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ÖN SÖZ
Büyük gayret ve fedakârlıklarla, örnek nitelikte bir uyum ve dayanışma sonucunda Uluslararası
Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu’nun üçüncüsünü gerçekleştiriyoruz.
İlkini üç yıl önce Üniversitemizin ev sahipliğinde Niğde’de düzenlediğimiz Uluslararası Türk
Dünyası Araştırmaları Sempozyumu’nun ikincisi Kazak Kızlar Devlet Pedagoji Üniversitesi’nin
organizasyonuyla Kazakistan’ın başkenti Almatı’da gerçekleştirildi.
Bu yıl kadim Türk yurdu Azerbaycan’da Bakü Avrasya Üniversitesi’nin ev sahipliğinde
düzenlediğimiz Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu’nu her yıl farklı bir bağımsız ya
da özerk Türk Cumhuriyeti’nde düzenlemeyi planlıyoruz. Bu yolla Türk dünyası üzerine çalışmalar yapan
bilim insanlarını Türk coğrafyasının farklı yerlerinde bir araya getiren, güçlü bağlarla ve iletişim
kanallarıyla birbirine bağlı bilim insanlarının oluşturduğu büyük bir akademik platform ortaya çıkarılmış
olacaktır.
Sempozyumda Türk Dünyasını ilgilendiren her türlü konunun akademik düzeyde tartışılması,
sorunlara çözüm üretilmesi ve ortak projelerin geliştirilmesine zemin hazırlanması amaçlanmaktadır.
Oluşacak sinerji ve ortaya çıkacak netice ile Türk Dünyasını ilgilendiren her konuda nitelikli bilgi
üretimine katkı sağlanmış ve yeni bakış açıları sunulmuş olacaktır.
Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu’nun bu yıl Bakü’de düzenlenmesi Türk
Dünyasına yönelik yapılan bilimsel çalışmalar tarihi açısından da ayrı bir önem arz etmektedir. İçinde
bulunduğumuz yıl, Türk Dünyasının ortak bilimsel çalışmaları ve Türklük bilimi çalışmaları açısından bir
dönüm noktası niteliği taşıyan Bakü Türkoloji Kongresi’nin 90. Yıldönümüdür.
1926 yılında Bakü’de gerçekleştirilen, Bakü Türkoloji Kongresi’nden 90 yıl sonra aynı coğrafyada,
benzer amaçlarla Türk Dünyasının birçok bölgesinden gelen birbirinden değerli bilim insanlarıyla bir
arada olmak bizler için büyük bir mutluluk vesilesidir.
Bu duygularla, III. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu’nun beklentilere cevap
verecek sonuçlar doğurmasını ve Türk Dünyasının sorunlarına bilimsel çözümler üretilmesine katkı
sağlamasını diliyor, saygılar sunuyorum.
Prof. Dr. Adnan GÖRÜR
Niğde Üniversitesi Rektörü
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АЛҒЫ
Баршаларыңызға Ер-түріктің бесігі атанған қасиетті Тұран жерінен жалынды сәлем!
Бүгінгі күні тұтаса бас қосуымыз бүкіл Түркі дүниесінің даңқын асқақтатып отыр. Бұл жиын
Түркі халықтарының бірлігін нығайтатын, халықтар арасындағы татулық, бірлік пен ынтымақтастықтың әлеуетін арттырып, түркі халықтарының бай мәдени-тарихи мұрасын насихаттау
жұмыстарын жандандыратын, түркітілдес мемлекеттердің халықаралық сахнада біріккен
ұстаныммен пікір алмасуына мүмкіндік беретін келелі кеңеске айналды.
2014 жылы Түркияның Нийде қаласында өткізілген І Халықаралық түркі әлемі зерттеулері
симпозиумы түркі әлемін жаңғыртудың өзіндік бастамасы болды. Нийде университетінің,
М.Ақмулла атындағы Башқұрт мемлекеттік педагогикалық университетінің және Қазақ
мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінің арасындағы өзара бірлескен ынтымақтастық
келісім-шарты негізінде ұйымдастырылған алғашқы симпозиум жоғары деңгейде өткені белгілі.
Әлемнің 18 мемлекетінен келген ғалымдардың қатарында Қазақстан Республикасының 10 іргелі
жоғары оқу орнынан 130-ға жуық ғалымы болып, түркі әлемінің тарихы мен танымын зерттеуге өз
ғылыми еңбектерін ұсынды. Олардың даму көшіне айтарлықтай үлес қосқандарын зор
мақтанышпен атауға болады.
Өткен жылы Бөрілі байрақты Көк Түркінің өкілдері Орталық Азияның жауһары Алматы
төрінде бас қосып, түркі дүниесінің тұтастығын сақтау, түбі бір мәдениетіміз бен
руханиятымызды зерттеп-зерделеуді қолға алу, түркі әлемінің әлеуетін арттырып, оның орнықты
дамуына мүмкіндік жасау мәселелерін көтерді. Көп дүние талқыға түсіп, зерттелді. Түркі әлемінің
ғалымдары пікірлерін ортаға тастап, тәжірибелерімен алмасты.
3000 жылдық тарихы бар үлкен өркениет Түркі әлемі өзгелермен салыстыруға келмейтін,
Батыс пен Шығыстан бөлек дара қоғам. Бай рухани құндылықтарымен өрілген ерекше
мәдениеттің ошағы. Түркілердің руханиятын, ержүректілігін, даралығы мен тектілігін толығымен
бойына сіңірген Ұлы Дала елі Қазақстан бұл өткен тарихын әспеттеп, барынша қадірлеп келеді.
Баршамызға ортақ түркі мәдениеті, әдет-ғұрпы, тарихы, жалпы мұрасы жаһанданудың
ыстық алабымен бетпе-бет келіп тұрғанын жасыруға болмайды. Ғалымдардың алдында
бабаларымыздың ұлы мұрасының мән-мағынасына бойлап, заманауи тұрғыдан терең зерттеп,
зерделеп, жіктеу, оларды жарияға шығару, әр деректердің басын қосып, бүтін қылу өте ауқымды,
соқпағы мол, қиын шаруа екенін мойындаймыз. Қазіргі қолда бар деректер, бәрімізге ортақ түркі
тілі, аспан астындағы таңбалар, мұражайлар Түркі әлемін өз дәрежесінде мәртебелеп тұрған жоқ.
Көптеген жәдігерлер жердің қойнауында, әлі зерттелмеген күйде жатыр.
Дегенмен, «Бірлік бар жерде тірлік бар» демекші, осындай ірі талқылауларымыз ежелгі ата
мұрамызды зерттеуге, тануға, насихаттуға, олардың інжу-маржандарын өскелең ұрпаққа жеткізуге
кеңінен жол аша түсетіні сөзсіз. Ортақ тарихымыз бен түбімізді зерделеу баршамызға керек ең
зәру қажеттіліктен туындап отыр. Бұл бабалар аманатына деген адалдық.
Бағыты мен мақсаты айқын басқосу түркі әлемінің рухани бірлігін нығайтуды, мәденирухани құндылықтарды, тарихи жәдігерлерді зерттеуді дамытуға үлес қоспақ. Осы өте маңызды
ғылыми бастамамыз, симпозиум жұмысы өміршең әрі табысты болсын демекпін.
Өткен ғасырлардың ғалымдары, түркітанушылар ұраны Көкбөрі түркілердің бай мұрасын,
мәдениеті мен болмысын қал-қадірінше айтып кетті. Өмірден өткен түркілердің ұлылығын, асқан
данышпан болғанын сонау грек тарихшысы Геродот, 120 жыл бұрын Орхон-Енисей
жазбаларының құпия сырын ашқан дат ғалымы Вильгельм Томсен әлемге паш етті. В.Радлов,
Л.Гумилев, А.Марғұлан, К.Акишев, К.Байпақовтар бізге түркілердің ат құлағында ойнаған жаугер
халық екенін жеткізді. «Түркілердің тағы бір ерекшелігі өзге елдер сияқты өздері жаулап алған
жердегі халықтарды жаппай қырып-жойып, геноцид жасаған жоқ. Себебі, түркілер алдымен
үлкенді сыйлап, аруаққа тағзым еткен және зұлымдық дегенді білмейтін табиғат діні Тәңірге
табынса, соңынан адамды ұлты мен нәсіліне бөлмей, барлығын ағайын деп қарайтын мұсылман
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дінін ұстанды» делінген дерек біздің ата-бабамыздың әлем алдындағы ең гуманист болғанын
айғақтайды.
Өз кезегінде бүгінде баба ошағы саналатын мемлекет атауын қалаған Қазақ хандығының
хан-сұлтандары да жауға жасырын шаппаған, көрші мемлекеттермен стратегиялық бағытта әркез
келісімде, бейбітшілікте болуды көздеген. Бұл үрдіс жаудан қорыққаннан емес, жөнсіз қан төгісті
болдырмаудың мақсатында жасалды. Алаш жұртының ақ пейілі, бауырмалдығы мен мейірімділігі
қанында бар қасиет.
Бүгінде осы тарихи дәстүр жалғасын тауып, ҚР Тұңғыш Президенті-Елбасы Нұрсұлтан
Әбішұлы Назарбаев әлем алдында ядролық қарудан азат, бейбіт әлем құрудағы Жаһанның басты
күрескері ретінде мойындалып отыр. Бұл біз үшін үлкен мақтаныш! Дәл осы бағыт, осындай саяси
бағдар бүкіл түбі бір түркі елдерінің биік ұстанымы болуы қажет.
Қазіргі таңда адамзат күрделі жаһандық дағдарысты бастан кешуде. Бұл өз кезегінде қандай
да бір соғыс әрекеті жағдайын туындатып, қарым-қатынасты одан сайын нашарлататыны сөзсіз.
Континенттер арасындағы қырғи-қабақ қақтығыстар, жер, билік пен мұнай дауы, діни көзқарастар,
лаңкестік әрекеттер жыл сайын миллиондаған адамдарды құрбан етеді, олардың ішінде қаншама
бейбіт тұрғындар, жазықсыз сәбилер мен аналар бар.
Түркі әлемі симпозиумының көтерген жүгі ауыр, бірақ түркілерге, бүкіл адамзатқа пайдасы
мол маңызды шараға айнала береді деген үмітім зор. Қақтығыстарды алдын алатын келіссөздер,
ымырашылық, конструктивті диалогтар, бейбітшілікті көздеу заманауи түркітілдес елдердің
келбетіне айналуы тиіс.
Қазақстан Республикасы өз тәуелсіздігін жариялағалы бері, түркітілдес мемлекеттермен
ынтымақтастығын орнатып, саяси, әлеуметтік, экономикалық, мәдени қарым-қатынастарды
нығайтып келеді. Соның арқасында түркітілдес мемлекеттердің арасында ынтымақтастық
күшейіп, достық қарым-қатынастың артуынан ғалымдар түркі әлемін қызу зерттеу үстінде.
Дәл қазір, жалпы түркі дүниесі үшін үлкен қимыл керек. Ол жаһанданудың қатаң да күрделі
аранында табиғи нақышымыздан айырылмау үшін діліміз бен салт-санамызды жаңғыртып, рухани
мәдениетімізді дамыту жолы болып қала бермек. Бұл үшін іргесі берік ынтымақ қажет.
Құрметті зиялы қауым, симпозиум қатысушылары!
Біз түбі бір түркіміз! Түрліміз, тектіміз, тіріміз! «Түркі тілдес, түгел бол!» деп ұран тастаған
Тұрар Рысқұлов айтпақшы, бірлігіміз арта берсін демекпін. Абыройлы атымыз асқақтап, еңбегіміз
жансын. Түркі дүниесіне арналған симпозиум өміршең болсын!
Д.Ж.НӨКЕТАЕВА
Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінің ректоры

ÜMUMTÜRK BIRLIYINƏ APARAN YOL
Bakı Avrasiya Universiteti 2016-cı il mayın 25-27-də “III Beynəlxalq Türk Dünyası
Araşdırmaları” Simpoziumuna ev sahibliyi edəcək. Avrasiya materikində geniş bir arealın sakini olan
türkdilli xalqların milli təfəkkürünün çiçəkləndiyi bir dövrdə bu cür toplantının təşkili onların mədəni
irsinin qorunması, bərpası, təşviqi və inkişafı işinə gərəkli töhfədir, türkçülük düşüncəsinin milli
məhdudluqdan, özünəməxsusluqdan çıxıb, geniş türk birliyi ideyasına aparan mühüm yollardan biridir.
Niğde Universiteti, Qazaxıstan Dövlət Qızlar Universiteti, M. Akmulla adına Başqırdıstan Dövlət
Pedaqoji Universiteti, Bakı Avrasiya Universiteti, Mahmud Kaşğari adına Bişkek Universiteti və Yunus
Əmrə İnstitutunun işbirliyi ilə keçirilən bu möhtəşəm Simpozium türk dünyası ilə bağlı araşdırmalar
aparan tədqiqatçı alimlərin bir araya gəlmələrinə, bu sahədə yeni ideyalar irəli sürmələrinə əlverişli zəmin
yaradır.
Ümid edirik ki, elmi müstəvidə aparılan belə tədbirlərın nəticələri təhsildə də öz əksini tapacaq.
Elm və təhsilin əlaqəli inkişafının vacibliyini nəzərə alan türk dövlət başçıları bu sahədə təqdirəlayiq
qərarlar qəbul etmişlər. Onların bir çoxu artıq gerçəkləşdirilərək, yeni-yeni layihələr irəli sürülməkdədir.
Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasının 2012-cı il avqustun 23-də Bişkekdə keçirilən II Zirvə görüşündə dövlət başçıları tərəfindən elm və təhsil sahəsində işbirliyinin inkişaf etdirilməsinə xüsusi diqqət
yetirilmişdir. Türk Şurası təhsil nazirlərinin 2014-cü il 26 noyabr Bakı toplantısının qərarına əsasən
Beynəlxalq Türk Akademiyasına Türk Dünyası Beynəlxalq Elmlər Akademiyaları Birliyini qurmaq
səlahiyyəti verildi. 2015-ci il iyunun 29-da bu qurumun Astanada ilk toplantısı keçirildi. Həmin tədbirə
qatılan Azərbaycan, Başqırdıstan, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Tatarıstan və Türkiyə Elmlər
Akademiyalarının rəhbərləri Türk Dünyası Beynəlxalq Elmlər Akademiyaları Birliyinin qurulması
haqqında sənəd, qurumun fəaliyyətini müəyyənləşdirən Əsasnamə imzaladılar. Bu təşəbbüs Baykaldan
Balkanlara qədər böyük bir coğrafi məkanda ortaq elm və düşüncənin formalaşdırılması və
genişləndirilməsi baxımından olduqca önəmlidir. Türk dünyasının müxtəlif milli-inzibati vahidlərinin
akademik qurumları birliyinin yaradılması qardaş türk xalqlarının ortaq dəyərlərin daha da inkişaf
etdirilməsinə, işbirliyi və əməkdaşlığın intellektual təməlinin daha da möhkəmləndirilməsi amalına
xidmət edir.
Çəkilən əlbir zəhmətin dəyərli nümunəsi kimi “Ortaq türk tarixi” kitabı artıq ortadadır, bunun
davamı olaraq biliyin digər sahələrində də ortaq dərs vəsaitlərinin hazırlanması üzərində iş gedir. Bu
yöndə birgə fəaliyyət gələcəkdə Türk Dünyasının ortaq tarixinin məktəblərdə vacib fənn kimi tədris
olunacağına ümidləri artırır.
Birgə əməyin ən qiymətli mükafatı min illər ərzində baş verənləri günümüzün tələbləri
səviyyəsində araşdırıb müvafiq nəticələr çıxarmaqdır. Bu baxımdan inanırıq ki, Avrasiya coğrafi
məkanında yerləşmiş Türk Dünyasının orta qapısı Bakıda keçiriləcək Simpozium Türk Birliyinin daha da
möhkəmləndirilməsi, türk mədəniyyətinin davamlı inkişafı, ortaq türk tarixi və dilinin tədqiqi istiqamətində atılan növbəti uğurlu addım olacaqdır.
Prof. Dr. Nazim HÜSEYNLİ
Bakı Avrasiya Universitetinin Rektoru
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КИРИШ
Сиздерге Манас бабам жердеген, кылымдарды карыткан карт тарыхка ээ кыргыз калкынан
жалпы түрк элдердин өкүлдөрүнө жалындуу ысык салам айтабыз!
Түрк дүйнөсүндө жашаган кандай гана калк болбосун канатташ, тамырлаш жашап
келгендиги ырас. Анткени биздин тилибиз бир, динибиз бир дилибиз бир! Алардын арасында
жашап келе жаткан кайсы гана улут болбосун анын тарыхы, маданияты, салт-санаасы анын
руханий бай мурастарында. Дал ушул симпозиумда түрк тилдүү мамлекеттердин маданияты,
тарыхы, тили, адабияты, фольклору, менен искусствосу, ж.б. маселелери илимий негизде каралып,
тарыхыбыздын маданиятыбыздын буга чейин айтылбай изилденбей келген жагдайлары тууралуу
кеңири сөз болот деген терең ишеничтемин.
Азыркы глобалдашуу мезгилинде диний экстремизмдин актуалдуу маселеге айланып турган
учурунда-өз элинин тарыхын, маданиятын, руханий баалуулуктарын терең үйрөнүүгө үндөгөн Эл
аралык деңгээлдеги иш-чаралардын өтүп турушу калктын руханий саламаттыгына өбөлгө
түзөрүндө шек жок. Андыктан, ушул симпозиумдун уюштуруучулары Нийде университетине
ректору-доктор, профессор Аднан Гөрүргө, Казак мамлекеттик кыздар педагогикалык
университетине ректору-профессор, доктор Д.Ж.Нөкетайевага, М.Акмулла атындагы Башкурт
мамлекеттик педагогикалык университетине ошондой эле ректору-проф., доктор Р.М. Асадулинге,
Юнус-Эмре институтуна жана ректору-проф., доктор Шереф Атеш мырзага ошондой эле Баку
Евразия университетине жана анын ректору-проф., доктор-Назим Хусеинли мырзага Махмуд
Кашгари-Барскани атындагы Чыгыш университетинин атынан терең ыраазычылык билдиребиз!
Жыйынтыктап айтканда, Биз күбө болуп жаткан бул симпозиум Азербайжан жергесинде
өтүп, түрк тилдүү элдердин тамырлаш, канатташ экендигин илимий өңүттө далилдеп, жана
мындан ары да бул маселелерди изилдөөгө жол ача берери ырас. Бул симпозиумдун айтылган
илимий изилдөөлөрдүн натыйжасы түрк тилдүү калктардын маданиятын, тарыхын көтөрүү үчүн
зор салым кошот деген ишенимдебиз. Ошондуктан III-Эл аралык симпозиумдун
катышуучуларынын илимий ишине ийгилик каалоо менен терең ыраазычылык билдирем!
Проф. Алмаз Орозакунович ИБРАЕВ
Махмуд Кашгари-Барскани атындагы
Чыгыш университетинин ректору
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ÖN SÖZ
Sempozyumlar uluslararası literatüre katkı sağlayacak nitelikte araştırmalar ve yayınlar
gerçekleştirmek için bir vesiledir. Bilimsel toplantılar, üniversitelerin öğretim kadroları ve öğrencilerini
bilimsel çalışma yapmak üzere teşvik edici rol üstlenir, araştırma ufuklarını genişletmelerine imkân verir.
Bu sempozyum, Türk dünyası olarak adlandırılan bölge akademisyenlerini veya bu alana ilgi duyan
araştırmacıları kapsaması nedeniyle daha özel bir değer taşımaktadır. Türk nüfusu bugün dünyanın dört
bir tarafına yayılmış olarak dağınık bir şekilde yaşamaktadır. KKTC ile birlikte 7 bağımsız Türk
cumhuriyetinden başka, Çin sınırları içerisinde yaşayan Uygur Türkleri; Rusya’da Saha-Yakutistan, Tuva,
Hakasya, Başkurdistan, Tataristan, Çuvaşistan, Kabardin Balkar, Karaçay-Çerkes, Karakalpakistan;
Irak'ta Türkmenler; İran’daki Türk varlığı, Avupa’ya göç etmiş olan Türk vatandaşlarımız Türk dünyası
olarak adlandırmaktadır. Bu geniş alanda yaşayan Türk dünyası toplulukları farklı dil ve kültürlerle
etkileşim hâlindedirler.
Bu yıl üçüncüsü düzenlenecek olan Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumunda, Türk dünyasını
ilgilendiren tüm konulara (özellikle dil, edebiyat, eğitim, tarih, sosyoloji, arkeoloji, sanat tarihi,
uluslararası ilişkiler ve iletişim gibi disiplinler ekseninde) akademik anlayışla değinilmesi, bu konuların
tartışılması ve uygun olanların ortak projelere dönüştürülmesi amaçlanmaktadır. Alanlarında uzman olan
veya bu alana ilgi duyan akademisyen ve araştırmacıların bir araya gelmesine vesile olacak bu
sempozyumun bilgi üretimine katkı sağlaması, yeni bakış açıları sunması beklenmektedir.
Bu şekilde Türk devletlerinin dünya devletleri arasında daha etkin bir rol üstlenmesi, Türk
dünyasının sahip olduğu maddi ve manevi gücün kullanılmasına dönük önerilerin somutlaşması
planlanmaktadır. Ülkelerimizin toplumsal yapısını, değerlerini, kurumlarını ve bunların değişim seyrini
ortaya koymaya yönelik yapılan düzenli araştırmaların ortaya çıkması için bilimsel toplantılara ihtiyaç
vardır. Elde edilen neticeler, ulusal ve uluslararası alanda bütün araştırmacıların hizmetine şeffaf bir
biçimde sunulacaktır. Bildiriler, Türkiye Türkçesinin yanı sıra diğer Türk lehçelerinde de hem kitap
şeklinde sunulacak hem de internet ortamında paylaşılacaktır. Bilim insanlarının bir araya getirilmesiyle
bilgi paylaşımlarına ve yeni tanışıklıklara zemin hazırlaması yönüyle Sempozyumun kişisel bir kazanım
olarak da entelektüel, sosyal ve kültürel gelişime katkı sağlayacağı inancındayım.
Prof. Dr. Şeref ATEŞ
Yunus Emre Enstitüsü Başkanı
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ДАЛА КҮМБЕЗІ – КИІЗ ҮЙ
Ф.ғ.д., профессор А.Б. САЛҚЫНБАЙ
Аннотация:Мақалада қазақ халқының қолтума өнер үлгісі саналатын киіз үйдің дүниелік
философиясы ашылады. Киіз үйдің қазақтың көшпелі тірлік салтына ыңғайлылығы, жинақылығы,
құрамалылығы, жеңілдігі аталады. Көшу-қону кезінде жинап алуға, алып жүруге және қайтадан тігуге
жеңіл де оңай мұндай баспананың түрін ойлап шығаруы қазақ халқының өзіндік дүниетанымдық
ерекшелігі ретінде танылады. Мақалада киіз үйдің негізгі бөлшектері - шаңырақ, кереге, уық,
маңдайша, табалдырық, күлдіреуіш, желбау сияқты сөздердің мағыналық құрылымы мен уәжділігі,
семантикалық сипаты анықталады. Тілдік таңбаларды субъектінің дүниетанымдық санасымен тығыз
байланыста қарастыру маңызды. Әрбір ұлт тілінің өзіне тән мәдени-танымдық ерекшеліктерін зерттеу
ұлттық болмыс пен оның дүниетанымын ғылым тұрғыдан саралауға негіз болады.
Кілт сөздер: киіз үй, дала философиясы, далалықтар, материалдық құндылық, ұлттық болмыс.
The Boss of Steppe – Yurt
Abstract: Kazakh people in the article, which is an example of its own architectural culture will be the
philosophy of the world. Kazakh nomadic life-style yurt friendliness, compactness, lightness. it's easy to get
it together during the migration and the type of housing that is easy to carry and easy to sew again recognized
as a feature of the Kazakh people produce a kind of ideological thinking. The main yurt parts - roof, uyk,
mangdaysha, küldirewiş threshold, such as jelbaw structure is determined by the nature and motivation of
semantic meaning. Language characters are important to consider closely with the philosophical mind of the
subject.Researching the deep meanings and cultures of any language of it's own nationality is a base to learn
the menthality and phylosophy of the country.
Keywords: yurt, phylosophy of the steppe, people who live in the steppe, material riches, national being.

Қазақ халқының қолтума өнерінің қайталанбас төлтума үлгісі – киіз үй. Көктемнің
жайдары күндерінен бастап, қоңыр күзге дейін тұрағы болған қасиетті киіз үйдің
далалықтарға тән өзіндік философиясы бар. Материалдық мәдениетінің толымды көрінісі
саналатын киіз үйдің басты ерекшелігі – көшпелілік тірлік салтына ыңғайлылығы,
жинақылығы, құрамалылығы, жеңілдігі. Көшу-қону кезінде жинап алуға, алып жүруге
және қайтадан тігуге жеңіл де оңай мұндай баспананың түрін ойлап шығарудың өзі қазақ
ұлтының мәдени танымын танытады.
Киіз үйдің ең негізгі бөлшегі, “фундаменті” – кереге. Бір бөлек керегені «қанат»
дейді. Үйдің неше қанаттан тұратынына байланысты, оның сән-салтанаты, байлығы мен
барлығы ерекшеленеді. Төрт керегеден тұратын үй – төрт қанатты үй, бес керегеден тұрса
– бес қанатты, алты керегеден тұрса – алты қанатты, сегіз керегеден тұрса – сегіз қанатты,
он екі керегеден тұрса – он екі қанатты т.б. делінеді. Төрт қанатты үйді кедей-кепшіктер
тігеді. Алты қанатты үйде ақ туырлықпен жауып, бай да, қоңыр туырлықпен – орташа да
отырады. Дәулеті асқан, тасқан байлар сегіз қанат, он екі қанат та үй тіккен. Кереге сөзін
жасау тұрған себепші негіз – кер, керу етістігі;
Керегеден жоғары қарай жұмыр ұзын ағаштан жіңішке етіп иілдіре жасалған оюлы
уықтарды шаңыраққа шаныштыра отырып тіккенде, әдемі күмбез пайда болады. Бұл
күмбездің сыртқы тұлғасы даланың өз бейнесімен астасып жатады. Жазық далада тұрып,
жан-жаққа зер сала қарасаңыз – сіз үлкен “киіз үйдің ішінде” тұрғандай сезінер едіңіз.
Төбеңіздегі аспан – шаңырақ та, одан төмен көкжиекке дейін созылған – уық, көкжиектің
өзі – керегеге ұқсас.
Шаңырақ – үй күмбезінің әрі төбесі, әрі терезесі. Шаңырақ төрт бөлікке бөлініп,
дүниенің төрт бұрышын нұсқап тұрады. Шаңырақ үстіндегі түндік үнемі үйдің көлеңке
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бетінен ашылып, аспан-көкпен сырласады. Киіз үй дөңгелене тігіліп, есігі тек шығысқа
қаратылады. Дөңгелек болатын себебі, бәлкім далалықтардың физика заңдылығын жақсы
білгендігі болар. Яғни үйіріле соққан жел, дауыл, қарлы боран дөңгелек үйді айнала
соғады, бұрышы болмағандықтан қар үйірілмейді, жиналмайды. Есіктің күншығысқа
қаратылуының адам психологиясы мен дүниетанымның қалыптасуына әсері мол екенін
бүгінгі ғылым да дәлелдеп отыр. Рауандап атқан таңмен бірге оянып, алаулап шыққан
күнді, оның шапағын көру, жылуын сезіну де адам санасына жаңа серпін береді, еркіндікті
сезіндіреді, табиғаттың болмысын терең тануға мүмкіндік береді. Сонымен қатар ызғарлы
суық желдің негізгі соғар бағыты солтүстік батыстан, батыстан шығысқа қарай соғатыны
да себеп болса керек.
Керегенің сыртын ала өрнектеле тоқылған ши оралып, оның үстінен туырлық
жабылады. Туырлықтың бауларына қошқар мүйіз оюы салынып тоқылады да, туырлықты
жапқанда бұл баулар бір-бірінің үстіне қайшылай түсіріліп, үйдің ішкі көркіне әр беріп,
салтанатын келтіріп тұрады. Уық бау мен басқұр, жел баулар да әр түрлі ою-өрнектермен
әсемделіп тоқылған бау-шулар. Жел бау шаңырақты мықты ұстап тұру үшін қажет. Оның
шаңыраққа байланған жеріне сексеуілдің кішкене білеу ағашын байлайды да, “найзағай
түспесін” деп ырым етеді. “Күн күркіресең күркіре, бір тұтам сексеуілім бар” дейтін сөз
қалыпты бұрынғыдан. Уықтарды да керегеге шаншуда бірізділік, заңдылық бар. Есік
маңдайшасына жеті уық шаншылады да, қалғандары кереге қанаттарына теңдей бөлінеді.
Киіз үйдің ең қасиетті бөлігі – табалдырық. “Төр табалдырықтан үлкен емес” деген
түсінік бар. Киіз үйдің іші аса кең болмағандықтан да, онда әрбір заттың өз орны, әр
кісінің өзіне лайық жайы бар. Айталық, отағасы, әдетте, төрде, ана одан төмен, қыз бала
оң жақта төрде жайғасып отырады.
Киіз үйдің қадірлі бөлігі – шаңырақ. Халық оны аса қадірлеп, өз шаңырағының
болуын құрмет тұтады. «Шаңыраққа қара», «қара шаңырақ иесі», «киелі шаңырақ»,
«шаңырақ иесі», «қара шаңырақ» – деген тіркестер осындай дүниетанымның көрінісі. Киіз
үй мен оның жасауларының атауларына көз жіберсек, бұлардың көпшілігінің сіңісіп
кеткен туынды сөздер екенін аңғаруға болады:
Киіз – кигіз. ДТС-те kіdіz, kіgіz, kіvіz варианттары берілген. Мағыналары – төсеніш,
кілем деп анықталған [1; б.306]. Қазақ тілінде “киіз” сөзімен түбірлес – ки, киім, кимешек,
киізші, киім-кешек, киіс, кит, киіндіру т.б. сияқты сөздер бар. Бұл сөздер бір
семантикалық өрісте жатқан, мағынасы жақын бір сөзжасамдық тізбек құрайтын тұлғалар.
Этимон-түбірі – кід. Негізгі ортақ мағынасы – затты не басқа бір нысанды жабу, жамылу,
кигізу, ал із - көптік мағына тудыратын грамматикалық тұлға. Қазіргі қазақ тіліндегі киіз
сөзінің мағынасы түсіндірме сөздікте былай берілген: 1. Қой жүнінен басылған қалың,
тығыз зат, мүлік, бұйым. Киіз байпақ, киіз бөрік, киіз етік, киіз жабу, киіз кебіс, киіз кепе,
киіз кілем, киіз кітап, киіз қллқап, киіз қазық, киіз салық, киіз сөмке, киіз сырмақ, киіз
табан, өре киіз, түс киіз, киіз пісіру, киіз етбу, киіз ұйық, киіз ілмес, құрым киіз, киіз
ұлтарақ, киіз үй сияқты сөз тіркестерінің құрамында келіп, жаңа номинативті атау
туғызады [2; б.41-43].
Шаңырақ сөзі, біздіңше, біріккен туынды түбір (шаң және қарақ). Шаң сөзінің ДТСте – таң шапағы (утреняя звезда) мағынасы көрсетілген [1. б.139]. Шаң сөзі мен таң сөзін
тектес деп тануға негіз бар. ТШ аффрикаттарының жіктелуі арқылы таң-шаң атаулары
қалыптасқан да, таң мағынасындағы шаң сөзі тек шаңырақ сөзінің түбірінде сақталған деп
пайымдаймыз. “Таң шапағы” мағынасындағы бұл сөзбен түбірлес негіздер: таң-шаң-шамшақ-шамшырақ-шапақ т.б. Этимон-түбірі – ша. Әуелгі мағынасы – күн.
Екінші сыңарының көне тұлғасы “қарағ – қарау”; мағынасы – белгілі субъектінің
объектіге назар аударуы, көз салуы, қарауы, сонымен қатар бұл сөз “терезе, саңылау”
дегенді де білдіруі мүмкін. Демек, “шаңғарақ-шаңырақ” – таң шапағына қарау, таңды көру
болып шығады. Ол бастағы “шаңғарақ” сөзінің тұлғалық жағынан өзгеріске түсіп
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шаңырақ болып түрленуін түсіндіру оңай. Үнемдеу заңына байланысты тіл арты дауыссыз
дыбыстар мен дауысты дыбыстардың тіл алдына қарай жылжуы табиғи процесс деп
танылады да, гуттурал дыбыстар қысып, элизияға ұшырайды. Айталық, VІ-ХІV ғ.ғ. жазба
мұраларында қ, к, ғ, г дауыссыздары бірде сақталып, бірде сақталмаған, кейін келе мүлде
түсіп қалу деңгейіне жеткен. Диалектілік өзгешелік ретінде бұл тарихи қалдық сақталып
қалуы да мүмкін.
Таңертең түндік ашылған соң, шаңырақтан күн сәулесінің, жарық дүниенің нұры
шашылуына себепкер болатын қызметіне сәйкес “таң қарау” немесе “таң шапағын көру”
деген мағыналы екі сөздің бірігіп, нәтижесінде жаңа номинация жасалуына себеп болған.
Уық. Ug ( уғ сөзі ДТС-та былай көрсетілген: “дугообразно согнутые палки
деревянного остова кибитки” [1. б.607]. Уық сөзімен түбірлес таңбаланатын сөздер
кездеспейді. Уықтың иілу семасы бар екенін ескерсек, иілу, илігу, иін сөздерімен жақын
деген пікір айтуға болар еді.
Күлдіреуіш – шаңырақтың кереге көз болып түйісетін шыбықтары [2. б. 296]. Бұл
сөзде күл-дір-е-уіш морфемаларынан құралған туынды сөз. Көне түбір тұлғасы күл+тір
болуы ықтимал. ДТС-та “kultur – байлау, матау” деген мағына көрсетілген [1. б.386.]. Осы
мағынаны негізгі сема ретінде түсінсек, онда күлдір – байланған, шырмалған деген мағына
береді, -е – түрлендіруші, - уіш – зат есім туғызушы тұлға (салыстырыңыз, еле+уіш,
түйре+уіш, сүйе+уіш т.б). Егер күлдіреуішті шаңырақтың дөңгелек ағашын төртке бөліп
тұратын доғал ағаштың қосылған радиусы деп түсінсек, онда сол төрт ағаштың қосылған,
байланған жері де осы болады да, жоғарыда көрсетілген семаға жақындайды. Сонда,
күлдіреуіш сөзінің негізгі мағынасы – шаңырақ шеңберін байланыстырушы ағаштардың
байланған, шырмалған тұсы.
Маңдайша – есіктің кіре берісіндегі жоғары жақ бөлігі. Бұл – аналогиялық тәсіл
арқылы, ұқсату бойынша маңдай және ша тұлғаларының қосылуы нәтижесінде жасалған
атау. Маңдай сөзінің алыну себебі, дәл маңдай алдында, есіктің жоғары тұсында
орналасады. Ал, ша – кішілік, шағындық мән беретін сөз тудырушы тұлға екені белгілі.
Басқұр – бас және құр сөздерінің бірігуінен пайда болған туынды сөз. Бас негізгі,
басты мағынасында, ал құр – бірінші мағынасы ДТС-та белбеу, белдік деп көрсетілген [1.
б.446]. Сонда негізгі мағынасы – белдік, негізгі бау, негізгі арқан дегенді білдіреді.
Шындығында да, басқұрдың қызметі осы сөздің мағынасымен тектес. Ол уық пен кереге
бастарын біріктіріп байланған тұсын мықты ұстап тұру үшін, керегенің шалқайып кетпеуі
үшін пайдаланылады. Әдетте, керегенің басы дұрыс байлануы үшін екі не үш арқанмен
қабат тартылады, ал басқұр соның үстінен байланатын ерекше әдемі оюлармен
безендіріліп тоқылған бұйым болып табылады. Әдетте киіз үйдің басқұры арнайы
жасалады. Ол киіз үй басының (уық пен керегенің қосылған жерін) мықты, берік тұруына
қызмет етеді, әрі халықтық таным бойынша тіл-көзден сақтайды. Сонымен, басқұр – киіз
үйдің ең негізгі, басты бауы.
Желбау – жел және бау сөздерінің бірігуінен жасалған зат есім. Сөздегі негізгі сема
– жел. Себебі киіз үйдің баулары мол. Ал желбаудың атқаратын қызметі желмен
байланысты болса керек. Яғни, дауылды, боранды жел тұрғанда, киіз үй жығылмас үшін
шаңырақты тартып байлайтын бау [3. б.58]. Желбау – шаңырақты бақанмен көтергенде,
оны құлатпай көтеру үшін де қажет. Қатты дауыл соққанда желбаудың екі ұшын бірбіріне мықтап байлап, үстін қаптармен, ауыр заттармен бастырып қояды. Сонда үй
қозғалмайды. Кереге сөзі де көнетүркілік кер және ірге деген сөздердің бірігуінен пайда
болса керек. Кер сөзінің мағынасы ДТС-та “растягивать, натягивать” [1, б.300], ал “ірге”
сөзінің мағынасы ergі – стоянка, жилище [1, б.177] деп көрсетілген. Киіз үй
далалықтардың архитектуралық күмбезі екенін еске алсақ, оның өзіндік бастауы, тарихи
қалыптасу жолы болған (итарқа, қос, шатыр, шалаш т.б.). Ірге сөзінің ежелгі, үй деген
мағынасы бірте-бірте тарылып, кейін үйдің іргесі, яғни қабырғасы дегенді ғана білдірген.
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Бұл сөздің қазіргі қазақ тіліндегі көптеген ауыспалы мағыналары бар: ауыл іргесі – жақын
маң: ірге аударды – көшті, іргесін аулақ салды т.б. Демек ірге сөзі қабырға (стена) сөзінен
гөрі, тұрақ, үй деген мағынаға ие. Киіз үйдің іргесі – керегенің төменгі тұсы, яғни киіз
үйдің “фундаменті”. Ірге сөзінің көнерген мағынасы – үй болғандықтан, кер сөзімен
бірігіп, қабырғаны керіп, үлкейтіп тігу мағынасынан келіп, киіз үйдің тек бір ғана
бөлігінің атауына айналуы ықтимал. Кереге сөзінің мағынасы Қазақ тілінің түсіндірме
сөздігінде былайша түсіндірілген: Ағаштан тор көздеп жасалған киіз үйдің жиналмалы
қабырғасы [3. б.630]. Кереге керіліп жайылып, үйдің негізгі қаңқасы тұрғызылады. Кереге
мықты болуы шарт, үйдің үлкен не шағын болуы да, мықты не босаң болуы да осы
керегеге байланысты. Кереге киіз үйдің қабырғасы ғана емес, “фундаменті” де. Кер мен
ірге бірігіп тұлғасының керегеге айналуына келсек, ғалымдардың көрсетуінше –р дыбысы
тарихи тұрғыдан тұрақсыз дыбыс ретінде танылған. М.Томанов “Қазақ тілінің тарихи
грамматикасы” атты еңбегінде –р дыбысының түсіріліп айтылуынан “арыстан – аслан,
беркіт – бекіт, ала+туру > аладүр > алады т.б. сөздердің қалыптасып шығуын мысал еткен
[4. 63]. Кері+ірге сөзінде екі –р дыбысының қатар келуі, бір -р дыбысының элизияланып,
түсіп қалуына себеп болып тұр. Бірінші және үшінші буындарда “е” ашық дауысты дыбыс
тұрғандықтан, ортасындағы екінші буындағы “і” қысаң дауысты дыбыс та ашық “е”-ге
айналуы тілдік заңдылықтың бірі.
Табалдырық – тап алды түбірлерінің бірігуінен жасалуы мүмкін. Табалдырық есік
маңдайшасына қарама-қарсы, жерге, еденге тиіп тұратын көлденең ағашы деп
түсіндіріледі [5. б.520]. Киіз үйдің табалдырығына қазақ ұғымында өте үлкен мән
берілген. Жақсы көңілмен, адал ниетпен келген адамның табалдырыққа отырмасы, оны
басып өтпесі белгілі. Хан ордасының табалдырығын басып кірген адамның басын алған
деген аңыз да бар. “Табалдырықты баспа, оған отырма – дұшпаның өрлейді” – деді халық
танымы. “Төр – есіктен үлкен емес” деген де сөз бар. Демек, табалдырықты баспай жүру
жақсылыққа жорылған. Табалдырықтан аттаған соң, кім болса да ол қазақ үшін дұшпан не
дос емес, ол – қонақ. Сондықтан болар халық даналығы үйге бейсауат енген жыланды да
өлтірмей, басына ақ құйып шығарып жіберген. Ал үйде отырған дұшпаны, қаскүнем болса
да, табалдырықтан аттаған соң оған жамандық жасауды жазылмаған дала заңы да,
таулықтар заңы да дұрыс көрмеген. Тілімізде “табалдырықты аттау” деген сөздің киелі
саналып, қыз баланың “табалдырық аттауы” оның өмірінің жаңа белесі болуы да осыдан
(үйге енді, шымылдыққа кірді, т.с.с. тұрақты тіркес жоқ). Табалдырыққа табыну,
табылдырығын тоздыру т.б. сияқты тұрақты тіркестер де қолданылады.
Түндік. Түн+дік морфемаларынан құралған туынды сөз. ДТС-та берілген мағынасы:
“Түн – жабу, жабылу, түндік – терезе” [1. б.586]. Мұндағы көрсетілген терезе мағынасы,
әрине, кейінгі, екіншілік мағынасы немесе басқаша айтсақ, ауыспалы түсінік болса керек.
ДТС-та түгүнүк – отверстие для дыма, дымник [1. б.595] деген мағынасы берілген. Түндік
сөзінің ол бастағы төркіні – тұгнүк болуы ықтимал. Мұның өзі көрсетілген денотаттың
негізгі қызметімен сәйкес келеді. Яғни түндік – күндіз көлеңке жақтан, үйге жарық
түсіріп, түтін шығу үшін ашылып қойылады. Егер түндік ашылмаса, есіктен не іргеден
түтін бірден шыға қоймайды, қолқаны алып кетеді. Демек, түндік сөзі қызметтік
ұқсастық, яғни функциялық аналогия жолымен жасалған туынды сөз.
Қазіргі таңда тіл білімі саласында тілдік таңбаларды субъектінің дүниетанымдық
санасымен тығыз байланыста қарастыру маңызды. Өйткені әрбір ұлт тілінің өзіне тән
мәдени-танымдық ерекшеліктерін бойына жинақтау арқылы өзінің нағыз болмысын
айқындай алады. Тіл әрбір ұлттың дүниетанымын, болмысын анықтап, дүниені игерудегі
тәжірибесін сипаттап, оны таңбалаудың ең негізгі тәсілі қызметін атқарады. Осы реттен
қарағанда, есімдерді туыстас тілдердегі деректермен салыстыра зерттеу ғылыми нәтижеге
қол жеткізуге жол ашатыны айқын.
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ҚАЗАҚ ҰЛТ ЗИЯЛЫЛАРЫНЫҢ ҰЛТТЫҚ МЕМЛЕКЕТТІЛІК ИДЕЯСЫНЫҢ
ҚАЛЫПТАСУЫ
T.ғ.к., доцент А. М. СМАНОВА
PhD доктор Ж. Ж. ҚҰМҒАНБАЕВ
Аннотация:1917-1939 жылдар аралығындағы ұлт зиялы қауымы өкілдерінің бір бөлігі қазақ
халқының, ал екінші бөлігі түркі халықтарының бірлігі идеясының негізінде автономиялы мемлекет
құру іс-әрекеті және оның іске асырылуын зерттеу болып табылады.
Тірек сөздер: ұлт, мемлекет, халық.
Kazakh Intelligent of the Idea of National Statehood Nation
Abstract: Activity in the period between 1917 and 1939 representatives of national intelligence, aimed at
creating an autonomous state, based on the ideas of unity of the Kazakh people and the work of other
representatives of national intelligence, aimed at creating an autonomous state, based on the ideas of unity of
Turkic peoples.
Keywords: nation, state, nation

Қазіргі кезеңде заман талабына сай ұлт тарихының ұлттық сана мен ұлттық рухты жоғары
деңгейде дамытуға қызмет көрсетуі заңдылыққа айналып отыр. Ұлттың бірегейлігі мен біртұтас
келбетін сомдайтын тарих ғылымы болып табылады. Сондықтан да, тарихшылардың тарих
алдында уақыт арқалатқан жауапкершілігі зор.Ұрпақ арасындағы білім мен біліктілікке
негізделген тарихи сабақтастықты жалғастыру және дамыту арқылы ұлттың рухы биіктей түседі.
Кеңестік қоғам тұсындағы ұлт мүддесінің аяқ асты болған тұстарын объективті түрде зерттеп,
шынайы зерделеу, тәуелсіздік жылдарында қазақ зерттеушілерінің басты нысанына айналды.
Өйткені, кеңестік кезеңде қазақ халқының қайғы-қасіретке толы болған тарих беттерін ашуға
мүмкіндік болған жоқ.
ХХ ғасырдың бірінші жартысында жазықсыз қудаланған қазақстандық зиялы қауымның
тағдыры кеңестік кезеңде айтылмады және жазылмады, оның себебі қазіргі уақытта баршамызға
мәлім. Еліміз егемендікке қол жеткізгеннен кейін, бұл мәселені зерттеу қолға алынды, алайда
мәселе әлі де толықтай зерттеле қойған жоқ. XX ғасырдың басында қазақ қоғамында орын алған
күншілдік, сатқындық секілді жаман, жат қасиеттер қазақ ұлтының зиялы қауымы өкілдерінің
арасында да белең алып, соның салдарынан кеңес билігі одан сайын күшейе түсті. Мұны
пайдаланған сталиндік үкімет қазақ зиялыларының басым бөлігін қудалауға ұшыратты. Қуғынсүргін шаралары ой еңбегінің рухани болмысын меңгерген зиялылар үшін өте ауыр болып, олар
рухани жағынан адам айтып түсіндіре алмас азап шекті.
Бүгінгі таңда қазақ қоғамының тарихи санасын жаңғырту бағытында жүйелі жұмыстар
атқарылуда. Өйткені өз еліміздің тарихын тану арқылы ғана өткен ғасырдың соңында қол
жеткізген тәуелсіздігіміздің қадіріне жете аламыз. Қазақ халқының тарихына үңіліп қарасақ
еліміздің азаттық пен тәуелсіздік жолындағы күресі ешқашан толастамағанын аңғарамыз. Өз
дамуының белгілі бір жетістікті кезеңіне жеткен кез-келген ел ұлттық идеясын қалыптастыруға
деген қажеттілікті сезінеді. Әлемдік тәжірибе көрсетіп бергендей, ұлттық идея ел дамуының
түбегейлі жаңа сатысына көтерілудің орасан зор мақсаты жолындағы қоғам мен мемлекеттің
саяси, әлеуметтік, экономикалық, мәдени, рухани және тағы басқа барлық күштерін біріктіру
міндеті туындаған тұста пайда болады. Ұлттық идея этностық, діни, мәдени және өзге де
қауымдастықпен біріккен адамдар тобының бөлісетін ұжымдық мақсат-мұраттары,
дүниетанымының көзқарастары мен құндылықтарының кешенді жиынтығын білдіреді. XX
ғасырдың бас кезінен өрістей бастаған қазақ қауымына тән қоғамдық қозғалыс өз алдына
буржуазиялық-демократиялық мәні бар жалпыұлттық мақсат-міндеттерді: ұлттық тең құқылық,
халықтың мәдениетін көтеру, оқу-ағарту ісін жетілдіру, әйел теңдігін қамтамасыз ету,
көшпелілерді отырықшыландыру сияқты міндеттерді қойды. Басқа сөзбен айтқанда бұл істің
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басы-қасында болған жаңадан қалыптаса бастаған қазақтың ат төбеліндей аз ғана тұңғыш
интеллигенттері жалпы ұлттық сұраныстарға жауап беруге және оларды шешуге тырысты.
Ұлттық идеяның мәні мәңгілікке ұмтылуда. Оның мазмұнына көз жүгіртсек, екі бөліктен
тұрады. Бірі – ұлт, екіншісі – идея мәселесі. ХХ ғасыр қазақ тарихына ұлы өзгерістер әкелді.
Олардың ішінде ұлтты ұлықтағандары да, ұлттың қасіретіне айналғандары да бар. ХХ ғасырдың
алғашқы екі он жылдығы ұлттық идея тарихына терең із қалдырғанын байқамау мүмкін емес.
Торлаған тұманнан жол таппай тұрған халқын өрге сүйреген күш Алаш қозғалысы еді. Саяси
мәдениетті әлемдік деңгейге көтерген, кәсіби даярлығы заманның сұранысына сай, адамгершілікимандық қасиеттері ұлы даланың сан ғасырлық қастерлі құндылықтарымен суғарылған Ә.
Бөкейханов, А. Байтұрсынов, М. Дулатов, М. Тынышпаев, Ж. Ақпаев, С. Лапин, Б. Қаратаев
сияқты дүлдүлдер бастапқыда осынау қозғалыстың тұлғалық-интеллектуалдық әлеуетін сомдаса,
іле-шала Х. Досмұхамедов, М. Жұмабаев, С. Сейфуллин, Т. Рысқұлов, С. Сәдуақасов, М. Әуезов,
Ж. Аймауытов, М. Шоқай, тағы басқалар әрлендірді.
Бұдан әрине ХХ ғасырдың басындағы қазақ зиялылары шетінен періште болды деген ойтүйін шықпауы керек. М. Дулатов жазғандай, «ұлтшыл болуға жарамай, өз басының қамын ойлап,
жылтыр түйме таққанына мәз болып, переводчик болып пара алып, пристав болып халықтың
қанын сорып, болыс болып ел бүлдіріп, тыңшы болып, шағым жүргізіп жүрген соғылғандар» қай
аймақтан да табылатын. Мұндайлар тарихи прогрестің өзегінде тұрған жоқ [1; 219-220 б.].
Аса ірі тарихи оқиғалар, біріншіден, инерциялық сипатта болса, екіншіден, ұзаққа
созылатын саяси салдарға ие болады. Осыған байланысты, Алаш тарихы мен Қазақстанның
мемлекеттілігі арасында өзара тарихи байланыс пен сабақтастық бар. Ол біріншіден, ХХ ғасырдың
басы империялық және кеңестік мемлекеттілік дағдарысқа ұшырады. Осының өзі қоғамның
белгілі бір бөлігінің, атап айтқанда, Алашорданың идеялық дем берушілері мен кеңестік және
посткеңестік Қазақстанның саяси жетекшілерінің шешуші қимылдар жасауына түрткі болды.
Екіншіден, екі жағдайда да ұлттық қозғалыстар саны арта түсті. Үшіншіден, алашордалықтар
қазақтардың мемлекеттік құрылымының түрін, еуразиялық геосаяси кеңістіктегі орнын, өкілеттігі
мен мәртебесін өз көзқарастары тұрғысында дамыта білді. ХХ ғасырдың басында саяси
қайраткерлер де саяси сауаттылық, күрделі міндеттерді шешуде шапшаңдық таныта білді.
Өйткені, Кеңес Одағы деп аталатын аса қуатты империя дамып жатты. Осы кезде қоғамды сақтап
қалып, жаңа мемлекетті, ұлттың ілгері дамуы үшін қажетті жағдайларды жаңадан құру керек
болды. Бұдан бөлек, аталған жағдайда мемлекеттілік – ұлттық мәселелерді шешетін және оны
шешудің кілті жатқан негізгі құрал болатын [2; 22 б.].
Жапониядағы Хоккайдо университетінің Славян зерттеу орталығының Орталық Азия
бойынша маманы, профессор Уяма Томохиконың пікірінше: «Алашордада әлдебір идеология
болды деп айтпас едім. Бұл қозғалысқа қатысушылардың әртүрлі идеялары болды. Егер олардан
нені үйрену керек деген әңгіме туса, онда адамгершілікті, азаматтылықты және
қарапайымдылықты деп жауап беруге болады. Олардың идеясы – халыққа қызмет ету болатын.
Патша тұсында олар Алашордалықтар халық игілігі үшін жұмыс істеген адамдардың жақсы
үлгісі ретінде қала бермек. Автономиялы үкіметті құрған кезде өздерін министр деп емес, жай
ғана Алашорда мүшелері деп атады. Алашордалықтардың қазақтардың мәдени деңгейін дамытуға
талпынысы мен жапондықтардың өз халқының мәдени және экономикалық деңгейін көтеруге
ұмтылыстары арасында әлдебір ортақ дүниелер бар деп ойлаймын» [3; 12 б.], – десе, ал тарихшығалым М. Қойгелдиев: «1917 жылы Алаш автономиясын құру туралы хабарлама ұлттық
мемлекеттілікті жаңғыртудың әрекеті болды. «Ресей империясының құрамындағы Алаш
автономиясы» деген сөзді айта отырып, Әлихан Бөкейханов қазақтар өз мемлекетін құруға әлі
даяр емес дегенді білдіргісі келді. Ол жеке мемлекеттілікке өту үшін даярлық кезеңі қажет,
тәуелсіздік туралы мәселені болашақта айтуға болады деді. Желтоқсанның сол бір күндерінде бір
кездері Алаш қозғалысы өз алдына қойған мәселелер көтерді. Қазақстанның 1991 жылы
мемлекеттілік алуы Алашорда идеясының заңды жалғасы деп есептеймін»,-деп ойын білдіреді [4;
3 б.]
Әрине ХХ ғасырдың басындағы қазақ зиялыларының мақсаты ұлттық еркіндік жолындағы
күресі мен іс-әрекеті болатын. Айталық 1905-1907 жылғы бірінші орыс революциясы қазақ
даласындағы ұлттық қозғалыстың белең алуына да өз септігін тигізді. Бірінші орыс
революциясының дүмпуі Ресей империясының құрамындағы шет аймақтарындағы елдерде де ұлтазаттық қозғалыстың өрши түсуіне әсер еткені белгілі. Осы жылдары қазақ зиялылары жалпы
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ұлттық мүдде арнасында іс-әрекеттерге көшіп, ұлттық бірлікті орнықтыруға, әрі тәуелсіздік
жолында ұлттық, мұсылмандық, түркшілдік идеясы негізінде діндес, бауырлас, тағдырлас елдер
өкілдерімен бірлесе кіріскен болатын. Олардың саяси көзқарастарының қалыптасып, қоғамдықсаяси қызметке араласуына бірінші орыс революциясы белгілі дәрежеде ықпал жасады. 1905
жылғы революциядан кейін қазақ зиялыларының белсенді қайраткерлері қазақ халқының саяси
санасын қалыптастыру жөнінде жүргізген жұмысы ұлт-азаттық қозғалысын ұйымдық жағынан
рәсімдеу идеясына әкелді [5; 4 б.]
Өткен тарихымызда, қазақ ұлтының дамуына үлестерін қосқан, өздерінің болмысы да,
көзқарастары да дара туылған, ХІХ ғасырдың соңы мен XX ғасырдың басында қалыптасқан қазақ
зиялы қауым өкілдерінің рөлі ерекше болды. Өздерінің саяси бағыттары мен әлеуметтік базасы
жағынан оларды үш топқа бөліп қарастыруға болады, сонымен бірге ХХ ғасырдың 1918-1929 жж.
кеңестік билікке тартылған ұлт зиялыларын төртінші топ ретінде қарастырдық. Олар
большевиктік көзқараста болғанымен елдің теңдігін ойлап, тұтас Түркістан идеясын көтеріп,
тәуелсіздік үшін күрескен ұлт зиялылары еді. Аталған бұл топтағы зиялы қауым өкілдерімен
екінші тарауда арнайы қарастырамыз. Бірінші топқа - «Алаш» партиясының либералдыдемократтар тобы жатады. Партияны бұлай деп атап және оның негізін салған адам, ол қазақтың
көрнекті саяси қайраткері Әлихан Бөкейханов болатын. Оның мақсаты Ресей аясында қазақтардың
автономиялық тәуелсіздігіне қол жеткізу. Алаш зиялылары сұлтан, бай, билер мен ауқатты
малшылар мен жериеленушілер отбасынан шыққан адамдардан құралған. Олардың басым
көпшілігі Санк-Петербургте, Мәскеуде және т.б. Ресейдің орталықтарында жоғары білім алған,
сонымен бірге отаршыл әкімшілікте – дәрігер, мұғалім, қорғаушы т.б болып қызмет атқарған еді.
Бұл топты («батыстықтар» деп атаған) мынадай жарқын адамдар құрайды: А. Байтұрсынов –
«Қазақ» газетінің бас редакторы, ақын, жазушы, лингвист тілтанушы; Ж. Ақаев – заңгер; М.
Тынышпаев – инженер; М. Дулатов – ақын, жазушы; М. Жұмабаев – ақын, жазушы; Х. Ғаббасов –
жазушы; Ж. Аймаутов – жазушы, ақын; Х. Досмұхамедов – дәрігер; Ж. Досмұхамедов –
экономист; А.К. Кенжин – мамандығы мұғалім. И. Мустамбаев – геолог; А.Ә. Ермеков – ұстаз,
ғалым, математик және сол секілді көптеген т.б. [6; 1-24 п.]
Ұлт зиялы қауым өкілдерінің екінші тобын мұсылман қозғалысының өкілдерімен қарымқатынаста болған ұлт зиялылары құрайды, олардың көбі кейін Түркияға бағыт ұстанады және
соған байланысты «түрікшілдер» атауын алған болатын. Бұл топтың өкілдері М. Шоқай, С. Лапин,
У. Хожа, А. Махмұд, Х. Юрғули-Ағаев, С. Герцфельд, Ш. Шағиахметов, Ә. Оразаев, К. Қары, С.
Ақаев, А. Бадин, Кішкенбаев, Кәрімбаев, М. Бехбуди [7; 52 б.] және тағы басқа өкілдер бар.
Үшінші топты, саны жағынан аз және әлсіз топты көзқарастары социалистік бағытты
ұстанушы ұлт зиялылары құрады, оларда тек сирек ерекшелік болмаса, көбі кедей малшылар мен
жериеленушілерден шықты. Олар: Мұқан Әйтпенов, Көлбай Төгісов, Шаймерден Әлжанов, ҚасенҚожа Бекхожин, Махмұт Уәлиханов, Қазы Торсанов, Байсейіт Әділов, Әлиасқар Қуанышев, Үсен
Қосаев, Нұрғали Құлжанов, Ыбырай Төлебаев, Сұлтан Аблаевтар және т.б. болды [8; 10 п.].
«Алаш» партиясының көшбасшысы, ақсүйектер (сұлтан) отбасынан шықан Әлихан
Нұрмұхамедұлы Бөкейханов Омбыдағы техникалық училищені, 1894 жылы Санк-Петербургтегі
Императорлық Орман шаруашылығы институтының экономикалық факультетін тамаша бітіріп
шыққан болатын [9; 137 б.]. Мұғалім, журналист, этнограф, публицист және әлуметтанушы
ғалымның маңдайына ауыр және өте қиын тарихи миссия – қазақ халқының ұлт-азаттық
қозғалысының өкілі және ең алғашқы қазақ автономиясының басшысы болу жазылыпты. Ә.
Бөкейхановтың ең принципті саяси мұрасы – ұлттық-мемлекетік өз-өзін ұйымдастыру идеясы. Бұл
идеяны ол және оның жақтастары өздерінің бүкіл күш-қайратын іске асыру үшін жұмсады және
Алаш-Орда мемлекетін жариялаған соң, сол үшін ақырында өмірлері құрбан болды.
Ұлт зиялылыраның атқарған жұмыстарында қазақ халқының арасына беделді оқығандарды
ел ішіне, ауылдарға шығара отырып, үгіт-насихат жұмыстарының нәтижелі болуына қазақ
комитеті үлкен мән берген болатын. Осындай үгіт-насихат, ұйымдастыру істерінің нәтижесінде
көпшілік уездер мен ауылдарда комитеттер мен ұйымдар ашылып, қазақ мүддесі үшін сан-салалы
қызметтер атқарды. Ұлт зиялы қауымы өкілдері осындай ұйымдастыру, түсіндіру, насихат
жұмыстарын атқару жолында кездескен әртүрлі кедергілерге отарлық саясатқа деген ызасы мен
кегін, өмірден есесі кетіп жүргендегі өкінішін естеріне түсіріп, көкірегінде ұлттық намыс отын
жағу үшін халықтың сана-сезіміне психологиялық әдіс арқылы әсер еткен болатын. Айтар болсақ
«Сарыарқа» газетіндегі «Күш бірлікте» деген мақалада: «... құлдыққа көніп, жем болудан қашатын

10
III. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu
болсақ, мына ұлы орыстың өзімен-өзі алысып, әлі құрып тұрғанда Алаш туын көтеріп, ақ орданы
тігу жөн. Дәл осы кез – іздегенде таба алмайтын, автономияны алып қалатын кез. Ұлы орыс есін
жиғанда оңайлықпен автономияны бере қоймас. Тиісті мезгілін өткізіп алып, баяғыдай аңсап
жүрмелік! Ұлы орыстың тұзағына алынып, ебіне еріксіз көнгеніміз жетер, мұны есімізден
шығармалық. Елдігімізді кетіріп, береке, бірлігімізді жойып, қолқамызға қол салған заманды
ұмытпалық!», – деп [10], кешегі тепкі көрген өмірін әлі ұмытыла қоймаса да, дүркін-дүркін есіне
түсіріп, автономия аларлық сәтті кезенді өткізіп алмас үшін намысқа шақырады. Ал, Омбыдағы
Алаш партиясының Бас комитеті «Жас Азамат» газетінде жарияланған «Алаш азаматтарына!»
арнаған үндеуінің мазмұнына зер сала қарайтын болсақ, халыққа рух пен жігер беру үшін:
«Ақсақалдар, Ағалар! Ақыл айтып, жол бастаңыздар! Баяғы еркін дәуреннен сөз қозғап,
жастардың жүректеріне қызулық жалынын салыңдар! - деп еркіндік, азаттықтың нарқын
түсіндіруге тырысса, «Алаш Ордаға жәрдем қылмасаңдар, ұранға қызбасаңдар сол көңілсіз қор
күндерің алдарыңда даяр. Ардақты азаматтар! Алаш тілегі иманымыз болсын, бәріміз соған
ұйыйық» – деп [11; 37 б.] езгіде өткен күндерін еске түсіріп, үрей сезімін тудыру арқылы ықпал
етуді көздеген. Идеологиялық жұмыс жүргізгенде қазақ зиялылары халықтың көз алдына «көңілсіз
кер күндерін» әкелсе, үрейі ұшқан соң ел намыстанар, жігерленер деген ойда болғаны анық.
Алаш идеясы – бүгінгі Тәуелсіз Қазақстанның да басты идеяларының бірі болуы тиіс. Ал
бүкіл қазақ даласын осыдан бір ғасырдай уақыт бұрын Алаш рухына бөлеген ұлы қазақтар
аманатының жөні бөлек. Біздің ата рухы алдындағы адалдығымыз бен перзенттік парызымыз
Алаштың аманатын санамызға сіңіру, соған лайық еңбек ету, өткенге құрмет көрсету. Ал
құрметтің негізгісі – Алаш идеясын ұрпақ бойына сіңіру. Алаш идеясы – ұлтты біріктіруші,
тұтастырушы идея ретінде қашан да қазақпен бірге жасайды. Алаштың жолы, Алаш кайраткерлері
қалыптастырған ұлттық санамызды жаңғырту сапары – бүгінгі тәуелсіздігімізді тұғырлы етер
берік ұстымдардың бірегейі болатынын естен шығармағанымыз абзал.
Алаш идеясы – қазақ идеясы. Демек, «Керегеміз – ағаш, ұранымыз – Алаш» дейтін біз үшін
ол әрқашан қазақ идеологиясының темірқазығы болып келді, бола береді де.
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Özet: Safevîler (1501-1736) ve Dulkadiroğulları (1337-1522) Türk dünyası tarihinde önemli yer alan
hanedanlar sırasındadırlar. Bu iki hanedan arasındaki ilişkiler daha önceleri rekabet ve husumet ortamında
gelişmişse de, sonraları ılımlı bir hâl almıştır. Araştırmalarımız sırasında Safevî kaynaklarında
Dulkadiroğulları ile ilgili beş tane minyatürün bulunduğunu tespit ettik. Bildirimizde bu minyatürleri tarihî
açıdan değerlendirmeye çalışacağız. Zira bu alanda şimdiye kadar hiçbir çalışma yapılmamıştır.
Anahtar Kelimeler: Dulkadiroğulları, Safevîler, minyatürler, elyazmalar.
Safavid Miniaturs About Dulkadirids
Abstract: Safavids and Dulkadirids are among important dynasties in the history of Turkic World. Although
earlier between these two dynasties were rivalry and animosity, but later their relations softened. During our
researches we fixed that Safavid sources have five miniaturs about Dulkadirids. Current paper devoted to
estimation of these miniatures from historical view point. Because until now no study has been made on this
subject.
Keywords: Dulkadirids, Safavids, miniatures, manuscripts.

2. Giriş
Biz, burada öncelikle Dulkadiroğulları hakkında genel bilgiler vermek istiyoruz. 1337-1522 yılları
arasında Elbistan ve Maraş merkez olmak üzere doğuda Harput’tan batıda Kırşehir’e, kuzeyde Yozgat ile
Sivas’ın güneyinde Gemerek ve Gürün’den Hatay’a bağlı Hassa’ya kadar yayılan bölgede hüküm süren
Dulkadir Türkmenleri, Oğuzların Bozok koluna mensupturlar [Yinanç: 1994, s.553]. Yaklaşık iki yüz
yıllık bir süre içinde Dulkadiroğulları hanedanından on iki hükümdarın iktidarda bulunduğu
bilinmektedir: Karaca Bey, Halil Bey, Sevli Bey, Sadaka Bey, Nasreddin Mehmed Bey, Süleyman Bey,
Melik Aslan Bey, Şahbudak Bey, Şehsuvar Bey, Şahbudak Bey, Alaüddevle Bey ve Şehsuvaroğlu Ali
Bey. Bu hanedanın, Osmanlı Devleti’ne çok büyük katkıları olmuştur. Özellikle de Şehsuvaroğlu Ali Bey,
Safevîlere ve Memlüklere karşı savaşlarda önemli roller üstlenmiştir.
Dulkadiroğulları Beyliği’nin müstakil bir şekilde araştırılmasına yönelik faaliyetler Arifî Paşa’nın
yaklaşık yüz yıl öncesinde yayınlamış olduğu “Elbistan ve Maraş’ta Dulkadir Oğulları Hükumeti” isimli
eseriyle başlamıştır. Seri hâlindeki makalelerden oluşan bu eser, 2011 yılında kitaplaştırılarak tekrar
yayınlanmıştır [Arifî Paşa: 2011]. Prof. Dr. Refet Yinanç’ın “Dulkadir Beyliği” isimli değerli çalışması,
konuyu her yönüyle aydınlatmak açısından büyük bir önem arz etmektedir [Yinanç: 1989]. Y. Alparslan,
M. Karataş ve S. Yakar’ın editörlüğü ile yayına hazırlanmış olan iki ciltlik “Dulkadir Beyliği
Araştırmaları” isimli kitap, konunun uzmanlarınca yazılmış olan çeşitli makalelerden oluşmaktadır
[Alparslan vd.: 2007-2008]. 29 Nisan – 1 Mayıs 2011 tarihlerinde Kahramanmaraş Belediyesi tarafından
düzenlenmiş olan Uluslararası Dulkadir Beyliği Sempozyumu, konuyu araştıran bilim adamlarını
buluşturmak, gereken konuları tartışmaya açmak ve genelde konuya ışık tutmak açısından çok yararlı
olmuş ve bu sempozyumun bildirileri üç cilt halinde yayınlanmıştır [Kabakçı ve Yakar: 2012]. Prof. Dr. İ.
Gökhan ve Yrd. Doç. Dr. S. Kaya tarafından hazırlanmış olan kitaplarda da Dulkadir Beyliği’ne ayrıntılı
biçimde yer verilmiştir [Gökhan ve Kaya: 2008; Gökhan: 2011]. Zikredilen eserlerin yanı sıra
Dulkadiroğulları ile ilgili birçok diğer çalışmalar da bulunmaktadır. Fakat biz burada sadece kitaplaşmış
olan eserlerden bahsettik.
Bulunduğu coğrafyanın stratejik öneminden dolayı Dulkadiroğulları Beyliği, dönemin uluslararası
ilişkiler sistemi içinde aktif rol alarak Memlükler, Osmanlılar, Timurlular, Karakoyunlular, Akkoyunlular,
Karamanoğulları, Safevîler vd. devletler ve beyliklerle siyasi ve diplomatik temas halinde bulunmuş,
hatta zaman zaman kendi çıkarlarını gözetmek adına bu devletlerle çatışma içine de girmiştir. 1501
yılında Azerbaycan’da meydana gelen ve hızla büyüyerek güçlü bir imparatorluğa dönüşen Safevî
Devleti, çok geçmeden Dulkadiroğulları Beyliği ile mücadeleye girişmiştir. Zira Doğu ve Güneydoğu
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Anadolu’yu ele geçirmeye çalışan Şah İsmail (1501-1524), kendisin bu niyetleri karşısında Dulkadiroğlu
Alaüddevle Bey’i (1480-1515) bir engel olarak görmekte ve Dulkadir beyinin Akkoyunlu şehzadelerine
vermiş olduğu destekten dolayı rahatsız olmaktaydı. XVI. yüzyılın başlarındaki Safevî – Dulkadiroğlu
ilişkileri N. Musalı ve G. Şükürov tarafından araştırılmış ve bildiri olarak sunulmuştur [Musalı: 2012,
s.399-420; Şükürov: 2012, s.223-237).
2. Safevî Minyatür Sanatında Dulkadiroğulları
Dulkadiroğulları hakkında pek çok tarihî araştırma yapılmış olmasına rağmen bu hanedana ilişkin
Safevî minyatürleri üzerine henüz bağımsız bir çalışma yapılmamıştır. Bu alana yeni bir kapı açmak için
söz konusu minyatürleri ele alarak değerlendirmeyi gerekli bulduk. Safevîler ile Dulkadiroğulları arasında
yaşanan gerilim ve mücadele, Farsça yazılmış olan çeşitli Safevî kaynaklarına yansımış ve hatta dönemin
ressamlarının (nakkaşlarının) çizmiş oldukları minyatürlere bile konu olmuştur. Bildirimizin asıl amacı,
Dulkadiroğullarına ilişkin Safevî minyatürlerini tanıtmak ve incelemektir.
Konu ile ilgili beş tane minyatür bulunduğunu tespit etmişiz. Bu minyatürlerden ikisi (2. ve 5.
minyatürler) Bicen isimli bir müverrih tarafından yazıldığı tahmin edilen “Cihângüşâ-yi Hâkân” isimli
eserin farklı nüshaları içinde yer almaktadır. Diğer iki minyatür ise anonim bir yazarın kaleme aldığı
“Târîh-i ‘Âlemârâ-yi Şâh İsma‘îl” isimli kaynağın iki nüshasından alınmıştır. Dördüncü minyatür,
profesyonel olmayan meçhul bir ressam tarafından çizilmiştir. Diğer minyatürler ise Safevî döneminin
ünlü ressamlarından Mu’în Musavvir’in emeğinin ürünüdürler ve R. Eng tarafından hazırlanmış olan
kataloglara dâhil edilmişlerdir [Eng: 2012]. Mu’în Musavvir, minyatür sanatında Rıza Abbasî ekolünün
temsilcilerinden olmuştur. Onun çizmiş olduğu ilk resim 1043 / 1633-34 yılına, son resmi ise 1119 /
1707-08 yılına aittir [Şâyistefer: 1382, s.79]. Mu’în’in sanat hayatının zirve dönemi Şah Süleyman
zamanına (1666-1694) tesadüf etmiştir. İran sanat tarihinin uzmanı olan İngiliz bilim adamı B. Gray,
Mu’în Musavvir’i XVII. yüzyılın ikinci yarısında İran’ın en üretken ressamı olarak nitelendirmektedir
[Gray: 1986, s.900]. Mu’în’in Şah İsmail’in tarihi ile ilgili minyatürleri 1680’lere aittir. Şah İsmail
konusunda minyatürlere dair kitap yayınlamış olan M. Abbaslı bizim burada sunduğumuz beş resimden
sadece birini (son minyatürü) kendi eserine almıştır [bkz. Abbaslı: 1981].
2.1. Akkoyunlu Elvend Mirzâ’nın Alaüddevle Bey’in huzuruna gelmesi (“Târîh-i ‘Âlemârâ-yi
Şâh İsma‘îl”in bir nüshasına Muîn Musavvir’in çektiği minyatür; Tahran, Rıza Abbasî Müzesi, Kaligrafi
Bölümü, No. 600, v.51a; Eng: 2012)
1501 yılında Azerbaycan ve Doğu Anadolu’da hükmeden Akkoyunlu hükümdarı Elvend Mirzâ,
Şerur savaşında Şah İsmail Safevî’ye yenilerek Alaüddevle Bey’e sığınmak zorunda kalıyor. Minyatürde
görüldüğü üzere yaşlı ve uzun sakallı Alaüddevle Bey tahtta oturmuştur ve Elvend Mirzâ onun elini
öpmek için eğilmek istemektedir. Ayakta duran eşik ağaları ve yasavullar ile mecliste oturmuş olan devlet
adamları bu olayı seyretmektedirler. Safevî kaynaklarında Alaüddevle Bey usta bir politikacı ve ihtişamlı
bir hükümdar olarak tanıtılmakta, ayrıca Dulkadiroğullarının hükümdarları da “şah” ve “sultan”
unvanlarıyla anılmakta ve onların uluslararası ilişkilerdeki önemli konumuna işaret edilmektedir. Örneğin
Hasan Bey Rumlu, Alaüddevle Bey’i “Dulkadir Şahı” (“Şah-ı Zulkadir”), Dulkadir Beyliği’ni ise
“Dulkadir Sultanlarının Devleti” (“Devlet-i Selâtîn-i Zulkadir”) diye anmıştır [Rumlu: 1389, s.1096].
Safevî döneminin yazılı kaynaklarındaki bu görkemli tanıtım şekli, söz konusu minyatüre de yansımış
gözükmektedir. Fakat resimde Elvend Mirzâ genç bir delikanlı olarak gösterilmişse de, aslında o yıllarda
kendisi daha ergenlik çağına bile ermemişti.

Alaüddevle Bey’in elini öpen Elvend Mirzâ onu kendine baba olarak gördüğünü söylemiş ve Şah
İsmail’e karşı askerî yardım istemişti. Dulkadiroğullarından yardım alan Elvend Mirzâ, 1502 yılında
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Azerbaycan üzerine sefere çıkmasına rağmen ikinci kez yenilgiye uğramış ve onun düzenlemiş olduğu bu
askerî operasyon başarısızlıkla sonuçlanmıştı.
2.2. Sarı Kaplan’ın Lala Hüseyin Bey ile savaşması (“Cihângüşâ-yi Hâkân”ın dağınık bir
nüshasından Londra’daki Christie’s Collection’da muhafaza edilen bir minyatür, Lot 122, v.257; Eng:
2012).

1507 yılında Şah İsmail, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da kendisine rakip olarak gördüğü
Alaüddevle Bey üzerine yürür. Ceyhan ırmağı kıyılarında Safevî ordusunun öncü birliğine komuta eden
Lala Hüseyin Bey Şamlu, Alaüddevle Bey’in oğlu Sarı Kaplan’ın saldırısına uğrar ve yenilgiye maruz
kalır. Hatta savaş esnasında Hüseyin Bey attan yere düşer ve korumaları arasında yer alan Halil Ağa
kendi atını ona vererek lalanın savaştan kurtulmasını sağlar. Halil Ağa’nın kendisi ise 300 Safevî askeri
ile birlikte öldürülür. İkinci minyatürde bu olay ele alınmıştır. Resimdeki kırmızı başlıklı savaşçılar
Safevî askerleri (Kızılbaşlar)’dır. Dulkadir ordusunda develerin de olduğu görülmektedir. Bazı
savaşçıların kesik başları atların ayakları altında kalmıştır. Tablonun merkezinde, kafası yarılmış olan bir
askerin başından kan akması tasvir edilmiştir. Böylece ressam, savaşın tüm dehşetlerini tabloya
yansıtmaya çalışmıştır. Resimdeki bazı askerler borazanlar çalarak askerleri savaşa
heveslendirmektedirler.
2.3. Şah İsmail’in Sarı Kaplan’a karşı savaşı (“Târîh-i ‘Âlemârâ-yi Şâh İsma‘îl”in bir nüshasına
Muîn Musavvir’in çektiği minyatür; Tahran, Rıza Abbasî Müzesi, Kaligrafi Bölümü, No. 600, v.87a;
Eng: 2012)

Sarı Kaplan’ın zaferinin ardından Şah İsmail kendi ordusuyla beraber olay mahaline yetişir ve
Dulkadirlilerin kuvvetlerini püskürtmeyi başarır. Söz konusu minyatür, Şah İsmail ile Sarı Kaplan’ın
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savaşını anlatır. Burada Safevî askerleri kırmızı başlıklarıyla Dulkadirli savaşçılardan farklılık arz
etmektedirler. Minyatürün merkezinde at üzerinde kılıç sallayan adam Şah İsmail’dir. Onun yanı sıra
resimde 5 Kızılbaş ve 7 Dulkadirli savaşçısının bulunduğunu görüyoruz. Her iki tarafın askerlerinin çoğu
uzun bıyıklara sahiptirler ki, bu da o dönem Türkler arasında geniş yayılmış olan bir âdettir. Ayrıca
Safevî askerlerinin kırmızı renkli bayrakları da dikkat çekmektedir. Savaş alanı da kırmızıya boyanmıştır
ve bununla da akıtılan kanların çokluğuna işaret edilmiş olmalıdır.
2.4. Şah İsmail’in Dulkadirliler’e karşı savaşı (“Târîh-i ‘Âlemârâ-yi Şâh İsma‘îl”in
yazmalarından birine meçhul bir ressam tarafından çekilmiş resim; Tahran, İslâmî Şûrâ Meclisi’nin
Kütüphanesi, No. 635, v.68a)
Sarı Kaplan’la savaştan sonra Şah İsmail’in birlikleri Dulkadir ülkesinin içlerine ilerlediler.
Alaüddevle Bey açık savaşa girmeyerek Turna dağına çekildi. Şah İsmail etrafta yıkımlar
gerçekleştirdikten sonra her iki taraftan elçilerin geliş gidişi neticesinde barış anlaşması yapıldı.

Minyatürde Safevî ordusunun Turna dağı civarında Dulkadirlilerle savaşması ve onları katletmesi
resmedilmiştir. İnsan ve at cesetlerinin yerlerde kaldığı görülmektedir. Ayrıca başında hükümdar tacı
bulunan aksakallı Alaüddevle Bey, yakın çevresiyle birlikte Turna dağının zirvesinde at üzerinden bu
olayları seyretmektedir ve az sonra Şah İsmail’e göndereceği barış mektubunu elinde tutmuştur.
2.5. Dulkadirliler’le Ustaclular arasındaki savaştan önce iki tarafın köpeklerinin kavgası
(“Cihângüşâ-yi Hâkân”ın diğer bir nüshasına Muîn Musavvir’in çektiği minyatür; Londra, British
Museum, Or. 3248, v.137b)

Safevîlerle Dulkadiroğulları arasındaki barış anlaşması uzun süreli olmamış ve 1508 yılında iki
taraf arasında yeni çarpışmalar meydana gelmiştir. Bu çarpışmaların birinde Alaüddevle Bey’in
oğullarından Şahruh Bey ile Ahmed Bey önderliğindeki Dulkadirli ordusu, Safevîlerin Diyarbekir
beylerbeyi Muhammed Han Ustaclu’nun birlikleriyle karşılaşmışlardır. Savaştan önce Dulkadirlilerin
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Frenk asıllı köpekleriyle Ustacluların çoban köpekleri arasında kavga vuku bulmuş ve Ustacluların
köpekleri galip gelmişlerdir. Sözünü ettiğimiz son minyatür, işte bu olayı anlatmaktadır. Burada
Dulkadirliler sol tarafta, Ustaclular sağ tarafta yer almaktadırlar. Tahminlerimize göre, Dulkadirlilerin
safında yer alan aksakallı adam Şahruh Bey’dir, beyaz ata binmiş olan uzun bıyıklı kişi ise onun kardeşi
Ahmed Bey olmalıdır. Şahruh Bey’in karşısına dikilmiş olan komutan da muhtemelen Muhammed Han
Ustaclu’dur.
3. Sonuç ve Değerlendirme
Sunduğumuz minyatürlerin sadece Safevî dönemi resim sanatını öğrenmek için değil, aynı
zamanda dönemin savaş tarzını, kullanılan silahları, askerlerin kıyafetlerini tespit etmek ve Akkoyunlu –
Safevî – Dulkadirli ilişkilerinin bazı ayrıntılarını incelemek açısından da önemli bilgiler içerdiği
görülmüştür. Safevî ressamları, Dulkadiroğullarını asla küçümsemeye ve aşağılamağa çalışmamış, bunun
tam tersine olarak onları kudretli ve ihtişamlı bir hanedan olarak göstermeye çalışmışlardır. Düşmanlarını
yüceltmeye çalışan Safevîler, bununla kendilerini de yüceltmek istemişlerdir. İncelediğimiz minyatürlerde
en belirgin özellik olarak dikkatimizi çeken bu husus, âdeta “düşmanımın gücü, benim asaletimi artırır”
deyişinin minyatürlerle ifadesidir.
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FERGANA VADISI VE SINIR SORUNLARI: KIRGIZISTAN, ÖZBEKISTAN VE
TACIKISTAN’IN SINIR KONUSUNDAKI İDDIALARI
Dr. Altynbek JOLDOSHOV
Özet: Günümüz Orta Asya Cumhuriyetlerinden Özbekistan, Tacikistan ve Kırgızistan sınırlarının kesiştiği
noktada yer alan Fergana vaadisinde sınır meselelerinden kaynaklanan sorunlar gün geçtikçe artmaktadır.
Özellikle, 1924-1927 yıllar arasında Sovyetler tarafından çizilen Fergana vaadisindeki sınırlar, gerek tarihsel
gerekse coğrafi gerçekliklere dayanmamakta ve çoğu zaman yapay nitelik taşımaktadır. Bu çalışmada genel
olarak Fergana vaadisindeki sınır sorunları özel olarak ise Özbekistan, Tacikistan ve Kırgızistan’ın spesifik
sınır sorunlarına yönelik iddiaları ve bu iddiaların çözümüne yönelik zorluklar tartışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Orta Asya, Fergana vaadisi, sınır sorunları, anklav.
The Fergana Valley and Border Issues: Kyrgyzstan, Uzbekistan and Tajikistan’s Views on Borders
Abstract: Today, the problems arising in connection with the border issues in the Fergana Valley, which is
located at the crossing of the borders of the Central Asian republics such as Uzbekistan, Tajikistan and
Kyrgyzstan are growing every day. In particular, the demarcation of the borders of the Fergana Valley in the
1924-1927 years, implemented by the Soviet Union, is not based on historical or geographical realities and
mostly artificial in nature. This study examines border issues in the Fergana Valley in general, and
particularly, the views of Uzbekistan, Tajikistan and Kyrgyzstan in relation to specific border issues and
problems, as well as the complexity of the solutions of these problems.
Keywords: Central Asia, Fergana valley, border issues, enclave.

