliye, 3 Ağustos 1924; “Balkanlar-Yunanlılar”, Hâkimiyet-i Milliye,
5 Ağustos 1924; “Balkanlarda Vaziyet”, Hâkimiyet-i Milliye, 7 Ağustos 1924; “İtalya ve Yunanistan”, Hâkimiyeti Milliye, 10 Ağustos 1924; “Balkan Ahvali”, Hâkimiyet-i Milliye, 10 Ağustos 1924; “Türkiye ve Bulgaristan”,
Hâkimiyet-i Milliye, 11 Ağustos 1924; “Balkan Haberleri”, Hâkimiyet-i Milliye, 12 Ağustos 1924; “Balkan
Haberleri”, Hâkimiyet-i Milliye, 13 Ağustos 1924; “Bulgarlarla Müzakere”, Hâkimiyet-i Milliye, 14 Ağustos 1924;
“Yunanistan’ın Ahvali”, Hâkimiyet-i Milliye, 4 Eylül 1924; “Yunanlılar ve Biz”, Hâkimiyet-i Milliye, 4 Eylül 1924;
“Yunanistan’da Vaziyet”, Hâkimiyet-i Milliye, 4 Eylül 1924; “Bulgaristan’da Kararsızlık”, Hâkimiyet-i Milliye, 4
Eylül 1924; “Balkan Haberleri”, Hâkimiyet-i Milliye, 4 Eylül 1924; “Bulgaristan’da Vaziyet”, Hâkimiyet-i Milliye,
24 Eylül 1924; “Türkiye ve Bulgaristan”, Hâkimiyet-i Milliye, 5 Kânunuevvel 1924; “Yunanistan’la
Münasebetimiz”, Hâkimiyet-i Milliye, 17 Kânunuevvel 1924; “Türkiye-Bulgaristan”, Hâkimiyet-i Milliye, 12
Kânunusani 1924; “Yunanistan’da”, Hâkimiyet-i Milliye, 4 Şubat 1925.
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Grafik 1’e göre Atatürk döneminde Balkan ülkelerinden eğitim amaçlı gelen grupların
ülkelerine göre dağılımına bakıldığında Romanya’nın açık farkla önde olduğu görülmektedir.
Romanya ile Lozan Antlaşması sonrası Türk-Romen ilişkilerinde herhangi bir sorunun
yaşanmaması, 1929’da Oturma, Ticaret ve Deniz Ulaşımı Sözleşmesi’nin imzalanması ve
1930’da Mezarlıkların Korunmasına İlişkin Antlaşma imzalanması bu açık farka neden olmuş
olabilir. Bu dönemde Türkiye ile Romanya ilişkileri coğrafi yakınlık ve siyasi olarak iki ülkeye
yaraşır bir haldedir. Grafik 2’de Atatürk döneminde Balkan ülkelerinden eğitim amaçlı gelen
kişilerin/grupların geldikleri yıllara göre dağılımı verilmiştir.
Grafik 2. Balkan Ülkelerinden Eğitim Amaçlı Gelen Kişilerin/Grupların Yıllara Göre Dağılımı

Grafik 2’ye göre Atatürk döneminde Balkan ülkelerinden eğitim amaçlı gelen grupların
geldikleri yıllara göre dağılımına bakıldığında ikili anlaşmalar sonrası 1929’da başlayan
ilişkiler iniş çıkışlarla devam etmiştir. 1936’da gelen çok sayıdaki Romen gruplar dışında ikinci
Dünya Savaşı’nın arifesinde eğitim alanındaki ilişkilerde bir düşüş yaşandığı görülmektedir.
Atatürk döneminde Balkan ülkelerinden eğitim amaçlı gelen grupların geldikleri aylara göre
dağılımına bakıldığında, bahar ve yaz mevsimlerinde gelişlerin arttığı görülmektedir. Bu durum
ilkbahar mevsiminin iklim koşullarıyla açıklanabilecek makul nedenlerden biridir. Nisan ayının
Paskalya Bayramı olması nedeniyle bazı grupların özellikle tercih ettiği bir aydır ve gelen
grupların sayısında ciddi artış gözlenmektedir. Grafik 3’te Atatürk döneminde Türkiye’den
Balkan ülkelerine eğitim amaçlı giden kişilerin/grupların ülkelere göre dağılımı görülmektedir.
Grafik 3. Balkan Ülkelerine Eğitim Amaçlı Giden Kişilerin/Grupların Ülkelerine Göre Dağılımı

Grafik 3’e göre Atatürk döneminde Türkiye’den Balkan ülkelerine eğitim amaçlı giden
grupların ülkelere göre dağılımına bakıldığında Yunanistan’ın açık farkla önde olduğu
görülmektedir. Balkan ülkelerinden gelen grupların ülkelere göre dağılımında Yunanistan son
sırada olmasına rağmen, gidilen ülke sıralamasında ilk sırada yer alması ilginç bir bulgudur. Bu
durum Yunanistan’ın coğrafi yakınlığı ve Türkiye’nin Yunanistan ile yakınlık kurma çabasıyla
açıklanabilir. Grafik 4’de Atatürk döneminde Balkan ülkelerine eğitim amaçlı giden
kişilerin/grupların gittikleri yıllara göre dağılımı verilmiştir.
Grafik 4. Balkan Ülkelerine Eğitim Amaçlı Giden Kişilerin/Grupların Yıllara Göre Dağılımı
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Grafik 4’e göre Atatürk döneminde Balkan ülkelerine eğitim amaçlı giden kişi/grupların
gittikleri yıllara göre dağılımına bakıldığında, ilk ziyaretin 1925 yılında gerçekleştiği ve 1929
yılına kadar bir başka ziyaretin olmadığı görülmektedir. Ziyaretlerin 1929’da tekrar başladığı,
1934’de en yüksek seviyesine ulaştığı, ancak ziyaretlerin istikrarlı bir yapı içinde olmadığı
gözlenmektedir.
Türkiye ve Romanya Arasında Gerçekleştirilen Karşılıklı Eğitim Ziyaretleri ile İlgili
Bulgular ve Yorumlar
Lozan Antlaşması sonrası Türk-Romen ilişkilerinde herhangi bir sorunun yaşanmamış olması,
Balkanlar’daki istikrar açısından da olumlu olmuştur. İki ülke arasında 1929’da Oturma, Ticaret
ve Deniz Ulaşımı Sözleşmesi ve 1930’da Mezarlıkların Korunmasına İlişkin Antlaşma
imzalanmıştır.50 Siyasal ilişkileri bu şekilde cereyan eden Türkiye ve Romanya’nın karşılıklı
eğitim ziyaretleri Türk gazetelerine şöyle yansımıştır:
Türkiye ile Romanya arasında ilk elçilerin karşılıklı olarak atanmasından sonra 5 Mayıs
1924’de Romanya’dan 50 kişilik bir öğrenci grubu İstanbul’a ziyarete gelmiştir. İstanbul
Valiliği ve Belediyesi, Romanya’dan gelen bu misafir öğrenci grubuna yüksek düzeyde ilgi
göstermiştir. Sadece öğrencilerden oluşan bir topluluk olmasına rağmen, Türkiye devletince bu
ziyaret, ikili ilişkilerin geliştirilmesi bakımından önemli bir adım olarak kabul edilmiştir.
İstanbul Valiliği, misafirler öğrencileri en iyi şekilde ağırlamış ve onları Romanya Kralı’nın
temsilcileri gibi addedip bir akşam yemeği düzenlemiştir. Romen misafirler, tarihi Galatasaray
Lisesini ziyaret ederek bu okulda incelemelerde bulunmuştur. Bundan başka İstanbul’da boğaz
turu olmak üzere şehrin tarihi yerlerinde de gezinti yaptıktan sonra ülkelerine dönmüşlerdir.51
29 Ekim 1928’de Türkiye’de Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için Romen-Türk Öğrenci
Birliği, bir grup öğrenciyi Romanya’yı temsil etmesi amacıyla İstanbul’a göndermiştir. Ayrıca
aynı öğrenci birliği, Mustafa Kemal’e bir tebrik telgrafı da göndermiştir.52 Türkiye ile Romanya
eğitim ilişkisinin ele alan bir başka gazete haberi, 200 Romanyalı öğrencinin Türkiye’yi ziyareti
ile ilgilidir.53 Kısa bir süre sonra da 100 kişilik bir Rumen beden eğitimi öğrenci kafilesi
İstanbul’a gelmiştir.54 Söz konusu Rumen grup yorgun olmalarına rağmen hemen ertesi günü
Çapa Beden Mektebi’nde yapılacak olan beden eğitimi gösterisine katılmıştır. Rumen kız
öğrenciler Brita Nerman’ın komutasında muntazam bir gösteri yapmışlar ve izleyicilerden çok
alkış almışlardır. Rumen kızları takiben gösteri alanına Türk beden eğitimi öğrencileri
çıkmıştır. Onların eğitmenliğini ise Brita Nerman’ın kız kardeşi olan Mel Nerman yapmıştır.
Gösteride daha sonra sırasıyla Rumen erkek öğrenciler ve Türk erkek öğrenciler yer almıştır.
Rumen öğrencilerinin özellikle sıçrama ve atlama hareketleri izleyenler tarafından çok
alkışlanmıştır.55 Takip eden günlerde Romanya Beden Terbiyesi Mekteb-i Ali öğrencilerinin
İstanbul’u ziyareti de haber olmuştur. Heyete Talebe Birliği tarafından bir çay ziyafeti
verilmiştir. Rumenler de Çapa Beden Mektebi öğrenci ve öğretmenlerine bir çay ziyafeti
vermiştir.56 Benzer şekilde Romanya’dan muhtelif tarihlerde çok sayıda öğretmen ve öğrenci
ziyareti gerçekleşmiştir.57 Tablo 1’de Atatürk döneminde Romanya’dan Türkiye’ye gelen
50