Giriş
Özbekistan, Kırgızistan ve Tacikistan tarafından paylaşılan Fergana vadisi Tanrı ve Pamir dağları
arasından bulunmakta ve bu üç ülkenin tam ortasında yer almaktadır. Orta Asya’da nüfusun en yoğun
olduğu bölgelerden biri olan Fergana vadisinde günümüzde yaklaşık 10 milyon kişi yaşamaktadır.
Coğrafi olarak Orta Asya’nın %5’ini teşkil etmesine rağmen toplam nüfusun %25’i bu vadide
bulunmaktadır. Orta Asya’da kilometre kareye 14 kişi düşerken Orta Asya’nın merkezinde yer alan
Fergana Vadisindeki nüfus Tacikistan ve Kırgızistan nüfusunun üçte birini, Özbekistan nüfusunun ise
dörtte birini teşkil etmektedir (Demirci, 2012:34). Ayrıca Fergana Vadisi boyunca Özbekistan, Tacikistan
ve Kırgızistan toprakları birbirine sarılmış üç parmağı andırırken, bu üç ülkenin de bölgede anklav1
toprakları bulunmakta ve bölge ülkeleri arasında Sovyetlerin dağılmasıyla başlayan sınır kavgaları ve
karşılıklı toprak talepleri günümüze kadar ulaşmış ve masada hala çözülememiş bir sorun olarak
durmaktadır.
Tarihsel Arka Plan
Modernite öncesi dönemde Orta Asya’daki iktidar mücadeleleri farklı etnik gruplar arasında değil,
daha çok çok dilli hanlıklar ve emirlikler çerçevesinde hanedanlar, klanlar ve kabileler arasında
yaşandığından, Orta Asyalı halklar kendilerini “Kırgız” ya da “Özbek” gibi etnik kimlikler yerine daha
çok “Müslüman” olarak tanımlamışlardır. Özbek, Tacik ve Kırgız gibi etnik kimlikler 19. yüzyılın
sonlarında Orta Asya toplumunda belirgin bir durumda olmadığı gibi söz konusu etnik ayrımlar eksik ve
çok bulanık olarak mevcuttur. Bu nedenle Sovyetler Çarlık dönemi bilim adamları tarafından başlatılan
göçer ve yerleşiğe dayalı etnik sınıflandırmayı geliştirmişler ve dil, etnik kimliğin ana belirleyicisi kabul
edilerek Orta Asya’nın etnik karışımı arındırılmaya çalışılmış ve yeni etnik kimlikler oluşturulmuştur
(Joldoshov, 2013:120).
Bu çerçevede 1924 yılında Orta Asya’da Türkmenistan, Özbekistan ve Kırgızistan (şimdiki
Kazakistan)2 Sovyet Sosyalist Cumhuiyetleri oluşturulmuş ve bu yeni oluşturulan Cumhuriyetlerin
sınırları dil ve etnik temele dayanarak çizilmeye çalışılmıştır. Şimdiki Tacikistan ise 1924 yılında özerk
cumhuriyet statüsünde Özbekistan’a bağlanırken, şimdiki Kırgızistan da Kara-Kırgızistan adıyla 1924
yılında özerk cumhuriyet statüsünde Rusya Federasyonu toprakları içerisinde kalmıştır. Daha sonra
Tacikistan 1929 yılında Özbekistan’dan ayrılarak Birlik içerisinde yeni cumhuriyet statüsü elde ederken,
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Bir ülkede ada şeklinde bulunan başka bir ülkeye ait toprak parçası
2
Şimdiki Kazakistan 1924 yılından 1925 yılına kadar Kırgızistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti olarak kalmıştır.
1
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Kırgızistan ise 1936 yılında Rusya Federasyonu’dan ayrılarak yeni cumhuriyet statüsü kazanmıştır.
Böylece şimdi Orta Asya Cumhuriyetleri olarak adlandırılan cumhuriyetlerin temeli 1924 yılında
atılmaya başlamış ve 1936 yılında sonuçlanmıştır. Ancak bu sınırlar ilk başlarda idari bölünme sınırı
olmaktan öteye geçememiş ve bu geçen süre zarfında devamlı sınır belirlemeyle ilgili sorunlar
yaşanmıştır. Örneğin Eylül 1929 yılında Özbekistan’ın Hocent Bölgesi Tacikistan’a verilerek adı
Leninabad olarak değiştirilmiştir. Ancak birkaç yıl sonra ise Fergana Vadisinde Büyük Kanal inşaatı
başladıktan sonra Tacikistan’a verilen toprağın bir bölümü, Özbekistan’a geri verilmiştir. Aynı uygulama
Özbekistan ile Kazakistan arasında yaşanmış, 1924 yılında Karakalpakistan, önce Kazakistan’a, 1938
yılında ise Özbekistan’a verilmiştir. Dolayısıyla günümüzde Orta Asya Cumhuriyetlerinde yaşanan ciddi
sınır sorunlarının ve toprak taleplerinin kökeni de Sovyetler Birliği döneminde yapılan “yeni ulus-devlet”
oluşturma ve sınır belirleme politikalarına dayanmaktadır.
Sovyetler Birliğinin dağılmasıyla bağımsızlığını kazanan Orta Asya Cumhuriyetleri bir taraftan
ekonomik, siyasi ve toplumsal sorunların üstesinden gelmeye çabalarken, diğer taraftan da her
cumhuriyet ulus-devlet inşaa süreci içerisinde kendi sınırlarını belirlemeye çalışmaktadır. Ancak gerek
sınırlar konusundaki uluslararası anlaşmaların hayata geçmesinin zaman alması, gerekse tarihi ve coğrafi
temellerinin olmaması nedeniyle ciddi sorunlar yaşanmasına neden olmaktadır. Bu çerçevede, Orta
Asya’daki önemli sınır sorunları arasında Özbekistan, Kırgızistan ve Tacikistan arasında paylaşınan
Fergana Vadisi’nde iki temel sorun olduğu görülmektedir. Bu sorunların ilki bölgede üç etnik grubun da
çoğunlukta olduğu çeşitli anklav topraklarının bulunması ve diğeri ise sınırların nereden geçtiği
konusunda bölge ülkelerinin anlaşamamasıdır.
Kırgız-Özbek Sınır Sorunları
Kırgızistan-Özbekistan sınır uyuşmazlığı Sovyetler Birliğinin ilk kuruluş yıllarının mirasıdır. 19241927 yıllarındaki sınır düzenlemeleri, bazı köylerde Kırgız ve Özbeklerin karışık yaşamasına rağmen,
bazı Kırgız köylerinin Özbekistan sınırı içinde ve bazı Özbek köylerinin de Kırgız sınırı içinde kalmasına
neden olmuştur. Ayrıca Sovyetler Birliği döneminde Kırgızistan ve Özbekistan’ın sınır bölgelerindeki
“kolhoz” ve “sovhoz”3 lar su, toprak gibi doğal kaynakların paylaşımı konusunda yerel düzeyde anlaşma
yapmışlar ve toprakların karşılıklı olarak kiralanması yoluna gitmişlerdir. Ancak bütün bunlar bağımsızlık
sonrası dönemde sınırların belirlenmesi ile ilgili çalışmalar başladığında çözülmesi zor ciddi soruna
dönüşmüştür.
Özbekistan ile Kırgızistan arasında 2002 yılında başlayan sınır belirleme çalışmaları neticesinde,
iki ülke mevcut 1400 kilometre uzunluğundaki sınırda 70-100 civarında tartışmalı bölge bulunmaktadır.
Özbekistan ile Kırgızistan sınırlarının belirlenmesinde en önemli sorun olarak, her iki ülkenin farklı
tarihli belgelere dayanmasıdır. Örneğin, Özbekistan sınırların 1924-1927 yıllarına göre belirlenmesini
talep ederken, Kırgızistan sınırların 1955 yılının belgeleri çerçevesinde çözülmesinden yanadır
(Alamanova ve Umetalieva, 2014:152),
Bu sınır sorununun içinde bir de “anklav”lar unsuru bulunmaktadır. Özbek tarafının Kırgızistan’da
Soh, Şahimardan, Çonkara-Galça ve Taş-Tepa isminde dört toprak parçası bulunurken, Kırgızistan’ın da
Özbekistan’ın ana sınırı içinde Barak isminde toprak parçası yer almaktadır. İki ülke de anakaradan ayrı
kalmış toprak parçalarıyla ilgili karşılıklı ve güvenceli bir anlaşma yapamamaktadırlar.
Kırgız-Tacik Sınır Sorunları
Ülkeler bazında bölgede bulunan sınır sorunları Tacikistan ile Kırgızistan arasında da mevcuttur.
Tacikistan-Kırgızistan sınır sorunları incelendiğinde, iki ülke ilişkilerinde İsfara Vadisi nedeniyle tıkanma
yaşamakta olduğu görülmektedir. 1980’li yıllardan bu yana Kırgız ile Tacikler arasında İsfara bölgesi ve
bu bölgedeki su ve toprak gibi doğal kaynakların kullanımı ile ilgili sorunlar yaşanmaktadır. Tacikistan
ile Kırgızistan arasındaki yaklaşık 1000 kilometre uzunluğundaki sınırın epey bir bölümü hala tartışmalı
bölgedir.
Tacik-Kırgız sınırlarının belirlenmesinde en önemli sorun olarak, her iki ülkenin farklı tarihli
belgelere dayanmasıdır. Örneğin, Tacikistan sınırların 1924 yılına göre belirlenmesini talep ederken,
Kırgızistan sınırların 1958-1959 ve 1989 yıllarındaki belgeleri çerçevesinde çözülmesinden yanadır
(Alamanova ve Umetalieva, 2014:152). Söz konusu sınır sorununun içinde bir de “anklav”lar unsuru
bulunmaktadır. Tacik tarafının Kırgızistan’da Voruh ve Kuruk-Say isminde iki toprak parçası
bulunmaktadır.
3
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Özbek-Tacik Sınır Sorunları
Tacikistan ile Özbekistan’ın sınır sorunları incelendiğinde, benzer problemlerin iki ülke arasında da
bulunduğu görülmektedir. Özbekistan’ın dörtte biri kadar yüzölçümüne sahip olan Tacikistan’ın
Özbekistan’la ortak sınırı yaklaşık 1200 km’dir. Diğer yandan, 6,5 milyon civarındaki Tacikistan
nüfusunun % 25’i ise Özbek kökenlidir. 1924 yılında, Özbekistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti
kurulduğunda, bugünkü Tacikistan’ı içinde barındırmaktaydı. Ancak 1929 yılında, Tacikistan,
Özbekistan’dan ayrılınca, bölgede büyük bir Özbek nüfus kalmıştır. Bundan dolayı Tacikistan’ın ana dili
Farsça olmasına rağmen, tarihsel bağlar nedeniyle bölgede bugün hemen hemen herkes Özbekçe
konuşmaktadır. Tarihten gelen sorunların yansıması bağlamında günümüzde Tacikistan ile Özbekistan
arasındaki temel sınır sorununu, nüfusunun yaklaşık yüzde 70’ini Özbeklerin oluşturduğu Tacikistan’daki
Leninabad şehrinin aidiyeti konusu oluşturmaktadır. Bu sınır sorununun içinde bir de “anklav”lar unsuru
bulunmaktadır. Tacik tarafının Özbekistan’da Sarvaksay isminde bir toprak parçası bulunmaktadır
(Starşuk, 2011:25).
Sonuç
Tarihsel olarak, genelde Orta Asya özelde Fergana vadisinde yaşayan halklar asırlardır iç içe ve
karışık yaşamamışlardır. Ne yazık ki, Sovyetler Birliği döneminde 1924-1927 yıllarında yapılan etnisiteye
dayalı ulus-devlet oluşturma politikası ve bu politikalar çerçevesinde belirlenen sınırlarlar özellikle
Fergana Vadisinde ciddi bir sorunlara dönüşmektedir. Söz konusu sınırlar gerek tarihsel gerekse coğrafik
gerçekliklere dayanmadıklarından, çoğu zaman yapay sınır niteliğinde kalmakta ancak asırlardır birlikte
yaşayan halkları birbirlerinden ayrıştırmaktadır. Ayrıca, Bağımsızlık sonrası dönemde Fergana vadisini
paylaşan Orta Asya cumhuriyetleri arasında sınır sorunlarından kaynaklanan sorunlar gün geçtikçe daha
da artmaktadır. Bu sorunlara bölgedeki su, toprak gibi doğal kaynakların paylaşımı ve ulaşım sorunları
eklenince işin içinden çıkılamaz hale gelmektedir. Son yıllarda sınır bölgelerinde doğal kaynakların
paylaşımından kaynaklanan ve yerel düzeyde çözülebilecek sorunlara ilgili ülkelerin silahlı küvvetlerinin
hemen harekete geçmesi olayı uluslararası boyuta taşımakta ve iki ülke arasında gerilimlerin artmasına
neden olmaktadır.
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ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE İNSAN HAKLARI SORUNU
Agil MAMMADOV



Özet: Her insan basit anlamda insan olduğu için belirli bir kişisel haklara sahiptir. İnsan hakları insanoğlunun
en temel hakkıdır. İnsan hakları hayatın tüm yönlerini kapsamaktadır. İnsan hakları bölünemez ve birbirine
bağımlıdır. İnsan hakları, kişiyi kendi özüyle yaşatacak kurallardır. İkinci dünya savaşından sonra insan
hakları siyasal söylem olarak daha da yayılmıştır. 1948 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından
kabul edilen İnsan Hakları Evrensel Bildirisi, bu amaca ulaşma yolunda ilk adım oldu. Özellikle az gelişmiş
ülkelerde insan hakları o ülkenin temel sorunu olarak kalmaktadır. Küreselleşme dönemi de bireyin
dönemdir. Çağdaş devlet insan haklarına saygılı davranan devlettir. Bu süreçte, insan haklarının korunması
ve geliştirilmesinde uzmanlaşmış Hükümet Dışı Kuruluşlar (HDK), devletlerin dış politikalarında insan
hakları konularına dikkat çekerek uluslararası arenada yürüttükleri faaliyetlerle, yeni bir alan oluşturdular.
Anahtar Kelimeler: İnsan Hakları, Devlet, Birleşmiş Milletler, Demokratikleşme
Human Rights Issues in International Relations
Abstract: Every person is entitled to certain right – simply by the fact that they are a human being. Human
rights are the most fundamental rights of human beings. Human rights cover all aspects of life. Human rights
are indivisible and interdependent. Human rights are rules to live by his own people. Human rights have
pervaded much of the political discourse since the Second World War. The Universal Declaration of Human
Rights, adopted by the United Nations General Assembly in 1948, was the first step towards achieving this
objective. Especially, underdeveloped country, human rights remains the main problem of the country. The
era of globalization is also the era of the individual. The modern state is the state acting respectful of human
rights. In this process, Non-governmental Organizations (NGOs), specialized on the protection and
promotion of human rights, opened a new space iv for the activities that they carry out in the international
arena drawing attention of states to the issues of human rights in the conduct of foreign policies of the
concerning countries.
Key words: Human Rights, State, United Nations, Democratization

Giriş
İnsan hakları kavramının düşünce alanında filizlenip ortaya çıktığı üz yüzyıldan bu yana, bu
hakların tanınması ve sınırlanması konusu tam bir açıklığa kavuşmamıştır. Ancak, genel olarak liberal
demokrarik rejimlerin insan hakları kavramına daha fazla özen gösterdiği, totaliter sistemlerde ise
sistemin mantığı gereği insan haklarının ihlal edildiğini söylemek mümkündür. İnsan haklarının
günümüze kadar geçirdiği aşamaları; a) 18. Yüzyıld Fransız ve Amerikan devrimleri ile başlayan klasik
bireysel hak ve özgürlüklere yönelik haklar; b) 19. Yüzyılın sonlarına doğru ortaya çıkan kitlesel
hareketler ve sosyal haklar; c) 20. Yüzyılın ikinci yarısıyla üçüncü düny ülkelerinde başlayan ulusçu
akımların gündeme getirdiği ulus ve halklarının kendi geleceklerini belirleme, sağlıklı bir çevrede
yaşama, sosyal gelişme ve kalkınma hakları şeklinde üçe ayırmak olanaklıdır. Bu hakların korunması ve
geliştirilmesine paralel olarak uluslararası düzeyde de bir takım güvenceler sağlanmaya çalışılmış ve bazı
kurumlar oluşturulmuştur.
İnsan Hakları Kavramı, Tarihi, Günümüz Demokrasisinde Yeri.
1990 yılı başlarından itibaren tüm dünyada yaşanan siyasi gelişmeler sonucunda insan haklarının
uluslararası politikada rolü, geçmişe oranla daha fazla bir önem kazanmıştır. Küreselleşme, dünyanın
birçok bölgesinde yaşanan demokratikleşme ve modernleşme hareketleri, yoğunlaşan etnik çatışmalar,
uluslararası örgütlerin günümüzdeki rolünü de önemli ölçüde arttırmıştır. Ayrıca, bu gelişmeler sonucu,
dünya politikasının ibresi de, insan haklarının daha da geliştirilmesi ve korunması alanına doğru kaymıştır
(Erdoğan, 2000; 15).
İnsan Hakları fikri oldukça eski olmakla birlikte “insan hakları” (human rigts) terimi görece daha
yeni denebilecek bir tarih olan 1940`lı yıllarda kullanılmaya başlanmıştır. İnsan Hakları teriminin
yaygınlaşmasında Thomas Paine`in 1791`de basılan İnsan`ın Hakları (Rights of Man) kitabının etkisi
büyüktür. Paine bu kitabı, Fransa`daki Devrim Üzerine Düşünceler (1790) yazısı ile devrim ve devrimin
insan haklarına olan etkisini kaleme almıştır (Uslu, 2015; 359).


UNEC, TUDİFAK, İqtisadiyyat və İşlətmə, aqil.arifoglu@gmail.com

22
III. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu
İnsan Hakları terimi ile kastedilen haklar ne kadar düşünürden düşünüre farklılık arz etmekle
beraber, etnik köken, dil, inanç farklılıklarına bakılmaksızın, insanın insan olmasından kaynaklanan
hakları olarak kabul edilir (Bal, 2004; 82).
İnsan haklarını açıklayabilmek için öncelikle `hak` kavramını anlamak gerekmektedir. Hak, hem
ahlaki hem de hukuki niteliğe sahip bir kavramdır. Ancak her iki alanda da hak `bir kişi, bir kurum veya
bir şey üzerindeki gerekçelendirilmiş bir iddia veya talebi` ifade etmektedir. Bir hak iddiası, bu iddiada
bulunan kişinin hakkın konusundan yararlanma yetkisinin genel veya özel olarak tanınması, ona saygı
gösterilmesi talebini ifade eder (Balcı, 2014; 488).
Günümüze kadar genel kabul görmüş, birbirleri ile doğrudan bağlantılı dört insan hakları
kuşağından söz edilmektedir. Bunlardan ilki, birinci kuşak haklardır (klasik haklar). 17. ve 18.
Yüzyıllarda gelişmiştir. Bu gelişmede Amerikan ve Fransız devrimlerinin etkisi vardır. Yaşama hakkı,
kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkı, düşünce ve ifade özgürlüğü, din ve vicdan özgürlüğü, seçme ve
seçilme hakkı bu haklardan başlıcalarıdır.
İkinci grupta ikinci kuşak haklar (sosyal haklar) yer almaktadır. Bu haklar 19. ve 20. Yüzyıllarda
gelişmiştir. Yalnızca özgürlük değil, aynı zamanda devletten bir hizmet isteme yetkisi veren haklar
niteliğindedir. Bu hakların başlıcalaları, sendika kurma hakkı, eğitim hakkı, çalışma hakkı, toplumsal
güvenliğin sağlanması hakkıdır.
Üçüncü kuşak haklar (dayanışma hakları) ise 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren, insanlık
tarihinde gelişen yeni soru alanları ve bu sorun alanlarını aşmaya dönük talepler çerçevesinde oluşmuştur.
Üçüncü kuşak haklar, tüm insanların dayanışmasını gerektiren haklar niteliğindedir. Self-determinasyon,
çevre hakkı, barış hakkı, insanlığın ortak mirasına saygı hakkı üçüncü kuşak haklar arasındadır.
Dördüncü kuşak haklar ise, gelişmekte olan haklar olarak adlandırılmaktadır. Teknolojik alanda
yaşanan gelişmelerin yanı sıra, insanlık tarihinde yaşanan gelişme ve değişimlere paralel olarak, hakların
niteliği de zamanla değişebildiği gibi, yani hakların gelişimi de söz konusu olabilmektedir. Örneğin,
bilimin kötüye kullanılmasının önlenmesi çerçevesinde insan kopyalamayı yasaklayan belgeler (Avrupa
Konseyi Biyoloji ve Tıbbın Uygulanması Bakımından İnsan Hakları ve İnsan Haysiyetinin Korunması
Sözleşmesine Ek İnsan Kopyalanmasının Yasaklanmasına İlişkin Protokol - 1997) bu haklara örnek
olarak verilebilir (Balcı, 2014; 490).
Demokrasi ve serbest ticaretin sözcülüğüne soyunmak, liberal kurumsalcıların uluslararası teoriye
kazandırdığı başka bir fikrin ipuçlarını vermektedir. Liberaller iç siyasi düzenlerin meşruiyetinin,
hukukun üstünlüğünün sağlanması ve devletin vatandaşlarının insan haklarına karşı saygılı olması şartına
bağlı olduğuna inanmaktadır.
Temel insani ihtiyaçlara yönelik atıflar antik Babil dönemine ait kanun metinlerine ve Budist,
Konfüçyan ve Hindu metinlerine içkindir; fakat yine de insan davranışlarının ortak standartlarını
düzenleyen evrensel ilkelerden ilk olarak açıkça bahsedilmesine batılı ülkelerde rastalanmaktadır.
Evrensel insan hakları fikrininin kökenleri; doğal hukuk geleneği, Batı`da Aydınlanma döneminde
`insan hakları` tartışması ile devletin keyfi uygulamalarına karşı mücadele veren bireylerin tecrübelerine
dayanmaktadır. 1215`teki Magna Carta ve 1689`da İngiliz Kamu Hukuku ve İnsan Hakları Evrensel
Beyannamesi`nin ilanı ne kadar önemliyse, Grotius (Milletler Hukuku), Rousseau (Toplumsal Sözleşme)
ve Locke`un (Halk onayı, Egemenliğin Sınırları) hukukta temel insan haklarının geliştirilmesine yönelik
yaptıkları entelektüel katkılar da bir o kadar önemlidir. İnsan hakları ilk olarak 1776`da Amerikan
Bağımsızlık Bildirgesi ve 1789`da Fransız İnsan ve Vatandaş Hakları Beyannamesi`nde (`tüm insanlar
özgür ve eşit haklarla doğmuştur) telaffuz edilmiştir (Burchill, Linklater ve diğerleri, 2014; 100-101).
17. ve 18. yy.da İngiliz, Franız ve Amerikan toplumlarındaki liberal devrimlerin bir kısmı olarak
geliştirilmiş olan hak teorileri, günümüzün küresel adalet ve insan hakları kaygılarının felsefi temelleri
olarak önemlerini muhafaza etmektedir. İnsan hakları ilklerinde mutabık kalıp bunların bağlayıcılığını
ilan etmek, pozitivist bakış açısıyla da uyumludur. Buradan bakınca haklar, insan doğasının bir parçası
olarak kabul edilse de edilmese de varlıkları medeni haklar içinde pozitif bir eylem olarak ilan edebilir.
Nitekim devletler anlaşmaları, bu etkiye sahip olacak şekilde onayladıklarında insan hakları uluslararası
hukukun parçası olarak bağlayıcı olur.
İnsan Haklarının evrenselliğine ilişkin Kantçı, doğal, faydacı, dini veya diğer terimlerle yapılan
entelektüel gerekçelendirmeler bizi tatmin etmiş olsa da olmasa da İkinci Dünya Savaşı`nın sonundan bu
yana meydana gelmiş olan bazı pozitivist yapılanmaları göz önüne almalıyız. Bunlar gelişmekte olan,
bazıları uluslararası hukukun bağlayıcı özelliğine sahip olan insan hakları ilkeleridir. Bu hakların birçoğu
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1948`de BM Genel Kurulunda onaylanan Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi`nde belirtilmiştir (Viotti
ve Kauppi, 2014; 472-473).
İnsan Hakları düşüncesinin temelinde devlet iktidarının sınırlandırılması vardır. Tarih boyunca
ortaya çıkan insan hakları ihlalleri de çoğunlukla ya devletler tarafından bizzat gerçekleştirilmiş ya da
devletlerin insan haklarının korunması konusunda gerekli siyasi iradeye sahip olmamamaları yüzünden
ortaya çıkmıştır. Bu sebeple, insan haklarının korunması esas olar devletler düzeyinde sağlanmaktadır.
Devletin bireye müdahele edemeyeceği alanlar ya da devlet müdahelesinin sınırları insan hakları
hukukunun konusudur. Başlangıçta iç hukuk konusu olarak değerlendirilen insan haklarının korunması
giderek daha fazla oranda uluslararası hukukun konusu haline gelmiştir. Devletler arasındaki kültürel,
sosyo-ekonomik, politik ve ideolojik farklılıklar evrensel insan hakları normlarının kabulünü ve
uygulanmasını zorlaştırmışsa da, başta Birleşmiş Milletler olmak üzere evrensel ve bölgesel örügtlerin
hatta hükümet-dışı örgütlerin insan haklarının korunmasında etkinlikleri sürekli olarak artmıştır.
Uluslararası örgütlerin özellikle insan haklarına ilişkin normların oluşma ve bu normların uygulanması
konusunda önemli katkıları olmuştur. Günümüzde esas olarak Birleşmiş Milletler ve bölgesel örgütler
çerçevesinde oluşan koruma “ uluslararası insan hakları sistemi” olarak adlandırılmaktadır (Balta, 2014;
352).
İnsan hakları amaçlı dış politika temelde dört hedefi sözkonusudur: Bunlardan birincisi, insan
haklarını uluslararası ilişkilerin gündeminde tutmaktır. Günümüzde ülkeler, en azından yaptığı
açıklamalar ve deklarasyonlarla bunu yerine getirmektedirler. İkincisi, insan haklarına yönelik olarak
standart geliştirmedir. Insan Hakları Evrensel Beyannamesi`nden Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve
AGİT İnsan Hakları Belgeleri`ne kadar bir çok insan hakları enstrümanlarının varlığı, standart koyma ve
geliştirme hedefi bakımından bir problem olmadığının göstergesidir. Üçüncüsü, insan hakları
mekanizmalarının geliştirilmesidir. Yine, BM İnsan Hakları Komisyonu, Avrupa İnsan Hakları
Mahkemesi ülkelerin insan hakları entegrasyonlu dış politika çıktıları olarak karşımıza çıkmaktadır.
Dördüncüsü, standart geliştirme sonucu ortaya çıkan insan hakları normlarının uygulamaya
geçirilmesidir. Bu hedef, insan hakları karnesi kötü olan diğer hükumetlere etki yapmayı içermesi ve
çifte-standart anlayışını beraberinde getirmesinden dolayı, insan hakları amaçlı bir dış politikanın pratikte
en zor ve problemli olan bir hedefidir (Karaosmanoğlu, 2004; 97).
İnsan Haklarının niteliklerinin neler olduğu ve bunların ne anlama geldiği önemlidir, zira bu
nitelikler insan haklarını diğer ahlaki taleplerden, ahlaki ve siyasi ideallerden ve diğer haklardan ayırt
etmeye yardımcı olur. İnsan Haklarının niteliklerinin konusunda farklı adlandırmalar ve versiyonlar ve
bunlar üzerinde çeşitli ihtilaflar olmakla birlikte insan haklarına atfedilen nitelikler sekiz başlık altında
toplanabilir: a) Ahlaki olma, b) genel olma, c) evrensel olma, d) en üstün ve en güçlü olma, e)
dokunulmaz ve vazgeçilmez olma, f) doğal olma, g) bireysel olma, h) siyasal olma (Uslu, 2015; 363).
Devletler (özellikle liberal demokratik devletler) ve devletlerin oluşturduğu uluslararası örgütler de
son dönemde artık insan haklarına dayalı rejimlerin, uluslararası güvenlik ve barış için gerekli olduğunu
kavramaya başladılar. Eğer uluslararası sistemin temel sorunsalı, barış ve güvenlik ise bunu temin
etmenin yollarından birinin de insan haklarına dayalı ulusal yönetimler olduğu büyük ölçüde fark edilmiş
durumda. Yani, son dönemde artan biçimde ulusal düzeyde insan haklarının ‘durumu’ ile küresel barış ve
güvenlik arasında bir ilişki kuruluyor. Bu ilişki, birçoğunun sandığı gibi, negatif bir ilişki değil, pozitif bir
ilişki. İnsan hakları sorunlarının çözümü hem iç barışı getiriyor hem de küresel barış ve güvenliği
mümkün kılıyor (Dağı, 2004;6).
21. yüzyılda devletlerin tanınması ve egemen olması uluslararası alanda devletlerin kabul görmesi
için yeterli olmamaktadır. Devletin insan hakları politikası ve ülke içerisinde vatandaşlarının insan
haklarını güvence altına almış olması da önem taşımaktadır (Tanrıverdi, 2011; 10).
Sonuç
İnsan hakları kavramının uluslararası düzeye geçişi, milyonlarca insanın ölümüne neden olan İkinci
Dünya Savaşı sonrasında olmuştur. Savaş sırasında faşist rejimler ve Nazi rejimlerince sergilenen insanlık
dışı davranışlar, dünya kamuoyunda büyük bir etki meydana getirmiştir. Siyasal, bilimsel çalışmalarla
insanlık, bu türden insan hakları ihlallerinin önüne geçebilmenin çarelerini aramıştır. İnsanlığın gelecekte
bu türden tehlikelere ve insan hakları ihlallerine karşı korunması konusunda kuvvetli bir bilinç
oluşmuştur. Özellikle yarım yüzyıldan kısa bir süre içinde Avrupa’nın iki dünya savaşının da beşiği
olması, bu savaşlar sırasında insanlığa karşı işlenen suçlar ve bu savaşları izleyen dönemde Avrupa’da

24
III. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu
siyasal, ekonomik ve toplumsal yönden yaşanan karmaşa, yöneticilere ve devlet adamlarına, karşılıklı
anlayışa dayanan bir birliğin oluşturulması düşüncesini benimsetmiştir.
İnsan haklarının korunmasında, uluslararası sözleşmeler, ulusüstü organlar, ulusal ve uluslararası
kuruluşlar yanında anayasalar, anayasal belgeler ve uluslararası bildiriler önemli rol oynamaktadır.
Günümüzde insan hakları, tüm devletlerce korunması gereken bir ortak değer niteliğine bürünmüştür. Bu
anlamda artık çağdaş devlet, insan haklarına saygı duyan, insan haklarını koruyan devlettir.
KAYNAKÇA
Şaban Kardaş, Ali Balcı, Uluslararası İlişkilere Giriş : Tarih, Teori, Kavram ve Konular, Küre Yayınları, Birinci
Basım, 2014.
Scott Burchıll, Andrew Lınklater,Rıchard Devetak. Jack Donnelly, Terry Nardın, Matthew Paterson, Chrıstıan ReusSmıt, Jacquı True, Çeviren, Muhammed Ağcan ve Ali Aslan, Uluslararası İlişkiler Teorileri, Küre Yayınları,
Birinci Basım, 2014.
Paul R. Viotti, Mark V. Kauppi, Çeviren Ayşe Özbay Erozan, Uluslararası İlişkiler ve Dünya Siyaseti, Nobel
Yayınevi, 5. Basımdan Çeviri, Ekim, 2014.
Evren Balta, Uluslararası İlişkilerde Kavramlar, Teoriler, Süreçler, İletişim Yayınevi, İletişim Yayınevi, 1. Baskı
2014, İstanbul
İdris Bal, 21. Yüzyılda Türk Dış Politikası, İdris Bal, İnsan Haklarının Uluslar Üstü Korunması ve Türkiye: Bazı
Sorunlar, Nobel Yayınevi, Ankara, 2004
İdris Bal, 21. Yüzyılda Türk Dış Politikası, Fatih Karaosmanoğlu, İnsan Hakları Amaçlı Türk Dış Politikası : Bir
Faktör Olarak AGİT İnsan Hakları Normları, Nobel Yayınevi, Ankara, 2004
Halis Çetin, Siyaset Bilimi, Cennet Uslu, İnsan Hakları, Orion Yayınevi 5. Baskı, 2015.
İhsan D. Dağı, İnsan Hakları ve Uluslararası Sistem, Uluslararası İnsan Hakları Sempozyumu, Bursa 10-12 Aralık
2004
Yüksel İnan, Birsen Erdoğan, Avrupa Birliği-Türkiye İlişkilerinde İnsan Hakları Sorunu, İnsan Hakları Yıllığı,Cilt
21-22, 1999-2000.
Görkem Tanriverdi, İnsan Haklari Alaninda Çalişan Hükümet Dişi Kuruluşlarin Diş Politikaya Etkisi, Istanbul Bilgi
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011.

MEVLANA KONULU PUL TASARIMLARININ
GRAFİK TASARIM YÖNÜNDEN ANALİZİ VE YORUMLANMASI
Aydın ZOR
Özet: Bu çalışmada; Mevlana konulu Türk Pullarının tasarımları grafik tasarım yönden incelenip analizi
yapılmıştır. 1924-2015 yılları arasında Türkiye’de basılan pulların yer aldığı kataloglar tarandığında Mevlana
konulu toplam 13 adet pul olduğu tespit edilmiştir. Bu pulların tasarımlarında kullanılan sembollerin
benzerlik gösterdiği sonucuna varılmıştır. Varılan sonuçtan hareketle tasarımcılara yeni anlatım biçimlerine
yönelik semboller geliştirmeleri yönünde öneriler sunulmuştur.
Anahtar kelimeler: Pul Tasarımı, Grafik Tasarım, Analiz
The Graphic Design Analysis and Interpretation of the Mevlana Stamps
Abstract: In this study; Turkish stamp on the design of Mevlana were analyzed scrutinized aspects of
graphic design. Between the years 1924-2015 involving the stamp catalog published in Turkey were found to
have a total of 13 stamps on Mevlana is scanned. These flakes are found to resemble the symbols used in the
design is achieved. Results concluded that motion designers, proposals have been made towards the
development of symbols for new forms of expression.
Key words: Stamps Design, Graphic Design, Analysis

Giriş
Posta gönderi ücretinin ödendiğini göstermesi amacıyla zarf üzerine yapıştırılan görsel tasarımlı
kâğıt etiketlere pul denilmektedir. İlk kez 1840 yılında Birleşik Krallık’ta kullanılmaya başlanan pullar
Osmanlı İmparatorluğu döneminde 1863 yılından itibaren kullanılmaya başlanmıştır. Günümüzde ise
genellikle gönderi ücretinin alındığını göstermek amacıyla zarfların üzerine ödeme makinasıyla yapılan
dijital baskılar kullanılmaktadır.
Osmanlı döneminde kullanılan pulların tasarımlarında çoğunlukla padişah tuğralarına, hilal ve
yıldıza yer verilmiştir. 1910’lu yıllardan sonra zaman zaman resimli pul tasarımlarının yapıldığını
görülmektedir. Türkiye Cumhuriyetinin ilanından sonra bastırılan pullarda ise resimli tasarımların sıklıkla
kullanıldığını görmekteyiz. 1924 yılından sonra bastırılan pullar konularına göre isimlendirilerek
tasarlanmıştır. Örneğin Türk Tayyare Cemiyeti (Türk Hava Kurumu) Yardım Pulları, Türkiye Hilal-i
Ahmer Cemiyeti (Türk Kızılayı) Şefkat Pulları, Türkiye Himaye-i Etfal Cemiyeti (Çocuk Esirgeme
Kurumu) Yardım Pulları gibi konular altında tasarlanan pullarla halkta farkındalık oluşturulmaya
çalışılmıştır. Bu durum pulların sadece posta gönderi ücretinin ödendiğini gösteren bir kâğıt etiket
olmadığını aynı zamanda tanıtım, bilgilendirme, hatırlatma, anma gibi görevlerinin de olduğunu
göstermektedir.
Pul, gerek işlevsel gerek sanatsal bakımdan iletişim tasarımı alanında önemli bir göreve sahiptir.
Pul tasarımlarında küçük bir imajın birçok içeriği izleyiciye aktardığını görürüz (Toker, 2013, 30).
Pullarda birbirinden farklı konular ele alınarak çeşitli tasarımlar yapılmış ve pulların mesaj iletme
gücünden faydalanılmaya çalışılmıştır. Türkiye’de yapılan pul tasarımlarından biride önemli şahsiyetler
başlığı altında ele alınabilecek olan Mevlana konulu pullardır.
Yapılan bu çalışmada 1925-2015 yılları arasında Türkiye’de basılmış olan Mevlana konulu pullar
grafik tasarım yönünden incelenerek analiz edilmeye çalışılmıştır.
Mevlana Konulu Pulların Grafik Tasarım Yönünden Analizi
Mevlana konusunun ele alındığı ilk pullar 17 Aralık 1957 yılında “Mevlana’nın Doğumunu 750.
Yılı” seri adıyla tedavüle çıkarılmıştır. İstanbul Güzel Sanatlar Matbaasında ofset baskı tekniğiyle basılan
bu pullar 52x103 mm ölçülerinde 300 bin tirajlı bir hatıra bloğu ile 26x41 mm ölçülerinde 750 bin tirajlı
iki ayrı pul tasarımdan oluşmaktadırlar.
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Seri Adı: Mevlana’nın Doğumunun 750. Yılı
Katalog No:1948
İstanbul Filateli ve Kültür Merkezi Türk Pulları Kataloğunda (İSFİLA, 2016) 1948 katalog
numarasıyla yer alan ilk pul dikey bir kompozisyonda tasarlanmıştır. Tasarımın merkezinde Mevlana
Türbesinin en çok bilinen unsuru olan Yeşil Kubbe’nin görüntüsüne yer verilmiştir. Kubbe çizim alanının
ortasına yerleştirildiği için simetrik bir kompozisyon oluşmuştur. Bu simetrinin yarattığı hareketsizliği
yok etmek amacıyla kubbenin alt kaidesini oluşturan kenar duvarlarında büyük A harfine benzer
diyagonal çizgilere ve kompozisyonun sağ tarafında ağaç yapraklarına yer verilmiştir.
Kubbe resmi göz seviyesinin üstünde tek noktalı perspektif kuralına göre çizilmiştir. Kaçış çizgileri
izleyicinin gözünü aşağıdan yukarıya doğru yönlendirerek kubbenin uç kısmında yer alan alemde
birleşiyormuş gibi hissettirecek şekilde bir perspektif oluşturulmuştur. Bu yöntemle mimari unsurun
ihtişamı ön plana çıkartılarak tasarıma ilahi bir hava verilmeye çalışılmıştır diyebiliriz.
Tasarımın alt kısmında bahçe duvarı olarak çizilen koyu renkli kısım yazı alanı olarak
tasarlanmıştır. Bu alana açık renkle ve büyük harflerle TÜRKİYE yazılmıştır. Harflerin hepsinin büyük
olması hantal bir görüntü oluşturur endişesiyle el yazısına benzer bir karakter tasarımı yapılarak daha
zarif görünmesi sağlanmıştır. Yazının koyu alana açık renkle yazılmasıyla renk kontrastı oluşturulmuş ve
büyük harf kullanılarak vurgu arttırılmaya çalışılmıştır. Tasarımın sağ üst kısmında gökyüzü olarak boş
bırakılan açık renkli alan üzerine koyu renklerle ve yine hepsi büyük harflerden oluşan YEŞİL KUBBE
KONYA ve pulun ederini gösteren 50 rakamı kesik uçlu kalemle yazılmış fakat para birimine yer
verilmemiştir.

Seri Adı: Mevlana’nın Doğumunun 750. Yılı
Katalog No:1949
17 Aralık 1957 yılında basılan ve İSFİLA Türk Pulları Kataloğunda 1949 katalog numarasıyla yer
alan “Mevlana’nın Doğumunu 750. Yılı” seri adıyla yer alan ikinci pul ise yatay kompozisyonda
tasarlanmıştır.
Selçuklu Sarayı’nın Gül Bahçesi iken Sultan Alâeddin Keykubad tarafından Mevlâna’nın babası
Sultânü’l-Ulemâ Bâhaeddin Veled’e hediye edilmiş olan bahçeye zaman içerisinde çeşitli yapılar inşa
edilerek dergâh olarak kullanılmıştır. Tekke ve zaviyelerin kapatılması sonrasında Mevlevi dergâhı, Türk
ve İslam kültüründeki önemli yeri nedeniyle korunmuş ve müze olarak yeniden düzenlenmiştir
(http://www.muze.gov.tr). Yapılan bu pul tasarımında bugün müze olarak kullanılmakta olan Mevlâna
Dergâhı’nın genel görüntüsüne yer verilmiştir. İki noktalı perspektif kuralına göre resmedilen müze ve
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etrafında yer alan diğer mimari unsurlar piramidal bir kompozisyon oluşturmaktadır. Gökyüzüne doğru
uzanan dikey çizgi yönlendirmeleri ile tasarıma dinamizm katılmaya çalışılmıştır. Tasarımın alt kısmında
oluşturulan geniş boşluk sayesinde izleyicide ferahlık hissi uyandırılırken zemininde yer alan taş
dokusuyla da sağlamlık hissi verilmeye çalışılmıştır. Tasarımın sol üst köşesindeki açık renkli zemine
büyük harflerle TÜRKİYE yazısı koyu renkle yazılarak renk kontrastı uygulanmış ve daha dikkat çekici
bir şekilde gösterilmeye çalışılmıştır. Tasarımın sağ üst köşesinde pulun ederini gösteren 100 rakamı
kesik uçlu kalemle yazılmış fakat para birimine yer verilmemiştir. Sol alt köşede ise koyu zemine açık
renkte diğer yazılara nazaran çok daha küçük boyutta KONYA MÜZESİ yazılmıştır.
1957 yılında basılan bu her iki pul tasarımında Mevlana Müzesinin mimari unsurlarının ön plana
çıkartılması ve “Mevlana’nın Doğumunun 750. Yılı” münasebetiyle basılmış olduğunu belirten herhangi
bir ibareye yer verilmemesi bir eksiklik olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu pulların hangi amaçla
tasarlandığını bilmeyen kişilerde sadece mimari bir yapının tanıtımına yönelik olduğu kanaatini
uyandırabileceğini söylememiz yanlış olmayacaktır.

Seri Adı: Mevlana’nın Doğumunun 750. Yılı Hatıra Bloğu
Katalog No:1950
17 Aralık 1957 yılında basılan “Mevlana’nın Doğumunun 750. Yılı Hatıra Bloğu” isimli
kompozisyonu merkezinde dizleri üzerine oturur vaziyette tesbih çekerek ibadet etmekte olan bir figür
tasarımı yer almaktadır. Minyatür tekniğinde yapılmış olan bu figür birçok kaynakta Mevlana figürü
olarak bilinmektedir. Figürün üst kısmında büyük harflerle TÜRKİYE yazısı ve pulun ederini gösteren
100 rakamına yer verilmiştir. Figürün altında ise Mevlana’nın doğum tarihi olan 1207 ve pulun basım yılı
olan 1957 tarihlerine yer verilerek Mevlana’nın doğumunun 750. yılına gönderme yapılmıştır. Figür
etrafına çizilen altın sarısı kontur ile bir çerçeve oluşturulmuştur. Hatıra bloğunun üst ve alt kısmında yine
altın renginde rumi motiflerden oluşan kenar bordürü çizilerek tasarıma geleneksel bir hava katılmaya
çalışılmıştır.
01 Aralık 1973 yılında ise “Mevlana Celaleddin’in Ölümünün 700. Yılı” seri adıyla iki farklı pul
tasarlanarak tedavüle çıkarılmıştır. İzmir Ticaret Matbaacılık T.A.Ş. tarafından ofset baskı tekniğiyle
basılan bu pullar 22x37 mm ölçülerinde olup 400 bin tiraja sahiptir.
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Seri Adı: Mevlana Celaleddin’in Ölümünün 700. Yılı
Katalog No:2701
İSFİLA Türk Pulları Kataloğunda 2701 katalog numarasıyla yayınlanmış olan bu pulun
tasarımında gök mavisi zemin üzerinde stilize edilmiş olan Yeşil Kubbe ve tasarımın ön kısmında beyaz
renkle stilize edilmiş olan iki semazen figürüne yer verilmiştir. Soğuk renklerin kullanıldığı bu tasarımda
semazenlerin kollarının birleştirilmesiyle bir kalp figürü oluşturularak sıcak bir hava oluşturulmaya
çalışılmıştır. Semazen figürlerinin altında Mevlana Celaleddin’in doğum ve ölüm tarihleri yazılmıştır.
Pulun basıldığı tarih olan 1973 yılının Mevlana’nın ölümünün 700. yılı olması nedeniyle böyle bir
bilginin verilmesine gerek duyulduğunu söyleyebiliriz.
Pulun en üst kısmında Türkiye Cumhuriyeti yazısına ve hemen altında sol üst kenarda ise pulun
posta pulu olduğuna dair bilgi vermeye yarayan POSTA ibaresine ve pulun ederini gösteren 100 Kuruş
yazısına yer verilmiştir.
Mevlana Celaleddin’in Ölümünün 700. Yılı seri adıyla basılan diğer pul ise İSFİLA kataloğunda
2702 numarayla yayınlanmıştır. Pulun tasarımında yine ağırlıklı olarak soğuk renkler kullanılmıştır.

Seri Adı: Mevlana Celaleddin’in Ölümünün 700. Yılı
Katalog No:2702
Pul tasarımının ana unsurunu kübist formda çizilmiş olan Mevlana figürü oluşturmaktadır.
Tasarımın büyük bir kısmını kaplayan Mevlana figürünün ön kısmında yine kübist tarzda çizilmiş olan
Yeşil Kubbeye, Semazene, ney üfleyen ve kudüm çalan sufilere yer verilmiştir. Kübist tarzda parçalı
form yapılarının oluşturduğu tasarımda yer alan unsur sayısının çok olmasından ötürü dikkatin dağıldığını
söyleyebiliriz.
Pulun en üst kısmında Türkiye Cumhuriyeti yazısına ve hemen altında sağ üst kenarda ise pulun
posta pulu olduğuna dair bilgi vermeye yarayan POSTA ibaresine ve pulun ederini gösteren 250 Kuruş
yazısına yer verilmiştir. En alt kısımda ise Mevlana’nın doğum ve ölüm tarihlerine yer verilmiştir.
Mevlana Celaleddin’in Ölümünün 700. yılı münasebetiyle basılan her iki pulun tipografik yönden
yeterince güçlü olmadığını söyleyebiliriz.
Mevlana konulu bir diğer pul tasarımı ise 30 Eylül 2005 tarihinde “Kültür Varlıklarımız
(Mevlana)” seri adıyla tedavüle girmiştir. Ankara’da Ajans-Türk Matbaasında ofset baskı tekniğiyle 500
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bin adet basılan bu pul 22x37 mm ölçülerinde olup İran, Suriye ve Afganistan’la müşterek olarak oralarda
da tedavüle çıkmıştır.

Seri Adı: Kültür Varlıklarımız (Mevlana)
Katalog No: 3873
İSFİLA kataloğunda 3873 numara ile yayınlanan bu pulun tasarımı gerçekçi bir resimleme
tekniğine sahiptir. Tasarımda dikkati çeken en önemli unsur bir daire içerisinde resmedilen Mevlana
portresidir. Portrenin üst kısmında yer alan çini pano, tasarıma açılan bir kapı havası vermektedir.
Kompozisyonun merkezinde ise Mevlana Müzesi ve önünde yer alan şeyh efendi ile semazen figürleri yer
almaktadır. Tasarımın sol kenarında aşağıdan yukarıya doğru yazılan “Afganistan, İran, Suriye ile
ortaklaşa” ibaresine yer verilmiştir. Pul tasarımının en alt kısmında ise Mevlana’nın doğum ve ölüm
yılının tarihleri bulunmaktadır.
İran, Suriye ve Afganistan ile müşterek basılan Kültür Varlıklarımız (Mevlana)
konulu pullar

İran

Suriye

Afganistan

Bu pulun tasarımda Mevlana hakkında evrensel anlamda bilindik semboller kullanılmıştır. Pulun
farklı ülkelerde de tedavüle çıkmasından ötürü bu sembollere yer verildiğini söyleyebiliriz.
Mevlana konulu bir başka pul tasarımı ise 08 Mayıs 2007 yılında “Mevlana’nın Doğumunun 800.
Yılı Hatıra Bloku” seri adıyla tedavüle çıkan 22x37 mm boyutlarında dört ayrı pul tasarımından
oluşmaktadır. Ankara’da Ajans-Türk matbaasında ofset tekniğiyle basılan bu hatıra blokunun tirajı 100
bindir.
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Seri Adı: Mevlana’nın Doğumunun 800. Yılı Hatıra Bloku
Bu hatıra blokunun ilk pulu İSFİLA kataloğunda 3985 numarayla yayınlanmıştır.

Seri Adı: Mevlana’nın Doğumunun 800. Yılı Hatıra Bloku
Katalog No: 3985
Bu pulun tasarımda Mevlana ile ilgili yapılmış olan bir minyatürden detay kullanılmıştır. Mevlana
figürü olduğu düşünülen figürün çizim tekniği İran üslubu minyatürlerini anımsatmaktadır.
Aynı serinin bir diğer pul tasarımı ise 3986 katalog numarasıyla yayınlanmıştır. Bu pulun
tasarımında mor zemin üzerine beyaz renkle Arap harfleriyle müsenna tarzında “Ya Hazreti Mevlana”
yazmaktadır.
İki kısım veya iki parçadan oluşan, ikili, iki katlı anlamındaki müsennâ kelimesi terim olarak “düz
istifli veya girift, çift ve karşılıklı şekilde yazılmış yazı, aynalı yazı” demektir. Soldaki ikinci kısım
sağdaki asıl yazının ters şeklidir (Alparslan, 2006,88).
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Seri Adı: Mevlana’nın Doğumunun 800. Yılı Hatıra Bloku
Katalog No: 3986
“Ya Hazreti Mevlana” yazısının istifi aynalı olarak yazılarak Mevlevi başlığını andıran bir şekil
oluşturulmuştur. Bu istifin üzerinde yer alan “Mevlana’nın Doğumunun 800. Yılı” ibaresi el yazısı
tarzında bir karakterle yazılarak bütünlük oluşturulmaya çalışılmıştır.
Bu seride yer alan bir diğer pul ise katalogda 3987 numara ile yayınlanmıştır. Semazenlerin
tepeden çekilmiş fotoğrafından yola çıkılarak oluşturulan tasarım farklı bir bakış açısıyla Mevlana
konusunu ele alması bakımından oldukça yenilikçi bir yaklaşım olarak karşımıza çıkmaktadır.

Seri Adı: Mevlana’nın Doğumunun 800. Yılı Hatıra Bloku
Katalog No: 3987
Tasarımda yer alan “Mevlana’nın Doğumunun 800. Yılı” ile POSTA yazının renkleri zeminde yer
alan görselin rengiyle birbirlerine yakın tonda olduğu için okunurluğu güçleştirmiştir diyebiliriz.
“Mevlana’nın Doğumunun 800. Yılı” seri adıyla yayınlanan hatır bloğunun son pulu ise İSFİLA
kataloğunda 3988 katalog numarasıyla yayınlanmıştır.

Seri Adı: Mevlana’nın Doğumunun 800. Yılı Hatıra Bloku
Katalog No: 3988
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Bu pulun tasarımında ise yine Mevlana Müzesinin görüntüsüne yer verilmiştir. Modern minyatür
tarzında resmedilen Müze binasının görüntüsünde bahçedeki ağaç çizimleri tasarıma değişik bir hava
katmıştır. Diğer pul tasarımlarında resmedilen Mevlana Müzesi etrafında bu kadar çok ağaca yer
verilmediği için çevresel faktörler yönünden bu pul tasarımı diğerlerinden farklı bir sıcaklık
oluşturmaktadır diyebiliriz.
Türkiye Cumhuriyetin ilanından günümüze kadar yayınlanan pullar incelendiğinde dolaylı olarak
Mevlana konusunun işlendiği üç ayrı pul tasarımında daha rastlamaktayız. Bunlar; 24 Ekim 2008 yılında
basılan Türkiye-Endonezya Ortak Konulu Pulları Anma Blok’unda yer alan Semazen konulu pul tasarımı,
09 Mayıs 2012 yılında basılan, Avrupa 2012 (Türkiye’yi Ziyaret Edin) konulu pul ve 11 Eylül 2006
yılında yayınlanan İllerimiz seri adıyla Konya konulu puldur. Bu pullarda da Mevlana ile ilgili yine
semazen, Mevlana Müzesi gibi bilindik sembollere yer verilmiştir.

Sonuç
Yapılan bu çalışmada neticesinde görülmüştür ki farklı yıllarda tasarlanan Mevlana konulu pullarda
çoğunlukla benzer semboller kullanılmıştır.
Pul tasarımları hakkında bir çalışma yapan Düzenli ve Kavuran’da (2005, 202) benzer sonuçlara
ulaştıklarını şu sözleriyle ifade etmektedirler “Pul bir ülkenin ekonomik, sosyolojik ve kültürel
gelişmişliğinin bir ispatıdır. Böyle olduğu halde ülkemizde tasarımcılar tarafından pul tasarımlarına
gereken önemin verilmediği görülmektedir. Oysa tasarımcının pul tasarlanmadan önce onu tarihsel
sürecinden tutup teknik, estetik ve işlevsel yönden ele alması gerekmektedir. Böylece sıradanlıktan uzak
bir tavır ve yaklaşımla tasarımlanmalıdır”.
Mevlana gibi evrensel öneme sahip bir şahsiyetle ilgili görsel tasarımlar yapılırken konunun çok
çeşitli yönlerden ele alınıp işlenmesi ve daha zengin içeriklerle yenilikçi tasarımların oluşturulması
gerektiği sonucuna varılmıştır.
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AZƏRBAYCAN VƏ TÜRK INANC SISTEMINDƏ MIFOLOJI DÜŞÜNCƏ
Aytən VƏLIBƏYOVA
Xülasə: Məqalə türk xalqlarının ortaq inancları haqqındadır. Burada türklərin islamdan əvvəl tenqriçilik, göy
tanrı dininə inancı göstərilir. İnanca görə, göyün ulu ruhu Tanrıdır. Türklərin əsas totemi Boz Qurd olmuşdur.
Türklər hətta, bayraqlarının üstündə də qurdun şəklini çəkmişlər. Boz Qurdun xilaskarlığı “Boz Qurd”,
“Törəyiş” dastanında təsvir olunur. Ana maral (geyik) da türklərin əcdadı olmuşdur. Məqalədə qədim
türklərin oda, suya, ağaca tapınmağı göstərilir. Türklər bu ünsürlərin də canlı olduğuna inanmışlar. Oda, suya
ziyan verməklə onların ruhlarının qəzəblənəcəyini düşünmüşlər.
Açar sözlər: Göy tanrı, sakral, Türk mifologiyası, Boz Qurd, od kultu, su kultu, şamanizm, totem.
Mythological Glimpse in Azerbaijanian and Turkish Faith
Abstract: This article is about mutual faithes of the Turkish peoples. Here is shown the faith to the Lord of
the sky and belief in Gods of Turkish before Islam. According to the faith, the Great spirit of the sky is God.
Turkishs main totem is a great wolf. The Turkish also painted the pictures of the wolf on their flags. The
savioring of the wolf has been described in the epos of “Grey wolf”, “Generation”. The faith to the fire,
water, tree of Turkish are shown in article. Mother deer were taken as the ancestor in our beliefs. The Turkish
have believed in being alive of these elements. They thought damaging fire and water they would raged their
spirits.
Key words: Lord of the sky, sacral, Turkish mythology, Grey wolf, fire faith, water, faith, shamanism,
totem.

Mifologiya milli mədəniyyət amili olub mifik düşüncə sisteminin yaratdığı dünya modelini,
gerçəkliyi dərketmə sistemini əks etdirir. Miflərdə milli mentalitet, dəyərlər sistemi ilə bağlı öz əksini
tapan informasiyalar qədim insanların yaratdığı mifik dünya modeli barədə təsəvvür formalaşdırmağa
imkan verir.
İnamların bir çoxu qədim insanların ətrafda görüb mahiyyətini dərk edə bilmədikləri təbiət
hadisələrinin doğurduğu təsəvvürlər, yozumlar, stereotiplər, qorxu və s. nəticəsində yaranmışdır. Bu
inamlar zaman keçdikcə sözlü mətnlərə-inanclara çevrilmiş, insanların dünyagörüşündə, həyata baxışında
mühüm yer tutmağa başlamışdır. Məlumdur ki, inanc şifahi xalq yaradıcılığının ilkin dövrlərə aid kiçik
janrlarındandır. Bu janr eyni etnik sistemə daxil olan bütün türk xalqlarının folklorunda mövcuddur.
Lakin ortaq məqamlarla yanaşı, hər xalqda bu inanclar özünü fərqli şəkildə büruzə verir.
Qədim türklərin yaşadığı məkan Orta Asiya olmuş, yaşam tərzi, yaxın məkan, iqlim (təbiət)
oxşarlığı onların şifahi xalq yaradıcılığına da təsir göstərmişdir. Son araşdırmalara görə, türklərin
yerləşdiyi məkan Altay-Ural dağlarından Xəzər dənizinin şimalına qədər uzanmışdır. Məkan, yaşam tərzi,
milli düşüncədəki yaxınlıq onların tapındığı, inam bəslədiyi varlıqların da oxşarlığını şərtləndirmişdir.
Göytürklərə aid “Göytürk kitabələri”dən məlum olduğu kimi, türklərin tanrısı Göy tanrı olmuşdur.
Bu ad bəzi əski türk qaynaqlarında tenqri, tengere, tanqrı kimi ifadə edilmişdir. Altay türkləri tenqereyə
dua edərkən “yüksəkdə duran böyük atamız xan tenqere” deyirlər. [M.Eröz 1982, s.5] Türk nağıl və
dastanlarında tanqara göy (səma) və göy ruhu (tanrı) mənasını verir. Tenqri Orxon abidələrində ilk
oxunan sözdür. Məlumdur ki, Göytürk kitabələri daş sütunlar üzərində əks olunmuşdur. Daş insan üçün
gücün rəmzidir.
Kül Tigin və Bilgə Xaqan kitabələrində qurddan süd əmən bir uşaq təsvir olunmuşdur. Kitabələrin
bir qismində Tanrının dünyaya müdaxilə etdiyi əks olunub. Bu da onu göstərir ki, qədim türklər Tanrının
iradəsinin hər şeydən üstün olduğuna inam bəsləmişlər. Tengriçilik inancında Asiya Türkləri Tenqrini
yeganə yaradıcı və tapınılacaq tək varlıq olaraq görürdülər. Onlar Tenqrinin insan oğlunun həyatına və
yaşam tərzinə müdaxilə etdiyinə inanırdılar. Türklərin inancına görə, Tenqri qəhrəmanlıq göstərən və
yaxşılıq edən insanlara güc və səltənət verə bilər, əksinə şər, qədirbilməz insanlardan isə verdiklərini geri
ala bilərdi. Lakin mifoloji düşüncəyə görə, insanların etdiyi yaxşı və pis əməllər yalnız bu dünyada deyil,
öldükdən sonra da qiymətləndirilə bilər. [Orkun, s.34]
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Tenqri inancına görə, Asiya türkləri ölən ata-babalarını müqəddəs saymışlar. Əcdadları öldükdən
sonra Tenqriyə dua edərək atalarına verdiyi güc və qüdrətin onlara da verilməsini diləmişlər. Əcdadların
müqəddəs sayılmasının əsas səbəbi onların Tenqri tərəfindən bu dünyaya göndərilməsinə inam idi.
Türklər ölən əcdadlarına hörməti ifadə edən kurqanlar yaratmışlar. Mifoloji düşüncəyə görə, ölən əcdad
dirildiyi zaman ona xidmət edilməsi üçün atı, silahları və xidmətçiləri də onunla birgə kurqanlarda dəfn
olunurdu.
Azərbaycan türklərində də islamdan əvvəl tenqriçilik, göy tanrı dininə inanc olmuşdur. Bu inanca
görə, Göyün ulu ruhu Tanrıdır. İnsanlar özlərini Göy ata Tanrı, torpaq ana Ötüken (monqollar) insanları
qoruyan atalarının ruhları arasında güvəndə hiss edib onlara və digər təbiət ruhlarına dua edərdilər.
Təbiət ruhlarına, təbiətin yaratdığı heyvanlara inam nəticə etibarilə totemlərin yaranmasına gətirib
çıxarmışdır. Türklər totem seçərkən onu fövqəltəbiiliklə, sakrallıqla əlaqələndirirdilər. Bu zaman totem
seçilən hər hansı varlıqla ailə üzvləri arasında bağlılıq əsaslandırılır, totemə insanları himayə edən qüvvə
kimi yanaşılırdı.
Türk xalqlarının inamında buynuzlu Ana maral və Boz qurd xilaskar kimi çıxış edir. Qurd hətta,
türklərin bayraqlarının üstündə yer almış və bölünməz dövlətin simvoluna çevrilmişdir. Orta Asiya və
Azərbaycan türklərinin folklorunda qurd erkək olduğu halda, böyük imperiya qurmuş Göytürklərdə Qurd
dişi və ulu ana qismindədir.
Aparılmış tədqiqatlarda qurdla bağlı inancın köklərinin dərin olduğu üzə çıxarılmışdır. “Əski yazılı
mənbələrdə qurdla bağlı göstərilir ki, əgər qurdun dərisindən təbil düzəldib çalmağa başlasan, onda başqa
yayların gərilmiş ipləri qırılar”. [Qafarov R. s.145]
Burada qurdun hətta, dərisinin magik (sakral)
gücündən danışılır. Əslində türklərdə qurd totem olduğundan onun dərisindən faydalanmaq qadağandır,
bu qadağaya əməl olunmazsa, “pis hadisə” baş verəcəyinə işarə olunur. “Boz qurd dastanı”, “Törəyiş”
dastanlarında Boz qurdun xilaskar rolu təsvir olunur.
Uyğur “Törəyiş” dastanın Göytürklərin “Boz qurd dastanı” ilə səsləşən cəhətləri var. Belə ki, bu
dastanlar “Yaradılış” dastanının davamıdır. “Törəyiş” dastanında deyilir: “Böyük Hun xaqanlarından
birinin iki qızı vardı. Bunlar ikisi də bir-birindən gözəl idi. Elə gözəl idilər ki, xaqan onları ancaq
ilahilərlə evləndirəcəyinə inanardı. Xaqan qızlarını insanlardan uzaq tutmaq üçün insan ayağı dəyməyən
yerdə-qalada gizlətdi. Sonra da tanrısına yalvarmağa başladı. Və nəhayət onun inandığı “tanrı” Boz Qurd
cildində qızların yanına gəldi, qızlarla evləndi. Beləliklə, doğulan uşaqlar Boz Qurd ruhu daşıdılar”.
[Necati.s.125]
Azərbaycan türklərinin xalq inanclarında deyilir ki, Qurd türkləri dardan xilas edib sudan quruya
çıxarmışdır. Bundan sonra türklər Boz Qurda, onun gücünə inanmış, çətinliyə düşəndə onu köməyə
çağırmışlar. [Əsatirlər. s. 97] Anadolu türklərində qurdla bağlı fərqli inamlar mövcuddur. Bir inama görə,
uşağa qırx suyu tökülərkən suyun içinə bir cüt qurd gözü də tökülür. Bu yolla qurd gözünün uşağı şər
ruhlardan qoruyacağına inanardılar. Türklərdə Qurd gözünün sakral gücünə inam hələ də mövcuddur.
Anadolu türkləri həm də oğlan uşağının burnunu deşərək qurdun tükünü (quyruğunu) ordan keçirər və
uşağın cəsur olacağına inam bəsləyərdilər.
Türk xalqlarında müqəddəs sayılan, totem kimi tapınılan heyvanlardan biri də maraldır. Maral türk
qaynaqlarında müxtəlif məqamlarda təsvir olunur. Türk dastanlarında maral dağların, qayalıqların ən
gözəl, sehirli heyvanlarındandır. Qurd göyün (səmanın), Ana maral (geyik) isə yerin simvolu və ruhunu
ifadə edir. Türk folklorşünasları öz tədqiqatlarında qeyd edirlər: “Şimali Sibirdə yaşayan türklərdə belə
bir inanc varmış: “Ana maral yeraltının bittiyi yerdə otururdu. Yestey Möngkö adlı bir igid bir gün maralı
yer üzündə gördü. Yeddi il yorulmadan maralı axtardı. Sonunda onu bir daş evdə tapdı və onunla evləndi.
[Necati.s.135 ]
Azərbaycan folklor nümunələrində də Ana maral qoruyucu funksiya daşıyır. İnanclara görə, Ana
maral hansı evə gəlsə, ora ocağa çevrilər və o evdən xoşbəxtlik əskik olmazdı. Marala qarşı pis hərəkət
edən isə öz əməlinin cəzasını alarmış: “Yusif adlı bir ovçu maral (geyik) ovuna çıxmışdı. Maral
sürüsünün yanında, ağ saqqallı bir qoca görmüşdü. Qoca Yusifə: məni kimsəyə demə, sənə bir çəpiş
verim demiş. Lakin Yusif dinləməyib, sürünü talan etməyə başlamışdı. Və bu zaman “qoca” bir Ana
maral olmuş və Yusifi üfürməklə qayadan salmışdır”.
Qədim türk xalqları heyvanlarla yanaşı, təbiət varlıqlarını-suyu, ağacı, odu totemləşdirmişlər.
Bütün varlığın dörd ünsürdən (od, su, torpaq, hava) yaranması türklərdə bu qüvvələrə tapınmağa gətirib
çıxarmışdır. Onlar bu kultları canlı hesab etmişlər. Onların əyəsi olduğuna inanardılar. Xalq
inanclarımızda deyilir: “Ocağa tüpürməh, üsdünə su töhməh, ya da ayaxlayıp söndürməh olmaz. Yoxsa
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ocax sahabının acığına gələr, adama zəfər toxuyar”. [Əsatirlər. s.302] Bu totemlərə sitayiş müxtəlif
rituallarla gerçəkləşdirilirdi. Türklərin inancına görə, “İl təhvil olanda su dəyişir. Təzə sudan gətirib
həyətə, evə, tövləyə səpirdilər ki, aydınlıq olsun, bərəkətli olsun”.
Nağıllarda suyun insanla danışmasına, suyun yatmasına və s. rast gəlmək mümkündür.
İnanclarımızda deyilir: “Bir arvad çərşənbə gecəsi səhərə çox qalmış səhəngi götürüb çaya su dalınca
gedir. Səhəngi nə qədər basır, səhəng suya batmır. Sən demə su yatıbmış. Arvad qayıdıb evə gəlir. Sonra
bir də gedir. Görür ki, su şırha-şırla axır. Səhəngi doldurub qayıdır”. [Əsatirlər. s.299]
Qədim türklər od kultuna fərqli yanaşmışlar. Bəzi tədqiqatçılar türklərin oda sitayişini
atəşpərəstliklə, bəziləri isə şamanizmlə-tenqriçiliklə əlaqələndirmişlər. Türklərdə ocaq ruhunu
söndürmək, evin, ailənin dağılması demək idi. Onlar üçün vacib olan ailəsinin dağılmasını əngəlləmək
idi. Onlar odu deyil, ailə-ocaq ruhunu müqəddəs saymışlar. Bir çox türk xalqlarının ortaq qeyd etdiyi
Yeni gün (yaz) bayramı zamanı od qalanaraq üstündən tullanması pis hadisələrdən, xəstəliklərdən
qorunmaq üçün idi. Deməli, türklərin od kultuna inamı insan ruhunun təmizlənməsindən, odun isə çirkabı
təmizləməsindən qaynaqlanmışdır. Lakin atəşpərəstlərdə belə adətlər yoxdur. Kahinlər məbədə
yaxınlaşarkən oda ziyan dəyməsin deyə ağızlarını bağlamışlar. Qırğızlarda od qalamaq ritualı yoxdur.
Onlar evi, həyəti odla pak edirlər. Qırğızlar bu adətin qam-şamanlardan qaldığına inanırlar. “Alas-alas hər
bəladan xilas”- deməklə, öz bacalarını atəşlə pis ruhlardan təmizləyirlər. [Bayramqızı. s.4]
Türk xalqlarının inanclarında yazın gəlişinə xüsusi münasibət vardır. Yazın gəlişini xüsusi qeyd
etmiş, elə sakrallaşdırmışlar ki, bu zaman qeyri-adi hadisələrin baş verdiyinə də inam yaranmışdır. Belə
ki, onların düşüncəsinə görə, “Novruz bayramında ağaclar yatırlar”, “At ancaq Novruz gecəsində üç dəfə
göyşəyir”, “Çərşənbə gecəsin sular dayanar, bütün ağaclar isə başını aşağı salıb, səcdəyə gedər”.
Türklərin tapındığı kultlara inanc indi də qalmaqdadır. Hələ də ocaqlara nəzir qoyulur, orda
yerləşən ağaclara dilək tutularaq parça, bez bağlanılır. Anadolu türklərində bu “Dilek ağacı” adlanır. Xalq
öz təfəkkür süzgəcindən keçirdiyi inancları sınayaraq gələcək nəsillərə ötürmüşdür.
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ARKEOLOJİK KAZILARDA ELE GEÇEN OK UÇLARI IŞIĞINDA ANADOLU’DA ATLI
GÖÇEBE KAVİMLERİN İZLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
B. SIZDIKOV



Özet: Bu çalışmada MÖ 8. yüzyılda Orta Asya kökenli atlı göçebe kavimlerin Kuzey Karadeniz steplerine
gelmeleri ve daha sonra Anadolu coğrafyasına girmeleri araştırılmıştır. Ayrıca, atlı göçebe kavimlerin
Anadolu coğrafyasındaki izlerini arkeolojik buluntular üzerinden kanıtlayarak, bölgede yer alan Urartu, Frig
ve Lidya kentlerinden ele geçen ok uçların tarihsel süreci değerlendirilmektedir. Bu değerlendirmenin
sonucunda söz konusu kavimlerin Anadolu Demir Çağı kültürü ve tarihindeki etkileri belirtilmektedir.
Bundan sonraki dönemlerde Anadolu’da atlı göçebe kavimlerin izlerini sadece yerleşim alanlarından değil,
nehir ve göl etraflarında aranması gerektiği önerilmektedir.
Anahtar Kelimeler: İskit, Kimmer, Anadolu, Orta Asya, Ok Ucu.
An Evaluation on Traces of Horseback Nomadic Tribes in the Light of Arrowheads Found During the
Archaeological Excavations
Abstract: In this study were discussed, the entering of Central Asian horseback nomadic tribes to the
Northern Black Sea steppes in 8th century BC, and there coming to the region of Anatolia. In addition, were
analyzed the traces of horseback nomadic tribes in Anatolia through archaeological findings and historical
process of arrowheads, found in such regional ancient states as Lydia, Urartu, Phrygia. On result of this
evaluation has been indicated that nomadic tribes had effects on Anatolian Iron Age cultures. It is
recommended that the traces of nomads in Anatolia should be searched not only in residential areas, but in
river and lake environment too.
Keywords: Scythians, Kimmerians, Anatolia, Central Asia, Arrowhead.

Giriş
MÖ 1. binde Orta Asya’da ortaya çıkan “Atlı Göçebe Kültürünü” Orta Asya kökenli göçebe
kavimlerin yaşatmış olduğu bilinmektedir. Bu atlı göçebe kavimlerin yaşadığı dönem Kazakistan
Tarihinde “Erken Göçebeler Dönemi” veya “İskit Dönemi” olarak adlandırılmaktadır. Yazılı kaynaklar ve
arkeolojik buluntular incelendiğinde söz konusu kavimlerin başında İskit kavimlerinin yer aldıkları ve bu
kavimlerin doğuda Çin Seddi’nden batıda Karpat Dağlarına kadar, güneyde ise Önasya’ya yayıldıkları
konusunda bilgiler bulunmaktadır [Artamonov: 1974, 7-10. Memiş: 1987, 4-7. Melyukova: 1989, 33-35.
Çay ve Durmuş: 2002, 75-76]. Söz konusu kavimler büyük coğrafyaya yayılmasının sonucunda Çin
kaynaklarında “Sai”, Pers kaynaklarında “Saka”, Asur kaynaklarında “Aşguzai”, Grek kaynaklarında
“Skythai” olarak tanınmıştır [Çay ve Durmuş: 2002, s. 477-479]. Ayrıca, İskit kavimleri Zerdüştler’in
kutsal kitabı Avesta’da “Yürük Atlı Turlar” olarak bahsedilmektedir [Kozıbaev: 1996, s. 159]. MÖ 8.
yüzyıl ve sonrasına ait yazılı kaynaklar ve arkeolojik buluntular, Orta Asya kökenli atlı göçebe İskit
kavimlerinin öncelikle Kuzey Karadeniz steplerinde yer alan Kimmerlilerin ülkesine, daha sonra
Kafkasya yolu üzerinden Anadolu coğrafyasına girdiklerini doğrulamaktadır [Schenk: 1999, s. 176-178].
Ele almış olduğum bu bildiride atlı göçebe kavimlerin Anadolu’ya göçü ve söz konusu kavimlerin
Anadolu’da varlığını göstermekte olan ok uçları üzerinde bilgiler verilmektedir.
1. Atlı Göçebe Kavimlerin Göçü
Orta Asya’da erken dönemlerde görüler göçlerin hepsi önemli olayların ve sosyal problemlerin
sonucunda gerçekleştiği ve bu göçlerin birisi de Demir Çağın’da Kimmer ve İskit kavimleri tarafından
Anadolu’ya gerçekleştirildiği bilinmektedir. Atlı kavimlerin göçü konusunda bilim adamların arasında iki
teori bulunmaktadır. Birinci teoriye göre Moğolistan ve Türkistan bölgelerinde meydana gelen uzun süreli
bir kuraklığın bu göçe neden olduğunu, yani bu kuraklığın sonucunda kavimler yeni otlaklar arayışında
batıya doğru göç ettikleri bilinmektedir [Tarhan: 1976, s. 365]. İkinci teoriye göre ise Aral Gölünün
güneyinde hayatını sürdürmekte olan Massaget kavimlerinin kuzeye yayılmaları neden olduğu, yani
Massaget kavimlerinden yenilgiye uğrayan diğer kavimlerin batıya doğru göç ettikleri bilinmektedir [Çay
ve Durmuş: 2002, s. 495].
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Ele almış olduğu bu bildiride, kavimlerin göçü olarak bilinen bu dönemde Orta Asya’da hayatını
sürdürmekte olan İskit kavimleri tamamıyla batıya göç etmediklerini belirtmek istiyorum. Söz konusu
kavimlerin bir kısmı batıya doğru göç etmişse bir kısmı da kendi topraklarında yaşamayı devam
ettiklerini arkeolojik veriler kanıtlamaktadır [Akişev ve Kuşaev: 1963, 21. Çlenova ve Kubarev: 1990,
46-54].
Kavimleri göçü olarak bilinen bu tarihte Orta Asya’da yeni bir dönem başlanacaktır, Tunç Çağı
sona erir Demir Çağı başlar [Mongait: 1955, s. 145-178]. Bu dönemde İskit kavimlerinin silah endüstrisi
gelişmeye başlar. İskit tipi ok uçlar olarak bilinen iki veya üç kanatlı mahmuzlu ok uçlar ortaya çıkmaya
başlar [Smirnov: 1961, s. 39-42]. Ayrıca, bu önemde topluda atın önemi daha da artmaya başlar. Atın
göçebe kültüründe önemli yer aldığına Orta Asya’daki kurgan olarak tanımlanan mezarlardan at
gömülerinin sık sık rastlanması delil oluşturmaktadır [Pavel ve Samaşev: 2014, s. 23-45]. Göçebe
kavimler atı sadece günlük hayatta, etinde, sütünde kullanmamışlar, savaş sırasında da kullanmışlardır.
Böylelikle Kuzey Karadeniz steplerine göç eden atlı savaşı İskit kavimleri “Atlı Göçebe Kavimler” olarak
tanınmaya başlamışlardır.
Orta Asya’dan hareket eden atlı göçebe kavimler MÖ 8. yüzyılın sonu – 7. yüzyılın başında Ural
Dağlarının güneyinden Hazar Denizinin kuzeyinden dolaşarak Kuzey Karadeniz steplerindeki
Kimmerlerin ülkesine gelmişlerdir [Terenojkin: 1973, s. 7. Artamonov: 1974, s. 13. Tarhan: 1979, s. 355.
Leskov: 1981, s. 99. Melyukova: 1989, s. 11. Koca: 2002, 464. Çay ve Durmuş: 2002, s. 495. Telioğlu:
2005, s. 239. Bruyako: 2005, s. 309]. Söz konusu kavimlerin bu güzergâhı kullanmış olduklarını Güney
Ural ve Kuzey Kafkas bölgelerinde yürütülen arkeolojik kazılardan ele geçen buluntular kanıtlamaktadır.
Örnek olarak, Orta Asya’da MÖ 8. – 7. yüzyıllara tarihlendirmekte olan yaprak biçimli iki kanatlı
mahmuzlu ok uçların [İtina ve Yablonsky: 1997, s. 49] Güney Ural ve Kuzey Kafkas bölgelerinde MÖ 7.
– 6. yüzyıllarda görülmeye başladıklarını söyleyebilmekteyiz [Melyukova: 1964, s. 18. Smirnov: 1961, s.
10].
Kuzey Karadeniz bölgesindeki MÖ 9. – 8. yüzyıllara ait buluntular Kimmerlere ait olduğu ve MÖ
8. yüzyıllın sonu – 7. yüzyılın başında bölgede bir değişimin olduğu bilinmektedir. Bu bilgiyi Kuzey
Kafkas ve Kuzey Karadeniz bölgesinde yürütülen arkeolojik veriler desteklemektedir. Bu dönemde
görülemeye başlayan söz konusu değişimden Güney Ural bölgesi de etkilenecektir ve bölgede Sauromat
kavimi ortaya çıkacaktır. Bu kavimin ortaya çıkmasını birçok bilim adamlar İskit ve Kimmerlere
bağlantılı olduğunu ifade etmektedir [Grakov: 1954, s. 14. Mişenko: 1882, s. 477. Rostovsev: 1918, s. 3334]. Bu bilgilerden şöyle bir sonuca ulaşabilmekteyiz: “İskitlerden yenilgiye uğrayan Kimmerlilerin hepsi
Kafkas dağlarını aşarak güneye göç etmediler, bir kısmının İskit kavimleriyle asimilasyona uğrayarak
Güney Ural steplerine göç ettiler ve burada yeni bir tolum olarak tanımlaya başladılar”. Sebebi İtil Nehri
havzasında yer alan Sauromat kurganlarından ele geçen buluntular Kuzey Karadeniz ve Kuzey Kafkas
bölgesinden ele geçen buluntularla yakın benzerlik göstermektedir.
Kuzey Karadeniz steplerine gelen İskit kavimleri Kimmerlileri yenilgiye uğratarak, Karadeniz’in
batısına ve Kafkas dağlarını aşarak güneye inmelerine neden oluşturmuştur [Tarhan: 1979, s. 355. San:
2000, s. 2. Telioğlu: 2005, s. 239]. Açık bir ifadeyle Anadolu coğrafyasına Kirmerlilerin girmelerini MÖ
8. yüzyılın sonu, İskitlerin girmelerini ise MÖ 7. yüzyılın başı olduğunu söyleyebilmekteyiz [Sınor: 2000,
s. 144]. Atlı göçebe kavimlerinin Anadolu’ya yönelen göçlerinin gerçekleştiği bu dönemde, bölgenin
önemli siyasi güçlerinden olan Asur ve Urartu krallıkları topraklarını genişletme çabasında birbirleriyle
savaşmaktaydı [Kınal: 1991, 252-253]. Atlı göçebe kavimlerin Anadolu coğrafyasına girmeleriyle bu
savaş sona erecektir [Telioğlu: 2005, s. 240], Asur ve Urartu krallığı bu sefer Kimmer ve İskit akınlarına
karşı mücadele içerisine gireceklerdir.
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Harita: Atlı Göçebe Kavimlerinin Kuzey Karadeniz Steplerine ve Anadolu’ya Geldiği Yol
[Bruyako: 2005, s. 254].
Kafkas’lar üzerinden Anadolu’ya girmeye başlayan bu atlı göçebe kavimler ilk sırada Urartu
krallığıyla mücadeleler içerisine girdikleri bilinmektedir [Belli: 2010, s. 82-84]. MÖ 8. yüzyılın ikinci
yarısında Kimmerlilerle karşı karşıya gelen Urartu krallığı, II Argişti (MÖ 714/713-685) döneminin
sonuna kadar savaşmışlar ve yenilgiye uğrayan Urartu krallığı Kimmerlilerle anlaşma yaparak kendi
topraklarında geçirerek batıya doğru ilerlemesine izin vermişler [San: 2000, s. 3]. Ayrıca, bu dönemde
Kimmerli savaşçıların Urartu ordusuna paralı asker olarak alındığına dair bilgiler bulunmaktadır [Sevin:
2002, 208. Belli: 2010, s. 90]. Bu dönemden sonra Kimmerliler iç Anadolu’ya yayılmaya başladıklarını
Gordion, Hattuşaş, Alişar, Kaman Kalehöyük, Maşat Höyük, Pazarlı Höyük ve Taşova kentlerinin Demir
Çağı’na tarihlenen yıkım tabakalarından ele geçen ok uçları kanıtlamaktadır.
Yazılı kaynaklar ve arkeolojik buluntular incelendiğinde Kimmerliler Frig ülkesine düzenlemiş
olduğu seferlerinden sonra Batı Anadolu’ya yayıldıkları bilinmektedir [San: 2000, s. 3-4]. Atlı göçebe
kavimlerin Batı Anadolu’ya yayılmasına Lidya krallığı karşılık gösterecektir ve bu karşılığın sonucu
Lidya kralı Giges’in ölümüyle ve Sardes, Efes, Magnesia, Bayraklı, Panaztepe, Klazomenai, Erythrai ve
Larissa kentlerinin yağmalanmasıyla sonuçlanacaktır [Sevin: 2002, 268. Berndt: 2012, 29].
Demir Çağı Anadolu tarihinde etkili olan diğer bir atlı göçebe kavim İskitlerdir. İskitlerin Anadolu
coğrafyasına girmelerine ilişkin ilk bilgiler Urartu yazıtlarından bilinmektedir. Urartu kralı II Rusa’nın
(MÖ 685-645) döneminde İskitlerle anlaşma yapıldığı ve İskitleri kendi topraklarında geçirerek Mana
ülkesine yerleşmesine izin verdiği konusunda bilgiler bulunmaktadır. Ayrıca, Urartu krallığı doğu
sınırlarının güvenliğini sağlamak amacıyla İskitleri Kuzeybatı İran topraklarına yerleştirdiği de
düşünülmektedir [San: 2000, s. 6-7]. İskit Urartu arasındaki anlaşmalar MÖ 7. yüzyılın sonlarına doğru
bozulmuş ve bu dönemden itibaren Urartu yerleşimleri İskit saldırısına uğramaya başlamıştır [Çay ve
Durmuş: 2002, s. 498]. Bu bilgiyi Doğu Anadol’da Urartu Krallığı’na ait Kızıl Tepe, Çavuştepe, Ayanis,
Toprakkale ve Değirmentepe gibi kalelerin yıkım tabakalarından ele geçen İskit tipi ok uçlar
kanıtlamaktadır.
MÖ 8. yüzyılın sonuna doğru Anadolu coğrafyasına girmeye başlayan İskit varlığı MÖ 6. yüzyılın
başına doğru görülmektedir. Bu dönemde İskit kavimleri doğudan gelen Med İmparatorluğundan
yenilgiye uğrayarak Kuzey Karadeniz steplerine çekilmeye başlamışlardır. MÖ 6. -5. yüzyıllara ait
Kelermes, Ulskiy Aul ve Kostromskaya Stanisa kral kurganlarından ele geçen zengin buluntuların bir
kısmının Önasya’ya kökenli olması, İskitlerin bu dönemde geri çekildiklerini kanıtlamaktadır [Sınor:
2000, s. 145].
Bugüne kadar Anadolu’da atlı göçebe kavimlerin varlığını İmirler ve Norşuntepe gömülerinin
dışında sadece yerleşim alanlarından aranmaktadır. Bu kavimlerin göçebe hayat tarzında yaşamış
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olduklarını göz önüne tutarak, söz konusu kavimlerin izleri nehir ve göllerin etrafından aranması gerektiği
düşünülmektedir.
2. Anadolu’dan Ele Geçen İskit Tipi Ok Uçlar.
Atlı göçebe kavimlerin Anadolu coğrafyasında varlıklarını kanıtlayan somut arkeolojik verilerin
arasında silahlar önemli yer tutmaktadır. Savaş aletleri içerisinde, gerek tipolojileri gerekse yapım
teknikleri açısından Anadolu tiplerinden ayrılan ve çoğunlukla İskit/Kimmer tipi ok uçları olarak
tanımlanan ok uçları değerlendirerek, atlı göçebe kavimlerin Anadolu coğrafyasında bırakmış olduğu
izlerini görebilmekteyiz. Anadolu coğrafyasında ele geçen İskit/Kimmer tipi ok uçları olarak tanımlanan
ok uçlar yaprak biçimli iki veya üç kanatlı kovanlı olmaktadır. Bu ok uçların bir kısmının kovanından
mahmuz bulunmaktadır. Ele almış olduğumuz bu bildiride söz konusu ok uçları 7 tipe ayırarak
değerlendirmekteyiz.
Tip 1: iki kanatlı uzun kovanlı, mahmuzsuz ok uçların örnekleri Doğu Anadol’da Urartu
Krallığı’na ait Çavuştepe ve Ayanis kalelerinden, Güneydoğu Anadolu bölgesinde yer alan Geç Hitit
kenti Gözlükuleden, Orta Anadolu’da Gordion, Hattuşaş, Kerkenes Dağ, Kaman Kalehöyük ve Taşova
kentlerinden ve İmirler kurganından, Lidya Ülkesi’nde ise Sardes, Erythrai, Bayraklı, Klazomenai, Troia
ve Didyma kentlerinden ele geçmiştir [Yalçıklı: 1999, s. 82-98]. Söz konusu ok uçların yukarıda adı
geçen kent ve kalelerden ele geçmesi atlı göçebe kavimlerin Anadolu’daki varlığını kanıtlamaktadır.
M. T. Abdulganeev [Abdulganeev: 1993, s. 52] ve M. K. Kadırbaev [Margulan, Akişev, Kadırbaev,
Orazbaev: 1966, s. 398] Altay, Kuzey ve Merkezi Kazakistan bölgelerinden ele geçen iki kanatlı uzun
kovanlı ok uçları MÖ 8. – 6. yüzyıllara tarihlendirmektedir. A.İ. Melyukova [Melyukova: 1964, s. 18], K.
F. Smirnov [Smirnov: 1961, s. 10] ve B.İ. Vinberg [Vainberg: 1979, s. 7-52] Kuzey Karadeniz, Kuzey
Kafkas, Güney Ural ve Horezm bölgelerinde ele geçen bu tip ok uçları MÖ 7. – 6. yüzyıllara
tarihlendirmektedir. D. Yalçıklı ise Anadolu’dan ele geçen bu tip ok uçları MÖ 7. – 5. yüzyıllara ait
olduğunu belirtmektedir [Yalçıklı: 1999, s. 108]. Bu bilgiler bize iki kanatlı uzun kovanlı ok uçların
yayılımının tarihsel sürecini göstermektedir.
Tip 2: iki kanatlı uzun kovanlı, mahmuzlu ok uçlar Doğu Anadol’da Urartu Krallığı’na ait
Toprakkale, Yukarı Anzaf, Çavuştepe ve Ayanis ve Van kalesinde, Güneydoğu Anadolu bölgesinde yer
alan Geç Hitit kenti Gözlükulede, Orta Anadolu’da Alişar, Kaman Kalehöyük, Kaman Kalehöyük,
Taşova, Hattuşaş, Sultanhan [Emre: 1971, s. 114], Maşat Höyük, Kerkenes Dağ, Pazarlı Höyük ve İmirler
kurganında, Lidya Ülkesi’nde ise Sardes, Larissa, Bayraklı, Erythrai, Klazomenai, Troia ve Didyma
kentlerinde yürütülen kazılar sırasında ele geçmiştir [Yalçıklı: 1999, s. 82-98]. Bu tipe ait ok uçların söz
konusu kent ve kalelerden ele geçmesini göz önüne tutarak, atlı göçebe kavimlerin saldırısına uğramış
olduğu anlaşılmaktadır.
M. A. İtina, L. A. Yablonsky [İtina ve Yablonsky: 1997, s. 49] ve M. K. Kadırbaev [Margulan,
Akişev, Kadırbaev, Orazbaev: 1966, s. 398] Kuzey ve Merkezi Kazakistan bölgelerinden ve Aral
Gölünün Güneydoğusundan ele geçen iki kanatlı uzun kovanlı mahmuzlu ok uçları MÖ 8. – 7. yüzyıllara
tarihlendirmektedir. A. İ. Melyukova [Melyukova: 1964, s. 18] ve K. F. Smirnov [Smirnov: 1961, s. 10]
Kuzey Karadeniz, Kuzey Kafkas ve Güney Ural bölgelerinde ele geçen bu tip ok uçları MÖ 7. – 6.
yüzyıllara tarihlendirmektedir. D. Yalçıklı ise Anadolu’dan ele geçen bu tip ok uçları MÖ 7. – 5.
yüzyıllara ait olduğunu belirtmektedir [Yalçıklı: 1999, s. 108]. Bu bilgileri göz önüne tutarak atlı göçebe
kavimlerin Orta Asya’dan hareket ederek Kuzey Kafkas ve Kuzey Karadeniz bölgelerine geldiklerini ve
daha sonra Anadolu coğrafyasına girdiklerini söyleyebilmekteyiz.
Tip 3: iki kanatlı kısa kovanlı, mahmuzsuz ok uçları atlı göçebe kavimlerin Doğu Anadol’da Urartu
Krallığı’na ait Çavuştepe kalesine, Orta Anadolu’da Gordion, Hattuşaş ve Alişar Höyük kentlerine, Lidya
Ülkesi’nin Erythrai, Klazomenai, Troia, Bayraklı ve Larissa kentlerine düzenlemiş olduğu seferleri
sonucunda bırakmışlardır [Yalçıklı: 1999, s. 82-98].
M. T. Abdulganeev [Abdulganeev: 1993, s. 52] ve M. K. Kadırbaev [Margulan, Akişev, Kadırbaev,
Orazbaev: 1966, s. 398] Altay, Kuzey ve Merkezi Kazakistan bölgelerinden ele geçen iki kanatlı kısa
kovanlı ok uçları MÖ 8. – 6. yüzyıllara tarihlendirmektedir. A.İ. Melyukova [Melyukova: 1964, s. 18], K.
F. Smirnov [Smirnov: 1961, s. 10], M. A. İtina ve L. A. Yablonsky [İtina ve Yablonsky: 1997, s. 49]
Kuzey Karadeniz, Kuzey Kafkas, Güney Ural ve Güneydoğu Aral bölgelerinde ele geçen bu tip ok uçları
MÖ 7. – 6. yüzyıllara tarihlendirmektedir. D. Yalçıklı ise Anadolu’dan ele geçen bu tip ok uçları MÖ 7. –
5. yüzyıllara ait olduğunu belirtmektedir [Yalçıklı: 1999, s. 108]. Bu bilgiler bize iki kanatlı uzun kovanlı
ok uçların yayılımının tarihsel sürecini göstermektedir.
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Tip 4: iki kanatlı kısa kovanlı, mahmuzlu ok uçlar atlı göçebe kavimler Orta Anadolu’da Taşova ve
Hattuşaş kentlerine saldırdıkları dönemlerinde bırakmışlardır [Yalçıklı: 1999, s. 82-98]. M. A. İtina ve L.
A. Yablonsky Aral Gölünün Güneydoğu steplerinden ele geçen iki kanatlı kısa kovanlı mahmuzlu ok
uçları MÖ 8. – 7. yüzyıllara tarihlendirmektedir [İtina ve Yablonsky: 1997, s. 49]. İ. V. Bruyako
[Bruyako: 2005, s. 130], A. İ. Melyukova [Melyukova: 1964, s. 18] ve K. F. Smirnov [Smirnov: 1961, s.
10] Merkezi Kazakistan, Güney Ural, Kuzey Kafkas ve Kuzey Karadeniz bölgelerinde ele geçen bu tip ok
uçları MÖ 7. – 6. yüzyıllara tarihlendirmektedir. D. Yalçıklı ise Anadolu’dan ele geçen bu tip ok uçları
MÖ 7. yüzyılın sonu – 5. yüzyılın başında kullanımda olduğunu belirtmektedir [Yalçıklı: 1999, s. 108].
Bu bilgiler bize iki kanatlı uzun kovanlı ok uçların yayılımının tarihsel sürecini göstererek atlı göçebe
kavimlerin Anadolu’da varlığını kanıtlamaktadır.
Tip 5: üç kanatlı uzun kovanlı, mahmuzsuz ok uçların örnekleri Doğu Anadol’da Urartu
Krallığı’nın Çavuştepe kalesinden, Güneydoğu Anadolu bölgesinde yer alan Geç Hitit kentleri Karkamış,
Kuşaklı ve Deve Höyük’ten, Orta Anadolu’da Hattuşaş, Alişar ve Kaman Kalehöyük kentlerinden, Lidya
Ülkesi’nde ise Sardes, Klazomenai ve Larissa kentlerinden ele geçmesi atlı göçebe kavimlerin
Anadolu’da varlığının bir kanıtıdır [Yalçıklı: 1999, s. 82-98]. G. E. İvanov [İvanov: 1993, s. 95-106],
M.A. İtina, L.A. Yablonsky [İtina ve Yablonsky: 1997, s. 49], A. İ. Melyukova [Melyukova: 1964, s. 21]
ve K. F. Smirnov [Smirnov: 1961, s. 44-48] Altay, Güneydoğu Aral Gölü, Güney Ural ve Kuzey Kafkas
ve Kuzey Karadeniz bölgelerinde ele geçen bu tip ok uçları MÖ 7. – 5. yüzyıllara tarihlendirmektedir. D.
Yalçıklı Anadolu’dan ele geçen üç kanatlı uzun kovanlı ok uçlar MÖ 7. – 4. yüzyıllara ait olduğunu
belirtmektedir [Yalçıklı: 1999, s. 111]. Bu bilgilerin sonucunda bu tip ok uçların atlı göçebe kavimlerin
varlığını gösteren coğrafyada aynı dönemde kullanımda olduğu anlaşılmaktadır.
Tip 6: üç kanatlı uzun kovanlı, mahmuzlu ok uçları atlı göçebe kavimler Doğu Anadol’da Urartu
Krallığı’nın Çavuştepe ve Toprakkale kalelerine ve Norşuntepe kentine, Orta Anadolu’da yer alan
Gordion ve Kaman Kalehöyük kentlerine ve Lidya Ülkesi’nde yer alan Bayraklı kentine yaptığı saldırısı
sırasında bırakmışlardır [Yalçıklı: 1999, s. 82-98]. A.İ. Melyukova [Melyukova: 1964, s. 21] ve K. F.
Smirnov [Smirnov: 1961, s. 44-48] Güney Ural, Kuzey Kafkas ve Kuzey Karadeniz bölgelerinde ele
geçen bu tip ok uçları MÖ 7. – 6. yüzyıllara tarihlendirmektedir. D. Yalçıklı ise Anadolu’dan ele geçen üç
kanatlı uzun kovanlı mahmuzlu ok uçların MÖ 7. – 6. yüzyıllarada kullanımda olduğunu belirtmektedir
[Yalçıklı: 1999, s. 112].
Tip 7: üç kanatlı kısa kovanlı, mahmuzsuz ok uçların örnekleri Doğu Anadol’da Urartu Krallığı’na
ait Çavuştepe ve Kayalıdere kalelerinden, Güneydoğu Anadolu bölgesinde yer alan Geç Hitit kentleri
Karkamış ve Deve Höyük’ten, Orta Anadolu’da Hattuşaş, Alişar, Kerkenes Dağ, Kaman Kalehöyük ve
Alaca Höyük kentlerinden, Lidya Ülkesi’nde ise Sardes, Bayraklı, Panaztepe, Erythrai, Troia ve
Klazomenai kentlerinden ele geçmesi söz konusu kavimlerin bölgede varlıklarına bir delil
oluşturmaktadır [Yalçıklı: 1999, s. 82-98]. K. A. Akişev [Akişev ve Kuşaev: 1963, s. 114-115], A. İ.
Melyukova [Melyukova: 1964, s. 21], V. E. Maksimenko [Maksimenko: 1983, s. 193-202] ve K.F.
Smirnov [Smirnov: 1961, s. 44-48] Güneydoğu Kazakistan, Güney Ural, Kuzey Kafkas ve Kuzey
Karadeniz bölgelerinde ele geçen bu tip ok uçları MÖ 6. – 4. yüzyıllara tarihlendirmektedir. D. Yalçıklı
ise Anadolu’dan ele geçen bu tip ok uçları MÖ 6. – 5. yüzyıllara tarihlendirmektedir [Yalçıklı: 1993, s.
111].
Sonuç olarak MÖ 8. yüzyılda Orta Asya’da hayatını sürdürmekte olan atlı göçebe kavimlerin bir
kısmının Hazar Denizinin kuzeyinden dolaşarak Kuzey Kafkas ve Kuzey Karadeniz steplerine
geldiklerini ve daha sonra Kimmer kavimlerinin ardından Kafkas dağlarını aşarak Anadolu coğrafyasına
girdiklerini söyleyebilmekteyiz. Atlı göçebe kavimlerin Anadolu’da varlığını hem yazılı kaynaklar, hem
de arkeolojik buluntular doğrulamaktadır.
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GÜNDELİK NESNELERİN GÜNDELİK NESNELERİN ESTETİK NESNELERE DÖNÜŞMESİ:
AZERİ SANATÇI İSMAYIL HÜSEYNOV’UN ÇALIŞMALARI
Öğr.Gör. Bengütay HAYIRSEVER
Özet: Sanat yapıtları genelde mevcut bir nesne ile ilgilidir. Sanatçı; yaratı sürecinde kendi duygu, düşünce,
heyecan ve yaşanmışlıklarını birleştirerek yöneldiği bu nesneleri zihninde yeni imgeler ortaya koyacak
biçimde modellemekte, yepyeni anlatım biçimleriyle alımlayıcılarına ulaşmayı hedeflemektedir. Bir sanat
eserini kimin, hangi yaşanmışlıklarla, nasıl bir malzeme anlayışı ile nasıl bir alımlayıcı kitleyi hedefleyerek
yarattığı ve bu yaratı süreci sanat eserinin özüne inilirken bize ışık tutacak malzemelerdir. İsmayıl
Hüseynov’un çalışmalarında her nesne bir göstergedir. Her gösterge alımlayıcısına kendi işlevi
doğrultusunda bir aktarımda bulunur. Sanatçının çalışmalarında yarattığı zaman-mekan duygusu, nesnelerin
sanatçının müdahalesi sonucu edindikleri yeni işlevler ve ortaya çıkan imgesellik alımlayıcıya çok iyi
yansıtılmakta, çalışmalarında ortaya koyduğu yeni anlatım olanakları ve motifler adeta bir sahne varmış da,
bu sahnede ayakkabıların başrolde olduğu bir performans izliyormuşçasına alımlayıcısını kendi dünyasına
çekip almaktadır. Bu bildiride sanatçının gündelik bir nesne olan ayakkabıları kullanarak ve onları kendi
işlevlerinden soyutlayarak yeniden sanatsal formlar olarak kurguladığı işleri üzerine odaklanılmış, çalışmada
örneklendirme, karşılaştırma ve teknik gösterme gibi nesnel verilerden yararlanılmıştır. Nesnelerin sanat
eseri olarak seçilmesi ile beraber kendi gerçekliği dışında anlamlandırılması ve nesne ile gösterilen
arasındaki simgesel bağıntılar ele alınmıştır. Sanatçı, alımlayıcı ve sanat yapılarındaki estetik nesne ve mekan
ilişkileri irdelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Nesne, Estetik Nesne, Dönüşüm, Alımlayıcı, Mekan
Transformıng of Everyday Objects to Aesthetıcs Ones:
Azerbaıjanı State Artıst Ismayil Huseynov's Work
Artworks relates generally to an existing object. Artist models in a way that reveals the new image in the
mind, and aims to reach autoreceptor with new forms of expression in the process of creating their own
feelings, thoughts, experiences and excitement as directed by combining these objects. It is the fact what
illuminates us is the material whose work is an work of art, with which experiences are how receptive
understanding, how a material caused by target audiences and the creative process of art on the essence of the
work of us while looking at the details. Each object is an indicator of Ismayil Huseynov's work. Each
indicator of receptors is located on a transfer in accordance with their function. Artist creates the space-time
sense of the work, the object of the artist's intervention as a result of acquired new functions and emerging
imaginary receptors are being reflected very well, the new narrative possibilities and motives revealed in the
study also has almost a scene there, the scene of a performance is being watched the receptors is that shoe
feature pull into your world where it is located. The artist's using of casual shoes as an object in this paper
and have them re-focus on the work conceived as a form of artistic abstraction of their functions, working in
the examples, are utilized as objective data to show comparisons and techniques. Symbolic relations between
objects with meaning to be selected as a work of art than his own reality, and illustrated with objects are
handled. Artist receptive and aesthetic object and space relations in the structures were examined.
Keywords: Object, Object Aesthetics, transformation, observer, Space

Sanat yapıtını, bizde uyandırdığı hiçbir fikrin, bize salık verdiği hiçbir davranış tarzının, onu
bitirmeye yetmemesinden tanırız. [Walter: 1993, c.147]
Gündelik nesnelerin farklı malzemelerle birleşerek, kişisel yorumlarla değer bulması, nesnelerin
yeni anlamlar kazanarak yeni imgeler ortaya koyacak şekilde sunulması, sanatçının değişik çalışmalar
üretme, yaratma, yaşanmışlıkları dışa vurma ve yeni anlatım biçimlerini izleyiciye sunma çabasındandır.
Nesne gerçek amacına yakın olarak kullanılsa bile işin içine farklı malzemeler ve yeni bir yaratı süreci
girdiği için nesne artık farklı bir auraya bürünmektedir. Sanatçının yaratıcılığı ve çeşitlendirmeleri ile
artık nesneler sonsuz anlam olasılıklarına açıktır. “Toplumsal olarak sanat uğraşı, sıklıkla açıkça
tanımlanan veya bahsedilmeyen, ancak özlem duyulan bir Ütopyayı yada bu Ütopya ile çelişen günlük
hayatın bireysel ya da toplumsal olumsuzluklarını işler. Birey olarak sanatçı aslında yine kendi kaybettiği
içsel bütünlüğünden veya bu bütünlüğün hayalinden ya da geçmişte gerçek olmuş olan bireysel
cennetinden izler taşıyan eserler üretebilir.” [Atasoy: 2013, c.50]
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Sanat eseri herhangi bir aracıya ihtiyaç duymadan, kendi anlatım biçimleriyle alımlayıcılarına
ulaşır. Kendi dilini kendi oluşturur.
Buradan Heykeltraş İsmayıl HÜSEYNOV ‘un hayatına ve çalışmalarına geçmek istiyorum.
Hüseynov sanatçı bir aileden gelmektedir. Annesi Doç.Sanubar Mircaferova,Azaerbeycan Güzel
Sanatlar Akademisinde Humanitor ve İçtimai Fenler Kafedrasında ( Bölümünde ) Başkandir. Babası
Yusuf Hüseynov, Ressam ve akademisyendir. Uzun zaman Azarbeycan Ressamlar Birliği’nin
başkanlığını y apmıştır. Azarbeycan Devlet Güzel Sanatlar Üniversitesi ve Azarbeycan Güzel Sanatlar
Akademisinde Desen Bölüm Başkanlığı görevini sürdürmüş, 2009 yılında vefat etmiştir.

Resim 2: Anne, Baba ve Kardeşleri

Resim 1: Anne ve Babası

İsmayıl HÜSEYNOV, 1967 yılında Bakü de doğar. Üniversiteye kadar olan eğitim hayatını da Bakü de
tamamlar. Girmiş olduğu Azerbaycan Devlet Güzel Sanatlar Üniversitesindeki Heykel Bölümünden
Yüksek Lisans derecesi de alarak 6 yıllık eğitimini tamamlar ve 1992 yılında mezun olur. Bir süre Bakü
de çalıştıktan sonra Zamanın Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr Mehmet Şahin tarafından Türkiye ‘ye
davet edilir. Sanatçı, ani bir kararla 1990‘lı yıllarda Türkiye’ye; Kayseri’ye yerleşir. Erciyes Üniversitesi,
Güzel Sanatlar Fakültesi, Heykel Bölümü’nde akademisyen olarak göreve başlar. Üç boyutlu
çalışmalarının yanı sıra Anıt Heykel çalışmaları da yapan ve Türkiye’nin pek çok ilinde anıt heykel
çalışmaları bulunmakta olan sanatçı; halen aynı kurumda görevine ve çalışmalarına devam etmektedir.

Resim 3: İsmayıl HÜSEYNOV
Sanatçı ressam olan babası Yusuf HÜSEYNOV’u 2009 yılında kaybettikten sonra hayatı daha çok
sorgulamaya başlıyor. Yapıtlarında pek çok farklı malzemeyi bir arada kullanır. Farklı malzemeleri bir
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arada kullanmanın hem avantajını hem de dezavantajını yaşadığını belirtmektedir. Farklı malzemeleri bir
araya getirirken, her bulduğu uygun malzeme yapıtının bir parçası oluverdiğini ama aynı zamanda da
hazır malzemenin insanı sınırlandırdığını ve kendi şeklini almaya zorladığını söylüyor.
İsmayıl HÜSEYNOV un sanat yapıtlarının konusu nedir? Yapıtları İzleyiciye ne anlatmak ister?
Sanatçının 2010-2016 yılları arasındaki yapıtları geçmişin izlerini, yeni bir bağlamda ele aldığını
ve yaşanmışlıkları yeni alımlamalarla tasarlayarak, yeni bir dünya yarattığını bilmeliyiz. Değişim,
benzerlik, farklılık, geçmiş, gelecek, mekan, yaşanmışlık gibi kavramların hepsi sanatçıya dost kavramlar.
Biçim ve Formlar arasındaki uyum arayışını ve bu esnada oluşan teknik çözümlemeleri seven
sanatçı; çalışmalarında kadın ayakkabıları ile beraber, ahşap, cüzdan, kemer, toka, vida ve pek çok
mekanik ya da metal malzemeyi birleştirerek onları yeniden hikayelendiriyor ve masalsı bir anlatımla
mekanlara dönüştürerek tekrar izleyiciye sunuyor.

Resim 4: Masalsı Mekanlar 2
Resim 4: Masalsı Mekanlar 1
Peki, neden ayakkabıları mekanlara dönüştürüyor ve özellikle kadın ayakkabıları kullanıyor?
Sanatçının amacı; yeni bir anlatım diliyle ayakkabıları da kullanarak masalsı mekanlar yaratmak.
Neden ayakkabıları mekana dönüştürdüğüne gelince; her mekanla görsel temas ve ayakkabı teması
yaşıyoruz ve ikisi bir araya gelince mekanın yaşanmışlığı ortaya çıkıyor diyor. Çünkü ayakkabılar zaten
kim bilir kullanıcısıyla beraber nereleri gezdiler, ne mekanlar gördüler? Onlar zaten mekanın ta kendisi
oldular.
Kadın ayakkabıları kullanmasının sebebine gelince kadınların hayal dünyalarının her zaman
erkeklerden daha geniş olduğunu düşünüyor ve çalışmalarına kadın ayakkabılarını da dahil ederek kadın
ruhundaki yaşanmışlıkları, estetiği, aşkı, hüznü, doğurganlığı, topuk seslerini, kokuları, kadına dair ne
varsa hikayelerine dahil etmek istiyor.
Ismayıl Hüseynov’un sanat ve sanat yapıtına ilişkin görüşlerine değinecek olursak; sanat görüşü
Danah Zohar’ n görüşleri ile bire bir örtüşmektedir. Zohar el yapımı olan tasarımı kaliteli bir deri
ayakkabının özellikle güzel olduğunu, ancak estetik açıdan halen eksik olduğunu söyler. Ayakkabı, bir
süre giyildikten ve de onu giyen kişinin yürüyüş ve yaşam tarzına uyum sağladıktan sonra yeniden şekil
alır ve ancak o zaman estetik olgunluğa erişir. Bu gerçekleştiğinde ise Van Gogh’ un tablosunda
resmedilmeye uygun bir özne olabilmiştir.
Heidegger, estetik kuramında ‘Dünyalaşma’ kavramını ele alır. Bu kavram; Heidegger’e göre
nesnelerin, onları kullanan insanların dünyalarını yansıtır hale gelmelerini anlatır. Zohar, Van Gogh’ un
resmettiği ayakkabıların yarattığı etkinin, aslında nesnelerin kullanım sonucu geçirdikleri ‘Dünyalaşma’
dönüşümünden daha fazlasının olduğunu ileri sürer’’ [Herbert: 1985, c.166]
İsmayıl HÜSEYNOV’un çalışmalarında her nesne, amacı dışında kullanılıyor. Kullandığı
ayakkabılar asla yere basmaz. Çalışmalarda tekerlek yapılacaksa asla hazır bir tekerlek kullanılmaz. Yeni
bir tasarımla, farklı malzemelerden yeni bir tekerlek yapılır. İster biçimsel ister estetik açıdan olsun
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sanatçının mekan yarattığı çakışmalarında bir hareket ve devinim vardır. Ve ayakkabılar gerçek olandan
kaçışı dile getirir. Diğer malzemeler, hikayelenmiş kadın ayakkabıları ile birleşince masalsı bir anlatımla
mekanlar oluşmaktadır. Her ayakkabının kadına dair anlamsal bir öyküsü vardır. Aslında kadınların
yaşanmışlıkları ile birleşen hazır nesneler bir nevi Ütopyayı oluşturmaktadır.

Resim 4: Masalsı Mekanlar 4

Resim 4: Masalsı Mekanlar 3

SONUÇ
Çağımızda farklı malzemelerin sanata dahil olması kaçınılmazdır. Sanatçı artık sanat nesnesi olarak
nitelendirilemeyen pek çok malzemeyi yeniden hikayelendirerek kendini ifade etme yoları
araştırmaktadır. Gündelik nesnelerin sanatçı İsmayıl HÜSEYNOV tarafından elle şekillendirilip, farklı
anlamlar kazandırılarak masalsı bir şekilde sunulması; sanatçının yaratıcılığını ve hayal dünyasının estetik
sınırlarının genişliğini göstermektedir. Kendine özgü kural ve yapılanmaları olan her bir eser, farklı
materyallerle ilişkilendirilip, hem sanatçısı hem de izleyicisi için doyurucu hikâyeler anlatmaktadır. Hem
bilimsel hem de estetik açıdan olsun sanatçının kendini her zaman yenileyen ve tekrar etmeyen tarzı, yeni
yapıtlar üretme isteği ile beraber geçmişin izlerini ve yaşanmışlıkları daima taşıyacaktır.
KAYNAKÇA
Walter Benjamin, Son bakışta Aşk, Çev Nurdan Gürbilek, Metis Yayınları,1993, s.147
Atasoy H.Tuğrul, Bir Nöroloğun Gözünden: İnsan Neden Sanat Sanat Yapar, Axis Mundi, Bilim ve Gelecek
Kitaplığı, İstanbul, 2013,s. 50,
Herbert Marcuse, Eros ve Uygarlık, Çev,Aziz Yardımlı, İdea Yayınları,1985,s.166
Bengütay Hayırsever’in Sanatçı İsmayıl Hüseynovla Yapmış Olduğu, Yarı Yapılandırılmış Röportajı, Kayseri, 2016

TÜRKİYE’DE YEREL MEDYA ÖRGÜTLÜLÜĞÜNDE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI:
ORDU İLİ ÖRNEĞİ
Doç. Dr. C.YAVUZ
H.YAVUZ
Özet: Yerel medya demokrasinin yerelden topluma yayılmasına öncülük eden, devlet ile vatandaş arasında
köprü vazifesini yerine getiren günümüzün en önemli dinamiklerinden birisidir. Günümüzde sivil toplum
kuruluşu örgütlülüğünün her alanda yaygınlık kazandığını hep birlikte görmekteyiz. Medya alanında da bu
tür örgütlenmelere gidilmektedir. Bu bağlamda yerel medyanın gelişmesine katkıda bulunacağını
düşündüğümüz medya ile ilgili sivil toplum kuruluşlarını çalışmamızda ele alacağız. Çalışma nitel bir
çalışma olup Ordu ilinde medya ile ilgili sivil toplum kuruluşları ile görüşmeler yapılıp, buradaki sivil
toplum kuruluşlarının profili ve yaşadıkları sorunlar hakkında bilgiler edinilecek ve öneriler getirilecektir.
Anahtar Kelimeler: Yerel Medya, Sivil Toplum Kuruluşları, Ordu İli
Organized NG0s in the Local Media in Turkey: Ordu Case
Abstract: In today’s world, local media which pioneers the democracy from the local to the society, serves
as a bridge between the citizens and the government is one of the most important dynamics. Nowadays we
can all observe that non-governmental organizations that are organized gain wide currency in every field.
Such organizations are also encouraged to organize in the field of media. In this context, the NGOs related to
the media that we think they will contribute to the development of local media will be examined in this study.
This is a qualitative study and by doing some interviews with the NGOs related to the media in Ordu
province, some information will be obtained about the profile of the non-governmental organizations here
and their problems and some proposals will be suggested
Key Words: Local Media, Non Govermental Organisation, Ordu Province

Yerel Medya ve Önemi
Toplumların demokratikleşmesinde yerel medyanın işlevinin ve görevinin önemi büyüktür.
Taşrada yönetenlerle yönetilenler arasında iletişimi sağlanmasına katkılar sağlayan yerel medyadır. Yerel
medya; medyanın yerine getirmesi gerekli görevleri yerine getirirse, çok sesliliğe ve yönetimin denetim
işlevinin yapılmasına hizmet verirse demokrasi sağlıklı işleyecektir.
Yerelde hizmet veren medya kuruluşları ve onların yöneticileri, kamu ve yerel yönetimdeki
yöneticiler ile halk her zaman yüzyüze karşılaşabilmekte olup, bir araya gelebilme kolaylığına sahiptirler.
Basın, Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Atatürk’ün ifadesiyle “halkın müşterek sesini” yönetimlere
yansıtmak için, sorunları yönetimlere iletmek için demokratik bir araçtır. Bu manada, özgür ve bağımsız
medyanın varlığı yönetimler ve yöneticiler için bir şans olmalıdır. Çünkü halkın düşüncesi ve taleplerini,
kendi çalışmalarına yönelik eleştirilerini öğrenme ve bu yolla topluma daha iyi hizmet verme imkanını
elde etmiş olurlar.
Yerel medyanın yaşamını devam ettirebilmesi; yereldeki dinamikler olan medya mensuplarına, iş
dünyasına, meslek kuruluşlarına, sivil toplum kuruluşlarına, yöneticilere ve halkın o medyanın
hizmetlerinden faydalanarak katkı sağlamasına bağlıdır. Yerelde yer alan bu unsurlardan özellikle iş
aleminin kişisel bir çıkar beklemeden saydam ve meşru yoldan (ilan vererek, abone olarak) yerel
medyaya destek vermesi, yerel medyanın hayatını devam ettirebilmesi açısından çok önemli olacaktır.
Demokratik gelişmenin ülkemize yaygınlaşmasında en etkili araçlardan biri öncelikle yerel medyanın
güçlü kılınmasının sağlanmasıdır(Güreli, 2007:175).
Toplumda demokratik gelişmenin önemli bir unsuru olan yerel medyanın işlevlerini Gezgin
(2007:178) üç ana başlık altında toplamıştır. Bunlar;
- Yöneten yönetilen ilişkisi çerçevesinde kamu hizmetlerinin sağlıklı ve doğru biçimde halka
duyurulmasının yanında yönetimin halk adına denetlenmesi, kamuoyu yaratılması yerel medya
kuruluşlarının yerine getirmesi sorumluluklarından birisidir.
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- Yerelde, yerel yönetimin hizmetlerinin duyurulmasıyla beraber yerel yönetim-vatandaş ilişkisinin
sağlanması da yerel medyanın önemli işlevlerindendir.
- Yaygın ulusal medyanın işlevlerinden biri olan eğim işlevi, yerel basında toplumsal kimliği ile
önem kazanır. Ulusal iradenin doğru ve amaca uygun bir şekilde yansımasında gerekli olan demokratik
kültürün yerleştirilmesi, yerel medyanın önemli işlevlerinden birisidir.
Yerel medya kuruluşları özellikle Anadolu’da birçok zorlukla karşılaşabilmektedir. Anadolu’da bir
çok medya kuruluşu teknolojinin getirdiği imkanlardan tam olarak faydalanamamaktadır. Elbette bunun
en önemli sebeplerinden birisi yeterli mali imkanların olmayışıdır. Mali kaynakların yetersiz olması
kurumda çalışacak kalifiye elemanların istihdam edilememesine de neden olmaktadır. Daha çok cüzi
paralara kalifiye olmayan kişilerin istihdamına gidilmektedir. Anadolu’da pek çok medya kuruluşunda,
medya mensupları çok düşük maaşlarla, sadece cep harçlığına ve hiçbir sosyal güvencesi olmadan
çalışmakta olup bunların çoğu ikinci bir iş yapmak zorunda kalmaktadırlar(Ulusoy,104).
Eleman yetersizliği veya kalifiye eleman istihdam edilmemesi gazetelerde ve diğer medya
kuruluşlarında haber çeşitliliğinin az olmasına, inceleme araştırma haberlerinin, köşe yazılarının sayıca az
ve kaliteli olmamasına, gazetelerin ve görsel yayın organlarının programlarının içerik bakımından
yetersiz kalmasına sebep olmaktadır. Anadolu’daki basın kuruluşlarının bir çoğu Basın İlan Kurumu
tarafından verilen resmi ilanların gelirleriyle yaşamlarını devam ettirebilmektedir. Özel reklam ve ilan
gelirleri hemen hemen yok denecek kadar azdır.
Yerel medya; yerel yönetim unsurlarıyla kamu yönetimi ve halk arasında iletişimi sağlayan bir
aracı rolünü üstlenmektedir. Yerel medyada yer alan bilgilendirmeye yönelik çeşitli haberlerle ve
yorumlarla, kamu yöneticilerinin belli konular ve sorunlar hakkında dikkatleri çekilmekte ve
bilgilendirilmeleri sağlanmaktadır(Kalender, 2002:60). Yerel medya kuruluşları yaptıkları haberlerle
sadece kamu ve yerel yöneticilerin dikkatini çekmekle kalmayıp, yöre halkının da çevrelerinde ve
yörelerinde olan bitenden haberdar olmaları görevini de yerine getirmektedirler.
Yerel Örgütlülükte Sivil Toplum Kuruluşları
Sivil toplumun gelişmesi bazı toplumsal şartların yerine gelmesi ile daha kolay
gerçekleşebilecektir. Sivil toplumun gelişmesinde toplumsal farklılaşmanın, toplumsal örgütlülüğün,
gönüllü birlikteliklerinin, toplumsal düzeyde otonomileşme ve baskı gruplarının oluşması önem arz
edecektir. Örgütlülük sivil toplumun vazgeçilmezidir. Başka bir ifade ile sivil toplumun dolayısıyla
halkın, herhangi bir sınırlamaya maruz kalmadan dernek, vakıf, sendika, gibi örgütlenmesine izin
verilmeli ve halkın bu şekilde örgütlenerek seslerini ilgili yerlere duyurabilmelerine olanak tanınmalıdır.
Elbette bu örgütlülüğün mutlaka gönüllü bir birlikteliğe dayanması gerekmektedir(Görün,2006:433)
Toplum içerisinde yaşayan insanların ortak bakış, ortak çıkar, ortak duyarlılık, ortak talepler vb.
temelinde gönüllülük ilkesi doğrultusunda devletin inisiyatifi dışında meydana getirdikleri dernek, vakıf,
sivil girişim platformu, ilişki ağı ve benzerlerinden oluşan yapılara ve etkinliklere sivil toplum kuruluşları
denilebilir(Uğur,1998:69). Gelişmiş demokrasilerin hakim olduğu toplumlarda bu kuruluşlara “Non
Govermental Organisations” kısacası NGO’s lar denilmektedir.
Sivil toplum kuruluşları yerelde yaşayan halkın ihtiyaçlarının, sorunlarının ve isteklerinin yerelde
yer alan yöneticilere ulaştırılmasında önemli bir rol üstlenmekte; halkın çeşitli taleplerini
gerçekleştirebilmeleri için fırsatlar yaratarak bireyleri kamusal bir özne haline getirmektedir. Böylece
insanların hem topluma faydalı olmalarını hem de bu duyguyla elde edilen enerjiyle yaşamlarını daha
anlamlı kılmaktadırlar(Tekeli,2003:10).
Sivil toplum kuruluşları toplumda demokrasinin gelişmesinde, temel hak ve özgürlükler alanının
genişlemesinde önemli rol oynayan, toplumsal sorunların çözülmesine yönelik politikalar üretilmesi
konusunda siyasal aktörleri harekete geçirmek maksadıyla faaliyetler yürüten gönüllü
kuruluşlardır(Yıldırım, 2004:63). Bu örgütler üyesi bulundukları toplumun ekonomik ve siyasal
gelişmişliğine bağlı olarak toplumun çoğulcu bir yapıya sahip olmasında, demokratik anlayışın yerleşip
işlerlik kazanmasında, yönetsel uygulamalar sonucu oluşan sorunların giderilmesinde, olumsuzlukların
azaltılmasında, insanların haklarının korunmasında devlete alternatif projeler üretmek ve bunların
uygulanabilirliğini sağlamak hususunda etkili olabilecek yapıdadırlar(Biber, 2006:30).
1980’li yıllarla birlikte önem verilmeye başlanan yerelleşmeye yönelik yaklaşımlar, güçlü devlet
geleneğine sahip olsalar dahi çeşitli yönetimleri ve demokrasinin hakim olduğu hemen hemen her ülkeyi
güçlü bir şekilde etkilemiştir. Hükümetler merkezi planlama sonucu oluşan olumsuzlukları telafi etmek
için yerel politikalara yönelmişler, yerelde oluşmaya ve olgunlaşmaya başlayan sivil toplum kuruluşları
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gibi örgütlenmelere destek vermeye başlamışlardır. insanların; değişim, demokratikleşme, çoğulcu
yönetim anlayışı, insani değerlerin savunulması ve geliştirilmesi problemleriyle daha sık bir şekilde
karşılaşması ile birlikte örgütlü toplum ihtiyaca bir kat daha artmıştır. Bu bağlamda Sivil toplum
kuruluşları, yerel siyasette vazgeçilmez unsurlar haline gelmişler ve kendi kuruluş amaçları dışında da
toplumun diğer sorunlarının çözülmesinde etkili olmaya başlamışlardır. STK’ların yerel siyaset alanında
etkili olduğu bazı konular; yerel kamuoyunun oluşması, sürdürülebilir bir kalkınmanın sağlanması,
yörenin gelişmesine yönelik çeşitli projeler üretme, yerel halkı yönlendirici, bilgilendirici, organize edici
bir nitelikte kurumsal yapıya ve kapasiteye ulaşmaktır(Okutan, 94).
Ülke genelinde ve yerelde hemen hemen her alanda sivil toplum örgütlenmelerinin
yaygınlaşmasına yönelik yaklaşımlar sonucunda medya alanında da örgütlenmelere gidilmiş olup, bundan
sonraki kısımlarda Ordu ilini örnek alarak öncelikle buradaki medya ve daha sonra bu alandaki sivil
toplum örgütlenmeleri hakkında bilgiler vermeye çalışacağız.
Ordu İlinde Yerel Medya
Ordu ili, Anadolu’daki şehirler arasında yerel medyaya en fazla önem veren iller arasında yer
almaktadır. Anadolu’da ilk gazetenin çıktığı ildir. Cumhuriyetin ilk yıllarında tahtadan yapılmış matbaa
ile ilk köy gazetesi Bilal Köyden tarafından Ordu ilinde çıkarılmıştır. Ordu ilinin tarihinden gelen bu
alışkanlığı, bu ilde gazeteciliğin ve diğer medya unsurlarının gelişmesine ve yaygınlaşmasına katkı
sağlamıştır.
Ordu ili merkezde 14 gazete yayın hayatını sürdürmekte olup bunların 10’u günlük, 3’ü haftalık 1
tanesi de aylık olarak çıkmaktadır. Ayrıca ikisi aylık ikisi 3 aylık olmak üzere 4 dergi yayın hayatına
devam etmektedir. Bunlar;
Ordu
Gazetesi

Tribün

OrduHürses
Gazetesi
Vizyon Gazetesi

Günlük

Ordu
Gazetesi

Olay

Günlük

Günlük

Ordu
Gazetesi

Yorum

Günlük

Ordu Yeni Haber

Günlük

Günlük
Gaz.

Ordu
Gazetesi

Güncel

Günlük

Ordu
Gazetesi

Afiş

Günlük

İstikbal Gazetesi

Günlük

Haberci Gazetesi

Haftalık

Cesur Ordu

Haftalık

Haber Gazetesi

Haftalık

KaradenizBayrak

Aylık

Ordulum Dergisi

3 aylık

Ordu
Gazetesi

Hayat

Günlük

Gaz.
Elli İki Dergisi

3 aylık

Portre Dergisi

Aylık

Karadeniz
Dergisi

İn

Aylık

Ordu merkezde ikisi uydudan da yayın yapan 5 adet TV kanalı mevcuttur. Bunlardan TV 52 ve
ALTAŞ TV kanalları uydudan da yayın yapmakta olup, ORT Televizyonu, Kanal 52 Televizyonu, BTV
Televizyonu sadece il içerisine yönelik yayın yapmaktadır.
Merkezde yayın yapan yerel radyolar ise şöyledir; Ordu FM, Enerji FM, Radyo 52, Radyo
Frekans, Radyo Net, Ulus FM, Radyo Mix
Ayrıca Ordu ilinde yaygın ulusal gazetelerden; Türkiye, Zaman, Dünya, Hürriyet, Cumhuriyet,
Akşam, Güneş ve Sabah gazetelerinin temsilciliklerinin yanında, yaygın ulusal TV kanallarından TRT,
Show TV, Çay Tv’nin temsilcilikleri bulunmaktadır.
Yine Ordu İlinde A.A, İ.H.A, D.H.A, Ajans Habertürk ve Turkuaz Haber Ajansının temsilcilikleri
yer almaktadır.
Ordu ilinin ilçelerinde yayın yapan gazetelerden 15 tanesi haftalık 10 tanesi ise günlük olarak
çıkmaktadır. Bunlar;
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Fatsa Gazetesi

Günlük

Fatsa Postası Gazetesi

Günlük

Fatsa Yenigün Gazetesi

Günlük

Fatsa Mir Kuzey Gazetesi

Günlü

Fatsa Güneş Gazetesi

Haftalık

Ünye Güncel Gazetesi

Günlük

Fatsa Karadeniz Haber Haftalık
Postası
Fatsa
Gazetesi

Yeni

Haber Haftalık

Ünye Kent Gazetesi

Günlük

Ünye Haber Gazetesi

Günlük

Ünye Vizyon Gazetesi

Günlük

Şirin Ünye Gazetesi

Günlük

Ünye Gündem Gazetesi

Günlük

Ünye İpekyolu Gazetesi

Günlük

Son Haber Gazetesi

Haftalık

Armağan Gazetesi

Haftalık

Aybastı Özlem Gazetesi

Haftalık

Kumru Haberci Gazetesi

Haftalık

Kumru Destan Gazetesi

Haftalık

Ordu Vona Gazetesi

Haftalık

Ulubey Yorum Gazetesi

Haftalık

Ulubey Haber

Haftalık

Korgan Gözde Haber

Haftalık

Gülyalı Postası

Haftalık

Çatalpınar Gündem Gazetesi

Haftalık

Ordu ili Fatsa ilçesinde Fatsa Harman adında 3 ayda bir çıkan, Ünye ilçesinde Ünye Canik ve Ünye
Altınordu isimlerinde 2 ayda bir çıkan dergiler bulunmaktadır. Ünye ilçesinde Hizmet TV Televizyonu
yayın yapmaya çalışmaktadır. İlçelerde yayın yapın radyolar ise; Radyo Ses, Radyo Mega, Oney Flaş
FM, Hizmet Radyo, Radyo Moda ve İmaj FM dir.
Ordu ilinde internet gazeteciliği de yaygın olarak kullanılmaktadır. Bağımsız İnternet Gazeteciliği
yapan gazeteler aşağıdaki gibidir;
www.findik.tv

www.karadenizburda.com

www.netdusunce.com

www.orduajans.com

www.ordutakip.com

www.orduca.com

www.orducu.com

www.ordudegisimgazetesi.tr.gg www.ordugazete.com

www.ordugozlem.com

www.ordugundemi.com

www.ordukentgazetesi.com

www.ordumedya.com

www.ordunethaber.com

www.orduportali.com

www.ordusonhaber.com

www.orduwebtv.com

Yazılı basının internet gazeteleri ise şöyledir:
www.orduyenihaber.com

www.afisgazetesi.com

www.orduguncel.net

www.karadenizbayrak.com

www.orduhayatgazetesi.com

www.orduhursesgazetesi.com

www.orduistikbal.com

www.orduolay.com.tr

www.ordutribungazetesi.com

www.orduvizyon.com

www.orduyorum.com

Ordu İlinde Medya İle İlgili Sivil Toplum Kuruluşları
Ordu ilinde medya ile ilgili olarak 10 sivil toplum kuruluşu vardır. Bunlar; Merkezde Ordu
Gazeteciler Cemiyeti, 19 Eylül Gazeteciler Cemiyeti, Ordu Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği, Ordu
İnternet Gazetecileri Derneği, TGC Ordu Temsilciliği, TSYD Ordu Temsilciliği, Ünye İlçesinde ise;
Ünye Gazeteciler Cemiyeti, Canik Ünye Gazeteciler Derneği, Ünye İletişim Derneği, Ünye Özel Radyo
Yayıncıları ve İletişim Derneği’dir.
Ordu ilindeki bu STK’larla; örgütleri ile ilgili genel konularda ve ayrıca sorunları ile ilgili
görüşmeler yapılmış bu doğrultuda kendilerine sorular yöneltilmiştir. Yapılan görüşmeler sonucunda;
Ordu ilindeki STK’ların kuruluşlarının eski olduğu özellikle Ordu Gazeteciler Cemiyetinin Anadolu’da
kurulmuş en eski STK’lardan olduğu görülmüştür. Ordu Gazeteciler Cemiyetinin kuruluş yılı 1979’dur.
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Bu durum bu kurumların bize kurumsallaşmış örgütler olduğunu göstermektedir. Merkezdeki STK’ların
ikisinin kendine ait müstakil binalarının olduğu, diğerlerinde ise medya kuruluşları sahiplerinin ofislerinin
örgütün merkezi olarak kullanıldığı anlaşılmaktadır.
Merkezdeki STK’ların gelirlerinin çoğunlukla yetersizde olsa üye aidatlarından oluştuğu ifade
edilmekle beraber özellikle Ordu Gazeteciler Cemiyeti’nin yaptığı AB projesi sayesinde elde etmiş
olduğu ayni ve nakdi gelirlerin örgütü rahatlattığı, proje ile elde edilen bu katkıların örgütün birçok
ihtiyacını giderdiği görülmektedir. 19 Eylül Gazeteciler Cemiyetinin ise bir DOKA projesi yürüttüğü
ifade edilmiştir. 19 Eylül Gazeteciler Cemiyetinin çeşitli bağışlar yolu ile de gelir elde ettiği söylenmiştir.
Merkezdeki STK’ların üye sayılarına bakıldığında; Ordunun en eski cemiyeti olan Ordu Gazeteciler
Cemiyetinin 128, 19 Eylül Gazetecileri Cemiyetinin 126, Ordu Radyo ve Televizyon Gazetecileri
Derneğinin ise 57 üyesinin olduğu görülmekte, bu durum bize merkezdeki STK’ların üye sayısı
bakımından ciddi bir ağırlığa sahip olduğunu göstermektedir.
Merkezdeki STK’larda genel olarak para karşılığı istihdam edilen kişi bulunmamaktadır.
Gönüllülük esasına dayalı elemanların istihdam edildiği görülmektedir. Ancak 19 Eylül Gazeteciler
Cemiyeti, para karşılığında bir eleman çalıştırmakta ve ayrıca üniversite öğrencilerinin staj yapmalarına
yönelik cemiyette staj imkanı sağlamaktadır.
Ordu Gazeteciler Cemiyeti; AB projesi imkanları ile birlikte kurumda bir çok bilgisayar
bulundurmakta, üyelerinin eğitiminde ve mesleki faaliyetlerini yapabilmelerinde bu bilgisayar
imkanlarından yararlanmakta olup, kurumda internet imkanları bulunmaktadır. Ayrıca genel olarak diğer
STK'ların Web sayfaları olmamasına karşın Ordu Gazeteciler Cemiyetinin Web sayfası aktif olarak
kullanılmaktadır.
Ordu merkezde Ordu Gazeteciler Cemiyetinin üyelerine ve kamuya yönelik birçok faaliyetleri
yerine getirdiğini görüyoruz. Eğitime destek faaliyetleri, üyelerin çeşitli organizasyonlarla bir araya
getirilmesi, kamu kurumları amirleriyle bir araya gelinmesi vb. bir çok çalışmanın yerine getirildiği ifade
edilmiştir. 19 Eylül Gazeteciler Cemiyetinin de diğeri kadar olmasa da bu tür faaliyetleri yaptığı
anlaşılmaktadır.
Merkezde medya ile ilgili kurulmuş STK’ların hepsinin; üyelerinin haklarını ve çıkarlarını
korumaya, üyeler arasında dayanışmanın geliştirilmesi, mesleki gelişmenin sağlanması, kaliteli, doğru ve
tarafsız habercilik anlayışının yerleşmesi amacı ve hedefi doğrultusunda hareket ettikleri anlaşılmaktadır.
Ayrıca yasal konularda üyelerine bilgi vermenin yanında üyelerini savunmak gibi bir işlevi üstlendiklerini
görmekteyiz.
Merkezdeki STK’ların sorunlarına yönelik yapılan görüşmede ise genellikle en önemli sorunun
mali sorunlar olduğu, üye aidatlarının yetersiz ve zamanında tahsil edilemediği ifade edilmiştir. STK’lar
mali sorunları aşmanın yolu olarak AB projeleri gibi çeşitli projeler geliştirme yoluna giderek gelirler
elde etmeyi düşünmektedirler. STK’lar, kamu kurumları, siyasetçiler, idareciler gibi kesimlerle herhangi
bir sorun yaşamadıklarını, bu kesimlerle diyalog içerisinde olduklarını söylemişlerdir. Ancak zaman
zaman da olsa biraz da rekabetten kaynaklı olduğu ifade edilen, STK’ların kendi aralarında diyalog
sıkıntısı çektikleri görülmektedir.
Ordu ili Ünye ilçesinde yer alan medya ile ilgili STK’ların kuruluş yıllarının yeni olduğu (2-3
yıllık) dolayısıyla kurumsallaşma noktasında yetersiz oldukları saptanmıştır. Henüz kendilerine ait
müstakil bir yerlerinin olmadığı, çoğunun medya kuruluşları sahiplerinin ofislerini merkez olarak
kullandıkları anlaşılmıştır. Ancak yine de bir ilçede bile 4 tane medya ile ilgili STK’nın olması ciddiye
alınması gereken bir gelişmedir.
Ünye’deki STK’ların amacının da merkezdeki gibi üyelerinin çıkarlarını korumak ve dayanışmayı
sağlamak, üyelerinin mesleki gelişmelerine katkı sağlamak, birlik içinde kollektif davranışlar
geliştirebilmek, Ünye basınının daha nitelikli olmasına katkı sağlamak gibi amaç ve hedefler edindikleri
görülmektedir. Ünye’deki STK’ların üye sayılarının merkezdekilere göre daha az olduğu anlaşılmakta
olup, para karşılığında kurumlarında istihdam ettikleri elemanlarının olmadığı ifade edilmiştir. STK’ların
Web sayfalarının olmadığı ancak Canik Ünye Gazeteciler Derneğinin, sosyal paylaşım ağları Facebook
ve Twitter da hesabının olduğu dolayısıyla bu mecra ile kendilerini tanıttıklarını ve üyeleriyle iletişime
girdiklerini söylemişlerdir.
Ünye’deki STK’larda; gelirlerinin yetersiz de olsa üye aidatlarından oluştuğunu, ancak
merkezdekiler gibi AB projesi gibi projeler hazırlayarak gelirlerini arttırma yoluna gideceklerini ifade
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etmişlerdir. Ünye ilçesindeki STK’ların, kamu kurumları ve kendi aralarında herhangi bir diyalog
eksikliği yaşamadıklarını görmekteyiz.
Ünye’deki STK’lar sorun olarak öncelikle gelirlerin azlığını dolayısıyla mali sorunlarla karşı
karşıya kalındığını anlatmışlardır. Ayrıca ilçede medya ile ilgili STK’nın çok olduğu zaman zaman
ayrışmalar yaşandığını, birlik ve beraberliğin sağlanamadığını ifade etmişlerdir.
Sonuç:
Sonuç olarak şunlar söylenebilir; Türkiye’nin diğer şehirlerinde olduğu gibi Ordu ilinde de yerel
medyanın yapısal anlamda birçok sorunlarla karşı karşıya kaldığını görmekteyiz. Yerelde medya
kuruluşlarının sayısal olarak fazla olması, gelirlerin yetersizliği medya kuruluşlarının mali sorunlar
yaşamasına neden olmaktadır. Anadolu’daki şehirlerde kurulacak medya kuruluşlarının ihtiyaca göre
açılması gerekir. Sivil toplum kuruluşlarının yetkilileri ile yapılan görüşmede ki onlar aynı zamanda bir
medya kuruluşunun sahibidirler; bir ilde olması gereken gazetenin, radyonun ya da televizyon kanalının o
ilin kaldıracağı kadar sayıda olması gerektiği örneğin, Ordu ilinde belki de 4-5 gazetenin yetmesi
gerektiği halde sayının 14 olduğu bunun da gelir pastasından payın azalmasına sebep olduğunu ifade
etmişlerdir. Reklam gelirlerinin az olması gazeteleri Basın İlan Kurumu’nun vereceği kamu ilanlarına
yöneltmektedir. Televizyon kanallarının giderlerinin çok daha fazla olduğu, kolay kolay bu giderlerin
üstesinden gelinemediği ancak bu gibi TV kanallarının arkasında güçlü sermaye gruplarının olmasıyla bir
şekilde bunun üstesinden gelinebildiği anlaşılmıştır. Bu da her zaman mümkün olamadığı için TV
kanalları da çok zor şartlarda hayatlarını devam ettirebilmektedir. Medya kuruluşlarının sayısal
fazlalığından duyulan rahatsızlık Ordu ilindeki medya ile ilgili STK’ların sayısının fazlalığında da
görülmüştür. Aslında örgütlülüğün fazla olması sevindiricidir. Ama yine de meydana gelen
örgütlenmelerin nitelikli olması gerektiği konusunda fikir birliğine gidilmiştir. Ordu ilinde medya ile ilgili
sivil toplum kuruluşlarının en önemli probleminin yeterli mali imkanların olmayışıdır. Yetersiz üye
aidatları ile gelirler elde edilmeye çalışılmakta, ancak son yıllarda AB, DOKA projeleri ile elde edilen
veya edilecek gelirlerle mali sorunların aşılmasına gayret gösterildiğine şahit olmaktayız. Sivil toplum
kuruluşlarının üyelerinden düzenli aidat alabilme yollarını aramaları, bunun yanında çeşitli projeler
geliştirerek kurumlarına gelir sağlamaları doğru çözüm olarak görülmektedir.
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ÇİN VE AVRUPA BİRLİĞİ’NİN YENİ İPEK YOLU GİRİŞİMLERİ VE ORTA ASYA’YA
YANSIMALARI
Yrd. Doç. Dr. Çiğdem ŞAHIN



Özet: Bu çalışmada, 21. yüzyılın en çok üzerinde durulmaya başlanan konularından biri olan Yeni İpek Yolu
(YY) girişimleri kapsamında, Çin ve Avrupa Birliği’nin girişimleri, iki taraf arasındaki ilişkilere etkisi
üzerinde durulacaktır. Tarihi İpek Yolu güzergahının iki ucunda yer alan Çin’in ve Avrupa ülkelerinin çatısı
olarak görülen AB’nin, gerek kendi YİY projeleri gerekse diğer büyük aktörlerin projeleri ile kesişen çıkar
noktalarında Orta Asya ve Kafkasya’nın olduğu görülmektedir. Dolayısıyla tarafların YİY yaklaşımları ve
projelerinin belirlenmesi, Orta Asya bölgesinin de konumunun önemini belirginleştirmektedir. Çalışmada
önce genel YİY girişimleri hakkında bilgi verilecek, ardından sırayla Çin ve AB’nin politika, program ve
projeleri ele alınacaktır. Son olarak, Çin ve AB ilişkilerinde YİY girişimlerinin etkisi değerlendirilecektir.
Anahtar Kelimeler: Yeni İpek Yolu, Çin, Avrupa Birliği, Orta Asya.
The New Silk Road Initiatives of China and the European Union and Effects on the Central Asia
Abstract: One of the most challenging issues of the 21st century is the New Silk Road initiatives mostly by
the great powers but also countries on the historical route of the Silk Road. This study emphasizes the
initiatives by China and the European Union. As the two border powers of the historical Silk Road, China
and European Union policies, programmes and projects concerning the New Silk Road routes also affect the
Central Asia and Caucasia. Thus, the importance of the Central Asia will become more pronounced as the
projects of China and EU are assessed. This study covers a general consideration about the New Silk Road
initiatives at the first part, then China’s and EU’s approaches and projects. Consequently, the effects of New
Silk Road initiatives on the relations between China and EU will be analyzed.
Keywords: The New Silk Road, China, European Union, Central Asia.

Giriş
Sovyetler Birliği sisteminin sona ermesi ve bölge devletlerinin bağımsızlığa kavuşmasıyla, sahip
olduğu enerji potansiyeli ve dünya ticari hatlarındaki stratejik konumu nedeniyle, Orta Asya yakın ve
uzak güçlerin gündeminde yerini almaya başlamıştır. 2000’li yılların başından itibaren iyice
belirginleşmeye başlayan bu ilgi, Avrupa ve Asya’yı birbirine bağlayan tarihi İpek Yolu’nun yeniden
canlandırılması girişimleri kapsamında daha da artmıştır. Tarihi yolun güzergahında kilit bir konumda
olan Orta Asya bölgesinde yer alan bağımsız devletler, çeşitli projelerle ticari hatların geliştirilmesi,
çeşitlendirilmesi, serbestleştirilmesi ve güvenli hale getirilmesi amacıyla ortaya çıkan ve yüzyılın en
önemli tartışma konularından biri haline gelen Yeni İpek Yolu (YİY) tartışmalarında üzerinde titizlikle
durulması gereken rollere sahip olmuştur. YİY girişimlerinde gerek somut projeler uygulayan gerekse
ilgili politikalar güderek konunun doğrudan tarafları olarak algılanan aktörlerin başında Çin, ABD,
Türkiye, AB ile vücut bulan Avrupa, Avrasya bütünleşmesi girişimleriyle öne çıkan Rusya ile birlikte
Orta Asya ülkeleri Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Özbekistan ve Tacikistan gelmektedir. Ayrıca
Azerbaycan, Moğolistan, Pakistan, Afganistan gibi çok sayıda ülkeyi de kapsayan ve uluslararası
kuruluşların finansmanıyla desteklenen çok taraflı projeler de bulunmaktadır. Tarafların ürettikleri YİY
politikalarına bakıldığında, Orta Asya ülkeleri dahil çıkarların örtüştüğü derecede projelerin yarar
sağlayacağı sonucu doğmaktaysa da, yine aynı bölgede çıkarların çatışmacı bir karakterde olması
imkanının politikanın doğası gereği olduğundan, tarafların birbiriyle kurduğu ilişkilerde Orta Asya’nın
konumunun ayrıca değerlendirilmesi gerekmektedir.
Bu çalışmada, tarafların çeşitli işbirlikleri aracılığıyla ortaya koyduğu çok sayıda proje ve girişim
dahilinde, Çin ve AB ile somutlaşan Avrupa’nın YİY girişimleri, bu kapsamda AB-Çin ilişkileri ve Orta
Asya’nın bu ilişkilerdeki konumu, ilgili yazın ve güncel resmi bilgiler üzerinden değerlendirilmiştir.
Çalışmada öncelikle YİY girişimleri hakkında genel bilgi verilmiş, ardından Çin ve AB’nin girişimleri ve
projeleri ele alınmıştır. Bağlantılı olarak AB ve Çin ilişkilerinin YİY kapsamındaki durumu üzerinde
durulmuş ve Orta Asya bölgesinin bu ilişkilerdeki yeri değerlendirilmiştir.
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Yeni İpek Yolu Girişimleri
İpek Yolu, Doğu’nun ipek ve ipekli mallarının Batı pazarlarına ticaretiyle başlayan, daha sonra
baharat, gümüş ve diğer ürünlerin de bu ticaret hareketine katıldığı ve Batı ülkelerinin de girişimiyle
açılan çok sayıda yoldan oluşan bir ağ olarak M.Ö. II. yüzyıldan itibaren ortaya çıkmış, bu ağa İpek
Yolu’nu bir isim olarak veren ise Alman bilgin Ferdinand von Richthofen (1877) olmuştur (Tezcan, 2014:
97). Bu iki bin yıllık tarihte, önceki tarihlerde de yol/yollar hakkında yapılan çalışmalar mevcut olmakla
birlikte, Richthofen’in bu çalışması özellikle Almanların ilgili dönemde Çin’le Avrupa’yı birbirine
bağlayacak ticari bir demiryolu düşüncesinin bir rehberi olarak kabul edildiği için, İpek Yolu tabiri bu
tarihten itibaren daha popüler olarak kullanılmaya başlamıştır (Chin, 2013: 196-197). Çin’in Xian
şehrinden Orta Asya, Anadolu ve Akdeniz üzerinden Avrupa’ya uzanan bu yollar ağı 16. yüzyıla kadar
gözdeyken, bu tarihlerde başta deniz güzergahları olmak üzere başka hatların kullanılmaya başlanmasıyla
eski önemini yitirmiş ve zamanla ortadan kalkmıştır. Ancak 20. yüzyılın son döneminde yaşanan
gelişmeler sonucunda ve 21. yüzyılın başlarında belirginleşen yeni ekonomik haritada, tarihi İpek Yolu
hattında yer alan ülkelerin üzerinden, Batı ve Doğu’nun ticari aktörleri tarihi İpek Yolu’nun yeni
okumalarını yapmaya başlamış, gündem YİY projeleriyle meşgul hale getirilmiştir.
Soğuk Savaş’ın sona ermesi ve özellikle Sovyetler Birliği’nin dağılmasının ardından, dünya
ekonomik ve ticari hatlarında serbestleşme ve ticareti yoğunlaştırma, özellikle yeni bağımsız devletlerin
birer aktör olarak dünya politikasına katılmalarıyla birlikte öncelikli konular haline gelmişlerdir. Orta
Asya ülkeleri başta olmak üzere, Güney Kafkasya ve Güney Asya ülkeleri üzerinde, yeni ticari haritadaki
konumları ve kaynakları itibariyle çok fazla durulmaya başlanmıştır. 20 Temmuz 2011 tarihinde ABD
Dışişleri Bakanı Hillary Clinton Hindistan’a gerçekleştirdiği bir ziyarette, ilişkilerin 21. yüzyıl vizyonu
çerçevesinde yaptığı konuşmada tarihi İpek Yolu’nun geçmişte Güney ve Orta Asya’yı birbirine ve
dünyanın diğer bölgelerine ticari bir ağla bağladığını hatırlatarak, 21. yüzyılda bu yolun daha kapsamlı
şekilde yeniden canlandırılması teklifini dile getirmiştir:
“ … Yeni bir İpek Yolu oluşturmak için birlikte çalışalım. Bu sadece adı gibi tek bir yol değil,
ekonomik ve transit bağlantılardan oluşan bir ağ ve ekonomik bir alan olmalıdır. Bu, daha fazla
demiryolu, karayolu ve enerji altyapısı… inşa etmek demektir. Bu, sınırlardaki imkanların geliştirilmesi
demektir. Malların ve kişilerin serbest dolaşımı önündeki tüm bürokratik ve diğer engellerin kaldırılması
demektir. Bu, hepimizin yaşamında var olan modası geçmiş ticaret politikalarından kurtulmak ve 21.
yüzyıl için yeni kurallar oluşturmak demektir.” (Clinton, 2011)
Clinton’un yaptığı bu açıklamadan, küresel ticaret ve piyasalar konusunda inisiyatif ve iddia sahibi
olan-olacak devletlerin bakışlarının Orta Asya ve Güney Asya eksenine yoğunlaşacağı anlaşılmıştır. Orta
Asya ülkeleri açısından bakıldığında, çok uzun süre kapalı bir sistemde kalmanın ardından bağımsızlığın
pekişmesi ve güçlü şekilde ayakta kalabilmeleri, ekonomik kalkınmalarına bağlıdır. Günümüzdeki
karşılıklı bağımlılık ilişkilerinin yeni gereklilikleri de göz önünde bulundurulduğunda, gerek bölge
ülkeleri gerekse Asya-Avrupa-Amerika kıta ülkelerinin bu bağımlılıklar temelindeki ihtiyaçlara ulaşma
imkanını sağlayacak bir yollar ağı oluşturulması niyetinin genel kabulünü ifade etmektedir. Bir yandan
gelişmiş ülke sanayileri yeni pazarlara ihtiyaç duyarken, öte yandan ülkelerin artan enerji talepleri
sonucunda uluslararası işbirliği kaçınılmaz bir gereklilik haline gelmiştir. Bu işbirliğini kolaylaştıran
teknolojik yeniliklere ek olarak, gelişmiş ulaştırma ve lojistik sistemleri sayesinde ticari faaliyetlerin
artması ve yoğunlaşması işten bile olmayacaktır. Tüm bu gerekçelerle desteklenen YİY projeleri, Orta
Asya ülkelerinin dünya ekonomisinde ihtiyaç duydukları yere ve öneme kavuşmasında rol oynayacağı
düşünülen etkenlere de meşru zemin hazırlamaktadır: Bölgesel işbirliğinin, siyasi esnekliğin, ekonomik
büyümenin, çeşitlenmiş ticaretin ve artan yatırımın sağlanması. (Fedorenko, 2013: 4)
Bu doğrultuda Orta Asya’nın da merkezde olduğu veya bir şekilde geçiş hatlarında yer alan bölge
ülkelerinin taraf olduğu çok sayıda mevcut ya da planlanan projeler gündemdedir. Denilebilir ki, YİY
aslında çok taraflı ve farklı odaklı, ancak amaçta birleşen bir projeler bütünüdür. ABD, hareket merkezine
Afganistan’ı alan ve çevresindeki ülkelere açılan ortak bir işbirliği ve yatırım alanı oluşturma, bu alanın
dünyanın diğer bölgeleriyle ekonomik olarak bütünleşmesini sağlama anlayışında YİY stratejisi
uygulamaktadır; işin içine politik ve güvenlik işbirliği boyutlarını da açıkça dahil etmekte ve YİY’in
ABD desteğiyle inşa ediliyor olduğunu ilan etmektedir. (Pyatt, 2012). Türkiye, 1990’ların başından
itibaren çeşitli yatırımlar ve işbirlikleri yoluyla bölge ülkeleriyle ve diğer İpek Yolu hattı ülkeleriyle olan
ilişkileri bağlamında daha avantajlı görünmekle birlikte, 2008 sonrası belirginleşen bir YİY söylemine
sahiptir. Türkiye’nin komşu ülkeleriyle işbirliğinin geliştirilmesi ve lojistik altyapısının güçlendirilmesine
ilişkin çalışmaların kapsamlı şekilde ele alınması için, 2008 yılında, Türk Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
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tarafından İpek Yolu’nun geçtiği ülkeler arasında ticareti geliştirme ve kolaylaştırma konusunda gümrük
idarelerinin oynadığı rolün etkinleştirilmesi için uluslararası bir platform oluşturulması, İpek Yolu
üzerinde taşımacılığın ve ticaretin kolaylaştırılmasına yönelik bir proje çerçevesinde çalışmalar yapılması
için bir girişim başlatılmış, Antalya’da başlayan bir dizi forum toplanarak, çeşitli projelerin temelleri
atılarak uygulanmaya başlanmıştır (Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, 2013: 83-91). Rusya’nın belirgin ve
somut bir YİY projesi olmamakla birlikte, iki yoldan bu tarihi hattın kendi etki alanındaki kontrolünü
sağlamaya çalışmaktadır. Birincisi Avrasya Birliği oluşturma planıyken, diğeri Orta Asya’da çok sayıda
yatırım projesini finanse etme ve işbirliklerine katılma uygulamalarıdır (Fedorenko, 2013: 15-16). Çin ve
Avrupa Birliği’nin YİY kapsamındaki projeleri ise aşağıda kapsamlı olarak ele alınmaktadır.
Çin Rüyası ve Yeni İpek Yolu: Tek Kuşak, Tek Yol
Çin’in 1979’da Deng Xiaoping döneminde uygulamaya sokulan Açık Kapı politikasıyla başlayan
ekonomik dönüşüm süreci, hala çeşitli iç kesimlerin çatışmacı ilişkileriyle sorun olmaya devam etmekle
birlikte, özellikle ekonomi ve dış politika alanlarında kendini göstermeye devam etmektedir. Xi
Jinping’in iktidarıyla daha kararlı ve keskin adımların atılmaya başlandığı bu dönüşüm bir Çin Rüyası
olarak nitelendirilmektedir (Magri, 2015: 7-8). Bu Çin Rüyası’nın en büyük planlarından biri de YİY’dir.
Plan, Çin’in dünyanın büyük güçleri arasında kendisine bir yer açma politikasının ana parçalarından
biridir. 1970’lerin sonundan itibaren Çin’in girdiği yolda geldiği bu noktada, ABD’nin 2011’de somut
adını verdiği YİY girişimine karşı, Jinping 2013’de Kazakistan’da Çin’in YİY planını ilan etmiştir.
7 Eylül 2013 tarihinde Kazakistan Nazarbayev Üniversitesi’nde ‘Halklar Arasında Dostluğun
Geliştirilmesi ve Daha İyi Bir Gelecek Kurmak İçin Birlikte Çalışmak’ başlıklı konuşmasında Xi Jinping
“Daha sıkı ekonomik bağlar kurmak ve Avrasya bölgesinde kalkınma alanını genişletmek için yenilikçi
bir yaklaşım benimsemeli ve birlikte ‘İpek Yolu boyunca bir ekonomik kuşak’ oluşturmalıyız” (2013)
önerisiyle gündeme Tek Kuşak projesini getirmiş, ipeğin yerini alacak petrol ve gazın odakta olduğu
Şangay İşbirliği Örgütü’nün Bişkek’teki 12 Eylül tarihli Zirvesi haftasında bu yönde çok sayıda ülkeyle
çok sayıda girişim önerilerini sunmuştur (Zenn, 2013: 8-10). Orta Asya ülkeleriyle İpek Yolu boyunca bir
ekonomik kuşak oluşturmak için hangi adımların atılması gerektiğine dair önerilerini de bildirmiştir:
Bölgesel ekonomik entegrasyona yeşil ışık yakacak şekilde ülkelerin ekonomi politikaları arasında
koordinasyon kurmak; Doğu, batı ve güney Asya’yı birbirine bağlayacak adımlarla yol ve ulaşım
bağlantılarını geliştirmek; yaklaşık 3 milyar insanın yaşadığı bu ekonomik kuşakta engellerden
arındırılmış ticareti geliştirmek; ülkeler arasında para sirkülasyonunu kolaylaştırmak ve halklar arasında
anlayışı geliştirmek.
Birkaç ay sonra yeni bir İpek Yolu daha ilan etmiş, bu sefer kara haricinde deniz yollarına
odaklanılmış, deniz ekonomisi, çevre, teknik ve bilimsel işbirliğinin güçlendirilmesi yoluyla 21. Yüzyıl
Deniz İpek Yolu fikri ortaya atılmıştır (Szczudlik-Tatar, 2013: 3-4; Fallon, 2015: 141). Jinping’in
ifadesiyle “Çin, ASEAN ülkeleriyle deniz işbirliğini… güçlendirecek ve 21. Yüzyılın Deniz İpek Yolu’nu
oluşturmak için ortak çabalara katılıp deniz işbirliğini sağlayacaktır” (Jiao, 2013). Bu iki temel proje
birlikte Çin’in YİY girişimi olan ‘Tek Kuşak, Tek Yol’ olarak ifade edilen politikasını oluşturmaktadır
(Özdaşlı, 2015: 585-589; Kaczmarski, 2015: 1-4; Putten and Meijinders, 2015: 25-32). Bu tarihlerden
itibaren Çin belirgin adımlar atmaya başlamıştır. Kara İpek Yolu kapsamında Çin ve Avrupa arasında
temelde Orta Asya, İran, Türkiye ve Rusya üzerinden trenyolu bağlantılarıyla oluşturulan, ancak kara
yolu ve enerji hatlarını içeren bir ağ planı yapılmıştır. Deniz İpek Yolu projesiyle hedeflenen ise kabaca
Güneydoğu Asya, Hint Okyanusu, Basra Körfezi ve Akdeniz bağlantısı kurulmasıdır.
Tüm bu genel politikada Orta Asya, Çin’in komşu bölgesi olarak, ancak yine kendi ekonomik
beklentileri doğrultusunda özel bir ilgiye sahne olmaktadır. Bölge ülkelerinde destek verdiği yatırım
projeleri, bunu doğrulamaktadır. Bölge ülkeleriyle çok taraflı işbirliğini enerji, ticaret ve ulaştırma
alanlarında geliştirme isteği de ortadadır (Fedorenko, 2013:12-14). Örneğin, Türkmen gazının Özbekistan
ve Kazakistan üzerinden Çin’e taşınmasını sağlayacak 1100 mil uzunluğundaki bir gaz boru hattı
anlaşması yapmıştır. Kazakistan’la yapılan petrol boru hattı anlaşması doğrultusunda, her yıl 14 milyon
ton petrol taşınmaktadır. Bu gibi projelerin yanı sıra, Çin Orta Asya ülkelerine yüksek miktarda kredi de
sağlamakta, ayrıca Orta Asya tren yollarına yatırım yapmaktadır.
Avrupa Birliği ve YİY
Çin tarafında bu girişimler söz konusu olurken, daha önceki tarihlerde başlamış olan AB yatırımları
da aslında bir nevi Avrupa’nın kendi YİY girişimleri çerçevesini oluşturmaya başlamıştır. AB’nin
kuruluşundan itibaren önem verdiği, karayolları, demiryolları, deniz yolları, hava ulaşımı, iç suyolları,
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çoklu taşıma, lojistik, temiz şehir ulaşımı ve ulaşım alt yapısı ücretlendirme politikası gibi alt sektörlerden
oluşan Ulaştırma Politikası kapsamında ele alınan (Kuşçu, 2011: 79-84) ve AB için yeni pazarlara gidiş,
yeni talep alanlarının da AB coğrafyasına erişimi anlamına gelen çok sayıda ve çeşitli büyüklüklerde
ulaştırma ve taşımacılık projesi yürütülmektedir. AB inisiyatifiyle başlatılan ve Orta Asya üzerinden Asya
ile Avrupa’yı birbirine bağlayan projelerin büyük bölümü ya yapım aşamasındadır ya da yakın gelecekte
yapılması planlanmaktadır. 1990’lı yıllara kadar uzanan bir planlama geçmişine sahip olmakla birlikte, bu
ulaştırma yatırımları dahilindeki Orta Asya’daki bazı projelerin, AB’nin kendi iç ekonomik sorunlarından
olumsuz yönde etkilendiği de bir gerçektir (Fedorenko, 2013: 17). Bununla birlikte oldukça belirgin hale
gelmiş ve büyük programlar olarak kurgulanmış olan iki tanesini ele almak gereklidir: TRACECA ve
INOGATE.
AB’nin ‘21. Yüzyılın İpek Yolu’ olarak adlandırdığı TRACECA (Transport Corridor EuropeCaucasus-Asia/ Avrupa-Kafkasya-Asya Ulaştırma Koridoru), kısaca doğu-batı ekseninde çok modlu
ulaştırma sağlamak üzere geliştirilen, 1993 yılında başlatılmış ve günümüzde 14 ülkenin katılmış
bulunduğu bir ulaştırma koridoru programıdır (Türkiye, Ermenistan, Azerbaycan, Bulgaristan, Gürcistan,
İran, Kazakistan, Kırgızistan, Moldova, Romanya, Tacikistan, Ukrayna ve Özbekistan) (TRACECA,
2016a). Asya ve Avrupa arasında etkin ve uygun ulaştırma bağlantıları kurarak bölgesel ekonominin
gelişmesini sağlamayı amaçlayan program, beş temel alanda projelerden oluşmaktadır: Deniz ulaştırma,
havayolu rotaları, kara ve demiryolları, ulaştırma altyapısı ve ulaşım güvenliği. İlk etapta TACIS
kapsamında ve Avrupa Komisyonu tarafından fonlanmışken, 2009’dan itibaren üye devletler tarafından
finanse edilmektedir. Oldukça uzun ve çok modlu ve çok ülkeli olması itibariyle karmaşık bir sistem
ortaya koyan TRACECA dahilinde kara, demir ve denizyolları güzergahındaki noktaları belirlemek
mümkündür (Ovalı, 2008: 159-160): Denizyolu rotasında Karadeniz’de Odesa, İliçevsk, Köstence, Varna,
Burgaz, İstanbul, Samsun, Batum, ve Poti limanları, Hazar Denizi’nde Bakü, Türkmenbaşı ve Aktau
limanları. Kara ve demir yolu rotalarında; Batıda Ukrayna’dan İliçevsk’e uzanan kara ve demiryolu hattı,
UngenyKlimentovo ve Un-Kurchugan demiryolu hattı, 4. TEN Koridoruna bağlanan ve Türkiye sınırları
içinden İstanbul-Samsun-Trabzon-Batum/Vale/Gümrü karayolu hattı, İstanbul-Sivas-Kars-Gümrü
demiryolu hattı, Batum-Tiflis ve Poti-Tiflis demiryolu hatları, Tiflis-Erivan kara ve demiryolu hattı,
Tiflis-Bakü kara ve demiryolu hattı, Erivan-Bakü kara ve demiryolu hattı, Türkmenbaşı-Buhara kara ve
demiryolu hattı, Türkmenbaşı-Taşkent kara ve demiryolu hattı, Semerkand-Duşanbe/Kulab kara ve
demiryolu hattı, Duşanbe-Oş-Bişkek karayolu hattı, Taşkent-Oş- Irkeshtam/Torugart karayolu hattı,
Semerkand-Oş/Calalabad kara ve demiryolu hattı, Semerkand-Kulkuduk-Beyneu karayolu hattı,
Semerkand-Buhara-Beyneu karayolu hattı, Navoi-Kulkuduk-Beyneu demiryolu hattı, TürkmenabadTaşavuz-Beyneu demiryolu hattı, Beyneu-Aktau demiryolu hattı, Aktau-Beyneu-Alma Ata-Druzhba kara
ve demiryolu hattı, Lugovaya-Bişkek-Balıkçı kara ve demiryolu hattı, Duşanbe-Kulab-Rangkul karayolu
hattı.
Hala devam eden bir projeler bütünü olarak TRACECA kapsamında son dönemlerde öne çıkan bir
proje örneği, ‘Lojistik Merkezleri ve Deniz Otoyolları II’ projesi çatısı altında başlatılan, TRACECA
koridoru boyunca Çin sınırından başlayıp Kazakistan, Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye üzerinden
Avrupa’da son bulacak güzergahta blok tren rotası oluşturulması projesi olan İpek Rüzgarı Projesi’dir.
2012’de İzmir’de imzalanan Mutabakat Zaptı’yla başlanan projenin amacı, kapıdan kapıya yapılan yük
trafiğinin, Avrupa-Kafkasya- Asya Demiryolu koridoruna kaydırılması amacıyla gelişmiş elektronik
altyapı ile bilgi alışverişi yapılması ve hızlı konteynır blok tren rotasının oluşturulmasıdır (Ulaştırma,
Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, 2016).
INOGATE ise, üye ülkeler arasında enerji politikası alanında işbirliği kurulmasını amaçlayan bir
başka AB programıdır. 1996 yılında Bakü Girişimi ve Doğu Komşuluk Politikası kapsamında başlatılmış,
ve günümüzde Doğu Avrupa, Kafkasya ve Orta Asya’dan 11 ortak ülkeyle yürütülen
(Türkiye,Ermenistan, Azerbaycan, Beyaz Rusya, Gürcistan, Kazakistan, Kırgızistan, Moldova,
Tacikistan, Türkmenistan, Ukrayna ve Özbekistan) programın dört ana hedefi şunlardır: AB iç enerji
piyasası temelinde üyelerin enerji piyasalarının yakınsanması; enerji güvenliğinin geliştirilmesi;
sürdürülebilir enerjinin geliştirilmesi ve yatırımcıların enerji projelerine yönlendirilmesi (INOGATE,
2016a). Enerji politikası, enerji güvenliği, enerji gümrükleri, enerji standartları, enerji piyasaları, enerji
yatırımları, enerji istatistikleri ve yenilenebilir enerji gibi alt konuları kapsama alan INOGATE, 19962008 arasında 51, 2009-2014 arasında ise 29 projeye destek vermiş, günümüzde ise 4 büyük projenin
finansmanı devam etmektedir. Trans Kafkasya-Karadeniz Gaz Koridoru Projesi (Azerbaycan, Gürcistan,
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Kazakistan ve Türkmenistan) ve Orta Asya İçin Sürdürülebilir Enerji Programı-CASEP (Kazakistan,
Kırgızistan, Tacikistan, Özbekistan ve Türkmenistan) devam eden projelere örnektir (INOGATE, 2016b).
Sonuç: YİY Kapsamında AB-Çin İlişkileri
AB ile Çin arasındaki diplomatik ilişkilerin başlangıcı olan 1975 yılından itibaren, iki taraf
arasındaki ilişkiler temel ortaklıktan kapsamlı stratejik ortaklığa doğru gelişmiştir. 2003 yılında Kapsamlı
Stratejik Ortaklık yapısının kurulmasını ardından, 2013 yılında ÇİN ve AB liderleri ‘Çin-AB Stratejik
İşbirliği Gündem 2020’yi ilan etmişler, 2015 yılından itibaren Xi Jinping’in Avrupa ziyaretleriyle, bu
gündemde yer alan adımlara bir hız verilmeye başlanmıştır (Yanyi, 2015: 61-62). Bununla birlikte Çin’in
AB alanıyla somut işbirliği girişimlerinin daha önce başladığını görmek mümkündür.
2011 yılında kısaca ‘16+1’ olarak anılan belirgin bir adım, Çin’in 11 AB üyesi (Bulgaristan,
Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Macaristan, Letonya, Litvanya, Polonya, Romanya, Slovakya ve
Slovenya) ve beş aday-potansiyel aday ülke (Arnavutluk, Bosna Hersek, Makedonya, Sırbistan ve
Karadağ) ile başlattığı işbirliği forumudur. Bu girişim Çin tarafından AB-Çin ilişkilerinin yerini alacak
bir girişim değil, bu ilişkileri tamamlayacak bir adım olduğu ifade edilmiştir. Çin yatırımlarının
cazibesiyle etkilenmesi beklenen Merkez ve Doğu Avrupa (MDA) ülkeleriyle kurulan bu bağ, Çin
açısından hem AB içinde Çin yanlısı bir blok oluşturulması hem de bu ülkelerle kalıcı işbirliğinin
sağlanması için önemli olmuştur. Neticede 2013 yılında bu işbirliği kurumsallaşmış, Çin Dışişleri
Bakanlığı Pekin’de bir Çin-MDA İşbirliği Sekreterliği kurmuştur (Fallon, 2015: 145-146). Çin’in Tek
Kuşak, Tek Yol stratejisinde Avrupa’nın önemli konumu, işte bu işbirliğinde ortaya konan projelerde
kendini göstermiştir. 2014 yılında Çin-MDA ülkeleri toplantısı sonucunda, yeni bir Asya-Avrupa karadeniz kombine ulaştırma serbestliğinin sağlanması kararı alınmış (Belgrad-Budapeşte demir yolu ile
Yunanistan’ın Pire limanı), Çin’in yoğun altyapı yatırım planları söz konusu olmuştur.
Çin açısından Tek Yol, Tek Kuşak politikasıyla somutlaştırılmaya çalışılan YİY girişimi, AB ile
olan ilişkilerin geliştirilmesi için yeni bir avantaj olarak değerlendirilmektedir. İpek Yolu Ekonomik
Kuşağı, yani Tek Kuşak, Çin’i Avrupa’ya Orta ve Batı Asya üzerinden bağlarken, Deniz İpek Yolu, yani
Tek Yol, Quanzhou, Fujian eyaletinden başlayıp Güneydoğu Asya, Doğu Asya ve Afrika’ya uzanmakta
ve Avrupa’ya ulaşmaktadır; Tek Kuşak, Tek Yol’la Venedik’te buluşmaktadır (Men,2015:13). Wang
Yiwei’ye göre (2015:100), bu sadece basit bir ikili ilişkiler gelişimini sağlamayacak, Çin ile Avrupa
arasında kıtalararası ilişkilerin gelişmesinin de yolunu açacaktır. Kara ve deniz İpek Yolları, Merkez
Avrupa’yı Doğu Afrika’ya, Pasifik ve Hint Okyanusları’nı Akdeniz’e bağlayacaktır. Ayrıca Çin’in batıya
açılmasıyla, doğu komşu bölgeleri olarak Orta Asya ve Moğolistan da bu gelişme hareketinden istifade
edecektir. Avrupa ise Çin’le olan bağlarını yeniden keşfedecek, doğu-batı bütünleşmesini yeni bir düzeye
taşıyarak, küreselleşmeyi daha kapsamlı hale getirecektir.
Avrupa tarafından ise, Çin’in bu yaklaşımına daha temkinli bir mesafede durulmaktadır, AB resmi
düzeyde Çin’in bu stratejisine henüz cevap vermemiştir. Tek Kuşak, Tek Yol AB için henüz somutlaşma
düzeyi belirgin olmayan bir girişimdir; her ne kadar Çin/Asya’yı Avrupa’ya amacı öne sürülse de, bir
diğer amaç yol üzerinde bulunan ülkelere kalkınma yoluyla istikrar kazandırmaktır ve kalkınma, güvenlik
konusunun da gündeme gelmesi demektir (Wacker, 2015: 88). Yeni İpek Yolları’nın tek tek Avrupalı
ülkelere ya da AB’ye getirecekleri de somutlaşmamıştır ve belli bir mekanizma da henüz söz konusu
değildir. Dolayısıyla Çin ile AB’nin daha fazla ortak platformda birlikte hareket etmeleri, ilişkileri bu
kapsamda geliştirmeleri ihtiyacı bulunmaktadır.
Tüm bu ilişkilerde Orta Asya’nın konumuna bakıldığında, Çin’in Orta Asya bölgesine YİY
kapsamında yaklaşımının tamamen ekonomik gerekçelerle destekli ve kendi faydasını gözeterek hareket
ettiği görülürken, Orta Asya ülkelerinin kalkınma ihtiyaçları doğrultusunda bu yatırımları kabul etmekte
olduğu, ancak Çin’e bağımlılık düzeylerinde Avrupa Birliği diğer aktörlerle olan ilişkileri gereği dikkatli
davrandığı görülmektedir. Orta Asya, sadece Asya’nın değil, Avrupa ve Çin’in YİY projelerinin de
ortasında olma kaderini yaşamakta, gelecek ve gelişme beklentileri taraflarla ilişkilerinde en önemli rolü
oynamaktadır.
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NATO’NUN GENİŞLEME STRATEJİSİNİN RUSYA DIŞ POLİTİKASINA ETKİLERİ
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Özet: 1990’lı yıllar boyunca istikrarsız bir gidişat izleyen NATO ile Rusya arasındaki ilişkiler, 11 Eylül
sonrasında ABD ile Rusya arasında doğan terörizme karşı iş birliğinin etkisiyle ivme kazanmış ve bu süreç
NATO içerisinde Rusya’nın etkinliğini arttıran NATO-Rusya Konseyi’nin oluşturulması ile sonuçlanmıştır.
2002 yılı itibarıyla taraflar arasında artan iş birliğine rağmen, NATO’nun Rusya’nın ‘etki alanı’ olarak
gördüğü eski Sovyet coğrafyasına kadar genişlemesi, bu coğrafyada giderek daha fazla etkinliğini arttırarak
üsler açması ve askeri teçhizat konuşlandırması, Putin iktidarının tepkisini çekerek ilişkilerde yaşanan
canlanmayı sekteye uğratmıştır. Fakat 2000’li yıllarda ilişkilerde yaşanan zikzaklar, aslında bir
istikrarsızlıktan ote,
Putin iktidarının izlediği pragmatist ve dengeli bir dış politikanın göstergesidir. Yani ironik bir şekilde
istikrarsızlık, istikrarın bir göstergesi haline dönüşmüştür.
Anahtar Kelimeler: Rusya, NATO, NATO-Rusya Konseyi, yakın cevre.
The Effects of NATO’s Enlargement Strategy on the Russian Foreign Policy
Abstract: NATO-Russia relations of 1990s were unstable in nature. After September 11, relations between
two sides became closer by the effect of the cooperation against terrorism. This process resulted in the
establishment of NATO-Russia Council – the body which increased the effectiveness of Russia in NATO.
Despite the deepening partnership since the year 2002, expansion of NATO in the post-Soviet territories and
its increasing military activities in this region displeased Putin administration and paused the revival of
relations. However, the predominant zigzags in the relations in 2000s are not the evidences of unstability, but
pragmatic and balanced foreign policy of Putin administration. Namely, unstability became ironically the
indicator of stability.
Keywords: Russia, NATO, NATO-Russia Council, near abroad.