Ertem, a.g.m. s.11; Eyicil, a.g.m.
Metin, a.g.t. s. 43.
52
Metin, a.g.t. s. 47.
53
“Romen Talebesi”, Milliyet, 7 Nisan 1929.
54
“Dün Rumen Terbiye-i Bedeniye Talebesinden 100 Kişi Şehrimize Geldi”, Cumhuriyet, 5 Mayıs 1929.
55
“Dün Rumen Terbiye-i Bedeniye Talebesinden 100 Kişi Şehrimize Geldi”, Cumhuriyet, 6 Mayıs 1929.
56
“Romen Talebesine Çay”, Milliyet, 3 Haziran 1929.
57
“Dün Rumen Terbiye-i Bedeniye Talebesinden 100 Kişi Şehrimize Geldi”, Cumhuriyet, 5 Mayıs 1929; “Romen
Talebe”, Milliyet, 29 Haziran 1929; “Romanyalı Misafirler”, Milliyet, 1 Temmuz 1929; “Talebe Kongresi”,
Milliyet, 8 Temmuz 1929; “Roman Talebesi Şehrimize Geldiler”, Milliyet, 17 Temmuz 1929; “Romen Talebe”,
Milliyet, 17 Temmuz 1929; “Romen Talebenin Hediyesi Ankara’ya Gönderildi”, Milliyet, 19 Temmuz 1929;
“Leh ve Romen Talebe Heyetleri Şehrimizde”, Cumhuriyet, 16 Nisan 1930; “Romen Talebeler Profesörleriyle
Geldiler”, Milliyet, 16 Nisan 1930; “Romen Talebe Şehrimizde”, Milliyet, 17 Nisan 1930; “Romen Darülfünun
51
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gruplar, geliş tarihleri, ziyaret edilen şehirler, gelen grupların türleri ve geliş amaçları
verilmiştir:
Tablo 1. Romanya’dan Türkiye’ye Eğitim Amaçlı Gelen Kişiler/Gruplar
Geliş Günleri
Ziyaret Edilen Şehirler Grubun Türü
5 Mayıs 1924
29 Ekim 1928
7 Nisan 1929
5 Mayıs 1929
24 Mayıs 1929
4 Haziran 1929
29 Haziran 1929
8 Temmuz 1929
16 Nisan 1930
6 Eylül 1930
10 Temmuz 1930
9 Nisan 1931
5 Temmuz 1931
7 Temmuz 1931
24 Temmuz 1931
26 Ağustos 1931
4 Ocak 1932
27 Nisan 1932
1 Mayıs 1932
22 Temmuz 1932
29 Ağustos 1932
5 Nisan 1933
11 Nisan 1933
12 Nisan 1933
13 Haziran 1933
24 Mart 1934
12 Nisan 1934
15 Mayıs 1934
17 Mayıs 1934
10 Temmuz 1934
4 Eylül 1934
25 Nisan 1935
27 Nisan 1935

İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul-Bursa
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul-Ankara
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul-Ankara

50 Romen öğrenci
Romen-Türk Öğrenci Birliği
200 Romen öğrenci
100 Beden eğitimci
120 beden eğitimci
Öğrenci grubu
30 üniversite öğrencisi
5 Romen üniversite öğrencisi
30 üniversite öğrencisi
25 doktor
Coğrafya bölümü öğrencileri
Bir grup üniversite öğrencisi
36 üniversite öğrencisi
40 üniversite öğrencisi
60 öğrenci, 2 profesör
Hukuk öğrencileri
Denizcilik öğrencileri
8 öğretmen
150 öğrenci, profesör
Öğrenci grubu
Romanya’daki Türk öğrenciler
Beynelmilel Edebiyat Cemiyeti
110 Rumen İzci
80 Romen İzci
22 Öğretmen Okulu öğrenci
Öğrenci grubu
Üniversite öğrencileri
500 öğrenci
265 Türk kökenli öğrenci
Balkan Talebe Birliği
Denizcilik öğrencileri
Öğrenci grubu
15 kişilik öğrenci/öğretmen

Geliş Amaçları
Okullara ziyaret
Cumhuriyet Bayramı katılımı
Okullara ziyaret
Okullara ziyaret
Hareket gösterme ve izleme
Okullara ziyaret
Okullara ziyaret
Talebe kongresi çalışmaları
Paskalya tatili
Tıp fakültesini ziyaret
Okullara ziyaret
Okullara ziyaret
Okulları ziyaret
Üniversite ziyareti
Okullara ziyaret
Okul, adliye, mahkeme ziyareti
Okulları ziyaret
Paskalya tatili
Ziraat ve orman okulunu ziyaret
Okullara ziyaret
Okullara ziyaret
Konferans
Okullara ziyaret
Okullara ziyaret
Galatasaray Lisesini ziyaret
Okullara ziyaret
Okullara ziyaret
Üniversiteli gençlerle tanışmak
Okullara ziyaret
Okullara ziyaret
Okullara ziyaret
Okullara ziyaret
Okullara ziyaret

Talebesi”, Milliyet, 22 Nisan 1930; “25 Romen Doktoru Geldi”, Milliyet, 6 Eylül 1930; “Romen Talebe”,
Milliyet, 24 Temmuz 1931; “Romen Talebesi”, Milliyet, 7 Temmuz 1931; “Romen Talebesi Şehri Geziyor”,
Milliyet, 9 Temmuz 1931; “Romen Talebesi Adliyede”, Milliyet, 26 Ağustos 1931; “Romen Muallimleri”,
Milliyet, 27 Nisan 1932; “150 Kişilik Bir Romen Kafilesi Daha Geldi”, Milliyet, 1 Mayıs 1932; “Romanyalı
Türk Talebe Gitti”, Milliyet, 29 Ağustos 1932; “Bugün 110 Romen İzci Geliyor”, Milliyet, 11 Nisan 1933;
“Romanya’dan 22 Kız Talebe Geldi”, Milliyet, 13 Haziran 1933; “Romanyalı Talebe Geliyor”, Milliyet, 24 Mart
1934; “Romanya’dan Gelecek Talebeler”, Milliyet, 14 Mayıs 1934; “Romanyalı Türk Talebeler Geldi”, Milliyet,
17 Mayıs 1934; “Dün Bir Romen Mektep Gemisi Geldi”, Milliyet, 4 Eylül 1934; “Romen Talebesi Taksim
Abidesinde”, Cumhuriyet, 25 Nisan 1935; “Romenler, Milliyet, 25 Nisan 1935; “Romen Misafirler”, Milliyet,
29 Nisan 1935; “Romen Seyyahları Gitti”, Milliyet, 2 Mayıs 1935; “İki Romen Talebe Grubu Geliyor”, Milliyet,
14 Mart 1936; “Romanya Üniversitelileri Bugün Geliyorlar”, Milliyet, 5 Nisan 1936; “Romen Mebusları ve
Talebeleri Geldi”, Milliyet, 6 Nisan 1936; “Romen Üniversitelileri”, Milliyet, 9 Nisan 1936; “Romen Talebeleri
Pireden Geliyorlar”, Milliyet, 13 Nisan 1936; “Romen Talebeleri Dün Tekrar Şehrimize Geldiler”, Milliyet, 15
Nisan 1936; “Romen Talebelerin Gezintileri”, Milliyet, 15 Nisan 1936; “Romen Talebeler Şerefine Müsamere”,
Milliyet, 19 Nisan 1936; “Romen Talebeleri Gidiyor”, Milliyet, 22 Nisan 1936; “Şehrimize Gelen Romenler”,
Milliyet, 24 Nisan 1936; “Balkan Talebe Birliği İçin Hazırlıklar ”, Milliyet, 3 Temmuz 1936; “Bir Romen
Mektep Gemisi Bu Sabah Limanımıza Geliyor”, Milliyet, 27 Ağustos 1936; “Romen Mektep Gemisi Bu Sabah
Geliyor”, Milliyet, 20 Ağustos 1937; “Romen Mektep Gemisi Geldi”, Milliyet, 21 Ağustos 1937; “Romen
Bahriyelileri Abideye Çelenk Koydular”, Cumhuriyet, 22 Ağustos 1937; “Misafir Bahriyeliler Limanımızdan
Ayrıldılar”, Milliyet, 22 Ağustos 1937.
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29 Nisan 1935
14 Mart 1936
5 Nisan 1936
6 Nisan 1936
9 Nisan 1936
13 Nisan 1936
24 Nisan 1936
27 Ağustos 1936
3 Aralık 1936
23 Aralık 1936
21 Ağustos 1937
24 Mart 1938

İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul-Ankara
İstanbul
Ankara
İstanbul
İstanbul
İstanbul
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600 kişilik muhtelif grup
Öğrenci grubu
50 öğrenci
73 öğrenci ve milletvekili
60 üniversiteli öğrenci
İki grup Romen öğrenci
Kız-erkek 15 lise öğretmeni
Denizcilik öğrencileri
Türk topluluğu öğretmenleri
Mühendis mektebi öğrencileri
Romen Mektep Gemisi
Prof. Dr. Pittard

Kurumları ve şehri ziyaret
Kurumlara ve şehri ziyaret
Okullara ziyaret
Paskalya tatili
Okullara ziyaret
Balkan Talebe Komisyonu
Paskalya tatili
Okullara ziyaret
Türk öğretmenlerin talebi
Okullara ziyaret
Okullara ziyaret
Konferans

Tablo 1’e göre Romanya’dan Türkiye’ye gelen grupların ziyaretleri 1924 yılında başlamış,
1937 yılına kadar artarak devam etmiştir. Ağırlıklı olarak ziyaret edilen şehir İstanbul olmuştur.
Gelen gruplarda öğrenci gruplarının ağırlıkta olduğu görülmektedir. Grupların geliş amaçları
da çoğunlukla okul ziyareti nedeniyle olmuştur. Bununla birlikte Paskalya tatili nedeniyle
Türkiye’ye ziyaretler olmuştur. Gelen ilk Romen üniversite öğrenci gruplarından biri Türk
öğrencilerin rehberliğinde Adalara götürülmüş, orada birlikte merkebe binip eğlenmişlerdir.58
Grafik 5’de Atatürk döneminde Romanya’dan Türkiye’ye eğitim amaçlı gelen
kişilerin/grupların geldikleri yıllara göre dağılımı verilmiştir.
Grafik 5. Romanya’dan Eğitim Amaçlı Gelen Kişilerin/ Grupların Yıllara Göre Dağılımı
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Grafik 5’e göre Atatürk dönemi Türkiye ile Romanya eğitim ilişkileri çerçevesinde
Romanya’dan Türkiye’ye yıllar içinde gelen kişi/grup sayısı toplamı 43’tür. Bu kişi/grupların
yıllara göre dağılımlarına bakıldığında en yüksek oranın 1936 yılı olduğu ve bunu sırasıyla
1934 ve 1929 yıllarının takip ettiği görülecektir. En az ziyaretçinin olduğu yıllar ise Atatürk
döneminin ilk evreleri olan 1924 ve 1928 ile son evresi olan 1937 ve 1938 yıllarıdır. 1924
yılından başlayarak Türkiye’ye gelen Rumen kişi ya da gruplarının sayısında dalgalanmalar
olmakla birlikte 1936 yılında belirgin bir artış söz konusudur. Yeni devletin kurulduğu ilk
evrede diplomatik çekingenlik döneminin yaşanması nedeniyle gelen kişi/grup sayısı düşük
olduğu söylenebilir. İkinci Dünya Savaşı’nın hemen arifesinde gelenlerin sayısında da belirgin
bir düşüş söz konusudur. Bu da savaş atmosferi ortamı için anlaşılır bir durumdur. Tablo 2’de
Atatürk döneminde Türkiye’den Romanya’ya gidenler, gidiş tarihleri, ziyaret edilen şehirler,
giden kişilerin/grupların türü ve gidiş amaçları verilmiştir.
Tablo 2. Türkiye’den Romanya’ya Eğitim Amaçlı Giden Kişiler/Gruplar
Tarih
Ziyaret Edilen Şehir Grubun Türü
5 Ağustos 1929
Bükreş
20 Üniversite öğrencisi
16 Nisan 1930
Bükreş
Darülfünun Talebe Birliği
18 Temmuz 1934 Muhtelif Şehirler
Muhtelif Öğretmenler
31 Aralık 1934
Bükreş
Lise öğrencileri
26 Mart 1936
Bükreş
Prof. Dr. Afet İnan
3 Temmuz 1936
Bükreş
Talebe Birliği Üyeleri
5 Şubat 1937
Bükreş
Prof. Dr. Afet İnan
31 Ağustos 1937
Bükreş
Prof. Dr. Afet İnan
58

“Romanyalı Misafirler”, 1 Temmuz 1929.
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Gidiş Amaçları
Okullara ziyaret
Okullara ziyaret
Okulları ziyaret
Okulları ziyaret
İnceleme ve konferans
Talebe Birlikleri Kongresi
Konferans
Konferans
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Prof. Dr. Feridun ?

Konferans ve ameliyat

Tablo 2 incelendiğinde Türkiye’den Romanya’ya giden grupların ziyaretleri 1929’da başlamış,
1938 yılı da dahil aralıklarla ve sınırlı oranda gerçekleştirilmiştir. Seyahatlerin tamamına yakını
başkent Bükreş’e olmuştur. Giden gruplar incelendiğinde öğrenci gruplarının ağırlıkta olduğu
görülmektedir. Grupların gidiş amaçları da çoğunlukla okul ziyareti nedeniyle olmuştur. Grafik
6’da Atatürk döneminde Türkiye’den Romanya’ya eğitim amaçlı giden kişilerin/grupların
gidilen yıllara göre dağılımı verilmiştir.
Grafik 6. Türkiye’den Eğitim Amaçlı Giden Kişilerin/Grupların Yıllara Göre Dağılımı
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Grafik 6’ya göre Atatürk dönemi Türkiye ile Romanya eğitim ilişkileri çerçevesinde
Türkiye’den Romanya’ya yıllar içinde giden kişi/grup sayısı toplam 9’dur. Bu kişi/grupların
yıllara göre dağılımlarına bakıldığında eğitim ilişkilerinin başladığı 1929’dan Atatürk’ün
öldüğü yıl olan 1938’e kadar sistematik bir dağılımın olmadığı görülür. Bazı yıllar 1 kişi/grup,
bazı yıllar ise 2 kişi ya da grubun gittiği görülür. Elde edilen bulgulara göre 1931, 1932, 1933
ve 1935 yıllarında ise Türkiye’den Romanya’ya eğitim amaçlı giden kişi ya da gruba
rastlanamamıştır.
Sonuç
1923 yılında kurulan Türkiye Cumhuriyeti, kendi çıkarlarına uygun yeni bir diplomasi
geliştirmek zorundaydı. Gerçekçi politika anlayışı, genç devletin dış politikasını ulusal çıkarlar,
güvenlik ve barışın korunması üzerine kurulmuştu. Bu politikayla yola çıkan Türkiye
Cumhuriyeti, tarihi bağlarının olduğu ve stratejik açıdan önemli bulduğu Balkan devletleriyle
de bu anlayışla diplomatik ilişkilere başlamıştı. Önce Balkan devletleriyle arasındaki sorunları
çözen Türkiye yönetimi daha sonra ikili anlaşmalarla ilişkilerini güçlendirmiştir.
Balkan ülkeleri ile siyasi alanda rasyonel adımlar atan Türkiye Cumhuriyeti yönetimleri
kültürel ilişkilerde de önemli ve akılcı adımlar atmıştır. Türkiye’den Balkan ülkelerine yapılan
eğitim amaçlı ziyaretlerde açık farkla Yunanistan birinci Romanya ikinci sıradadır. Türkiye ile
Balkan ülkeleri arasındaki karşılıklı eğitim ziyaretleri yıllara göre incelendiğinde, 1925’de
başladığı ve 1934’de en yüksek seviyesine ulaştığı görülmüş, ancak ziyaretlerin istikrarlı bir
yapı içinde olmadığı gözlenmiştir. Balkan ülkelerinde eğitim adına atılan adımları
gazetelerinde de izleyen Türkiye,59 1920’lerin ortalarında başlattığı eğitim ilişkilerine
1930’ların başlarında yoğunluk kazandırmıştır. Değişik kademelerde öğrenci, öğretmen,
müfettiş ve akademisyenler gelip-gitmeye başlamıştır.
Atatürk döneminde Türkiye ile Balkan ülkeleri arasındaki en yoğun eğitim irtibatı Romanya ile
olmuştur. Romanya’dan Türkiye’ye gelen grupların ziyaretleri 1924 yılında başlamış, 1937
yılına kadar artarak devam etmiştir. Ağırlıklı olarak ziyaret edilen şehir İstanbul olmuştur.
Romanya’dan gelenlerde öğrenci gruplarının ağırlıkta olduğu görülmektedir. Gruplar
çoğunlukla okul ziyareti nedeniyle gelmişlerdir. Atatürk dönemi Türkiye ile Romanya eğitim
59