Rusya Federasyonu ile Avrupa arasındaki ilişkilerde NATO ayrıcalıklı bir yer işgal etmektedir.
Soğuk Savaş döneminde Avrupa’nın bölünmesinin sebeplerinin çoğu Doğu ve Batı arasındaki fikir
farklılıklarından kaynaklanmıştı. İkinci Dünya Savaşından sonra Batılı devletler tarafından kurulan Kuzey
Atlantik Anlaşması Örgütü (NATO), Soğuk Savaş’ın sona ermesinden sonra köklü değişikliklere
uğramış, eski “düşman” devletlerle Avrupa’nın güvenliği ve istikrarı için işbirliği yapmaya başlamıştır.
1991’de kurulan RF’nin de üyesi olduğu Avrupa Atlantik Ortaklık Konseyi, NATO ile Avrupa Atlantik
bölgesinde örgüte üye olmayan devletlerarasında temel danışma ve işbirliği görevini üstlenmiştir.
1990’lı yıllarda RF ile NATO arasındaki ilişkiler iki taraf için de siyaset ve ideoloji geliştirme
olarak tanımlanabilir. Bu bağlamda hem RF hem de NATO, yeni uluslararası konjonktürü dikkate alarak,
stratejilerinde ciddi değişiklikler yapmışlardır. Bunlarda taraflar arasındaki ilişkilerin niteliğini
şekillendirmiştir. NATO’nun Doğu Avrupa’da ve eski SSCB mekanında artan rolüne karşı Rusya,
AGİK’i alternatif olarak ileri sürmüş, eski Sovyet alanında Rusya’yı barış koruyucu veya barış yapıcı
olarak meşrulaştırmaya çalışmıştır. Örneğin 30 Kasım 1993’de Rus Dışişleri Bakanı Andrei Kozirev
AGİK’te eski Sovyet alanında barışı koruyucu görevler için Rusya’nın desteklenmesini (özellikle
finansal açıdan) talep etti ve AGİK’in Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT), Kuzey Atlantik İşbirliği
Konseyi (KAİK) ve BAB tarafından düzenlenecek barışı koruma görevlerinin politik
koordinasyonunu
üstlenmesini
önerdi.
[Http://evolutio.info/index.php?option=com_content&task=view&id=156&Itemid=38].
Rusya’nın
önerisine Baltık ülkeleri ve Ukrayna karşı çıkınca genişleyen rollerinden Rusya’yı tedirgin etmek
istemeyen NATO ülkeleri zor duruma kaldı.
Baltık ülkeleri özellikle Rusya’nın BDT içindeki güçlü rolünün uluslararası kamuoyu
tarafından tanınmasından kaygılanmaktaydılar. Fakat aynı zamanda gerçekçiydiler. Örneğin Estonya,
Rusya’nın bazı durumlarda eski Sovyet alanında AGİK adına barışı koruma organizasyonlarına
katılabileceğini kabul etmişti. [Naumov:2004, s. 72] Estonya Dışişleri Bakanı Trivomi Veliste Rusların
bunu yapmak için çok sıkı kurallarla sınırlandırılmasını ve duruma göre bu hakkın verilmesi
gerektiğini belirtti.[ Kay, 1994]
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Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinde Kozirev’in önerileri geleneksel Rus milliyetçiliğinin hatta
imparatorluğunun dönüşümünün parçası olarak endişe yaratmıştır. Aralık 1993 Rusya Parlamentosu
seçimlerinde halkın aşırı milliyetçilere desteği bu endişeyi daha da alevlendirmiştir. AGİK Dışişleri
Bakanları, Rus önerisini desteklememekle beraber, AGİK’in tüm Avrupa’da işbirliğini eşit temellere
dayalı
kuvvetlendirmeye
çalışması
konusunda
görüş
birliğine
varıldı.[
Http://www.nato.int/docu/review/2003/issue3/turkish/art1.html] Fakat pek çok NATO ve Orta ve Doğu
Avrupa ülkesi AGİK’e ilgilerini kaybetmişti. Zorluk, Rusya’nın yüzünü Batı’ya dönük tutup,
AGİK’de çok fazla söz sahibi olmasını engellemekten geçiyordu. Çözüm Barış İçin Ortaklık’da (BİO)
bulundu
ve
NATO
1994’de
bu
yeni
girişimi
başlattı.[
Http://www.nato.int/docu/review/2003/issue3/turkish/art1.html] Programın amacı, işbirliği yapılan
ülkelerin NATO yönetimindeki barışı koruma operasyonlarına katılmalarını sağlamak için silahlı güçlerinin
yeniden yapılanmalarına katkıda bulunmaktı. Rusya Federasyonu, BİO’ya 22 Haziran 1994’de katıldı.
BİO ile kazanılan deneyimler, Balkanlar’da barışı koruma güçlerine katılan ülkeler arasında işbirliğinin
oluşmasına önemli katkı sağlamıştır. [Alekseyev: 1994, s.28 ]
Her ne kadar BİO’yu onaylamış olsa da, Rusya NATO'nun genişlemesini engelleme yönünde
çabalarına devam etti. 25 Mayıs 1994'te Rusya Savunma Bakanı Pavel Grachev NATO Savunma
Bakanları’na işbirliği için Rusya’nın bazı özel şartlar ileri sürdüğü ifade etmiş, Batı ile birlikte barış
gücü operasyonlarında istişare, stratejik planlama ve BİO dışında da müşterek harekatlar için “özel
ayrıcalıklar” talep ettiğini açıklamıştır.[ Reuters: 25 Mayıs, 1994]
Kozirev 22 Haziran 1994’de NATO Genel Merkezini ziyaret edip BİO çerçevesini içeren
dokümanı
ve
NATO-Rusya
ortak
deklarasyonunu
imzaladı.[
Http://www.ln.mid.ru/nsdos.nsf/8aa6d005cdff4b79432569e70041fdc5/f92389c8e831c01bc3257376001c
15d2?OpenDocument] Deklarasyon, NATO ve Rusya’nın Avrupa’nın güvenliğinde önemli bir rolü
olduğunu ve ortak işbirliğinin karşılıklı saygı ve dostluk üzerine kurulan Avrupa’nın güvenliğinin
temel anahtarları olduğunu vurgulamaktaydı.
1994’den itibaren NATO’nun eski Doğu Bloğu üyesi Avrupalı ülkeleri üye olarak kabul
edebileceğini duyurmasından sonra Rusya Federasyonu NATO’nun bu politikasını Soğuk Savaş
döneminde olduğu gibi Rusya’yı çevreleme çabasının devamı olarak görmüştür. Rusya’yı ayrıca Doğu
Avrupalı ülkelerin kısa sürede Batı ile bütünleşmelerinin önemli ekonomik kayıplara yol açması
ihtimali de endişelendirmekteydi.[ Http://russia.rin.ru/guides/7237.html] Zira, Sovyet döneminin
ekonomik entegrasyonu ve bağımlılıklarının kopma ihtimalinin büyük zararlara sebep olacağını
düşünmekteydiler. Bu nedenle Boris Yeltsin Aralık 1994’de AGİT Devlet ve Hükümet Başkanları
Zirvesi’nde yaptığı konuşmada NATO’nun genişleme politikasının düşmanca bir tavır olduğunu
belirtmiştir. [ Http://russia.rin.ru/guides/7237.html]
Aslında NATO genişleme kararı alırken, üye ülke hükümetlerinin başlangıçta Doğu Avrupa’da
kararlılık oluşturacak bu mekanizmanın geri tepmesi ile ilgili endişeleri bulunmaktaydı. Aynı zamanda,
müttefikler genişlemenin Rusya’nın iç ve dış politikasında olumsuz etkilere yol açabileceğini
düşünmekteydiler. [Blank:1998, s. 50-68] Rusya ise Batı ile ilişkilerinde NATO’nun genişlemesi
konusunda, iki farklı politika izlemekteydi. Bir yandan genişlemeye muhalefet ederken, diğer yandan
NATO’nun önde gelen üyeleriyle temasa geçip, ilişkisini kurumsallaştırmaktaydı. Beklenildiği gibi en
liberal reformculardan, en radikal milliyetçilere kadar tüm Rus yetkilileri NATO genişlemesine karşı
birlik oluşturmuşlardı. Başkan Boris Yeltsin bir savaş kıvılcımının Avrupa’ya yayılabileceği
konusunda uyarıda bulunmuş,[Http://russia.rin.ru/guides/7237.html] NATO genişlemesinin 3. Dünya
Savaşı’na neden olacağı şeklinde yorumlar ortaya çıkmıştı. ,[Http://russia.rin.ru/guides/7237.html]
Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri de olaya yeni bir Varşova Paktı benzeri savunma örgütünün
oluşturulması ve nükleer silahların yeni NATO üyelerine doğrultulmasını önerecek kadar ciddi
yaklaşmışlardı.[Http://russia.rin.ru/guides/7237.html] Batı yanlısı Rus reformcuların genişleme
politikasına karşı tutum almalarının sebebi ise bu politikanın Rus milliyetçiliğini körüklemesini ve
Batının yanında yer alan demokratik Rusya oluşturma çabalarının kösteklenmesi tehlikesiydi.
,[Http://russia.rin.ru/guides/7237.html]
NATO, Rusya'nın endişelerini, genişlemenin belli kriterlere uyan her ülkeye açık olacağını ve
buna
Rusya’nın
da
dahil
olduğunu
beyan
ederek
gidereceğini
umuyordu.[
Http://www.nato.int/docu/nato-russia/nato-russia2007-r.pdf] Rusya’ya NATO üyeliği yolunu açık
bırakma fikrini ABD ve Kanada’nın kuvvetle desteklemesine rağmen, bunu bir seçenek olarak gören
NATO üyelerinin sayısı azdı. Bu devletler Rusya’nın üyeliğinin, NATO kurumlarını radikal bir
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değişimle ittifaktan kolektif güvenliğe dönüştüreceği fikrindeydiler.[ Http://www.nato.int/docu/natorussia/nato-russia2007-r.pdf]
Aşılması gereken, Rusya’yı hem ittifaka dahil etmeme hem de NATO’nun iç işlerini
etkilemesini önlemenin yolunu bulmaktı. NATO’nun sulandırılmasına neden olacak bir genişleme
politikası, eski ve yeni üyeler için kabul edilebilir değildi. Bu nedenle üyeliğe kabul edilme için yüksek
standartlar getirildi. Böylece bu şartları yerine getirerek ittifaka katılan ülkelerin gerçek bir Batı tarzı
demokratik ülke oldukları da anlaşılacaktı. .[ Blank: 1998, 61].
1996-1998 arasında Rusya Dışişleri Bakanı olarak görev yapan Yevgeni Primakov, Rusya’nın
NATO genişlemesine karşıtlığını sürdürdü fakat farklı bir taktik geliştirdi. Primakov’un önerisi,
Rusya’nın genişlemeye yeni üye topraklarının nükleer silahlarla donatılmadan ve bu üyelerin
NATO’nun sadece politik yapısına dahil olmaları koşulunda açık olamasıydı. [ Blank: 1998, 61]. Daha
önce, Primakov ve ekibi Moskova’nın NATO genişlemesine karşı tavrının Orta Avrupalıları
NATO’ya çektiğini belirlemişti. Primakov genişlemeyi yavaşlatacak en iyi yolun Batıya dostça
yaklaşmak ve NATO konsensüsünü ABD ve Avrupalı müttefikleri arasında görüş ayrılığı yaratarak
etkilemekte bulmuştu. [ Blank: 1998].
Rusya’nın stratejisindeki değişikliği kabul eden Yeltsin, NATO üyelerine karşı lobi
çalışmalarına başladı. Yeltsin genişlemenin durdurulmasını ya da en azından Haziran 1996 Rus
başkanlık seçimlerinin sonrasına ertelemesini ve NATO’dan Rus güvenlik endişelerine karşı daha
hassas olmasını istedi. [ Blank: 1998, 61].
10 Aralık 1996’da NATO’nun Brüksel Zirvesinde Rusya Dışişleri Bakanı Primakov NATO ile özel
bir anlaşma teklifini kabul etti fakat NATO’ya yeni üyelerin alınmasında, nükleer silah
bulundurulmasında, askeri operasyonlar gibi kendilerini rahatsız edecek konularda karar alınmasında veto
yetkisi istedi. [ Blank: 1998, ]. Fakat NATO üyeleri bunu kabul etmedi. NATO Genel Sekreteri Solana ile
Primakov arasında yapılan görüşmeler sonucunda 27 Mayıs 1997’de NATO ile Rusya arasında imzalanan
“Kurucu Senet”, hem Rusya-Batı ilişkileri hem de NATO’nun genişleme sürecinde dönüm noktası
olmuştur.
[Http://www.nato-russia-council.info/htm/RU/documents27may97.shtml].
Anlaşma,
Avrupa’nın yeni güvenlik haritasında Rusya’nın Batı’dan izole edilmediğini somutlaştırarak, Rusya ile
Batı arasında karşılıklı güveni tesis etmeyi amaçlamaktaydı. Rusya’nın Batı ile ilişkilerinin önemine atıfta
bulunan ve spesifik bir düşman ülke tanımının yapılmadığı 1993 Rus Dış Politika ve Askeri doktrininde yer
alan ifadelerin Kurucu Senette de tekrarlanması önemlidir.
Soğuk Savaş sonrası Avrupa’nın güvenlik mimarisini belirleyen ve yoğun müzakerelerin ardından
Kurucu Senet’in imzalanmasında Yeltsin’in özel güvenlik danışmanı Aleksandr Lebed önemli rol
oynamıştı. Lebed’in Ekim 1996’da Brüksel’de Rusya’nın NATO ile işbirliğini artırması gerektiğini ve
NATO’nun genişlemeye hakkı olduğunu ifade etmesi, Rusya-NATO ilişkilerine olumlu katkıda
bulunmuştur.[ Solovyov: 2006, s. 81]. Rusya’nın genişlemeye yeşil ışık yakmış olduğu Kurucu Senetle
NATO-Rusya arasında 6 ay arayla bakanlar düzeyinde toplanacak ve görüş alış verişinde bulunacak
“Daimi Ortaklık Konseyi”de kuruldu. Böylece Rusya’nın NATO faaliyetlerinde veto hakkı elde edemese
de danışma mekanizmasının bir parçası olması kararlaştırıldı. [ Solovyov: 2006, s. 86]. NATO-Rusya
Daimi Ortaklık Konseyi, güvenlik sorunlarının düzenli şekilde danışılması ve tartışılmasını kolaylaştırmak
maksadıyla kuruldu. Yapılan toplantılarda bugüne kadar Balkanlar’da barışın korunması, kriz yönetimi,
kitle imha silahlarının sınırlandırılması, çevre koruma ve sivil acil durum planlaması gibi değişik konular
görüşüldü.[ Ivanov: 2000, s.27].
1997’de yapılan Madrid Zirvesi’nde Çek Cumhuriyeti, Macaristan ve Polonya’nın aday ülke ilan
edilmesi, NATO’nun genişleme sürecini fiilen başlattı. 12 Mart 1999’da bu ülkeler NATO’ya tam üye
oldu ve NATO’nun üye sayısı 19’a ulaştı. Bu gelişmeler üzerine Solana Macaristan, Polonya ve Çek
Cumhuriyeti'nin NATO’ya üye olmasıyla Avrupa’da bölünmüşlüğün sona erdiğini açıkladı. [ Solovyov:
2006, s. 88].
NATO’nun Kosova olayları sebebiyle 1999’da Yugoslavya’ya müdahalede bulunması, Rus dış
politikası açısından bir dönüm noktası sayılır. Rusya, Balkan ülkelerinin çatışmalarına müdahale edilmesine
karşı çıkmış, aynı durumun Çeçenistan olayları sebebiyle kendi topraklarında tekrarlanmasından endişe
etmiştir. Moskova, ABD’nin NATO aracılığıyla uluslararası arenada tek kutupluluğu dayattığını ve
Rusya'nın dış politikada önceliklerini dikkate almadığını vurgulamıştır. Rusya, Yugoslavya olayları
dolayısıyla ABD’ye karşı tepkisini göstermek için Priştina havaalanına girmiş ve Batıya karşı güç
mücadelesini somutlaştırmıştır. [ Solovyov: 2006, s. 113].
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1999 Mart ayında gerçekleşen Yugoslavya krizi Rusya ile NATO ilişkilerini gerginleştirdi.
Yugoslavya olayları uluslararası hukuk alanında değerlendirilmeye başlandıktan sonra, Rusya
Federasyonu’nun NATO ile siyasi ilişkileri yeniden düzelme sürecine girdi. 2001’de NATO ile Rusya
birçok temasta bulundular. Şubat ayında NATO Genel Sekreteri J. Robertson’un Moskova ziyaretini ve
New York ve Washington'daki 11 Eylül olaylarından sonra, Rusya-NATO Daimi Ortaklık Konseyi'nin
terörizmi kınayan ortak bildirgeyi açıklamasını belirtmek mümkündür. [ Solovyov: 2006, s. 126]. Ayrıca
Ekim 2001’de Brüksel’de Kasım ayında da Moskova'da gerçekleşen görüşmeler, ilişkilerin düzeyinin yeni
boyutuna zemin oluşturmuştur. 6-7 Aralık 2001’de Brüksel’de yapılan NATO Dışişleri Bakanları
Toplantısında alınan karar çerçevesinde yeni NATO-Rusya Konseyinin kuruluşuna ilişkin belge
çalışmaları 14-15 Mayıs 2002’de İzlanda/Rekjavik’te yapılan NATO Dışişleri Bakanları toplantısına
kadar tamamlandı. 2002 yılının 14 Mayıs’ında Rekjavik’de gerçekleşen Dışişleri Bakanları düzeyindeki
Rusya-NATO Daimi Ortaklık Konseyi zirvesinde, Rusya Federasyonu ile NATO arasındaki ilişkilerin
yeni boyutu konusundaki belgeler paketi kabul edildi. Bu yeni ilişki programları, ortak barış güçlerinin
faaliyetlerini, nükleer güvenlik diyalogunu, kitle imha silahlarının yayılmamasını ve başka konuları
içermekteydi. [Gruşko: 2002, s. 89-90]. NATO-Rusya ilişkilerindeki bu gelişme 28 Mayıs 2002’de Roma
Deklarasyonu ile sonuçlandı. NATO ile Rusya ilişkilerindeki Yeni Yön Deklarasyon’una göre, Rusya
Federasyonu’nun NATO’nun bazı konularda bütün haklara sahip ortağı olarak belirtilmiş ise de bu sadece
formalitede kalmıştır. Gerçekte bu belge, Rusya’ya hiçbir hak tanımamıştır.[ Lukin: 2003, s.100].
NATO, genişlemesini devam ettirerek 2 Nisan 2004'de yedi ülkeyi daha üyeliğe kabul etmiş ve
toplam 26 ülkeye ulaşmıştır. NATO’ya son giren ülkeler, eski Sovyet ve/veya sosyalist devletler olan
Estonya, Letonya, Litvanya, Slovenya, Slovakya, Bulgaristan ve Romanya'dır. Böylece NATO, Rusya
Federasyonu sınırlarına iyice yaklaşmıştır.
Yeni Avrupa düzeninde Rusya’nın ve eski Sovyet cumhuriyetlerinin yerinin ne olacağı uluslararası
politikanın yeniden yapılanmasında oldukça önem taşımaktadır. Doğu Avrupa ve eski Sovyet cumhuriyetlerinin NATO ve AB ekseninde bir takım pürüzlere rağmen devam eden bütünleşme çabaları, Rusya
Federasyonu’nu rahatsız etmekte ve muhalefetine neden olmaktadır. Gorbaçov Rusya’nın geleceğin
Avrupa’sının şekillenmesinde eşit bir ortak olarak söz sahibi olmak istediğini, “Ortak Avrupa Evi” düşüncesiyle somutlaştırmıştı. [Gruşko: 2002, s. 95]. Rusya bu dönemde Batı ile ilişkilerini geren emperyal
taahhütlerinden vazgeçmiş, Doğu Avrupa’nın özgürleşme sürecine destek vermiş ve gerektiğinde tek
yönlü silah indirimlerine gitmişti. Bu nedenle, Rus akademisyeni Torkunov, Rusya Federasyonu’nun Batı
ile ilişkilerini ikiye ayırmakta, Gorbaçov’la başlayan ve Kozirev’le devam eden dönemi Batı/ABD ile
yaşanan romantik devre olarak değerlendirmektedir. Torkunov, romantik dönemin içerde yaşanan
ekonomik ve siyasi krizlerin yanı sıra, Yugoslavya krizi, NATO’nun 2. dönem genişlemesi ve silahsızlanma
anlaşmalarında yaşanan gerginlikler nedeniyle bittiğini belirtmektedir.[ Dağı: 2002, s.229-230].
SSCB’nin yıkılmasına bağlı olarak yayılmacı politikasını terk eden Rusya, bunun bir delili olarak
Küba'daki Lurdose radar sisteminin kullanımından vazgeçmiş, ayrıca Vietnam'daki Kamran Deniz
Üssü’nü de kapatmıştı. Fakat, Yugoslavya’nın bombalanması NATO ile ilişkilerin yeniden gözden
geçirilmesinin gerekli olduğunu ortaya koydu.
Rusya, AB ile yakınlaşma eksenini Avrupa’da ABD hegemonyasına karşı çıkan Fransa ve Almanya
yakınlığı üzerinden kurmaya çalışmıştır. Bu dönemde Fransa uluslararası politikada Amerikan hegemonyasına
ve büyüyen Almanya’ya karşı Rusya’yı dengeleyici unsur olarak görmüş, [ Solovyov: 2006, s. 186].
Avrupa bütünleşmesinde Rusya’nın dışarıda kalmamasını savunmuştur. Almanya ise, yeni dönemde
Avrupa’da olası bir gerginliğin ve çatışmanın kendi topraklarının doğusuna kaymasından stratejik rahatlık
hissetmiş ve bu nedenle NATO’nun Rus sınırlarına doğru genişlemesini desteklemiştir. Fakat aynı zamanda
uzun vadeli ekonomik gelişmesinde “stratejik rezerv” olarak nitelendirdiği Rusya ile özel ilişkiler kurmayı da
ihmal etmemiştir.
NATO’nun genişlemesi Rus iç ve dış politikasında tepkiye yol açarken, AB’nin genişlemesi Rus
kamuoyunda siyasi gergiliğe neden olmamaktadır. Bu çerçevede AB’nin genişlemesine karşı çıkmayan ve bunu
NATO’nun genişlemesine alternatif olarak algılayan Rusya, entegrasyon çabalarını Avrupa’nın siyasi ve askeri
güvenliği açısından istikrar unsuru olarak görmektedir.[ Cafersoy: 2004]
Rus dış politikasında AB’nin genişlemesi ile Rus siyasi çıkarlarının örtüştüğü düşüncesinin hakim
olduğunu söylemek mümkündür. Örneğin, üç Baltık devletinin (Estonya, Litvanya, Latviya) Ocak 1998’de
ABD ile Ortaklık Sözleşmesi imzalamasına tepki gösteren Rusya, bu ülkelerin AB’ye katılmalarına siyasi
nedenlerle olumlu yaklaşmıştır. Avrupa Parlamentosu’nun üyelik için başvuran ülkelerde insan hakları ve
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özellikle etnik azınlıkların haklarının gözetilmesini ön şart olarak getirmesini Rusya, Baltık ülkeleriyle
ilişkilerinde kullanmaya çalışmıştır. Parlamentonun konu ile ilgili olarak Estonya ve Latvia’daki Rus azınlığın
konumu hakkında raporlar hazırlamasını Rusya, kendisi açısından stratejik bir manevra olarak görmüş ve bu
raporları Baltık ülkelerine karşı diplomatik silah olarak kullanmıştır. Rusya, yakın çevresindeki Rus azınlığın
haklarını bir dış politika aracı olarak kullanmakta, özellikle Baltık ülkelerinin ABD’ye yaklaşması neticesinde
ortaya çıkan sürtüşmelerde, AB’nin siyasi desteğini almaya çalışmaktadır.[ Danilov:1998, s. 60-62].
NATO’nun genişlemesine şiddetle karşı çıkan Rusya bunun, Avrupa güvenliğine katkısı
olmayacağını ve sadece ABD’nin uluslararası politikada nüfuzunu korumasının aracı olacağını
savunmuştur. Bu nedenle Rusya, 1990 sonrası dönemde Avrupa güvenliğinin AGİT aracılığı ile sağlanmasını
istemiştir. Rusya, uluslararası sistemde kontrolün ABD eksenli değil, Avrupa eksenli olacağını düşünmüştür.
[Mlyn: 1996, s. 443].
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ERMƏNİSTAN AZƏRBAYCAN DAĞLIQ QARABAĞ MÜNAQİŞƏSİ ZAMANI BAŞ VERMİŞ
MÜHARİBƏ CİNAYƏTLƏRİ
Əlövsət ALLAHVERDIYEV
Xülasə: Təcavüzkar müharibələrin qadağan olunması öz-özlüyündə, hələ ictimai həyatdan silahlı
münaqişələri doğuran döğuran səbəblərin aradan qaldırılmasına səbəb olmur. Müasir beynəlxalq hüququn
silahlı güc tətbiqini qadağan etməsinə baxmayaraq, dövlətlər hələ də aralarındakı mübahisə və münaqişələrin
həlli üçün hələ də güc tətbiqinə meyl edirlər. Ermənistan Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi zamanı
Ermənistan silahlı birləşmələri minlərlə dinc mülki əhalini öldürmüş, zorakılığa məruz qoymuş və tarixi
mədəniyyət abidələrini dağıtmaqla müharibə cinayətləri törətmişlər.
Açar sözlər :Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ, münaqişə, müharibə cinayətləri,yurisdiksiya,
tribunal, beynəlxalq humanitar hüquq
War Crimes Commiteed During the Nagorna-Karabakh Conflict Between Azerbaijan and Armenia
Abstract: The prohibition of aggressive war does not itself cause the elimination of causes of the armed
conflicts arising from public life. Inspite of Contemporary international law bannned the use of armed forces,
the states still prone to violence in resolving the conflicts and disputes between themselves. During the
Nagorno-karabakh conflict Armenia has committed war crimes by killing thousands of innocent civilians,
exposing to violence and destruction historic-cultural monuments.
Keywords: Armenia-Azerbaijan, Nagorno Karabakh conflict, conflict, war crimes, jurisdictional,
tribunals, international humanitarian law

Təcavüzkar müharibələrin qadağan olunması öz-özlüyündə, hələ ictimai həyatdan silahlı
münaqişələri doğuran səbəblərin aradan qaldırılmasına səbəb olmur. Müasir beynəlxalq hüquq silahlı güc
tətbiqini qadağan etməsinə baxmayaraq, dövlətlər aralarındakı mübahisə və münaqişələrin həlli üçün hələ
də güc tətbiqinə üstünlük verirlər. Bu, siayasi münaqişələr əsnasında əmələ gələn ictimai münasibətlərin
mümkün qədər humanistləşdirilməsi məqsədilə hüquqi tənzimləmə zərurətini şərtləndirir. Bu tənzimləmə
funksiyasını beynəlxalq humanitar hüquq normaları yerinə yetirir. O, beynəlxalq hüquq subyektlərinin
silahlı mübarizə vasitə və metodlarının tətbiqi ilə əlaqədar qarşılıqlı hüquq və vəzifələrini
müəyyənləşdirən, vuruşan və neytral tərəflər arasındakı münasibətləri tənzimləyən və müvafiq prinsip və
normaların pozulmasına görə məsuliyyət müəyyənləşdirən bir sıra müqavilə və adi-hüquqi prinsip və
normalardan ibarətdir.
Bu prinsip və normaları pozan dövlətlər birbaşa məsuliyyət daşıyırlar. Ermənistanın Azərbaycana
qarşı haqsız ərazi iddiaları və bu iddiaları gerçəkləşdirmək üçün silahlı gücə əl atması, nəticə etibarilə
beynəlxalq humanitar hüquq normalarının pozulması bunun əyani sübutudur. Bu bir həqiqətdir ki, tarixən
Ermənistan dinc şəraitdə belə Azərbaycana qarşı təcavüzkarlıq siyasəti yürütmüş və bu siyasətini
gercəkləşdirməyə çalışmışdır. Aparılan müşahidələr və təhlillər göstərir ki, Ermənistan hər hansı bir
dövlətin ərazisini işğal etmək, özündə saxlamaq gücünə malik deyil, burada Ermənistanı idarə edən böyük
bir qüvvə var. Bu səbəbdən də beynəlxalq təşkilatların Dağlıq Qarabağla bağlı Ermənistana qarşı
çıxardığı qətnamələrə riayət etmədiyinə görə məcburi tədbirlər görülmür. Görünən odur ki, beynəlxalq
hüquq normaları da, güc də siyasətin və maraqların qurbanıdır. Bu maraq və siyasət Ermənisatanın
müdafiəsinə yönəldiyi halda istənilən zaman sürətlə dəyişə bilir və Azərbaycanın müdafiəsinə yönəlir (1
aprel 2016-cı ildə atəşkəsin pozulması və yenidən müharibənin başlaması buna sübutdur). Nəticədə
mənasız müharibələr baş verir, günahsız insanlar silahlı münaqişələrin qurbanına çevrilir. Belə olmasaydı,
XIX əsrin əvvəllərində çar Rusiyası (İran və Rusiya arasında Azərbaycan ərazilərinin bölüşdürülməsinə
dair 1813-cü il Gülüstan və 1828-cü il Türkmənçay müqaviləsi imzalandıqdan sonra) qədim Azərbaycan
torpaqlarında bufer zona yaratmaq məqsədiilə "erməni dövləti" qurmaq və həyata keçirmək planını
reallaşdırmazdı. Hələ 300 il əvvəl gələcək imperiyanın konturları barədə düşünən rus imperatoru I Pyotr
cənuba göndərdiyi qasidlərə tapşırmışdı: "Erməniləri tovlayıb bizim torpaqlara gətirməyə çalışmaq
lazımdır ki, Rusiyanın istinadgahı olsun"9. Bu məqsədlə İran və Türkiyə ərazisində yaşayan 300 minə
qədər erməni XIX əsrin birinci yarısında Azərbaycana köçürülmüş və İrəvan (indiki Yerevan), Dağlıq
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Qarabağ, Naxçıvan, Zəngəzur, Dərələyəz, Ordubad, Vedibasar və digər ərazilərdə yerləşdirilmişdir.
İndiki Ermənistan və Dağlıq Qarabağ ərazisindən azərbaycanlıların kütləvi çıxarılması, dinc əhaliyə qarşı
zorakılıq, vəhşiliklər Rusiya hökumətinin himayəsi və köməyi ilə XX əsrin əvvəllərində, xüsusilə 19051907-ci illərdə xüsusi vüsət almışdır. Azərbaycanın Zəngəzur, İrəvan, Naxçıvan, Ordubad, Qazax,
Qarabağ əyalətlərində yüzlərlə kənd yandırılmış, əhali uşaqdan böyüyə qədər amansızcasına qətlə
yetirilmişdir. Onlar "ənənələrinə" sadiq qalaraq, bütün dövrlərdə əlverişli şərait yaranan kimi tcavüzkarlıq
planlarının reallaşdırılması uğrunda ciddi səylə çalışırlar. Məsələn, 1918-ci il mart qırğınını ermənilər
üçün yaranmış əlverişli şərait hesab etmək olardı. Martın 31-də Bakı şəhərində azərbaycanlıları kütləvi
qırğına məruz qoydular. Stepan Şaumyanın etirafına görə, dinc azərbaycanlıların qırğınında Bakı
Sovetinin altı min silahlı əsgəri, eyni zamanda «Daşnaksutyun» partiyasının 3-4 minlik silahlı dəstəsi
iştirak etmişdir. Üç gün davam edən qırğın zamanı erməni silahlıları bolşeviklərin köməyi ilə
azərbaycanlıların yaşadıqları məhəllərə qəflətən basqınlar etmiş, əhalini uşaqdan böyüyədək qətlə
yetirmişdir. Həmin dəhşətli günlərin şahidi olmuş Kulner familiyalı bir alman, 1925-ci ildə Bakı
hadisələri barədə bunları yazmışdır: “Ermənilər müsəlman (azərbaycanlı) məhəllələrinə soxularaq hər
kəsi öldürür, qılıncla parçalayır, süngü ilə dəlmə-deşik edirdilər. Qırğından bir neçə gün sonra bir
çuxurdan çıxarılan 87 azərbaycanlı cəsədinin qulaqları, burunları kəsilmiş, qarınları yırtılmış, cinsiyyət
orqanları doğranmışdır. Ermənilər uşaqlara acımadıqları kimi, yaşlılara da rəhm etməmişdilər” 9.
1988-ci ilin yanvarından etibarən "türksüz Ermənistan" siyasəti planlı şəkildə həyata keçirilməyə
başlanmışdır. Ermənistan hökuməti, "Qarabağ" və "Krunk" komitələri, Eçmiədzin kilsəsinin
nümayəndələri SSRİ rəhbərliyinin himayəsi ilə azərbaycanlıların qovulması prosesində minlərlə qanlı
aksiyalar törətmişlər. Etnik təmizləmə nəticəsində Ermənistanın 185 yaşayış məntəqəsi boşaldılmış, 250
mindən artıq azərbaycanlı və 18 min kürd öz ev-eşiyindən zorla qovulmuş, 217 azərbaycanlı ermənilər
tərəfindən qətlə yetirilmişdir. Bunlardan 49 nəfəri ermənilərin əlindən qaçarkən dağlarda donmuş, 41
nəfər qəddarlıqla döyülərək qətlə yetirilmiş, 35 nəfər işgəncələrlə qətlə yetirilmiş, 115 nəfər yandırılmış,
16-sı güllələnmiş, 10 nəfər əzab və işgəncələrə dözməyərək infarktdan ölmüş, 2 nəfər xəstəxanada
həkimlər tərəfindən öldürülmüş, digərləri isə suda boğularaq, asılaraq, elektrik cərayanına verilərək,
başları kəsilərək qətlə yetirilmişdir 10. Bütün bu hadisələr Ermənistanın himayədarları tərəfindən
müdafiə olunmuşdur. İndi azərbaycanlılar beynəlxalq hüquq normalarına deyil, ancaq ilahi ədalətin
gücünə arxalanır, inanlırlar. Onlar bilirlər ki, zalımlar heç zaman səadət görməz, nicat tapmazlar. I
Pyotrun erməniləri istinad nöqtəsi hesab etməsi və Pyoturun davamçılarının da bu prinsiplərə
sadiq qalması azərbaycanlıların inamına daha böyük zərbələr vurdu. Belə ki, mütəmadi olaraq
Rusiya tərəfindən ermənilər müdafiə olunur, separatizmə dəstək verilir və yeni münaqişə ocaqları
yaradılırdı.
1988-ci il fevral hadisələrindən sonra Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin separatçı-terrorçu
qruplaşmaları və Ermənistan silahlı qüvvələrinin Dağlıq Qarabağın ələ keçirilməsi uğrunda hərbi
əməliyyatlara başlaması dünya ictimaiyyətinə çox yaxşı məlumdur. Təəssüf ki, SSRİ Silahlı Qüvvələrinin
Ermənistan və Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətində yerləşən hərbi hissələri də onlara qoşuldular. Sovet
ordusu sıralarında qulluq edən erməni zabitləri və keçmiş sovet hərbi hissələri azərbaycanlılara qarşı
birləşdilər və vahid cəbhədə hərbi əməliyyata başladılar. Artıq Ermənistan Azərbaycan arasında (əslində
müharibəni Rusiya aparırıdı) Dağlıq Qarabağ uğrunda savaşın rüşeyimləri görünməyə başlamışdı.
Doğrudur, müharibələr bəşəriyyətə ölüm, fəlakət və dağıntı gətirdiyi üçün onun qarşısının alınması
həmişə çox mühüm dünyagörüşü və fəlsəfi- qlobal problem olmuşdur. Böyük mütəfəkkirlərin
müharibələrə baxışları da müxtəlifdir. Məsələn, Dostayevski deyirdi:
“Müharibənin insanlıq üçün bəla olduğu qənaətində olmaq vəhşi düşüncədir. Əksinə, o, ən
əhəmiyyətli hadisədir. Siyasi, xalqlararası müharibə bütün münasibətlərə xeyir verir, ona görə də
vacibdir. Əvvəla, insanların müharibəyə bir-birini öldürmək üçün getməsi fikri səhvdir: ilkin planda bu
haqda düşünülmür, əksinə, onlar öz həyatlarını qurban verməyə gedir. Bu, tamam başqa məsələdir.
Həyatda həmvətənlərini, vətənini qorumaq naminə öz həyatını qurban verməkdən gözəl ideya ola bilməz.
Humanist ideyalar olmadan isə insanlıq yaşaya bilməz, Hətta mən təxmin edirəm ki, insanlıq müharibəni
məhz bu humanist ideyanı həyata keçirmək üçün sevir. Buna ehtiyac var”.
Burada müəyyən fikirlərlə razılaşmaq olar. Yəni ədalətli müharibə aparan dövlətin vətəndaşları
vətənin müdafiəsi uğrunda öz həyatlarını qurban verir, ölkəsini və vətəndaşlarını qorumaq naminə öz
həyatını qurban verməkdən gözəl ideya ola bilməz. Amma ədalətsiz müharibələrə bunu aid etmək olmaz.
Necə ola bilər ki, haqsız olub digər dövlətlərin ərazilərinə göz dikəsən, nəticədə milərlə dinc, günahsız
insanın qatilinə çevriləsən və buna haqq qazandırmağa çalışasan. Bu gün Azərbaycan dövlətinin və
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vətəndaşların üzləşdiyi mənzərə budur. Cəzasızlıq Erməistan və onun silahlı birləşmələrinə daxil olan
şəxslərin daha çox qətllər törətməsinə şərait yaratdı.
Dağlıq Qarabağ uğrunda gedən müharibədə ermənilər işğal etdikləri torpaqları "viran qoymaq"
taktikasına əl atmışdılar. Müharibədə 20 min azərbaycanlı şəhid olmuş, 100 min nəfər yaralanmış, 50 min
nəfər əlil olmuşdu. Qaçqın və köçkünlərin sayı milyonu keçmişdi. Rəsmi məlumata görə, erməni
işğalçıları tərəfindən 4.852 nəfər azərbaycanlı, o cümlədən 323 qadın, 54 uşaq və 410 qoca əsir və girov
götürülmüşdü 2;9;11. Erməni faşistləri əsir və girovların həqiqi sayını beynəlxalq humanitar
təşkilatlardan gizlədir, onlarla qeyri-insani, amansız rəftar edir, qul kimi işlədir, təhqir edir, alçaldırdılar.
Erməni hərbiçiləri bu əməlləri dinc sakinlərin, ümumiyyətlə, hərbi əməliyyatda iştirak etməyən şəxslərin
başına gətiriblər. Azərbaycan Respublikasına qarşı erməni təcavüzünün faciəvi nəticələrindən biri də odur
ki, Azərbaycan torpaqlarının 20 faizini işğal etməkdən və vətəndaşlara işgəncələr verməkdən əlavə,
ermənilər ölkənin zəbt olunmuş bölgələrində Azərbaycanın milli-mənəvi irsini məhv edirlər. İşğal
nəticəsində Azərbaycana aid cəmi uzunluğu 25 min km olan avtomobil yolu, yenə cəmi uzunluğu 3984 m
olan 160 körpü, 14,5 min km uzunluğunda elektrik xətti, 2500 elektrik trafosu, 2 min km qaz boru xətti,
160 su deposu, 34-dən çox qaz dağıtım stansiyası erməni işğalçılar tərəfindən dağıdılmışdır.Bu kimi
əməllər, insan hüquq və azadlıqlarının ümumbəşəri dəyər kimi qorunduğu, güc tətbiq etməmək və güclə
hədələməmək prinsipinin, ərazi bütövlüyü prinsipinin beynəlxalq səviyyədə təbliğ olunduğu, beynəlxalq
cinayətlərin bütün növlərinə qarşı dövlətlərin birgə əməkdaqşlıq etdiyi bir zamanda, müasir beynəlxalq
hüququn zamanında baş verir.
Göründüyü kimi, Ermənistanın təkcə təcavüz cinayətinə görə deyil, həm də müharibə cinayətlərinə
görə məsuliyyət daşımalıdır. Müharibə cinayətləri onların bütün əməllərinin tərkibində özünü biruzə
verir. Müharibə cinayətlərinin mahiyyətinə diqqət yetirmək və erməni silahlı birləşmələrinin əməlləri ilə
onu əlaqələndirmək daha məqsədəuyğun olardı. Nədir müharibə cinayətləri? “Müharibə cinayətləri”
termini ümumi anlayış olub silahlı münaqişə zamanı tətbiq olunan beynəlxalq humanitar hüquq
normalarının pozulmasını bildirir 3.s.198-201. Bəzən müharibə cinayətlərinin yalnız Müharibə
qurbanlarının müdafiəsi haqqında 1949-cu il Cenevrə Konvensiyalarında təsbit olunmuş əməlləri əhatə
etməsi haqqında fikirlər söylənilir, lakin həmin əməllər müharibə cinayətlərinin yalnız bir hissəsini, ən
təhlükəli və ciddi əməlləri əhatə edir. Beynəlxalq normativ və presedent təcrübəsində də vahid termindən
istifadə olunmur. Məsələn, Nürnberq Tribunalı Nizamnaməsinin 6-cı maddəsində “müharibə qanun və
adətlərinin pozuntuları” ifadəsi işlədilmişdir. Bu pozuntulara aşağıdakı əməllər aid edilmişdir 4. s. 237:

işğal olunmuş ərazinin mülki əhalisinin öldürülməsi, əzab verilməsi,
köləliyə və ya digər məqsədlər üçün aparılması;

hərbi əsirlərin və ya dənizdə olan şəxslərin öldürülməsi və ya əzab
verilməsi;
 girovgötürmə;
 ictimai və xüsusi mülkiyyətin qarət edilməsi;
 şəhər və kəndlərin mənasız dağıdılması;
 hərbi zərurət olmadan talançılıq və digər cinayətlər.
Göstərilən bu əməlləri, ona görə müharibə cinayətləri hesab etmək olar ki, onlar hərbi zərurətlə
əlaqədar deyil, müharibə əsasən döyüş aparan tərəflər arasında baş verir və lakin bu zaman, müharibənin
birbaşa iştirakçısı olmayan şəxslər zorakılığa və işgəncələrə məruz qalır.
Hərbi əməliyyatlar münaqişə tərəflərinin silahlı qüvvələri arasında aparıldığından beynəlxalq
hüquq normalarına müvafiq olaraq mülki şəxslər heç bir zorakılığa məruz qalmamalıdır. Mülki əhaliyə
qarşı edilən zorakılıq əməlləri qələbə çalmaq üçün məqbul metod sayıla bilməz 1.s.206-208. Mülki əhali
döyüşlərdə iştirak etməyə cəlb edilməməli, bütün hallarda ona hörmət göstərilməlidir. Mülki əhalinin
təhlükəsizliyi və ya əsaslı hərbi mülahizələr tələb etdikdə, işğalçı dövlət müəyyən ərazidən tamamilə və
ya qismən təxliyəni həyata keçirə bilər. Belə təxliyələr zamanı himayədə olan şəxslər yalnız işğal edilmiş
ərazinin içərilərinə köçürülə bilər, lakin bu, əməli cəhətdən mümkün olmadığı halda istisna təşkil edir. Bu
qaydada təxliyə edilmiş şəxslər həmin ərazidə döyüş əməliyyatları başa çatan kimi öz yerlərinə
qaytarılmalıdır.
Müharibə cinayətləri geniş bir hüquqi kateqoriya olub, həm beynəlxalq xarakterli, həm də qeyribeynəlxalq xarakterli silahlı münaqişələr dövründə beynəlxalq humanitar hüququn ciddi pozuntularını
əhatə edir. Bu pozuntuların hər biri özlüyündə konkret cinayət əməlidir və beynəlxalq cinayət məsuliyyəti
doğurur [5.s.145]. Ona görə də müharibə cinayətləri haqqında tam təsəvvür əldə etmək üçün bu
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kateqoriyaya daxil olan bütün cinayət tərkiblərini göstərmək lazım gəlir.
Müharibə cinayətlərinin dəqiq siyahısı Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin Statutunda göstərilmişdir.
Qeyri-beynəlxalq xarakterli silahlı münaqişələr zamanı törədilmiş müharibə cinayətləri də Məhkəmənin
yurisdiksiyasına aid edilmişdir. Hesab edirik ki, müharibə cinayətlərini ehtiva edən əməllər tarixin bir neçə
böyük hadisələrində öz praktiki ifadəsini tapmış və beynəlxalq birlik tərəfindən mənfi qarşılanmışdır.
Azərbaycan-Ermənistan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi bunun bariz nümunəsidir. Ermənistan silahlı
birləşmələri həmişə mülki obyektləri və dinc mülki əhalini hədəf götürmüş və məhv etmişdir. Bir çox
beynəlxalq təşkilatların müraciətinə baxmayaraq, Ermənistan işğal olunmuş bölgələrdə Azərbaycanın
mədəni sərvətlərinin təhlükəsizliyi üçün heç bir konstruktiv addım atmamışdır. İşğal olunmuş ərazidə 500
tarixi-memarlıq və 100-dən çox memarlıq abidəsi, 22 muzey, 4 şəkil qalereyası, 927 kitabxana, 85 musiqi
məktəbi, 4 dövlət teatrı qalmışdır. 700 səhiyyə ocağı: 800 nəfərlik xəstəxana, poliklinikalar, doğum
evləri, aptek binaları, təcili yardım xəstəxanaları dağıdılmış, 140 min şagirdin oxuduğu olan 600 məktəb,
53 min şagirdin təhsil adlığı 65 peşə məktəbi, 2 yüksək öğrənim qurumu məhv edilimişdir. İşğal
nəticəsində tunc dövrünə aid nadir abidələr-100-dən çox Xocalı şəhəri yerlə yeksan edilmişdir9. Təkcə
Xocalıda 613 dinc sakin qətlə yetirilmiş, 487 nəfər yaralanmış, 1275 nəfər isə əsir götürülmüşdür.
Onlardan bir çoxu əsirlikdən qayıtmamış və sonrakı taleyi barədə hər hansı məlumat yoxdur. 366-cı alay
Xankəndidən çıxarıldıqdan sonra bu hərbi hissəyə məxsus olan silahlı texnikanın mühüm hissəsi erməni
separatçılarına verildi. İnsan sivilizasiyasının qədim məskənlərindən biri olan Azıx mağarası silah anbarı
kimi istifadə olunmasını Avropa Şurası Parlament Assambleyası təəccüblə qarşılamışdır. Azərbaycanın
ədəbiyyat və incəsənət nümunələrinin ermənilər tərəfındən təhqirə məruz qalması Azərbaycan xalqını
ciddi narahat edir. Bütün bunlar hərbi zərurət olmadan dağıdılmış və viran edilmişdir. Erməni silahlı
birləşmələrinin törətdiyi bu əməllərin hər biri beynəlxalq cinayətlərin bir növü kimi müharibə
cinayətlərinin tərkibini yaradır. Azərbaycan hər zaman bu cinayətləri törədən şəxslərin məsuliyyətə cəlb
olunması ilə bağlı beynəlxalq təşkilatlara və məhkəmələrə müraciət edir. Son illər ərzində beynəlxalq
səviyyədə yürütdüyü ardıcıl siyasət nəticəsində artıq Ermənistanın təcavüzkar olduğu bütün dünyaya
məlum olmuşdur. Müxtəlif səviyyəli görüşlərdə, zirvə toplantılarında, konfranslarda bu məsələ diqqət
mərkəzində saxlanılmış və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün toxunulmazlığı dəfələrlə beynəlxalq
sənədlərdə öz təsdiqini tapmışdır. Bu sənədlərin, demək olar ki, hamısında Azərbaycan torpaqlarının işğal
edildiyi göstərilir, bir milyondan çox insanın qaçqın və məcburi köçkün kimi yaşadığı bildirilir. Onların
bəzisində təcavüzkar adı ilə göstərilsə də, təəssüf ki, bu münasibət hələ beynəlxalq birliyin rəsmi ortaq
mövqeyi deyildir. Hər halda uğurlar var və bu uğurlar münaqişənin həllində beynəlxalq hüquq
normalarına əməl olunmasının vacibliyini ön plana çəkmək üçün yaxşı zəmin yaratmışdır. Bu gün də
Azərbaycan vətəndaşları Ermənistan dövlətinin təcavüzkarlıq siyasətinin ifşa olunacağına və təqsirkar
şəxslərin beynəlxalq hüquq normalarına görə məsuliyyətə cəlb olunacağına inanırlar.
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AZƏRBAYCANIN ŞIMAL-QƏRB BÖLGƏSININ DINI ABIDƏLƏRI TÜRK MIFIK
TƏFƏKKÜRÜ KONTEKSINDƏ
E. ABDURAHMANOV
R. HƏSƏNOV
Xülasə: Azərbaycanın Şimal-Qərb bölgəsinin dini abidələri içərisində kurqanlar, məbədlər,
ziyarətgahlar, pirlər və müqəddəs ocaqlar xüsusi önəm daşıyır. Bu abidələr Azərbaycan ərazisində bir-birini
əvəz edərək xalqımızın mənəvi mədəniyyətində, mifik təsəvvüründə, adət-ənənəsində, inanclarında
qaynayıb-qarışan və bütövləşən dini sistem və nəzəriyyələri, ibtidai dini təsəvvürlərdən təkallahlı dinlərə
qədərki bütöv bir dövrü ehtiva edir. Hər bir abidə eyni zamanda dövrünün etnik, sosial-iqtisadi, mədəniməişət, dini-mənəvi və ideoloji sahələrilə əlaqəli sual doğuran bir çox məsələlərə aydınlıq gətirilməsində
mühüm rol oynayır. Sanki onlar xalqımızın tarixən keçdiyi məşəqqətli və qürurlu tarixin, maddi və mənəvi
mədəniyyətin, mifik dünyagörüşünün daşlaşmış şahidləridir.
Keçmişin dərin qatlarına enmək, insanın keçdiyi müəmmalı, qaranlıq yollara işıq tutmaq, sirli və
xaotik görünən məqamları araşdırmaq üçün ilk növbədə arxeoloji qazıntılarda aşkar edilən maddi mədəniyyət
nümunələri, dini abidələr, tapılan əşya və ləvazimatlarla arxaik mif, əfsanə, nağıl, dastan və digər folklor
qaynaqlarını birgə təhlil və saf-çürük etmək, paralellər aparmaq, tədqiqata cəlb etmək xüsusi önəm daşıyır.
Müəlliflər Azərbaycanın Şimal-Qərb bölgəsinin bir sıra dini abidələrini və onlarla bağlı ritualları, inanc və
mifik təsəvvürləri tədqiqata cəlb etmiş, dağ, daş, od, günəş, su və başqa ünsürlərlə əlaqəli inancları şərh
etməyə, bu mifik ünsürlərin Anadolu, Sibir və Uyğur türklərinin inancları ilə bağlılığını izah etməyə
çalışmışlar. Məqalədə arxeoloji tədqiqatların nəticələrinə, etnoqrafik materialara, elmi əsərlərə, folklor
nümunələri və mövcud adətlərə istinad edilmiş, onlar əlaqələndirilmişdir.
Açar sözlər: Şimal-Qərbi Azərbaycan, dini abidə, mifik təfəkkür
Religious Monuments of Azerbaijan’s North- Western Region in the Mentality of Turkish
Mythical Context
Abstract: Mounds, temples, sanctuaries, sacred places and holy places is of particular importance in
the religious monuments of north-western region of Azerbaijan. These monuments substitute one another in
the territory of Azerbaijan and cover the whole period from primary-religious ideas to monotheistic religions.
At the same time each monument plays an important role in clarifying a number of issues which evokes the
question related to ethnic, socio-economic, cultural and social, religious-moral ideological spheres. As if they
are petrified witnesses mythical outlook, material and spiritual culture, the arduous and proud history of our
nation which they have passed historically.
Firstly discovering artifacts in archeological excavations (archaic myth,legend,tale,saga etc.) are of
particular importance to analyze, to make comparisons, to attract research for go down deep into the past,
explore the mysterious and chaotic monuments of visible. The authors have been involved in the research a
number of religious monuments and their associated rituals, beliefs and mythical ideas in Azerbaijan’s northwestern region. They tried to make a statement about the beliefs of mountains, rocks, fire, sun, water and
other elements. They also tried to explain the connection of these mythical elements between the beliefs of
Anatolia, Siberia and the Uighur Turks. The results of archeological researchs, ethnographic materials,
scientific works, folklore and traditions have been referred and coordinated in the article.
Key words: The North-Western Azerbaijan, religious monument, mythical thinking

Giriş
Özünəməxsus xalq yaradıcılığı, fəlsəfi dünyagörüşü, zəngin arxeoloji mədəniyyəti, etnoqrafik
elementləri ilə fərqlənən Azərbaycan türkləri eyni zamanda, digər türk xalqları kimi, tarix boyu
əhatəsində olduqları xalqlarla iqtisadi-siyasi və mədəni əlaqələr yaratmış, bəzən onlardan təsirlənmiş,
müxtəlif dinləri və inancları qəbul etmişlər. Bu, zamanla inanc sisteminin, adət-ənələrin formalaşmasına,
cəmiyyətin mənəvi dəyərlərinin təşəkkülünə təsir etmişdir.
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Qeyd etdiyimiz maddi və mənəvi mədəniyyətin yaşadılmasında, aşkarlanmasında və tədqiqində
dini abidələr ən önəmli unikal vasitə hesab olunur. Hər bir abidə dövrünün etnik, sosial-iqtisadi, mədəniməişət, memarlıq və tikinti sənəti, dini-mənəvi və ideoloji sahələrilə əlaqəli sual doğuran bir çox
məsələlərə aydınlıq gətirilməsində mühüm rol oynaya bilər. Bu baxımdan dini abidələr və onlarla əlaqəli
mifik təfəkkürün kompleks şəklində araşdırılması zənnimizcə daha tutarlı nəticələr əldə etməyə imkan
verə bilər.
I.
Dağla bağlı ilkin inanclar və dini abidələr
Zərdüştlük və xristianlığın meydana gəlməsindən əvvəl Qafqaz Albaniyasında təbiət qüvvələrinəGünəşə və oda, suya və torpağa inamla bağlı inanclar geniş yayılmışdı. Qədim yunan müəlifləri məlumat
verirlər ki, albanlar xristianığa qədər bütpərəst idilər və Albaniyada kahinlərin xidmət etdiyi dini abidələrbütpərəst məbədlər var idi. Kahinlərin icra etdiyi qurbanvermə mərasimləri keçrilən bu yerlərdə altarlar,
səcdəgahlar, pirlər və məbədlər qurulurdu ki, onlar da əsasən yüksək dağ zirvələrində tikilirdi. [V.
Kerimov, 2003: c. 19]
Xristianlığın qəbul edilməsindən sonra, əvvəlki dövrlərdə olduğu kimi, inşa edilən dini abidələrinAlban məbədlərinin əsasən dağlıq və dağətəyi yerlərdə tikildiyi məlumdur. [Karaxmedova. A. A. 1986: c.
28] Belə məbədlərə Şəki rayonunda Kiş, Bideyz, Baş Zəyzit, Küngüt, Zaqatalada Mamux, Balakəndə
Cicixana, Mazımçay, Qullar, Qaxda Kümrük, Ləkit Oğuzda Calut məbədlərini və başqalarını misal
güstərmək olar.
İlk xristian məbədləri, evlərdə və katakombalarda qurulurdu. Sonradan, ibadətlərin icrası üçün
yerləşgələrin forması və hissələnməsinə dair dini tələblərin formalaşdığı zaman kilsələr tikilməyə
başlamışdı. Yəni, ilk dövrlərdə bütpərəst məbədinin xristian kilsəsinə uyğunlaşdırılması prosesi gedirdi.
[G. Məmmədova, S. Hacıyeva. 2013. c. 207, 213]
Albaniya ərazisində dini abidələrin daha çox IV-VII ərslərdə inşa edildiyi məlumdur. Aktiv tikinti
dövrləri alban çarları Mömin Vaçaqanın (487-510) və Cavanşirin (637-680) hakimiyyət illərinə təsadüf
edir. Alban tarixçisi Musa Kalankatlı qeyd edir ki, Arşakilər sülaləsi çarlarından təkcə III Vaçaqan “ildə
neçə gün varsa, o qədər də Şərqdə kilsə tikdirib”.[G. Məmmədova, S. Hacıyeva. 2013: c. 206-207] Musa
Kalankatlı eyni zamanda “bütün Şərqdə olan kilsələrin ulu anası olan kilsənin Gişdə bina edildiyini” də
vurğulayır. [M.Kalankatuklu. 1993: c. 84]
Dağlıq ərazilərin dini abidələr üçün məkan seçilməsi təsadüfi xarakter daşımayıb, ibtidai icma
dövründən etibarən insanların onlardan yaşayış məskəni və qida mənbəyi kimi istifadə etməsi ilə yanaşı,
dağın müqəddəsləşdirilməsi, dağa, yüksəkliyə inamın geniş yayılması, insanların dağı ulu baba hesab
etməsi, öz soylarını dağla, yüksəkliklə bağlamaları, başqa sözlə “dağ kultu” ilə əlaqələndirilir. [M.
Seyidov, 1981, №2]
Türk xalqlarında "dağ kültü" Göy Tanrı inancıyla əlaqəlidir. Orta Asiyada dağların adları mübarək,
müqəddəs, böyük ata, böyük xaqan kimi mənaları verən Xan Tanrı, Buzdağ ata, Uduk, Art, Kutdağ kimi
adlarla yad edilmişdir. Çinlilərin Tyan-şan dedikləri Tanrı Dağı Hunların ən önəmli, müqəddəs
yerlərindən biri olmuşdur. [B. Abudukelimı, 2006: 25]
Qədim Türklər Ötükən, Tanrı, Uluğ Dağlarını (Yeddi Su vilayətində) tanrı dərgahı kimi qəbul
etmişlər. Bu müqəddəs dağlara olan inanc səbəbilə Hun, Göytürk, Uygur xaqanları Ötükən Dağını paytaxt
seçmişlər. Dövlət başçılarının toplantıları və dövlət qurultayları o dağda baş tuturdu. [B. Abudukelimı,
2006 :26 ]
Dağın ulu ata-ana olması əfsanəsi XIII əsrdə bir çox türkdilli xalqlarda, xüsusilə Qazaxlarla soykök
yaxınlığı olan Qıpçaqlar, Məmlüklər arasında geniş yayılmışdı. XIII əsrin müəllifi Əbu Bakra Aybek-eDavadarinin yazıya aldığı əfsanədə bu haqda məlumat verilir. [M. Seyidov, 1984:18-19]
Əski Çin mənbələrinə görə, Altaylar Bodın-İnli dağına tapınmışlar. Türkdili xalqlar inanmışlar ki,
Dağ, baş tanrı Ülgenin yanından yerə enmişdir. [A.İnan, 1954: 48]
Altaylar yenilməz Maaday-Karanın ana-atasının dağ – Aydağ və Gündağ olduğuna, onun dağ ruhu
tərəfindən yaradıldığına inanmışlar. [Maaday-Kara, 1973: 76]
Bu ənənə digər təkallı dinlərdə hansısa formada davam etdirilmiş, Musa a.s. Tur dağında, İslam
peyğəmbəri Məhəmməd əleyhissalama isə, Nur (Hira) dağında vəhy inzal olunmuşdur.
Qeyd edilənlərdən aydın olur ki, dağla bağlı inanclar sisteminin Türk xalqları içərisində, o
cümlədən Azərbaycanın Şimal-Qərb bölgəsində geniş yayılması və dini abidələrin əksəriyyətinin əsasən
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dağlıq ərazilərdə yerləşməsi təsadüfi xarakter daşımayıb, bir çox məqamlarla əlaqədardır. Bu xüsusları
aşağıdakı formada qruplaşdırmaq olar:
1. İlk növbədə dağlar ilkin insanların sığınacaq (təbii mağaralar) və qida mənbəyi (ovçuluq və
yemtoplama nəzərdə tutulur) rolunu oynamışdır.
2. Türklərdə "dağ kültü" Göy Tanrı inancıyla əlaqəli olduğu üçün mübarək, müqəddəs bir məkan
hesab edilmişdir.
2. Dağ əcdad-ata, ana, baba, ulu hesab edilmişdir.
3.Dağlar əlçatmaz, toxunulmaz məkan, sığınacaq hesab edildiyi üçün müqəddəsləş-dirilmişdir.
4. Məşhur qəhrəmanların əcdadlarının dağ ruhu olduğuna inanmışlar.
5. Dağlar bir çox dinlərdə müqəddəs ocaqların, qurbanvermə mərasimlərinin yerləşdiyi,
peyğəmbərlərin vəyh qəbul etmə məkanı olmuşdur.
6. Bəzi dərdlərə, xəstəliklərə çarə axtarılan, ümid yeri, səcdəgah hesab edimişdir.
7. Dağ kultu eyni zamanda mifik dünyagörüşündə mühüm yer alan daşa inam və onunla bağlı
rituallarla, eyni zamanda ağac kultu [A. Hacılı. Bakı 2002: c.3-34] ilə əlaqəlidir.
I. Daşla bağlı inanclar və dini abidələr.
Məlum olduğu kimi, daşlar ibtidai insanların həyatında son dərəcə mühüm rol oynamış, təbiətlə
mübarizədə ilk silahlar və əmək alətlər daşlar olmuş, təbii mağaralar insanları vəhşi heyvanlardan və
soyuqdan qorumuşdur. İlk məişət qabları rolunu oynayan qaya parçaları eyni zamanda ibtidai insanın ən
müqəddəs, ən doğma, əlçatmaz arzularının, düşüncələrinin inikas obyekti olmuşdur. (Altamir, Kap
mağaraları, Qobustan, Gəmiqaya təsvirləri və s.) Süni odun alınmasında insan daşa-çaxmaq daşına borclu
idi.
Yalnız Azərbaycan ərazisində deyil, digər qədim yaşayış yerlərində aşkar edilmiş arxeoloji
abidələrdə istər bəzək və zinət əşyası, istərsə də dini əhəmiyyətə malik heykəlciklər (şəkil 1)

Şəkil 1. Oğuz-Dərəzəmin Son Tunc-Erkən dəmir formasında yonulmuş daşların insanı pis
ruhlardan qoruması məqsədilə hazırlandığı tədqiqatçılar tərəfindən sübuta yetirilmişdir və bunun 100 min
il tarixi var. [Orta əsr əlyazmaları və Azərbaycan mədəniyyəti tarixi problemləri, 2008: c. 179]
Azərbaycan ərazisində meydana gələn bəzi dini abidələr-pir və inanc yerləri məhz daşa inamla
bağlı olub, günümüzə qədər gəlib çıxmışdır. Qarabağda Üçtəpə tərəfdə, Arpa dağıyla Buğda dağının
arasında Göbəkdaşı adlı bir daş var. Uşağı olmayan qadınlar Göbəkdaşına gedirlər. Qarınlarını açıb,
göbəklərini o daşın göbək yerinə qoyurlar, fırlanırlar ki, uşaqları olsun.
Qarabağ bölgəsində qara daşdan at heykəlləri var. Uşaqları aparıb bu heykəllərin üstünə mindirirlər
ki, diribaş olsunlar. Xəstə uşaqları bu atların altından keçirirlər ki, şəfa tapsınlar. [Bu yurd bayquşa
qalmaz, 1995 : c. 44-45 ]
Şəki şəhərində, Kiş məbədinin həyətində e.ə. II-I əsrlərə aid edilən niyyət daşı-ziyarətgah qəbr
mövcuddur ki, hal-hazırda da əhali buranı müqəddəs yer kimi qoruyub saxlayır, bəzi insanlar xəstə,
danışmayan, gəzməyən uşaqları buraya gətirir, niyyət edərək nicat tapacaqlarına ümid edirlər. (şəkil 2) Bu
ritual həmçinin şəhərin Qullar qəbiristanlığı adlanan hissəsindəki “Daş ziyarətgah” da icra edilir. (şəkil 3)
Şəkinin Cumakənd yaxınlığında yerləşən Babaratma pirində “Bel daşı” adlı böyük bir daş var. Bu dini
abidənin mahiyyəti insanların bel ağrısına şəfa tapmaq ümidilə məhz bu ziyarətgaha gələrək, həmin daşa
belin ağrıyan nahiyəsini sürtmək və ona nəzir-niyaz edilməsi ilə bağlıdır. (şəkil 4)
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Şəkil 2. Şəki-Kiş məbədi.

Şəkil 3. Şəki-Qullar qəbiristanlığı.

Şəkil 4. Şəki-Cumakənd.
Niyyət daşı Daş ziyarət Babaratma piri. Bel daşı
Türk xalqlarına məxsus folklor nümunələri və yazılı mənbələrdə daş kultu ilə bağlı bir çox maraqlı
məqamlara rast gəlinir. Azərbaycan-Türk mifik təfəkküründə insanın əcdadının daş olduğuna, insanın
daşdan yarandığına inanılır. [Nəğmələr. Inanclar. 1986: c. 12, 125 ]
Anadolu’da “Taşbebek əfsanəsi” geniş yayılmışdır. Əfsanədə qeyd edilir ki, bir neçə il evli olan
ailənin övladları olmur. Gəlin bir daş ustasının yanına gedərək özü üçün bir “daş bəbək” yonmasını xahış
edir. Daş bəbək hazır olanda onu evə gətirir, beşiyə qoyaraq, layla-ninni oxumağa başayır. Allaha dua
edir, ovladına can verilməsini niyaz edir. Allah duaları qəbul edir, qadının daş bəbəyi canlanır. Beləliklə,
Allahın kəramətindən ailə dağılmaqdan xilas olur. [www.msxlabs.org/forum/efsaneler]
Altay türklərinin möhtəşəm ədəbi nümünəsi olan Maaday-Kara dastanında Maaday-Kara
doğularkən hər iki əlində, ovcunda daş olduğu qeyd edilir. [Maaday-Kara, 1973: c. 76]
Azərbaycan - Türk mifik düşüncəsində daş vasitəsilə ovsun etmək, yağış yağdıra bilmə kimi
inamlara rast gəlinir. Məlumdur ki, hələ çox qədim zamanlardan arası kəsilməz yağış zamanı günəşi
çağırış nəğmələri xalq arasında geniş yayılmışdır. İbtidai insanlar bu görüşlə bağlı əfsunlar da yaratmışlar.
[Nəğmələr. Inanclar. 1986: c. 12-13; c. 125 ]
Kənd rayonlarında uzunmüddətli yağışlardan bezən camaat islanmamış yastı daşları göyə atıb
mahnı oxuyur, Günəşi çağırırlar (mərasim əsasən mart ayına təsadüf edir). Bu inancın, əlbəttə, sosial
kökləri vardır. Etiqada görə göydə Günəş şər qüvvələrlə savaş edir. Ulu babalarımız da daş atmaqla şər
qüvvələri qova biləcəklərinə, bununla da Günəşin mübarizəsinə kömək edəcəklərinə inanmışlar. Yaxud
əksinə, ovsunçuların cadu, ovsun vasitəsilə (bilavasitə daşın köməyindən istifadə etməklə) yağış
yağdırmaları məlumdur. [R.M.Əliyev, 1992: c. 6 ]
Iraqda-Kərkükdə yaşayan türklər bir yağış arzusiylə “Kosa gəldi” və “çəmçələ qız”a hazırlıq
görülər, yağmur duaları oxunardı. Hər kəs yüz xırda daş götürüb arxa atar və axşama yaxın evə dönərdi.
[Kərkük folkloru antologiyası, 1990: c. 54 ]
Folklorşünas, tədqiqatçı alim Qəzənfər Paşayev yazır ki, “İraqda yaşayan Türkmənlər sevmədikləri
adam yola çıxanda arxasınca daş atarlar. Belə olan halda onun bir daha dönməyəcəyinə inanırlar. Yəqin
ki, “Sapand daşı” ifadəsi bu inancla əlaqədar yaranmışdır”. [Q. Paşayev, 1992: c. 12-13 ]
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Mıfık
Onu qeyd etmək istəyirik ki, bu adət hal-hazırda müxtəlif formalarda Azərbaycanın bəzi yerlərində
qalmaqdadır. Belə ki, Şəkinin bir çox yerlərində, mərhumun qoyulduğu palaz və ya kilimin altına daş
qoyulur, sonra həmin daşı cənazənin arxası ilə atırlar. Qız köçərkən gəlinin yola düşdüyü miniyin dalıyca
daş atma adəti də mövcuddur. [Orta əsr əlyazmaları və Azərbaycan mədəniyyəti tarixi problemləri, 2008:
c. 180]
Mərhumun başı altına daş qoyma adəti qədim köçlərə malik olub, bu faktlara arxeoloji abidələrdə
də rast gəlinməkdədir. (şəkil 5 )

şəkil 5.Şəki. Fazıl təpəbaşı. Antik dövr
Türk-Azərbaycan inanc sistemində icra edilən mərasimlərdə daş atma ritualını bəzən “od” və
“qənd atma” əvəz edir, yəni bəzən “daşı” “od” əvəz edir, yaxud simvolizə edir. Od atılmasında da məqsəd
eynidir: uzaqlaşdırmaq, kənar etmək, geri dönməməsini təmin etmək. Bayquş həyətdəki ağaclara, evin
dirəklərinə qonanda deyirlər ki, bəd xəbər gətirib. Onun dalınca qənd və od atarlar. [Azərbaycan Folkloru
antologiyası, 2000: c. 86]
Daşların möcüzəli xüsusiyyətə malik olması, daşlarda fövqəltəbii gücün olması, daşlardan od və su
əldə edilməsinin mümkünlüyü məsələlərinə hətta təkallahlı dinlərdə - İslam dinində də rast gəlinir.
Bəqərə surəsinin 60 – cı ayəsində qeyd edilir: “Yadınıza salın ki, Musa öz qövmü üçün su istədikdə, Biz
ona: “Əsanı daşa vur!” – dedik. O, əsanı daşa vuran kimi daşdan oniki çeşmə fışqırdı, hər kəs öz
çeşməsini tanıdı. (Sonra onlara:) “Allahın verdiyi ruzidən yeyin-için, fəqət yer üzündə öz həddinizi aşaraq
fəsad törətməyin!”- söylədik. [Qurani-Kərim. Bəqərə surəsi: 60-cı ayə]
Bundan (bu əhvalatdan) sonra qəlbləriniz yenə sərtləşərək daş kimi, bəlkə daha da qatı oldu.
Həqiqətən, bəzi daşların içərisindən nəhrlər axar, bəzisi yarılıb içindən su fışqırar və bəzisi də Allahın
qorxusundan (uca yerlərdən, dağdan) yuvarlanıb düşər. Allah sizin etdiklərinizdən, əlbəttə, xəbərsiz
deyildir! [Qurani-Kərim. Bəqərə surəsi: 74-cü ayə]
Yuxarıda qeyd etdiklərimizi ümumiləşdirərək daşa inamın mövcudluğu, daşla əlaqəli dini
abidələrin, bir çox xalqlarda, xüsusən Şima-qərbi Azərbaycanda geniş şəkildə yayılması səbəbləri haqda
aşağıdakı ümumiləşmiş fikrə gəlmək olar:
1. Daşın göydən gəlmə olduğuna, səma mənşəli olduğuna inam
2. Daşın şəfa verici qüvvəyə malik olması inancı
3. İnsanın əcdadının daş olduğuna, insanın daşdan yarandığına inam
4. Daşın ovsun vasitəsi, yağış-su, günəş-od gətirə bilmə xüsusiyyətinə malik ünsür hesab edilməsi,
yəni daşın odu və suyu simvolizə etməsi
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20.YÜZYIL BAŞINDA AMERİKA’DA ÜRETİLEN TÜRK SİGARA ÖRNEKLERİNDE
ORYANTALİST İMAJ: SOTİRİOS ANARGYROS ÜRETİMİ SİGARALAR
Doç.Dr. Elvan TOPALLI
Özet: 19.yüzyıl sonu-20.yüzyıl başı dünyada sigara üretimi ve tüketiminin arttığı bir dönemdir. 20.yüzyıl
başı, kimi kaynaklarda sigaranın Altın Çağı olarak nitelendirilir. Ayrıca bu dönemde, baskı resim
tekniklerinin ve reklamcılığın geliştiği görülür. Dolayısıyla sigara kullanımının yaygınlaşmasında ve büyük
bir pazar oluşmasında bu da etkili olur. Diğer taraftan Osmanlı imparatorluğuna bakıldığında, 20.yüzyıl
başında tütün rejisinde yaşanan sorunlar, Türk ve Rum üreticilerin Amerika’ya gitmelerine neden olmuştur.
Göç eden bu üreticiler ile Amerika’daki yerel üreticiler, yüzlerce sigara markası ile karşımıza çıkar. Bunlar
içinde oryantalist sigara denilen türde, Türk tütünü kullanıldığı görülür; oryantalist sigaraların paketlerinde
ve reklamlarında, Türk sigarası olduğu özellikle belirtilir. Amerika’ya göç eden Rum üreticilerden biri
Sotirios Anargyros (1849-1928)’tur ve Türk tütününden yıllarca ürettiği sigaralar, reklamlarıyla dikkat çeker.
Oryantalist sigaraların çoğunda olduğu gibi Anargyros’un sigaralarının isimleri de, reklamlarındaki görsel
imgeler de oryantalisttir. Anargyros’un sigaraları, sanatsal açıdan aralarındaki benzerlik ve farklılıklarla
burada kısaca tanıtılacak; bunun paralelinde, 19.yüzyıldan itibaren başlayan oryantalist resim ve imaj
oluşumuna dikkat çekilecektir.
Anahtar Kelimeler: Oryantalist sigara, oryantalizm, sigara, Amerika, Anargyros
Orientalist Image in the Turkish Blend cigarettes Produced in United States at the Beginning of the
20th Century: Sotirios Anargyros Tobacco Company
Abstract: During the late 19th and early 20th centuries the tobacco production and consumptions are
increased sharply in the whole world. Even, the early 20th century, according to some sources, described as
the Golden Age of cigarettes. Also during this period, the printed image techniques and advertising of the
final productions had improved. So, these would be effective in creating a large market and the spreading use
of tobacco products. On the other hand when we look at the Ottoman Empire, we see that as a result of the
troubles caused by Regie Company at the beginning of the 20th Century, some Turkish and Greek tobacco
producers migrated to America. As a result, along with the efforts of migrated producers and local ones
hundreds of cigarette brands appeared. These cigarettes use Turkish tobacco in the production and in
advertisements and on the packages it is clearly indicated that they are Turkish blend. One of the producers
who migrated to America is Greek Sotirios Anargyros; his production of Turkish blend cigarettes attracts
attentions especially with its ads. As with most of the orientalist cigarettes, the names of the Anargyros
cigarettes and the visual images in their ads are Orientalist. The cigarettes of Anargyros will be introduced
briefly here on the similarities and differences between them on artistic aspects; parallel to this, Orientalist
paintings and image production began in the 19th century will also be mentioned.
Key Words: Orientalist cigarette, orientalism, cigarette, America, Anargyros

19.yy. ortasından itibaren sigara üretimi ve kullanımı, Avrupa’da yaygınlaşmaya başlamıştır.
1840’larda Fransa sigara üretimiyle ön plandadır. İstanbul’da, Cibali Tütün fabrikası ise 1884’te
kurulmuş ve sigara üretimi ancak 1900’de başlamıştır. 1883 tarihli sözleşmeyle yabancı sermaye ile
kurulan ve tütün ticareti tekel ayrıcalıklarına sahip bir şirket olan Reji’nin işleyişi, 1911-14 yılları
arasında sekteye uğramış; 1914’ten itibaren 15 yıl daha uzatılan sözleşmesi 1925’te şirketin lağvedilmesi
ile son bulmuştur [Anonim: tarihsiz, 14]. Bu dönemde, Türk ve Rum tütüncüler, Kahire ve Amerika’ya
göç etmeye başlamışlardır. Amerika’da yerli üretim sigaraların yanında “oryantal” tütüne ilgi büyüktür.
Oriental Blend denen sigaralar, sadece oryantal tütünlerin harmanı olup katkı ve kokulandırma maddeleri
içermez [Doğruel: 2000, 205; Öner: 2003,125]. Oryantal tütünler Türkiye, Yunanistan, Bulgaristan ve
(Eski) Yugoslavya’da yetiştirilen küçük boyutlu, doğal aromatik kokulu, ince dokulu, ince damarlı, az
nikotinli ve zifirli, çok az arsenikli, güneşte kurutulan tütünlerdir [Öner: 2003, 124; Doğruel: 2000, 205].
Türk tütünleri, bölgelere göre tat ve koku farklılıkları gösterir. Ama Güneydoğu Anadolu tütünleri hariç
hepsi, oryantal tip denilen türe girmektedir [Doğruel: 2000, 205]. Oryantal tip tütün sınıfına giren Türk
tütününden sigaralar, sonraları Turkish Blend veya Turkish Cigarettes olarak nitelendirilmiştir
[Mercimek: 2003, 141]. Türk tütününün iki önemli özelliği, harman yapılmasına uygun olması ve nikotin,
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katran ve arsenik oranlarının düşük olmasıdır. 20.yüzyıl başında üretilen yüzlerce marka sigaraların
çoğunda Doğu ya da Türk dünyasına ait isimler ve görseller kullanılmıştır. Bu sigaraların adları da
oryantalisttir: Omar, Fatima, Murad, Mecca, Osman, Abdullah, Hassan, Fez, Sultan, Harem, Serdar,
Medina, Harem Beauties, Malikah, Kiazim Emin, Yasmin, The Calif, Elmas, Old Egypt, Rameses II,
Karnak, Bairam, Pasha, Sphinx Ladies, Marokko, Minaret, Nizam, Mogul, Turkey Red, Turkish
Trophies, Egyptian Deities, Turkish Elegant, vb.
Özellikle Türk ve Rum tütüncülerin Amerika’ya göç etmeleriyle birlikte, yerli üreticiler ile yabancı
üreticiler arasındaki rekabet ortamı canlanmıştır. Aslında New York’taki ilk sigara fabrikalarının çoğunun
sahibi Türk ve Rum göçmenlerdir. Sotirios Anargyros (1849-1928), Amerika’ya göç eden Rumlar’dan
biridir. Aile kökeni 1700’lere kadar inen Anargyros, Yunanistan’ın Spetses adasındandır. Anargyros,
adadan sonra Nafplion’da eğitimini sürdürür; 1868-1872 yılları arasında gezilere çıkar: İstanbul,
Köstence ve Mısır, vb. Mısır’da tütün işine girişir.1873-1878 yıllarında Marsilya’da; 1878-1883
yıllarında Londra’dır. Önce sünger ticareti, sonra sigara üretimiyle ilgilenir. Burada sağladığı birikimle
1883’te New York’a gider. Ölümünden bir süre önce, doğduğu ada Spetses’e dönen Anargyros, burada
turizm ve eğitime önem verir; ev, otel ve okul yaptırır. 1885’te Amerika’da kurulan Anargyros Sigara
Şirketi’nin adresi, kimi yerde New York 517 West caddesi veya 22. cadde, kimi yerde 111th Fifth
Avenue olarak geçer. Şirketin sigaraları Murad, Egyptian Deities, Mogul, Turkish Trophies, Helmar
olarak sayılabilir. Aralarında Murad sigarası, üretimi, başarı çizgisi ve reklamlarıyla ön plandadır. Tütün
eksperi Allan Ramsay’in, Türk tütünlerinden yaptığı seçimle (17 çeşit tütün), üretilen Murad sigarası,
1911’de P.Lorillard Şirketi tarafından satın alınır; Murad’ın üretimi devam eder ama sloganı değişir: “The
Metropolitan Standard”tan “Everywhere-Why?”a dönüşür. Bunun paralelinde, Murad ile ilgili tüm görsel
örnekler, konu ve düzenleme açısından geniş bir yelpazeye yayılır ve Murad gerçekten de her yerde, her
şartta, herkesin elinde görülmektedir. Murad sigarasının paketi üzerinde, iki sütun arasına yerleştirilmiş
uzanır vaziyetteki kadın figür ve ardında bir tapınak resmedilmiştir. Yivli sütunların başlıkları bazen
farklılık gösterebilir. Sütunlar ve tapınak, Eski Mısır dönemini hatırlatırken kadın figür ise bazı Kleopatra
imgelerini çağrıştırır. Sütunlar ile kadın figür arasında, Eski Mısır tanrılarından Anubis görülür.
Paketlerin üzerinde “Türk sigarası” ibaresi ve S.Anargyros imzası yer alır.

S.Anargyros’un diğer sigaralarından Egyptian Deities, paketi ve reklamları açısından Murad ile
benzerlikler taşır. Egyptian Deities’in paketi üzerinde de Eski Mısır’a ait bir kompozisyon oluşturulmuş;
sütunlar arasına Eski Mısır tanrıçalarından Hathor’a benzer figürler yerleştirilmiştir. Paketin üzerinde
S.Anargyros imzası yine vardır. Paketin kendisi ise, sigaranın çoğu reklamında görülür. Bu sigaranın
reklamları, Murad’ın reklamları paralelindedir: renkli ya da siyah-beyaz, resimli-resimsiz, metinlimetinsiz, vb. Kültürlü kişilerin tercihi olarak tanıtılan Egyptian Deities, Türk tütününden üretilmiştir ve
Sultan bile bundan daha iyisini bulamaz. Sipariş üzerine dünyanın her yerine gönderilebileceği söylenen
bu sigara reklamlarında, Doğulu ve Batılı figürlerin yanı sıra yine Noel Baba gibi karakterler, Aida
operasından sahneler vb. yer alır. Flört eden, dans eden, spor etkinliklerine katılan ve çeşitli şekillerde
eğlenen insanların yanı sıra Eski Mısır figürleriyle kompozisyon düzenlemeleri yapılmıştır.

Egyptian Deities gibi Eski Mısır figürlerinden yararlanılan diğer sigara Mogul’dur. Bu sigaranın
paketinde de, S.Anargyros imzası yer alır. Paket üzerinde, bu sefer sarıklı bir erkek figür, yarım boya
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yakın şekilde ve sigara içerken gösterilirken arka planda Doğu esinli bir yapı görülür. Sigaranın
reklamları, öncekiler paralelinde çeşitlilik gösterir: renkli-siyah-beyaz, metinli-metinsiz, vb. Genelde
Mısır sigarası olarak tanıtılmakta; bazı reklamlarında Türk tütününden yapıldığı belirtilmektedir.
Demokrat paraya aristokrat lezzet olarak alıcılara sunulmuştur.

Bu dönemin ve S.Anargyros’un bir diğer sigarası ise Turkish Trophies’dir. Türk tütününden
üretilen bu sigaranın tanıtıcı imgesi, profilden görülen bir kadın portresidir. Aksesuarlarıyla bir Doğulu
kadın imajı oluşturur. Sağ elinde tuttuğu sigara paketini karşısındakine ikram eder gibidir. Reklamlarında
S.Anargyros imzasının yanı sıra kılıç üzerinde ay yıldız imgesi de yer alır. Renkli-siyah-beyaz, metinlimetinsiz, resimli-resimsiz reklam örnekleriyle tanıtılan ürünün, sadece bu yayınlarla değil, sigara kartları
serisi ve reklam panolarındaki görünümüyle tanıtım alanı genişletilmiştir.

S.Anargyros’un ürettiği sigaralardan biri de Ramleh’dir. Ama daha sonra, Amerika’da üretilen bir
başka sigara olan Ramly ile karıştırılmaması için Ramleh kelimesi tersine çevrilerek Helmar olarak
değiştirilmiştir. Türk tütününden üretilen Helmar sigarasının görsel öğelerine bakıldığında ise yine Murad
sigarası ile aralarında benzerlikler görülebilir. Helmar sigarasının paketi üzerinde, Eski Mısır dönemine
ait sütunlar arasında profilden resmedilmiş bir kadın portresi yer alır –ki bu da Eski Mısır çağrışımlıdır
S.Anargyros imzası bulunan paketler, sigaranın reklamlarında imge olarak yerini alır. Murad
sigarasındaki gibi Helmar sigarası reklamlarında, 1001 Gece Masalları’ndan kaynaklanan figürler, ünlü
kişilerin sigara hakkındaki görüşleri, savaş ve asker temaları, yılbaşı kutlamaları gibi çeşitli eğlenceler ve
spor etkinlikleri resmedilir. Doğulu ve Batılı figürlerin yanı sıra konik şapkalı bir kadın ile türbanlı erkek
imgeleri dikkat çeker. Hatta türbanlı erkek portresinin benzerleri, farklı düzenlemeler halinde bir başka
oryantalist sigaranın, Anargyros üretimi olmayan bir sigara olan Mecca sigarasının reklamlarında da
karşımıza çıkar.
Sonuç
19.yüzyıl sonu-20.yüzyıl başında Amerika’da, yerel ve yabancı sigara üretimi artmış; özellikle
Türk ve Rum üreticiler bu pazarda önemli rol oynamıştır. Oryantal tip sigaraya ilgi paralelinde, Türk
tütününün kalitesi, tadı ve avantajlı yapısı, dünyaca ünlenmesine neden olmuştur. Binlerce kilometre
uzaklıktan Amerika’ya getirilen Türk tütünüyle yapılan sigaralar, tiryakiler için cazip hale gelmiştir.
Baskı tekniklerinin gelişmesi, reklamların ve paketlerin görselliğini zenginleştirmiş; bu sigaraların
yaygınlaşmasında önemli rol oynamıştır. Bu büyük pazar ve rekabet ortamında, başarılı sigara
üreticilerinden biri Sotirios Anargyros’tur. Ürettiği sigaraların kalitesine verdiği önemi, tanıtımına da
göstermiştir. Reklamcılığın tüm imkânlarından yararlanmış; basında yer alan yüzlerce reklamın yanı sıra
sigara kartları, kuponları, reklam panoları vb ile sigaralarının satışını arttırmıştır. Bunların tüm görsel
öğelerine bakıldığında, siyah-beyaz ve renkli, metinli ve metinsiz, oryantalist ve Art Deco üslubunda,
Doğu ve Batı’ya ait figürlü, çeşitli mekânlarda eğlenen, yarışan, flört eden kalabalıkların ve tek başına
kişilerin yer aldığı, günün önemli olayları, kutlamaları ve ünlü kişilerinin tasvir edildiği görülür. Reklam
metinleri içinde uzun olanlar, bu sigaraların tarihi, üretimi, gelişimi ve özellikleri hakkında bilgi verirken
bazılarında duygusal, mizahi, çarpıcı ifade tarzı dikkat çeker. Anargyros’un sigaralarının en önemli
özelliği, Türk tütününden yapılmasıdır; ama Mısır sigarası olarak adlandırılan sigaraların bazen Türk
olarak yazılması, Doğu dendiğinde oluşan kavram karmaşasının bir başka örneği olarak görülebilir; hatta
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bu karmaşa, reklamlardaki görsel imgelere de yansımıştır. Diğer bir deyişle Doğu-Türk-Mısır kavram ve
imgeleri birbiri içine girmiştir. Sigara paketinin kendisinde olduğu gibi reklamların görsellerinde de
oryantalist literatür esinli imgeler ve sahneler yer alır. Bu kaynaklar arasında Description de l’Egypt,
1001 Gece Masalları, Owen Jones’un Grammar of Ornament kitaplarıyla seyahatname ve anı kitaplarıyla
Rimski-Korsakov’un Şehrazat balesi sayılabilir. Antik dönemden itibaren ilgi çeken Doğu, 19.yüzyılda
tarihi, sosyal, teknik gelişmeler paralelinde oryantalist üslubun oluşması ve gelişmesiyle daha da ön plana
çıkmış; üretilen oryantalist sigaraların adlarını ve reklam görsellerini etkilemiştir. Bahsedilen kaynaklar
ve zihinlerde oluşan harem, sultan, kadın imgeleri ve Mısır’a özgü imgeler bu örneklerde görülmektedir.
Böylece alıcılar için daha cazip ve çekici olmuştur. Tüm reklamlarda, metinler ve imgeler bazen
yinelense de, hepsinde, doğal olarak ürünün ismi, ürünün sloganı, Türk sigarası ibaresi ve genelde bir
imza gibi biçimlendirilen S.Anargyros ismi yer alır. Aslında tüm bu görsel özellikler, diğer oryantalist
sigaralara benzer; bu da bir anlamda, dönemin ortak sanat ve reklam anlayışının, hatta aynı tasarımcıların
eseri olduğunun bir göstergesidir. Bununla beraber örneklerde görülen üslupsal çeşitlilik, birçok
sanatçının varlığının da kanıtıdır1.
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1

Yazının sınırları gereği, resim sayısı azaltılmıştır; şu ana kadar elde edilen görsel örneklerin sayısı 700 civarındadır.
Bunlar, internet kaynaklarından elde edilmiş olup burada yer alan resimler de,
referanslarda belirtilen, herkese açık online kaynaklardan sağlanmıştır. Bu resimlerde/ilanlarda, yer alan metinler,
bilgi kaynağı olarak da kullanılmıştır.

TÜRKİYE’DE GELENEKSEL TÜRK MÜZİĞİNDE AKORT
Doç. Dr. Ferit BULUT
Özet: Türkiye’de geleneksel Türk müziğinde temel kabul edilen akorda “bolâhenk akordu” adı verilir. Bu
akortta 1. Oktav’ın re sesinin frekansı (sol anahtarında 4. çizgi / geleneksel Türk müziğinde neva perdesi)
440 Hz olarak kabul edilmektedir. Dolayısıyla bu akortta, nota yazısında icra edilen bir ses, tam dörtlü aralığı
pestten duyulur. Geleneksel Türk müziği icralarında sazlar ve insan sesleri bu akort sistemine göre
ayarlanmaktadır. Bununla birlikte, insan seslerinin inceliğine, kalınlığına ve ses genişliğine göre geleneksel
Türk müziğinde başka akortlar da kullanılır. Bu akortlar, geleneksel Türk müziğindeki değişik perdelerin
frekanslarının 440 Hz olarak kabul edilmesiyle karşımıza çıkmaktadır. Her biri diğerinden yarım ses farklı
olan bu akortlar adlarını, bu akortlara denk gelen ‘ney’lerden almaktadır. Geleneksel Türk müziğinde eserler,
hangi akortla icra edilirse edilsin, her bir esere ait değişmeyen, yalnız bir nota yazısı bulunmaktadır. Bu
durum, değişik akortlarla eser icrasında saz icracılarının anında transpoze etmesini gerektirmektedir. Bu
çalışmada Türkiye’de geleneksel Türk müziğinde akort türleri incelenerek bu akortlarda geleneksel Türk
müziği perdelerinin 440 Hz la sesine oranları belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Geleneksel Türk Müziği, Akort, Geleneksel Türk Müziğinde Akort, Bolâhenk, Ney.
Traditional Turkish Music Tuning In Turkey
Abstract: The adopted tuning in traditional Turkish music is called "Bolâhenk tuning". In this tuning, the
frequency of 2nd Octave's d note (4th line on treble clef / nevâ fret in traditional Turkish music) is accepted
as 440 Hz. Accordingly, a note executed through this tuning sounds throughout drone in a fourth. Tuning
control of instruments and vocals in traditional Turkish music is carried out with this tuning system. In
addition, there are some different tunings in traditional Turkish music as to low or high pitched vocals and
vocal ranges. Those appear in the way that the frequencies of different frets in traditional Turkish music are
accepted as 440 Hz. Those tunings which are different from each other with a half step are named as to "reed
flutes" coming up to these tunings. No matter what tuning is used in a traditional Turkish musical piece, an
unchanging note system is used for musical piece. This makes the instrumentalists to transpose, when they
render a musical piece throughout different tunings. In this study, types of tuning in traditional Turkish music
are examined, and rates of traditional Turkish music frets to a note at 440 Hz are determined.
Keywords: Traditional Turkish Music, Tuning, Tuning in Traditional Turkish Music, Bolâhenk, Ney (Reed
Flute).

Giriş
XVIII. yy’ın ilk yarısında 1711 yılında John Shore tarafından diyapazon’un (kamerton) icat
edilmesiyle Batı müziğinin bir sabit referans sesi ihtiyacı giderilmiştir. Diyapazon’un uzun yıllar çeşitli
frekansları olmuştur. (Yavuzoğlu, 1997:36) Bu frekanslar Tablo 1.’de gösterilmiştir.
Tablo 1. Tarihte Kullanılan Diyapazon Frekansları
La sesinin
Tarihi
frekansı (Hz)



Yeri ve Kaynağı

374

1700

Lille kenti, Hospice Kontesi orgu

377

1511

Arnold Schlick'in orgu

393

1713

Strassbourg Katedrali orgu

403

1648

Paris, Mersenne'in klavseni

414

1776

Breslau, tarihi bir klavsen

422

1780

422

1751

Viyana, Mozart'ın akort çatalı ve Steinmarka
piyanosu

Niğde Üniversitesi TMDK, fbulut@nigde.edu.tr

İngiltere, Handel'in akort çatalı
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427

1811

Paris, Büyük Opera Binası orgu

433

1820

Londra Filarmoni Orkestrası

435

1858

Paris Konservatuvarı (UluslararasıStandart)

440

1834

Stuttgard standardı (FizikçilerKongresi)

446

1679

Londra, Covent Garden Operası

458

1880

ABD., Steinvvay piyano akordu(halen
kullanım dışı)

474

1708

Londra, St. James Royal Chapel orgu

484

1688

Hamburg, St. Jacobi Kilisesi orgu

506

1495

Halberstadt orgu

563

1636

Paris, Mersenne'in oda müziği akordu

567

1619

Kuzey Almanya Kilise Standardı

Tablo 1. incelendiğinde, yüzyıllar boyunca değişiklik gösteren ve saptanabilen diyapazonların
frekansının 374 ile 567 arasında olduğu gözlenmektedir. 1858 yılında Fransız Akademisi’nin “diapason
normal” tanımlamasıyla La1 sesinin frekansını 435 olarak belirlemesi ve bunun 1889'da Viyana'da
toplanan bir kongrede uluslararası, hatta evrensel diyapazon olarak benimsenmesi ile Batıda ortak bir
diyapazonun kullanıma girmiş olduğu anlaşılmaktadır. Günümüz konser salonlarında daha parlak bir ses
tutkusunun tizleşme yönünde bir eğilim yaratması ile bu uzlaşma bir değişikliğe uğramış, XX. yüzyılın
sonunda la sesinin frekansı 440’a yükselmiştir (Yüreğir, 1997:13-14).
Türkiye’de geleneksel Türk müziğinde de, bir sabit referans sesi olarak 440 frekansı benimsenmiş
ancak bu ses diyapazonun işaret ettiği la sesinden farklı seslerde kullanılarak kendine özgü bir akort
sistemi oluşturulmuştur (Darbaz, 1973:295).
Geleneksel Türk Müziğinde “Bolâhenk Akordu” ve “Yerinden İcra”
Akort (düzen, ahenk), bir saz veya sesin, bir saz veya ses topluluğunun, belirli ve değişmez bir ses
perdesini esas alarak, müzik icrasına hazır hale gelmesidir (Öztuna, 2000:106). Burada sözü edilen belirli
ve değişmez ses perdesi, diyapazon denilen araçtan alınır. Batı müziğinde çalgılar bu araçtan alınan 440
Hz lâ sesine göre akortlanır. Bu akorda göre, nota yazısında birinci oktav la sesinin (sol anahtarlı dizekte
2. boşluk) frekansı 440 Hz olur.
Bu durum, Türkiye’de geleneksel Türk müziği akort sisteminde önemli farklılıklar göstermektedir.
Geleneksel Türk müziği akort sistemine göre temel titreşim frekansı 440 Hz olan la sesi, neva perdesi
olarak (ikinci oktav re sesi / sol anahtarlı dizekte 4. çizgi) kabul edilmektedir (Özkan, 1990:70.
Yavuzoğlu, 2013:15. Karaosmanoğlu, 2016: musiki.org/akort.htm). Geleneksel Türk müziğinde Bolâhenk
adı verilen bu akortta, Türk müziği çalgılarından ud, kanun, tanbur, kemençe gibi çalgılar, dizeğin
dördüncü çizgisi üzerinde yazılı olan re notasını çaldıklarında diyapozona göre la sesini duyurmaktadır.
Türk müziğinde Yerinden İcra da denilen bu durum (Yahya Kaçar, 2009:18), notayı okurken duyulan
seslerin diyapozona göre farklılık göstermesi sebebiyle, Batı müziği eğitimi almış ve kulakları tampere
sisteme akortlanmış müzisyenlerin, Türk müziğini öğrenirken en zorlandıkları konu olarak karşılarına
çıkmaktadır (Aydemir, 2014:14).
Tablo 2. Batı Müziğinde ve Geleneksel Türk Müziğinde 440 Hz
Batı
müziğinde

440 Hz.

Geleneksel Türk
müziğinde

440 Hz.
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Sözü edilen bolâhenk akordu geleneksel Türk müziğinde esas akorttur (Özkan, 1990:70). Aşağıda,
geleneksel Türk müziğinde bolâhenk akorduna göre yazım ve diyapazona göre duyulduğu yerden yazım
örneği verilmiştir:
Şekil 1. Bolâhenk Akorduna Göre Yazım ve Diyapazona Duyulduğu Yerden Yazım (Yerinden
İcra)
Bolâhenk Akorduna
Göre
İcra Edildiği Yerden
Yazım
Diyapazona Göre
Duyulduğu Yerden
Yazım
Yukarıdaki nota yazısı geleneksel Türk müziğinde bolâhenk akorduna bir örnek teşkil etmektedir.
Verilen örnekte üst dizekte, geleneksel Türk müziğinde bolâhenk akorduna göre yazılmış nota yer
alırken (Neva = 440 Hz), alt dizekte bu notaların icrası sırasında, diyapazona göre duyulduğu yer olan
tam 4’lü pest durumu yer almaktadır.
Geleneksel Türk Müziğinde Diğer Akortlar ve Bu Akortların Adlandırılması
Geleneksel Türk müziğinde erkek ve kadın seslerinin çeşitlerine göre inebildikleri en pest ve
çıkabildikleri en tiz perdeler arasında rahat okuma kolaylığını sağlamak üzere çeşitli akortlar kullanılır
(Çakar, 2004:8). Geleneksel Türk müziğinde yer alan bu akortlar belirlenirken, önce, 440 frekanstaki la
sesinin duyulması için icra edilen perdenin tespitinin yapılması sonra ise tespit edilen perdeye göre
akordun adlandırılması gerekmektedir. Bu akortların adları, akort ile aynı adı taşıyan ney çeşitlerinden
gelmektedir. Tablo 3.’de geleneksel Türk müziğinde yer alan akortlar, icra edilen perdelerin yüksekliğine
göre pestten tize doğru, oluşan akorudun adını veren ney çeşitlerine göre boyu kısa olan neyden boyu
uzun olan neye doğru ve oluşan akordun yüksekliğine göre tizden peste doğru sıralanmıştır.

İcra Edilen
Perde
Re (yegâh)
Re#
Mi
Fa
Fa#
Sol
Sol#
Lâ
La diyez
Si
Do
Do diyez
Re (neva)

ise

440 Hertz
Lâ (duyulması) için

Tablo 3. Diyapazona Göre 440 Hz La Sesinin
Geleneksel Türk Müziği Akortlarında Kabul Edildiği Perde
(Kaya; 2013:14. Açın, 1994:63. Erguner, 2002:38. Derya, 2008:31)
Oluşan Akordun
Adı
Bolâhenk Nısfiye
Süpürde Mabeyn
Süpürde
Müstahzen
Yıldız
Kız neyi
Mansur Mabeyn
Mansur
Şah mabeyn
Şah
Davut
Bolâhenk mabeyn
Bolâhenk

Oluşan Akordun
Yüksekliği
Yerinden (520 mm)
Yarım sesten
Bir sesten
Bir buçuk sesten
İki sesten
Dört sesten
Dört buçuk sesten
Beş sesten
Beş buçuk sesten
Altı sesten
Altı buçuk sesten
Yedi sesten
Sekiz sesten (1040 mm)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Tablo 3. incelendiğinde, diyapazona göre 440 Hz la sesinin elde edilmesi için geleneksel Türk
müziğinde kullanılan çalgıların icra edileceği perdeler, bu perdelerde 440 Hz la sesinin elde edilmesiyle
geleneksel Türk müziğinde kullanılan akortlar ve bu akortların bolâhenk akorduna göre yükseklikleri
görülmektedir. Tabloda 1. sırada görülen bolâhenk nısfiyesinin re (yegâh) sesi diyapazonun 440 Hz la
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(dügâh) sesine eşittir. Geleneksel Türk müziğinde bolâhenk nısfıyesi için “yerinden akort” tabiri kullanılır
(Derya, 2008:33, Erguner; 2002:38) ve diğer akortların yükseklikleri yerinden akorda göre belirlenir.
Her biri diğerinden yarım ses farklı olan bu akortların hepsi icrada kullanılmaz. Çünkü insan
seslerinin seyir sahası bu kadar büyük farklara elverişli değildir. Yukarıda saydığımız 13 akorttan biri
olan mansur akordu, Batı müziğinde kullanılan akortla örtüşen tek sabit akorttur (Karadeniz, tarihsiz:5).
Geleneksel Türk müziğinde kullanılan mansur akordunda, 440 frekanstaki la sesinin duyulması için icra
edilen perde yine la (dügâh) perdesidir.
Tablo 3.’de yer verilen ve geleneksel Türk müziğinde kuramsal olarak var olan bu 13 akordun
icrada en çok kullanılanları kız, mansur, şah, bolâhenk ve yıldız (mehtâbiye) akortlarıdır. Saz eserlerinin
mansur, sözlü eserlerin de şah akortla icrasından iyi sonuç alındığı tecrübe edilmiştir (Karadeniz,
tarihsiz:5).
Geleneksel Türk müziğinde korolar, genellikle kız neyi akordunu tercih ederler, bazı korolar
süpürde neyi akordunu, bir kısım korolar ise mansur neyi akordunu tercih ederler. Erkek solistler:
Tenorlar süpürde neyi, baritonlar kız neyi; Kadın solistler ise: Mansur neyi ve kız neyi akordunu tercih
ederler. Tambur, klasik kemençe, kanun, ud gibi çalgılar ise daha önce de belirtildiği gibi bolâhenk
akortta olmalarına rağmen bir soliste veya koroya eşlik ediyorlarsa solistin ya da koronun akorduna göre
transpoze yaparlar. Ancak burada vurgulanması gereken önemli nokta, tüm bu farklı akortların gündeme
gelmesine rağmen nota yazısının hiçbir zaman değişmemesidir (Yavuzoğlu, 1997:37-38).
Geleneksel Türk Müziğinde Günümüz Nota Yazısı ve Transpoze
17 Eylül 1828 yılında Muzika-i Humâyûn’un başına getirilen Donizetti Paşa ve O’nu izleyenler
dizekli Batı notasını da birlikte getirmişlerdir. Günümüzde geleneksel Türk müziğinde kullanılan Batı
müziği notası ilk kez 1830’lu yıllardan itibaren kullanılmaya başlanmıştır. (Gedikli, 1999: 127). O
tarihten beri geleneksel Türk müziği eserleri günümüzdeki şekliyle bolâhenk akorduyla notaya
alınmaktadır (Karaosmanoğlu, 2016: musiki.org/akort.htm). Dolayısıyla, geleneksel Türk müziğinde
çalanın da söyleyenin de kullandığı bir tek nota yazımı vardır. Her çalgı her ses aynı notaya bakarak çalar
ve söyler. İster erkek sesi (tenor-bas), ister kadın sesi (soprano-alto) olsun, kullanılan nota yazısı tektir
(Yahya Kaçar, 2009: 18). Örneğin; uşşak makamı hangi akortta icra edilirse edilsin notada la kararlı
olarak görülür (Yavuzoğlu, 1997:38). Bu durumda icracının, herhangi bir makamda, bolâhenk akortta
notaya alınmış bir eseri, farklı bir perdeden icra etmesi gerektiğinde transpozeyi o nota yazısı ile anında
yapması gerekmektedir. Bu da yine Türk müziğinin gelenekten gelen kurallarından biridir ve bolâhenk
akorda göre yazılmış bütün notalar yine bir sistem çerçevesi dâhilinde farklı perdelere transpoze edilerek
seslendirilebilir (Aydemir, 2014:16). Kısacası, geleneksel Türk müziğinde yazarak traspoze yerine, yazı
değiştirilmeden icrada traspoze durumu gelenekleşmiştir. Dolayısıyla gelenekte, yazılı transpozisyon hiç
kullanılmamaktadır (Yener, 1997: 147).
Geleneksel Türk müziği çalgılarında perde isimleri ve perde yerleri, bolâhenk akorduna göre icra
etmek için ayarlanmıştır. İcracıların, akort süpürde olduğunda perde yerlerini bir ses kalından düşünmesi,
akort müstahzen olduğunda ise perde yerlerini bir buçuk ses kalından düşünmesi ve bu perde yerlerini bu
şekilde düşünerek transpoze etmeleri gerekmektedir. Bu durumda, ud, kanun, tanbur, kemençe icracısı
transpozesini bolâhenk akorda göre yazılmış notaya bakarak ve farklı perdeler kullanarak anında
gerçekleştirirken; neyzen ise icra edilen akorda göre ney’ini değiştirmek suretiyle rahatlıkla transpoze
yapabilmektedir.
Diğer taraftan; bolâhenk akorda göre icrada, dizek üzerindeki notalar, diyapozona göre yazıldıkları
yerden tam 4’lü pestten duyulurken; Süpürde akorda göre icrada tam 5’li pestten, yıldız akorda göre
icrada büyük 6’lı pestten, kız neyi akorda göre icrada küçük 7’li pestten, mansur akorda göre icrada tam
8’li (bir oktav) pestten duyulur.
Sonuç
Türkiye’de geleneksel Türk müziğinde, bir sabit referans sesi olarak 440 frekansı benimsenmiş
ancak bu ses diyapozonun işaret ettiği la sesinden farklı seslerde kullanılarak kendine özgü bir akort
sistemi oluşturulmuştur.
Geleneksel Türk müziğinde temel kabul edilen akorda bolâhenk akordu adı verilir. Bu akortta 1.
Oktav’ın re sesinin frekansı (sol anahtarında 4. çizgi / geleneksel Türk müziğinde neva perdesi) 440 Hz
olarak kabul edilmektedir. Dolayısıyla bu akortta, nota yazısında icra edilen bir ses, tam dörtlü aralığı
pestten duyulur. Geleneksel Türk müziği icralarında sazlar ve insan sesleri bu akort sistemine göre
ayarlanmaktadır. Bununla birlikte, insan seslerinin inceliğine, kalınlığına ve ses genişliğine göre
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geleneksel Türk müziğinde başka akortlar da kullanılır. Bu akortlar, geleneksel Türk müziğindeki değişik
perdelerin frekanslarının 440 Hz olarak kabul edilmesiyle karşımıza çıkmaktadır. Her biri diğerinden
yarım ses farklı olan bu akortlar adlarını, bu akortlara denk gelen ‘ney’lerden almaktadır.
Geleneksel Türk müziğinde eserler, hangi akortla icra edilirse edilsin, her bir esere ait değişmeyen,
yalnız bir nota yazısı bulunmaktadır. Bu durum, değişik akortlarla eser icrasında saz icracılarının anında
transpoze etmesini gerektirmektedir.
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ANADOLU DÜĞÜNLERİNDE KADINLARCA İCRA EDİLEN VURMALI ÇALGILAR
Doç. Dr. Feyzan VURAL
Özet: Vurmalı çalgılar, binlerce yıldır Türk kültürünün önemli parçalarından birisi olmuştur. Tarihi
gelişimlerinin başlangıcı ön Hunlardan beri takip edilen vurmalı çalgılar, zaman içinde çeşitlenerek tüm Türk
dünyasına yayılmıştır. Eski Türk İnanışı’nda kamların baş çalgısı olan davullardan, Türk askeri müziğinde
dağları inleten köslere; kıvrak ritimlerin temelini oluşturan darbukadan, tasavvuf müziğindeki kudüme kadar,
pek çok müzik türünde vurmalı çalgılar yer almaktadır.
Kadın müzisyenler, tarih sahnesinde erkekler kadar çok görülmezler. Bununla birlikte kadın ve müzik
arasındaki ilişki her zaman var olmuş ve tarih boyunca kadın müzisyenler çeşitli çalgılar icra etmişlerdir.
Bunların içinde vurmalı çalgılar önemli bir yer tutar.
Anadolu’da düğünler pek çok açıdan Orta Asya’dan izler taşır. Bununla birlikte Anadolu’nun sahip olduğu
kültürel mozaik, kuzeyden güneye, batıdan doğuya farklı kültürel unsurlar barındıran düğün geleneklerinin
ortaya çıkmasına neden olur. Bu düğünlerde kadınlar, bilhassa kendi aralarındaki eğlencelerde çeşitli vurmalı
çalgılar icra ederler.
Bu çalışmada Anadolu düğünlerinde kadınların icra ettikleri vurmalı çalgılar incelenmiş; çalgıların yapısı,
çalınış biçimleri, bölgelere göre görülen farklılıklar belirlenerek, yorumlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Düğün, Anadolu Düğünleri, Kadın Müzisyenler, Vurmalı Çalgılar, Müzikoloji.
Percussions Played by Women in Anatolian Weddings.
Abstract: Percussions are important parts of Turkish culture for thousands years. The history of percussion,
is based on proto Huns. These instruments are spread over the entire Turkish world in time. Percussions have
been in many types of music such as Shaman drums, big military drums, darbukas (a kind of tambourine) in
fast rhythmic folk music, kudums in Sufi music.
Women musicians are less visible than men in music history. However, the relationship between the woman
and the music have been always there. Women musicians have played various music instruments throughout
the history. Percussions take an important place in this instruments.
Anatolian weddings have the Central Asian features in many respects. At the same time, they contain
different cultural aspects, various wedding traditions from north to south and from west to east. Women,
especially in entertainments among themselves, play various percussion instruments in Anatolian weddings.
In this study, percussion instruments which play by women in Anatolian weddings, have been examined. The
structure of these instruments, the playing styles and differences have been determined and interpreted.
Keywords: Weddings, Anatolian Weddings, Women Musicians, Percussions, Musicology.

Giriş
Düğünler, Türk kültür hayatının çok önemli bir parçasını oluşturmuştur. Türkler için düğün, sadece
iki kişinin hayatını birleştirmesinden daha derin anlamlar içermektedir. Kızın ailesinden istenmesinden
başlayarak devam eden süreç, çeşitli geleneklere bağlı olarak farklı aşamalara dayanır. Bu sürecin
sonunda yapılan düğün, oldukça önemsenir. Düğünlerde eğlence vazgeçilmez bir unsurdur. Eğlence
denildiğinde de şüphesiz ilk akla gelen müziktir.
Birbirinden renkli ve zengin özelliklere sahip olan Türk düğün geleneklerine ilişkin yazılabilecek
binlerce sayfa olmakla birlikte, biz burada konuya küçük bir giriş yapmakla yetineceğiz. Türklerde
düğün, yeni bir ev açma, aynı zamanda soyun devamı anlamına da gelmektedir. (Berber,
2009:3).Türklerin düğünlü eğlencelerini Hunlar devrinden beri takip etmek mümkündür. Tıpkı Hunlar
gibi onların devamı niteliğindeki Kök Türkler’de düğün toyları son derece önemliydi (Ögel 1988:773).
Bu eğlencelerde başta ozanlar, ellerinde kopuzlarla türküler söylerlerdir (Koca, 2002: 55). Uygurlar
döneminde de bu eğlenceler devam etmiş; düğünlerde yemekli, müzikli eğlenceler yapılmıştır (Ögel,
1985: 247). Günümüz Uygur düğünlerinde de müzik o denli önemlidir ki, neredeyse tüm olay ve
seremoniler müzik eşliğinde gerçekleşmektedir (Vural Göher 2015: 360). Türklerin İslamiyet’i
kabulünden sonra da düğünler aynı önemini korumuştur. Karahanlılardan Memlüklere, Selçuklulardan
Osmanlılara kadar bu önem kimi değişikliklerle birlikte devam etmiştir.
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İslamiyet’i kabul ile birlikte sadece evlilik düğünleri değil, sünnet düğünleri de büyük bir ihtişama
sahne olmuştur. Örneğin Timur’un torunları için tertiplediği törene tüm halk davet edilmiş; büyük bir
eğlence düzenlenmiştir (Clavijo 2007: 148). Osmanlı şehzadeleri için yapılan düğünler de dillere destan
şekilde gerçekleştirilmiştir. Günümüz Türk dünyasının hemen her yerinde düğünler, düğün sahiplerinin
imkânı ölçüsünde büyük bir coşku ve eğlence ile yapılmakta; tıpkı geçmişte olduğu gibi şimdi de bu
eğlencelerde müzik ön planda olmaktadır. Anadolu düğünlerinde de durum aynıdır. Anadolu’da müzik
zevki, müzik türleri ve sık kullanılan çalgılar bölgeden bölgeye değişim gösterebilmektedir. Örneğin Ege
Bölgesinde Zeybekler çok sevilirken, Karadeniz’de horon havaları, doğuda halay havaları, İç Anadolu’da
bozlaklar sevilmekte; dolayısıyla düğünlerde de bu müzikler tercih edilmektedir. Ancak bölge ve tür ne
olursa olsun, vurmalı sazlar vazgeçilmez olmuştur.
Vurmalı sazlar Türkler için çok önemlidir. Bilhassa davul, düğünlerin, nevbetlerin, tahta çıkışların
vazgeçilemez bir öğesi olmuştur (Vural 2011: 22). Oyun havalarına eşlik eden ritim sazları, tüm
eğlencelerde olduğu gibi düğünlerde de vazgeçilmezdir. Açık havada çalınan davul erkek sazı olarak
bilinirken; pullu-pulsuz tefler, daireler, leğenler kadınların çaldığı sazlar olmuş; kaşık gibi oynayanların
elindeki ritim aletleri ise hem kadın hem de erkeklerce çalınmıştır.
Anadolu Düğünlerinde Kadınların İcra Ettiği Vurmalı Çalgılar
Düğünün “kına eğlencesi” gibi çeşitli aşamalarında, kadınlar kendi aralarında eğlenceler
düzenlerler. Bu eğlencelerde kadınlarca icra edilen vurmalı çalgılar arasında aşağıdakilerden
bahsedilebilir:
A. Yuvarlak kasnaklı ve tek tarafına deri gerili çalgılar:
Tek tarafına deri gerili çalgıların kadınlarca kullanılması, Türk dünyasında çok eski dönemlere
dayanır. Kamlık İnanışında (Şamanizm), Kamların çaldıkları kutsal çalgıları, aslında davuldan ziyade iri
bir tefi andırmaktadır. Türk dünyasında kadın kamlara “utgan” yani ateşi koruyan kadın kam denilir.
Kadın kamlara verilen Türkçe adlar da etimolojik olarak od (ateş) kültürü ile bağlantılıdır. Bu adlardan
bazıları şöyledir: utagan, udagan, ubakan, utygan, utügun, iduan, dauna (Bayat 2010: 53). Günümüz Türk
dünyasında da kadın kamların tef benzeri vurmalı bir çalgıyı, dini törenlerinde ve dualarında kullandıkları
görülür. Kamların dışında da bu tip çalgılar kadınlarca çalınmış; eğlence amaçlı olarak da sıklıkla
kullanılmıştır. Anadolu düğünlerinde kadınlarca en fazla icra edilen vurmalı çalgılar içinde tef, başta
gelir:
Tef/Def: Bir kasnağa geçirilmiş kursak zarından oluşan çalgıdır (www.tdk.gov.tr). Zilli/pullu ve
zilsiz şekilleri mevcuttur. Anadolu’nun hemen hemen her yöresinde mevcut olan tef, yaklaşık 20-40cm
çapındadır. Tef, parmak uçlarıyla çalınır. Tefi tutan el zayıf zamanları, diğer kuvvetli zamanları vurur.
Ağaç ya da metal kasnağın üzerine açılan sekiz oyukta, ince pirinçten yapılmış sekiz çift zil bulunur. Tef
çalınırken zillerin birbirine vurarak tınlayışı, çalgının özelliğini oluşturur (Sözer 1996:693) Türklerin yanı
sıra Arap ve Fars müziklerinde de çok eskiden beri yer alan bu çalgı, usul vurmada kullanılır. Seadet
Abdullayeva’nın “Azerbaycan Halk Çalgı Aletleri” adlı eserinde andığı sazlardandır. Divânu Lügati'tTürk’te Oğuzca “tümrük”, “düvrük” karşılıklarıyla yer alır. Tarih kaynaklarında def, duf, dufuf
isimleriyle kaydedilmiştir. Selçuklu tarihçisi İbn Bibi,def çalgısını anar. Sadi Şirazi’nin “Bostan” adlı
eserinde defin de yer aldığı eğlence meclislerinden söz edilir (Uslu 2011:67). Tarih boyunca çoğu Türk
devletinde kullanılan def çalgısı, günümüzde de yaygındır. Anadolu eğlencelerinin vazgeçilmez
çalgılarından birisi olan tef, bilhassa kadınların sıklıkla icra ettiği sazlardandır. Tef, kına eğlencelerinde,
düğünlerde ve diğer eğlencelerde kadınların çok sevdiği bir çalgıdır. Ritimleri vururken kullanılan tefin
zilleri de eğlenceli müziklere daha da hareket katar. Kadınların kendi aralarındaki eğlencelerde en sık
kullandıkları çalgının tef olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Tef icracısı kadın sıklıkla şarkı da
söyler. Tef, farklı yörelerde tarande, çingene, acem gibi isimler alır.
Delbek: Tek tarafına deri gerili çalgıların çeşitli biçimlerinin farklı şekilde adlandırıldığını görürüz.
Bunlardan kalın ve kabaca yapılmış bir kasnağa sahip olan, zilsiz şekline “delbek “adı verilir. Delbek,
Anadolu eğlencelerinde kadınların kullandığı çalgılar arasındadır.
Delbek, bölgesel bir terimdir. Yaklaşık 30-40 cm çapında ki tahta, yuvarlak kasnağın bir yüzüne,
sığır mesanesi ya da oğlak derisi gibi çok ince bir deri gerilip çivilerle sabitlenerek yapılmaktadır.
Kadınlar tarafından çalınan delbek, icra sırasında sol elde genellikle omuz hizasında tutulmakta ve sağ
elle çalınmaktadır. Teke Yöresi’nde bugün, söz konusu çalgıyı usulüyle çalarak, bu çalgının ritmine
sesleriyle, şarkılarıyla eşlik eden kadınlara delbekçi adı verilmektedir (Töret 2014: 372). Muğla’nın
Fethiye ilçesinde delbek çalan kadınlarla yapılan röportajda, 34 yıldır delbekçilik yapan Nurten Avcı,
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eskiden çok sayıda delbekçi kadın olduğunu ancak, bunların çok azaldığını ifade etmiştir. 25 yıldır delbek
çalan Aysel Yıldız ise gelirini, delbekçilikten kazandığını belirtmiştir (Delbekçiler…Musiki Dergisi
Nisan 2015). Fethiye’de yaklaşık 10 adet kalan kadın delbekçilerden Türkan Abacı ve Ayşe Gencer,
eskiden her düğünde çaldıklarını belirterek, “Delbekle ağırlık olarak Fethiye yöresine has türkü ve
manilerin yanı sıra dualar söylüyoruz” demişlerdir (www.haber3.com 2011). Bu ifade, yani dualar
eşliğinde delbek çalınması, geleneğin Orta Asya kam davulları ile olan bağlarını da yansıtmaktadır.
Gencer, “Eskiden her düğünde, kına gecesinde delbek olmadan gelin çıkmaz, asker yola
koyulmazdı. Ancak şimdi ise belli başlı kişiler düğünlerinde ve asker uğurlamalarında delbekçi
çağırıyorlar” diyerek, delbekçiliğe ilginin azaldığını ifade etmiştir. Uzun yıllardan beri düğünlerde,
eğlencelerde, çoğu zaman da sadece kadınların bulunduğu ortamlarda genellikle iki kişi, bazı durumlarda
da üç ya da dört kişi birlikte delbek çalıp şarkı söylemektedir. Çoğu zaman bir un kevgirini alıp, oğlak
derisiyle kaplayarak kendi çalgılarını yapan kadınlar, delbeğin olmadığı durumlarda tencere, tava, sini
gibi birtakım malzemeler kullanarak, bu çalgıların ritimlerine sesleriyle, şarkılarıyla eşlik etmektedir
(Töret 2014: 372). Özellikle Fethiye ilçesinin Günlükbaşı mahallesinde oturan, yaşları seksen ve üzeri
olan sözlü kaynaklar, eskiden özellikle nazar kesme, kurşun dökme, kırklama ve tuz düğünü
uygulamalarında kendilerine müracaat edildiğini belirtmektedir. Benzer şekilde ay ve güneş
tutulmalarında da, yöredeki bazı kişiler tarafından tamtamcı olarak hatırlanan bu kadınların yardımı
istenmekteydi. Yine kına gecelerinde, kadınlar arası eğlencelerde, evlenen kızın evliliğinin güzel geçmesi
için elinde delbeği ile dualarla birtakım maniler okurlardı. Delbekçi kadınların ettiği dualar ile aile
hayatına adım atan kızın mutlu bir evlilik geçireceğine inanılırdı. Öyle ki, yeni evlenen kızın delbekçi
duasını almadan evlenmesi uğursuzluk sayılırdı. Aynı şekilde delbekçiyi kızdıran, üzen ve delbekçinin
bedduasını alan kişilerin bir daha işlerinin rast gitmeyeceğine inanılırdı (Çelik 2010: 22; Töret 2014: 373
). Bu bilgiler, delbekçi kadınların, Orta Asya Türklerindeki kadın kamlarla olan bağlarını göstermektedir.
Daire: Büyükçe ve dar enli bir kasnağın kenarına zil takılarak, bir yüzüne deri gerilmek suretiyle
yapılan, 30-40 santim çapında bir çalgıdır. Daire, diğer benzer çalgılara göre daha dar enlidir. Kasnağı,
genellikle ceviz ağacındandır. Düğünlerde kadınlarca kullanılabilmektedir.
Bendir: Dairenin genellikle dini müzikte kullanılan zilsiz şeklidir. 50-60 santim çapındaki çalgı,
bender, mazhar olarak da adlandırılabilir. Kasnak üzerine kıymetli ağaçlardan yapılan kaplamalar, fildişi,
sedef ve bağa işlenerek yapılan süslemeler ya da deriler üzerine yazılan hatlar görülebilir. Kimi zaman
dini müziklerin yapıldığı düğünlerde kadınlarca çalındığı görülür. Son dönemlerde kadınlar arasında
yaygınlaşan bendir, kadına şiddet konusuna dikkat çekmek isteyen kadınlarca Tunceli, Bodrum, Mardin
gibi yerlerde protesto eylemlerinde çalınmıştır.
Erbane: Türkiye’nin Güneydoğu Anadolu bölgesinde çok sevilerek çalınan bir sazdır. Erbane,
daha çok kadın çalgısı olarak bilinir. Bendire benzemekle birlikte, içindeki metal halkalar ile ondan
ayrılan bu çalgıya, kimi tarikatların ayinlerinde de sık yer verilmektedir. Bunlarla birlikte düğünlerde de
kullanılmaktadır. Son yıllarda artan dini yönelimlerin de etkisiyle, erbaneye olan ilgi giderek
fazlalaşmıştır. Erbane kursları, pek çok ilde açılmış durumdadır. Erbaneler ve bendirler üzerinde, kimi
resimlerin yer alması da son yıllarda yaygınlaşmıştır.
Yukarda belirtilenlere ek olarak kadınlar vurmalı çalgılar bulamadıkları zaman, düğünlerde tencere,
leğen çalarak da eğlenmişlerdir.
B. Parmak Uçlarıyla ve Avuç İçinde Çalınan Vurmalı Çalgılar
Kaşık: Vurmalı / çarpmalı bir Türk Halk çalgısıdır. Şimşir ağacından yapılanı makbul olmakla
birlikte, meşe ağacından yapılanına da sıkça rastlanır. Kaşıklar, Halk Oyunlarında ve Halk Müziğinde
kaşık havaları denilen kırık hava türlerinde kullanılır (Uzunbaş 2012: 6-7). Genellikle oyuncuların
ellerinde yer alan kaşık, kısa ya da uzun saplı olabilir ve farklı tutuş biçimleri mevcuttur. Çoğu kez
tahtadan yapılan kaşıklar, sırtları birbirine gelecek biçimde avuç içinde ya da diz ile el arasında vurularak
çalınır.
Kaşık, Anadolu’nun pek çok yöresinde kullanılır ancak özellikle Silifke ve Konya yöresi halk
oyunlarında çok yaygındır (Magep Ankara: 2007:78). Bolu, Bursa, Kastamonu, Mersin, Niğde, Antalya
gibi illerde de revaçtadır. Düğünlerde kadınlar tarafından en fazla çalınan vurmalılardandır. Örneğin
Adana ve civarında kız evinden gelin alma esnasında, kadınların leğene vurarak, kaşık çalarak, başörtüsü
sallayarak oynamaları gelenekler arasında yer almıştır (Başçetinçelik 2009: 27). Çankırı yöresinde kaşık
ve zilli maşa ile oyun oynamak öylesine yaygınlaşmıştır ki, halk oyunlarında bu çalgıların nasıl
kullanılacağı kurallara bağlanmıştır. Örneğin Halk Oyunları Modüler Programında “Zerdali Dalı mısın” ,
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“Ha Un Ele”, “Hacerim”, “Köğr Gözlüm” gibi pek çok oyunda, oyun sırasında kaşık kullanımı
aşağıdakine benzer şekilde anlatılır: “Eller önde kaşıklar vurulur ve açılır”, “Sağdan ve soldan dizlerden
eğilerek kaşıklar yere vurulur”, “Sağ ayak, tam basıp sol ayak parmak ucunda bas çök” vb. (Müzik ve
Gösteri Sanatları Ankara 2002: 9-10-11). Kadınların düğünlerde kendi aralarında ve erkeklerle karma
etkinliklerinde kaşık ile oynamaları sıkça görülür.
Çalpara/çarpara: Şimşirden kesilmiş kaşık büyüklüğündeki dört tahta parçasından ibarettir.
Bunlar birbirine iple veya menteşeyle bağlıdır. Genelde kadınlar arasındaki eğlencelerde kullanılır. Şak
şak olarak da adlandırılır.
Divânu Lügati't-Türk’te “çang” kelimesine karşılık olarak yazılmıştır. Dört parçadan oluşan,
tahtadan, kemikten ve madenden yapılan çalpara (Uslu 2011: 66), iki elin parmakları arasında birbirine
vurularak çalınır. Eski dönemlerden beri, oyuncuların ellerinde ritim tutarken kullandıkları çalgılardandır.
Osmanlı döneminde eğlence ve düğünlerde sıkça kullanıldığını kaynaklardan anlamaktayız (Beşiroğlu
2006:10). Minyatürlerde pek çok kez kadınların elinde gördüğümüz çalparanın günümüz düğünlerinde ve
eğlencelerindeki kullanımı ise hemen hemen yok olmuş durumdadır. Çalparaların büyüklerine “çegane”
adı verilmiştir.
Parmak Zili: Genellikle oyun oynayanların kullandıkları bir diğer çalgı ise parmak zilidir.
Madenden -ekseriyetler pirinçten- yapılmış yuvarlakların, birer ip yardımıyla parmaklara takılması
yoluyla kullanılır. Yüksek bir sesi vardır.
C. Diğer Çalgılar
Zilli Maşa: Maşa biçiminde iki kol ve bu kolların uçlarına karşılıklı şekilde yerleştirilmiş zillerden
oluşur. Kollar kapandıkça ziller üst üste gelerek ses çıkarmaktadır. Bir elle tutulup, diğer elin baş parmağı
ile diğer parmakları arasına vurularak ya da dize vurularak çalınır.
Dümbelek: Anadolu’nun birçok yöresinde çalınmaktadır. Darbukanın çömlekten (topraktan)
yapılmış şeklidir. Yörelere göre deblek, dümbek gibi adlar almaktadır. Anadolu coğrafyasında daha çok
kadınlar arasında düğünlerde ve çeşitli eğlencelerde kullanılmaktadır (Karaol ve Doğrusöz 2013:2). Kimi
yerlerde darbuka ile eş anlamda kullanılır.
Darbuka: Yörelere göre, ”dümbek, deblek, güp, küp, dümbelek, dönbek” adını taşıyan darbuka,
bir ritim çalgısı olarak çok popülerdir. Tek başına çalındığı gibi diğer çalgılara da eşlikçi vazifesi görür.
Çeşitli büyüklükte ve metal ya da farklı materyallerden yapılabilir; keçi veya dana derisinden işlenen deri
ile ya da bir çeşit sert plastik ile kaplanır. Kadınlar arasındaki çeşitli kına geceleri ve eğlencelerde ritim
çalgısı olarak kullanılır.
Sonuç Anadolu düğünlerinde başta tef olmak üzere, tek tarafına deri gerili vurmalı çalgılar; başta
kaşık olmak üzere, avuç içinde çalınan ya da parmaklara takılarak icra edilen çalgılar ve diğer vurmalılar
yaygın bir kullanıma sahiptir. Bununla birlikte çalpara, delbek gibi çalgılar ise yok olmaya yüz tutmuştur.
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ERMENİSTAN: TÜRK DÜNYASINA KARŞI MİLLİYETÇİ İDEOLOJİDEN TEK ULUSLU VE
MONOETNİK DEVLETE DOĞRU
Doç. Dr. Gaffar ÇAKMAKLI MEHDIYEV



Özet: Son Yüzyıllarda Rusya'nın Kafkasya'ya sahip olmak ve sonra buradan sıcak denizlere inmek için bu
coğrafyada elde maşa rolü oynayacak bir millet gerekiyordu. Bu iş için cazip millet Ermeniler oldu. 18131828 yıllarında Rusya ile İran arasında olan iki savaşın (1804-1813, 1826-1828) sonunda imzalanan Gülistan
(12 Ekim 1813 yıl) ve Türkmençay (10 Şubat 1828) anlaşmaları Azerbaycan halkının tarihinde trajik rol
oynamış ve Azerbaycan'ın parçalanmasına yol açmıştır. Azerbaycan'ın kuzeyi Rusya, güneyi ise İran'ın
yönetimine geçmiştir. Türkmençay anlaşmasının XV maddesine gereğince İran'dan Ermenilerin Erivan,
Karabağ ve Nahçıvan'a toplu şekilde tehcir edilmesine başlandı. Bunun sonucunda bu arazilerde tarih
boyunca yerleşik olan Azerbaycan Türkleri kendi yurtlarından mahrum ediliyordu. Türkmençay
anlaşmasından hemen sonra imparator I. Nikolay 1828’in 21 Mart’ında Erivan ve Nahçıvan hanlıklarının
arazisinde "Ermeni eyaleti" kurulmasına ilişkin emir imzaladı. Bu emre göre o zaman 7 bin 331 Azerbaycan
Türkü’nün ve 2 bin 369 Ermeni'nin yaşadığı Erivan şehri de "Ermeni eyaleti" bünyesine dâhil ediliyordu.
Türkiye ile savaşların (1828-1829, 1877-1878) sonunda tarihi 1829-1830 yılları arasında Güney Kafkasya'ya
(Nahçıvan, Karabağ, Erivan) 40 bin İran, 84 bin 600 Osmanlı Ermenisi bu arazilere yerleştirildi. Tüm bunlara
rağmen XIX yüzyılın sonunda Erivan eyaleti (gubernatorluk-Rusça) Azerbaycan Türklerinin sayısına göre
Bakü ve Yelizavetopol (Gence) eyaletlerinden sonra Kafkasya'da üçüncü yeri tutuyordu. Şimdi
Ermenistan’da yerleşik olan Müslümanlar, Azerbaycan Türkleri böyle göç ve sürgün facialarını yaşamağa
başladılar. Azerbaycan tarihinde yaşanmış en büyük facialar 1905-1907 ve195-1920’lerde de devam etti
1920 yıllardan başlayarak 30 yıla yakın süren represyon (sürgün, baskı) olmuştur. Öyle ki, bu yıllarda
Azerbaycan Cumhuriyeti topraklarında insan haklarına aykırı kanunlar uyarınca totaliter devlet rejiminin
işlediği despotluk, şiddet sonucunda yüz binlerce masum insan, genellikle ulusal kendini tanıma ve milli
devlet inancına, siyasi rejimin diktatörlüğüne değil, milli duygu ile düşündüğüne göre represyonlara maruz
kalmıştır.
Bu süreçler zarfında Ermeniler Batı Azerbaycan'da yaşayan Azerbaycanlıların yüzlerce yerleşim noktasını
yerle bir ederek, 30 bine yakın evi yıkmışlar ve ihtiyar, çocuk ve kadınların da aralarında bulunduğu 140 bin
kişiyi vahşice öldürdüler, 750 binden fazla Azerbaycanlı Ermenistan’dan ( Batı Azerbaycan'dan) göç ettirildi.
1988 yılında ise 220 binden fazla Azerbaycanlı Ermeni vahşetine tahammül edemediğinden doğup
büyüdükleri kendi ana topraklarını terk etti. Bundan sonra Ermeniler Batı Azerbaycan'dan Azerbaycanlıların
izini kaybetmek üzere buradaki mezarlıkları, tarihi kültür varlıklarını, dini ibadet yerlerini, okul, hastane ve
diğer binaları yerle bir ettiler. Sadece 1988‘den sonra Ermenistan’da (Batı Azerbaycan'da) Ermeniler
Azerbaycanlılara ait 2000'den fazla mezarlık yıkmışlar.
Anahtar kelimeler: Ermenistan, Azerbaycan Türkleri, Erivan hanlığı, “Türksüz Ermenistan”, Kafkasya,
Doğu Anadolu
Armenia: from Nationalist Ideology Against Turkish World to Mononational and Monoethnic
Country
Abstract: In the last century Russia for have power in Caucasus needs nation. Armenian was attractive for it.
The two wars between Iran and Russia in 1813-1828 years (1804-1813, 1826-1828) and signed at the end of
the Gulistan (October 12, 1813) and Turkmenchay (February 10, 1828) agreements have played a tragic role
in the history of the Azerbaijanis. As result north Azerbaijan transferred to Russia, south Azerbaijan
transferred to Iran. According XV article of Turkmenchay agreements Armenians of Iran transferred to
Yerevan, Nagorno-Karabakh and Nakhchivan. As a result Azerbaijanis had to leave the homeland where the
live through of history. After Turkmenchay agreement on March 21 1828 year emperor Nicholas I signed
establishment of "Armenian province" in Yerevan and Nakhchivan. According of it 7 thousand 331
Azerbaijani Turks and 2 thousand 369 Armenians included in "Armenian province". After the war with
Turkey (1828-1829, 1877-1878) in 1829-1830 years 40 thousand Iran Armenians and 84 thousand 600
Ottoman Armenians relocated to Southern Caucasus (Nakhchivan, Karabakh, Yerevan). However, despite
this relocated Yerevan still was third city with Azerbaijani Turks population after Baku and Yelizavetopol
(Ganja). Now on Muslims and Azerbaijani Turks of Armenia began tragedy migration of their homeland.
The large tragedy of Azerbaijan history continued 1905-1907 and 1915-1920 years and since 1920’s nearly
30 years repressions was continuing.
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In these years Armenians destroyed 30 thousand Azerbaijani homes of Western Azerbaijan, 140 thousand
people including children, olds and women was killed, 750 thousand Azerbaijanis had to leave their
homeland. Also in 1988 year 220 thousand Azerbaijanis leave their homeland after the Armenian
racial discrimination. Then Armenians for lost scent of Azerbaijanis started destroy schools, historical
cultural heritage and other buildings. Only after 1988’s 2000 Azerbaijani cemetery destroyed by Armenians
in Western Azerbaijan.
Keywords: Armenia, Azerbaijani Turks, Erivan khanate, "Armenia without", the Caucasus, Eastern Anatolia

Bugünkü Ermenistan Cumhuriyeti 1724-1828 yılları arasında Azerbaycan Türklerinin sayı
çoğunluğu oluşturduğu ve her zaman egemen oldukları Erivan hanlığı arazilerinde kurulmuştur. 1828
yılında Erivan hanlık arazileri Rusya’nın terkibine dahil edilenden sonra burada bir vilayet oluşturuldu ve
buraya İran ve Osmanlı topraklarından Ermeni aileleri göç ettirilmeğe başlandı. Bir yıl sonra bu vilayetin
adı “Ermeni eyaleti” olarak değiştirildi. 1828 yılında Rusya-İran arasında imzalanan “Türkmençay”
anlaşmasından sonra İran’dan Erivan’a, Karabağ’a ve Nahçıvan’a Ermenilerin göçü hızlanmıştı. 1829
yılında Edirne’de varılan anlaşmasından sonra ise Osmanlı topraklarından Ermenileri Karabağ ve Erivan
Hanlığının topraklarına göç ettirerek buraya yerleştirmeğe başladılar. Yalnız bu anlaşmaya göre, 84 bin
Ermeni Karabağ ve diğer çevre topraklara yerleştirildiler. 1978 yılında Ermeniler İran`ın Marağa
bölgesinden Dağlık Karabağ`ın Akdere (Mardakert) ilçesine (rayonuna) göçettirmelerinin 150 yılını
Marağa köyünde törenle kutlamıştılar ve bu tarihin şerefine orada bir anıt da dikmiştiler. Üzerinde
“Marağa-150” basılmış bu taç anıt kanıtlıyordu ki, Ermenilerin Erivan ve Karabağ topraklarına yerleşme
tarihi tamı tamına 150 yıldı. Ermeniler 1988 yılında bunun onların lehinde olmadığını anlayarak bu anıtın
üzerindeki “Marağa-150” yazısını yoketmişler. Bugün Erivan hanlığının eski arazilerinde buranın kadim
ve eski sakinlerinin yaşamaması bir ırkçı ideolojinin sonucu olarak kabul edilmelidir. Bu ideoloji antiTürk bakış açısından şekillenen düşmanlık ideolojisidir.
Çağdaş Ermeni devlet ideolojisinin formalaşmasında Ermeni milliyetçi akımlarından her birinin
katkısı olmuştur. Farklı zamanlarda ve farklı şartlarda ortaya çıkmalarından asılı olmayarak bu ideoloji
bir merkeze tabi olmuştur. Merkez Ermeni Kilisesi olmuştur. Nasıl oldu da bu arazilerden Türkler
kovuldu ve Türk izleri yok edildi. Bir anlık tarihe başvuralım. Bunun için, 1590 ve 1728 yılına ait
Osmanlı kayıtlarında, Revan Eyaletinin (Bugün Ermenistan olarak adlandırılan ülke) demografik yapısı
içerisinde, Türk nüfusun büyük bir çoğunluk oluşturduğu görülmektedir. Bölgenin yer adlarına
(Toponim) bakıldığında bile, yerleşim birimlerinin çoğunun Türkçe olduğu görülür. Bu durum bütün
Ermenistan için geçerlidir. Aynı durum, Iğdır ve civarı (Sürmeli Kazası) için de geçerlidir. Bölgedeki yer
isimlerinin Türkçe menşeli olması gerçeğini Ermeni tarihçisi Zaven Gorgodyan’ın, 1932 yılında
Erivan’da Ermenice basılmış “1831-1931 Yılları Arasında Sovyet Ermenistan’ın Ahalisi” adlı kitabında
Ermenistan’da kayıtlı 2310 yerleşim yerinden 2000’nin adının Türk menşeli olduğu kaydedilmiştir. Fakat
Rusya’nın Kafkasya'daki askerî başarısızlıkları onun Ermenilerin planlı meskunlaştırılması politikasını
bir süreliğine dondurdu. Türkmençay anlaşmasının sonucu olarak 40.000 Ermeni Azerbaycan'ın çeşitli
bölgelerinde iskân ettirildi. 1829 yılındaki Edirne barışının sonuçlarına göre ise, Osmanlı İmparatorluğu
topraklarında yaşayan 90.000 Ermeni de Azerbaycan'da yerleştirildi. Onlar Nahçıvan, Erivan ve Karabağ
hanlıklarında iskân ettirildi. 1 Ünlü Rus diplomatı, Rusya İmparatorluğu'nun İran'daki Büyükelçisi,
Griboyedov Ermenilerin Güney Kafkasya'ya aktarılmasında aktif yer almıştır. Uzun yıllar Kafkasya'da
gazetecilik yapan V. L. Veliçko ise 19. yüzyılda Kafkasya'da yaşayan halkları ve son derece kritik olan
bölgenin siyasi ve sosyal durumunu inceleyerek “Kafkasya” adlı eserinin Ermenilere ayırdığı bölümünde
dikkat çekici hususlara değinmistir. Günümüzde hâlâ tartışılan "Büyük Ermenistan" veya "Denizden
Denize Büyük Ermenistan" idealinin anlaşılması, Ermeni milliyetçiliğinin tarihî boyutlarının çok yönlü
bilinmesi ve kavranması ile mümkündür. Adına Ermenistan denilen ülkeden diğer halkların çıkarılması
bu ideolojinin gerektiği bir hareket idi. Artık 1918’de Eylül ayından itibaren Zengezur üzerine hücumlar
yeniden başladı. Rut, Darabe, Ağudi ve Vağudı köyleri tamamen dağıtıldı, Arkhalı, Şyagur, Melikli,
Pulkent, Şeki, Kızılcık köyleri ise çok zarar gördü. Bu köylerde toplam 500 kişi Ermeniler tarafından
öldürüldü. 1918 sonlarında ise Zengezur’da Azerbaycan Türklerinin yaşadığı 115 köy dağıtıldı. Toplam
7739 kişi olmak üzere 3257 erkek, 2276 kadın ve 2196 çocuk öldürülmüştü. Andanik, Khmbapet Dro ve
Hamazasp’ın silahlı çeteleri yüzlerce köyü yakmış, insanları öldürmüş veya zorla göç ettirmişti. Ağustos
1918’de Iğdır ve Eçmiadzin’de 60 köy Dro’nun silahlı çeteleri tarafından yağmalandı.1918–1920 Taşnak
iktidarı zamanı Ermenistan’da yaşayan 575.000 Azerbaycan Türk’ünün 565.000’i katledilmiş veya zorla
göç ettirilmişti. Bazı Ermeni araştırmacıları da bu verileri onaylamaktadır: “1920’de Sovyet hükümeti
1
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zamanı Taşnakların yürüttüğü politika sonucu burada 10.000 kişiden biraz fazla Türk kalmıştı. 1922’de
60.000 göçmen geri döndükten sonra Azerbaycan Türklerinin sayısı 72.596 kişi olmuştur”. Türklerin
toplum halinde yaşadıkları 5 kazadan - Aleksandropol, Nor-Bayazet, Eçmiadzin, Erivan, Şerur-Dereleyez
- kazalarından başka Yelizavetpol idari birimine giren Zengezur kazası (sonralar Qafan, Sisyan, Gorus,
Megri adlı bölgeleri), Kars iline dâhil olan Ağbaba bölgesi (sonraları Amasiya bölgesi), Tiflis idaresine
dâhil olan Lori-Pembek bölgesi (sonraları Alaverdi, Stepanavan, Kalinino, Noyamberyan bölgeleri),
Yelizavetpol quberniyası Kazak kazasının Dilican deresi (sonraları Şemseddin, İcevan, Dilican
rayonlarının arazisi, ayrıca Krasnoselsk bölgesi Akstafa (Gedikçay havzasının Azeriler yaşayan köyleri)
birleştirilerek Ermenistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti düzenlendi.. Genellikle, bu sınırlar içinde Ermeni
nüfusu 1831 yılında 161,7 bin kişi, 1879 yılında 797,9 bin kişi, 1913 yılında 1000,1 bin kişi, 1920 yılında
720 bin kişi, 1922 yılında 782 bin kişi, 1926 yılında 881,3 bin kişi olmuştur. 1926 yılı nüfus sayımında
gösterilmiştir ki, bu bölgede 84,5 bin kişi Azeri nüfus yaşamıştır. Azerilerin sayısı yüzde 9,5 kadar
inmiştir. Bunların 60 bin kişi kadarı 1920 yılından sonra önceki yurtlarına döndüler. Ermenistan'ın bu
sınırları içinde Azerbaycan Türklerinin 1916 yılında 333 bin kişiden 1926 yılında 84,5 bin kişiye inmesi
gösteriyor ki, Ermenilerin 1918-20 yıllarında İrevan idaresinde yaptıkları soykırım Zengezur kazasından
ve diğer bölgelerden de boş geçmemiş. Demek ki, Ermeniler tarafından planlı olarak gerçekleştirilen
jenosit politikası sonucunda Azerbaycanlıların kaybı 260 bin kişiden fazla olmuştur. O yüzden de şöyle
bir sonuca varabiliriz: 1916- 1926 yılları arasında Azerbaycanlı nüfusun artışı en az 10-12 bin kişi
olabilirdi. Bu rakam 1926 yılındaki mevcut sayıdan çıkarılıp telef olanların ve mültecilerin sayısına
eklenmelidir.
İkinci Dünya Savaşından sonra Sovyetler Birliği'nin Türkiye'ye karşı toprak iddiaları ve bu süreçte
Ermenilerin etkin katılımı sonuçta Azerbaycanlıların kaderinde trajik olaylara neden oldu. 1945 yılının
Kasım’ında ÜİK (b) P MK Siyasi Bürosu yurtdışında yaşayan Ermenilerin Sovyet Ermenistan'ına
dönmesine (repatriasiyasına) izin verdi ve 2 Aralık'ta SSCB Sovyet Halk Komiserleri'nin ilgili kararı
basında yayınlandı. Bu adım, Sovyet yönetiminin Türkiye'ye karşı toprak iddialarını esaslandırmaya
çalışması ile ilgiliydi. Stalin Ermenistan'a yaklaşık 300-400 bin Ermeni göçürmek suretiyle tüm dünyaya
beyan etmek istiyordu ki, “bakınız Ermeniler kendi vatanlarına dönmüşler, fakat onların yaşaması için yer
yoktur. Türkiye Doğu vilayetlerini vermelidir”. SSCB'nin Türkiye'nin doğu vilayetlerine ait iddiaları
V.Molotov tarafından Türkiye Büyükelçisi S.Sarper’le 7 ve 18 Haziran 1945 tarihli konuşmalarında
duyurmuştu. Acilen SSCB'nin Türkiye'den koparmaya hazırlandığı arazilerin alanları ölçülmeye başlandı,
ilgili haritalar tertip edildi, bu toprakların Ermenistan ve Gürcistan arasında bölüştürülme çalışması
yapıldı. SSCB Dışişleri Komiserliğinde 1945 yılının Ağustos ayında hazırlanmış belgeye uygun olarak
Türkiye'den toplam alanı 26 bin kilometre olan toprak kopartılmalı idi. Onun 20,5 bin km. karesi
Ermenistan'ın, 5,5 bin km. karesi ise Gürcistan'ın payı olmalı idi. Savaştan zaferle çıkmış Sovyetler
Birliği Türkiye'den Kars ve Ardahan topraklarını alacağına o kadar emindi ki,hatta Siyasi Büro
A.Koçinyan isimli birisini Ermenistan Komünist Partisi'nin Kars İl Komitesi Sekreteri görevine atamıştı.
Fakat Türkiye'nin kendi topraklarının savunma meselesinde kararlılığı Sovyetlerin planlarını bozdu.
Ayrıca, Sovyetler Birliği Ermenistan'a gerekli sayıda yabancı ülkede yaşayan Ermeni göç ettiremedi.
1947 yılında çeşitli ülkelerden Sovyet Ermenistan'ına aktarılmış (repatriasiya edilmiş) Ermenilerin sayısı
sadece 60 bin kişi idi. Onlar da, buradaki durumu görüp geri dönmeye çalışıyorlardı. İş öyle bir noktaya
geldi ki, yüzlerce Ermeni, devlet sınırlarını ihlal ederek Türkiye'ye kaçtı. Bu durumda, göçürülmüşlerin
(repatriantların) ev, barınak sorununu iyileştirmek, onlara toprak vermek amacıyla 23 Aralık 1947 yılında
Azerbaycanlıları Ermenistan'dan Azerbaycan’a göçürmek (sınır dışı etmek) konusunda malum karar
verildi. Göçürülenlerin evlerini, mallarını mülklerini ellerinden zorla alıyorlardı. Sibirya'ya ve
Kazakistan'a sürgün edilenler gibi, onlara da beraberinde zaruri eşyalarını almaya izin veriyorlardı. 3
Mart 1948 tarihinde Ermenistan'ın SSC İçişleri Bakanlığı'nın hazırladığı ve Bakan Grigoryan’ın
imzaladığı Ermenistan Azerbaycanlı nüfusu arasında "Azerbaycan SSR 'e göçürülme ile ilgili durum
hakkında" raporunda Azerbaycan Türklerinin bu büyük trajediye tepkilerini daha net yansıtıyor. Bu
belgenin ayrıntılarına dikkat edelim:
Sovyetler Birliği Bakanlar Kurulu 23 Aralık 1947 tarih ve 4083 sayılı kararla, Ermenistan'da
yaşayan Türkleri "Azerbaycanlı" adı altında Azerbaycan'ın Kura-Aras Ovasına sürgün ettiler. Aynı
Bakanlar Kurulu iki-buçuk ay sonra, Stalin'in imzasını taşıyan 10 Mart 1948 tarih ve 754 sayılı kararla,
daha önceki kararın uygulamaya konmasını sağlamıştır. Karardan sonra, Ermenistan'daki Azeriler oradan
çıkarılmaya başlanmış ve işlem Stalin'in ölümüne kadar devam etmiştir. Söz konusu dönemde 150 bin
Azeri ata yurtlarından kovulmuştur. Ermeni tarihçilerine göre, geçen asrın başlarında, Ermenistan'daki
2300 köyün 2000'ini Azeri köyleri oluşturmaktaydı.
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1988'de Ermeniler, ülke nüfusunun % 88. 6’sını oluşturuyordu. Asrın başlarında Ermenistan
toprakları 9 bin kilometrekare idi, Azerbaycan toprakları sayesinde bu 29. 8 kilometrekareye yükselmiştir.
Buna, Ermenilerin son zamanlarda işgal ettiği topraklar dâhil değildir. Ermeni ırkçı saldırılarının
liderlerinden olan Zori Balayan diyor ki: “Zamanında biz Erivan’ı fethettik ki, buradan Bakü’ye
yürüyelim. Bunu da başaracağız, sırada Batı Ermenistan vardır. Ermeni halkı bu toprakları kurtarmak için
güçlenecek.”
Sonuç
İki asır devam eden kovma ve göçürme sonucunda, tahminen 2 milyon Azerbaycan Türk’ü
Ermenistan'daki tarihî yurtlarından kovulmuş ve çeşitli bahanelerle buradan göçettirilmiştir. 1988'de
kovma işlemi tamamlanmıştır. Şimdi Ermenistan'da tek bir Azerbaycan Türkü kalmamıştır. Ermeniler
“Ermenistan Ermenilerindir”, ”Türksüz Ermenistan” projesinin son aşamasını 1988’de hayata
geçirebildiler. 1948–1953 ve 1988’de Azerbaycan Türklerinin zorla göç ettirilmesiyle Sovyetler Birliği
Anayasasında öngörülen insan hakları, uluslararası hukuk normları ve millî eşitlik hukuku ihlal edilmiştir.
1936 SSCB ve Azerbaycan SSC Anayasalarında öngörülen (m.5) referandum yürürlüğe konmadan
buradan 144.654 kişi göç ettirilmiş, bütün milletlerin kanun karşısında beraberliği (m. 36) temin
edilmemiştir. Ermenistan’da hayata geçirilen etnik temizlemenin yeni dalgası SSCB’nin yıkılmasının son
yılarında meydana geldi. 1988’in kışından başlayarak Ermenistan’da Azerbaycanlılara karşı etnik
temizleme başlandı. “Türksüz Ermenistan” sloganı altında hayata geçirilen etnik temizleme sonucu
Ermenistan yönetiminin onayıyla şu anki Ermenistan adlanan devletin topraklarından 40 bin 897
Azerbaycanlı ailesi, 185 bin 519 Azerbaycanlı zorunlu olarak tasfiye edildi. Onların hepsi evlerinden ve
sahip olduklarından mahrum bırakıldı.Bunlar 1988’de yaşandı. Sonraki yıllarda bu siyaset devam ettirildi
ve 1992 yılına kadar Ermenistan’da yaşayan 250 bin Azerbaycanlı sonuncusuna kadar kendi evlerini terk
etmek zorunda kaldılar.
Göç sırasında insanlar öldürülüyor ve yaralanıyorlardı. Sadece 3 gün içinde, 27-29 Kasım 1988’de
Ermenistan SSC’nin Gugark, Spitak ve Stepanavan kentlerinde 33 Azerbaycan Türkü öldürülmüştü.
Genel olarak, Azerbaycan Cumhuriyeti Savcılığı’nın verdiği bilgiye göre, 1988-1989 yıllarında
Ermenistan’da yürütülen etnik temizleme siyaseti sonucu 216 Azerbaycanlı öldürülmüştü. Onlardan 49’u
dağlarda donarak ölmüş, 41’i dövülerek, 35’i edilen işkencelerden sonra öldürülmüş, 115’i diri diri
yakılmış, 16’sı kurşuna dizilmiş, 10’u hakaretlere dayanamayarak intihar etmiş, 2’si Ermeni doktorlar
tarafından hastanede öldürülmüş, 3’ü suda boğulmuş, 1’i asılmış, 1’i azaplardan kurtulmak için intihar
etmiş, 1’i elektrikle öldürülmüş, 2’sinin başı kesilmiş, 29’u kasıtlı olarak otomobilin altına atılarak
öldürülmüş, 3’ü hastanedeyken sağlık hizmeti gösterilmediğinden ölmüş, 8’i kaçırılmış ve kaybolmuştu.
Öldürülmüş Azerbaycanlıların tek suçu onların Türk olmasıydı. İnsan Hakları Bildirisi’nin ikinci
maddesine göre, her bir insan ırkı, derisinin rengi, cinsiyeti, dili, dini, siyasi görüşü, milliyeti, sosyal
durumu ne olursa olsun, tüm hak ve özgürlüklere sahiptir. Ama yukarıda gösterilenler insan hak ve
özgürlüklerinin ihlalinin sıradan bir durumunu yansıtmıyor. Yüzyılın başlarından başlayarak planlı
şekilde Azerbaycanlılara karşı hayata geçirilen etnik temizleme idi.
1988-1989 yıllarında Azerbaycan Türklerinin katliamı - bir merkezden yönetildiği ve yapıldığı için
bu seneler zarfında vuku bulan olayların aşamaları ve karakteri Ermenistan’ın tamamı için aynı idi. Her
tarafta ilk başta Ermeni haydut çeteleri polisin ve il başkanlarının kontrolü ve katılımı ile Azerilerin
evlerini basıyor, onların çıkıp gitmesini talep ediyorlardı.
1988-1989 yılları arasında Batı Azerbaycan’da (Ermenistan) çalışan Azerilere işyerlerine, onların
çocuklarına ise okullarına girmelerine izin verilmiyor, dükkan ve pazarlarda Azerilere gıda vs. satılmıyor,
Azerilerin elektriği, telefonu, suyu, gazı kapatılıyor, yaşam koşulları zor hale getiriliyordu. Bu gerçek
manevi, psikolojik bir terördü, sık sık fiziksel teröre de dönüşüyordu. Ermenistan Yüksek Sovyeti başkan
yardımcısı Hovhannes Bağdarasyan'ın başkanlığında yer adlarının değiştirilmesine başlandı. 1991'de de
Ermenistan Cumhurbaşkanı Levon Ter-Petrosyan'ın emrine uygun olarak 90 Türk köyüne Ermeni isimleri
verildi. Ermenistan’dan Türk izinin silinmesine son 20 yılda daha da hız verilmiştir. Bugün Ermenistan
tek uluslu, monoetnik devlete dönüştürülmüştür.
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ERKEN CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRKİYESİ SANAT ORTAMINDA "KADIN SANATÇI"
KAVRAMI VE MİHRİ MÜŞFİK’İN KONUMU
Yrd. Doç. Dr. Gökçen Şahmaran CAN 
Yrd. Doç. Dr. Tahir ÇELİKBAĞ
Özet: "Kadın sanatçı" kavramı bildiride irdelendiği gibi, cinsiyet ayırımcılığının uygulandığı ataerkil
toplumlarda kadının sanatçı olabilme ve sanatçı olarak kabul görme koşullarının sosyal, ekonomik ve
kültürel/ideolojik temellere dayandığını kabul eder. Modernleşme projesi içinde kadınlara verilen rol ve
yüklenen anlamlar, batılılaşmaya rağmen kültürel kimliğin korunması için stratejik bir araçtır. Batılılaşma
süreci ile birlikte öngörülmemiş bir şekilde kültürel dönüşüme uğrayan Osmanlı'nın son dönemi ve
cumhuriyet, uluslaşma sürecinde yeni milli değerler ve gelenekler yaratmaya, bunları yüceltme ve dayatma
politikalarıyla kendi kültürünü tanımlamaya girişmiştir. Bu bağlamda, Mihri Müşfik'in "kadın sanatçı"
kimliği, tarihsel dönemin bileşenleriyle yapılanan kendi dünya görüşü ve düşünce yapısının belirlediği
"kadın" kimliğini somut yaşam biçimine dönüştürmesiyle hayat bulan bir kimliktir. Henüz "kadın sanatçı" ve
"kadın sanatı" meselelerinin gündeme gelmediği dönemde onunun "kadın sanatçı" kimliği, Cumhuriyet
döneminde "kadın meselesi" olarak içselleştirdiği ütopyayı temsil etmesiyle anlam kazanır. Mihri Müşfik'in
sanatçılığı, bir var oluş idealini gerçekleştirmek üzerine kurulmuşçasına, sanatçının yaşamının bir dönemine
onun biricik tutkusu olarak hakim olmuştur. Cumhuriyet'in ilanı ve Kemalist devrimlerle uygar, batılı ve laik
bir "Yeni Türkiye" idealinin temellerinin atıldığı bir dönemde, "Cumhuriyet kadını" ideolojisine gönülden
"kadın benliğini" adamış olan Müşfik'in toplumsal konumu, aynı zamanda, dönem ideolojisinin kadın
meselesine yaklaşımının somut bir örneğidir. Ayrıca, kadının sınıfsal konumu, Osmanlı Aydınlanması gibi
daha geniş perspektiflerden bakabilmeyi de mümkün kılıyor. Mihri Müşfik'in olgunluk çağına geldiğinde
Cumhuriyet'in ilk kadın ressamı olarak sanat tarihi yazımında yer alması bu çözümlemenin varış noktasını
oluşturuyor.
Anahtar Kelimeler: Sanat Sosyolojisi, Sanat Tarihi, Feminizm, Toplumsal Cinsiyet, Kadın Kimliği, Kadın
Sanatçı
Early Republican Period Art Environment "Female Artist" Concept and The Turkey of Mihri
Müşfik's Location
Abstract: "Women artists" as the concept discussed in the article, gender discrimination of women in a
patriarchal society where artists can be applied and social conditions of acceptance as an artist, economic and
cultural / ideological agrees that based on the fundamental. role given to women in the modernization project
and loaded meanings, despite its discontents is a strategic tool for the preservation of cultural
identity.Westernization process with unforeseen somehow culturally last period of the Ottoman subjected to
conversion and the republic, to create a new national values and traditions in the nation-building process has
attempted to identify their own culture with them glorify and impose policy.In this context, Mihran Müşfik
the "woman artist" ID, which is structured with the historical period of the components that determine their
own worldview and mindset of "woman" identity is an identity that come to life with the conversion to
concrete life. Yet "woman artist" and "women's art" at the time when its agenda the issue of the "woman
artist" identity, the Republican era "women's issue" meaningful representation of the utopia as internalize.
Mihran Müşfik the artistry of kurulmuşça to realize the ideal of an existence on a period of the artist's life has
been dominated in his only passion. The proclamation of the Republic and civilized by the Kemalist
revolution, a western and secular "New Turkey" the foundations of the ideal in the period that the
"Republican woman" ideology wholeheartedly "female ego" dedicated to the Compassionate social position,
but also the concrete of the term ideology of the approach to women's issues It is an example. In addition, the
class status of women, it also makes it possible to be able to look at the broader perspective, such as the
Ottoman Enlightenment. Mihran when it comes to the maturity period Compassionate take place in the
Republic's first female writing the history of art as a painter creates the destination of this analysis.
Keywords: Sociology of Art, Art History, Feminism, Gender, Identity of Women, Women Artists
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Giriş
Feminizmin evrildiği uzun tarihsel süreç sonucu topluma kazandırdığı bilinç, kadın duyarlılığını
geri dönülmez bir biçimde uyandırmış ve tüm dünya ülkelerine yayılmasına neden olmuştur.
19. yüzyılda batı Aydınlanması'nın ve Fransız Devrimi'nin etkisi, hızlı bir değişim süreci
yaşamakta olan Osmanlı'da Genç Osmanlılar, Genç Türkler gibi hareketlerde kendisini göstermeye
başladığında, kadınların da cinsiyet ayrımcılığının farkına varıp bunu dile getirdiklerini gözlemliyoruz.
Batılılaşma süreci ile birlikte öngörülmemiş bir şekilde kültürel dönüşüme uğrayan Osmanlı'nın
son dönemi ve Cumhuriyet, uluslaşma sürecinde yeni milli değerler ve gelenekler yaratmaya, bunları
yüceltme ve dayatma politikalarıyla kendi kültürünü tanımlamaya girişmiştir. Kadınlar, bu dönüşüm
süreci içerisinde toplumdaki konumları resmi/eril söylem tarafından yeniden tanımlanan bireyler olarak,
kendi cinsleri adına ataerkil sisteme karşı söz alma girişimleri ile milliyetçi söylem içerisinde yer alma
arasında sürekli bir gelgit yaşadılar. Osmanlı/Türk kadını tüm zorluklara rağmen II. Meşrutiyet'ten
itibaren, batıya nazaran daha ılımlı da olsa, muhalif tavrını koymayı ve günümüze dek ulaşan bir birikim,
bir gelenek olarak kadın hareketini oluşturmayı ve yaşatmayı başardı.
"Osmanlı toplumunda kadın sorunu, dinsel hükümlerin ağır bastığı, hatta bazen fanatizmin hüküm
sürdüğü kentsel çevrelerde bir baskı hedefi olarak ele alına gelmişti. Oysa Anadolu geleneklerinde
kadının toplumsal güç ve yerinin büyük ve etkin olduğu bir geçmişe sahip olduğu bilinir. Bu gelenekler
bazı kırsal yöreler, bazı tarikat çevreleri ve giderek çağdaş uygarlaşmaya adım atılan üst toplum
tabakalarında süregelmiş ya da canlandırılmıştı.
Osmanlı kent toplumunda kadın sanatsal yeteneklerini süslemeci el işçiliği alanında
yoğunlaştırmış, 19. yüzyıl içinde kızlarının birer Batılı hanımefendi gibi yetişmesini isteyen yüksek
tabaka, bu amaçla levanten, azınlık ya da ecnebi çevrelerle ilişki kurmuş, kızları için özel eğiticiler tutan
zengin aileler, kızlarının Avrupa'ya gidebilmesini bile sağlamışlardı."(Tansuğ: 1996, s.135-136)19.
yüzyılda kız okullarının erkek okulları kadar geniş olanaklara sahip olduğu söylenemez. Bu nedenle
kızlara verilen eğitimin sınırlı olduğu düşünülebilir. Bu sınır, Amerikan koleji ya da herbiri Katolik
kilisesinin organizasyonuna bağlı olan Fransız kız okulları gibi kurumlarla aşılmıştı. Diğer yandan
okumuş, eğitim almak isteyen Türk kızlarının yeni uyanan milli akımlar çevresi içine girdikleri, toplumsal
yaşamda kendilerine yer edinmek istemeleri dikkati çeker. Müzikte ve özellikle resim alanında yer almak
isteyen ve bu yönde ailelerince de teşvik edilen Türk kızları, kendilerinin de sanat eğitimi almaları
gerektiği konusunda bilinçlenmişlerdi.
Bu bağlamda, modernleşme sürecinde Türkiye'de Cumhuriyet'le birlikte inşa edilen kadın
kimliğiyle kadın sanatçı kimliğinin bir tutulduğunu gözlemliyoruz. Türk resim tarihinin ancak 20.
yüzyılın başında müslüman Türk kadınlarının bazı etkinliklerinden söz edebileceğimiz başlangıçları
vardır. Oysa 19. yüzyılın sonlarında İstanbul salonları sergilerinde, azınlık yabancı kadınların yapıtları
sergilenmiş ve övgü almıştır. Örneğin, bir Türk kızı olarak genç yaşta ölen ilk kadın resim öğretmeni
Müfide Kadri Hanım'ın eserleri, babası tarafından sergilendiğinde ancak farkedilmiştir (Tansuğ: 1996, s.
136-137).
Kızların henüz Sanayii Nefise Mektebi'ne kabul edilmedikleri bir dönemde, ilgili resmi makamlara
başvurarak yoğun girişimlerde bulunan ve 1914'de bu isteklerini karşılamak üzere kurulan İnas (Kız)
Sanayii Nefise Mektebi'nin müdüreliğine atanan Mihri Müşfik (ya da Mihri Besim) Hanım, 20.yüzyıl
Türk resim tarihinin, önemli isimlerinden biridir.
1. Mihri Müşfik'in Yaşam Öyküsü ve Sanatının Mevcut Sanat Ortamına Dahil Olması
Mihri Müşfik Hanım, Türkiye’de çağdaş resim çalışmalarını ilk başlatan kadın ressamdır. Özellikle
tanınmış kişilerin portrelerini yapmasıyla tanınmıştır. Portresini yaptığı kişiler arasında Mustafa Kemal
Atatürk (Resim 1.) ve Papa XV. Benedict de vardır. Kız öğrencilerin devam ettiği, Güzel Sanatlar
Akademisi olan İnas Sanayii Nefise Mektebi'nin ilk kadın yöneticisi olup; pek çok kadın ressamın
yetişmesine emeği geçmiştir. Elde bulunan pek az resminden Mihri Müşfik hanımın sağlam bir deseni
olduğu ve portre ustalığına yöneldiği anlaşılmıştır. Resme olan tutkusu nedeniyle aristokrat yaşamını terk
edip, bohem ve yoksul bir yaşam sürmüştür. Ressam Hale Asaf'ın teyzesidir. 1886 yılında
İstanbul'da, Kadıköy'ün Bahariye semtindeki Dr. Rasimpaşa Konağı'nda dünyaya gelmiştir. Babası,
Askeri Tıbbiye'de ders veren ve "Tıbbiye Nazırı" veya "Tıbbiye Reisi" olarak da bilinen Dr. Çerkez
Ahmet Rasim Paşa'dır. Avrupaî bir eğitim görmüş, edebiyat, müzik ve resimle ilgilenmiştir. Fakat resme
olan ilgisi diğerlerine göre hep daha ağır basmıştır. Yaptığı bir resmi Sultan II. Abdülhamit'e takdim
edince (İleri: 2010) saray ressamı Zonaro'nun öğrencisi olmuş; kendisinden Beşiktaş'taki atölyesinde
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resim dersleri almıştır. Böylece Türkiye’de çağdaş resim çalışmalarını başlatan ilk kadın ressam unvanını
alır.
On yedi yaşındayken bir müzik dinletisinde tanıştığı İtalyan kökenli bir müzik şefinin
peşinden Roma'ya kaçar. Sahte pasaportla gittiği İtalya'da tanıdıklarının yanında bir süre kaldıktan sonra
sanat dünyasının merkezi sayılan Paris'e geçer(Mihri Hanım Biyografisi, Cicassiondiaspora.com).
Montparnasse Bulvarı' ndaki adreste kiraladığı yeri, hem ev; hem de atölye olarak kullanır. Portre ve
gravür ağırlıklı resimler yaparak ve evinin bir odasından aldığı kira ile geçimini sağlar. Kiracılarından
birisi, Bursalı Selami Paşa’nın Sorbonne'da Siyasi Bilimler öğrenimi yapmakta olan Müşfik Selami Bey
idi. Müşfik Selami Bey (İnegöllü) ile evlenen Mihri Hanım böylece sanat dünyasında bilinen "Mihri
Müşfik Hanım" adını almış olur.
İtalya ve Fransa’da çeşitli sanat okullarında ve atölyelerinde öğrenim gören Mihri Müşfik Hanım,
dışavurumcu bir anlayışla özgün portreler yapmıştır. Çağdaş resim akımlarını yakından takip ettiği
portrelerinde kübizmin ve ekspresyonizmin etkisi görülür. En önemli eseri sayılan Naile Hanım portresini
bu dönemde, 1908 - 09 yıllarını içeren uzunca bir süreçte meydana getirir. Eser, İttihat ve Terakki
Cemiyeti kurucularından, eski Viyana Sefiri, İstanbul şehreminlerinden (belediye başkanı) Ali Rıza
Bey'in annesi, Naile Hanım’ı betimlemektedir(Dostal, 2010, bugunbugece.com).
Mihri Hanım, Fransa ile borç anlaşması yapmak üzere Paris'te bulunan dönemin Osmanlı Devleti
Maliye Nazırı Cavit Bey ile bir davette tanışır. Cavit Bey'in Maarif Nazırı'na bir telgraf göndererek Mihri
Hanım’dan kızlar için açılacak güzel sanatlar okulunun kurulmasında yararlanılmasını önerince, Mihri
Müşfik Hanım 1913 yılında İstanbul Darülmuallimat (Kız Öğretmen Okulu) resim öğretmenliğine atanır.
Bu okul, Müslüman halkın kızlarının devam ettiği en yüksek eğitim kuruluşuydu. Burada, öğrencilerini
etkileyen ve sevilen bir öğretmen olur(Mihri Hanım Biyografisi, Cicassiondiaspora.com). Mihri Hanım,
bu kurumun resim atölyesine öğretmen oldu ve matematikçi Salih Zeki Bey'den sonra Ömer Adil Bey ile
birlikte okulun müdürlüğüne getirildi. İnas Sanayi-i Nefise’nin ilk kadın yöneticisi olan Mihri Hanım'ın,
kızları açık havada resim yapmaya, modelden çalışmaya ve kadın ressamları ilk kez toplu bir sergi
açmaya teşvik etti. Zaman zaman çarşaf giysileri, zaman zaman çiçekli hasır şapkaları ve zarif
iskarpinleri ile alaturkalık ile alafrangalığı bir arada yaşayan Mihri Müşfik Hanım, kızlar için faaliyete
geçirilen resim atölyelerinde güçlü iradesi ve zeka dolu kişiliği ile etkin olmuştur. Mihri Müşfik'in
Türkiye'de başlattığını söyleyebileceğimiz ilginç olaylardan biri de, ilk kez çıplak kadın modelin kız
atölyesine girmesidir(Resim 2.). Mihri Hanım, girişkenliği ile atölyeye kadınlar hamamından model
getiriyor, bu konuda çekingen olan Türk hanımların yerine, daha cüretkar olabilen Rum ve Ermeni
hanımları ikna edebiliyordu. Çıplak model sorununu, Arkeoloji Müzesi'ndeki torsoları kullanarak
çözümlemeye çalıştığı biliniyor. Mihri Müşfik, bu yolda bile yapılan itirazları, torsoların beline peştemal
bağladığını söyleyerek karşılayabilecek kadar, zeki, mizah yönü yüksek ve cüretkardı(Tansuğ: 1996,
s.137-138). Ayrıca, pek çok kadın ressamın yetişmesinde katkısı oldu. Bu resamlardan bazıları Nazlı
Ecevit, Aliye Berger, Fahrelnisa Zeid'dir.
İstanbul’da bulunduğu dönemde, İbrahim Çallı, Hikmet Onat, Fikret Adil, Namık İsmail gibi
ressamların yanı sıra Tevfik Fikret ile dost oldu. Edebiyat-ı Cedide şairlerinin yazdıklarını resimleyerek
bir “Edebiyat-ı Cedide Resmi” yarattı.
Mihri Müşfik Hanım, şiirleri resimlemenin yanı sıra Edebiyat-ı Cedideci şairlerin portrelerini çizdi.
1915’te Tevfik Fikret’in ölümü üzerine yüzünün kalıbını alarak heykelini yaptı. Bu, Türkiye’de yapılan
ilk mask çalışmasıdır. Mask, Aşiyan Müzesi'nde sergilenmektedir.
1919 yılında aniden İtalya’ya gider. Bu ani gidişinin nedeninin, İttihat ve Terakki
Cemiyeti mensuplarıyla olan yakın ilişkilerinin, onu işgal altındaki İstanbul’da zor duruma düşürmesi
olduğu sanılmaktadır. Mihri Hanım’ın, bu dönemde tutuklanan Hüseyin Cahit ve Cavit Beyleri ziyaret
etmesi, basında aleyhine yazılar çıkmasına neden olur. Bu kargaşa döneminde, bir yıl için gittiği
İtalya’dan geri döndüğünde, iki yıl daha İnas Sanayi-i Nefise’de ders verir. Bu arada kötü alışkanlıklar ve
sosyal çalkantılar nedeniyle Mihri Müşfik Bey ile iyi yürümeyen evliliği boşanma ile sona erer(Dostal,
2010; bugunbugece.com).
Mihri Hanım, 1922 yılında Yunan ordusunun denize dökülmesinin ardından Mustafa Kemal'i
mareşal üniformasıyla ayakta canlandıran yaklaşık 3m yüksekliğinde bir portresini yapar ve Çankaya
Köşkü'ne götürerek kendisine sunar. Bu, Cumhuriyetin ilanından sonra bir Türk ressam tarafından yapılan
ilk Atatürk portresi'dir. Daha sonra Yugoslav Kralı Alexander hatırasına Yugoslavya'ya hediye edilen bu
tablo, II. Dünya Savaşı sırasında Belgrad Sarayı'nın tahrip olması sonucu kaybolur; 1990’larda bulunur.
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1922 yılının sonuna doğru yeniden İtalya’ya gider. Portreler yaparak uzun süre yaşamını sürdürür.
Konu olarak hep ünlü kişileri seçmiştir. İtalyan şair Gabriele d'Annunzio ile birlikte olduğu dönemde
onun aracılığıyla birkaç kez Vatikan’a kabul edilir ve Papa’nın bir portresini yapar, ayrıca bir kilisenin
fresklerinin onarımında çalışır. Vatikan’da ilk kez bir Papa, başka dinden bir kadın ressama poz vermiştir.
Bu tablo yeni Papa’nın seçimine kadar Vatikan Müzesi’nde kalır.
İtalya’dan sonra Paris’e geçen Mihri Hanım, bu dönemde "Çingene" (Resim 3.) isimli
tablosunun Louvre Müzesi'ne kabulü ile mutlu olur (eserin bir kopyası İstanbul Resim ve Heykel
Müzesi'ndedir) ancak kız kardeşi Enise Salih Hanım'ı ve yeğeni Hale Asaf'ı kaybettikten sonra Paris’te
yaşamak istemez. Ülkesinde ise kendisine karşı baskıcı bir tutum olmasından ötürü ABD'de yaşamayı
tercih eder. Bir süre New York, Washington, Chicago'da üniversitelerde konuk resim profesörlüğü yapar
ve zengin Amerikan ailelerine özel dersler vererek geçimini sağlar. 26 Aralık 1928 tarihli Cumhuriyet
Gazetesinin haberine göre New York’un Geroge de Maziroff Galerisi’nde bir de kişisel sergi düzenler.
Yaşlılığı yoksulluk içinde geçer ve 1954’te New York'ta yaşamını yitirir.
2. Dönemin Sosyo-Kültürel Yapısı İçerisinde Mihri Müşfik'in Sanatına Dair Gözlemler
19. yüzyılın ikinci yarısından sonra Türk resim sanatında kadın figürünün ortaya çıkmasında,
Tanzimat'ın getirdiği, kadınların eğitim yoluyla toplumsal yaşama katılımının arttırılması düşüncesinin
büyük etkisi vardır. Tanzimattan sonra, orta sınıftan kız çocukları, büyük şehirlerdeki devlete ait kız
okullarında, üst sınıf ise, "konaklarında" özel eğitim görmeye başlamışlardır. İlk kadın ressamlar ve resmi
yapılan ilk kadınlar, eğitimli üst sınıfın üyeleridir. "Tuvalde betimlenen kadın figürleri, yeni bir kimliğin
temsilcileridir."(İnankur: 2001, S. 1). Bu yeni kadın kimliğinin, ilk Türk kadın ressam Mihri Müşfik'in
yaşamı ve eserlerinde somutlaştığını söyleyebiliriz. Babası, Mehmet Rasim Paşa'nın sağladığı olanaklar
ve özgürlük, sanatçının yaşamında belirleyici olmuştur. Bu sayede, ressam olmak için, İstanbul'da özel
dersler almış, sanat eğitimini Roma ve Paris'te sürdürmüş ve bu şehirlerin sanat ortamında yer alabilecek
kadar bireysel davranabilmiştir. Evlenerek İstanbul'a dönüşünden kısa bir süre sonra, üst sınıf İnas
Sanayi-i Nefise Mektebi'nin kurulmasına öncülük etmiştir. İstanbul'daki üst sınıf ailelerinin, kız
öğrencilerine eğitim verecek bir okul 1908'de ilan edilen II. Meşrutiyet'in getirdiği özgürlük ortamında
gerçekleştirilmiştir. Mihri Müşfik, 1914'te okulun ilk müdürü olmuş, eğitim müfredatını belirlemiştir.
İstanbul'daki yaşantısı, kendisinin de bir üyesi olduğu, Osmanlı toplumunun en üst sınıfı arasında
geçmiş ve bu sınıfı oluşturan harem kadınlarının, büyükelçi ve paşaların eşlerinin resimlerini yapmıştır.
Mihri Müşfik'in “Letta Asım Balo'ya Giderken” adlı resmi (Resim 4.), Asım Paşa'nın Avusturya'lı eşinin
portresidir. Bu resim, Asım Paşa'nın Sofya'ya büyükelçi olarak atanması sırasında çekilen bir fotoğraftan
yararlanılarak yapılmış olmalıdır(İnankur: 2001, s.6). Resimde dikkat çekici olan, Letta Asım'ın, giyimi
ve duruşuyla, aynı dönemdeki herhangi bir Avrupa ülkesinin büyükelçisinin eşinin dış görünüşüne sahip
olmasıdır. Ancak bu görüntü, tüm Osmanlı kadınlarının sahip olduğu özgürlüğü değil, üst sınıfın gizli
ayrıcalığını yansıtmaktadır. Figürün giysisinin dekoltesiyle bizi şaşırtan bu resim, halka sergilenmek için
değil, Letta Asım'ın evinde saklanmak için yapılmıştır. Letta Asım da diğer tüm üst düzey Osmanlı
kadınları gibi, konağında ya da saray gibi halka açık olmayan mekanlarda Batılı tarzda giyinebilirken,
sokağa çıkarken ferace, yaşmak ya da çarşaf giymek zorundaydı. Bu durum Osmanlı toplumundaki
kadının ikileminden, mahremde göreceli özgürken, sokaktaysa toplumun geleneksel kurallarına uymuş
gibi davranmak zorunluluğundan kaynaklanmaktaydı. Batılılaşmayla bazı haklara sahip olan Osmanlı
kadını, kimliğini, hala erkeğin yüzyıllardır değişmeyen egemen bakışıyla belirlediği sınırlar içerisinde
ifade edebilmekteydi. Mihri Müşfik’in Ahmet Rıza Bey’in Annesi Naile Hanım resmi (Resim 5.),
geleneksel bir Osmanlı kadınının portresidir. Naile Hanımın giysileri, oturuşu, elinde tuttuğu tespihi,
geçmişi yansıtmaktadır. Otoriter yüz ifadesi, Osmanlı toplumunda, kadınların yaşlanarak kazandığı gücü,
evindeki diğer kadınları yönetecek konuma gelmiş olduğunu göstermektedir. Resim, kafesli pencereleri
ve divanıyla bir Osmanlı evini betimlemekle birlikte, Naile Hanım’ın ceketi sırtını dayadığı duvardaki
Rokoko süslemeler ve perdenin kordonu gibi detaylarda, Batılılaşmanın izleri görülmektedir. Bu
ayrıntılar, geleneğin, Batılılaşmayı yüzeysel bir süs olarak algıladığını düşündürmektedir. Mihri
Müşfik’in kendi portresi, 20. yüzyılda sanatçının Batılı kimliğinin göstergesidir. Figürün duruşu ve yüz
ifadesi, Art-Nouveau döneminin grafik illüstrasyonlarını çağrıştırmaktadır. Sanatçının yaşlı kadın
portresinin gerçekçiliğiyse, Türk sanatında nadirdir. Mihri Müşfik, o yıllarda bahsedildiği üzere kendine
güvenen tavrı, kimlikli yapısı ve cesur davranışları ile farklı bir çizgiye sahiptir. Bu bağlamda sanatçının
tabloları da haliyle bu çizgiye uyan bir yaklaşımda olacaktır. Oysa bazı kaynaklar Mihri Hanım'ın
resimlerini Oryantalist akıma bağlamaktadırlar. Mihri Hanım, ilk kadın örgütlenmelerinin ortaya çıktığı
Fransa'da yaşamış ve burada sanat eğitimi almıştır. Buradan ilk kadın kolejlerinin kurulduğu sanat
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dünyasının akın ettiği Amerika’ya gittiği de belirtilmiştir. Söz konusu ülkeler, kadınların özel alanlardan
çıkarak, eğitim, geziler, sürgünler… vs. gibi nedenlerle göç ederek dışarıya açılmaya başladıkları
merkezlere işaret etmektedir. Kadınlar bu ülkelerde ilk kez kendi vücutlarını kontrol edebilme,
cinselliklerini özgürleştirebilme, bir kadın olarak masumiyet ve saflığın dışında fahişe olmadan baştan
çıkartıcı bir yapıya sahip olunabileceğinin farkına varmışlardır. Sadece erkek eliyle sunulan ya da
gösterilen olmaktan çıkmaya başladıkları, kendi ayakları üzerinde güç de olsa durmaya çalıştıkları bir
dönemde, açık fikirli, kendinden emin Mihri Hanım’ın bu gelişmelere duyarsız kalması elbette
beklenemezdi.
Bekar kadın fikrinin pek çok problemi ve eleştiriyi beraberinde getirdiği o yıllarda Mihri Müşfik’in
de eşinden boşanmış olması, farklı bir ülkede, o güne kadar erkeklere özgü yüksek sanatlar olarak
tanımlanan resim sanatı ile uğraşarak kendi ayakları üzerinde durmayı bilmesi onun hayata bakışına dair
önemli ipuçları vermektedir. Anlaşılan o ki Mihri Hanım, bahsi geçen kadın odaklı gelişmelerden
haberdar olmakla kalmayıp söz konusu çağdaş kadın fikrini yaşamına geçirip benimsemiştir. Sanatçının
yaptığı tablolara baktığımızda kendisi başta olmak üzere özellikle kadın portrelerinin öne çıktığını
görürüz. Bu kadınlar söz edildiği gibi Osman Hamdi’nin kadınlarına benzemez. Onun kadınları Doğunun
ev, hamam veya saray içindeki odalıklarından değildir ya da bunlar Doğu motiflerine bezenmiş kıyafet ve
yardımcı aksesuarlarla resmedilmez (Ahmet Rıza Bey’in Annesi Naile Hanım’ın portresi dışında).
Edilgen yapıları yoktur ancak sanatçı baştan çıkaran ya da bizi tedirgin eden bir yapıya da izin vermez.
Sanatçının kadın portrelerine bakıldığında hepsinin genel olarak saç topuzları ve bantlarıyla, giyimleri
ve duruşlarıyla, eğitimli, zengin ve güçlü kadınlar yani modern Batılı kadın tipleri (Resim 6.) olduğu
söylenebilir. Bazılarının gücü duruşlarında (Naile Hanım portresi), bazılarının mekanlarından hareketle
zenginliklerinde (Mevsume Yalçın Portresi) veya kıyafetlerinin söylediği üzere statülerinde (Letta Asım
Portresi) bulunmaktadır. Kendi portresinde ve Siyahlı Kadın Portresi’nde kullandığı transparan peçe ise
dönemin modası oryantalist bir öğe olabilir ama ana kurgu bundan daha derin ve içseldir. Sanatçının
yaşamında ve işlerindeki kadın odaklı derinlik, farklı bir açıdan Selim İleri’nin yazdığı oyunda da
vurgulanmıştır. Oyuna hiçbir erkek sanatçıyı almayan İleri, erkek figürlerde bile kadınları oynatmıştır.
Çünkü İleri’ye göre Mihri Hanım’da feminist bir yaklaşım ve güçlü bir kimlik vardır. Diğer tablolarına
baktığımızda yakın dostlarının çocuklarına ait portreler (Resim 7.) olduğunu görürüz. Bu portreler de
kucağında bebeğiyle poz veren anne imgesi yerine çağdaş bir yaklaşım içinde, bebeği, yatağında tek
başına resmetmiştir. Çünkü annelere, artık çocuğuna bakmak ve evi döndürmek gibi görevlerinin dışında
hobileri olan hatta belki çalışan yeni yaşam stilleri içinde çağdaş anne imgeleri eklenmiştir. Zaten bu
bebeklerin bakıcıları mevcuttur. Sanatçı da var olan gerçeği sunmuştur, tarihsel ikonografiye (şefkatli
anne Meryem ve kucağında İsa) bir yenisini eklememiştir. Sanatçının natürmortlarına gelince İstakoz ve
İstiridyeler (Resim 8.) ile şarap ve meyve tabağını konu ettiği natürmortlarında Doğulu değil tam tersi
Batılı bir atmosfer yaratılmıştır. Fransa yıllarında Hollanda natürmortlarını incelemiş olabileceği fikrini
veren bu resimler, kurgu açısından ise Türk natürmortlarına daha yakındır. Yaşlı kadın (Resim 9.) isimli
çalışması ise diğer kadın tiplerinden farklıdır. Burada zenginlik içinde güzel kıyafetler giymiş, eğitimli bir
kadın yoktur ancak o da yüzündeki çizgilerin işaret ettiği üzere emekçi bir kadındır. Solmuş ve eskimiş
kıyafetlerine rağmen duruşu itibariyle acınası bir his vermez çünkü o da çalışan üreten köylü kadın
tiplemesidir. Bunlar dışında resmettiği Mustafa Kemal Atatürk ve Tevfik Fikret portreleri de kadına saygı
duyan, onlara haklar sağlayan görüşlere sahip önemli kişiliklere ait çalışmalar olarak yorumlanabilir.
Mihri Hanım’ın çalışmaları, yapılacak detaylı bir araştırma sonucunda bulunacak yeni resimleri ile
eminim ki daha derin açıklamalara olanak sağlayacaktır. Yaşamı, yapıtları ve öncü kimliği ile tarih içinde
sosyal ve sanatsal açıdan önemli bir yer edinmiş olan sanatçı, bugün bile gençlere ilham vermekte ve
örnek oluşturmaktadır(Lebriz.com).
Sonuç
"Kadın sanatçı" kavramı, cinsiyet ayırımcılığının uygulandığı ataerkil toplumlarda kadının sanatçı
olabilme ve sanatçı olarak kabul görme koşullarının sosyal, ekonomik ve kültürel/ideolojik temellere
dayandığını kabul eder, bunları sorgular. Kavram, feminist düşüncenin kadın/sanat bağlamını tartışmaya
açmasından itibaren uluslararası literatürde sorunsuz olarak kabul görmüştür
Toplumlarda kadına biçilen roller tarihsel dönemlere göre farklılıklar gösterir. Bunun açıklaması
belirli tarihsel dönemlerde resmi söylemlerin yansıttığı toplumsal cinsiyet ideolojilerinin, dönemin çıkar
ve gereksinimlerine göre bireylerin davranış ve eylemlerini yönlendirme çabasında yatar. Bunun sonucu
olarak bir bütünlük içerisinde işleyen cinsiyet ideolojileri, aslında farklı sosyal sınıflara dahil kadınlar için
farklı söylemler üretir, farklı roller belirler.
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Mihri Müşfik'in "kadın sanatçı" kimliği "kadın" kimliğinin oluşumunun sonucu ortaya çıkmış bir
kimliktir. Mihri Müşfik, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e geçiş döneminin tüm çalkantı ve dinamiklerini, ait
olduğu sosyal sınıf ve ilişkilerden dolayı kaçınılmaz olarak içselleştirmiş olan bir kimliğe sahiptir.
Toplumsal cinsiyet ideolojisinin dönüşümüne denk gelen bir tarihsel süreçte yetiştiği gibi, değişim
sancılarının yaşandığı, yeni toplumsal ve kişisel ideallerin benimsendiği bir ortamda yaşamıştır.
Cumhuriyet ideolojisi ve Atatürk'ün kişi "kült"ü sanatçının kimliğinin şekillenmesinde dinamik bir gücü
temsil eden bir inançtır. Müşfik, sanatçı olabilmesinin alt yapısını hazırlayan kültür birikimini ve
sosyalleşmesini sağlayan eğitimi, Osmanlı'nın batılılaşmayı benimsemiş varlıklı ve kültürlü bir ailesine
mensup olmakla elde etmiştir. Tarihsel dönemlere göre keskinleşebilen veya görece azalan cinsel ayırım
ve baskı, kadının sanattaki rolünü derinden etkilemiştir. Mihri Müşfik'in sanatçılığının sanat ortamında
kabul görmesi, tarihsel dönemin toplumsal cinsiyet ideolojisi ve dönemin sanat ortamının ve sanatçılık
anlayışının özellikleriyle açıklanır.
Müşfik Tanzimatla birlikte başlayan, Meşrutiyet'le gelişen ve Cumhuriyet'in ilanıyla devam eden
ve Osmanlı/Türk Aydınlanması olarak anılan batılılaşma/modernizm hareketiyle tanımlanan dönemde
yetişmiş bir kadın birey ve kadın sanatçı olarak; sanatını yaşadığı ve içselleştirdiği bir kültür birikimine
dayandığını savunmuştur. Bu duruşuyla, kısaca, yaşamı, yapıtları ve öncü kimliği ile tarih içinde sosyal
ve sanatsal açıdan önemli bir yer edinmiş olan sanatçı, bugün bile gençlere ilham vermekte ve örnek
oluşturmaktadır.
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TÜRKIYƏNIN CƏNUBI QAFQAZ SIYASƏTI
Prof. Gülzar İBRAHİMOVA 
Xülasə: Məqalədə soyuq müharibə sonrası Türkiyənin Cənubi Qafqaz siyasəti təhlil edilir. Göstərilir ki,
Türkiyə bir sıra iqtisadi və texniki sahələrdə hökumət və qeyri-hökumət səviyyələrində əməkdaşlığı
möhkəmləndirmək yolu ilə regionda sabitliyi təmin etmək üçün Qara dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının
təsis edilməsinə kömək etmiş, eləcə də Cənubi Qafqazın yeni suveren dövlətlərinin iqtisadi və siyasi
müstəqilliyi üçün müvafiq islahatları dəstəkləmişdir. Həmçinin Türkiyənin Cənubi Qafqazdakı proseslərə
hərbi yolla müdaxilə imkanı, “Qafqaz sabitlik paktı”nın uğursuzluğu, regional layihələrin əhəmiyyəti, etnik
qarşıdurmalarda Türkiyənin mövqeyi, ticarət və iqtisadi məsələlər istiqamətində yürütdüyü siyasət şərh edilir.
Açar sözlər: Cənubi Qafqaz, siyasət, iqtisadi, hərbi, regional layihələr
Southern Caucasus Policy of Turkey
Abstract: The article deals with the post cold war policy of Southern Caucasus of Turkey. It is noted that
Turkey helped establish Black Sea Economic Co-operation Organisation for providing regional stability by
means of strengthening of co-operation in several economic and technical fields and on governmental and
non-governmental levels. The state also supported appropriate reforms for economic and political
independence of new sovereign states of Southern Caucasus. The possibility of interference of Turkey
processes in Southern Caucasus by means of military, fail of “Caucasian Stability Pact”, value of regional
projects, position of Turkey in ethnic confrontation, policy in the spheres of trade and economic issues are
discussed.
Key words: South Caucasus, political, economic, military and regional projects