Örneğin Bulgaristan’ın beden eğitimi uzmanı getirttiği, Atina üniversitesinin kuruluşunun 100. yılı nedeniyle
başpiskopos tarafından yapılan ayin töreni yapıldığı, Atina’daki talebe bayramının çok etkili geçtiği ve Atina’da
bulunan yabancı temsilcilerin kral tarafından kabul edilip kendilerine çay ziyafeti verildiği gazetelere
yansımıştır. “Bulgaristan Beden Terbiyesi Mütehassısı Getirtiyor”, Milliyet, 1 Mart 1937; “Atina’da Talebe
Bayramı”, Milliyet, 31 Kânunuevvel 1934; “Atina Üniversitesi İçin Başlayan Merasim Devam Ediyor”, Milliyet,
19 Nisan 1937; “Atina’daki Ecnebi Profesörler Sarayda”, Milliyet, 25 Nisan 1937.
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ilişkileri çerçevesinde Romanya’dan Türkiye’ye yıllar içinde gelen kişi/grup sayısı toplamı
43’tür. Romanya’dan çoğu kez Paskalya tatili nedeniyle Nisan aylarında Türkiye’ye ziyaretler
artmış, gelen konuklar Türkiye’de eşdeğer kurumların öğrencileri, öğretmenleri,
akademisyenleri ya da üst düzey yetkililer tarafından karşılanmıştır. Gelen öğrenci gruplarının
karşılanmasında Milli Türk Talebe Birliği önemli rol oynamıştır. Gelen öğrencilerin büyük
çoğunluğu İstanbul’u ziyaret etmiş ve Türkiye’de mevkidaşları tarafından ağırlanarak
kendilerine çay ve yemek ziyafetleri verilmiştir. Zaman zaman bu ziyafetlere İstanbul Belediye
Başkanı ve milletvekilleri de katılmıştır. Gelen gruplar Türkiye’den ayrılırken
memnuniyetlerini ifade etmişlerdir.
Türkiye’den Romanya’ya giden grupların ziyaretleri 1929’da başlamış, 1938 yılı da dahil
aralıklarla ve sınırlı oranda gerçekleşmiştir. Seyahatlerin tamamına yakını başkent Bükreş’e
olmuştur. Görevlendirmelerde okul ziyareti ağırlıklıdır ve daha çok öğrenci grupları
gönderilmiştir. Gazetelerde Türkiye’den Romanya eğitim kurumlarına ziyaretlere dair daha az
habere rastlanmıştır. Bunun nedeni ziyaretleri takibe ilişkin yurtdışında bir gazetecinin
görevlendirilme zorluğu ile ilgisi olmuş olabilir.
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Kırsal Kalkınmada Ekoturizm: Karaisalı Dokuzoluk Kanyonu Örneği (Adana)
Doç. Dr. Tülay ÖCAL