Soyuq müharibədən sonrakı dövrdə Türkiyənin geosiyasi və geostrateji planda əhəmiyyətinin
artması və bu faktın Qərb tərəfindən tanınması Türkiyənin xarici siyasət kursunun Cənubi Qafqazda da
aparılmasında həlledici amillərdən olmuşdur. Bu, bir neçə səbəblərlə şərtlənirdi. Əvvəla, Rusiya və İran
tərəfindən regiona aktiv müdaxilə imkanları, eləcə də Rusiyanın Gürcüstan və Ermənistanda hərbi iştirakı
Türkiyə üçün Cənubi Qafqazın ilk öncə təhlükəsizlik baxımından xüsusi dəyərləndirilməsini tələb
edirdi. İkincisi isə isə siyasi kontekstdə türkdilli dövlətlərin özünəməxsus lideri və təmsilçisi olmaqla
Türkiyə, avropalıların nəzərində öz mövqelərini möhkəmləndirə bilərdi və bu durum Türkiyənin
beynəlxalq miqyasda təcridolunma ehtimalını da aradan qaldırardı (21, 463).
1990-cı illərin əvvəllərində xarici və daxili vəziyyət Türkiyənin müxtəlif siyasi qüvvələrini xarici
siyasət kursunun hazırlanmasında iştiraka sövq etdi ki, bu da xarici siyasi qərarların qəbulu prosesində
yetərincə mürəkkəblik yaratdı. Konkret nazirliklərin (Mədəniyyət və Energetika nazirlikləri) və ayrı-ayrı
dövlət şirkətlərinin (BOTAŞ və TPAO) də XİN-in Cənubi Qafqaz və Mərkəzi Asiya məsələləri ilə bağlı
siyasətinini dəstəkləməsində dəyişkən mövqe göstərməsi Türkiyənin Cənubi Qafqaz siyasətinin qeyriardıcıllığına gətirib çıxartdı.
1.Türkiyənin Cənubi Qafqaz siyasətində region dövlətlərinin ərazi bütöblüyü və suverenlik
məsələləri. Türkiyənin Cənubi Qafqazda apardığı siyasət “rəsmi xətt” adlanan istiqaməti yaradan bir sıra
aparıcı vəziyyətlərə əsaslanır ki, (25) burada region dövlətlərinin ərazi bütövlüyü və suverenliyi ayrıca
qeyd olunur. Türkiyə Dağlıq Qarabağ məsələsində Azərbaycanı dəstəkləmiş və Gürcüstanın
parçalanmasının əleyhinə çıxmışdır. Ankara, həmçinin, Çeçenistan və Şimali Qafqazın digər
rayonlarındakı proseslərə qarışmamağa çalışmış, Türkiyə hökumətinin PKK-ya qarşı mübarizəsində
Moskvanın qisas ala biləcəyindən və bu partiyaya dəstək göstərəcəyindən ehtiyatlanmışdır (21). Türkiyə
XİN öz fəaliyyətini münaqişələrə deyil, əməkdaşlığa istiqamətlənmiş hərəkətlər kimi təsnif edir və
Qafqazın hərtərəfli tərəfdaşlıq obyekti olmasına təkid edir: hər hansı mübahisəli vəziyyət dinc yollarla
həll edilməlidir. Bu məqsədlə də Türkiyə ATƏT, BMT və NATO kimi müxtəlif beynəlxalq təşkilatlarla iş
aparır. Bundan başqa, Türkiyə Qafqazda regional təşəbbüslərin fəal sponsopu qismində çıxış edir. Belə
ki, 1992-ci ildə o, bir sıra iqtisadi və texniki sahələrdə hökumət və qeyri-hökumət səviyyələrində
əməkdaşlığı möhkəmləndirmək yolu ilə regionda sabitliyi təmin etmək üçün Qara dəniz İqtisadi
Əməkdaşlıq Təşkilatının (QİƏT) təsis edilməsinə kömək etmişdir.
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III. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu
Türkiyənin digər məqsədi Cənubi Qafqazın yeni suveren dövlətlərinin iqtisadi və siyasi
müstəqilliyi üçün dayaq yaratmaq idi. Bununla bağlı olaraq müvafiq islahatları dəstəklənmişdir. Türkiyə
Cənubi Qafqazdakı proseslərə xüsusən də hərbi yolla müdaxilə etməkdən çəkinmişdir. O, həmçinin
ikitərəfli müdafiə öhdəliklərindən imtina etməyə çalışmışdır. Türkiyənin Qafqaz siyasətini dəyişdirən
xarici parametrlər arasında, regionun ən vacib dövləti olan Rusiyanın təqib etdiyi siyasət və həyata
keçirdiyi təşəbbüslər mühüm yer tuturdu və Türkiyə XİN Rusiyanın Cənubi Qafqazda hökmranlığına və
regionda nüfuzunun artmasının bərpasına imkan verməməyə çalışırdı.
1998-ci ildən sonra Ankara öz diqqətini Qafqazda və Mərkəzi Asiyada cəmləşdirdi. Bunun bir çox
səbəbləri vardı. Əvvəla, Suriya lideri Hafiz əl-Əsədin Türkiyənin hərbi təhdidi qarşısında siyasi
kapitulyasiyasından sonra bu ölkənin Yaxın Şərqdə hərbi amilin qabağını alan bir ölkə kimi obrazı daha
nəzərəçarpan oldu. İkincisi, İraqın şimalında PKK-ya qarşı uğurlu əməliyyatlar, həmçinin Keniyada onun
liderinin saxlanması ölkədə daxili vəziyyətin normallaşmasına kömək etdi. Üçüncüsü, 1997-ci ildə ÇillərƏrbakan hökumətinin süqutundan sonra ölkə islam ekstremizminin və terrorizmin təhdidinə qarşı uğurla
davam gətirə bildi. Daha kəskin xarakter daşıyan daxili və xarici problemləri tədricən həll edən Türkiyə
region dövlətləri yanında “nüfuz” sahibi olmaq üçün lazımi hərbi potensiala və siyasi iradəyə malik
olmağa çalışırdı.
Xarici siyasətində prioritet vəzifələrə aid edilən türk respublikaları ilə münasibətlərin
möhkəmləndirilməsi və onların hökumətlərinin dəstəklənməsi (7) üçün Türkiyə 2001-ci ildə regiona yeni
diplomatik “hücuma” keçməyi qərara aldı. Bu məqsədlə:diplomatik nümayəndələrin sayını və
keyfiyyətini artırmaq; regional dövlətlər, xüsusilə Azərbaycan və Özbəkistanla hərbi əlaqələri
gücləndirmək və onlara daha çox yardım etmək; Qarabağ münaqişəsinə, Xəzər dənizinin statusuna, eləcə
də islam terrorçuluğuna “xüsusi diqqət” yetirmək; müvafiq hökumət idarə və təşkilatlarının fəaliyyətində
dəqiq koordinasiyanı nizamlamaq nəzərdə tutulurdu. (10,10)
Azərbaycanın Rusiya dairəsindən çıxarılması üçün xeyli səylər göstərildi. Kiril qrafikalı əlifbanın
rəsmi əlifba kimi ləğv olunması Azərbaycanın Rusiya mədəni sferasından çıxması yolunda çox
əhəmiyyətli addım oldu. (8) 1999-cu ilin yanvarında Azərbaycan prezidentinin xarici məsələlər üzrə
müşaviri V. Quluzadə NATO-nun hərbi bazalarının Abşeron yarımadasında yerləşdirilməsi ideyasını və
boru kəmərlərinin mühafizə olunması məqsədilə Türkiyə ilə formal hərbi ittifaq yaradılması təklifini
verdi. Azərbaycan Milli Konqres Partiyasının sədri İ. Şirinov da bunun lehinə çıxış etdi. Bundan başqa, o,
Türkiyə ilə hərbi əməkdaşlıq haqqında müqavilə imzaladı və NATO və Türkiyə hərbi bazalarının
Azərbaycan ərazisində yerləşdirilməsi fikrini dəstəklədi. (Kuzio, Taras, “Geopolitical,104) Müəllimləri,
əsasən, türk zabitləri olan Azərbaycan Hərbi Akademiyası 25 avqust 2001-ci ildə ilk məzunlarını buraxdı.
(4)
Türkiyə Prezidenti S.Dəmirəl 14 yanvar 2000-ci ildə Gürcüstana rəsmi səfəri zamanı “Qafqaz
sabitlik paktı” ideyasını irəli sürdü. Paktın ATƏT-in bütün üzv-dövlətləri üçün açıq olması və onun
norma və dəyərlərinə uyğun olaraq fəaliyyət göstərməsi nəzərdə tutulmuşdu. S.Dəmrəl Qafqazdakı problemlər bütün Avroatlantik regionunun sabitliyinə və təhlükəsizliyinə mənfi təsir göstərə biləcəyini və
paktın həyata keçiriləcəyi halda Mərkəzi Asiyada Xəzər vasitəsilə Türkiyəyə dəhliz açılmasının
mükünlüyünü qeyd edirdi. (14) Ankaradakı rəsmi nümayəndələr əmin edirdilər ki, pakt regionda siyasi
durumun sağlamlaşmasına kömək edəcək və bu da öz növbəsində Cənubi Qafqazda etnik münaqişələrin
dinc yolla həlli prosesini sürətləndirməklə yanaşı, xarici kapitalın Qafqaza axınını sürətləndirəcək. Ermənistan XİN-in nümayəndəsi bəyan etdi ki, pakt yalnız o zaman imzalana bilər ki, Türkiyə-Ermənistan
münasibətləri normallaşsın. (6). Rusiya da məhz elə bu səbəbi əsas götürmələ paktın gerçəkləşməsiniə
yardımçı olmadı (13). “Qafqaz sabitlik paktı” Ankaranın Türkiyənin regional münaqişələrin qarşısını
almaq mexanizmi kimi irəli sürdüyü və sponsoprluq etdiyi daha bir diplomatik təşəbbüs olsa da, təklif
uğursuzluğa məruz qaldı.
2. Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyə strateji əməkdaşlığı.
Rusiya hərbçilərinin dəstəyi ilə hərbi qələbələr qazanan ermənilər Türkiyədə ciddi böhrana səbəb
olmuşdular. 1993-cü il sentyabrın 4-də Türkiyə Milli Təhlükəsizlik Şurası ermənilərə təzyiq göstərmək
məqsədilə Türkiyə-Ermənistan sərhədinə tank və qoşun göndərmək qərarına gəlmiş, bu barədə Moskva və
Yerevan rəsmən xəbərdar edilmişdilər. Baş nazir Tansu Çillər hərbçilərin təsiri altında hamının qarşısında
bildirmişdi ki, əgər Ermənistan hücuma cəhd göstərərsə, Ermənistanla müharibə mümkündür. (17)
“Cənubi Qafqazda Rusiya-Ermənistan-İran birləşməsinin” əmələ gəlməsinə bir növ cavab olaraq, Türkiyə
Baş Qərargahı Azərbaycan Respublikası və Gürcüstanla strateji münasibətlər yaratdı. (11)
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Belə k, hələ 1991-ci ilin əvvəllərində - Azərbaycan və Gürcüstanla diplomatik münasibətlərin
yaradılmasından öncə Baş Qərargahın komandanı Bakıda qəbul edilmiş və Azərbaycan ordusunu
dəstəkləmiş (12) və bu məqsədlə 1992-ci ildə təxminən 100 nəfər ali və ehtiyatda olan türk zabiti müşavir
qismində Azərbaycana göndərildi. Yaradılacaq Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin gənc zabit heyətinə təlim
vermək, müxtəlif təkmilləşdirmə kurslarında iştirak etmək, eyni zamanda yaradılan orduya texniki
cəhətdən yardım göstərməsi üçün 1992-ci ildə “Azərbaycan Hökuməti ilə Türkiyə Hökuməti arasında
hərbi sahədə elmi, texniki və təlim-tədris üzrə əməkdaşlıq haqqında” Saziş imzalandı və elə həmin
ildən etibarən Azərbaycan zabitləri Türkiyənin hərbi məktəblərində təlim keçməyə başladılar (1,123131).Ölkənin hərbi sənaye kompleksini təşkil edən Xüsusi Maşınqayırma və Konversiya Komitəsinin
fəaliyyətini gücləndirmək məqsədilə 2000-ci il sentyabrın 20-də Xüsusi Maşınqayırma və Konversiya
Komitəsi ilə Türkiyənin hərbi təyinatlı məmulatlar istehsal edən Maşınqayırma və Kimya Sənayesi
Qurumu arasında “Müdafiə sənayesi sahəsində əməkdaşlıq haqqında” Müqavilə imzalandı (1,124,126).
1998-ci ilin iyununda Türkiyə Baş Qərargahı komandanının müavini Çevik Bir bildirdi ki, Türkiyə
Qafqazda yeni sülhməramlı qüvvələrin yaradılması naminə qətiyyətlə mübarizə aparır və təklif edir ki, bu
qüvvələr NATO proqramının himayəsi altında, “Sülh naminə tərəfdaşlıq” proqramı kontekstində formalaşdırılmalıdır (24,58). Türk hərbçiləri bu proqram çərçivəsində azərbaycanlı və gürcü hərbçilərinə təlim
keçməyə razılaşır. Türkiyənin iştirakına dəstək verən NATO 1998-ci ildə Ankarada Komanda heyətinin
yaradılması üzrə Mərkəz açır və 1999-cu ilin ortaları üçün bu mərkəzi Cənubi Qafqaz dövlətlərindən 313
dinləyici bitirdi. Ermənistanın Rusiyadan 1 milyard dollarlıq silah alması barədə məlumatdan sonra 1997ci ildə Heydər Əliyevin Ankaraya səfəri zamanı strateji əməkdaşlığın dərinləşdirilməsi haqqında birgə
Azərbaycan-Türkiyə Bəyannaməsi imzalandı (3). Türkiyənin hərbi-ticarət əməliyyatlarına gəlincə,
Azərbaycan türk silahları üçün satış bazası olan 18 ölkə sırasındadır. 1998-ci ilin aprelində Ankaraya
səfər edən Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin komandanı Türkiyəyə təklif etdi ki, ABŞ-ın lisenziyası
əsasında istehsal edilən F-16 qırıcı təyyarələrini Azərbaycana satsın (15).
Türkiyə və Gürcüstan hərbçiləri arasında əməkdaşlıq ilk əvvəl passiv olmuş, belə ki, 1996-cı ildə
Şevardnadze Tokiodakı çıxışı zamanı qeyd etmişdi ki, Türkiyə və Gürcüstan arasında hərbi əməkdaşlıq
Gürcüstan ərazisində türk hərbi bazalarının yaradılması demək deyil. 1997-ci ildə gürcü zabitləri
Türkiyədə təlim keçməklə başlamışdı. Gürcüstanın müdafiə naziri general-leytenant David Tevzadzenin
(may,1998) vaxtından isə bu əlaqələr fəallaşdı. (20) 1997-ci ilin mayında Gürcüstan parlamentinin
Müdafiə və milli təhlükəsizlik komitəsinin sədri Revaz Adamiya Ankaraya səfərinin gedişində bildirdi ki,
Türkiyə Rusiyanın başçılıq etdiyi missiyanın əvəzinə Abxaziyada yeni sülhməramlı qüvvələrin
genişlənməsinə kömək edə bilərdi. 1998-ci ildən 2000-ci ilədək Türkiyə hakimiyyəti Gürcüstan
ordusunun müdafiə ehtiyacları və modernləşdirilməsi məqsədilə öz gürcü həmkarlarına müvafiq olaraq
11,2 milyon dollar vəsait ayırdı (22). Bundan başqa, Türkiyə Gürcüstan donanmasının sərəncamına iki
patrul gəmisi verdi (Turkish Daily News, 17 April, 1998). 2006-cı ildə isə Saakaşvili höküməti ilə
Ərdoğan höküməti arasında müdafiə sahəsində əməkdaşlıq müqaviləsi imzalandı. Gürcü zabitlərinin
türkiyədə davamlı təlimlərini nəzərdə tutan müqavilə çərçivəsində Ankara 2006-cı ildə Tiflisə 1,8 milyard
dollarlıq hərbi yardım təklif etdi [18]. Türkiyənin Gürcüstan ilə yaxın hərbi əməkdaşlığı inqilabdan sonra
soyuyan Rusiya-Gürcüstan münasibətlərinin də bir hissəsi olmuşdur. Şübhəsiz ki, gərginliklərlə müşahidə
olunan bu münasibətlərin zirvə nöqtəsi 2008-ci il Rusiya-Gürcüstan müharibəsi oldu. Rusiya tərəfi
dolayısı yollarla Türkiyənin Gürcüstana göstərmiş olduğu hərbi yardımlardan məmnun olmadığın bəyan
edirdi və Türkiyədə öz növbəsində iki fərqli müttəfiqi arasında ən optimal həll axtarışında idi. Hətta
Ərdoğan atəşkəsin bərqərar edilib stabilliyin bərpa olunması məqsədilə Moskva və Tiflisə səfərlər
etmişdi. Bu səfərləri zamanı Ərdoğanın Gürcüstanın BMT tərəfindən tanınan sərhədlərini toxunulmaz
olduqlarını qəbul etdiklərini və bu sərhədlərə müvafiq olaraq ərazi bütövlüyünü tanıdıqlarını bəyan
etməsi, Gürcüstana verilmiş ciddi dəstək olaraq qiymətləndirildi [5].
3.Cənubi Qafqazda etnik münaqişələrə hərbi əməkdaşlıq məsələləri
Dağlıq Qarabağ hadisələri ilə əlaqədar olaraq əksər Türkiyə vətəndaşları xarici siyasət
problemlərinə fəal maraq göstərərək, onun sərtləşdirilməsini tələb etmişlər və bu istiqamətdə ilk əvvəl
Türkiyə hökuməti bölgəyə yönəlmiş siyasətində qeyri-sabit və dəyişkən mövqe göstərmişdir. Bu ayrıca
geniş bir tədqiqatın mövzusu olduğu üçün bu yazıda məsələyə qısaca münasibət bildirilir. Belə ki, 1992-ci
il fevralın 26-da Azərbaycanın Xocalı şəhərində baş verən soyqrımdan sonra, fevralın axırlarında
İstanbul, Ankara və Türkiyənin digər rayonlarında çoxsaylı antierməni nümayişləri keçirildi. Nümayiş
iştirakçıları Cənubi Qafqazda etnik münaqişələrə hərbi müdaxilə olunması çağırışları edirdilər. 1992-ci
ildə prezident Özal Türkiyə tərəfindən belə bir müdaxilənin mümkünlüyünü bəyan etdi (16, 94).
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Prezident S.Dəmirəl isə Cənubi Qafqazda etnik münaqişələrin nizamlanması ilə Avropa dövlətlərini və ATƏT kimi Qərb institutlarını bu məsələdə əməli fəaliyyət göstərməyə çağırdı. Onun fikrincə,
əgər Rusiya regionda etnik münaqişələrin qəti olaraq nizamlanmasında pozitiv rol oynamaq istəyirsə, o,
öz davranış modelini dəyişməlidir. Əgər Rusiya buraya kənardan müdaxilə üçün qapalı olan öz yeparxiyası kimi baxırsa, o zaman o, sülhün bərqərar olmasında maraqlı deyil. Əgər Rusiya hesab edirsə ki,
region dövlətlərini Rusiyanın bir hissəsinə çevirmədən Qafqazda sabitliyi bərqərar etmək mümkün deyil,
onda hazırkı durum onun üçün çox sərfəlidir.
Türkiyə cəmiyyətinə assimilyasiya olunmuş, öz mənşəyini Şimali Qafqazdan götürən türk və qeyritürk qrupları (25, 33) SSRİ dağılana qədər onlar özlərini ümumiləşdirilmiş halda “çərkəz” adlandırırdılar.
Onlar gələcəkdə müstəqil və vahid Şimali Qafqaz yaradılacağını arzulayırdılar. Sovet sisteminin iflası bu
qrupların bəzilərinin aşkar siyasiləşməsinə səbəb oldu. Belə ki, uğurlu lobbiçilik nəticəsində Qafqaz
Abxaz Həmrəyliyi Komitəsi Türkiyənin müxtəlif siyasi partiyalarını təmsil edən bir sıra deputatların
dəstəyini əldə etdi. 1992-ci ilin oktyabrında TBMM-də abxazları dəstəkləyənlərlə Tbilisi hakimiyyətini
dəstəkləyənlər arasında gərgin debatlar baş verdi. Gürcüstanın ərazi bütövlüyünə hörmət edilməsi
əsasında kompromissə gəlmək mümkün oldu. Abxazlara və gürcülərə humanitar yardım eyni ölçüdə
göstərilirdi. Nümunə göstərdiyimiz hal haqqında onu demək olar ki, Türkiyədə mütəşəkkil etnik qrup
parlament-lobbiçilik fəaliyyəti yolu ilə Türkiyənin Qafqaz siyasətinə təsir göstərmək iqtidarında olduğunu
sübut etdi.( 25,33)
1996-cı ilin sentyabrında Türkiyə abxazları Gürcüstanda yaşayan abxazların bundan sonra
Suxuminin verdiyi pasportlar əsasında Türkiyəyə buraxılmayacağı ilə bağlı Türkiyə XİN-in qərarına
etirazlarını bildirdilər. Belə ki, həmin qərara əsasən, bu sənədlər yalnız mərkəzi Gürcüstan
hakimiyyətindən alınmalı idi (Monitor, The Jamestown Foundation). Bu dövrdə Gürcüstanın potensial
nəqliyyat-energetik dəhliz kimi artmaqda olan əhəmiyyətini dərk edən Türkiyə hökuməti bu ölkə ilə sıx
münasibətlər qurmaq arzusunda idi.
Türkiyənin sayı 250 min nəfərə çatan çox güclü çeçen icması 1994-1996-cı illərdə Rusiyanın
Çeçenistana hərbi müdaxiləsi nəticəsində kifayət qədər siyasiləşmişdi. Çox yüksək səviyyədə təşkil
olunmuş Çeçen Komitəsi ianələr toplayaraq Şimali Qafqaza könüllülər və silah göndərirdi. Antirus
ovqatlarını bölüşən Türkiyənin müəyyən islamçı qrupları, həmçinin pantürkist birliklər çeçenlərə müsəlmanlara, yardım təklif edirdilər (25,34). İkinci çeçen müharibəsi zamanı Qafqaz Çeçenləri
Həmrəyliyi Komitəsinin prezidenti Əli Yandar Türkiyə hökuməti Çeçenistana humanitar yardım
göndərməyə və Ankaradan çeçen xalqına qarşı Rusiyanın soyqırım törətməsi faktının beynəlxalq birliklər
tərəfindən tanınması haqqında bəyanat vermələrini tələb etməyə çağırırdı (25, 34).. İslamçı Fəzilət
Partiyasından, milliyyətcə çeçen olan Abdullətif Şener 1999-cu ilin dekabrında parlament debatları
zamanı Türkiyə hökumətini Çeçenistanla əlaqədar kəskin tənqid etmişdi. O, hökuməti Türkiyənin
“Rusiya lobbisi” adlanan və Rusiya iqtisadiyyatına böyük sərmayələr yatıran işgüzar dairələrin
maraqlarının təmin edilməsinə yönəldilmiş Rusiyapərəsət xətt yeritməkdə ittiham edirdi. Çeçen lobbisinin
təzyiqinə baxmayaraq, TBMM birgə Bəyannamədə Çeçenistandakı vəziyyəti “soyqırım” kimi deyil,
“humanitar faciə” kimi müəyyən etdi. 1999-cu ilin dekabrında və 2000-ci ilin yanvarında İstanbulda və
Bursada ictimaiyyətin çeçen xalqına dəstəklərini ifadə edən kütləvi mitinqləri keçirildi. (24)
Bütövlükdə, lobbi və ictimai nümayişlər Türkiyə XİN-in Çeçenistana münasibətdə siyasətini dəyişə
bilmədi. XİN Moskvaya “kürd kartı”ndan istifadə etmək üçün bəhanə vermək arzusunda olmayaraq,
çeçen məsələsinə etinasız yanaşdı (26,4). Bununla belə, etnik lobbinin abxaz münaqişəsinə, həmçinin
Dağlıq Qarabağdakı vəziyyətə münasibətdə təkcə ictimai rəyə deyil, eləcə də Türkiyənin xarici siyasətinə
təsir göstərməsi baxımından aşkar uğurları vardı.
4.Türkiyənin Cənubi Qafqaz siyasətində iqtisadi istiqamətlər
Türkiyə ilə Cənubi Qafqaz arasındakı işgüzar və ticarət əməliyyatlarına gəlincə, bu, TürkiyəRusiya kommersiya layihələri ilə müqayisə oluna bilməz. 1998-ci ilin yanvarında dövlət naziri Əhəd
Əndican bildirirdi ki, Türkiyə şirkətləri Azərbaycan iqtisadiyyatına 1,5 milyard dollar vəsait qoymuşlar.
(8) Gürcüstan Ticarət və Xarici İqtisadi Əlaqələr Nazirliyinin məlumatına görə, Türkiyənin Gürcüstan
iqtisadiyyatında iştirakı 1998-ci ildə Gürcüstana olan ümumi xarici investisiya axınının cəmi 4,7 faizini
təşkil edirdi (23). Son illərdə Türkiyə Gürcüstanın ən böyük ticarət tərəfdaşı olmuşdur. 2013-cü ildə 1,52
milyard ABŞ dolları olan ticarət dövriyyəsi 23.5% artaraq 2014-ci ildə 1.96 milyard təşkil etmişdir. Eyni
ildə Türkiyədən idxalatın həcmi 22,6 % artaraq 1.72 milyard, Türkiyəyə gürcü mallarının ixracatı isə
30.8% artaraq 239.3 milyon dollar səviyyəsinə yüksəlmişdir. Ölkə idxalatında Türkiyənin payı 17%-ə
bərabərdir [19]. Bütün bu rəqəmlər onu deməyə əsas verir ki, nəticə etibariylə Rusiyanın Gürcüstanla
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keçmiş illərdəki iqtisadi əlaqələrində dominant mövqeni Türkiyə ələ keçirmişdir. Aİ ilə 2014-ci ilin iyun
ayında imzaladığı Assosiasiya sazişindən sonra iki ölkə arasında ticari əlaqələrin daha da artacağı
proqnozlaşdırılır.
Ermənistana gəlincə, ona embarqo qoyulması səbəbindən bu ölkə ilə iqtisadi əlaqələr xeyli
zəifləmişdir. Lakin əslində isə yetərincə çoxlu sayda türk geniş istehlak malları, eləcə də ərzaq məhsulları
Gürcüstan və İran vasitəsilə Ermənistan bazarına daxil olur. Belə ki, Türkiyədən Ermənistana idxalın
dəyəri Köçəryanın hakimiyyəti dövründə 100 milyon dollara qədər artmışdır. (9)
Türkiyə biznes birliyinin “erməni lobbisi” adlanan hissəsi erməni yurddaşları ilə birgə işləyərək
Türkiyə ilə Ermənistan arasındakı ticarət dövriyyəsini artırmağa və sərhədlərin açılmasına nail olmağa
çalışırlar. 1997-ci ilin mayında birgə Türkiyə-Ermənistan İşgüzar İnkişaf Komitəsi təsis edildi. Avqustda
keçirilən ilk iclasda Türkiyə və Ermənistan biznesmenləri arasında Ermənistanda Türkiyə ticarət
mərkəzinin açılmasına və bank sistemi, kapital qoyuluşu və toxuculuq sənayesində əməkdaşlığın
genişləndirilməsinə icazə verən protokol imzalandı.
Qərar qəbulu prosesinə təsir göstərən qruplar (bir sıra nazirliklər də daxil olmaqla, biznes-qruplar
və etnik lobbilər) arasındakı fikir ayrılıqlarına görə Türkiyə heç də həmişə Cənubi Qafqazda ardıcıl
strategiyaya malik ola bilmirdi. Bu isə Türkiyə XİN-i Cənubi Qafqazla bağlı siyasətinin heç də həmişə
mükəmməl olmasına imkan vermirdi. Belə ki,Türkiyə və Azərbaycan sərhədləri bağlı olan Ermənistan,
2008-ci ilin avqust müharibəsində Gürcüstan sərhədi da bağlanınca Türkiyə ilə əlaqələrin normallaşması
və sərhədin açılmasının iqtisadi təhlükəsizlik baxımından vacibliyi müzakirə edərək, ABŞ və AB-nin də
təsiri ilə protokollarla əlaqədar danışıqlara başladı. 2009-ci ildə imzalanan protokollar və Ermənistanın
qeyri-konstruktiv olaraq protokollarla əlaqədar müddəti dayandırmış olması Türkiyənin Cənubi Qafqaz
siyəsətinə təsirsiz ötüşmədi. Türkiyə-Azərbaycan əlaqələrində isə, 2010-ci ildə protokollardan sonra
yaranmış etirazlar hər iki ölkə tərəfəndən aradan qaldırılması üçün səylər göstərildi.
Türkiyənin Rusiyadan enerji sahəsindəki asılılığı da Qafqaz siyasətinə təsir edən əsas
faktorlardandır. Xəzər bölgəsi təbii qazı Türkiyənin Rusiyadan asılılığını azaldacaq bir faktor olaraq
qiymətləndirilir. Rusiyanın siyasi təsirinin artması NABUCCO layihəsi üçün ciddi təhlükədir. 2015-ci
ilin martında Ankarada Azərbaycanın Xəzər dənizindəki “Şahdəniz” yatağının işlənilməsinin ikinci
mərhələsi çərçivəsində hasil olunacaq təbii qazı Türkiyəyə və Türkiyə üzərindən Avropaya nəql edəcək
Trans-Anadolu Təbii Qaz Boru Xətti Layihəsi (TANAP) üzrə Ortaqlıq Anlaşması imzalandı. Türkiyə və
Avropa Birliyi ölkələrinin enerji təhlükəsizliyinin təmin edilməsi və təchizatın diversifikasiyası
baxımından böyük önəm daşıyan TANAP layihəsi üzrə anlaşmanın imzalanmasından sonra ortaqlar
arasında paylar belə müəyyənləşdirilmişdir: “Cənub Qaz Dəhlizi” şirkəti - 58%, BOTAŞ - 30%, BP 12%. TANAP çərçivəsində Türkiyəyə ilk qaz nəqlinə 2018-ci ildə başlanılması planlanlaşdırılır.
Başlanğıcda illik 16 milyard kubmetr təşkil edəcək nəql həcminin mərhələli surətdə əvvəlcə 24 milyard
kubmetrə, sonra 31 milyard kubmetrə yüksəldilməsi nəzərdə tutulur. Türkiyənin energetika və təbii
sərvətlər naziri Tanər Yıldız TANAP Layihəsinə ortaq olunmasına baxmayaraq “Mavi Axını” layihəsinin
də inkişaf etdiriləcək bir layihə olduğunu və bunula bağlı Qazpromla danışıqlar davam etdirildiyini
bildirir. (27)
Buradan belə qənaətə gəlmək olar ki, Rusiya qazını Avropaya daşıyacaq “Mavi axın” lahiyəsi
Azərbaycan qazını Avropaya ixrac edəcək TANAP layihəsinin rəqibinə çevrilmə ehtimal çoxdur. Çünki,
Rusiya Avropaya yeganə qaz ixracatçısı qismində çıxış etməklə Qərbi özündən asılı saxlamağa çalışır. Bu
məqsədlə ilkin olaraq 2011-ci ildə “Şimal axını” layihəsi reallaşdırıldı. Rusiyanın planlaşdırdığı digər
layihə “Cənub axını”nın tikintisi isə AB tərəfindən dayandırıldıqdan sonra Rusiya ilə Türkiyə arasında
əldə olunan razılaşmaya əsasən, rus qazı Qara dənizin dibi ilə Türkiyəyə buradan isə Avropaya ixrac
olunması nəzərdə tutulur. Ümumi tutumu 63 mlrd. kub metr olan qaz xəttinin artıq 2016-cı ilin əvvəlində
16 mlrd. kub metr ixrac potensialı olacaq birinci qolunun Türkiyəyə qədər olan hissəsi istismara
veriləcək. Azərbaycanda çəkilən TANAP-ın isə 16 mlrd. kub metr potensialının olduğu bildirilir. Türkiyə
tərəfi iki paralel xəttin bir-birinə mane və rəqib olmadığını bildirməklə Azərbaycanın narahatçılığını
aradan qaldırmaq istəsə də, Bakı mümkün risklərdən məlumatlıdır və vaxtında lazimi tədbirlər görür.
Düzdür, Türkiyə ilə Rusiya arasında “Mavi axın” layihəsilə bağlı danışıqlarda belə ehtimal irəli sürülürdü
ki, Rusiya özü də TANAP-a qoşulsun və bununla öz qazını Avropa bazarına çıxarmaq üçün əlavə
marşruta sahib olsun. Bunun müqabilində isə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinə köməklik göstərsin.
Lakin, sonda Rusiyanı Azərbaycanla şərikli deyil, tək başına satmaq istəyi və Avropanı əvvəlki kimi
özündən asılı saxlamaq ambisiyası özünü daha qabarıq göstərir. Ankaranın Azərbaycanın qaz xəttinə
rəqib ola biləcək xəttin çəkilməsinə razılıq verməsi Türkiyənin maraqları ilə bağlıdır. Lakin bütün
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hallarda hansı mənbənin cənubda söz sahibi olması ilə bağlı nəticə Brüsselin kimin qazını almağa
üstünlük verməsindən asılıdır. Türkiyə vasitəsilə Avropaya çəkilməsi planlaşdırılan “Mavi axın” elə rus
qazıdır və Avropanın yenə də Rusiyadan asılı vəziyyətdə qalma ehtimalı ola bilər. Avropanın TANAP-a
üstünlük verməsi onların məhz mənbələrin şaxələndirilməsi siyasətinə uyğun gəlir. Rəsmi Bakının
Azərbaycan-Türkiyə-İran və Azərbaycan-Türkiyə-Türkmənistan iqtisadi əməkdaşlıq formatına son
dövrlər üstünlük verməsinin səbəbi də məhz TANAP-la əlaqədardır (28). Cənubi Qafqazda və Xəzər
hövzəsində bu cür əməkdaşlıq Rusiya-Türkiyə və Azərbaycan-Türkiyə münasibətlərinin gələcək inkişafı
üçün həlledici amildir.
Azərbaycanla Türkiyə arasında enerji sektorunda əlaqələrin yeni vəziyyəti yeni dövrdə alternativ
enerji mənbələrindən birgə istifadə təşkil etməkdədir. Bu sferada Azərbaycanın Türkiyənin zəngin
təcrübəsinə və texnologiyasına, Türkiyənin isə Azərbaycanın alternativ enerji resurslarına ehtiyacı var.
Belə nəticəyə gəlmək olar ki, enerji ehtiyatlarının beynəlxalq bazarlara daşınmasında söz sahibi
olmaq istəyən Türkiyə üçün Azərbaycan və Gürcüstan yolunun təhlükəsizliyi mühüm əhəmiyyət daşıyır.
Bakı-Tiflis-Ceyhan Neft Boru Kəməri və Bakı-Tiflis-Ərzurum Təbii qaz Boru Xətti layihələrinin
kəsişdiyi ölkə kimi Azərbaycanın ərazi bütövlüyü problemi bu layihələrin gerçəkləşməsini gecikdirsə də,
yenə də nəticədə layihələrin tamamlanmış olması Türkiyənin Cənubi Qafqaz siyasəti baxımından uğuru
hesab etmək olar.
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XOCALI SOYQIRIMININ TANINMASI AZƏRBAYCAN LOBBİSİNİN ƏSAS FƏALİYYƏT
İSTİQAMƏTİ KİMİ
Dr. Gülzar İBRAHIMOVA
Vuqar ƏLIYEV
Xülasə : Soyqırım əməli bəşəriyyət tarixində ən dəhşətli cinayətlərdəndir. Belə əməllərin törədilməsi erməni
təcavüzkarları üçün adi hala çevrilmişdir. Beləcə bizim lobbi strukturları qarşısında dünya ictimaiyyəti
qarşısında Xocalı soyqırımını tanıtmaq kimi məsuliyyətli iş dayanmışdır. Xocalı soyqırımının tanıdılması
nəinki Ermənistanın təcavüzkar siyasətinin sübutu olacaq, həm də belə cinayət əməllərinin törədilməsinin
qarşısını alacaq.
Açar Sözlər: soyqırım, beynəlxalq hüquq, lobbiçilik fəaliyyəti.
Recognition of Khojaly Genocide as the Main Direction of the Azerbaijan Lobby
Abstract: Acts of genocide in human history is the most heinous crime. Such crimes to the Armenian
aggressors as the century already become commonplace. Thus, before our lobbying structures appears
responsible for the task of recognition of Khojaly genocide by the world community. Recognition of Khojaly
genocide by the world community will not only serves as proof of an aggressive policy of Armenia, as well
as an obstacle to the future of such crimes.
Keywords: genocide, international law, lobbying activities.

Giriş
Uzun müddətdir ki, erməni qəsbkarları Azərbaycan xalqını xüsusi amansızlıqla tarixi ərazilərindən
didərgin salaraq mənəvi və maddi dəyərlərinin məhv edilməsini, Azərbaycan etnosunun tarixdən
silinməsi istiqamətində niyyətlərini dövlət və milli məqsədlərinə çevirməkdədirlər. Onların bu psevdoniyyətləri təkcə milli-etnik zəminlə deyil, eyni zamanda regionun geosiyasi düzəni, bir sıra beynəlxalq güc
mərkəzlərinin regional maraqları və bu maraqlar çərçivəsində erməni faktorunun alət kimi istifadə
edilməsi ilə bağlıdır. Məhz 1992-ci il 25-26 fevralda Xocalıda törədilmiş soyqırım əməlinin kulminasiyası
bu siyasətin, münasibətlərin gərginliyinin təzahürü idi.
1.Mülki əhalinin qorunması və soyqrım cinayəti beynəlxalq hüquqi sənədlərdə
Silahlı münaqişələrin qurbanlarının əksəriyyəti mülki əhali təşkil edir və bəzən də hücum edən
tərəf hər hansı bir siyasi və ənənəvi məqsədə görə öz silahlı tədbirlərini qəsdən onlara ünvanlandırır.
Beynəlxalq humanitar hüquq hərbi münaqişələr zamanı insan hüquqlarının müdafiəsinin mühüm
vasitələrindən biridir. Bu beynəlxalq hüquq sahəsində qəbul edilən əsas normalar adət kimi qiymətləndirilir və hər bir dövlət müqavilələrə qoşulub qoşulmamasından asılı olmayaraq, bu normalara riayət
etməlidir, normalar pozulduğu halda isə beynəlxalq məsuliyyətə cəlb olunmalıdır. Bu səbəbdən
fikrimizcə, bu normativ bazaya mülki əhalini müdafiə edən beynəlxalq hüquqi mexanizm kimi baxmaq
lazımdır. Silahlı münaqişələr zamanı mülki əhalinin müdafiəsinin hüquqi qüvvəsi 12 Avqust 1949-cu il
Cenevrə Konvensiyaları (CK) və 1977-ci ilin Cenevrə Konvensiyasının Əlavə Protokollarında təsbit
edilmişdir. 1949-cu il "Müharibə zamanı mülki şəxslərin müdafiəsinə dair" IV Cenevrə Konvensiyasının
3-cü maddəsinə əsasən mülki əhalinin həyatına və fiziki toxunulmazlığına qəsd, o cümlədən onların hər
cür öldürülməsi, şikəst edilməsi, onlara qəddar davranış, onlara əzab və işgəncə verilməsi, insan ləyaqətinə qəsd, təhqir və alçaldıcı hərəkətlər qadağan edilir. Bu mənbələrdə həmçinin xüsusi olaraq qeyd
edilmişdir ki, “münaqişənin tərəfləri hər zaman mülki əhali ilə kombatantlar arasında, eləcə də, mülki və
hərbi obyektlər arasında fərq qoymalı və buna uyğun olaraq öz əməliyyatlarını ancaq hərbi obyektlərə
qarşı yönəltməlidirlər”[1,119-131].
Mülki əhalinin beynəlxalq-hüquqi müdafiə mexanizmi kimi Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsi
(BQXK) tərəfindən istifadə olunan qaydalar beynəlxalq humanitar hüquqi mahiyyətin xülasəsini təşkil
edir [6].
BMT Baş Assambleyası əməliyyatların keçirilməsinə ehtiyac olan ərazilərdə baş verəcək
soyqırımın qarşısını almaq və cəzalandırmaq üçün 1948-ci ildə “soyqırım müqaviləsini” qəbul etmişdir.
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Soyqırım cinayəti birbaşa olaraq hər hansı dövlət tərəfindən birbaşa və ya dolayısı yolla razılıq
göstərməsi ilə işlənə bilər. Soyqırım deyildiyi zaman, 1939 və 1945-ci illərdə nasistlərin yəhudilərə və
digər etnik qruplara qarşı etdikləri kütləvi qırğın, 5-6 milyon yəhudi, 3 milyondan çox Sovet döyüş
məhbusunun, bir milyondan çox Polşa və Yuqoslaviya vətəndaşının, 200000 ətrafında qaraçının məhvi və
s. xatırlanır. BMT-nin bu istiqamətdə müqaviləsi olmasına baxmayaraq, XX əsrin II yarısından sonra da
saysız soyqırım hadisələri baş vermişdir. Məsələn, 1965-1966-cı illərdə İndoneziya ordusu bir milyon
kommunisti və ailələrini öldürmüş, 1975-1979-ci illər arasında Kamboçyada Qırmızı Kmerler 1,7 milyon
Kamboçyalını qətl etmişlər [8].
Həmçinin XX əsrin sonlarında dünyada cərəyan edən proseslər, sosialist blokunun dağılması,
soyuq müharibəyə son qoyulması öz təsirlərini Orta Asiya, Qafqaz, Dnestryanı bölgə və Balkanlardan
əsirgəməmiş və bu bölgələr sosializmdən sonra böyük fəlakətlərin baş verdiyi məkanlara çevrilmişdi.
1992-ci il 25-26 fevralda Xocalıda, Ruandada 500000 Tutsinin Hutular tərəfindən öldürülməsi (1994),
Bosniya-Hersoqovinada 200 mindən artıq insanın qətlə yetrililməsi (1992-1995) ən böyük kütləvi
soyqırımlarındandır.
Göründüyü kimi, sosial, dini və etnik qruplar arasında baş verən münaqişələr və XX əsr üçün
səciyyəvidir və bir sıra hallarda mülki əhaliyə qarşı törədilmiş qanlı aksiyalarla və soyqrımla müşayiət
olunur.
Beynəlxalq hüquqda əsasən genosid cinayətinin qarşısının alınması və cəzalandırılması haqqında
1948-ci il Konvensiyasının 2-ci maddəsində genosidə verilmiş tərif Yuqoslaviya üzrə Beynəlxalq
Tribunalın Nizamnaməsinin 4, Ruanda üzrə Beynəlxalq Tribunalın Nizamnaməsinin 3, Beynəlxalq
Cinayət Məhkəməsinin Nizamnaməsinin 6-cı maddələrində olduğu kimi təkrar edilir. Bu tərif bir sıra
ölkələrin cinayət qanunvericiliyində o cümlədən, AR-nın CM-nin 103-cü və 104-cü maddələrində və 26
mart 1998-ci il tarixli AR Prezidentinin fərmanı ilə təsdiq edilmiş "Azərbaycanlıların soyqırımı haqqında"
normativ hüquqi aktlarda əks olunur. Xocalı soyqırımının beynəlxalq cinayət əməli kimi tövsif olunması
üçün kifayət qədər beynəlxalq hüquqi əsaslar vardır. Bunlardan ilk növbədə BMT Baş Məclisinin 9
dekabr 1948-ci il tarixli 260 (III) saylı qətnaməsi ilə qəbul edilmiş “Soyqırımı cinayətinin qarşısının
alınması və cəzalandırılması haqqında” Konvensiyanı (1951-ci ildə qüvvəyə minmiş və artıq 150 yaxın
dövlət ratifikasiya etmişdir), Nürnberq Hərbi Tribunalının Nizamnaməsini, Yuqoslaviya Beynəlxalq
Cinayət Tribunalı Nizamnaməsini (4-cü maddə), Ruanda Beynəlxalq Cinayət Tribunalı Nizamnaməsini
(1-ci maddə), Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin Statutunu (6-cı maddə) göstərə bilərik.
2.Xocalı soyqırımının tanınması istiqamətində Azərbaycan lobbisinin təşkili və fəaliyyət
mexanizminin yaradılması
Xocalı soyqırımı bəşəriyyət tarixində nadir cinayət əməli olmaqla Azərbaycan xalqının iradəsini
səfərbər etməyi və bu cinayətin beynəlxalq aləmdə tanınmasını, ona beynəlxalq hüquqi status verilməsini,
bu cinayəti törətmiş şəxslərə qarşı müvafiq cəza tədbirlərinin görülməsini, Azərbaycan xalqının haqlı
olaraq ərazi bütövlüyünün qorunması istiqamətində fəaliyyətini labüd edir. Zəruri olan şərtlərdən biri də
Xocalı soyqırımının tanınması istiqamətində Azərbaycan lobbisinin təşkili, onun fəaliyyət mexanizminin
yaradılmasıdır. Bu zaman təkcə ictimai münasibətlər, diaspora təşkilatları, “xalq diplomatiyası”
səviyyəsində deyil, eyni zamanda hakimiyyət orqanlarının, xarici bazarlarda aktiv olan azərbaycanlı
sahibkarların və bu soyqırıma həssas olan digər strukturların resurslarından yararlanmaq zəruridir.
Azərbaycan lobbisinin qarşısında Xocalı soyqırımının soyqırım cinayəti kimi tanıdılması üçün
kifayət qədər beynəlxalq hüquqi əsaslar, həmin dövrdə nüfuzlu KİV-də (Sunday Times, Financial Times,
Times, Известия, Le Monde və s.) hadisələrin təfərrüatlarının əks etdirilməsi, çoxsaylı foto-video
materiallar və digər resurslar mövcuddur.
Xocalı soyqırımının təbliği, beynəlxalq hüquqi qiymət verilməsi bağlı işlərin görülməsi prosesində
Azərbaycan lobbisinin fəaliyyət istiqamətində beynəlxalq hüquqi maneələr olmamalıdır, çünki artıq
beynəlxalq hüquqi-siyasi presedentlər mövcuddur. Ilk növbədə alman faşistləri tərəfindən yəhudi xalqının
soyqırımını göstərə bilərik. Artıq BMT Baş Məclisi 27 yanvar gününü beynəlxalq Xolokost qurbanları
günü elan etmişdir. Həmçinin Xolokost qurbanlarına müxtəlif proqram və fondlar hesabına
kompensasiylar ödənilir, 1952-ci ilə kimi Almaniyada yaşamış, 1947-ci ilə kimi Almaniya ərazisindəki
düşərgələrdə qalmış və digər kateqoriyadan olan 270 mindən çox şəxslərə pul vəsaitləri ayırmış, bundan
əlavə Almaniyanın I.G. Farbenindustrie, Krupp, AEG, Siemens, Rheinmetall kimi şirkətləri də Xolokost
qurbanlarına 50,2 milyon marka kompensasiya ödəmişlər.
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Xolokost qurbanlarına 1991-ci ildə qəbul olunmuş qanuna əsasən Macarıstan 100 milyard forint,
1997-ci qanunu əsasında Polşa, 1998-ci ildə Norveç (450 milyon kron), 2008-ci ildə Belçika (110 milyon
evro), 2009-cu ildə Litva (37 milyon evro) kimi dövlətlər yardım ödəmiş, yəhudilərin vəsaitlərini
mənimsəyərək İsveçrə banklarında depozit saxlamaları isə bu bankların 1.25 milyard dollar kompensasiya
ödəməsi ilə nəticələnmişdir. Izraildə getto və ölüm düşərgələrində olmuş yəhudilərə bir sıra xüsusi
güzəştlər nəzərdə tutulmuşdur.
Eyni zamanda geosiyasi maraqlar 1915-ci ildən dünya dövlətlərinin qondarma “erməni
soyqırımını” pisləyən qətnamələr qəbul etməsi ilə nəticələnmişdir. Belə ki, hələ 1916, 1919, 1920-ci
illərdə ABŞ-da bununla bağlı qətnamə qəbul edilmiş, 1915-ci illərdə Fransa, İngiltərə və Rusiya birgə
bəyanatla çıxış etmişlər. 40-cı illərdə isə bu məsələ BMT Baş Məclisində də qaldırılmışdı.
Erməni lobbi təşkilatları qondarma soyqırım məsələsini qabartmaqla Türkiyəyə qarşı ərazi iddiaları
və reparasiya tələbləri ilə çıxış etmişlər. Bu illər ərzində qondarma soyqırım məsələsi ilə əlaqədar
çoxsaylı ictimai təşkilatlar da yaradılıb. Qondarma “erməni soyqırımını” Avropa Şurası (1998, 2001-ci
illərdə), Avropa Parlamenti (1987, 2000, 2002, 2005-ci illərdə), Uruqvay (1965), həmçinin Argentina,
Belçika, Vatikan, Venesuela, Almaniya, Yunanıstan, İtaliya, Kanada, Kipr, Livan, Litva, Hollandiya,
Polşa, Rusiya, Slovakiya, Suriya, Fransa, Çili, İsveçrə, İsveç kimi dövlətlər, Avstraliya, Braziliya, Böyük
Britaniyanın federal əraziləri, ABŞ-ın 43 ştatı tanımışdır.
Göründüyü kimi qondarma soyqırımı tanımış dövlətlər ya Türkiyə ilə gərgin münasibətləri var, ya
erməni diasporası, lobbi təşkilatları fəallığı ilə fərqlənirlər, ya da digər siyasi-diplomatik məqsədlərlə
əlaqədar etmişlər. Təsadüfi deyil ki, 1970-ci illərdən 24 aprel tarixində ABŞ prezidentləri ermənilərə bu
“faciə” ilə əlaqədar telemüraciət edirlər. Bu elə bir dövr idi ki, Türkiyə-Yunanıstan münasibətləri
gərginləşmiş, Türkiyə Kiprə desant çıxarmış, qərb dövlətlərinin iradəsinə zidd müstəqil siyasət həyata
keçirmişdi.
Bütün bunları nəzərə alaraq, Azərbaycan diplomatiyası, lobbi strukturları qarşısında böyük
vəzifələr var və onların bu haqq işin qalib gələ bilməsi ilə əlaqədar potensial imkanlar var. Artıq bir sıra
addımlar atılmışdır.
Məlumdur ki, 1998-cildə H.Əliyevin sərancamı ilə Xocalı soyqırımına ilk hüquqi qiymət verilmiş,
2008-ci ildə Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə “Xocalıya Ədalət” kompaniyası başlamış, 17 yanvar 2012-ci
ildə İ.Əliyev Xocalı soyqırımı ilə əlaqədar sərancam vermişdir. Bu sərancamlar əsasında fəaliyyət planları
müəyyən edilmiş, müxtəlif dövlətlərdə, beynəlxalq təşkilatlarda, ictimaiyyət səviyyəsində tədbirlərin
görülməsi, Xocalı soyqırımının tanınması zərurəti qeyd edilmişdir. Artıq faciə ilə bağlı onlarla ölkədə
tədbirlər həyata keçirilib, beynəlxalq kitabxanalar şəbəkəsində müxtəlif sənədlər və kitablar yerləşdirilib,
müxtəlif sərgilər təşkil olunub.
Həmçinin, “Xocalıya ədalət” kompaniyası çərçivəsində tədbirlərin görülməsi məqsədilə 2014-cü il
dövlət büdcəsində nəzərdə tutulmuş Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ehtiyat fondundan
Azərbaycan Respublikasının Gənclər və İdman Nazirliyinə 1 milyon manat ayrılması ilə bağlı Prezident
İ.Əliyev sərəncam imzalayıb.
2005, 2006, və 2007-ci ilin fevralında Türkiyə Böyük Millət Məclisinin xüsusi iclaslarında Xocalı
soyqırımı ilə bağlı məsələ geniş müzakirə olunmuşdur. 2011-ci il fevralın 19-dan 26-dək isə Türkiyənin
ayrı-ayrı şəhərlərində "Xocalı həftəsi" keçirilmişdir.
2011-ci ildə Xocalı soyqırımının 19-cu ildönümü ABŞ Konqresinn Nümayəndələr Palatasında
anılmış, 2012-ci ildə isə konqresmenlər Stiv Koen Dən Boren ayrı-ayrılıqda Xocalı soyqırımının 20-ci
ildönümü ilə bağlı bəyanatlarla çıxış edərək ermənilər tərəfindən qadın, uşaq və yaşlı insanlara qarşı
istifadə edilən zorakılıq və işgəncələri "təsviredilməz" adlandırmışdır.
Ilk dəfə olaraq, 2012-ci ilin noyabrın 15-17-də Cibutidə İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının Xarici İşlər
Nazirləri Şurasının (İƏT XİNŞ) 39-cu sessiyasında Dialoq və Əməkdaşlıq uğrunda İslam Konfransı
Gənclər Forumunun təklifi ilə “Xocalıya ədalət” kampaniyasına dair xüsusi bənd ayrılmışdır. Beləliklə,
İƏT XİNŞ Xocalı faciəsini ilk dəfə olaraq soyqırımı aktı kimi tanımışdır.
Artıq bir neçə dövlətdə Xocalı soyqırımı tanınmışdır. Belə ki, 2 fevral 2012-ci il tarixində Meksika
Senatının qəbul etdiyi qərarda Dağlıq Qarabağın Xocalı şəhərində baş vermiş faciəni soyqırım adlandırdı,
2012-ci ildə Pakistan Senatının Xarici Əlaqələr Komitəsi Xocalı soyqırımını pisləyən qətnamə qəbul etdi,
2012-ci ilin 24 aprel tarixində Kolumbiya parlamenti 102 deputatın lehinə səsverməsi nəticəsində Xocalı
soyqırımını rəsmən tanıdı, 2013-cü ilin 19 fevral tarixində Çexiya, 2013-cü ilin 26 fevral tarixində
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Bosniya və Herseqovina, 2013-cü ildə Peru, İordaniya, İndoneziya kimi dövlətlər Xocalı soyqırımını
rəsmən tanıdı.
ABŞ-ın ayrı-ayrı ştatları da Xocalı soyqırımını tanımışdır. 2010-cu il fevralın 25-də ABŞ-ın
Massaçusets ştatının nümayəndələr palatası, 2011-ci ildə Texas və Nyu-Cersi ştatları, 2012-ci ilin 28
fevral tarixində Corciya, 2012-ci ilin 23 martına Men, 2013-cü ilin 28 yanvar tarixində Nyu-Meksiko
ştatı, 2013-cü ilin 8 fevral tarixində Arkanzas ştatı, 2013-cü ilin 25 fevral tarixində Missisipi ştatı, 2013cü ilin 4 mart tarixində Oklahoma ştatı, 2013-cü ilin 18 mart tarixində Tennessi ştatı, 2013-cü ilin 18 mart
tarixində Pensilvaniya, ştatında Xocalı soyqırımını tanıyan qətnamələr qəbul edildi. 2013-cü il aprelin 3də Qərbi Virciniya və Konnektikut, 2013-cü ilin avqustun 21-də Florida ştatları Xocalı soyqırımını
rəsmən tanıdı.
Meksikanın paytaxtı Mexiko şəhərinin mərkəzi tarixi rayonunda yerləşən "Tlakskoake-Xocalı"
meydanında da Azərbaycan Respublikası ilə Mexiko şəhər rəhbərliyinin birgə apardığı təmir-bərpa
işlərindən sonra Xocalı soyqırımı qurbanlarına abidə qoyulmuşdur. 2011-ci ildə isə Almaniyanın Berlin
şəhərində Xocalı soyqırımı qurbanlarına abidə ucaldılmışdır.
Nəticə
Təəssüf ki, beynəlxalq ictimaiyyət Dağlıq Qarabağ ərazisində sülhü bərqərar edən aspektlərin
mahiyyətində duran tarixən burda yaşayan xalqların sülh vəziyyətində birgə yaşayışları üçün şəraitin
yaradılmasına, düşmənçilik və konfrontasiyadan imtinaya, stabillik, təhlükəsizlik, etimad və tolerantlıq
şəraitinin formalaşdırılmasına cəhd göstərmir. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin təhlili, Xocalı soyqrımının
araşdırılması gələcəkdə həm regionda, həm də dünyada baş verəcək bu kimi hadisələrin baş verməsi
zamanı fövqəladə dərəcədə çevik reaksiya verən mexanizmlərin yaradılmasının zəruriliyini göstərir.
Yekunda Xocalı soyqırımının tanınması ilə bağlı Azərbaycan lobbisi qarşısında duran gələcək
potensialı aşağıdakı kimi qruplaşdıra bilərik:
ABŞ-da Xocalı soyqırımının tanınması, konqresin hər iki palatası və Prezident tərəfindən soyqırım
faktı kimi qeyd edilməsi lobbi strukturlarımızın əsas vəzifələrindən olmalıdır. Analoji işlər ştatların
qanunvericilik orqanlarında da aparılmalıdır. ABŞ-da xaricilərin lobbi fəaliyyətini tənzimləyən FARA
qanunu, 1995-ci il “Lobbi fəaliyyətinin aşkarlığı haqqında” qanun ABŞ konqresindəki Azərbaycan
kokusuna, ABŞ-da fəaliyyət göstərən diaspora qurumlarına, ictimai təşkilatlara, biznes strukturlara, eyni
zamanda Azərbaycandan olan lobbi strkturlarına imkan verir ki, Xocalı soyqırımı ilə bağlı həqiqətlər
dövlət orqanlarına, ictimaiyyətə çatdırılsın. ABŞ-da “grassrooting lobbing” kimi metodlardan geniş
istifadə edilməsi effektiv vasitə hesab edilir. Bunlara ilk növbədə məktub göndərmə kompaniyası,
prezidentə imzatoplama petisiyaları və digərləri aiddir.
Xocalı soyqırımının tanınmasında Azərbaycan lobbisinin digər əsas məqsədi Avropa Birliyi
strukturlarında, Avropa Parlamentində lobbi fəaliyyətinin təşkilidir. Artıq Brüssel bir neçə ildir ki, lobbi
fəaliyyətinin daha önəmli mərkəzi kimi formalaşmaqdadır. Avropa Komissiyasının son hesabatlarında
Brüsseldə 20 mindən çox lobbistin (ABŞ-da ümumilikdə 2013-cü ildə 11 min lobbist qeydiyyatdan
keçmişdi) fəaliyyət göstərməsi göstərilib. Həmçinin burada 2500-dən çox sahibkarlar təşkilatları, o
cümlədən minlərlə QHT, ayrı-ayrı assosiasiyalar və digər müxtəlif təşkilatlar fəaliyyət göstərirlər. Onları
Brüsselə cəlb edən amil isə Avropa Birliyi ərazisində qüvvədə olan qanunvericilik aktlarının 80%
Brüsseldə, Avropa Birliyinin müvafiq strukturlarında qəbul olunmasıdır. 2008 və 2011-c illərdə lobbi
fəaliyyəti ilə bağlı Avropa Parlamentində qanunvericilik aktları qəbul edilmiş və lobbi təşkilatları üçün
hüquqi zəmin yaratmışlar. Odur ki, Azərbaycan lobbisinin Brüsseldə Avropa Birliyi üzv dövlətləri üçün
imperativ xarakterli normativ hüquqi aktların qəbul edildiyi strukturların yanında fəaliyyət göstərməsi
əsas vəzifələrdəndir. Bu zaman təkcə hökumətin, diplomatik strukturların inzibati resurslarından yox,
diaspora, tələbə-gənclər, ictimai təşkilatların, biznes strukturların (məsələn, artıq Brüsseldə SOCAR-ın
nümayəndəliyi fəaliyyət göstərir) resurslarından istifadə etmək olar.
Azərbaycan lobbisinin Xocalı soyqırımının tanınması ilə bağlı digər istiqaməti lobbi fəaliyyətinin
qanuni tənzimlənən dövlətlərdə təşkilidir. Belə dövlətlərdən Macarıstan, Litva, Gürcüstan, Polşa,
Avstraliya, Kanada, Almaniya, bir neçə Latın Amerikası ölkəsində yaradılmışdır. Həmçinin bir neçə
ölkədə, o cümlədən Avstriya, Yunanıstan, İtaliya, Danimarka, İrlandiya, Lüksemburq, İngiltərə və
digərlərində, bu sahədə ixtisaslaşmış qanunvericiliyin olmamasına baxmayaraq, bu ölkələrdə lobbizm
yazılmamış qaydalar əsasında fəaliyyət göstərir. Bu dövlətlərin bir çoxunun beynəlxalq aləmdə böyük
siyasi çəkiyə malik olmasını nəzərə alaraq, bu dövlətlərin lobbi qanunvericiliyini öyrənərək, leqal
resurslardan istifadə edərək Xoxalı soyqırımının tanınmasına nail olmaq olar.
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Xocalı soyqırımının tanınması istiqamətində lobbi fəaliyyətini həm də lobbi fəaliyyətinin hüquqi
tənzimlənmədiyi, lakin faktiki mövcud olduğu dövlətlərdə, o cümlədən Rusiya, Qazaxıstan, Ukrayna,
İspaniya, Çin, Cənubi Koreya, Hindistan, Qırğızıstan və digər bu kimi dövlətlərdə təşkilidir.
Azərbaycan lobbisinin Xocalı soyqırımı ilə bağlı əsas fəaliyyətini ilk növbədə diasporanın güclü
olduğu (İran, Gürcüstan, İraq, Rusiya, Ukrayna, Pribaltika dövlətləri), sıx iqtisadi əlaqələrin olduğu,
Azərbaycanın maliyyə yardımından yararlanan (Serbiya, Belorus, Makedoniya, Yunanıstan, Gürcüstan)
və digər siyasi –iqtisadi, humanitar əlaqələrin olduğu dövlətlərdə daha effektiv təşkil etmək mümkündür.
Beləliklə, Azərbaycan xalqının yaddaşında, milli özünüdərk prosesində mühüm amil olan Xocalı
soyqırımının beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən tanınması və hüquqi qiymətin verilməsi aspektində
mühüm addımların atılması hər bir azərbaycanlının təxirəsalınmaz vəzifələrindəndir. Ona görə də,
gələcəkdə də Azərbaycan lobbisinin bu istiqamətdəki fəaliyyətinə ən yüksək səviyyədə köməklik
göstərilməsi zəruri şərtlərdəndir.
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YAZILI BASINDA KIBRISLI RUMLARIN KIBRISLI TÜRKLERE BAKIŞI: ÖNLEMLER
PAKETİ, SAĞLIK VE TEDAVİ HİZMETLERİ
Yrd. Doç. Dr. Güven ARIKLI



Özet: Toplumun gelişmesinde, bilinçlenmesinde ve hareket gücünün oluşmasında basının çok önemli yeri
vardır. Bilgiye ulaşma, ulaşılan bilginin kişiler, gruplar ya da toplumlar üzerinde etkin ve etkili bir biçimde
kullanılması sonucu oluşan kamuoyu belirlenen hedeflere daha çabuk ulaşacaktır. Özellikle siyasal amaçlı
yaklaşımlar, basın aracılığı ile istenilen hedef kitleye daha güçlü ulaşmakta ve belirlenen konu ya da
düşüncenin etkisini tüm kitlelerde hissettirmektedir. Kıbrıs adasında yazılı basının gelişimi İngiliz yönetimi
dönemine rastlar. İngilizlerin 1878 sonrası yayınlamaya başladıkları “ Cyprus Gazette” İngilizce, Rumca,
Türkçe olarak 1960 Kıbrıs Cumhuriyetine kadar sürerken, Rumlar 1879, Türkler ise 1889 sonrasında kendi
dillerinde gazete yayınlayıp kendi halklarını bilgilendirmeye başlamışlardır. Bu çalışmada ise günümüz Rum
basınının özellikle “Önlemler Paketi, Sağlık ve Tedavi Hizmetleri” konusunda Kıbrıslı Türklere ve kendi
halklarına yönelik yayınlarının analizine yer verilmiştir. bu çalışmada Rum yazılı basınının analizi ile sonuç
ve bulguların değerlendirilmesi üzerinde durulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Yazılı Basın, Hedef Kitle ve Kamuoyu.
Wrıtten Greek Cypriots to Turkish Cypriots in Baden Overview: Measures for the Company's New
Manager Pack Health Servıces and Treatment
Abstract: The development of society, the media and the power to act in the formation of consciousness is a
very important place. access to information, information reached the people, groups or communities and the
resulting effect on public opinion effectively use the set targets will be reached more quickly. Especially for
political approaches to reach the desired audience via press more powerful and the effect of specific topics or
ideas are felt in all the mass. The development of print media in Cyprus coincides with the period of British
rule. British after 1878 they began publishing "in cyprusgazet" English, Greek, Turkish as when driving up to
the 1960 Republic of Cyprus, Greek Cypriots in 1879, the Turks publish newspapers in their own language
after 1889 have started to inform their people. In this study, particularly of today's Greek press, "Measures
Package, Health and Therapy Services" on the Turkish Cypriots and is given to the analysis of publications
for their own people. This study focused on evaluating the results and findings of the Greek with the analysis
of the print media.
Keywords: Print Media, Audience and Public Opinion.