Kırsal turizm son yıllarda büyük gelişme göstermiş ve kırsal kalkınmanın
sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşıyan küresel bir faaliyet olmuştur. Doğal
kaynakların içinde yer aldığı, çevre kaynaklarına zarar vermeden sürekli kullanmayı ve doğru
işletilmesini amaçlayan turizm şeklidir. Kırsal yerleşmelerimiz için olumlu etkiler yapan
ekoturizm alternatif turizm olarak önemi artmaktadır. Türkiye ortalama yükseltisi fazla olan ve
akarsu ağlarının doğal güzellikler sunduğu nadir ülkelerdendir. Bu özelliğiyle kırsal
yerleşmelerimize alternatif turizm olanakları sunmaktadır.
Günümüzde teknolojinin gelişmesine bağlı olarak doğal güzelliklerimiz planlama
yapılmadan tanıtımı yapılmakta ve bilinçsizce tahrip edilmektedir. Araştırma sahasını
oluşturan Seyhan nehrinin kollarından Eğlence Çayının oluşturduğu Dokuzoluk Kanyonu
Güney Torosların Adana bölümünde bulunmaktadır.
Bu çalışmada, Eğlence akarsuyunun oluşturduğu Dokuzoluk kanyonunun doğal
güzellikleri ve ekoturizm potansiyelinin kırsal kalkınma için planlanması amaçlanmıştır.
Dokuzoluk başlangıc talveg yükseltisi 700m olup kanyon bitişi talveg yükseltisi 260 m’den
oluşan 10km uzunlukta bir kanyondur. Seyhan Nehri’nin önemli bir kolunu oluşturan 544 km2
havza alanı ile Eğlence Çayı’nın vadi yamaçları 500’’nin üzerinde yüksek eğime sahiptir.
Eğlence Çayı’nın yatağını derince kazması sonucu çevresi plato karakteri kazanan saha
yüzeyinde lapya, dolin, uvala vb. birçok karstik şekil gelişmiştir. Kanyon içerisinde ve yakın
çevresinde kızılçam, kermez meşesi, zeytin, sandal, defne gibi tipik Akdeniz bitki elemanları
görülürken, kanyonu çevreleyen plato yüzeylerinde ardıç ve meşe türleri baskın bitki örtüsüdür.
Karaisalı ilçesi sınırları içindeki Dokuzoluk Kanyonu doğal mirasının kırsal kalkınma
çalışmaları, ekoturizm ve kırsal kalkınma kapsamında değerlendirilmek için arazi çalışmaları
coğrafi bilgi sistemleri teknolojileri kullanılarak ve yöre halkıyla mülakatlar yapılarak, coğrafi
perspektifle değerlendirilmiştir. Bu sahadaki çalışmanın amacı, Dokuzoluk ve çevresinin
ekoturizm potansiyelini belirlenerek uygun projeler önermektir.
Anahtar Sözlük: Ekoturizm, Kırsal Kalkınma, Dokuzoluk Doğal Mirası.
GİRİŞ
Kırsal turizm son yıllarda büyük gelişme göstermiş ve kırsal kalkınmanın sürdürülebilirliği
açısından büyük önem taşıyan küresel bir faaliyettir. Doğal kaynakların içinde yer aldığı, çevre
kaynaklarına zarar vermeden sürekli kullanmayı ve doğru işletilmesini amaçlayan turizm
şeklidir. Kırsal yerleşmelerimiz için olumlu etkiler yapan ekoturizm alternatif turizm olarak
önemi artmaktadır. Türkiye ortalama yükseltisi fazla olan ve akarsu ağlarının doğal güzellikler
sunduğu nadir ülkelerdendir. Bu özelliğiyle kırsal yerleşmelerimize alternatif turizm olanakları
sunmaktadır. Potansiyel kır ve seyfiye alanları, doğa turizminin temelini oluşturmaktadır.
Bunlar; topoğrafya, bitki örtüsü, yabani ortam, su kaynakları ve doğal manzara gibi el
değmemiş doğal ortamlardan oluşmakta (Jim, 2000). Soykan (2001: 73) ise de dağları, gölleri
ile nehirleri, ormanları ve doğa manzaralarını “Kırsal Turizm” başlığı adı altında
sıralanmaktadır. Buna göre, kırsal turizm, sürdürülebilir turizm anlayışı ile en uyumlu turizm
türüdür(Özgen, 2010).
Doğa kaynaklı turizm türü olarak bilinen ekoturizm; doğal çevreyi tahrip etmeyen, çevre
kaynaklarına zarar vermeyen ve hatta kullanılan doğal kaynakların sürekli korunmasına ve
doğru işletilmesine katkıda bulunan turizm türü olarak tanınmaktadır (Özgüç, 1998). Eko
turizm doğa ile iç içe olan bir turizm türüdür. Eko turizme katılanlar bitki türlerini incelemekte,
kuşları gözlemlemekte, yürüyüş vb. aktiviteler yaparak bu turizm türünden istifade
etmektedirler (Orams,1995). Turizme yeni bir nefes getiren bu tür tatil anlayışı ülkemizde
yavaşta olsa yerleşmeye başlamıştır. İnsanlar doğal yaşam özlemiyle bir yerden bir yere seyahat
edebilmektedir (Morgül, 2014). Ekoturizm faaliyeti, doğayı mevcut haliyle muhafaza etme ve
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doğa ile ilgili bilimsel araştırmalara para kaynağı bulma, bakir ve hassas ekosistemleri koruma,
kırsal alanlarda yaşayanlara imkân sağlama, yoksul ülkelere destek olma, ekolojik ve kültürel
duyarlılıkları güçlendirme, turizm endüstrisinde sosyal ve çevresel bir bilinç oluşturma şeklinde
(Honey, 1999) kırsal ekonomiye destek ve doğal çevreyi koruma anlayışı hakimdir (Şahin
2009).
II. Dünya Savaşından sonra turÞzm sektörü, sosyo-ekonomÞk durumundan ve toplumun genel
ÞhtÞyaçlarından etkÞlenerek “güneş-denÞz-kum” turÞzmÞ bÞçÞmÞnde “KÞtle turÞzmÞ” olarak
gelÞşÞm göstermÞştÞr. 1950’ler ve 1960’ların turÞzm anlayışının temel özellÞğÞ daha fazla
turÞzmÞn daha ÞyÞ olduğu ve kÞtle turÞzmÞn en ÞyÞ seçÞm olduğu düşüncesÞyken, 1970’lerde
çevresel, ekonomÞk ve sosyo-kültürel anlamda kÞtle turÞzmÞnÞn tahrÞp edÞcÞ olduğu akademÞk
çerçevede tartışılmaya başlanmıştır. 1980’lere gelÞndÞğÞnde Þse, daha kabul edÞlebÞlÞr
seçeneklerÞ Þçeren alternatÞfler ortaya çıkmış ve alternatÞf turÞzm kavramı, lÞteratüründe yer
almaya başlanmıştır (Weaver, 2001). Bunlar eko-turÞzm olarak tanımlanmakta ve şu hedeflerÞ
bulunmaktadır. Bunlar; doğal ve kültürel mÞrasın korunmasına aktÞf olarak katkıda bulunmak,
yöre halkının refah sevÞyesÞnÞ yükseltmek, yörenÞn doğal ve kültürel mÞrasını turÞstlere
tanıtmak, gerÞ kazanılması mümkün olmayan kaynak kayıpları en aza ÞndÞrmek, turÞste tanıtmabÞlgÞlendÞrme ve yerel halka kültürel, sosyal ve ekonomÞk gelÞşme hÞzmetÞ getÞrmek, turÞstlerÞn
olduğu kadar yerel halkında sürdürülebÞlÞr turÞzm konusunda bÞlÞnçlendÞrÞlmesÞnÞ sağlamaktır
(Turoğlu, ve ÖzdemÞr, 2005) (Öcal, 2017). EkoturÞzm kaynakları olarak nÞtelendÞrÞlen doğal
kaynaklar korunarak değerlendÞrÞlmeyÞ beklemekte ve kırsal halka ekonomÞk katkıda
bulunacak kapasÞteye sahÞp bulunmaktadır.
Ülkemizde turizmin doğal kaynaklara yönelmesi, doğal kaynaklarında hemen hemen tümünün
kırsal alanlarda yer alması, kırsal alanlarda arazi kullanımını değiştirmektedir. Kırsal alanların
çekiciliğini kaybetmemesi için, en kısa zamanda kırsal turizm ögeleri içeren ekoturizme
dönmek gerekmektedir (Doğaner, 2001). Doğal olan ortamlara yapılan seyahatleri ifade eden
doğa turizmi, doğaya nispeten daha az zarar veren turizm türüdür. Doğaya dayalı turizm, kırsal
mekânlarda yapılan rekreasyonel ve macera türü spor faaliyetlerini içine almaktadır. Bu yüzden
çoğu zaman doğa turizmiyle ekoturizm eş anlamlı olarak algılanmaktadır (Özgüç, 1998) (Şahin,
2009). Kuşkusuz rekreasyon amaçlı değerlendÞrecek bÞr alanda, turÞzme konu olacak kaynağın
kalÞtelÞ olması ön koşuldur (Hudson, 1998). Bununla bÞrlÞkte ekonomÞk anlamda başarı, hem
yatırımların hem de tanıtım faalÞyetlerÞnÞn günümüz pazarlama koşullarıyla ya da başarılı
örneklerÞn model olarak alınmasıyla mümkün olabÞlmektedÞr. TurÞzmÞn kaynağı olan doğal,
tarÞhÞ, kültürel, sosyal ve estetÞk değerlerÞn korunup gelÞştÞrÞlerek çekÞcÞlÞklerÞnÞn devamının
sağlanması gerekÞr (Oral ve Şenbük, 1996). Bu alanlar ülkemÞzÞn doğal mÞrasları konumunda
olup, doğal ortamın gelecek nesÞllere bozulmadan aktarılacağı varlıklarımızın bÞr kısmını
oluşturmaktadır (Bahadır, 2013). Bunların bÞr kısmı dağlar arasında saklı kalırken bÞr kısmı da
korumasız olarak Þnsanlarımız tarafından tahrÞp edÞlmektedÞr. Yurdumuzun bu ÞlgÞnç doğa
harÞkaları henüz yeterÞnce tanınıp, tanıtılmış değÞllerdÞr. Dağların yararlanılabÞlÞr
potansÞyellerÞnÞ onların coğrafÞ özellÞklerÞ belÞrler. Çünkü dağlar özellÞkle yükseklÞklerÞ,
lÞtolojÞk özellÞklerÞ, ÞklÞmÞ, bÞtkÞ örtüsü ve hÞdrografÞk özellÞklerÞnÞn sunduğu bÞrçok çekÞcÞlÞğe
sahÞp bulunurlar. ÜstelÞk dağlar dÞğer bazı çekÞcÞlÞklerÞn (DenÞz turÞzmÞ…) aksÞne yılın
tamamında turÞzm potansÞyelÞ olan ünÞtelerdÞr. Ayrıca, dağcılık, kır yürüyüşü, yamaç paraşütü
etkÞnlÞklerÞ açısından da dağların önemÞ Þnkâr edÞlemez (Zeybek, 2003). ÜlkemÞz akarsuları
çevresÞndekÞ doğal, tarÞhÞ, arkeolojÞk, kültürel, otantÞk değerler ve dÞğer turÞzm kaynaklarıyla
bÞr bütün oluşturarak akarsu turÞzmÞ ÞçÞn elverÞşlÞ ortamlara sahÞptÞrler. Çünkü turÞzm türü
tamamen doğal şartlarda gerçekleştÞğÞnden çevreyle uyumlu ve çevre kÞrlÞlÞğÞne neden olmayan
ve ülkemÞz doğal güzellÞklerÞnÞ ön plana çıkartan selektÞf bÞr tür olması sebebÞyle gelecekte
doğa ve macera severlerÞn daha yoğun taleplerÞyle karşılaşması beklenmektedÞr (Akova, 1995)
(Öcal, 2017).
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Doğal, tarÞhÞ ve kültürel kaynakların çeşÞtlÞlÞğÞ, ÞklÞm ve coğrafÞ koşulların farklı turÞzm ürünlerÞ
açısından elverÞşlÞlÞğÞ, mÞsafÞrperverlÞk, yaratıcı ve güçlü bÞr turÞzm endüstrÞsÞ, meslekÞ ve sÞvÞl
toplum kuruluşlarının turÞzme ve koruma-kullanma dengesÞne özen göstermesÞ Türk turÞzmÞnÞn
güçlü yönlerÞdÞr ve bu güç harekete geçÞrÞlmeyÞ beklemektedÞr. İnsanların bÞrbÞrÞnÞ daha ÞyÞ
tanımasının, ortak değerlerden oluşan kültürel ve doğal mÞrasın korunması ve bu mÞras
bÞlÞncÞnÞn yükseltÞlmesÞyle gerçekleşeceğÞne Þnanılmaktadır. Bu amaçla, kültür mÞrasını ortak
Þlkeler doğrultusunda evrensel boyutta korumak amacıyla oluşturan önemlÞ uluslararası