Giriş
Kıbrıs’ta ilk gazete ülkenin o dönemde önemli ticaret merkezi ve çok sayıda ülkenin konsolosluk
merkezlerinin bulunduğu Larnaka’da yayımlanmaya başlamıştır.Gazeteci Hristos Hristofidis (2014)’e
göre ilk gazete 29 Agustos 1958’de Theodulos Konstantinidis tarafından haftalık olarak yayımlanan
“Kipros/Cyprus” idi.Yunanca ve İngilizce olarak yayımlanan gazete , ülkenin diğer bölümlerinde de ilgi
uyandırmış ve başka gazetelerin yayımlanmasına da zemin hazırlamıştır.Takip eden yıllarda da arka
arkaya Alithia , Stasinos , Salpinks , Evagoras ,To Ethnos , Ragias, Elephtheria ve Patris vb. gazeteler
yayın hayatına girmiştir. Fakat yeni gazeteler 1.Dünya Savaşı esnasında kağıt ithalinin kısıtlı olması
nedeni ile durdurulmuştur.Savaşın bitimi ile beraber başta İngilizce olmak üzere Türkçe ve Ermenice
gazeteler hızla yayım hayatına girmiştir. Bunlardan “Sadet” veya “Saadet” adlı gazete 11 Temmuz 1982
yılları arasında Kıbrıslı Türkler arasında Limasol’da yayım hayatına başlatılmış ancak sadece 16 sayı
yayımlanabilmiştir (Göksel, 2009). 1891 yılında ise “Kraathane-i Osmani” matbaasında basılan ilk uzun
ömürlü Türkçe gazete ise “Zaman” gazetesi olmuştur. Ancak , birçok gazete kısa bir yayım hayatı
sonrasında , halkın büyük bir çoğunluğunun fakir olması , okuma-yazma bilmemesi , reklam sektörünün
ise hemen hemen hiç olmaması ile kapanmak zorunda kalmıştır. 1878’de Kıbrıs adasının İngilizlerce
yönetilmeye başlaması sonrasında önceleri 1930 yılına kadar İngilizce yayım yapan 1930-1960 yılları
arasında İngilizcenin yanı sıra Rumca ve Türkçe yayımlar da yapan “Cyprus Gazette” haftalık olarak
yayım yapmıştır.Kıbrıs Cumhuriyeti’nin 1960’ta kurulmasından sonra ise gazete etkinliğini kaybetmiştir.
Rumlar için 1920 ve sonrası gazete içerikleri ve yayınlanma açısından farklılıklar göstermekte idi (Göksel
ve Yurdakul, 2002). Hristofidis(2014)’e göre , 1922 yılında yayınlanan “O Pirsos” ve 1925 yılında
yayınlanan “Neos Anthropos” gazeteleri işçi gazeteleri olarak çıkmıştır ve 1926 yılında Kıbrıs Kominist
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Partisi’nin kuruluşuna ve örgütsel oluşumuna katkıda bulunmuştur. Ayrıca 1956’dan itibaren yayın
hayatına başlayan “Haravgi” gazetesi AKEL Partisinin yayın organı olarak günümüzde de yayınlarına
devam etmektedir.1977’den sonra Rumlar açısından gazeteler partisel propagandaların ana organı haline
gelmiştir.Bunlardan “Alithia” ve “Simerini” DİSİ Partisinin ,“Ta Nea” EDEK Partisinin ,
“Elephtherotipia” ise DİKO Partisinin yayın organı olmuştur.Sadece “Fileleftheros” ve “Apogeumatini”
gazeteleri bağımsız kalabilmiştir.Bugün Güney Kıbrıs’ta yayınlanan günlük gazeteler ise “Alithia” ,
“Politis” , “Simerini”, “Haravgi” ve “Filelefheros”tur. Kıbrıs’ta yazılı basın adada olup bitenlerden hem
etkilenmiş hemde olayları etkilemiştir.Zira her zaman siyasilerin ve milli duyguların hizmetinde
olmuştur.Dolayısı ile basın yayın organları kamuoyu gündemini daha fazla oluşturmakta , olaylarda itici
güç olarak faaliyet göstermektedir (Alemdar, 2001). Haberlerin seçimi ve değerlendirilmesi , sıralaması
ve öncelik kriterleri, özellikle halkın üzerinde oluşacak duygulara ve şahsi menfaatlere göre
şekillendirilmektedir.
Çalışmanın Amacı ve Önemi
İletişim alanında ya da basın olarak adlandırdığımız medya kapsamında güç ve etkileme çok
önemli hale gelmiştir. Devletlerin ya da yöntemlerin kişiler, kurumlar veya ülkeler üzerinde etkinlik
kurma çabasının yöntemleri de zaman zaman farklılık gösterir. Noam Chomsky’ye (1999) göre “Medyaya
demokratik katılım sıfıra indirilmekte, çalışanlara ya da topluluğa dayanan halk denetiminin dışında
tutulmaktadır (s.43). Kışlalı’ya (2006) göre; Demokratik olsun olmasın, bir rejimde etkili olmak isteyen
siyasi güçler açısından kitle iletişim araçları her zaman büyük önem taşır. Siyasal güçlerin, kitlelere
ulaşabilmek, kendilerine yandaş bulabilmek için kullanabilecekleri araçların sayısı, günümüzde üçtür:
Yazılı, sözlü ve görüntülü basın yani gazeteler, radyo ve televizyon. Tanımlama ve kavramsal
açıklamalardan da görüldüğü gibi özellikle yazılı basın ki özellikle gazeteler olarak ele alıyoruz, kamuoyu
oluşturmak için siyasal, toplumsal, ekonomik ya da kültürel açıdan her unsuru etkin bir şekilde
kullanmaktadır (Dursun, 2005). Kıbrıslı Rumların, aynı ada üzerinde birlikte yaşadıkları Kıbrıslı Türkleri
yazılı basını kullanarak “ötekileştirme” çabası bu çalışmanın “söylem analizi” yöntemi ile incelenmesinin
önemini ortaya koymaktadır.
Yöntem
Çalışmada literatür taraması ve kaynak okuma neticesinde elde edilecek bilgiler ortaya
konulacaktır. Kıbrıslı Rumların Kıbrıslı Türklere bakışı incelenirken, Rum yönetiminin 2003 yılında
kararlaştırıp açıkladığı “Önlemler Paketi” temel alınacak, paketteki önlemlerin uygulanma süreci günlük
yayınlanan ve KKTC’ye de ulaşan Rum gazetelerinin haberleri taranarak söylem analizi tekniğiyle
incelenmştir. Söylem çözümlemecileri çalışmalarını kendi yorumlamalarına dayandırmalarına karşın
eleştirel söylem çözümlemesi uygulamacıları, medya söyleminin kitleler üzerindeki etkilerini de
çalışmalarına yansıtmışlardır (Mora, 2008). Eleştirel söylem analizinin araştırma alanının güç, hâkimiyet,
hegemonya, sınıf farkı, cinsiyet, ırk, ideoloji, ayrımcılık, çıkar, kazanç, yeniden oluşturma, dönüştürme,
gelenek, sosyal yapı ya da sosyal düzen gibi temalar olduğu söylenebilir.
Bulgular
Kıbrıslı Türklere verilen sağlık ve tedavi hizmetleri konusunda ilk haberlerin basına 2010 yılı
itibarıyla yansımaya başladığı görülüyor. Konuyu gazeteler tarafından kullanılan başlıkları hatırlayacak
olursak, Rum halkı arasında basın aracılığıyla aleyhte kamuoyu oluşturma çabası ve bu çabanın
öncülüğünü yapan gazetenin hangisi olduğu daha iyi görülebilecektir, nitekim:
Fileleftheros
Politis

25 Şubat 2010
19Aralık 2010

Fileleftheros

4 Ekim 2012

Alithia

12 Ekim 2012

Politis

14Aralık 2012

“Kıbrıslı Türklere Sağlık Hizmeti Konusu Mahkemelik”
“Kıbrıslı Türkler Vatandaşımız Değildir Ama Bütünlüğü
Tam Bir Kıbrıs Cumhuriyeti’nde Azınlık Olarak Bizimle
Yaşayabilirler”
“Kıbrıslı Türkler İçin Sanık Sandalyesinde... Kıbrıslı
Rumlar Eşitlik İlkesini İhlal Etmekten Kıbrıs
Cumhuriyeti’ne Dava Açıyor”
“Başpiskopos: Bir Sonraki Başkan Nikos Anastasiadis
Olacak... Hrisostomos, DİSİ Başkanı’na, Vatanımızın
Olumlu Unsuru Olarak Tarihe Geçme Altın Fırsatı
Verildiğini Vurguladı… Kıbrıslı Türklere Bedava Sağlık
Hizmeti, Kamu Hizmetine Alma v.b. Politikaları
Yanlıştır”
“Kıbrıslı Türklerden ve Yabancı Uyruklulardan
Kesiyorlar... DİSİ ve DİKO’dan Mat Hareketi”
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Fileleftheros
Alithia

14Aralık 2012
14Aralık 2012

Fileleftheros

10 Ocak 2013

Politis

12 Ocak 2013

Fileleftheros

29Haziran2013

Fileleftheros

31Temmuz2013

Fileleftheros

8 Mart 2014

Fileleftheros

13 Mart 2014

Kıbrıslı Türkler ve Yabancılar Hastane Dışına”
“Kıbrıslı Türkler ve Yabancı Uyruklulara ‘Bedavaya
Stop... DİSİ ve DİKO Kıbrıslı Türklere Bedava Sağlık
Hizmeti ve Yabancı Uyrukluların Dolgun Ödenekleri
Konusunda Frene Basıyor”
“Memorandum Üzerinde Ayrıcalıklar... Tutuldu... Sağlık
Bakanlığı Kaç Kıbrıslı Türkün Bedava Sağlık Hizmeti
Kartı Hamili Olduğunu Bilmiyor”
“DİKO ve DİSİ Kıbrıslı Türklere Bedava Sağlık
Hizmetine Son Verilmesi Önerilerini Geri Çekip,
Anayasal Eşitlik Çerçevesine Oturtulacak Yeni Yasa
Önerisi Sunacak”
“Sağlık Kartlarının İptaline Başlanıyor... Ağustos’ta
Kıbrıslı Türkler ve B Sınıfı Hak Sahipleri Çıkıyor”
“Kıbrıslı Türkler Yarından İtibaren Hastanelerden Bedava
Sağlık Hizmeti Alamayacak”
“Şip-Şak Sağlık Kartı... Artık Bölge Postanelerinden De
Veriliyor”
“Yüzlerce Vatandaş Sağlık Sistemi Dışında... Üç Yıl
Sosyal Sigorta Ödeneği Maddesi Daha Da Sorun
Yaratıyor... Ciddi Sağlık Sorunları Olanlar Bile Devlet
Hastaneleri Dışında Kalıyor”

Değerlendirme
Rum yönetimi 30 Nisan 2003 tarihinde, Lahey Adalet Divanı’nın 1971’de Namibya konusunda
aldığı bir karara atıfta bulunarak, kendi otoritesi altında yaşayan kişilere sağladığı hak ve hizmetlerden
KKTC’de yaşayan Kıbrıslı Türkleri de yararlandırmak gerekçesiyle bir dizi önlem ilan etti. Rum
yönetiminin Kıbrıslı Türklere “aslında izolasyon uygulamadığını, onları kendi vatandaşı addettiğini”
göstermek için kararlaştırıp uygulamaya koyduğu, bu önlemlerin zaman içerisinde Rum basını tarafından
yıpratılmaya, kötülenmeye başladığı görülmektedir. En çarpıcı örneklerden biri Fileleftheros’un 29
Kasım 2010 tarihli sayısında göze çarpıyor. Haberde Rum yönetiminin Kıbrıslı Türklerin ekonomik
kalkınmasına, hem AB’nin Kıbrıslı Türklere yönelik ekonomik yardımlarını onaylayarak hem de “Kıbrıs
Cumhuriyeti vatandaşı” addettiği Kıbrıslı Türkler için kendi hazırladığı ekonomik yardım paketleriyle
katkıda bulunduğu öne çıkartılıyor, bu nedenle Kıbrıslı Türklerin izolasyon altında olduğu söyleminin
“gerçekleri yansıtmadığını” iddia ediyor. Diğer bir çarpıcı örnek de Fileleftheros gazetesinin 16 Haziran
2012 tarihli sayısında “Hacigeorgiu’dan ‘İzolasyonlar’ Konusunda Türk Milletvekillerine Cevap… ‘Her
Kıbrıs Türk Evininin Önünde İki Türk Askeri’” başlıklı haberidir.
Haberde Strazburg’da gerçekleştirilen Türkiye-AB Karma Parlamento Komitesi toplantısında, Türk
milletvekillerinin, AB’nin Kıbrıslı Türklerin izolasyonunun kaldırılması tedbir alması gerektiğine vurgu
yapmaları üzerine AKEL’li Rum Avrupa Milletvekili Takis Hacigeorgiu’nun Kıbrıslı Türklerin izolasyon
altında olduğunu kabul etmekle birlikte bunun sebebinin “Rum yönetimi değil Türk askeri olduğu” ve
bugün KKTC’deki “her Kıbrıs Türk evinin önünde iki Türk askeri bulunuyor” iddiası öne çıkarılıyor.
Rum yönetiminin 2003 tarihli “Önlemler Paketi”nde vaat edilenler ve süreç içerisinde Rum basını
kullanılarak bu vaatlerin ya tutulmadığı veya süreç içerisinde geri alındığı dikkati çekiyor, şöyle ki:
“Önlemler paketi” adı altındaki tedbirler arasında Kıbrıslı Türklere doğum belgesi ve diğer belgelerin
verilmesi, işçi istihdamı, eğitimi, ¬meta ve kişi dolaşımı (ticaret), seçimlere katılım, tedavi ve tıbbi bakım
v.b. olanaklarından yararlanabilmeleri için KKTC’nin verdiği kimlik ve pasaport gibi belgelerin Rum
makamları tarafından kabul edilmesi, Kıbrıslı Türklere yönelik çeşitli formların Türkçeleştirilmesini
vardı. 1960 Anayasası’nda “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin resmi dilleri arasında Türkçe de sayılıyor olmasına
karşın, bugün bile Rum yönetiminin ne resmi internet sayfasında ne de diğer bakanlık, resmi kurum ve
kuruluşların internet sayfalarında Türkçenin ya hiç olmadığı ya da yok denecek kadar az kullanıldığı
dikkat çekmektedir. Açıklanan pakette KKTC’nin “Türkiye’nin boyunduruğu altındaki yerel yönetim”
olduğu ve “yasadışı üretildiği” şeklindeki Rum tezi hatırlatılıyor. “Önlemler Paketi”, KKTC’de yaşayan
Kıbrıslı Türkleri “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Kıbrıslı Türk vatandaşları” diye niteliyor ve onların temel
haklarının korunması ve bu haklardan yoksun kalmaması için Rum yönetiminin, KKTC’nin “bazı
eylemlerinin sonuçlarına dayanabileceği” mantığına dayandırılıyor. Rum yönetiminin, “dayanabileceği”
belirtilen “bazı eylemleri” sözü ile kastedilen, KKTC devleti tarafından vatandaşlarına verilen kimlik,
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pasaport, sürüş ehliyeti, evlenme ve ölüm belgesi gibi resmi belgelerin, içerdiği bilgilerin, bu belgelere
sahip olan kişileri yansıtan gerçek bilgiler olarak kabul edilmesidir.
Pakette Kıbrıslı Türklere seyahat belgeleri, kimlik, doğum kağıdı ve diğer belgelerin verilmesinin
kolaylaştırılacağı “Kıbrıslı Türkler tarafından sunulan belgelerin içeriği ile ilgili istenen kanıtlayıcı
belgeler, ilgili devlet organları tarafından sunulan, belgelerin doğruluğunu teyit edici bir unsur olarak
kullanılacaktır” deniliyor. Oysa Fileleftheros gazetesinin 11 Ocak 2010 tarihli “Kolonize Tehlikesi”
başlığıyla yer bulan haberde “Lahey Adalet Divanı’nın 1971 yılında Nambiya’yla ilgi aldığı karar çok
sayıda yerleşiğin (TC kökenlinin) meşrulaşması tehlikesini içerisinde barındırıyor. Sahte devletin verdiği
evlenme ve ölüm belgelerinin (Rum tarafınca) tanınması sadece Kıbrıslı Türklerle değil yerleşiklerle de
ilgilidir” ifadeleri dikkat çekiyor.
Rum makamlarının 2003’ten beri Kıbrıslı Türklerin Rum tarafına KKTC kimliği göstererek
geçmesine, kimlik sahibini, elindeki KKTC nüfus kayıtlarından kontrol ederek izin verdiği hatırlatıyor.
TC kökenli KKTC vatandaşları, KKTC vatandaşları ile Türk vatandaşları ve böyle evliliklerden doğanlar
KKTC kimliği sahibi olmalarına karşın farklı bir kategoriye ayrılmaya çalışılıyor. Rum tarafında
yürürlükte olan vatandaşlık mevzuatı, yurtdışında yaşayan Rumlara iki, üç ve dört uyruklu olabilme, dede ve ninelerden de kazanılabilecek- Kıbrıs kökenli olmak kaydıyla “Kıbrıs vatandaşlığı elde etme
hakkı tanıyor. Ancak ebeveynlerinden biri Kıbrıslı Türk olan, yani Kıbrıs kökenli olan kişilere
vatandaşlık vermek için: 20 Temmuz 1974 tarihinde veya bu tarihten önce doğmak, yabancı uyruklu olan
ebeveyni Türkiye vatandaşı değil başka bir ülke (Avrupa vatandaşı veya mütekabiliyet durumunun geçerli
olduğu başka ülkeler) vatandaşı olması, Ebeveynlerinin evliliği yurtdışında veya 20 Temmuz 1974
tarihinden önce Kıbrıs’ta gerçekleşmiş olması gibi özel kriterler getirerek ayrımcılık yapıyor.
2003 tarihli Önlemler Paketi’nde, KKTC’de faaliyet gösteren eğitim kurumlarının öğrenci, mezun
ve öğretim üyelerine karşı herhangi bir ayrımcılık olmaması için bu kişilerin öğrenimlerinin niteliği
temelinde işe alınmaları doğrultusunda gerekli düzenlemelerin yapılacağı, KKTC’de yaşayan Kıbrıslı
Türklerin Rum tarafında kamuda ve özel sektörde istihdamının kolaylaştırılması için pratik önlemler
alınacağı vaat edilmektedir. Ancak bir KKTC üniversitesinden diploma almış bir Kıbrıslı Türkün Rum
yönetimi tarafından istihdam edilmesi gazetelerde, suç işlenmiş ve bu ihbar ediliyormuş izlenimi yaratılan
bir üslupla, birinci sayfadan okurların dikkatine getirildiği görülmektedir.
Pakette yer alan “seçimler” başlığı altında da “Kıbrıslı Türklerin, Kıbrıs Cumhuriyeti hükümeti
denetimi altındaki bölgelerdeki yerel seçimlere ve Avrupa Birliği ilgili yasaları ve Avrupa İnsan Hakları
Mahkemesi kararı temelinde Avrupa Parlamentosu seçimlerine katılabilmeleri için gerekli yasalar
çıkarılacaktır” ifadesine de yer veriliyor. Ancak Alithia’nın 7 Şubat 2014 tarihli sayısında yayınlandığı
üzere Rum yönetimi, Avrupa Parlamentosu için yapılacak seçimlerde Kıbrıslı Türklerin kendi
temsilcilerini seçmelerini engellemek ve bunu sözde “Kıbrıs Cumhuriyeti” altında gerçekleştirmek
maksadıyla Rum seçmen kütüğüne Kıbrıslı Türklerin otomatik kaydını öngören yasal düzenleme
hazırlıkları yapıyor. Bu çerçevede Rum Yüksek Seçim Kurulu verileri 2000’den bugüne “Kıbrıs
vatandaşlığı” almış Kıbrıslı Türk sayısı 100 bin olarak görünüyor. 25 Mayıs tarihinde gerçekleştirilen AP
seçimlerinde, “Kıbrıs Cumhuriyeti” vatandaşı olmasına ve sandık başına gitmesine karşın çok sayıda
Kıbrıslı Türkün oy kullanmasına müsaade edilmediği de göze çarpmaktadır.
Politis (21 Aralık 2010) “Ödenek Yalnız Kıbrıslı Rumlara… Yüksek Mahkeme Kıbrıslı Türk
Üniversite Öğrencisinin İstinafını Reddetti” başlıklı haberinde Rum tarafında müzik eğitimi alan bir
Kıbrıslı Türk üniversite öğrencisi ve annesinin 2006’da eğitim ödeneği almak için yaptığı başvurunun
Maliye Bakanlığı tarafından reddedildiğini, ardından en üst yargı mercii olan Yüksek Mahkeme’ye
yaptığı istinaf (temyiz) başvurusunun da reddedildiğini haber verdi. Rum Yüksek Mahkemesi’nin
“Öğrenci ödenekleriyle ilgili yasa, devletin vergi mükellefi vatandaşlarına yönelik sosyal politikası
çerçevesinde vergi indirimi yerine ihdas edildi” gerekçesini ortaya koyarak Kıbrıslı Türklerin öğrenci
ödeneği almaya hak sahibi olmadıklarını kesin ve geri dönüşü olmayacak şekilde hükme bağladığına
vurgu yapıldı.
Fileleftheros (25 Nisan 2012) Rum Temyiz Mahkemesi’nin, KKTC’de yaşayan ve Güney Kıbrıs’ta
eğitim gören Kıbrıslı Türk öğrencilere Rum yönetimi tarafından burs verilmemesini onayladığını haber
verdi. Kıbrıslı Türk baba-oğlun, öğrenci bursu başvurularının kaza mahkemesi tarafından reddedilmesi
üzerine Temyiz Mahkemesi’ne başvurdukları ancak başvurularının Temyiz Mahkemesi üyesi 5 yargıç
tarafından reddedildiğine dikkat çekilen haberde baba ve oğlun “Kıbrıs Cumhuriyeti” vatandaşı olduğu,
öğrencinin (oğul) KKTC’de doğup büyüdüğü, Güney Kıbrıs’taki bir üniversite’de okuduğu bilgilerine de
yer veriliyor. Bu haberden de anlaşıldığı üzere Rum yönetimi, önlemler paketinde yer almasının
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ötesinde, kimlik vermesine karşın vatandaşları arasında, Kıbrıslı Türkler aleyhine ayrımcılık yapıyor. Öte
yandan, Rum resmi makamları ve öğretmen sendikaları gibi sivil toplum örgütlerinin, Avrupa Öğretmen
Sendikaları Konfederasyonu’nun (ETUCE) KKTC’de çeşitli toplantı ve seminer düzenleme yönündeki
çeşitli girişimlerini engelledikleri yönündeki haberler de yazılı basında yoğun olarak işlendiği dikkati
çekmektedir. Burada da görüldüğü üzere “Kıbrıslı Türk vatandaşlarına” eğitim ve istihdam olanağı
tanıyacağını vaat eden Rum yönetimi yine “vatandaşları” arasında ayrımcılık yapmış ve Kıbrıslı Türklere
bu alanda ya şans tanımamış veya siyasi maksatlarla şans tanımış gibi görünmeye çalışmıştır.
Asrın Projesi adıyla anılan ve kuraklık-susuzluk sıkıntısı yaşamakta olan Ada’nın su sıkıntısını
çözmek için Anamur-Dragon çayı suyunun deniz altı boru hatları yardımıyla KKTC’ye getirilmesini
öngören projeyle ilgili ilk haberler Rum basınına 2008 Nisanı’nda ve olumlu temada yansımaya başladığı
görülüyor.
Alithia (25 Nisan 2008) proje sayesinde Türkiye’den yarı fiyatına su geleceğine işaret ederek
Alarko isimli şirketin Güzelyurt’a su taşıma planını Rum yönetimine sunduğu, Kıbrıslı Türkler ve
Rumlarla da ortaklık şirketi kurmaları maksadıyla görüşüldüğüne işaret etti. Fikri, TC Cumhurbaşkanı
Abdullah Gül ve Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kabul ettiği, Rum yönetiminin de yeşil ışık
yakmasının beklendiği kaydedilerek alınacak siyasi bir kararın adanın su konusunda yaşadığı trajik
durumu tamamen değiştirebileceğine vurgu yapıldı. Rum yönetiminin, mevcut su kaynaklarını idareli
kullanmak adına, hanelere verilen su miktarını kısıtlama kararı aldığı, bu karar nedeniyle zor günler
yaşayan bir köy sakinlerinin sokağa çıkıp protesto eylemi yaptığı da haberde dikkat çeken bir detay olarak
göze çarpıyor. Bu haberden de anlaşıldığı gibi Asrın Projesi, Ada’nın yaşamakta olduğu genel su
sıkıntısına çare olarak görülüyor ve okura, projede Kıbrıslı Türkler ve Rumların ortaklık şirketi kurarak
birlikte çalışma ve gelecek sudan birlikte istifade etme olanakları aktarılıyor.
Rum kamuoyunda, Kıbrıslı Türkleri zenginleştireceği gerekçesiyle Türkiye’den Ada’ya su
getirilmesi projesinin konusunda olumsuz görüş işlenmesi çabasının devlet yetkililerinin ardından sivil
toplum örgütleri tarafından sürdürüldüğü dikkat çekiyor. Nitekim Haravgi (7 Şubat 2014) Rum Çiftçiler
Birliği’nin (EKA) Türkiye’den KKTC’nin kuzey sahillerine su getirilmesi konusunda Türkiye ile KKTC
arasında yapılan anlaşmanın hayata geçirilmesi yönündeki gelişmeleri endişeyle izlediğine dikkat çekti.
Okura geniş ölçekte aktarılan haberde EKA tarafından yapılan yazılı açıklamada yer alan, “Kıbrıs gibi
kurak bir adaya su getirecekler. İstisnai bir uluslararası iletişim politikası uygulayarak projeyi, Kıbrıs
sorununun çözümü için baskı unsuru yapmak için ‘Barış Suyu’ diye lanse ediyorlar. Bir yandan tarım ve
hayvancılığı geliştirecekler öte yandan da Kıbrıs sorununun çözümü açısından toprağın değerini
artıracaklar” ifadeleri dikkat çekicidir. Rumların, izolasyon uygulamadıklarını, vatandaş addettiklerini
savundukları Kıbrıslı Türklerin zenginleşmesi ihtimalinden korkarak, Ada’nın ortak sorunu olan
susuzluğun çözülmesi yönündeki ümit ışığını dahi reddetme eğiliminde olduğu görülüyor. Rum
yönetiminin “Önlemler Paketi” ile ortaya koyduğu diğer uygulamalar halen sonuçlanmamış olmasına
karşın Kıbrıslı Türklere yönelik sağlık ve tedavi hizmetleri bir sonuca varmış olduğundan bu konu,
çalışmanın ana konusunu oluşturmaktadır.
Küresel anlamda başlayan ekonomik krizin Rum ekonomisine etkileri, RMMO’nun Mari’deki
(Tatlısu) “Evangelos Venizelos Deniz Üssü”nde 11 Temmuz 2011 tarihinde meydana gelen mühimmat
patlaması, bu patlama nedeniyle üssün hemen yanındaki elektrik santralinin tamamen tahrip olması ile
daha da yoğunlaştı. Ekonomisi iflas noktasına gelen Güney Kıbrıs Euro Grubu’nun 26 Mart 2013 tarihli
kararı ile ticari bankalarının yeniden sermayelendirilmesi maksadıyla Avrupa Destek Mekanizması’ndan
9 milyar Euro’luk kredi almak üzerde ilgili memoranduma imza attı. Rum yönetiminin Kıbrıslı Türklere
verdiği bedava sağlık hizmetinin kesilmesi için kamuoyu oluşturulması çabalarına çok önceden başlamış
olmasına karşın bu hizmetle ilgili yasal düzenlemenin, ekonomik kriz etkilerinin yoğun şekilde yaşandığı
döneme rastladığı görülmektedir.
2003 tarihli “Önlemler Paketi”nde “Tedavi” başlığı altındaki bölümde “Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı
Rum doktorlar arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi teşvik edilecek ve kolaylıklar sağlanacaktır. Teşhis ya
da tedavi için devlet denetimi altındaki bölgeye gelen Kıbrıslı Türk hastalara daha iyi hizmet
verilebilmesi için pratik önlemler alınacaktır” deniliyor. KKTC topraklarındaki ve Rum tarafındaki
doktorlar ve tıp merkezleri arasındaki ilişkilerin Kıbrıslı Türk hastaların menfaati açısından geliştirileceği,
Güney’e nakledilen Kıbrıslı Türk hastalara ücretsiz tedavi sağlanacağı, yurtdışı tedavi gereken
durumlarda Kıbrıslı Türklerin de Rumlarla aynı muameleyi göreceği vaat ediliyordu. Bu kapsamda
KKTC kimliğiyle veya daha sonra yoğun şekilde alınan “Kıbrıs Cumhuriyeti” kimliğiyle Kıbrıslı
Türklerin Güney Kıbrıs’taki devlete ait sağlık merkezlerinde önceleri bedava sağlık hizmeti almaya
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başlamışlar. Kıbrıslı Türklerin Güney Kıbrıs’taki hastanelerden bu hizmeti almalarına ilk tepki
haberlerinin basına 25 Mart 2010’da yer almaya başladığı görülüyor. Nitekim Fileleftheros (25 Şubat
2010) “Kıbrıslı Türklere Sağlık Hizmeti Konusu Mahkemelik” başlıklı haberinde bazı Rumların, Rum
Bakanlar Kurulu’nun Kıbrıslı Türklere Güney Kıbrıs’taki devlet hastanelerinde bedava sağlık hizmeti
verilmesi kararı aleyhine Rum Yüksek Mahkemesi’ne yaptığı başvuruyu haber yaptı.
Rum Yönetiminin Kıbrıslı Türklere yönelik Tedbir Paketi’nin yürürlüğe konulduğu 2003’ten
2009’a kadar Rum devlet hastanelerinin Kıbrıslı Türklere 32 milyon Euro’luk sağlık hizmetini bedava
verdiği hatırlatılan haberde şikâyetçi Rumların dava başvurusunun “Kıbrıslı Türkler ve Rumlar arasında
eşit muamele ilkesinin ihlal edilmesi” gerekçesine dayandırıldığı kaydediliyor. Tepkilerin ardından Rum
kamuoyuna, Kıbrıslı Türklere verilmekte olan sağlık hizmetinin aslında siyasi bir karar olduğunu aktaran
haberler dikkati çekiyor, nitekim:
Politis (19 Aralık 2010) “Kıbrıslı Türkler Vatandaşımız Değildir Ama Bütünlüğü Tam Bir Kıbrıs
Cumhuriyeti’nde Azınlık Olarak Bizimle Yaşayabilirler” başlığı altında Rum siyasi yelpazesinin tamamı
tarafından ırkçı ve aşırı diye nitelenen ve partileşerek yerel seçimlere de katılan “Ulusal Halk Cephesi
(ELAM)” örgütünün üst düzey bir yetkilisiyle yaptığı söyleşiyi yayınladı. ELAM adının, Rum tarafındaki
yabancılara yönelik şiddet olayları ile birlikte anılıyor olması gerekçesiyle görüşüne başvurulan
Aristidu’nun “Yabancıların, siyasi mültecilerin ve Kıbrıslı Türklerin bedava sağlık ve ilaç hakları var, sen
ödemek zorundasın. Açlık sınırının altında yaşayan Rumlar var ama siyasi göçmen olduğunu söyleyene
otomatikman aylık 3 bin Euro veriliyor. Tarihine ve atalarının fedakârlıklarına saygı gösteren bir devlet
istiyoruz.” Bu haberle örneklendirilen kamuoyunu kışkırtma çabalarının Rum kamuoyunu, Rum yönetimi
aleyhine dava açacak kadar etkilediği, aşağıdaki örnekte de görülebiliyor.
Fileleftheros (4 Ekim 2012) 7 Rumun Kıbrıslı Türkler lehindeki uygulamalardan rahatsız oldukları
için Rum yönetimi aleyhine “Kıbrıslı Türklere ilave hak ve menfaatler sağlayarak eşitlik ilkesini ihlal
ettiği” gerekçesiyle dava açtığını haber verdi. Davanın aslında 2009 Şubatı’nda Lefkoşa Rum Kaza
Mahkemesi’nde açıldığı anlaşılan haberde, davanın sonraki iki yıl için görülecek davalarla birlikte
bekleme listesinde olduğuna işaret ediliyor. Rum kamuoyunun Kıbrıslı Türklere sağlanan bedava sağlık
hizmetlerine karşı kışkırtılmasında diğer bir faktör de Hıristiyanlığın Ortodoks mezhebine ait Rumlar
tarafından siyasi, ekonomik, v.b. her konuda sözü dinlenen, rehber alınan bir fikir önderi, yönlendirici
konumundaki Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu II. Hrisostomos’ur. II. Hrisostomos’un Rum
başkanlık seçimleri öncesinde bir yayın organına yaptığı açıklama ile Rum halkını hem seçimler için
belirli bir adaya yönlendirirken Kıbrıslı Türklere sağlanmakta olan sağlık hizmetlerini de kullandığı
dikkat çekiyor.
Sonuç ve Öneriler
Araştırma kapsamında incelenen Fileleftheros, Politis, Alithia, Simerini ve Haravgi gazetelerinde
Kıbrıslı Türklerin kurumlarının, makamlarının, eylemlerinin ve ürettiklerinin kötülendiği ve/veya
küçümsendiği ifadelere rastlanmıştır. Haberlerde okura, Kıbrıslı Türklere “gereğinden fazla hak ve olanak
tanındığı, buna karşılık Rumların mağdur edildiği” hissi uyandıracak söylem dili kullanıldığı görülmüştür.
Rum yazılı basınının “Önlemler Paketi”nde yer alan ve bu araştırma kapsamında irdelenen bütün konu
başlıklarında Rum kamuoyunda Kıbrıslı Türkler için “haksız”, “yetersiz”, “potansiyel suçlu”, “kötü”,
paketle verilen haklarının geri alınması gereken ‘öteki’” imajı yaratmaya yönelik haberler yayınladığı
söylenebilir. Araştırmada incelenen ve Rum toplumundaki sol, liberal, sağ; bütün siyasi duruşları temsil
eden 5 gazetenin haber söylemlerinde Kıbrıslı Türklere yönelik tavırlarının, Rum tarafında sol parti
iktidarında da sağ parti iktidarında da değişmediği görülmektedir. Rum yönetiminin Kıbrıslı Türklere bazı
haklar ve kolaylıklar sağlama kararının, “Kıbrıslı Türklere izolasyon uygulamadığı” ve “onların vatandaşı
olduğu” imajını yaratmaya yönelik siyasi bir karar olduğu ve bu kararından dönmek için Rum medyasını
kullandığı savunulabilir. Rum yazılı basınının, haksızlığa uğramışlık duygu ve düşüncesi yarattığı Rum
toplumundan gelen tepki seslerini zayıf ve eski olsa da gündemde öne çıkararak, Rum yönetiminin
Kıbrıslı Türklere daha önce tanıdığı hakları “yasal devlet olma” imajını zedelemeden geri almasında etkin
rol oynadığı söylenebilir. Özellikle sağlık alanında, yüzlerce Rumun da mağdur edilmesi pahasına
Kıbrıslı Türklere tanınan hakların geri alınması ve Kıbrıslı Türkleri zenginleştirebilir kaygısıyla
Türkiye’den KKTC’ye su temini projesine gösterilen tepkiler özellikle dikkat çekici örnekler olarak
ortaya çıkıyor. Bireysel temaslarda algılar farklı olsa da toplumsal düzeyde Kıbrıslı Rumların Kıbrıslı
Türklere bakışları Rum yönetimi ve Rum basını tarafından olumsuz yönde etkileniyor, Kıbrıslı Türkler
vatandaş olarak görülmüyor, başka siyasi maksatlarla kullanılmaya çalışılıyor denilebilir.
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TÜRKİYE VE KIRIM İSLAM DİNİ MUSİKİSİNDE TEVHİD İLAHİLERİ
Yrd. Doç. Dr. Güzel TUYMOVA
Özet: Tevhid ilahileri olarak adlandırılan ilahi metinler Türkiye ve Kırım İslam dini musikisinde önemli yer
almaktadır. Tevhid ilahileri kategorisi birçok farklı işleve sahip olan ve farklı zamanlarda toplu şekilde
okunan, çeşitli türlerde ve formlarda yazılan ilahi metinleri kapsamaktadır. Bu bildiride Kırım Tatar ve
Türkiye Türklerinin dini musikisinde özel bir metin grubu oluşturan Tevhid ilahileri mukayeseli bir inceleme
amaç ile ele alınmaktadır. Tevhid ilahileri iki bölgedeki dini kültürü içinde birçok ortak özelliği göstermesine
rağmen, her bir bölgesel kültüründe kendine has olan farklı kılan uygulama şekillerini içermektedir.
Belirtilen bölgelerde Tevhid ilahilerine has olan ortak ve farklı ilkeleri açığa kavuşturmak, bu bildirinin esas
amacıdır.
Anahtar kelimeleri: Kırım Tatar, Türkiye, İslam dini musikisi, Tevhid ilahileri.
Tevhid İlahi in the Islamic Religious Music of Turkey and Crimea
Abstract: The texts named Tevhid ilahileri occupy an important place in the Islamic religious music of
Turkey and Crimea. The category of Tevhid ilahileri includes the texts, performing various functions, reading
at the different time and situations and written in the different genres and forms. In this report the Tevhid
ilahileri, forming the especial group of the texts in the Crimean Tatar’ and Turkey Turks’ religious musical
culture, are considered in the comparative aspect. Though Tevhid ilahileri in the religious music of both
regions have many general features, nevertheless there is their own interpretation in every regional group.
The main purpose of this report is revealing of similar and distinctive features of Tevhid ilahileri in the
culture of denoted regions.
Key words: Crimean Tatar, Turkey, the İslamic religious music, Tevhid ilahi

Tevhid ilahileri olarak adlandırılan ilahi metinler Türkiye ve Kırım İslam dini musikisinde önemli
yer almaktadır. Bu bildiride Kırım Tatar ve Türkiye Türklerinin dini musikisinde özel bir metin grubu
oluşturan Tevhid ilahileri mukayeseli bir inceleme amaç ile ele alınmaktadır. Özel bir grubu teşkil eden
Tevhid ilahileri iki bölgedeki dini kültürü içinde birçok ortak özelliği göstermektedir. Aynı zamanda her
bir bölgesel kültüründe bu tür dini metinleri kendine has olan farklı kılan uygulama şekilleri içermektedir.
Bilindiği üzere, Tevhid sözü (Arapça:  )ت وح يدİslam’ın ana, esas fikri olan Allah’ın tek ve bir
olduğunu belirtmektedir. İslam’ın temel düşüncesini oluşturan Tevhid fikri, bütün İslam medeniyetinin
gelişiminin kaynağı ve zeminidir. Tevhid konsepti, İslam dünyası sistemi içinde bulunan bütün
toplumlarının kültürlerini nüfuz ederek oluşmasını sağlaması aşikârdır. Bunun yansımasını her türlü
yaratıcılık alanında görmek mümkündür: mimaride, edebiyatta, güzel sanatlarda, musikide vs.
İslam Dünyası medeniyetinde Allah’ın tek ve bir olduğu ile birlikte O’nun sıfatlarını vurgulayan ve
zikreden birçok türde yazılmış manzum ve mensur eser ortaya çıktmıştır. Edebi tür olarak Tevhid, Türk
İslam edebiyatında önemli yer almaktadır. İslami edebiyatı içinde “Tevhidlere sanat açısından bakılacak
olursa, bu tür manzumelerin dini şiirlerin başında geldiği görülür”. (Canım: 1990, s.10). Eserin başında
Allah’a dua etmek, O’nu övmek ve O’nun birliğini zikretmek İslam edebiyatının geleneğidir: “Tevhid,
divan ve tekke edebiyatında Allah’ın birliğini ele alan manzum ve mensur eserlere denilir. Genellikle
şairler, alimler, yazarlar kendi eserlerini ‘Tevhid’ ile başlarlar” (Güzel: 1989, s. 291). Tevhid örnekleri
olarak Türk-İslam edebiyatı eserlerinin ilk yani giriş bölümlerinden şunları söylemek mümkündür:
Mahmud Kırımlı tarafından yazılmış Hikâye-i Yusuf ve Züleyha eseri (XIII-XIVyy); Yosıf kitabı (Yusuf
kitabı) Kul Gali (XIIIyy.); Süleyman Çelebi (XVyy.) yazdığı Mevlid-i Şerif’ metninin ilk bahri Allah adın
zikridelim evvela; Şeyhi’nın Hüsrev ü Şirin mesnevisinde (XV yy.), Fuzuli’nın Leyla vü Mecnun
mesnevisinde (XVI yy.), Kütb’un Hösrәü vә Şirin (XIV yy.) eserinin birinci babı Allah’ı Тәğalәnen
berlege turında (Birinci bab. Allahı Taala’nın birliği hakkında); Kazan Hanı Muhammed Emin (XV yy.)
tarafından yazılmış olan Möğciznamә (Mucizename) eserinin Tevhidi Sәna. Аllahnı olılau şiğıri (Sana.
Allah’ı yüceltme şiiri), Niyazi Mısri’nin Tevhid manzumesi (XVII yy.) ve diğerleri.
Bütün edebiyatta olan Tevhid karakteristikleri İslam dini musiki için de geçerlidir. İslam dini
musikisinde Tevhid geleneği kendini Tevhid ilahileri adı ile geçen metinlerde göstermektedir. Kırım dini
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müziğinde ise bu tür ilahileri Kırım Tatarlarının günümüzdeki dini kültürünün ayrılmaz bir parçasını
teşkil etmektedir. Kırım Tatar dini meclislerinin önemli bir kısmını oluşturan Tevhid ilahileri cemaatle
yani toplu şekilde ve farklı zamanlarda okunan ilahilerdir.
Tevhid ilahileri Kırım Tatar dini kültüründe farklı zamanlarda okunan metinleri kapsamaktadır.
Ramazan ayında terennüm edenlerden en yaygın olanlardan:
 Merhaba – Ramazan ayının ilk yarısında teravih namazında icra edilir;
 Elveda – Ramazan ayının ikinci yarısında teravih namazında icra edilir.
Muharrem ayında okunan:
 Asan ile Üseyindir – Kırım Tatarlarının kültüründe Aşir ayı olarak geçen Muharrem ayında yani
Muharrem ayının 10. günü – Aşr günü Hasan ile Hüseyin’e adanmış ilahi-mersiye;
Çeşitli vakitlerde terennüm edilenlerden:
 Namaz ilahiysi;
 Saba ilahiysi;
Bunun dışında Kırım’daki gerçekleştirilen saha araştırması sırasında kaydedilen birçok diğer
Tevhid ilahileri arasında:
 Ya ilahi gider oldum ilahisi cenaze merasiminde kefen dikilirken icra edilmektedir;
 Gönülleri şad eden – zikir esnasında seslendirilmektedir.
Zikirlerin önemli kısmını teşkil eden Tevhid ilahileri konusunda Kırımlı araştırmacı ve aynı
zamanda Kırım dini kültürünün temsilcisi hafız Aci Abdulvait Sahtara şöyle yazmıştı: “Bu ilahiyler
çokluk ile cemaatnen koşulıp aytılgan ilahiylerdir. Aynı vakıtta bular zikirlerde ayak üstünde turıp,
cemaatnen aytılgan, yani şeyh oğde yahut ortada turıp, ‘hay’ çektirip aytılgan ilahiylerdir” (Sahtara: 2000,
s.41).
Görüldüğü gibi, Kırım Tatar dini musikisinde Tevhid ilahi grubu çeşitli zamanlarda cemaatle
okunan farklı fonksiyonlara sahip olan metinlerini içermektedir. Dolayısıyla, Tevhid ilahi kavramı geniş
bir kategori olduğunu söylemek mümkündür. İçine dâhil olan metinlerin Kırım Tatar dini musikisinde
esnek olduğu ve zamanla farklı grup ilahilerine geçebildiği izlenmektedir. Fakat vurgulanmış olan iki
husus – toplu şekilde ve daha çok zikir esnasında okunmaları bu tür ilahilerinin eskiden, Kırım Hanlığı
dönemindeki yaşamış olan tekke geleneğine ve zikir törenlerine bağlı olmalarını göstermektedir.
Tevhid ilahi kategorisinin benzer anlayışı ve uygulanması Türkiye dini musikisinde de kendini
belirtmektedir. Tevhid ilahileri olarak adlandırılan Kırım Tatar geleneğinde gibi cemaatle, toplu şekilde
ve farklı zamanlarda terennüm edilen metinler, Türkiye dini musikisinin önemli kısmını teşkil etmektedir.
Türkiye’de hafız ve mevlithan olarak tanınan ilahiyatçı Prof.Dr. İsmail Karaçam ile yapıldığı
görüşmeler esnasında kaydedildiği bilgilere göre, Tevhid ilahileri, cemaatle okunan metinlerdir.
Tevhidlerden bir örneği olarak da Kuldan sana layık nola ilahinin İsmail Karaçam tarafından icra olarak
kaydedilmiştir. İsmail Karaçam’in bilgilerine göre, bu ilahinin bazen Mevlidin Allah adın zikridelim
evvela 1. Bahrinden önce de okunması mümkündür. Bu noktada Tevhid ilahisinin icra edildiği, Tevhidin
bir giriş bölümü, mukaddime geleneğinin ve işlevinin yerine getirilmesini kanıtlamaktadır.
Diğer bir örnek ise Yunus Emre Divanından Aşkın ile aşıklar ilahisi Kırım Tatar dini musikisinde
Tevhid ilahisi olarak geçmekte olup (İlahyler: 2009, s.58), Türkiye dini kültüründe, İsmail Karaçam
bilgilerine göre, Mevlidin bahirleri arasında okunabilir. Kırım’daki Tevhid ilahisi olarak belirlenen metin,
Türkiye’de Tevşih ilahisi olarak işlevini yapmaktadır.
Diğer Türkiye alimlere göre Tevhid ilahileri, Kırım Tatar dini kültüründeki gibi, zikir esnasında
okunabilir: “Tekke ve dergâhlarda icra edilen zikirler esnasında tevhid denilen ilahileri dini musiki
parçaları okunurdu. Bunların yapılan zikrin çeşidine göre seçilmiş güfteleri vardır” (Uzun: 2012, s. 25).
Kırım Tatar dini geleneğinde Muharrem ayında yada Aşr-ı Muharrem gecesinde icra edilen Yunus
Emre’ye ait olan Asan ile Üseyindir ilahisi Türkiye dini musikisinde daha doğrusu tekke musikisinde aynı
güfte Muharrem ilahileri yani Aşr-ı Muharrem gecesinde okunan ilahileri arasında Şehitlerin ser çeşmesi
adı ile hicaz ve uşşak gibi farklı makamlarda terennüm edilmektedir.
Ortak olan Tevhidlerden bir örneği Asan ile Üseyindir ilahisi Kırım Tatar versiyonu bu şekildedir
(Tuymova: 2011, s. 182):
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Aynı ilahinin Türkiye dini musikisindeki versiyonlarından birisi (İslambol geleneğinde sivil
merasimler ve doğumdan ölüme musiki: 1997, s. 106):

Sonuç
Tevhid ilahileri Türkiye ve Kırım dini musikinin birçok metnini kapsayan ve altında toplayan bir
kategori olarak yer almaktadır. Yapılan inceleme sonucunda bu kategori altında yer alan her iki
kültüründe de ilahilerini iki özellik karakterize ettiğini görmek mümkündür: Allah’ın varlığını, birliğini
aksettiren güfteleri ve onların cemaatle okunuşudur.
Tevhid ilahileri grubu farklı fonksiyonel metinleri içermektedir: Mevlidin 1. Bahrinden önce giriş
fonksiyonunda olarak okunan ilahiler, zikirler içinde yer alan ilahiler olarak icra edilen, Ramazan ve
Muhayyer gibi aylarının mübarek gecelerinde okunan ilahiler, cenaze merasiminde yer alan ilahilerdir.
Böylece dini musikide yer alan Tevhid ilahileri adlı kategorisi farklı zamanlarda okunan ve farklı işlevi
yerine getiren farklı türlerde ve formlarda yazılan cemaatle okunan metinleri kapsamaktadır.
Tevhid ilahilerinin Türk ve Kırım dini musikisindeki incelenmesi, anlayış ve uygulama açıdan
birçok ortak özelliği göstermektedir:
1.
Ortak özelliklerinden ilk sırada gelen bu tür ilahilerinin cemaatle, toplu şekilde
okunmasıdır.
2.
Tevhid ilahileri kategorisine her iki dini gelenekte de farklı işlevi yerine getiren
metinlerinin girmesi.
3.
Hem Kırım hem Türkiye dini musikisinde benzer sınıflardan ilahiler
okunmaktadır: mevlid ilahileri ya da tevşihler, zikir ilahileri, kandil geceleri ilahileri, cenaze
ilahileri.
4.
Tevhid ilahileri kategorisine giren birçok ortak ilahilerden çoğu Yunus Emre’nin
Divanı’ndan metinler oluşturmaktadır.
5.
Her iki bölge için ortak olan metinlerinin vezni sistemidir. Türk İslam
edebiyatında hakim olan iki - aruz ve hece vezni sistemi ilahilerinin melodilerinde de kendini
açık şekilde belirtmektedir.
İki bölgesel dini kültüründe de birçok ortak metinleri farklı yapan genelde iki husus vardır:
seslendiren ezgiler ve makamlarıdır. Her bir bölgenin belli spesifik ahenk ve entonasyonlardan oluşmuş
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olan kendine mahsus ses sistemi mevcuttur. Bu sebeple birçok ortak olan ilahilerinin güfteleri her bir
bölgede kendi ses sistemi içindeki olan müzikal sözlüğü ile seslendirilmektedir. Bunun dışında ortak olan
aynı metin her bir bölgesel kültüründe fonksiyon değişikliğini de yaşamaktadır.
Belirtiğimiz bu iki toplumunun Osmanlı döneminde bir sosyal ve kültürel sistemi içinde yaşaması
birçok ortak hususlarının sebebini yeniden açıklamaktadır. Böylece Türkiye ve Kırım topraklarında o
dönemde yaygın olan tarikatlar, tekkeler, dergâhlar ve bunlarla birlikte dini musikisi ve uygulamalar
bugüne farklı yollarla aktarılarak ulaşmıştır. Tevhid ilahileri tarihi şartlarından dolayı Kırım Tatar
toplumun dini merasimlerine bağlı olarak korunmakla birlikte yaşamasını devam etmektedir.
Günümüzdeki Türkiye dini musikisinde ise Tevhid ilahileri geleneği daha çok tekke ile dergâhların belli
bir uygulama sistemi içerisinde terennüm edilmektedir.
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ŞIMAL-QƏRBI AZƏRBAYCANDA – ŞƏKI ŞƏHƏRI VƏ ƏTRAF KƏNDLƏRINDƏ
SƏNƏTKARLIQ
H. XƏLILOV
A. MƏMMƏDOV
Xülasə: Sənət insanlar arasında birbaşa ünsiyyət saxlaya bilən və insanın yaranmasından indiyə qədərki
dövrdə bu təsiri davam etdirən bir mədəniyyət ünsürüdür. Sənət insanın mənəvi duyğularının, yaşanan
hansısa hadisə qarşısında keçirdiyi hiss və həyəcanının, fərdi və toplum düşüncənin məhsuludur. O, eyni
zamanda keçmişimizi, bu günümüzü və milli duyğularımızı gələcək nəsillərə çatdıran bir vasitədir.
İbtidai icma dövründən etibarən insanların yaratdıqları sənət sahələri dövrün hakim dini və nəzəriyyələri ilə
bağlı olmuş, İslam dini qəbul edildikdən sonra da bu xüsusiyyət davam etmişdir. İslam dini və kültürü
türkdilli xalqların, o cümlədən Azərbaycan xalqının maddi və mənəvi mədəniyyətinin inkişafında, unikal
sənət nümunələrinin yaranmasında, yüksək zövqə malik sənətkarların yetişməsində əvəzsiz pay sahibinə
çevrilmişdir.
Azərbaycanın qədim yaşayış məskənlərindən olan Şimal – Qərb regionu istər dünya və istərsə də, ölkə
əhəmiyyətli tarixi-memarlıq və mədəniyyət abidələri – qalalar, məbədlər, karvansaraylar, məscidlər, bulaqlar,
inanc yerləri və s. ilə zəngindir. Bu memarlıq abidələrinin meydana gəlməsi bölgədə bir çox sənətkarlıq
sahələrinin kompleks şəkidə inkişafı ilə bağlı olmuşdur. XVIII-XX əsrin əvvəllərində bölgədə yaşayan
insanların gündəlik məişətinə daxil olan sənət sahələrindən xarratlıq, şərbaflıq, çanaqçılıq, dulusçuluq,
dabbaqlıq, zərgərlik, daşişləmə və başqaları tarixə kökə malik olub, əsrlərlə əhalinin əsas gəlir mənbələrindən
birini təşkil etməklə, sosial-iqtisadi tərəqinin mühüm vasitə və meyarına çevrilmişdir. Məqalədə epiqrafiq
abidələr fonunda qeyd edilən sənət sahələrindən daşişləmə, xəttatlıq, həkkarlıq və XVIII-XX əsrlərdə bu
sahələrin inkişaf xüsusiyyətləri haqda bəhs olunacaqdır.
Açar sözlər: Şəki, sənətkarlıq, daşişləmə, xəttatlıq, həkkarlıq
Sheki in North-West Azerbaijan and Its Mastery of the Surrounding Villages
Abstract: Art can communicate directly between people and continues to this effect at the time of the
creation of a cultural element so far. Art is a product of individual and socio thinking, man’s moral sense, the
feeling and excitement of some stories’ influence. It is also an opportunity to pass our previous, present
lifestyle and national feelings to the next generations. From the time of primitive the spheres of art created by
people have been associated with the dominant religion, the theories of the period and this peculiarity has
continued after the adoption of Islam. Islam religion has an indispensable role to educate blissful masters, in
the education of multicultural Turkic-speaking nations, the development of the material and spiritual culture
of the Azerbaijani people, the creation of unique art works.
The North-western region of Azerbaijan oldest settlements is rich with the historic-architectural and cultural
monuments (towers, temples, caravanseraismosques, springs, places of faith). The formation of the
architectural monuments in the region has been associated with the development of many craft sectors
comprehensively. Joinery work, pottery, tannery, art designs silk products, stonecutting have deep historical
roots and included in the daily life of people living in the area at the beginning of the XVIII-XX century.
These spheres have also been the main sources of income at that time. The article referres to the background
of epigraphic monuments, stonecutting, calligraphy, carving. The development features of the spheres will be
talking about those centuries.
Key words: Sheki, mastery, stonecutting, calligraphy, carving

Giriş
Tarixi hadisələrin öyrənilməsində, insanların dünyagörüşlərinin araşdırılmasında, ictimai-fəlsəfi
fikrin öyrənilməsində, maddi və mənəvi mədəniyyətin tədqiqində memarlıq abidələri və onların
üzərindəki epiqrafik nümunələrin əhəmiyyəti əvəzedilməzdir. Belə abidələr içərisində başdaşılar, məscid,
hamam, bulaq, yaşayış binaları önəmli sahələrdən birini təşkil edir. Bu abidələrin inşası dekorativ-tətbiqi
və təsviri incəsənət sahələri ilə sıx şəkildə bağlı olub, öz növbəsində həmin sahələrin də inkişafını
şərtləndirmiş, unikal sənətkarlıq nümunələri meydana gəlməsinə zəmin yaratmışdır.
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Bu sənət əsərləri İslam mədəniyyətinin qədim Azərbaycan mədəniyyəti ilə sintezi nəticəsində
yaranmışdır. Sənətkarlar adi qaya və çay daşı üzərində məharətlərini göstərərək, xalqın istifadə etdiyi
sosial-mədəni, maddi-mənəvi məkanları estetik bir məkana qovuşdurmuşlar. XVIII-XX əsrin əvvəllərinə
aid məscidlərdə, mehrab içində, evlərin fasad və giriş hissəsində yer alan hüsnxətt örnəkləri, həkkaklıq,
xəttatlıq nümunələri bölgədə bu sənət sahələrinin yüksək səviyyədə inkişaf etdiyinin göstəricisidir.
I.Qəbirüstü abidələrdəki kitabələr
XIX əsrin II yarısından etibarən Qafqazın ikinci sənaye şəhərinə çevrilən Şəki, kapitalist
münasibətlərinin formalaşdığı, ipəkçiliyin, tütün və çəltik istehsalının geniş intişar tapdığı bir məkanı
xatırladırdı. Şəhərdə dabbaqlıq, daşişləmə, ağacişləmə, dulusçuluq, təkəlduz, şəbəkə, xəttatlıq, daşişləmə
və s. sənət sahələri özünəməxsus inkişaf xüsusiyyətərinə malik idi. Bu dövrdə artıq bir sıra sənət sahələri
sənaye mərhələsinə qədəm qoyduğundan, kustar stehsal müəyyən dərəcədə azalmışdı. Bununla belə, elə
sənət sahələri var idi ki, onlar hələ də öz əvvəlki istehsal formasını saxlayırdı. [Azərbaycan tarixi, 2008;
c. 42-47, bax. həmç. Ə.Tahirzadə, 2005; c. 186-197; c. 207-210] Əvvəlki istehsal üsulunu saxlayan
sahələrdən biri daşişləmə sənəti olmuşdur. Bu sahə bölgədə dekorativ-tətbiqi sənətin, o cümlədən
epiqrafik nümunələrin davamlı şəkildə inkişafı üçün əsas zəmin yaratmışdır.
Azərbaycanın şimal-qərb bölgəsinin epiqrafik abidələri çox az tədqiq edilmiş, onların tədqiqinə
əsasən XX əsrin 20-ci illərindən başlanılmışdır. Bu epirafik abidələr içərisində başlıca yeri başdaşılar
təşkil etsə də, məscidlər, hamamlar, bulaqlar və bəzi yaşayış evlərinin divarlarındakı mətnləri istina etmək
olmaz. Bəzi epiqrafiq abidələr İ.M.Əzizbəyov, R.Əfəndiyev (Azərbaycan Arxeoloji Cəmiyyəti,
Azərbaycan ölkə abidələrinin mühafizəsi Komiteti), A.A.Ələsgarzadə (Azərbaycan SSR EA Tarix
İnstitiutu) tərəfindən qeydiyyata alınmışdır. Bu sahədə M.Neymətin apardığı tədqiqatlar xüsusilə qeyd
edilməlidir. O, Azərbaycanın Şimal-Qərb bölgəsində o cümlədən, Şəki şəhərində mövcud bəzi qəbir
abidələrini və Xan qəbristanlığındakı başdaşıları tədqiq etmiş, onlar haqda müfəssəl məlumat vermişdir.
[M.C.Nemət. 2001; c. 3,78,79,81,86,195]
Şəhər qəbristanlıqlarında qoyulmuş başdaşılar əsasən bərk daş layları (çay daşı, qaya daşı) üzərində
müxtəlf yazı növləri (sülus, təəliq, nəsx, nəstəliq, riqa, katibin özünəməxsus əl yazısı ilə və s.) işarə və
müxtəlif simvollar, nəbati təsvirlərlə zəngindir. Müqayisə üçün deyək ki, Osmanlı dövlətinin həmdövr
abidələrinin kitabələrində sülus, riqa, nəsx və təəliqlə yanaşı, makili, kufi, reyhani, tevki, divani, siyakat,
muhakkak yazı növlərinə də təsadüf edilir. [ M. Bektaşoğlu, 2008: c. 28-34 ] Başdaşıların tərtibatına
əsaslanaraq Şəki və ətraf bölgələrdə XVIII-XX əsrlərdə sənətinin kamil bilicisi olan, yüksək zövqə və
estetik duyuma malik xəttatların, nəqqaşların, rəssamların, həkkakların, memarların ( məsələn: Hacı
Mahmud, Əli Yəhya oğlu Əlixanov, Şəmsəddin Əfəndi, həkkak Kamal İlisuli, həkkak İsmayıl və s.)
yaşadığını qətiyyətlə söyləmək mümkündür. Qəbrüstü yazıların dini məzmun və mahiyyəti bu ustaların
eyni zamanda İslam dininin elmi əsaslarına, ərəb-fars dili və qrammatikasının xüsusiyyətlərinə, əski türkazərbaycan əlifbasına yaxından bələd olduqlarını göstərir.
Qəbir daşlarının əksəriyyəti çay daşından düzəldilmiş, bəzən çay daşı arxadan və yanlardan
kərpiclə hörülmüşdür. Azərbaycanın Şimal-qərb bölgəsində bəzi başdaşlarının bişmiş kərpiclə və daşlarla
hörülərək müəyyən memarlıq uslubu verilməsi səciyyəsi cəhətlərdəndir. Qeyd edək ki, hələ erkən orta
əsrlərdə bu bölgədə daş və kərpicin hər ikisindən tikinti materialı kimi geniş istifadə edilirdi ki, bu da
Qafqaz Albaniyasının müxtəlif vilayətlərində daş və kərpic tikinti texnikasının yüksək səviyyədə
inkişafına səbəb olmuşdur. [ G. Məmmədova, S. Hacıyeva. 2013; c. 248-263 ]
Belə qəbirlərdən birini-şəhərin Cindarlar qəbristanlığında İlisu sultanı
Daniyal bəyin qızı Kərimə xanıma məxsus başdaşını qeyd etmək istərdik. Başdaşı
üzərində nəsx xətlə üç sətir içərisində mərhuməyə aid bilgilər, sağ və sol
rozetlərdə “üsyankar qulun günahlarını iqrar edərək sənə gəldi, əgər
günahlarından keçsən buna layiqsən, əgər qovarsansa, səndən başqa kim rəhm
edər?
“
duası
yazılmışdır.
[http://sites.google.com/shekitarixi/shekixanqebiristanliqi] Təəssüf ki, həm sonuncu rozetlər, həm də
sağdakı qəbrin bütün rozetləri əsasən deformasiya olduğundan bu abidənin tarixi və digər məlumatlar bizə
qaranlıq qalır.(şəkil1)
Şəki şəhər qəbristanlıqlarındakı başdaşılar naxış və ornamentərinin zənginliyi və müxtəlifliyi ilə
seçilir. Başdaşılardakı naxışlar və yazılar oyma, cızma və həkk etmə üsulu ilə işlənmişdir. Bu oymaların
dərinliyi bəzən 1-1.5 mm olmaqla işlənmişdir. Nəbati naxışlar Azərbaycan ərazisində ən çox geniş
yayılmış və yüksək inkişaf dərəcəsinə çatmış bəzək növüdür. Nəbati naxışlar arasında güllərin təsviri
əksəriyyət təşkil etmişdir. Güllərlə yanaşı yarpaqlar, ağac və kolluqların şaxələri, sarmaşıqların zoğları,
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güllərin açmamış qozaları, gül ləçəklərinin yatağı və nəbati aləmin bir sıra başqa elemetləri təsvir
vasitəsinə çevrilmişdir. [ Azerbaycanşinaslik, 2015: c. 457-465]
Nəbati naxışlara zəngin başdaşılardan biri Şəkinin Kiş kəndində yerəşir. Qaya daşı üzərinə
mükəmməl nəbati işləmə və üç sətir içərisində nəstəəliq xətlə:
ّ
۳۱۱۱ عبداّلل في سنة
هذا مرقد المرحومة المغفورة ا ّم كلثم بنت الحاج
“Bu mərhəmət olunmuş, bağışlanmış Ümmü Gülsüm, Hacı Abdullah qızıdır. Hicri
1331 sənəsində vəfat etdi” sözləri həkk olunmuşdur.( şəkil2 )
Bəzən sənətkarlar çay və qaya daşları ilə yanaşı, badam daşı üzərində də mükəmməl
sənət əsərləri yaratmışlar. Barelyef üsullu naxışlarla bəzədilmiş belə qəbir daşlarına az
təsadüf edilsə də, hər halda onları istisna etmək olmaz. Belə başdaşılardan birinin üzərində
beş sətir içərisində sülüs xətlə nəbati işləmə və aşağıda qeyd edilən yazılar həkk
olunmuşdur: (şəkil 2 xoçik)
 قد ارتحل من دارالفناء الي دارالبقاء الحاج۳۸۲۳ ی ابن الحاج عبد افند ی هللا غفرهللا لها ولوالديها روحهما الفاتحة في سنة
سليمان افند
. كركنا هم مثل قاف اولسه نه غمدر يااله.رحمتين حرمتينه سبت انه شيء قليل
ّ وفي جانب راسم هذا مرقد المرحوم كان مد فونا اخيه ابن
۳۱۳۱ مّلالحقرعبدالغفورمفتونه
“Fane (puç) dünyadan əbədi dünyaya köç etdi. Bu qəbirin sahibi, hacı Süleyman əfəndi ibn hacı
Abdullah əfəndidir. Hicri tarix 1281 sənədə vəfat etdi”. Sağ və sol rozetlər içində: “Allah onu,
valideynlərini bağışlasın, ruhlarına fatehə. Ey ilahi, günahım qaf dağı
qədər olsada nə qəm, rəhmətin hörmətinə ona səbat qıl”. Məzar daşının
arxasında mükəmməl nəbati işləmə içərisində beş sətirdə, “bu mərhum,
həqir qardaşım, ibn molla Abdulğaffur dəfn olundu. Hicri tarix 1304
sənədə vəfat etdi”. ( şəkil 3)
Şəki şəhərinin Yuxarıbaş məhələsində “Mustafa Əfəndi ziyarəti”
adı ilə tanınan qəbr yeri şəhər və ətraf kəndlər üçün xarakterik olmayan
bir üslubda, minarənin dibində dəfn edilmişdir. Qeyd edək ki, vaxtilə qəbr olan həyətdə məscid və minarə
olmuş, əlahiddə tikilmiş minarə indiyəyək qamışdır. Minarənin 1880-cı ildə bina olunduğu
müəyyənləşdirilmişdir. Minarəyə hörülmüş başdaşı üzərində boyadılmış nəbati işləmə qaya daşına təəliq
xətlə dörd sətir içərisində:
.هذا مرقدالمبرور العالم الفاضل مصطفى افندى بن دمحم افندى لروحه فاتحه يوم جمعه
۸۱ ايول۳۲۲۳ -۳۸۱۱ رمضان۸۳ تاريخ
 روحني فاتحه ايله شاد ايده ل.اسم پاكين هميشه ياد ايده لم
“Bu qəbir Xeyirli, Alim, Fazil, Mustafa əfəndi bin Məhəmməd
əfəndidir. Hicri tarixlə,cümə günü 1299 Ramazan ayının 21-də, miladi
iyul ayının 24, 1881-də vəfat etdi. Ruhuna fatehə. Sağ-sol rozetlər
içərisində: İsmi pakin həmişə yad edəlim, ruhini fatehə ilə şad edəlim.
ibarəsi həkk olunmuşdur.[M. Nemət. 1992: c. 76-78 ] ( şəkil 4)
II.
Məscid, hamam, bulaq üzərindəki kitabələr.
Sənət əsərləri və epiqrafik abidələr içərisində məscid, hamam, yaşayış evləri və bulaqlar da mühüm
yer tutur. Bu sənət əsərləri dövrün memari üslubu, sosial-ictimai mühiti, inancları haqqında müəyyən
bilgilər əldə etməyə imkan verir. Osmanlı dövlətinin həmdövr abidələri ilə müqayisədə nisbətən sadə
memari quruluşa malik olmasına baxmayaraq, [M. Bektaşoğlu, 2008: c. 192-194, 261-265, 274-277 ] bu
abidələr bölgə üçün mükəmməl sənət əsərləri hesab oluna bilər. Digər bir cəhət, Osmanlı epiqrafik
abidələri əsasən tökmədəş, badam daşı və əhəngdaşı üzərində aparılan işi Şimal-qərbi Azərbaycan
rayonlarında çayların gətirdiyi bərk daş layları üzərində tətbiq etmək çətin idi. Şəki şəhərinin Sarı-torpaq
məhəlləsində olan Gödək minarəli məscid Sovet dönəmində bir çox məscidlər kimi deformasiya və
müəyyən dağıntılara məruz qalsa da, onun sadəcə minarəsi deyil, [ R. Əmənzadə, 2013: 166-166, 183]
kitabəsi və məscidin özül binası da dövrümüzə qədər gəlib çatmışdır. [Bakı İslam Universiteti. 2016: c.
103-112.]
Kitabədə nəbati işləmə təəliq xətlə aşağıdakı mətn həkk olunmuşdur:
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صّلة وا
ّ  رجال ال تلهيهم تجارة وال بيع عن ذكر هللا واقام ال.ك ّل من عليهافان ويبقى ربّك ذوالجّلل واالكرام
يتاءالزكاة
Yer üzündə olan hər kəs fanedir (ölümə məhkumdur). Ancaq əzəmət və kərəm
sahibi olan Rəbbinin zatı baqidir. [Qurai-Kərim; Rəhman surəsi -26,27] O kişilər ki, nə
ticarət, nə də alış-veriş onları Allahı zikr etməkdən, namaz qılmaqdan və zəkat
verməkdən yayındırmır. [Qurani-Kərim; Nur surəsi-37] Bu məscid ki, təqva üzərinə
təsis olunmuşdur, şəriətin hökümlərini icra etmək üçün və sonra bu mübarək məscid,
kərəmli, iki şərəfli bölgənin hacısı, hacı Sədrəddin bəy, iki şərəfli bölgənin hacısı, hacı Abdurrahman bəy,
tərəfindən Cəmadiyəl-əvvəl 1226 sənədə inşa olunmuşdur. Allah onlara rəhmət eyləsin. (şəkil 5)
XVIII-XIX əsrlərin mülki tikililər sırasına aid edilən, mahiyyət eyibarilə universal xarakter
daşıyan, ictimai baxımdan önəmli olan hamamlar, bütün Azərbaycanda olduğu kimi Şəkidə də əsasən bir
və iki kompozisiya oxu üzərində qurulmuşdur. [R. Əmənzadə. 2013, c 201-206]
Bu hamamların əksəriyyəti memarlıq və interyer quruluşu baxımından maraqlı, diqqəti cəlb edən
nüanslarla zəngin olsa da, biz hamam kitabələrinin mahiyyəti və üslubu məsələsi üzərində dayanmaq
istərdik. Kitabələrən biri şəhərin Çökək məhəllə adlı hissəsində yerləşən Abdulxalıq hamamınin giriş
qapısı üstündədir. Kitabədə nəstəəliq xətlə üç sətir içərisində bu dua və yazılar həkk olunmuşdur:
الحمدهلل الذّى جعل الماء طهورا وجعل االسّلم نورا وقاعداودليّلالى حياتك النعيم الى ودارك السّّلم
 فى سنة الف ثلثماة. بحق سورة يس بارك. مبارك. مبارك. مبارك.قدبنى هذاالح ّمام عبدالخالق ابن الحاج احمد
۳۱۸۱ وتسعة و عشرين
“Sonsuz həmdü-səna Allaha olsun ki, suyu təmizləyici İslamı da, nur qılan
Allaha həmd olsun. Bu hamamı 1329 sənəsində bina etdi Abdulxaliq ibn Hacı
Əhməd. Bu tikilinin sənin Nəim (cənnət) yurdundaki, həyatına dəlil olmasını
təmənna edirəm. Yasin surəsi haqqı üçün Mübarəkdir, Mübarəkdir, Mübarək.” Boyadılmış, nəbati
işləməli kitabənin sağ-sol yan hissəsində qoşa ay və beş guşəli ululduz, daraq, güzcü, ülgüc və qayçı
təsvir olunmuşdur. (şəkil 6)
XIX-XX əsrlərə aid bəzi yaşayış evlərində də oxşar kitabələrə rast gəlinir. Belə evlərdən birininŞəkinin Qışlaq məhəlləsindəki, Hacı Abdullah əfənfinin evinin giriş qapısı üzərindəki nəbati işləməli
kitabəsində təəliq xətlə iki sətir içərisində:”Lənətlənmiş şeytanın şərrindən, Allaha sığınıram. Rəhman və
Rəhim olan Allahın adıyla. İki sətir içərisində (əl-Qələm surəsi 51-52) ayəti həkk olunmuşdur. Ya
Peyğəmbər! Həqiqətən, kafirlər Quranı eşitdikləri zaman (sənə olan həsədlərindən
və qəzəblərindən dolayı) az qala səni gözləri ilə yeyələr. Onlar (sənin barəndə): "O
divanədir!" - deyirlər. Halbuki bu (Quran) aləmlərə (insanlara və cinlərə) ancaq bir
öyüd-nəsihətdir! (Onun nazil olduğu kimsə heç vaxt divanə ola bilməz! həkk
olunmuşdur. (şəkil 7)
Kitabələrin yer aldığı tikililərdən biri də bulaqlardır. Belə bulaqlardan biri
Şəki şəhərin Sarıtorpaq məhəlləsində yerləşir. Kitabədə , təəliq xətlə aşağıdakı
mətn həkk edilmişdir:
۳۸۱۱  من احسان ابو عبد الغفار بن مصطفى النخوى فى سنة.فيها عين جارية
Bu xeyir-həsanat, Əbu Abdulğaffar bin Mustafa Nuxavinindir. 1236 sənə,
Orada axar çeşmə, bulaq vardır. (Qurani-Kərim, əl-Ğaşiyə surəsi 12) həkk
olunmuşdur. Bu xeyrət Əbu Abdulğaffar bin Mustafaya aid bulaqdır. (şəkil 8)
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TÜRK DÖVLƏTLƏRI BIRLIYININ FORMALAŞMASINDA HEYDƏR ƏLIYEVIN ROLU
H. MUSTAFAYEVA
Xülasə: Məqalədə Heydər Əliyevin türk dünyası ilə sıx təması, türk birliyinin təşəkkülü və möhkəmlənməsi
uğrunda sistemli fəaliyyəti əks olunur. Azərbaycan dövlətinin türkdilli dövlətlərlə, xalqlarla sıx əməkdaşlıq
qurmağını mühüm vəzifə kimi qarşıya qoymuşdur. Türkdilli xalqlarla qardaşlıq münasibətləri yaratmaq,
qədim tarixi köklər üzərində türk dünyasının ortaq dilini formalaşdırmaq, mədəniyyətimizi, ədəbiyyatımızı
inkişaf etdirmək, iqtisadi inteqrasiyanı gücləndirmək, ümumi maraqlar uğrunda birgə mübarizə aparmaq
xüsusilə vurğulanır. Həmçinin məqalədə türkdilli dövlət başçılarının zirvə görüşlərində Heydər Əliyevin türk
xalqlarının qloballaşan dünyada yaxınlaşmasını, onların vahid siyasi, iqtisadi və mədəni gücə çevrilməsi
yönümündə görülən işlərə münasibəti ifadə olunmuşdur.
Görkəmli dövlət xadimi türk dünyasında milli yaddaşa qovuşmanın, gələcək tərəqqi və intibahın
inteqrasiyasında, iqtisadi və mənəvi yaxınlaşmaya hesablanmış birgə lahiyələrin reallaşmasında görürdü.
Açar sözlər: lider, milli-mənəvi dəyərlər, türkdilli xalqlar, dövlətçilik, türkdilli dövlətlər, əməkdaşlıq, dostluq,
qardaşlıq, milli özünüdərk, beynəlxalq birlik, gələcək tərəqqi.
Heydar Aliyev’s Role in Formation of Turkic Union
Abstract: Heydar Aliyev’s close contact with Turkish world and systematic activity in the struggle of
strengthening of the creation of Turkic union have been pointed out.
The close cooperation of Azerbaijan with Turkish speaking countries have been revealed. The creation of
brotherhood relations, the formation of common joint Turkish language on the basis of ancient, historical
roots to develop our culture and literature, strengthening of economic integration, the struggle on common
interests have specially been stressed. The attitude have also been expressed in the article on Turkic nations
globalized world , about their approachment, social, political and cultural power in the summit of Turkish
speaking countries. The well known statesman Heydar Aliyev noticed that the realization of joint projects
will serve to the future progress and the integration of Renaissance, economic and moral approachment.
Keywords: leader, national and moral worth, Turkish speaking countries, statehood, Turkish states,
cooperation, friendship, brotherhood, national self cognize, international community, future progress.

Milli dəyərləri siyasi dəyərlərlə ortaq məxrəcə gətirmək, onları dövlətçilik meyarları əsasında
birləşdirmək və bununla da dövlət müstəqilliyimizin dönməzliyini, əbədiliyini təmin etmək sayəsində
ümummilli lider Heydər Əliyev əslində öz şəxsi ölməzliyinə, əbədiliyinə də imza atmışdı. Zaman
keçdikcə, Heydər Əliyevin artıq gerçəkləşmiş olan bu missiyası daha aydın görünür.
Milli lider Heydər Əliyevin «Azərbaycançılıq» ideologiyası milli özünüdərk aktının elmi
müstəvidə nəzəri baxımdan əsaslandırılmış ifadəsidir. 90-cı illərdə Azərbaycançılıq ideyası məhz dövlət
quruculuğunun ideologiyası səviyyəsinə qaldırıldı. Dövlət dilinin tətbiqi, latın əlifbasına əməli olaraq
qayıdış, Füzulinin və «Kitabi-Dədə Qorqud»un yubileyləri, azərbaycanlıların dünya forumu ilə bağlı
qərar və sərəncamlar, Azərbaycançılıq ideyasını daşıyan elm və sənət xadimlərinin dövlət qayğısı ilə
əhatə olunması və s. Neçə-neçə tədbirlər məhz bu məqsədə xidmət edən əməli addımlar idi.
Heydər Əliyev milli ideologiyamızın ikinci əsas komponenti kimi milli dövlətçilik və millidəyərləri təqdim etmişdir.
Dövlətçilik ideologiyası hüquqi və siyasi şüurun yüksəldilməsini, insanın şəxsi həyatının, şəxsi
maraqlarının cəmiyyətdə gedən proseslərlə əlaqələndirilməsini, dövlət idarəçiliyindən hər bir şəxsin
bilavasitə və ya bilavasitə iştirakının təmin olunmasını nəzərdə tutur.
Dövlətçilik ideologiyası habelə iqtisadi təfəkkürün və iqtisadi mədəniyyətin inkişaf etdirilməsini,
dövlət tərəfindən qanunvericilik aktları ilə aparılan iqtisadi islahat proseslərinin məqsədyönlü surətdə
insanların şəxsi mənafeyi, rifah və həyat tərzi ilə əlaqələndirilməsini, uyğunlaşdırılmasını əhatə edir.
Ulu öndər milli-mənəvi dəyərlərimizin öyrənilməsini, qorunub saxlanılmasını və inkişaf
etdirilməsini əsas vəzifələrindən biri kimi irəli sürmüşdü. Bunlarsız millət yoxdur. Bunları qoruyub
saxlamış xalq isə həmişə müstəqillik yolu ilə getmək, müstəqilliyini qorumaq əzmindədir.
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Heydər Əliyev üçün güclü dövlət məqsəd deyil, vasitə idi, məqsəd isə Azərbaycanın suverenliyinin
təsbit edilməsi, böyük iqtisadi və sosial islahatlarının həyata keçirilməsi, mədəni-mənəvi quruculuq işləri
və nəhayət insanların rifah halının yaxşılaşdırılması idi. Vətəndaş cəmiyyətinin formalaşması, ictimai
həyatın bütün sahələrində demokratikləşmədirmənin həyata keçirilməsi, fikir plüralizmi, söz, mətbuat
azadlığına təminat verilməsi üçün ilkin şərt məhz güclü, stabil dövlətin olmasıdır. Bu proseslərin inqilabi
yolla deyil, təkamüllə həyata keçirilməsi, optimal inkişaf tempinin düzgün müəyyənləşdirilməsi böyük
siyasi intuisiyaya malik şəxsiyyətin bələdçisi olmadan mümkün deyildi. Təsadüfi deyil ki, Ulu öndər
H.Əliyev məhz islahatçılığa üstünlük vermişdir. O, inqilablar vasitəsilə islahat yox, islahatlar vasitəsilə
inqilablar yaratmışdır.
Müstəqillik əldə edildikdən sonra türkdilli xalqlar arasında əsl dirçəliş üçün, totalitarizmin zərərli
qalıqlarından, qeyri-təbii məhdudiyyətlərindən xilas olmaq üçün geniş imkanlar açılmışdır. Mədəni irsin
qorunub saxlanılması və varislikdə inkişaf etdirilməsi intellektual və siyasi elitaların qarşısına yeni
vəzifələr qoyur. Buna görə də görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyev türk dünyasında milli yaddaşa
qovuşmanın, gələcək tərəqqi və intibahın təcəssümünü xalqların inteqrasiyasında, iqtisadi və mənəvi
yaxınlaşmaya hesablanmış birgə layihələrin reallaşdırılmasında görürdü.
Qloballaşma şəraitinin ilk mərhələsi və əhəmiyyətli bir istiqamətinin meydana gətirən regional
əməkdaşlıq, XXI əsrdə də əhəmiyyətini itirməməkdə, tam əksinə daha da artmaqdadır.
Türkdilli dövlətlərin başçılarının zirvə toplantılarında və ikitərəfli görüşlərdə Heydər Əliyev
beynəlxalq münasibətlər sistemində diqqəti siyasi tarazlıq konsepsiyasının fəlsəfi-hüquqi və etik əsasları
üzərində cəmləşdirərək ərazi, suverenlik və təhlükəsizlik məsələlərinin daim milli və dövlətçilik
maraqlarının təməlində dayandığını xüsusi vurğulayırdı. O, ideoloji mübarizə və ölkələrin
qarşıdurmasının hələ də güclü olduğu indiki dövrdə regionda və dünyada nüfuz sahibi olmağın mühüm
faktoru kimi geostrateji mövqenin, təbii resursların təsir gücündən yetərincə bəhrələnməyi, böyük güc
mərkəzlərinin maraqlarını məharətlə uzlaşdıraraq manevr etməyi tövsiyə edir, bu istiqamətdə atılan
addımları ağlın və zəkanın gücünə arxalanaraq uğurla koordinasiya edirdi.
Böyük öndər beynəlxalq münasibətlər sistemində klassik ənənələr çərçivəsindən kənara çıxaraq
transmilli paradiqma əsasında əlaqələrin keyfiyyətcə yeni mərhələyə qaldırılmasında təkcə dövlətin yox,
həm də qeyri-dövlət təşkilatlarının, müəssisələrin, ayn-ayn fərdlərin iştirakının vacibliyini bildirirdi.
Dövlətdaxili və ərazi qurumlan çərçivəsindən kənara çıxan qarşılıqlı əlaqələr zamanı siyasi, iqtisadi,
hərbi-strateji və diplomatik məsələlərin həllində beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərinə dönmədən
əməl olunmasını, problemlərin etimad və əməkdaşlıq mühitində çözülməsini ədalətli tənzimlənmənin
mühüm şərti hesab edirdi. Heydər Əliyev bu meyarlara daim sədaqət nümayiş etdirirdi.
Azərbaycanın mühüm geostrateji məkanda, böyük güc mərkəzlərinin qlobal maraqlarının kəsişdiyi
bir regionda yerləşməsi, keçmiş ittifaq dövlətinin dağılmasından sonra postsovet məkanında mürəkkəb və
ziddiyyətli durumun hökm sürməsi münaqişələrin və etnosiyasi problemlərin siyasi vasitələrlə həllini,
konsensus və maraqların balansının tapılmasını bir vəzifə kimi qarşıya qoyurdu. Bu baxımdan Xəzər
dənizinin beynəlxalq hüquqi statusunun müəyyənləşdirilməsi məsələsinə Azərbaycanın münasibəti
olduqca təqdirəlayiq və ədalətlidir. Xəzərətrafı beş dövlətin üçünün türkdilli, Rusiya və İranda isə çoxlu
sayda türkmənşəli əhalinin yaşamasını nəzərə alsaq, status məsələsinin müəyyənləşdirilməsində hansısa
dövlətin maraqlarına qarşı ədalətsiz mövqe tutulması həm dövlətlərarası, həm də xalqlararası
münasibətlərə ciddi zərbə vurardı. Ulu öndərin qətiyyətli mövqeyi və iradəsi sayəsində Azərbaycanın irəli
sürdüyü təklif - orta xətt prinsipi üzrə Xəzərin dibinin milli sektorlara bölünməsi, suyun səthinin ümumi
istifadədə qalması, sahil xəttinin koordinatlarının müəyyən edilməsi - artıq üç dövlət tərəfindən qəbul
edilmişdir. Bu etiraf Heydər Əliyevin türkdilli ölkələrin dövlətçilik maraqlarına sədaqətinin daha bir
sübutudur.
Heydər Əliyev siyasi müstəvidə qazanılan hər bir uğuru, siyasi kompromisi iqtisadi, mədəni
əməkdaşlıq və etnik tarixi bağlılıq əsasında daha da möhkəmləndirməyə xüsusi önəm verirdi. 1998-ci ildə
türkdilli ölkələrin dövlət başçılarının zirvə görüşündə növbəti toplantının Azərbaycanda keçirilməsi təklif
edildi. Bişkekdə “Manas”ın 1000 illik, Daşkənddə Əmir Teymurun 660 illik yubileyinin zirvə toplantısı
ilə eyni vaxtda keçirilməsini nəzərə alan Heydər Əliyev “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanının 1300 illik
yubileyinin zirvə görüşü zamanı keçirilməsinə qərar verdi. Yubiley mərasiminin keçirilməsi haqqında
1997-ci ildə Heydər Əliyev tərəfindən imzalanmış fərmanda “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanının
Azərbaycan xalqına, eyni zamanda bütün türk dünyasına məxsusluğu xüsusi vurğulandı və perspektivdə
görüləcək işlərin konkret planı müəyyənləşdirildi.
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Türkdilli dövlət başçılarının VI zirvə görüşü əsrin və minilliyin başlanması ərəfəsində - 2000-ci ilin
aprelində Bakıda keçirildi. Zirvə görüşünün iştirakçıları Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə Böyük İpək
yolunun bərpasına dair 1998-ci ilin sentyabrında keçirilən beynəlxalq Bakı konfransının qərarları əsasında
Şərq-Qərb nəqliyyat dəhlizinin yaradılmasının türkdilli xalqların inkişafına və dünya birliyinə
inteqrasiyasına misilsiz təkan verəcəyini bildirdilər. Zirvə görüşündə xüsusi qeyd olundu ki, harada
yaşamalarından asılı olmayaraq türkdilli xalqların həmrəyliyinin təməlində dinlərinə, bayraqlarına fərq
qoymadan bütün türkləri qardaş saymaq, böyük mütəfəkkir İsmayıl Qasprinskinin dediyi kimi, “dildə,
fikirdə və əməldə birlik” qurmaq anlayışı durur. Bəşəriyyətin yüksək ideallarına bağlılığını hər zaman
isbat etmiş türk xalqlarının bir araya gəlməsindən heç kimin narahatlıq keçirməsinə əsas yoxdur. Çünki
bu həmrəylik dostluq, qardaşlıq, sülh və əməkdaşlıq kimi bəşəri dəyərlərə xidmət edir. Bu fikir zirvə
görüşündə qəbul edilmiş Bakı bəyannaməsində geniş əksini tapmışdır[2] “Müstəqillik, suverenlik, ərazi
bütövlüyü və dövlət sərhədlərinin pozulmazlığı, hüquq bərabərliyi, bir-birinin daxili işlərinə qarışmamaq
prinsiplərinə hörmət bəslənilməsi, zor işlətməkdən, iqtisadi və hər hansı təzyiq metodlarından imtina
edilməsi əsasında dövlətlərin siyasi və iqtisadi təhlükəsizliyini möhkəmləndirmək, təbii ehtiyatlardan tam
və səmərəli istifadə əsasında” xalqların rifahını yüksəltmək, milli iqtisadiyyatları inkişaf etdirmək
regionda və bütün dünyada sülhün və sabitliyin təmin edilməsi işinə töhfələr vermək sənəddə türkdilli
dövlətlərin mühüm vəzifəsi kimi dünyaya bəyan edildi.[3]
Böyük öndər Heydər Əliyev qloballaşan dünyada yeni beynəlxalq münasibətlərin, yeni dünya
düzəninin formalaşdığını görür, türk xalqlarına transkontinental proseslərin dəyişən dinamikasını və
istiqamətlərini daim diqqət mərkəzində saxlamağı tövsiyə edirdi. Mühüm regional və beynəlxalq
layihələrin reallaşdırılması zamanı onun sarsılmaz iradə nümayiş etdirməsinin əsas səbəblərindən biri də
bu idi.
Azərbaycanın Türkiyə, Mərkəzi Asiya, Türküstan, Yakutiya, Çuvaşiya, Buryatiya, Tatarıstan və
Başqırdıstanda, Sibir torpaqlarında, Qafqaz, Şərqi Avropa və digər regionlarda yaşayan türkdilli xalqlarla
sıx əlaqə saxlaması, ortaq türk dili və türk əlifbasının formalaşması prosesinə hərtərəfli dəstək göstərməsi
milli yaddaşa qayıdışa, milli özünüdərkə dövlət, milli öndər səviyyəsində böyük dəyər verilməsinin
nəticəsidir.
2001-ci il aprelin 26-da türkdilli ölkələrin dövlət başçılarının İstanbulda keçirilən VII zirvə
görüşündə ulu öndər Heydər Əliyev müstəqillik dövründə daha da genişləndirilən əməkdaşlıq fəaliyyətini
təhlil edərək türk xalqlarının yaxınlaşdırılması, onların vahid siyasi, iqtisadi və mədəni gücə çevrilməsi
yönümündə görülən işlərə münasibətini açıqladı, son illərdə formalaşan ənənələri, tarixi hadisələrin birgə
bayram edilməsini yüksək dəyərləndirdi. Heydər Əliyev türk dünyası gənclərini tarixi bağlılığımızı heç
zaman unutmamağa, İbn Sinanın, Nəvainin, Yunus İmrənin, Məhtumqulunun, Mahmud Kaşğarinin,
Abayın, Əbdülhəqq Hamidin, Tofik Fikrətin yaradıcılığım dərindən öyrənməyə, təbliğ və tədqiq etməyə,
bənzərsizliyi və dünyaduyumu, forma və məzmun mükəmməlliyi ilə seçilən, milliliklə bəşəriliyin kamil
vəhdətini əks etdirən müştərək mədəniyyətimizin layiqli varisi olmağa səsləyirdi.
2010-cu ildə İstanbul şəhərində keçirilən Türkdilli dövlətlərin dövlət başçılarının zirvə
toplantısında türk dünyasını bir-birinə bağlayacaq enerji siyasətini yaratmaq, ortaq Türk tarixi institutu
qurmaq, ipək yolunun real olaraq canlandırılması kimi məsələlər ön plana gətirildi.
Azərbaycan TDƏŞ-lə yanaşı bu qurumun əlaqəli orqan və təşkilatları olan TÜRKSOY,
TÜRKPATÜRK Akademiyası, Türk mədəniyyəti və İrsi Fondu, Türk Biznes şurası ilə də sıx əməkdaşlıq
edir və üzv ölkələr arasında elm, təhsil, mədəniyyət və incəsənət sahəsində əməkdaşlığın
genişləndirilməsi, beynəlxalq səviyyədə türk dünyasının ortaq dəyərlərinin tanıdılması və təşviq edilməsi
sahəsində aktiv rol oynayır. Təsadüfi deyildir ki, TDƏŞ-in 2012-ci ildə Bişkekdə keçirilmiş İkinci Zirvə
Görüşündə Azərbaycanın təşəbbüsü ilə yaradılmış Türk Mədəniyyəti və irsi Fondu 2015-ci il tarixindən
etibarən qərargahı Bakı şəhərində yerləşməklə beynəlxalq təşkilat kimi fəaliyyətə başlamışdır.
2014-cü ildə Bodrumda keçirilən Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasının IV Zirvə toplantısı
türk dövlətlərinin birliyinin möhkəmləndirilməsinə, onun genişlənməsinə, həmçinin regionda və
mövqelərin gücləşdirilməsinə doğru atılmış addımdır.
Türk dünyası XXI əsrdə də bəşər mədəniyyətinin yüksəlişinə, dünyada sülhün və təhlükəsizliyin
möhkəmlənməsinə dəyərli töhfələr vermək amalında qərarlı və əzmlidir.
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HÂMİT ZÜBEYİR KOŞAY’IN TÜRKİYE’DE İLK MÜZECİLİK VE BİLİMSEL
KAZILARDAKİ ROLÜ
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Özet: H. Zübeyr Koşay İdil-Ural bölgesindeki önemli kültür merkezlerinden biri olan Ufa Vilayetinde
doğmuştur. Çocuk yaşta eğitim için İstanbul’a gönderilmiştir. Daha sonra Macaristan’a giderek orada Yüksek
eğitimini tamamlayıp Felsefe Doktoru payesi alarak Türkiye’ye dönmüştür. Türkiye Cumhuriyeti Devleti
kurumlarının oluşumunda önemli görevler üstlenmiş, Türk Tarih Kurumu, Türk Dil Kurumu, Etnografya ve
Arkeoloji müzelerinin açılmasında emeğini esirgememiştir. Türkiye’de ilk defa Türkler tarafından yapılan
kazılara öncülük etmiştir. 1935 yılında başlattığı Alacahöyük kazıları Anadolu medeniyetinin dünyaya
duyurulmasında etkin olmuştur. Diğer yandan Erzurum civarında yaptığı kazılar burada yaşayan HurriSubarların kültürünün araştırılmasında aynı derecede önem arz etmiştir. H. Zübeyr Koşay, Anadolu
Türklüğünün etnografya ve folkloru üzerinde durmuş ve bunu diğer Türk halklarıyla karşılaştırmasını
yapmıştır.
Anahtar Kelimeler: Müzeler, Folklor, Etnografya, Kazılar, Türk Kültürü
Activities of Hâmit Zübeyr Koşay Turkey's First Museum Curators and Archaeologists
Abstract: H.Zübeyr Koşay one of the most important cultural centers in the İdil-Ural Ufa was born in the
province . He was sent to Istanbul for education as a child. He later completed his Doctor of Philosophy
honors going there for higher education in Hungary has returned to Turkey. Assumed an important role in the
formation of institutions of the Republic of Turkey, the Turkish Historical Society, the Turkish Language
Society, it was spared the effort of opening of the Museum of Archaeology and Ethnography Museum. First
time in Turkey has led the excavations carried out by the Turks. Alacahoyuk excavations initiated in 1935,
has been active in publicizing to the world of Anatolian civilizations. On the other hand Erzurum about his
excavations were equally significant importance for the study of the culture of living here Hurri-Subarru.
H.Zübeyr Koşay, stood on the ethnography and folklore of the Anatolian Turks, and it has made a
comparison with other Turkish people.
Keywords: Museums, Folklore, Ethnography, excavation, Turkish Culture