kuruluşlar ve sözleşmeler vardır (EmeklÞ, 2005). ÜlkemÞzde doğal koruma alanları; çeşÞtlÞ
kanun ve yönetmelÞkler Þle sözleşmelerle koruma altına alınmaya çalışılmış, bu sayede
sürdürülebÞlÞrlÞğÞ amaçlanmıştır (Öcal, 2017).
TurÞzm bakımından ÞlgÞ çekÞcÞ doğal oluşumlar genellÞkle yoğun nüfuslu yerleşÞm alanlarından
uzak, doğal çevre özellÞklerÞyle bütünleşen ve erÞşÞlmesÞ genel ÞtÞbarÞyle güç sahalarda ÞlgÞ
çekÞcÞ doğal turÞstÞk kaynaklardır. Bu nedenle geçen yüzyıldan berÞ turÞzm aktÞvÞtelerÞ nedenÞyle
değerlendÞrÞlmektedÞr (Roberts, 1978). TurÞzm açısından önemlÞ olan göller, perÞbacaları,
dağlar, kanyon vadÞler, şelaleler, mağaralar, kıyı şekÞllerÞ, denÞzler, volkan konÞlerÞ, kraterler ve
traverten bÞrÞkÞm şekÞllerÞ, başlıca doğal çekÞcÞlÞklerdendÞr (Polat, vd., 2012). Günümüzde
denetÞmsÞz dağ turÞzmÞ, pek çok dağlık alanın doğal ve kültürel değerlerÞnÞn bozulmasına neden
olmuş ve olmaya da devam etmektedÞr. Dağlık alanların yönetÞmÞnde turÞstlerÞn ÞsteklerÞ, yerel
halkın ÞhtÞyaçları ve doğal ve kültürel kaynakların korunması arasında özenle bÞr denge
sağlanmalıdır. Çünkü sürdürülebÞlÞr dağ turÞzmÞ, yoksulluğun azaltılması, doğal ve kültürel
çevrenÞn korunması ve zÞyaretçÞ tatmÞnÞnÞ Þçeren kapsamlı bÞr planlamayı gerektÞrÞr (Somuncu,
2004). Böyle bÞr yaklaşım, uzun vadelÞ turÞzm hedeflerÞne ulaşmayı kolaylaştırır (Doğanay,
2009).
Hassas ekosistemler olan dağlar, dünyanın karasal kısmının % 24’ünü oluşturmakta ve
dünya nüfusunun da % 10’u dağlık bölgelerde yaşadığı tahmin edilmektedir (Somuncu, 2003:
65-66). Ekonomik ve ekolojik potansiyeller, dağlara yönelen ve giderek artan bu ilginin temel
nedeni olarak belirtilebilir. Çünkü dağlık alanlar atmosfer sirkülasyonu, su ve besin döngüsü,
maden, tarım, orman, enerji, turizm ve biyolojik çeşitlilik üzerinde önemli işlevlere sahiptir
(Gönençgil, 2003: 55-57). Pek çok dağlık alandaki ekonomik koşullar son derece yetersizdir.
Topografik şartlar ile iklim etmenleri, özellikle ekip-biçme faaliyetlerini sınırlandıran doğal
faktörler olarak başta gelir. Bununla birlikte ülkemizde dağlık alanlar, geçmişten günümüze,
daha çok hayvancılık amaçlı olarak kullanılmaktaydı. Daha açık bir ifade ile üst zon, alt zonun
yardımcı bir ekonomik sahası durumundaydı. Böylece yararlanma sahalarının sınırlarının
genişlemesi yanında, üst zonu da alt zona benzetme çabaları hız kazanmıştır. Doğal ortam
özellikleri nedeniyle bu zorlamanın çeşitli olumsuzluklara neden olduğu açıkça görülmeye
başlanmıştır (Tunçdilek, 1985: 152-154). Ancak son yıllarda, bazı dağlık sahalarımızda
sürdürülen tarımsal faaliyetler özellikle de hayvancılık, turizm sektörü karşısında ikinci
dereceye düşmüştür. Turizm faaliyetleri dağlık mekânlarda köylülerin ekonomik durumlarını
düzelmede önemli rol üstleneceği unutulmamalıdır.
Dünya Turizm Örgütüne göre turizmde en hızlı büyüyen sektör doğa turizmi ve onun bir alt
bölümünü oluşturan ekoturizm, yılda %10-50 arasında gelişme göstermektedir (Başak, 2004).
2006 yılı itibariyle dünya toplam gelirinin%10,3’ünü ve 234 milyon çalışanla dünyadaki toplam
istihdamın %8,2’sini sağlayan seyahat ve turizm sektörü, birçok ülke için olduğu gibi Türkiye
içinde ekonomik büyüme ve kalkınmanın anahtar sektörlerinden biridir (Hayvalı, 2009). Dünya
Kaynakları EnstÞtüsü’ne göre de 1990’lı yıllarda turÞzmÞn genel büyüme hızı yıllık ortalama %4
Þken bu hız doğa seyahatlerÞ segmentÞnde %10-30 arasında seyretmektedÞr. Dünya TurÞzm
Örgütüne göre, ekoturÞzm ÞçÞn yapılan seyahat harcamalarının dünya turÞzm ortalamalarının 5
katı kadar hızlı olduğunu ve hızla arttığını belÞrtmektedÞr (Tursab, 2002). EkoturÞzm gelÞrlerÞnÞn
büyük ölçüde bu tur turÞzmÞn yapıldığı yöre Þnsanına büyük yarar sağladığı ve bu Þnsanların
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daha çok toplumun en yoksul kesÞmÞnÞ oluşturan dağ ve orman köylülerÞ olduğu
düşünüldüğünde, bu kesÞmÞn ekonomÞk olarak ÞyÞ duruma geleceklerÞ bellÞdÞr (Özgen, 2010).
TurÞzmde doğal ve kültürel özellÞklerÞn kullanılmaya başlanması Þle turÞstlerÞn çevre dostu
aktÞvÞtelerÞ tercÞh etmelerÞ çevrenÞn korunmasına ve yerel halkın ekonomÞk olarak kalkınmasına
katkıda bulunmaktadır. Böylece turÞzm gelÞşmekte olan ülkelerÞn ekonomÞk gelÞrlerÞnÞ
arttırmada önemlÞ sektör halÞne gelmeye başlamıştır. Son 20 yılda gelÞşmekte olan ülkelerde
Þzole kırsal bölgelerde bulunan doğa koruma alanlarında turÞzm faalÞyetlerÞ artmıştır (Nepal,
1997) (Mansuroğlu, 2006). TürkÞye’de kırsal turÞzmÞn, sayısız yararları göz önüne alındığında
ülkemÞz turÞzmÞne büyük destek verebÞlÞr. TürkÞye’de son yıllarda kıyı turÞzmÞne alternatÞf
turÞzm olarak ortaya çıkan yayla ve dağ turÞzmÞ büyük önem taşımakta ve bu sahalarda doğal
mekânlar fazla bulunmaktadır. ÜlkemÞz ortalama yükseltÞsÞ fazla olan bÞr ülke olduğu ÞçÞn
dağlık alanlarda akarsu ağ sÞstemÞ de çok gelÞşmÞş durumdadır. Bu sahalar doğal olarak hala
varlığını sürdürmekte ve kırsal sahalarda akoturÞzm potansÞyelÞ yüksek yerler olarak turÞzme
açılmayı beklemektedÞr. Bugün ÞçÞn az sayıdakÞ köyümüzün gerçek anlamda kırsal turÞzme
açıldığı görülürken, büyük bÞr potansÞyelÞn varlığını da bÞlmekteyÞz. Kırsal kültür açısından
bÞrbÞrÞnden farklı özellÞkler sunan coğrafÞ bölgelerÞmÞzden başlayarak yörelerÞmÞze,
beldelerÞmÞze ve köylerÞmÞze Þnen bÞr ayrıntının saptanması oldukça güçtür (Soykan, 2003).
AkdenÞz kuşağı üzerÞnde ekoturÞzm potansÞyelÞ yüksek olan sahalarda, Güney Toroslarda doğa
harÞkası dağlık alanlar üzerÞnde akarsu vadÞlerÞ ve kanyonlar fazla dÞkkat çekmektedÞr. Çalışma
sahamızı oluşturan AkdenÞz BölgesÞ’ndekÞ Güney Toroslar’da KaraÞsalı Þlçe sınırları ÞçÞnde
dağlık sahalarda el değmemÞş doğa harÞkası yerler fazla dÞkkat çekmekte ve buraları görmek
ÞçÞn Þnsanlar bÞlÞnçsÞz bÞr şekÞlde ekoturÞzm faalÞyetlerÞnde bulunmaktadır. KaraÞsalı ve Pozantı
ÞlçesÞ sınırlarında bulunan Çakıt Akarsuyu Toros dağları arasında kanyon vadÞlerden oluşan bÞr
doğa harÞkasıdır. Bu doğal ortamdakÞ el değmemÞş sahaların tarÞhÞ-kültürel mÞraslarıyla bÞrlÞkte
turÞzm potansÞyelÞnÞn ÞyÞ bÞr şekÞlde değerlendÞrÞlmesÞ ÞçÞn projeler üretÞlmelÞdÞr (Öcal, 2017).
AkdenÞz BölgesÞ’nde Güney Toroslar üzerÞnde çalışma sahamızı oluşturan KaraÞsalı ÞlçesÞ
Boztahta köyü sınırlarındakÞ, Seyhan nehrinin bir kolu olan Eğlence Çayının oluşturduğu
Dokuzoluk Kanyonu, Güney Torosların Adana bölümündedir.
Çalışma Alanı
AkdenÞz BölgesÞ’nÞn Adana Bölümü’nde Güney Toroslar üzerÞnde Seyhan nehrÞnÞn bÞr kolu
olan Eğlence Çayının oluşturduğu Dokuzoluk kanyonu Adana ÞlÞnÞn KaraÞsalı merkez ÞlçesÞ
Boztahta köyü sınırları ÞçÞndedÞr. Dokuzoluk başlangıcı talveg yükseltisi 700m olup kanyon
bitişi talveg yükseltisi 260 m’den oluşan 10km uzunlukta bir kanyondur (Şekil 1).
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Şekil 1. Karaisalı Merkez Boztahta Köyü Dokuzoluk Kanyonu Lokasyonu.
Araştırmanın Amacı ve Önem†
Bu araştırmanın amacı, Seyhan nehrÞnÞn bÞr kolu olan Eğlence Çayının oluşturduğu Dokuzoluk
kanyonunun, doğal güzelliklerinin ve ekoturizm potansiyelinin kırsal kalkınma için
planlanmasıdır. Dokuzoluk kanyonunun doğal mirası, Toroslar üzerinde yaşayan yerel halk
tarafından değerlendirilmeyen, fazla bozulmamış ender yerlerden biridir. Ülkemizin doğal
zenginliğinin yöre kalkınmasında aktif hale getirerek bu çekiciliklerin turizm sektöründe
sürekliliğini sağlamaktır. Burası Akdeniz Bölgesi’nin Adana şehrine çok yakın mesafede,
Adana halkı tarafında sürekli ziyaret edilen doğa harikası bir kanyondur. Adana şehrinin sıkıcı
şehir hayatından kaçarak insanların nefes aldığı doğal sahalardan bir tanesidir. Karaisalı İlçe
merkezi Adana’nın merkez ilçelerinden biri olmasına rağmen, ilçe sınırlarının şehre yakınlığı
ve dağlık kütlelerle akarsu ağlarını zenginliği Adana insanını buraya çekmektedir.
Yöntem
Karaisalı ilçe sınırları içindeki Dokuzoluk Kanyonu, doğal mirasının kırsal kalkınma
çalışmaları, ekoturizm ve kırsal kalkınma kapsamında değerlendirilmek için arazi çalışmaları
coğrafi bilgi sistemleri teknolojileri kullanılarak ve yöre halkıyla mülakatlar yapılarak coğrafi
perspektifle değerlendirilmiştir. Kanyon ve çevresinde 10 km’yi kapsayan sahada çalışmalar
yapılarak fotoğraflar çekilmiş ve farklı mevsimlerde arazi çalışması tekrarlanmıştır.
Dokuzoluk ve çevresinin ekoturizm potansiyeli belirlenerek uygun projeler önerilecektir.
Dokuzoluk Kanyonunun Doğal Özell†kler†
Dokuzoluk kanyon başlangıcı talveg yükseltisi 700m olup kanyon bitişi talveg yükseltisi 260
m’den oluşan 10km uzunlukta bir kanyondur. Seyhan Nehri’nin önemli bir kolunu oluşturan
544 km2 havza alanı ile Eğlence Çayı’nın vadi yamaçları 500’’nin üzerinde yüksek eğime
sahiptir (Şekil2).
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Şekil 2. Dokuzoluk Kanyonunun Topoğrafya Haritası.
Dokuzoluk Kanyon sahası Kuaternerde konglemeralar, Orta Miyosendeki marn, çakıllı silktaşı,
çakıllı kumtaşı, kumlu kireçtaşı, Kretasede ofiyolit, Triyasta dolomit, kireçtaşı, Jura da silktaşı
ve kumtaşından oluşmuştur (Şekil 3).
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Fiziksel Çevre
Ziyaretçilerin,
destinasyonların
sahip olduğu
fiziksel kanıtlar
bağlamında
değerlendirmelidir.

Manzara

Atmosfer

Konum
Korunan
Çevre

IV. International Symposium on Educational and Social
Sciences in Turkish Cultural Geography
27-30 June 2018/Baku-Azerbaijan

“Kız kulesinin onun tepesinden güzel bir Bakü ve Hazar denizi manzarası
var.”
“Old City Bakü manzarası tek kelimeyle muhteşem.”
“Işıklandırma sayesinde akşam ayrı güzel görünüyor, gündüz ayrı güzel.”
“Gece manzarası harika.”
“Burası sanki şehir içinde bir şehir. Çok antik bir ortam.”
“Tertemiz ve etkileyici bir şehir.”
“Açıkçası Bakü‟nün bu kadar güzel bir yer olduğunu gitmeden önce
bilmiyordum, şaşırtıcı derecede özel ve güzel bir şehir, en güzel yeri de eski
şehir.”
“Modernleşmeye çalışan ülkenin otantik yüzü.”
“Essiz ve harika bir yer.”
“Eski şehir‟ surlarla dışarıdan ayrılan kendine özgü otantik bir bölge,”
“Bakü‟de Hazar Denizinin dibinde Azerbaycan tarihini görüp
soluklayabileceğiniz mükemmel bir ortam.”
“Ulaşım için kolayca metro ile yada sahilden yürüyerek ulaşılabilen,”
“Bakü‟nün ortasında çok iyi bir şekilde restore edilmiş ve korunmuş içeri
şehir denilen tarihi bir mekân.”
“Eski şehir surlarla çevrili güzel korunmuş ve restorasyonu iyi yapılmış
bir şehir. Şehir bu noktanın çevresine doğru genişlemiş.”
“Surlarla çevrili Çok iyi korunmuş eski şehir.”
“Çok şirin ve eski güzelliği iyi korunmuş bir bölge!”
“Binalar çok hoş. Eski hali ile korumaya çalışmışlar.”
“Azeriler bu eski kenti çok güzel biçimde temizlediler ve ziyarete
sundular. Eski kent sokakları yürünerek gezilecek bir alan. Bölgedeki
yapılar çok ilginç.”

Yeme-içme kültürüne yönelik boyutun içerikleri ise Tablo 4’de görüldüğü üzere lezzet,
yemek çeşidi ve yeme-içme işletmelerinin zenginliği olarak ortaya çıkmıştır. Tabloya göre
ziyaretçiler destinasyon deneyimleri esnasında tattıkları yöresel yemekleri, tatlarını ve bu
yemekleri sunan işletmelerin zenginliğini önemsemişlerdir.
Tablo 4. Yeme-İçme Kültürü, İçeriği ve Alıntılar
Boyut ve Anlamı
Yeme – İçme
Kültür

Alt Boyut
Lezzet

Ziyaretçilerin,
destinasyon
deneyimleri anında
yerel mutfak
kültürüne yönelik
beğeni ve
meraklarına
yönelik ifadelerdir.

Yemek Çeşidi

Yeme-İçme
İşletmelerinin
Zenginliği

Alıntılar
“Burada Azerbaycan‟ın tadı muazzam olan yemeklerinden de
tadabilirsiniz.”
“Otantik lezzetleri tatmak için lokanta ve çay bahçeleri var.”
“Haçapuri şaşlık samsa mutlaka yemek gerekli.”
“Görülmeye değer ...yemek çeşitleri çok fazla.”
“Oldcitybaküde mutlaka kahvaltı yapın.”
“Birkaç tane hoş restoran var, onlarda millî yemeklerden tatmayı ihmal
etmeyin.”
“Arada dinleneceğiniz ve çay içebileceğiniz otantik çay kafeleri var”
“Firuze'de de yemeği yiyip günü tamamlarsınız.”
“Yorulduğunuzda dinlenebileceğiniz güzel parklar ve kafeler, yemek
yeme yerleri var.”
“Old Bakü etrafı lüks top marka ile dolu ( DolceGabbana, Bottega,vb)
ayrıca Fransız kafeler de olan bir bölgededir.”

Tablo 5’de kaçış boyutu ile ilgili içerikler incelenmiştir. Bu boyutta iki alt tema ortaya
çıkmaktadır. Bu alt temalar geçmişe yolculuk ve duyguları içermektedir. Ziyaretçiler, şehrin
tarihsel dokusuna atıfta bulunarak geçmişe yolculuk yaptıklarını belirtirken, destinasyonu
İstanbul ile kıyaslamışlardır. Duygu içeriğinde ise kendisini evinde gibi hisseden ziyaretçi
öne çıkmaktadır.
Tablo 5. Kaçış Boyutu, İçeriği ve Alıntılar
Boyut ve Anlamı

Alt Boyut

Alıntılar
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Kaçış

Geçmişe
Yolculuk

Ziyaretçilerin
destinasyon
deneyimleri
boyunca
hissettikleri duygu
ve hislerdir.
Duygular
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“Her şey eskiden kalma gibi.”
“Buraya geldiğinizde kendinizi zaman yolculuğunda eskiye gitmiş gibi
hissedeceksiniz.”
“Geçmiş ancak bu kadar iyi korunabilir. Buram buram tarih kokuyor.”
“Görülmeye değer her yerden tarih fışkırıyor, sanat şehrin her
köşesinde.”
“Eski İstanbul'daki küçük taş binaların bulunduğu gibi küçük sokaklar,
taş evler görülmeye değer. Benim için nostalji oldu. Bakü'nün güzel
yerlerinde birisi...”
“…modern çağın arasında eskiye dönüş..”
“…çok keyifli bir geziydi.”
“hala o eski dokuyu koruyan ve sizi evinizde gibi hissettiren şahane bir
bölge.”
“Gezenleri gerçekten kendisine hayran bırakıyor. İçeri şehrin
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Literatürde konaklama ve destekleyici hizmetlerde akademisyenler tarafından destinasyon
unsurları kapsamında değerlendirilmiştir. Ancak, bu betimleyici çalışmada şaşırtıcı bir
şekilde bu boyutlar keşfedilmemiştir (Usta, 2008; Bahar ve Kozak, 2005; Seaton ve Bennett,
1996; Medlik, 1993). Bu bağlamda Bakü’nün tarihi ve kültürel değerlerinin, yemek –içme
kültürünün, yerel halkın karakteri daha önemli boyutlar olarak ortaya çıkmıştır. Yine aynı
izimler tarafından ulaşılabilirlik ve alt yapı bağlamında değerlendirilen şehir ulaşım içeriği
bu çalışmada fiziksel çevre boyutundan ortaya çıkmıştır. Bahar ve Kozak (2005), aktiviteler
olarak ifade ettiği boyutu yönelik ise bu çalışmada gezilecek yerler ifade edilmiştir. Bu
çalışmada duygular ve geçmişe yolculuk olarak ifade edilen bir boyut keşfedilmiş olup, bu
çalışmada bir farklılık yaratmıştır. Nitekim Kim (2014; 2010) duyguları hatırlanabilir
destinasyonları oluşturan unsur bağlamında değerlendirmiştir. Kaldı ki bu çalışmada
verilerin bir yorum sitesinden alındığı göz önüne alındığında, Kim’in belirttiği gibi
duyguların hatırlandığı ve yorumlarda Bakü destinasyonu ile bağlantılı şekilde anılara ilişkin
ifade edildiği görülmüştür. Turistlerin duygularını ve hislerini tetikleyen reklamların ve
tanıtım videolarının çekilmesi destinasyon pazarlaması açısından çok önemlidir. Bazı
destinasyonlar ulusal ve uluslararası etkisini yükseltmek için destinasyonlarına uygun
festival ve şenlikler gerçekleştirerek, çekicilik ve farklılıklarını ortaya koymaya
çalışmaktadırlar. Özellikle, kentsel destinasyonlar tarihi atmosferlerini festivaller için
kullanarak turistleri çekmeye çalışmaktadırlar (Prentice ve Andersen, 2003). Bu bağlamda
da Bakü’nün zengin çekicilikler etkinlik pazarlaması bağlamında da kullanılmalıdır.
Türk ziyaretçiler için önem arz eden destinasyon unsurlarının keşfi Bakü’nün tanıtımı ve
destinasyonun pazarlanması bağlamında önemlidir. Hsu ve diğerleri (2004), destinasyonların
çoklu satışa uygun olmadıklarını, aynı fiziksel alanın farklı tüketici gruplarına farklı
nitelikler esas alınarak pazarlanması gerektiğini vurgulamaktadır. Bu bağlamda, yalnızca
Türk ziyaretçilere odaklanan bu çalışmanın sonrasında farklı turist gruplarına uygulanmalı
ve daha genellenebilir sonuçlara ulaşılması gerekmektedir.
Bu araştırmanın bir takım kısıtları bulunmaktadır. Çalışma da yalnızca Türkçe yorumlar
değerlendirilmiştir. Dolayısıyla bulgular çalışmanın Bakü’yü ziyaret eden Türk turistlerin
örneklem olarak seçildiğini göstermektedir. Bu bağlamda gelecek çalışmalarda farklı dil
yorumları da çözümlenerek milletler arası farklılıklar betimleyici olarak keşfedilebilir.
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Türkiye’de Tarih Ders Kitaplarında Sovyet/Rus İmgesi
Soviet/Russian Image in Turkish History Textbooks
Mustafa Şahin*
Mehmet Soysal**
Bu araştırmanın amacı Türkiye’de tarih ders kitaplarında Sovyet/Rus imgesini Atatürk, İnönü ve
Demokrat Parti dönemlerinde incelemektir. Ders kitapları 20. yüzyılın son çeyreğine kadar öğrencileri dış
dünyaya ve dünya tarihine açan temel araç olarak düşünülmüştür. Bilim ve teknolojide meydana gelen gelişmeler
sonucunda tarih ders kitaplarının kültürlerarası bağ kurma ve sosyalleştirme sürecindeki rolü daralmış olsa bile,
önemi hala sürmeye devam etmektedir. Diğer derslerde olduğu gibi, geçmişten günümüze Türkiye’de ilk ve
ortaöğretimde tarih eğitimi, Talim ve Terbiye Kurulu tarafından kabul edilen ders kitabına bağlı kalınarak
işlenmekte; derslerde öğretmenin telkini önemli rol oynamaktadır. Tarih ders kitaplarında Rusya ve Ruslar en sık
sözü edilen konulardan biridir. Tarih boyunca coğrafi yakınlıkla birlikte etki alanlarının çakışmasından dolayı
Türk-Rus ilişkileri rekabetçi bir zeminde gelişme göstermiş, işbirliği ve ittifakların egemen olduğu dönemler ise
sınırlı kalmıştır. Bu araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman ve belge incelemesi tekniği
kullanılmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre, ders kitaplarında Sovyetler Birliği’nin hem adı hem de
sıfatlandırılması sözü edilen dönemlerde farklılık göstermekte; Atatürk dönemi tarih ders kitaplarında Sovyetler
birliğine daha çok yer verilmektedir. Tarih ders kitaplarında, dünya konjektörünün de bir gereği olarak Sovyetler
Birliği’ne Atatürk döneminde dostane atıflarda bulunulmasına rağmen, konjektörün değişmesi ve karşıt
kutuplarda yer alınması sonucu İnönü döneminden başlayarak bakış değişmiş ve “diktatörlük” olarak anılmaya
başlamıştır. Demokrat Parti dönemi kitaplarında kullanılan dil, zamanın iç ve dış dinamiklerinin de etkisiyle daha
sert bir söylem halinde yansımıştır.
Anahtar sözcükler: Rusya, Sovyetler Birliği, Tarih Ders Kitapları, Tarihyazımı, Türkiye
The purpose of this research is investigating Soviet/Russian image in Atatürk, İnönü and Democrat Party
periods in Turkish history textbooks. Textbook had thought to be the main instrument that opens students to outside
world and to world history until the last quarter of 20th Century. The importance of history textbooks in
constructing intercultural bounds and the role in socialization is lasting although it has narrowed due to the
developments in science and technology. In elementary and middle school levels, history education had been
processed according to the textbooks that had been accepted from board of education and training from past to
present; suggestions of instructors have been played an important role in classes. Russia and Russians are among
the most mentioned subjects in classes. Throughout the history, due to the geographical proximity and to the
conflicts because of the sphere of influence Turkish-Russian relations have been developed in a competitive
environment; periods of cooperation and alliance remained limited. In this research, document analysis within
qualitative research methods had been used. According to outcomes of the research, in textbooks both the name
of the Soviet Union and the qualification of it differs depending on the mentioned periods; more place had been
given to the Soviet Union in the period of Atatürk. Despite that there are friendly ascriptions in the period of
Atatürk as a necessity of the world conjecture, Soviet/Russian image had changed starting from the period of İnönü
when the conjecture changed and countries took part in opposite sides, and the Soviet Union had started to be
mentioned as “dictatorship”. The tongue used in the period of Democrat Party had toughen due to the effects of
inside and outside dynamics of the time.
Keywords: Russia, the Soviet Union, History Textbooks, Historiography, Turkey.

Giriş
Ders kitapları 20. yüzyılın son çeyreğine kadar öğrencileri dış dünyayı tanımak için temel
araçlardan biri olmuştur. Bilim ve teknolojide meydana gelen gelişmeler sonucunda tarih ders
kitaplarının öğrencileri kültürlerarası bilinçlendirme rolü daralmış olsa bile önemi sürmeye
devam etmektedir.
Diğer derslerde olduğu gibi, Türkiye’de temel eğitim ve liselerde tarih eğitimi, Talim ve
Terbiye Kurulu tarafından kabul edilen ders kitabına bağlı kalınarak işlenmekte ve derslerde
öğretmenin telkini önemli rol oynamaktadır. Bu günümüzde böyle olduğu gibi geçmişte de aynı
şekilde gerçekleşmiştir. Diğer ülkeler ile karşılaştırıldığında temel eğitim ve daha çok lise tarih
ders kitaplarında Rusya ve Ruslar en sık sözü edilen konulardan biridir. Tarih boyunca coğrafi
yakınlıkla birlikte etki alanlarının çakışmasından dolayı Türk-Rus ilişkileri rekabetçi bir
*
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Yapılan literatür incelemesinde Türk-Rus/Sovyet ilişkilerine yönelik temel eserler arasında
Acar,63 Bilge,64 Gürsel,65 Gürgüç,66 Gürün,67 Hasanlı,68 Kocabaş,69 Kumkale,70 Kurat,71
Okçu,72 Qasımlı,73 Saray74, Türk-Rus İlişkilerinde 500 Yıl Sempozyumu75 ve Yılmaz & Yakşi76
tespit edilmiştir. İlgili çalışmalarda daha ziyade Türk-Rus/Sovyet ilişkilerinin siyasi yönüne yer
verildiği görülmüştür. Koleskinov’un77 çalışmasında ise Atatürk Dönemi Türk-Rus ilişkileri
siyasi, ekonomik ve kültürel boyutlarıyla belgelere dayalı olarak incelenmiştir. Bu konuyla
ilişkili iki yayın ise Aktaş78 ve Tekin’in79 araştırmalarıdır. Her iki araştırmacının çalışmasında
tarih ders kitaplarındaki Rus imajı üzerinde durulmuştur. Şimşek & Meherremova’nin80
çalışmasında ise Rusya tarih ders kitaplarında Osmanlı-Türk imgesi üzerinde durulmuştur.
Tarih ders kitaplarında Rusya imgesini konu alan bu araştırmayı özgün kılan temel öge, erken
Cumhuriyet döneminden 1960’lara kadar geçen süreçte ilkokul, ortaokul ve liselerde
okutulmuş olan tarih ders kitaplarının bizzat incelemek için birincil kaynaklara ulaşılmış
olmasıdır. Sözü edilen çalışma bu yönüyle diğer çalışmalardan ayrılmaktadır. Bu yönüyle ve
konu itibariyle tarih ders kitaplarında karşılaştırmalı olarak Atatürk, İnönü ve Demokrat Parti
Rusya imgesini elen alan bu araştırmanın orijinal olduğu düşünülmekte ve ilgili literatüre katkı
sağlayacağı umulmaktadır.
Yöntem ve Materyal
Betimsel tarama modelindeki bu çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman ve belge
inceleme tekniği kullanılmıştır. Bilindiği üzere, doküman incelemesi, araştırılması hedeflenen
olgular hakkında bilgi içeren yazılı materyallerin sistematik yöntemlerle analizini kapsar.81
Araştırmada Atatürk, İnönü ve Demokrat Parti dönemlerinin tarih ders kitaplarında farklılıklar
olabileceği hipotezinden hareketle kurgulanmıştır. Bu araştırmanın temel kaynakları yukarıda
ifade edilen ve üç dönemi temsil ettiği düşünülen ilkokul, ortaokul ve lise tarih ders kitapları
arasından seçilmiştir. Sözü edilen ders kitaplarında 20. yüzyıl süresince Türk-Rus/Sovyet
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