Osmanlı Devleti’nin son dönemi ile Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kuruluş yıllarında
Azerbaycan başta olmak üzere, Kırım’dan, Tataristan’dan, Türkistan’dan Türk aydınları ülkemize gelerek
pek çok hizmetlerde bulunmuşlardır. Bunlar arasında M. Emin Resulzade, Ahmet Ağaoğlu, Alibey
Hüzeyinzade, Yusuf Akçura, S. Maksudi Arsal, Zeki Velidi Togan ve Abdulkadir İnan gibi burada
isimlerini saymadığım değerli münevverler bulunmaktadır. İdil-Ural bölgesinde yaşayan Türk aydınlar,
İstanbul’daki kültürel gelişmelere uzak kalmamışlardır. Eğitim için çok sayıda öğrenci Türkiye’ye gelmiş
ve bazıları burada kalarak sonraki yıllarda kurulan yeni cumhuriyetin kalkınmasında önemli hizmetler ifa
etmişlerdir. Bu aydınlardan biri de Hâmit Zübeyr Koşay’dır.
Kuzey Türklerinden olan Koşay hakkındaki biyografi bilgileri, çoğunlukla kendi beyanına göre
düzenlenen Milli Eğitim Bakanlığı’ndaki sicil dosyasına dayanmaktadır. Koşay 1897 yılında Ural
Dağları’nın batısında bulunan Ufa vilayetinin Mizele kazası Tilenkçi köyünde doğmuştur. Babasının adı
nüfus cüzdanında Abdullah olarak geçmektedir. Hakkında hazırlanan armağan kitabında ise baba adı
Ubeydullah olarak gösterilmiştir. Annesi Nurizade hanımdır. Ailesi önceleri Ik Nehri boyundaki
Tamyan’da yaşıyordu. Dedesi Abdulcabbar Efendi, Tilekçi Tamak köyünde Halfinoğulları’nın yeni
kurdukları medresede müderrislik yapmak üzere davet edilmiştir. Büyük oğlu Abdulkayyum da köydeki
ikinci camiye imam olarak tayin edilmiştir. Onun vefatı üzerine ikinci oğlu Ubeydullah bu göreve
getirilince H. Zübeyr Koşay’ın ailesi bu köye yerleşmiştir (Bayram, 1986: 3).
Onunla ilgili biyografi bilgilerinde, İttihat ve Terakki yönetiminin verdiği burs ile okutulacak
öğrenciler arasında 1906 yılında İstanbul’a gönderildiği kaydedilmektedir. Hâlbuki bu tarihte İttihat ve
Terakki yer altı faaliyeti sürdürmekte ve siyasi bir gücü bulunmamaktadır. Dolayısıyla onun tahsil için
Türkiye’ye gelmesinde başka sebeplerin bulunması gerekiyor. Koşay, hemşerisi Sadri Maksudi Arsal ile
ilgili bir yazısında 1911 yılında teyzesinin hazırladığı imkânlar ile İstanbul’a gidecek öğrenci kafilesine
katılmak üzere yaşadığı köyden Ural Nehri kıyısındaki Orenburg şehrine gelerek birkaç hafta burada
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kaldığını belirtmiştir. Buradaki ikameti uzun sürmüş, yeni yıla doğru Samara şehrinde kendisi gibi
İstanbul’a tahsile gidecek olan Halim Sabit Şibay’ın kardeşleri Esat Sabit ve Arif Sabit ile buluşup
birlikte Türkiye’ye hareket etmişlerdir. Odesa şehrinde Rusya’dan ayrılmak mecburiyetinde kalan Musa
Carullah Bigiev de onların kafilesine katılmıştır (Koşay, 1967: 313).
İstanbul’da onları Kazanlı Halim Sabit Şibay karşılamıştır. İki kardeş Galatasaray Sultanisi’ne
yerleştirilmiş, Zübeyr Koşay ise Sultaniye bağlı olan Selanik Rüştiyesi’ne yatılı okumak üzere
gönderilmiştir. Bu arada II. Abdulhamit Han tahttan indirilmişti, Rüştiye’deki gayri-müslim öğrenciler,
Abdulhâmit Zübeyr’e isim benzerliğinden dolayı taşkınlık yapınca hocaların tavsiyesi üzerine dedesinin
verdiği bu isim değiştirilerek Hâmit Zübeyr olarak anıldı. 1912 yılında Selanik Merkez Rüştiyesi’ni
bitirmiştir. Balkan Savaşı’nın çıkması üzerine okumaya başladığı liseden ayrılarak İstanbul’a dönmüştür.
Milli Eğitim Bakanlığı’ndaki şahsi dosyasındaki kendi beyanlarına göre, Kadıköy’de bulunan Darü’lMuallimin İbtida-i Ali’sine yazılmış ve 1917 yılında mezun olmuştur. Mezuniyet tarihi biyografisiyle
ilgili kayıtlarda ise 1916 olarak gösterilmiştir (Bayram, 1986: 5).
Mezuniyetten sonra İstanbul Üniversitesi’nde Macar ilim adamı Meszaros’un açtığı Macarca ve
etnografya kurslarına devam etti. 1917 yılında İttihat ve Terakki’nin düzenlediği devlet bursu ile yüksek
tahsil yapmak üzere Macaristan’a gitti. Onunla birlikte aynı ülkede ziraat tahsili yapmak üzere Şibay
kardeşlerin de gittikleri belirtilmiştir. Prof. Nemeth Gyula’nın yanında Türk Silah Adları teziyle 22 Ekim
1923 tarihinde Felsefe Doktoru unvanını almış ve ertesi yıl Almanya’ya giderek Prof. Bang Kaup’un
derslerini takip edmiştir. Bir yıl sonra, İstanbul Edebiyat Fakültesi’ne öğretim üyesi olmak üzere başvursa
da kadro olmadığından buraya kabul edilmez. Bunun üzerine Ankara’ya giderek Maarif Vekaleti
Kütüphaneler Müfettişliği’ne atanır(Bayram 1986:14).
Türkiye’de Müzecilik Faaliyetleri
Türkiye'de müzecilik, Avrupa örneğine göre, uzun bir geçmişe sahip değildir. 1839 yılında
Tanzimat Fermanı ile başlayan batılılaşma çabaları müzeciliğin de kurulmasına katkı sağlamıştır.
İstanbul’da ilk müzenin kurulması ve diğer vilayetlerden buraya değerli sanat eserlerinin toplanmasıyla
müzecilik gelişim göstermiştir. Bu anlamda bizde ilk müze, Tophane-i Amire müşiri Ahmet Fethi Paşa
tarafından, eski silahların bir araya getirilmesiyle, İstanbul'da Aya İrini (Sainte irene) Kilisesi'nde
Mecmua-i Esliha-ı Atika ve Mecmua-i Âsar-ı Atika adıyla 1846 yılında kurulmuştur. Mecmua-i Esliha-i
Atika, eski silahların toplandığı bir müze hâlinde gelişim göstermiş ve buraya, daha sonra Müze-i Askerî
ve Askerî Müze adları verilmiştir. Mecmua-i Asar-ı Atika ise daha çok arkeolojik eserlerin toplandığı bir
kısım olmuş ve daha sonra buraya Müze-i Hümayun ve Arkeoloji Müzesi adları verilmiştir (BuyurganMercin 2010: 83).
1872 yılında Maarif Vekâletine getirilen Ahmet Vefik Paşa döneminde Müze-i Hümayun’un yeni
bir binaya taşınması düşüncesi gündeme gelmiş ve Alman bilgini Dr. Anton Detheir Müze-i Hümayun
müdürlüğüne atanmıştır. Detheir'den sonra Müze-i Hümayun müdürlüğüne Osman Hamdi Bey'in
gelmesiyle (1881), Osmanlı müzeciliği hızlı bir gelişim süreci içine girmiştir. Osman Hamdi Bey göreve
geldiğinde Yeni Bir Asar-ı Atika nizamnamesinin yayınlanması ve dışarıya eser kaçırılmasının
önlenmesi, yeni bir müzenin kurularak koleksiyonların bilimsel usullerle teşhir edilmesi, Türklerin de
kazı yapmaları, Vilayet müzelerinin kurulması gibi konular ele alınmıştır (Arık, 1953:3). Osman Hamdi
Bey, aynı zamanda arkeolojik kazılara da katılmıştır. Sayda (Lübnan) kazılarında bulunan eserler
özellikle lahitler onun sayesinde İstanbul’a taşınmıştır. Osman Hamdi'nin yerine gelen kardeşi Halil
Ethem Eldem zamanındaki çalışmalarla, Türkiye'de müzecilik yaygınlaştırılmış ve aynı zamanda bu
yöndeki çalışmalar, bilimsel bir hüviyet de kazanmıştır. Halil Ethem Bey, 1917 yılında Resim Eserleri
Tüzüğünü hazırlatmış ve resim müzesi kurulması için çalışmıştır. Ayrıca, şimdi Arkeoloji Müzesi denilen
(önce Müze-i Hümayun) müzeye ilaveten Eski Şark Eserleri seksiyonu da kurulmuştur. Evkâf-ı İslâmiye
Müzesi'nin kurulması ve Anadolu'nun çeşitli yerlerinde Müze-i Hümayun şubelerinin açılması da Halil
Ethem Eldem zamanında gerçekleşmiştir. Halil Ethem müzecilik çalışmalarının Cumhuriyet döneminde
de aynı heyecanla devam etmesine öncülük etmiştir. Cumhuriyet döneminde ilk olarak Topkapı
Sarayı'nın restore edilerek mevcut eşyası ile birlikte ziyarete açılmasına karar verilmiştir. (BuyurganMercin, 2010: 86).
Ankara’da Etnografya Müzesinin Kurulması
27 Eylül 1925'te dönemin Maarif Vekili Hamdullah Suphi Tanrıöver'in Ankara'nın Namazgâh adı
verilen mutena bir tepesinde veciz bir hitabesi ile temeli atılan Etnografya Müzesi, bir devlet müzesi
mahiyetinde tasarlanmıştır. Bu müzenin hemen yanı başında Türk Ocağı'nın da temelinin atılması gayet
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anlamlıdır. Hâmit Zübeyr Koşay müzenin ilk müdürü, Macar asıllı Türkolog Gyüla Meszaros ise müşavir
uzmanı idi. İlk hedef ise Millî Etnografya Müzesi'ni kurmak ve bunu tedricen genişleterek komşu
ülkelerin ve ilkel kavimlerin kültür eserlerini de içine alan bir Etnoloji Müzesi hâline getirmekti (Koşay,
1974: 84-85). 15 Nisan 1928 tarihinde müzeye gelerek çalışmaları inceleyen Atatürk müzenin bazı
bölümleri hakkında bilgi aldıktan sonra Afgan kralı Emanullah Han’ın Türkiye’yi ziyareti dolayısıyla
müzenin resmî olarak ziyarete açılması emrini vermiştir. Müzenin halka açılması ise 18 Temmuz 1930
tarihinde olmuştur (Fırat 1998: 23).
H. Zübeyr Koşay, Mayıs 1925 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı Asarı-atika ve Hars (Kültür)
Dairesi Müdürlüğü’ne 2337 sayılı kararname ile tayin edilmiştir. Koşay, 1 Haziran 1925 tarihinde bu
görevi Türk Müzeciliğinin büyük ismi Osman Hamdi Beyin kardeşi İsmail Galip Bey’in oğlu olan
Mübarek Galip Eldem’den devralmış ve bir yıl kadar bu görevi sürdürmüştür. Onun bu görevi sürdürdüğü
sırada Şubat 1926 tarihinde Hars Dairesine üç şube müdürlüğü eklenmiş; müzeler, kütüphaneler ve güzel
sanatlar bölümleri kurulmuştur. Hars Dairesi Müdürlüğüne tayin yapılmayarak tesis edilen şubelerin
müstakil çalışmaları temin edilmiştir. 1926 yılı Haziran ayında kütüphane müfettişlikleri de kaldırılmıştır.
Aynı yıl içinde 3 Eylül 1926 tarih ve 244 sayılı Müsteşarlık emri ile Bakanlık merkez teşkilatında yeni bir
değişiklik yapılmış, Hars Dairesi kaldırılarak onun yerine Güzel Sanatlar, Eski Eserler ve Müzeler,
Kütüphaneler Şubeleri kurulmuştur (Koşay, 1974: 17).
Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesinin Kurulması
Ankara’da ilk müze, Kültür Müdürü Mübarek Galip Bey tarafından 1921 yılında kalenin Akkale
olarak isimlendirilen burcunda kurulmuştur. Bu müzenin yanı sıra Augustus Mabedi ile Roma
Hamamında da eser toplanmıştır.
Atatürk’ün telkinleriyle merkezde bir “Eti Müzesi” kurma fikrinden hareket edilerek diğer
bölgelerdeki Hitit eserleri de Ankara’ya gönderilmeye başlanınca geniş mekânlara sahip bir müze binası
gerekli görülmüştür. O zamanki Kültür (Hars) Müdürü Hâmit Zübeyr Koşay tarafından, devrin Maarif
Vekili Saffet Arıkan’a metruk hâlde bulunan Mahmut Paşa Bedesteni ve Kurşunlu Hanın onarılarak müze
binası olarak kullanılması önerilmiş, bu fikir kabul edilerek, 1938 yılından 1968’e kadar devam eden bir
restorasyon çalışması başlatılmıştır. Bedestenin orta bölümünde yer alan kubbeli mekânın büyük bir
kısmının onarımının 1940 yılında bitirilmesi ile eserler, Alman Arkeolog H. G. Guterbock
başkanlığındaki bir heyet tarafından yerleştirilmeye başlanmış, 1943 yılında binaların onarımı devam
ederken, orta bölüm ziyarete açılmıştı(http://www.anadolumedeniyetlerimuzesi.gov.tr)
H. Zübeyr Koşay, 14 Mart 1931 tarihinde, tayin edildiği Milli Eğitim Bakanlığı Müzeler Dairesi
Müdürlüğü görevine başlamıştır. 23 Eylül 1934 tarihinde bu görevine ek olarak Ankara Etnografya
Müzesi Müdürlüğü’nde de vekâleten görevlendirilmiştir. Asil müdür Osman Ferit Sağlam’ın İstanbul’dan
görevine dönmesi üzerine vekâlet görevi 10 Ekim1934 tarihinde sona ermiştir. Yine 23 Eylül 1934
tarihinde Ankara Eski Eserler Müzesi Müdürlüğüne de vekâlet onayı çıkarılmıştır. Bu ikinci görevi
diğerine göre oldukça uzun sürmüş göreve asaleten tayin yapılması üzerine 20 Kasım 1935 tarihinde sona
ermiştir. Bakanlık Teşkilat Kanunu’nda yapılan değişiklik sonucu yürüttüğü görevin genel müdürlük
hâline getirilmesi üzerine 20 Kasım 1935 tarihinde Müzeler Genel Müdürü olmuştur. Oldukça uzun süren
yöneticilik görevinden sonra 9.1.1950 tarih ve 30/1 sayı üçlü kararname ile Milli Eğitim Bakanlığı Talim
ve Terbiye Kurulu üyeliğine tayin edilmiştir. Kararnameyi Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, Başbakan
Şemsettin Günaltay, Milli Eğitim Bakanı Tahsin Banguoğlu imzalamışlardır.
Görevli olduğu süre içinde ilgi duyduğu geniş alanlara giren çeşitli milletlerarası kongrelere
katılmak üzere Macaristan, Lehistan, Estonya, Finlandiya, Almanya, İngiltere, Fransa, İsveç, İsviçre,
İtalya, Yugoslavya, Bulgaristan, Romanya, Suriye, Lübnan ve Mısır’ı ziyaret etmiştir.
Hayatının son yıllarında Türk Arkeoloji ve Müzecilik Tarihini yazmaya başlamıştı. Müzeler Genel
Müdürlüğü’nde kendisine ayrılan özel odada yıllarca bu eser üzerinde çalıştı. Yayınlanacak duruma gelen
bu çalışması kitap hâline getirilemedi.
Türkiye’de etnografyaya ilginin artması için bu sahada yaptığı araştırma ve yayınların önemi erbabı
tarafından iyi bilindiği için takdir edilmiştir (Ülkütaşır, 1967: 370). Kuruluşunda görev aldığı Etnografya
Müzesi müdürlüğüne kendi isteğiyle dönerek emekliliğine kadar yerini muhafaza etmiştir. 1932 tarihinde
Türk Dilini Tetkik Cemiyeti tarafından toplanan I. Türk Dili Kurultay’ının seçtiği Samih Rifat’ın
başkanlığını yaptığı umumi merkez heyetinde üye oyarak görev almıştır. Türk Tarih Kurumu’nun kuruluş
çalışmalarına katılarak ilk üyelerden biri olmuştur. Birçok uluslar arası toplantıya katılmıştır. 9.12.1959
tarihinde yolluksuz olarak izin almak suretiyle Fransa ve İngiltere ilmî araştırmalarda bulunmuştur.
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UNESCO tarafından 17 Nisan-2.Mayıs 1963 tarihleri arasında düzenlenen Milletlerarası Balkan ve
Güneydoğu Avrupa Tetkikleri Toplantısına katılmıştır. Mayıs 1964’de Roma’da açılan Anadolu
Arkeolojisi sergisinde görevlendirilmiştir.
Türk Tarih Kurumu Kurucu üyesi, Türk Dil Kurumu, Güneydoğu Avrupa Araştırmaları, Prehistuar,
Protohistuar, İngiliz Kraliyet Arkeoloji Enstitüsü, Alman Arkeoloji Enstitüsü, Fin Antropoloji, Türk
Kütüphaneciler Derneği Şeref üyesi, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü üyeliği yapmıştır.
Eserleri
Herman Vary ile birlikte, Pulur Kazısı, 1960 mevsimi Çalışmaları Raporu, Atatürk Üniversitesi
yayınları, Ankara 1964.
Herman Vary ile birlikte, Güzelova Kazısı, Atatürk Üniversitesi yayınları, Ankara 1967.
Etnografya, Folklor, Dil, Tarih vb. Konularda Makaleler ve İncelemeler, Ayyıldız Matbaası
Ankara 1974.
Ahlatlıbel Hafriyatı Raporu, Ankara 1934.
Ankara Budun Bilgisi, Ankara 1935.
Arşiv Nedir? İstanbul 1936.
Alacahöyük Hafriyatı, Ankara 1936
Türk Tarih Kurumu Tarafından Alacahöyük’te 1936 Yazında Yaptırılan Hafriyatta Elde Edilen
Neticeler, Ankara 1937.
Pazarlı Hafriyatı Raporu, Ankara 1941.
Türkiye Türk Düğünleri, Ankara 1944.
Alacahöyük Kazısı. 1937-1939’daki Çalışmalara Ait İlk Rapor, Ankara 1951.
Anadolu Etnografyası ve Folkloruna Dair Malzeme, Alaca Höyük, Türk Tarih Kurumu yayını,
Ankara 1951.
Büyük Göllücek Hafriyatı, Türk Tarih Kurumu yayını, Ankara 1957.
Açık Hava Halk Müzeleri, Ankara 1958.
Alacahöyük Kılavuzu, Ankara 1965.
Erzurum ve Çevresinin Dip Tarihi, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayını, Ankara 1984.
Dr. Hâmit Zübeyr Koşay’ın Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk müzecisi olduğundan bahsetmiştik. Onun
yalnızca Arkeoloji ve etnografya değil aynı zamanda Açık Hava Halk Müzesi kurma teşebbüsünden de
bahsetmeliyiz. Çeşitli Avrupa ülkelerinde kurulmuş olan açık hava müzelerinden örnekler vermek
suretiyle Türkiye’de bu tür müzelerin nerede ve ne şekilde kurulabileceğini açıklamıştır. Müzelerin
önceden yalnızca değerli eserler geldiği hâlde sonradan sanat müzelerinde yeni eserlerin teşhiri söz
konusu olmaya başlamıştır. Avrupa’da sanayinin gelişmesiyle birlikte, el yapımı eşyaların kaybolduğu
görüldü. Bunun üzerine el yapımı her türlü kıyafet, ev eşyası, mefruşat, alet ve edevatın müzelerde teşhiri
mümkün olacaktı. Fakat bu eşyaları vitrinlere sıkıştırma yerine bir evi olduğu gibi gösterme yada bir
demirci, bakırcı dükkanını olduğu gibi göstermenin önemi anlaşıldı. Bu düşünceden hareketle Açık Hava
Halk Müzelerinin olabileceği görüldü. İlk defa Almanya’da bu tür bir müze kurulmuş oldu (Koşay, 1974:
154). H. Zübeyr Koşay Avrupa’nın çeşitli şehirlerinde kurulan bu müzelerinden örnekler vermektedir.
Başta İsveç’in başkenti Stockholm’deki Skansen Müzesidir. Burada 20 ahşap ve iki taş bina müze olarak
kullanılmıştır. Daha sonra Danimarka, Norveç, Hollanda, İskoçya, İngiltere ve İspanya’da kurulmuş olan
bu Açık Hava Müzelerini anlatmaktadır (Koşay, 1974: 137-151).
Bu maksatla 2-9 Temmuz 1956 yılında IV. Uluslararası Müzeler Konferansı’nda Açık Hava
Müzeleri kurulması yönünde üye ülkelere tavsiyede bulunmak üzere, halk kültürünün kaybolmak üzere
olan değerlerini kurtarmak için karakteristik mimari eserlerin, zirai faaliyetlerin, sanatların çeşitli tipik
unsurları seçilerek yerlerinden sökülerek eskisi gibi tekrar kurulup bir site hâlinde açık hava müzeleri
kurulmalıdır şeklinde karar alınmıştır. Ertesi yıl 5-7 Temmuz’da düzenlenen Uluslararası Müzeler
Konferansı’nda Koşay; memleketimizin eski medeniyetlerin beşiği olduğunu ve ayrıca Türk halk
kültürünün bütün tezahürleri ile yaşamakta bulunduğunu belirterek bu tür müzelerin de kurulacağını
belirtmiştir.
Türkiye’de Açık Hava Halk Müzesinin nerede kurulabileceğine dair, tarihî bir köy yada kasabanın
bu tür bir müze olacağını belirterek Harput Şehri’nin, Söğüt’teki Ertuğrul Gazi Türbesi çevresinin, Konya
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yada Urfa’nın bu tür bir müze olabileceğini belirtmiştir. Zübeyr Koşay Etnografya Müzesi Müdürü
olarak, bu tür müzelerin kurulması konusunda çeşitli kurumlarla yazışmalar yapmış ve konu üzerinde
ısrarla durmuştur. Ankara’da Atatürk Orman Çiftliğinde kurulması düşünülen Açık Hava Müzesi için
Ziraat vekaletine gönderilen yazıda, 100 dönümlük bir arazi ayrılması istenmiş ve burada kurulacak olan
Ziraat Müzesinin bir planı da gönderilmiştir (Koşay, 1974: 178).
H. Zübeyr Koşay, Anadolu’da yaşayan Türklerin folklorunu ve etnografyasını inceleme konusunda
çalışmalar yapmıştır. Köy düğünlerinden mutfak kültürüne kadar, halk inançlarından edebiyatına kadar,
pek çok konuda incelemelerde bulunmuştur, özellikle kazı yaptığı Alacahöyük çevresini tüm
özellikleriyle tanıtmak istemiştir (Erdentuğ, 1986: s. 130).
H. Zübeyr Koşay’ın Yapmış Olduğu Kazılar
Genç Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşuyla birlikte millî eğitim ve millî kültüre büyük önem
verilerek, yeni kültür politikaları geliştirilmiştir. Bu bağlamda M. Kemal Atatürk’ün isteğiyle Türk
Tarihini Tetkik Cemiyeti, Türk Dilini Tetkik Cemiyeti kurulmuş, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi
açılmıştır. 1932 yılında Türk Tarih Kurumunun Birinci Millî Kongresi yapılmış ve bu kongrede varılan
sonuçlardan biri de Türk bilim adamlarınca kazı yapılması zarureti olmuştur. Aydın Mebusu Reşit Galip
Bey Maarif Vekili olarak; “eski medeniyetlerin yaşadığı saha olan yurdumuzun eşsiz bir değeri vardır. Bir
biri ardına sıralanmış olan bu medeniyet devirlerinden kalan eserler itibariyle zenginliği sonsuzdur.
Anadolu henüz arkeolojik araştırma bakımından el değmemiş denecek kadar bakir bir hazinedir” diyerek
bu meseleyi devlete mal etmiştir. Ankara’da Gazi Orman Fidanlığında bulunan bir taş üzerindeki aslan
figürünün M. Kemal Atatürk tarafından tetkikinden sonra Dr. Reşit Galip Bey Fidanlık’ta kazı yapılması
için 1932 yılında H. Zübeyr Koşay’ı görevlendirmiştir. Burada yapılan sondaj çalışmasında bulunan
eserlerin Frig Dönemi’ne ait olduğu anlaşılmıştır (Koşay, 1933: 5-10).
Göllüdağ Aslan Heykellerinin Kayseri’ye Getirilmesi
Kayseri Müze Müdürü Nuh Mehmet (Turancı) ve Encümen Azasından Hayri Bey’le birlikte
Kemalettin Karamete, Niğde ilinin Kömürcü köyü yakınlarında Göllüdağ denilen yüksekçe bir dağ
üzerindeki harabelere bir tetkik gezisi düzenlemişlerdir. O günkü şartlarda Niğde’ye 8 saat Nevşehir’e 12
saat uzaklıkta bulunan Göllüdağ’a ulaşılmış, burada Civan Ali denilen şahsın bulduğu aslan heykelleri
görülmüştür. Burada bulunan aslan heykelleri parçalanmış hâlde kiminin gövdesi mevcut olup başı
kopmuş, kiminin başı bulunup gövdesi farklı yerlerde olduğu anlaşılmıştır. Buradan alınan resimler
Müzeler Genel Müdürü Dr. Hâmit Zübeyr Koşay’a gönderilmiş, bunun üzerine Koşay Kayseri’ye gelerek
burada kazı yaptırmak üzere Göllüdağ’a gitmiştir. Hâmit Zübeyr Koşay 1933 yılında dağın üzerinde
bulunan söz konusu aslan heykellerini ortaya çıkarmış ve sonra da Kayseri Arkeoloji Müzesine
getirmiştir. Ertesi yıl 24 Eylül’de R. Oğuz Arık başkanlığında, Kayseri Müzesi Müdürü Nuh Mehmet ve
diğer üyelerle Göllüdağ’da kazılara başlanmıştır. Burası Geç Hitit Şehir Devletleri zamanında önemli bir
yerleşim yeridir. Dağ üzerinde büyük bir alanı kaplayan şehir kalıntıları aralıklarla yapılan kazılarda
ortaya çıkarılmıştır (Arık, 1936: 3). 1934 yılında Maarif Vekaleti adına R. Oğuz Arık Göllüdağ’da yaptığı
kazıda Hitit ve Frig Devirleri’ne ait bir yerleşim yeri bulmuştur.
Ahlatlıbel Kazısı
Atatürk Afet İnan’la Ankara’nın güney-batısında Ahlatlıbel’de gezerken buranın eski bir yerleşme
yeri olabileceği düşüncesi ile kazı yapılmasını ister. Halil Edhem Bey yabancı uzmanların burada kazı
yapmalarını isterken, Afet İnan Atatürk’e Hâmit Zübeyr’i önerir. Maarif Vekili Reşit Galip ile birlikte
önce yüzey araştırması yaparlar ve sonra kazı yapılır. Türk bilim adamları tarafından Ankara’nın tarihteki
yerini aydınlatmak maksadıyla başlatılan tetkik geziler önemli sonuçlar vermiş ve Ahlatlıbel ve Karalar
bu seyahatler sayesinde keşfedilmiştir. Karalar Kazısı 22 Ağustos 1933 yılında başlamıştır. Yapılan
kazılarda Galatlar Devri’ne ait çifte kümbetler ortaya çıkarılmıştır. Karalar kazısı üç ay devam etmiş ve
tümülüsler tarihini aydınlatan ikinci Türk kazısı olmuştur (Arık 1934: 98-167).
1933 yılı Mayıs ayının ilk haftasından itibaren başlayan kazılarda 4 metre derinliğinde bir sondaj
kuyusu açılmıştır. Burada bir çok eserle birlikte kale duvarına tesadüf edilmesiyle kazının devam
etmesine karar verilmiştir. 5 Mayıs ve 8 Mayıs 1933 tarihlerinde M. Kemal Atatürk burayı ziyaret
etmiştir. 28 Mayıs-23 Temmuz 1933 tarihlerinde kazıya devam edilmiştir (Koşay 1934: 1-100).
Alacahöyük Kazıları
Çorum ili, Alaca ilçesi hudutları içinde bulunan Alacahöyük, Ankara'nın 240 km. doğusunda
bulunmaktadır. Türk hâfirlerinin dünyaya seslerini ilk defa duyurduğu bu kazıda Eski Tunç Çağı kral
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mezarları bulunmuş ve burada altın, gümüş, elektrondan yapılmış ziynet eşyası vb. eserler ele geçmiştir.
1935 yılında Türk Tarih Kurumu’nun maddi desteğiyle Alacahöyük’te başlayan kazılar 1948 yılına kadar
devam etmiştir. 1935 yılı kazısında bulunan eserler, R. Oğuz Arık tarafından ilim alemine duyurulmuştur
(Arık, 1937: 151-166). 1936 yılı kazısına ait rapor H. Zübeyr Koşay tarafından yayınlanmıştır (Koşay,
1951). 1937-1948 yıllarında H. Zübeyr Koşay ve Arkeolog Mahmut Akok tarafından kazılar yapılmış ve
bunlara ait kazı raporları yayınlanmıştır (Koşay-Akok, 1966). Bu kazı, Schlieman'ın Truva kazılarında
elde ettiği hazineleri gölgede bırakmış ve Önasya Eski Tunç Çağı gelişmesinin açık belgesi niteliğini
kazanmıştır. 13 yapı katı tespit edilen Alacahöyük'de IV-VIII. tabakalarda kral mezarları bulunmuştur.
13. yapı katı, Kalkolitik Çağ'a tekabül etmektedir. Ayrıca Hitit Çağı'nda önemli bir merkez olan
Alacahöyük, Hitit mimarisi sanatı hakkında önemli buluntular vermiştir (Koşay 1937: 525-542). 1948
yılında geçici olarak bırakılan Alacahöyük Kazılarına 1963 yılında Türk Tarih Kurumu ve Milli Eğitim
Bakanlığı’na bağlı Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün sağladıkları destekle H.Zübeyr
Koşay’ın başkanlığında tekrar başlanmıştır. Aynı yıl Eski Hitit çağına ulaşmak için 3-4 metre derinliğinde
sondaj yapılmıştır. Yine Eski bronz çağına ait tabakalarda kazılar devam etmiştir (Koşay, 1966: 64).
Pazarlı Kazısı
Alacahöyük'ün 29 km. doğusunda bulunan Pazarlı'da 1937 yılında Türk Tarih Kurumu adına
Alacahöyük Kazı heyeti hafriyat yapmış ve 5 kültür katı tespit etmiştir. En önemli buluntular Frig
eserleridir. Evlerini ve mabetlerin pişmiş toprak ve kabartmalarla süslenmesi sadece Batı Anadolu'ya has
bir özellik olarak bilinmekteydi. Pazarlı Hafriyatı ile bu özelliğin Orta Anadolu'da da varlığı tespit
edilmiştir. Son tabakada Kalkolitik Çağ'a inilmiştir (Koşay, 1941: 2-6).
Büyük Göllücek Kazısı
1947 yılında Türk Tarih Kurumu adına Alacahöyük'ün 15 km. kuzeyinde bulunan Büyük
Göllücek'de bir kazı yapılmış ve Alişar, Alacahöyük ve Dündartepe'den sonra Orta Anadolu Kalkolitik'ini
aydınlatan zengin bir merkez olduğu H. Z. Koşay tarafından tespit edilmiştir. Kaletepe üzerinde yer alan
höyükte Frig çağı eserleri ve yapı kalıntıları ortaya çıkarılmıştır (Koşay-Akok, 1948: 472).
Karaz Kazısı
Türk Tarih Kurumu, öteden beri Kafkasya, İran, Anadolu ve Van Gölü üçgeni arasında âdeta bir
düğüm noktası teşkil eden yüksek yaylada, çeşitli kültürlerin geçiş noktasında kazı ve araştırma yapmayı
istemekteydi. 1942 yılında bu arzu gerçekleşme safhasına girdi. Zamanın Müzeler Genel Müdürü Hâmit
Zübeyr Koşay ve Kemal Turfan'ın iştiraki ile Karaz'da kazı yapılmış ve arkeoloji edebiyatına Karaz türü
seramik kazandırılmıştır(Koşay-Turfan, 1959: 360). M.Ö. III. bin yıllarına tarihlenen oldukça yüksek bir
kültürün varlığı ortaya çıkmış ve bu kültür Azerbaycan-Karaz-Elazığ (SakyolPulur)-ın Hatay yolu ile
Filistin'deki Kirbet Kerak'a kadar uzandığı tespit edilmiştir. Bu kültürün Hurri-Subar kavmine ait olacağı
vurgulanmıştır Koşay, 1984: 14).
Pulur Kazısı
Erzurum'un 20 km. batısında, Ilıca'nın güneyindedir. Fırat’ın kollarından olan Karasu’ya dökülen
Pulur Çağı köyün batısından akar. 1960 yılında Atatürk Üniversitesi adına H. Zübeyr Koşay ve
Avusturyalı Hermann Vary ile birlikte Pulur'da kazı yapılmıştır. Kazı, höyüğün üç yerinde yapılan
yarmadan ibaret olup, Kalkolitik eserler vermiştir. Pulur kültürünün Karaz kültürüne ait olduğu
belirtilmiştir (Koşay, 1984: 30). Pulur’da obsidiyen atölyeleri tespit edilmiştir. Pişmiş topraktan yapılmış
kuş heykeli, sivri külahlı ve boynuzlu tanrı heykeli ve ana tanrıça figürünü bulunmuş olup, bu Ana tanrıça
ve Fırtına tanrısı heykelciklerinin yer tanrı ve gök tanrı fikrinin Anadolu’da erken dönemde başladığının
bir kanıtı olarak değerlendirilmiştir (Koşay, 1961: 27).
Güzelova Kazısı
Atatürk Üniversitesi adına 1961 yılında Hâmit Z. Koşay ve Hermann Vary ile birlikte yapılmıştır.
Erzurum'un 15 km. kuzeydoğusunda yapılan kazı, Kalkolitik Çağ'a ait seramik vermiştir. M.Ö. 2600
tarihine kadar giden tarihi buluntuları dikkat çekicidir. Yağ yakmaya yarayan seyyar ocaklara
rastlanmıştır. Siyah bir küp üzerinde çift başlı kartal motifi görülmüştür (Koşay, 1984: 31).
Sakyol (Pulur) Kazısı
Orta Doğu Teknik Üniversitesi adına 1968 yılında Keban Barajı suları altında kalacak eserleri
kurtarma kampanyasına Türk Tarih Kurumu üyesi olarak katılmıştır. Elazığ'ın 45 km. kuzeybatısında,
Murat Nehri ile Batı Fırat'ın (Karasu) birleştiği noktadan kuş uçuşu 45 km. mesafede bulunan Sakyol
(Pulur) da başlanan kazı 1971 yılına kadar devam etmiştir. 13 yapı katı tespit edilen Pulur'un bütün
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katlarında hayvan figürinleri, çanak çömlekler, idoller bulunmuştur. X. yapı katında ocak şeklinde bir
altar bulunmuş olup, bereket tanrıçasına taptıkları anlaşılmıştır. Kutsal ocakların tam ve sanatkarane
örnekleri Pulur’un X. Yapı katında ortaya çıkarılan tapınakta bulunmuştur (Koşay, 1979: 79).
Sonuç
Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunda görev almış olan Türk Dünyası’nın önemli simalarından biri
de H. Zübeyr Koşay’dır. Cumhuriyetin ilanından sonra Türkiye’de ilk müzelerin açılmasında önemli
roller üstlenmiş ve uzun yıllar Etnografya Müzesi, Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Müzeler Genel
Müdürlüğü görevlerinde bulunmuştur. Onunla birlikte Türklerin yaptığı arkeolojik faaliyetler başlamış
oldu, Orta Anadolu ve Doğu Anadolu bölgesinde yapılan ilk kazılarda onun emekleri gözden uzak
tutulamaz. 1935 yılından itibaren Alacahöyük’te başlattığı kazılar yıllarca devam etmiş ve Anadolu
medeniyetleri onunla birlikte ortaya çıkarılmıştır. Erzurum Karaz höyükte yaptığı kazılarla birlikte
bölgenin beş bin yıllık tarihi aydınlanmış oldu. Phil. Dr. Hâmit Zübeyr Koşay yalnızca müdürlük ve
kazılar yapmamış ayrıca, etnografya ve folklor konularında yazılar yazmış ve Türk kültürünü tanıtmak
üzere Açık Hava Halk Müzeleri kurulması yönünde çaba sarf etmiştir. Ona göre Anadolu’ya yaşayan
halk kültürü bir bütündü. Kazılarda ele geçen eserlerle yaşayan halk kültürünü birleştirmek ve bu şekilde
hepsine sahip çıkmak istemiştir.
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ANADOLU’DA İLK DOKUMA SANATI
(M.Ö II. BİN’ DE ARKEOLOJİK BULUNTULAR IŞIĞINDA)
Öğr. Gör. Hülya KARAOĞLAN
Özet: İnsanoğlunun tarih öncesi devirlerde doğa şartlarından korunmak en temel ihtiyaçlarından biriydi. Bu
ihtiyacını bitki yapraklarını avladıkları hayvan postlarını vücutlarına sararak gidermişlerdir. Örtünmeye iten
diğer bir sebep ise güzel görünme, hoşa gitme veya farklı olma duygusudur. Hayvanların evcilleştirilmesiyle
birlikte tekstilin hammaddesi olan yüne ulaşmak kolay olmuştur. Bu durum dokumacılıktaki gelişmenin
başlangıcı olmuştur. Dokuma sanatı tarihte bu sebeplere bağlı bir işkolu olarak karşımıza çıkar. Eski
devirlerdeki kumaşların üretilmesinde kullanılan araç ve gereçler, pişmiş toprak, taş, kemik, maden gibi
materyallerden yapılan ağırşaklar, dokuma tezgâh ağırlıkları, makaralar, taraklar, mekikler arkeolojik
buluntularda sıklıkla gün yüzüne çıkarılmaktadır. Bu aletlerin dokumacılıkta nasıl kullanıldığı günümüzde
kullanılmakta olan benzer aletler ile karşılaştırarak saptanmaktadır. M.Ö II. Bin’ de temel ihtiyaç ve ticari
mal olan tekstilin ticari alışverişin üst seviyeye ulaştığını yazılı tabletlerden anlamaktayız. Pişmiş kaplar ve
mağara duvarlarına resmedilen günümüze kadar ulaşmış tasvirler o yıllardaki işleyiş hakkında bilgi sahibi
olmamızı sağlamaktadır. Bu çalışmanın amacı günümüzde ki en önemli sektörlerden biri olan, tekstil
endüstrisinin Anadolu’daki temelinin nasıl atıldığını, kumaş ve ipe ilişkin verileri, araç ve gereçlerin
kullanım şekillerini, arkeolojik buluntulardan yararlanarak anlatmaktır.
Anahtar kelimeler: M.Ö. II. bin, ağırşak, tezgâh ağırlığı, ilk dokuma sanatı.
Anahtar kelimeler: Anadolu, M.Ö. II. Bin, ağırşak, ilk dokuma sanatı.
First Weaving Art in Anotolia
(In Consideration of Archeological Find at 2nd Millennium B.C )
Abstract: Mankind's prehistoric periods are the most basic needs for protection of the conditions of nature.
The leaves on the plant this requirement they goes through the body of the animal they post wrap. Another
reason is that pushes look beautiful layering up, moderation is the feeling to be different or to go. Along with
the domestication of animals from wool which is the raw material of the textile has been easy. This stack has
been the beginning of progress. The art of weaving a line-of-business based on this reason in history. Old era,
used in the production of tools and equipment, fabrics, terracotta, stone, bone, made of materials such as
mines loom weights, weaving looms weights, rollers, combs, shuttles are archaeological finds are dominated
by often to face the day. How to use the stack of these instruments is being used today by comparing it with
similar tools. B.c. II. The cost of basic needs and commercial in a thousand of the textile trade exchange has
reached the next level we understand written tablets. Cooked and is depicted on cave walls depicting that
reached up to the present in the years allows us to be familiar with the operation. The aim of this study is one
of the most important sectors in today's world, the textile industry in Anatolia that the base was taken, how
the fabric and tying the data for forms of the use of tools and equipment, is to tell from archaeological finds.
Keywords: BC II. thousand, loom weights, the weight of the counter, first woven art.

1.Giriş
Dokuma sanatı tarihte insanların temel kültür uğraşlarından biri olarak karşımıza çıkar. (Özay,
2001, s.5) Dokumacılığın nasıl başladığı konusunda çeşitli fikirler vardır. Bazı araştırmacılar, ilk
insanlara ağaç dallarının çalıların çapraz olarak birbirine geçmesi örgü fikrini, sarmaşık ve benzeri
bitkilerin birbirine dolanması ise eğirme işlemi fikrini savunurken, bazı yazarlar da dokumacılığın
kaçınılmaz ihtiyaçtan doğduğunu kabul ederler.(Yağan, 1978, s.10) . Günümüzde de birçok konunun esin
kaynağı olan doğa ilk çağlarda da dokumacılığın keşfine yardımcı olmuş olabilir.
Toprağın altında binlerce yıl sonra gün yüzüne çıkarılan eserler, hammaddesinin özelliğine göre
erken ya da geç bozulmaktadırlar. Çabuk bozulan ürünler arasında önce tekstil ürünleri, sonra sırasıyla
hasır, sicim, deri, ahşap üretimleri yer almaktadır. Pişmiş topraktan ve madenden yapılan eski çağa ait
materyaller daha uzun yıllar toprak altında özelliklerini koruyabilmektedirler. Prehistorik dönemlere ait
Dünya’nın çeşitli yerlerinde dokumacılıkta kullanılan, taş, kemik, pişmiş toprak vb. malzemelerden
yapılan ağırşaklar dokuma tezgâh ağırlıkları, makaralar, taraklar, mekikler gün yüzüne çıkarılmıştır. Bu
aletlerin dokumacılıkta kullanıldığını ve kullanım yöntemleri genellikle günümüzde kullanılmakta olan
benzer malzemeler ile karşılaştırma yoluna gidilerek saptanmaktadır. Dokumacılığın o bölgelerde
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yapıldığı dokuma üretiminde kullanılan araç-gereçlerin ele geçmesinden anlaşılmaktadır. Anadolu’da
hemen hemen bütün yerleşimlerde Prehistorik dönemlerden beri dokumacılığın yapıldığını kanıtlayan
arkeolojik buluntulara rastlanmıştır.
Tarih boyunca birçok uygarlığın barındığı Anadolu’da ortaya çıkan ve henüz çıkmamış olan,
medeniyetlerin bir önceki devirlerde aynı topraklarda yaşayan insanların kültürel özelliklerini
benimsemişlerdir. Dokumacılık sanatın da dünyadaki bütün tarih öncesi devirlerde hemen hemen aynı
tekniklerde gelişim gösterdiğini arkeolojik kalıntılardan bilinmektedir.
2. Tarih Öncesi Çağlarda İp Üretimi
Tarihteki ilk ip hayvan bağırsakları ve hayvan tendonlarıdır. Her zaman daha iyisine ulaşmak
isteyen insanoğlu zaman içerisinde bitki liflerini ve çalılara takılıp kopan hayvan yünlerini bükerek ilk ip
üretimine başlamışlardır. Keçe yapmayı neolitik dönem insanı dokumadan önce keşfetmiştir.
Dokumanın yapılabilmesindeki en önemli unsur ipliktir. M.Ö. 15.000 yıllarında, insanların ot,
kamış, ısırgan otu, söğüt, ıhlamur ve meşe dalları gibi bitki liflerini bükerek iplik haline dönüştürdüklerini
ifade edilmektedir. (Türkoğlu, 2002, ss.4-5). Anadolu’da Neolitik Çağ’a tarihlenen Çayönü evlerinin
tabanları büyük ihtimalle hasır kaplıydı. (Klengel, 1996, s.273). Kazılarda ele geçen ağırşakların
yaygınlığı, dokuma ve kumaş üretimi işinin, sadece belirli bir zanaatkâr grubun işi olmayıp, halkın kendi
evinde de uğraştığı bir faaliyet olduğunu göstermektedir. (Doğan-Alparslan, 2003, s.43).
2.1. İlkel Çağlarda Dokuma Malzemeleri
İplik elde edilmesinde kullanılan iğlerin, taş kemik ve kil hammaddeleri kullanarak ağırşak ve
dokuma tezgâh ağırlıkları arkeolojik kazılar sonucu ortaya çıkarılması Neolitik insanının dokumacılık
yaptığının kanıtlarıdır. (Yağan, 1978, s.10). Kumaş üretimi için dokuma, dokumanın yapılması için ipe
gereksinim vardır. Dokuma işlemi ip üretmekle başlar. Dünyanın en eski endüstriyel sanatı olan eğirme
giysi yapımının ilk temel işlemidir.(Karahan ve Mangut, Mürüvvet, 2006, s.1) İp ise, liften eğirme
yöntemi uygulanarak elde edilir. (Aytaç, 1982, s.3). Eğirmede kullanılan ağırşaklar dokumacılıkta
kullanılan tezgâh dokuma ağırlıkları dokuma tarakları, makaralar, mekikler ilk çağlarda kullanılan
dokumacılık araçlarıdır.
İlk eğirmenin, liflerin önceleri iki el arasında sonraları ise yuvarlağa yakın bir taş ile diz üzerinde
ovuşturularak yapıldığı tahmin edilmektedir. İnsanoğlu, bir süre sonra ipin ucuna taş bağlayıp bükmeyi
denedi. Kaliteyi ve artan ip ihtiyacına cevap vermek için taş yerine ağaç kullanıldı. Böylece ilk iğler icat
edildi. (Yağan, 1978, s.11). İğ ağaçtan yapılmış, ortaya doğru genişleyen uçları ince bir araçtır. (Crewe,
1998, ss.5-7). İpliğe bükümü muntazam olarak verilebilmesi için ahşap, kemik veya madenden yapılan
iğlere ağırşak takılır.
Dokuma tezgâhlar ahşaptan yapıldıkları için günümüze kadar ulaşamamışlardır. Antik dönemlere
ait duvar ve vazo üzerindeki dokuma ile ilgili resimlerden döneminde ve döneminden önceki tezgâhlar ve
tezgâh ağırlıklarının kullanım şekilleri hakkında bilgi edinmemiz mümkündür. Tarih öncesi devirlerde üç
tip dokuma tezgâhı kullanılmıştır. Bunlar:
1-Uçları ağırlıklı, 2-Yatay Yer 3-Alt ve üst krişlere sahip dokuma tezgâhlarıdır. (Fazlıoğlu, 2001,
s.10).
3. M.Ö. II. Bin’ de Anadolu’da Bulunan Dokuma İle İlgili Veriler
Dokumacılığın en önemli yayılma merkezleri Mezopotamya, Mısır, Babil Asur ve Anadolu’dur.
Anadolu’da yapılan arkeolojik kazılarda dokumacılığın M.Ö.7.binden beri yapıla geldiği ele geçen
buluntulardan anlaşılmaktadır. (Karaoğlan, 2010, s.2).

Yakındoğu’da, şimdiye kadar bilinen en büyük Neolitik yerleşimlerden birisi olan ve dünyanın en
eski dokuma ürünlerinin çıktığı höyük Anadolu’da ki Çatalhöyük’tür. (Mellaart, 1962, s.41-65).
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Çatalhöyük’te ortaya çıkan en önemli bulgulardan birisi kabul edilen kumaş parçası M.Ö.6000 yılına
tarihlenmektedir. (Resim1) Dokumada kullanılan ip yündür ve ince iplerden sık bir çuval dokuma tekniği
kullanılmıştır. Kömürleşmiş diğer kumaş kalıntıları ise bitki lifleri ya da yün hayvan kılı karışımından
dokunduğu tespit edilmiştir. (Gürcüm, 2013, s.63-64) edilmiştir.
3.1.Ağırşaklara İlişkin Veriler

Anadolu’da Çatal Höyük, (Mellaart, 1962, s.56) Hacılar, (Joukowsky, 1986, s.431) SamsunDündartepe’de, (Kınal, 1998, s.27) Kuruçay, (Duru, 1996, s.55) Beycesultan, Aphrodisias, (Kınal, 1998,
s.31), Seyitömer Höyük’te (Karaoğlan, 2010, ss.50-67). (Resim 2) Neolitik tabakalarından çok sayıda ve
çeşitli formlarda ağırşaklar gün yüzüne çıkarılmıştır. Mersin-Yumuktepe dokuma ağırlıkları, kemik ya da
boynuzdan yapılmış iğneler bulunmuştur. Bu objeler tarımla geçimini sağlayan halkın dokumacılıkta
yaptığını gösterir. (Kınal, 1998, ss.14-19).
3.2. Dokuma Tezgâhları Ve Tezgâh Ağırlıklarına İlişkin Veriler

Anadolu’da dokumanın yapıldığına dair izleri gösteren buluntulardan biri olan dokuma tezgâh
ağırlıkları çeşitli yerleşimlerinin Neolitik Çağ tabakalarından çok miktarda bulunmuştur. Çatalhöyük,
(Burnham,1 965, s.173) Köşk Höyük, (Silistreli, 1986, s.133) Ulucak Höyük, (Derin, ve Abay, ve Özkan,
2002, ss.346-347) Kuruçay, (Duru, 1996, s.53) Bakla Tepe, (Özkan, ve Erkanal, 1999, s.40) Merisin
Yumuk Tepe, (Kınal, 1998, ss.14-19) Seyitömer Höyük’te (Karaoğlan, 2010, ss.68-74). (Resim 3). ve
Troya’da çok sayıda dokuma tezgâh ağırlıkları ele geçmiştir. (Barber, 1991, s.314). Bu buluntular Orta ve
Batı Anadolu’da çözgü-ağırlıklı dokuma tezgâhlarının Neolitik Çağ’dan itibaren kullanıldığını
göstermektedir. (Cecchini, 2000, s.213). Dokumacılıkla ilişkili pişmiş toprak ağırlıklar Neolitik dönem
insanının günlük yaşamında dokumacılıkla uğraştığının kanıtlarıdır. (Derin, ve Abay, ve Özkan, 2002, ss.
346-347).Ege Denizi’nin her iki yönünde ana karalarda ve kuzey Ege adalarında Erken Tunç Çağı’na
tarihlenen ağırşaklar veya pişmiş topraktan silindirik veya oval biçimli tezgâh ağırlıkları, tekstil
endüstrisinin varlığının dolaylı kanıtlarıdır. (Hüryılmaz, 2006, ss.17). Anadolu’da Gordion’da (M.Ö.700
civarı) tarihlenmiş kömürleşmiş bir tezgâh bulunmuştur. Erken Frig Dönemine ait bu tezgâh üzerinde
bulunan kumaş parçasının yünlü bir kumaş olduğu anlaşılmıştır. Tezgâhın yakınında bulunan fildişi
dokuma tarağı ve pişmiş toprak tezgâh ağırlıklarının bazılarının deliklerinde ip kalıntıları rastlanması
dokumanın yapıldığını kuvvetlendiren buluntulardır.(Bier, 1995, ss.1578) Acemhöyük’te Erken Tunç
Çağ’ına tarihlenen X. katın kerpiç evlerinden birinin mekânda bulunan yatay tezgâh izlerinden, yerli
yerinde bulunmuştur.(Özgüç, 1984, ss.109-110).
3.3. Kumaş Ve İpe İlişkin Veriler

Anadolu’daki eğrilmiş ipin en erken izlerinde Çayönü Tepesi’nde rastlanır. Bu izler ise M.Ö.7.bine
tarihlendirilmiştir. (Özdoğan, ve Başgelen, 1999, s.55) Çatalhöyük’te bulunan eğrilmiş ipe örnek ise VI.
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tabakada ele geçmiş ve M.Ö.6.bine tarihlendirilmiştir.( Mellaart, 2003, s.171).Anadolu’da da M.Ö.4.bine
tarihlenen Kuruçay Höyük’te ele geçen çömlek mezarda kemiklere yapışık bir kumaş parçası tespit
edilmesi de bu dönemlerde kumaşın ölüleri sarmak için de kullanıldığını göstermektedir.(Duru, 1996,
s.24). Anadolu’da M.Ö.3.bine ait tekstil kalıntılarına örnek, Samsun-İkiztepe kazılarında ele geçen
silahlar üzerinde görülenler verilebilir. (Bigi, 2001, s.11-12). Samsun Tekeköy’de ki mezarda bulunmuş
olan kamada seyrek dokunmuş kumaş izlerine rastlanmıştır. (Tütüncüler, 2006 s.142). ÇorumResuloğlu’nda, ele geçen madeni mezar hediyeleri üzerindeki kumaş kalıntıları ve izleri, ise M.Ö.3.binin
son çeyreğine tarihlenmiştir. Analiz sonucu kumaşın keten ipleriyle dokunduğu, ayrıca boyandığı tespit
edilmiştir. Kumaşın dokuma tekniği, ağırşaklı iğlerde eğrilen iplerin, ağırlıklı-dikey dokuma
tezgâhlarında düz-dokuma “bez” yapıldığını göstermektedir.(Resim 4).
Troya’nın M hazinesinden de karbonlaşmış tekstil parçası ele geçmiştir. Acemhöyük kazılarından
M.Ö.19.18.yy. tarihlenen çeşitli eserlerin yanında kumaş parçaları çıkarılmıştır.( Özgüç, 1968, ss.19-21).
Küçük parçalar halinde ele geçirilen ketene benzeyen beyaz renkli bezin bir yüzüne altın iplikle koyu ve
açık mavi renkli fayans boncuklarla geometrik desenlerin oluşturulduğu tahmin edilebilir durumdadır.
(Özgüç, 1968, s.21). Fayans boncukların altınla işlenmesi, Acemhöyük parçalarının, ithal mallar arasında,
pahalı kumaşlardan birine ait olduğunu göstermiştir. Acemhöyük’te kilden yapılmış, iyice pişirilmemiş
koni biçimli 21 tezgâh ağırlıklarının bulunması, (Öztan, 2003, ss. 39-48) dokumanın yerel üretiminin
yapıldığını göstermektedir. Çorum Ortaköy’den küplerin ince dokunmuş bir kumaş ile ağızlarının
kapatıldığı tespit edilmiştir. (Süel, 1998, s. 42).
3.4.İğe İlişkin Veriler

Arkeolojik kazılarda iğ ile ağırşağı bir arada bulmak zordur. Anadolu’da Troya da ağaçtan yapılmış
bir çubuğu yünle sarılmış ve kömürleşmiş şekildeki kalıntılarını ve kemik çubuğu ağırşakla birlikte
bulmuştur. (Dörpfeld, 1902, s.390). Horoztepe’deki bir mezarlıkta bulunan Eski tunç Çağ’ına ait iki adet
ağırşağı ortada olan iğ döküm den yapılmıştır. (Özgüç, ve Akok, 1958, s.16. Res.2-3). (Resim 5).

Antalya-Karataş kazılarından da küçük çift konik metal ağırşakla gümüş iğ, beraber
bulunmuştur.(Mellınk, 1969, s. 323). Oymaağaç kazılarında ele geçmiş iki adet iğ de madenidir.(Özgüç,
1978, s.31). İğ örneklerine Anadolu’da Alacahöyük kral mezarlığında da rastlıyoruz. Bu örnekler
bronzdur. (Koşay, 1951, s.73). Anadolu’da M.Ö 800’lere tarihlenen Maraş’ta bulunmuş elinde iğ tutup
eğirme yapan kadın tasviri önemli bir kabartmadır. (Bossert, 1942, s.198). (Resim 6). M.Ö.7.yy. ait
fildişinden yapılmış yün eğiren genç kadın heykelciği Ephesos’da Artemis tapınağında bulunmuştur.
(Akurgal, 2007, r.,80a).(Resim 7).
3.5. Figürinlere İlişkin Veriler
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Anadolu’da Çatalhöyük, (Mellaart, 1963, s. 95) Hacılar Höyücek’te, (Duru, ve Umurtak, 2005,
s.94) Kuruçay, (Duru, 1994, ss. 57-60) Bademağacı, (Duru, 2002, ss.549-594) Köşk Höyük, (Öztan,
2007, ss. 223-235.) Göbeklitepe, (Schmıdt, 2007, ss. 115-129) üzerinde boya ile kumaş desenleri
yapılarak bir çeşit elbise giydirilmiştir idol ve figürinler, mühür baskıları, kabartmalar, ve tasvirlerin
olduğu buluntulara sık rastlamaktayız. Çatalhöyük’te bulunan Neolitik figürinlerinden biri üst kısmında
benekleri olan, alt kısmındaysa saçakları olan bir elbise giymiştir. Bu elbisenin büyük ihtimalle yünden
yapılmış olduğu vurgulanmak istenmiştir (Mellaart, 1963, s. 95). (Resim 8)

3.6. Yazılı Belgeler Işığında Dokumacılık Buluntuları:
M.Ö.2000 yıllarına ait Kültepe tabletlerinden Anadolu’da kumaş ticaretinin yaşandığını dokumanın
nasıl yapıldığı, kumaşların isimleri ve kaliteleri ile ilgili de önemli bilgiler vardır. Anadolu’da çok yaygın
dokunan yünlü bir kumaşın isminin Pirikannu olduğu bilinmektedir. Bu bilgilerden, M.Ö.2000 yıllarında
Anadolu’da ve ona yakın bölgelerde artık dokumacılığın bir sanayi haline geldiği anlaşılmaktadır. Asurlu
tüccarlar Anadolu’ya Asur Ticaret Kolonileri Çağı’nda kalayın dışında tekstil ürünleri de getirmişlerdir.
Yerlilerin beğendikleri Babil dokumalarını satmaktaydılar. Bazı dokuma ürünleri tüccar aileler tarafından
Asur’da üretilip, ailenin Anadolu’daki reisine gönderilirdi. (Özgüç, 2004, s.10-14). Kültepe vesikalarında
Anadolu’ya dokuma gönderen bayan, tüccar Pušu-kēn’in karısı Lamassī’dir. Lamassī’nin, yazdığı
mektuplar bize tekstil ihracatıyla ilgili önemli bilgiler vermektedir. BIN IV,10,12-15’de Lamassī,
gönderdiği kumaşlar için; (Günbattı, 1994, s.192).
“…..Onlar çok küçük, iyi değil diyorsun; senin kendi arzun üzerine değil midir ki, ben ölçüleri
küçülttüm? Ve şimdi tekrar yazıp kumaşlarda yarım mina daha fazla yün işle diyorsun. Pekâlâ, öle
yaptım” diye yazmıştır.
Lamassī’nin mektuplarından, kumaşları en iyi şekilde dokuduğu ve başka işçi kadınlarla bir ekip
halinde çalıştığı anlaşılmaktadır. Asur da üretilen kumaşların başında, kutanum gelmektedir. Şehrinde pek
çok kadının çeşitli kumaşlar imal ettikleri, belgelerden öğrenilmektedir. (Memiş, 2002, s.74-75).
Asurluların Anadolu’ya çok çeşitli kumaşları getirdiklerini Kültepe metinlerinden anlıyoruz. Bu kumaşlar
isimleri yapıldıkları şehirlere göre ve zarif siyah gibi belirgin özellikleriyle de adlandırılmıştırlar. Kumaş
fiyatları ise o dönemde yarım sekel’den 2/3 mina’ya kadar değişmektedir. (Özgüç, 1968, s.21).
Mezopotamya'da yazılan, tarihin en eski ve en iyi korunmuş yazılı kanunlarından Hammurabi Kanunun
274. maddesinde, meslek adamları arasında yer alan dokumacıların emekleri karşılığı aldıkları ücret
belirtilmiştir: “Eğer bir adam, bir zanaatkârı kiralarsa emeğin karşılığı günde xx, 5 dane ağırlığında
gümüş, bir keçecinin emeği karşılığı 5 arpa danesi, bir kendir dokuyucusunun x arpa danesi gümüş emeği
karşılığı verilecektir”. (Tosun, ve Yalvaç, 1989, s. 210). Bu maddede görüldüğü gibi kendir
dokuyucusundan bahsedilmektedir. Ayrıca Hammurabi Kanunu’nun 178-182 maddelerinde rahibelerin
miras durumları ile ilgili önemli hükümler de yer alır. Kanun § 178’de ;
…Ona (mirastan alacağı) hisse değeri kadar arpa, yağ ve yün tayınını verecekler ve onun gönlünü
hoş edeceklerdir”.
Bir nāditumun çeyizinin söz konusu edildiği bir vesikada; Çeyiz olarak, 9 köle kız, 24 elbise, 42
örtü, mücevherat, mobilya, çanak-çömlek, dokuma eşyalar, inek ve koyun zikredilmektedir. (Kılıç, ve
Duymuş, s.170). Bu dokuma ürünlerinin ve yünün döneminde kıymetli materyaller olduğunu
anlaşılmaktadır.
Hitit çivi yazılı belgelerde dokumacılarla ilgili az sayıda da olsa bilgilere rastlamaktayız. Bu
belgelerde dokumacı sözcüğü LÚ (.MEŠ) UŠ. BAR ideogramıyla gösterilmektedir. (Yiğit , 2002, s.80).
Çivi yazılı belgelerde dokumacı sözcüğünün idareci unvanıyla kullanılmış olmasıyla farklı sosyal
statülerde karşımıza çıkan dokumacıların, Hitit ülkesinin üretim ilişkilerinde dikkate değer bir yeri
olduğunu belgelerden ve dönemin genel ekonomik koşullarından da bu önem anlaşılabilir. (Yiğit, 2002,

150
III. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu
s.80). Tabletlerde kıyafet isimlerinin başında Sümerce “TÚG” ifadesi bulunmaktadır. Kelimenin Akkadca
karşılığı “Şubātum” dur. (Goetze, 1955, s.50). M.Ö. II. Bin’ de Anadolu’da kıyafetlerde farklı renklerin
kullanıldığı hem tasvirli eserlerden hem de yazılı metinlerden anlaşılabilmektedir. Maşat Höyük’ ten ele
geçen bir tablette kıyafet renklerinin mevsimlere göre farklılık gösterdiği bilgisi bulunmaktadır. “Baharda
beyaz kıyafetler giyersin, fakat sonbahar geldiğinde kırmızı olanları giyersin” şeklindeki yazıya
rastlanmıştır. (Koca Gökçen, 2006, s.11).
4.Sonuçlar Ve Öneriler
Türklerin Anadolu’ya geliş tarihlerinin milattan önceki tarihlere dayanmaktadır. (Aksoy, 2011,
s.43). Aynı topraklarda yaşayan nesillerin bir önceki nesillerin kültürlerini benimsediklerini her dönemde
görülmektedir. Anadolu’da M.Ö.3.binden itibaren hemen hemen her yerleşim yerinde yoğun olarak
bulunan ağırşaklar ve tezgâh ağırlıkları yerleşimlerdeki ip talebinin arttığını ve ihtiyaç fazlasına yönelik
üretime ağırlık verilmiş olabileceğini göstermektedir. M.Ö. II. Bin yılda Anadolu’da dokumacılığın
ticaretinin yapıldığını yazılı belgelerden anlıyoruz. Bu belgelerle eş zamanlı dokumacılık buluntuları,
dokumanın Anadolu’da yoğun bir faaliyetle yapıldığını destekleyen önemli buluntulardır. İlk çağlarda
yapılan ilkel ip eğirme ve dokuma tezgâhları günümüzdeki Anadolu’da halen kullanılmaktadır.
Eski çağlara ait dokuma teknikleri, teknolojileri, kullanılan ipliklerin, kumaş terbiye işlemlerinin ve
dokumacılık faaliyetinin durumunun bilinmesi için arkeolojik çalışma ve laboratuvarlara daha fazla
ihtiyaç vardır. Bu ihtiyacın karşılanmasıyla dokuma endüstrisi hakkındaki sınırlı bilgilerin arttırılabileceği
gibi bu konudaki çalışmaların ortaya koyacağı sonuçlarla daha da netlik kazanacaktır.
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AZERBAYCAN'DA SANATSAL ÜRETİM ALANLARI: GELENEK VE MODERNLİK
Doç. Dr. İmaş HACIYEV 
Özet: Makalede Azerbaycan'da milli-geleneksel işçilik tecrübeleri inceleniyor. Sanatsal ürünlerin kendine
has özellikleri işıqlandırılır, modern mərhlədə bu üretim alanının gelişme perspektifleri gözden uygulamadır.
Anahtar Kelimeler: Miras, el sanatları, gelenek, ipek-fular, halı.
In Azerbaijan Artistic Production Areas: The Traditions are Continued
Abstarct: In the presented scientific work has explained developed traditional production spheres on artistic
manufactured products in Azerbaijan and their present production opportunities.
Keywords: malzeme heritage, handicraft, traditions, silk-kerchief, carpet.

Kadın giyim kompleksinin bir parçası olan baş örpeyi kelağayı Azerbaycanda, o cümleden bir sıra
Ortadoğu ve Kafkasya halkları arasında yaygındır. Kaynakların bilgisine göre, hala ortaçağdan Gence,
Basqal vb. bölgelerde hazırlanan kəlağayılar dış ülkelere ihraç ediliyordu. Sonraki dönemlerde Tebriz,
Gence, Şamahı, Şeki ve başkalarından daha kaliteli kelağayı örnekleri hazırlanıyordu. Kəlağayının yeləni
(haşiyesi), bazen ise xonçası basmanaxış yöntemi ile süslenirdi. Yaşlı ve ihtiyar kadınlar kəlağayını çalma
gibi bağlıyor, genç kadın ve kızlar örpək gibi örtürdülər. Genellikle, yaşlı kadınlar koyu, genç kadınlar ise
beyaz ve renkli renkli kelağayı kullanıyorlardı. Kelağayı orta ve yaşlı kadınlar daha çok kullanıyorlardı
[1, s.533].
1920-1945 yıllarında Bakü, Gence, Şeki ve Basqal faaliyet gösteren artellərdə kelağayı üretiminin
genişlemesine ortam oluşmuştur. Genel olarak, Sovyet döneminde ülkede esasen, yarımkustar yöntemle
üretilen kelağayı hem yerli, hem de diğer müttefik cumhuriyetlerin ticaret merkezlerinde yaygın olarak
satılmıştı. Bu da ülkenin ekonomik durumuna olumlu etkiliyordu.
1960'ların sonu, 1970'lerin başları merkezi devlet kurumları tarafından Şeki şehrinde kelağayı
yapımı üzere iki sex (1 ve 2 sayılı sexlər) teşkil edilmiştir. Maalesef, 1980'lerin ortaları 2 sayılı sexin,
1990'lı yılların ortaları ise 1 sayılı sexin faaliyetleri durdurulmuştur. 1 sayılı sexin faaliyetinin durması,
tabii ki, bağımsızlık yıllarının başlaması ve karmaşık geçiş döneminin sosyo-ekonomik sorunları ile ilgili
olmuştur. Bununla birlikte, belli sıkıntıların olmasına rağmen bir süre sonra - 2000 yılında sexin etkinliği
yeniden restore edilmiştir.
Sexin restore edilmesinde profesyonel kelağayı ustası Emir-Aslan Şevket-Ziya oğlu Şamilovun
büyük çaba ve emeği olmuştur. Ə.Şamilova bu sanat babası Ziya erkekten miras kalmıştır. Öyle ki, Ziya
kişi 1945 yılından kişisel sexde kelağayı üretimi ile meşgul olarak, bu geleneksel sanatı yaşatmış ve
sürdürmüştür. İşte bu yüzden de onu halk arasında "Kəlağayıçı Ziya" adlandırmışlar. Bu sanat ona da
kendi babasından yadigar kalmıştır. O, sonradan faaliyetlerini 1 sayılı sexde sürdürmüştür.
Biz 2013 yılının Mayıs ayında Şeki şehrinde söz konusu sexin üretim faaliyetleri ile görsel şekilde
tanışırken Ə.Şamilovla sexdəki çalışma süreci hakkında hayli sohbet ettik. Sohbet sırasında bile belli oldu
ki, ipek kumaştan (hammadde, esasen, Özbekistan'dan getirilir) kare şeklinde kesilen parçalar öncelikle
belli kaplarda özel içeren sıvıda kaynatılır ve bundan sonra qurudularaq boyama sexinə iletilir ve burada
ütülənmiş materyalin - kəlağayının üzerinde tertibat çalışmaları yapılmaktadır. Dekorasyon işlerinde
çeşitli renklerin alınması için yerel iklim koşullarında yetişen kakma ağacından geniş kullanılır. Bu
ağaçtan haşlama yoluyla alınan altın renk su ile karışık halde toz şeklinde olan diğer kimyasal renklere
karıştırılarak, onların çalarlarının değiştirilmesinde kullanılır. Aynı zamanda, bu renk kelağayı üzerinde
kimyasal içeren renkleri uzun süre solmaya koymuyor. Kimyasal içeren renkler, esasen, mor, yeşil ve
kırmızıdan oluşur. Kəlağayının üzerinde dekor basma - damgalama yoluyla yapılır. Ştamplar ağaç veya
metal içeren malzemeden yapılır. Sexde toplamda 100'e yakın çeşit örneğinden kullanılır. Burada yeni
hazırlanmış ştamplarla birlikte, 1910 yıllarında ağaç malzemeden yapılmış pulları da kullanılıyor.
Belirtmek gerekir ki, kelağayı örnekleri üzerinde yapılan tertibat çalışmaları hem renk çözümü,
hem de kompozisyon yapısı itibari ile oldukça zengin ve bakımlı. Bu da tabii ki, uzun yılların
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tecrübesinden, zengin işçilik geleneklerinden, sanata olan sevgiden ileri gelir. Dekorasyon üzere
kompozisyonlar nebati ve geometrik motifli ornamentlərdən geniş kullanılır. Genel olarak, sexde
hazırlanan kəlağayılar kompozisyon yapısına göre hem yeləni, hem de Heratı gruplarına aittirler. Heratı
grubuna ait olan örneklerde nebati motifli tasvirleri yananşı, geleneksel buta elementinden geniş
kullanılmıştır. Kompozisyonlar uygulanan çeşitli renk tonları onların estetik değerini önemli ölçüde
artırır.
Neyse ki, bu üretim alanının örnekleri günümüzde de yerel halk ile birlikte kente gelen misafirler
ve turistler tarafından büyük ilgiyle karşılanıyor. Şunu da belirtmek gerekir ki, hazırda kelağayı üretimi
söz konusu sexle sıra, "Şeki-İpek" ASC-bünyesinde bulunan sexde, ayrıca Azerbaycan'ın zengin işçilik
merkezlerinden biri olan İsmayıllı rayonunun Basqal kasabasında de (o kadar güçlü olmasa da)
sürdürülüyor.
Kelağayı günümüzde ulusal gelenekler üzere düğün törenlerinde de yaygın olarak kullanılmaktadır.
Öyle ki, kelağayı düğün xonçası, gelini götüren aracın üzerine vb. yerlere bağlanır. Elbette, bunun da
belirli sembolik anlamları vardır. Demek ki, bu adet-geleneklerin günümüzde de sürdürülmesi hiç de
tesadüfi değildir ve muhtemelen bundan sonra da sürdürülecek. Bu anlamda kelağayı üretiminin
genişlemesine büyük ihtiyaç vardır.
Tekstil endüstrisinin bir alanı olan kelağayı üretiminin bugünümüzdə Şeki şehrinde güçlükle de
olsa, devam ettirilmesi teqdirelayiqdir. Belirtmek gerekir ki, artık cumhuriyet yönetimi tarafından Şeki
şehrinde baramaçılığın yeniden düzenlenmesi ve geliştirilmesi planlanıyor. Bu da tabii ki, ipek kumaş
üretiminin yeniden olunmasına ve eski geleneklerin sürdürülmesine ortam yaratacaktır.
Şu anda ülkede sanatsal sanayi üzere faaliyet gösteren işletmelerden biri de "Azer-İlme" Sınırlı
Sorumlu toplumu. Bu işletme Azerbaycan halı sanatı geleneklerini yaşatmak ve geliştirmekle birlikte,
ayrıca üretilen örneklerin dünyanın çeşitli ülkelerinde satışını düzenliyor.
"Azer-İlme" MMC 1994 yılında faaliyete başlamıştır. Bugün burada profesyonel ressamlar,
senetşünaslar, xalçaçılar ve diğer meslek sahipleri çalışır. Onların sayısı 350 kişiye ulaşmıştır. Burada
eski gelenek ile en iyi teknoloji kombinasyonu bazında çeşitli çeşitli halılar hazırlanır. Bu halılardan bir
kısmı 1997 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nin Atlanta, 1999 yılında Almanya'nın Hanover
kentlerinde, 2003 yılında ise Moskova'da düzenlenen satış fuarlarda başarıyla sergilenmiştir. Şu anda
burda üretilen halılar ABD, Almanya, Fransa, Türkiye, Rusya, Avustralya, Japonya, İsviçre, İtalya,
Norveç, Güney Afrika ve dünyanın diğer ülkelerinde özel koleksiyonlarda yer almıştır.
Belirtmek gerekir ki, "Azer-İlme" MMC Azerbaycan halılarının tarihi şöhretini büyük başarıyla
yaşatmaqla, ürettiği yüksek kaliteli ürünleri ile Avrupa pazarında önemli bir yer tutmuş, bir dizi ulusal ve
uluslararası ödüllere layık görülmüştür:
"Uğur 2006" - Ekonomi ve iş alanında ulusal ödülü - "İhracat odaklı üretimin gelişmesine katkı
göre" dalında Consulting Business dergisi tarafından 30 Ocak 2007 yılında tanıtıldı;
"Caspian Energy International Award 2007" Uluslararası Ödülü - "Azerbaycan halı sanatının
dirçeldilmesi ve gelişimi" dalında Hazar Entegrasyon İş Kulübü tarafından 27 Mart 2007'de teslim
edilmiş; "Kraliçe Victoria adına özel ödül 2007" ( "Queen Victoria Commemorative Medal") etkinliğinde gösterilen şeref, haysiyet ve fedakarlığa göre "işletme müdürü Vidadi Muradov
ödüllendirilmiştir. Ödül Avrupa İş Asamblesi 19-21 Mart 2007- tarihinde Oxford'da düzenlenen Liderler
Samitində sunulmuştur;"Avrupa Kalite Ödülü 2009" - Faaliyet gösterdiği sürede Avrupa standartlarına
uygun yüksek kaliteli ürünler ürettiği için işletmenin Müdürü Vidadi Muradov ödüllendirilmiştir. Ödül
Avrupa İş Asamblesi'nin sunulmuştur
"Yılın Brandy 2010" - Uluslararası "Caspian Energy" Medya Grubu 2010 yılının yekûnu gibi
işletmeyi bu ödüle layık görmüştür.
Genel olarak, "Azer-İlme" MMC-ye verilen bu ödüller, işletmenin Azerbaycan'da halı sanatının
inkişafınadakı başarıları, bu eski sanat türünün yaşatılmasında, korunmasına, ayrıca tebliğine göre
olmuştur [2].
Devlet bütçesinin genel gəlirində payı olan işletme ülke ekonomisinin gelişimine de önemli ölçüde
etkiliyor.
Tüm yapılan bu çalışmalarla birlikte, işletmede Azerbaycan halı geleneklerinin, tarihinin
öğrenilmesi yönünde de temel bilimsel - araştırma çalışmaları yapılmaktadır. Bu çalışmaların sonuçları
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senetşünaslıq üzere doktor, profesör, emektar incənət adamı Kubra Aliyeva'nın bilimsel editörlüğünde
yayınlanan "Azerbaycan halısı" bilimsel makaleler dergisinde işıqlandırılır.
Azerbaycan halkının yüzyıllar boyu sev seve yaşattığı ve geliştirdiği bu eski sanat türünün
korunması, çalışma, aynı zamanda tebliği doğrultusunda gerçekleştirilen en muhteşem şeylerden biri de
Azerbaycan Halı Müzesi'nin Cumhuriyet Devlet Başkanı Sayın İlham Aliyev'in girişimi ile oluşturulan
yeni binasının 2014 yılında kullanıma girmesi oldu. Modern mimari yapısında olan bu binada çoxçeşidli
müze eksponatlarının gösteri etirilməsi, ayrıca çeşitli düzenlemelerin yapılması için uygun koşullar
yaratılmıştır. Belirtmek gerekir ki, müzenin sergi salonlarında düzenli olarak hem yerel sənətsevərlər,
hem de yabancı turistler bu eski halk sanatı örneklerini büyük ilgiyle seyrederler.
Televizyon sanatsal ürünlerin üretim etkinlikte "Bakı Suvenir mamulleri Üretimi" MMC,
"Hediyeler" ASC de temsil edilirler.
Anahtar kelimeler: maddi miras, el sanatları, gelenekler, kelağayı, halı.
EDEBİYAT
1. Azerbaycan Sovyet Ansiklopedisi: 10 cildde. V c. Bakı, 1981, 592 s.
2. http://www.azerilme.az/en/index1.php
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GÜNÜMÜZ KÜTAHYA ÇİNİ SANATININ DESEN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Prof. Dr. İ. IŞIK
Arş. Gör. G. AKCA
Özet: Geleneksel Türk El Sanatlarından olan Çini Sanatı, Orta Asya’dan Anadolu’ya Selçuklular tarafından
taşınmış, Osmanlılar ve Cumhuriyet dönemi ile de günümüze kadar ulaşmıştır. Tarihsel, toplumsal ve
ekonomik sebepler sonucu daha önceleri Anadolu’nun pek çok ilinde sürdürülen çinicilik, I. Dünya Savaşı
sonrası bitme noktasına gelmiştir. Bu süreçte ayakta kalmayı başaran Kütahya çiniciliği günümüzde
Anadolu’da yaşatılan çini sanatının en önemli temsilcisi konumunda olup, aynı zamanda endüstriyel bir
sektör haline gelmiştir.
Çini motif ve desenlerinin aslından uzaklaştırılmadan çağdaş bir bakış açısıyla yeniden yorumlanması
ihtiyacı vardır. Yüzyıllardır süre gelen Kütahya çini sanatının tekrar ve kopyacılıktan kurtarılarak, asli
çizgisinde güncel bir rota belirlenmesi önem arz etmektedir.
Bu araştırmada, Kütahyalı çini sanatçısı Hamza Üstünkaya’ya ait çini motif ve desen tasarımlarının Kütahya
Çini Sanatı için yukarıda ifade edilen sorunlara bir çözüm olacağı sonucuna varılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Kütahya, Çini, Sanat.
Contemporary Traditional Kütahyaware’s Pattern Problems and a Solution
The homeland of the Traditional Kütahyaware, an important Turkish traditional handy crafts (also known as
çini), is Central Asia. This art has been brought to Anatolia by the Seljuks. Then it was carried out by
Ottomans and has been reached to date by the Modern Turkish Republic. Kütahya is one of the most
important center in Turkey in terms of Çini’s production and artistry. Today, this business has been an
industrial sector. Nowadays Çini’s motif and patterns, both of which are çini’s most important attractions in
the market, are facing some problems such as copy and reputation, altering the originality of the goods. In
conclusion, it was determined that çini artist Hamza Üstünkaya’s works on this matter should be a solution
for this problem.
Keywords: Traditional Turkish Arts, Çini, Kütahya.

Giriş
Çini; başlıca kaolin, bentonit, kalsit ve kuvars gibi hammaddelerin belirli oranlarda karıştırılarak
hazırlanan çamurun şekillendirilmesi, kurutulması, pişirilmesi, dekorlanması, sırlanması ve sırlı bünyenin
pişirilmesi ile oluşan bir sanat ürünüdür. [Işık: 2010].
Çiniciliğin Türklere özgü bir sanat olduğu, sanat tarihi uzmanlarınca kabul edilmektedir. Türkler
ilk olarak, Orta Asya’da çini imal etmişlerdir. Kaşan, Turfan, Aşkar ve Koça bölgelerinde yapılan
kazılarda bulunan fırın artıkları ve çini parçaları, Türklerin 8.yüzyıldan önce çiniyi bir sanat dalı olarak
ele aldıklarını gösteren verileri barındırmaktadır. Döneminin çini üretim merkezi olarak kabul edilen Orta
Asya’daki Kaşan şehri sebebiyle, 18. yüzyıla kadar Mimaride kullanılan çiniye "Kaşi", diğer kullanım
eşyası çinilere de (tabak, vazo, kâse vb.) "Evani" (kap kacak) adı verilmiştir. [aregem.kulturturizm.gov.tr]
Çini kelimesinin 'i' ilgi harfiyle türetilmiş olması ilk bakışta çiniciliğin Çin'den geldiği kanısını
uyandırsa da 18. Yüzyıldan itibaren Çin'den ithal edilen porselenlerin ün kazanmalarından ötürü, Türk
yapısı "Kaşi" ye, kalitesinin yüksekliğini vurgulamak için Osmanlıca bir sözcük olan "Çini" denmeye
başlanmıştır. Çini sözcüğü Türkçe literatürde ilk olarak 1958 yılında Prof. Dr. Hakkı İZZET tarafından
kullanılmıştır. [www.tpe.gov.tr].
Çini sanatı, Selçuklular tarafından Anadolu’ya taşınmış ve Osmanlı döneminde Bursa, İstanbul,
İznik ve Kütahya gibi merkezlerde doruk noktaya ulaşmıştır. Sonraki dönemlerde Kütahya, İznik ile
birlikte Anadolu’da en önemli iki çini merkezinden biri olmuştur. İznik çiniciliği Osmanlı Sarayının
himayesinde olduğundan, gerek bünye gerekse desen tasarımında çağının en üst düzey imkânlarına sahip
olmuştur. 17. yüzyılda İznik’i ziyaret eden Süleyman Çelebi, şehrin dokuz mahallesinde halkın çini ve
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çanak çömlek imal ederek geçimini sağladığını ve İznik’te 340 adet çini fırınının bulunduğunu
seyahatnamesinde belirtmiştir. [www.ito.org.tr].
İznik çiniciliğinin karakteristik özellikleri incelendiğinde göz akı beyazı olarak tabir edilen kaliteli
bünye yapısı homojen ve net bir beyaz zemin oluşturmuş, bu zemin sayesinde çok daha canlı ve parlak
görünüm sağlayan desen ve renkler ön plana çıkmıştır. Yüksek beyazlık derecesine sahip bünye ve canlı
renklerin getirdiği kalite neticesinde desen ve motif tasarımları bu kaliteyi de gözler önüne serecek bir
sadelikle belirlenmiştir. Ancak daha sonraları saray desteğini kaybeden İznik çiniciliği büyük yara almış
ve aktif çini üretimi neredeyse tükenmenin eşiğine gelmiştir.
Kütahya çiniciliği tarihin hiçbir döneminde İznik’te olduğu gibi büyük destekler almadığından,
buradaki çini üretimi daha naif bir çizgiyi takip etmiştir. Kütahya çinileri saray eşrafından ziyade yerel
halkın ihtiyaçlarını karşılamak üzere üretilmiş ve İznik çinilerine oranla daha mütevazı kalite düzeyine
sahip çini ürünler üretilmiştir. Bu durumun bir sonucu olarak çini bünyedeki olumsuzluk ve hataların en
aza indirilebilmesi amacıyla desen tasarımları daha yoğun motiflerin oluşturduğu kompozisyonlar
şeklinde düzenlenmeye başlamıştır. Bu sayede; çini bünyede, sırçada ve renklerdeki kalite eksikliğinin
yoğun desen tasarımları ile giderilmesi amaçlanmıştır. Yoğun desen tasarımları ihtiyacı, Kütahya
çinilerinin karakteristik yapısını yansıtan en temel özelliklerinden biri olup, zoraki bir ihtiyaç sebebiyle
ortaya çıkan bu çözüm yolu, desen ve motif tasarımlarının zenginleşmesini ve estetik kalitenin
yükselmesini sağlamıştır.
Kütahya, tarihsel süreçte önemli kopukluklar yaşamayan çini kültürü, estetik çizgisi, gelişen üretim
teknolojileri ve küreselleşen dünya pazarlarının da katkısıyla ticari ve sanatsal manada günümüzde
önemli istatistiki verilere ulaşabilen tek şehirdir. Buna rağmen ticari kaygılar ve yetersiz akademik eğitim
olanakları gibi olumsuz etkenlerin çini sanatı ve sektörünü büyük bir açmaza sürüklediği yadsınamaz.
Çini ürünlerin 16. yüzyıldan başlayarak yükselen bünye nitelikleri 19. yüzyılda yaşanan ulusal ve sektörel
olumsuzluklar nedeniyle düşüşe geçmiştir. Cumhuriyet dönemi ile birlikte yeniden bir ivme kazanan çini
sektörü günümüzde yoğunlaşarak artan Ar-Ge ve Ür-Ge faaliyetlerinin doğal sonucu olarak kalite ve
standart alanında önemli bir başarı düzeyini yakalamıştır.
Ne var ki küreselleşen iç ve dış pazarların beklentilerini karşılamak adına el emeğinden ziyade
teknoloji yoğun bir üretime geçilmesi ve geleneksel usta çırak ilişkisinin akademik karşılığının tam olarak
ikame edilememesi sonucu birbirine çok benzeyen, tasarım ve estetik olgudan gittikçe uzaklaşan,
orijinalitesini kaybetmeye yüz tutmuş çini ürünler rafları doldurmaya başlamıştır. Çini bünye üretiminde
yakalanan kalite ve standartlar, maalesef çini motif ve desenleri özelinde söz konusu değildir. Mevcut çini
motif ve desenlerinde 16.-17. yüzyıl motif ve desenlerine nazaran bir yenilikten bahsetmek çok mümkün
olmamaktadır. Gerek ticari kaygılar, gerekse akademik yayın ve araştırmaların eksikliği nedeniyle, çini
sektörü eski motif ve desenlerin tekrarından öteye geçememiştir.
Hali hazırda Kütahya çini üreticilerinin yaşadığı en önemli sorunlardan birisi; çini satışını doğrudan
etkileyen motif ve desenlerinin nitelik ve nicelik olarak zengin ve yeterli olmayışıdır. Dolayısıyla benzer
motif ve desenlerle bezenmiş çini üretimi yurt içi ve yurt dışı pazarını daraltırken aynı zamanda yüzyıllar
boyu artarak zenginleşen çini sanatı kültürünü de tehdit eder düzeye ulaşmıştır.
Çini motif ve desenlerinin aslından uzaklaşmadan çağdaş bir bakış açısıyla yeniden yorumlanması;
yüzyıllardır süre gelen Kütahya çini sanatının tekrar ve kopyacılıktan kurtarılması ve asli çizgisinde yeni
bir rota belirlenmesi açısından önem arz etmektedir. Bu noktada Kütahya’yı ve Kütahya Çini Sanatını
içselleştirerek kendi yaşamıyla harmanlamış, çağın getirdiği ticari beklentilerin dışında kalarak asli
manada çini sanatıyla hem hal olmuş Kütahyalı çini sanatçıları ve onların eserleri akla gelmektedir.
Hamza Üstünkaya, kuşaklardır Kütahya Çini Sanatına emek veren Üstünkaya ailesinin süregelen
birikimlerinin temsilcisi olarak, sanat ve ticaret camiasınca kabul görmüş, eserleri ülkemizde ve dünyanın
çeşitli sanat merkezlerinde ve koleksiyonlarında yer almış yaşayan önemli çini sanatçılarından biridir. 23
Nisan 1947’de Kütahya’da çinici bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. Babası Kütahya’da pek çok
çini ustasının ustası olan Hacı Mehmet Üstünkaya’dır. Mehmet Üstünkaya’nın babası Çanakkale
şehididir.
Hamza Üstünkaya çocuk yaşta babasının yanında çalışmaya başlamıştır. Kendi çocukluğunda
büyük zorluklar yaşayan babası, küçüklüğünden beri resme meraklı oğlunu desen tasarımı işleriyle alakalı
yetiştirmiştir. Sanatçı, babasının da teşvikiyle 1960’lı yıllarda az sayıdaki Kütahya çini fabrikalarının
hepsini tek tek gezmiş, yapılan çalışmaları takip etmiş ve çini desenleri hakkında kendisini geliştirmiştir.
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1975 yılında Koç Vakfının Kütahya’da çini sanatkârlarının yetiştirilmesi amacıyla açtığı Türk Çini
Sanatını Geliştirme Kursuna katılan Hamza Üstünkaya, Prof. Dr. Muhsin Demironat ve Prof. Dr. Nezihe
Bilgütay gibi önemli hocalardan ders almıştır. Bu kursun sonunda Türkiye çapında düzenlenen
yarışmada, hayatında ilk defa eline fırça alarak kendi desenlerini uygulayan Hamza Üstünkaya o günlerin
sayılı sanatkârlarından, Hakkı Ermumcu ve onun ustası olan Ahmet Gürel’in ardından hem çini tabak
hem de çini pano dalında üçüncü seçilmiştir. Söz konusu yarışmada derece alan eserler bugün Vehbi Koç
Vakfında bulunmaktadır.
Üstünkaya, daha sonraları çinide kabartma boya tekniğini geliştirmiş ve babasının fabrikası dışında
bir atölye kurarak kendi üslup ve desenlerini oluşturmaya başlamıştır. Şekil 1’ de sanatçıya ait bazı desen
tasarımlarının örnekleri görülmektedir. Sanatçı, Kütahya’da o güne kadar hiç denenmemiş tekniklerin
peşine düşmüş; ham tabağa iğne ile kazıma desenleri, çamur ve astarın bir arada kullanıldığı ilk çini
boyalarının kullanımı gibi farklı ve alışılmadık yenilikleri Kütahya çiniciliğine kazandırmıştır. Çini
sanatkârlarının desen ve tasarımlarını adeta bir sır gibi sakladığı o günlerde, Sanatçı geliştirdiği yeni
teknikleri pek çok kişiye öğreterek, yeni çinicilerin yetişmesine katkı sağlamıştır.
Kütahya’nın ilk çini sergisini Kütahya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün galerisinde açan
Üstünkaya devam eden süreçte Kütahya’nın ünlü ressamı Ahmet Yakupoğlu’nun yanı sıra Kütahya Çini
Sanatının sayılı sanatkârları Ahmet Gürel, Ahmet Şahin, Hakkı Ermumcu ve Mehmet Koçer gibi önemli
isimlerden de feyiz alarak çalışmalarına devam etmiştir.

a

b

c

Şekil 1. a)Tuğralı Çini Tabak, Çap: 70 cm
b) Bitkisel motifli Çini Tabak, Çap: 80 cm
c) Bitkisel Motifli Çini Tabak, Çap: 90 cm
Üstünkaya, kızı Gülseren Üstünkaya (Öztuğcu)’nın Kütahya Meslek Yüksek Okulu Çini
İşlemeciliği bölümünden mezun olmasına kadar uzunca bir süre çalışmalarına ara vermiştir. Okulunu
bitirdikten sonra bir arkadaşıyla birlikte atölye açan kızının heyecanı Üstünkaya’yı da etkilemiş ve tekrar
desen çizmeye başlamıştır. Şekil 2’de Üstünkaya kızı ile birlikte desen tasarımlarını uygularken
görülmektedir. Çizdikçe daha çok heyecanlanmış ve bu genç çinicilere yeni yeni tasarımlar hazırlama
gayretiyle yoğrulmuştur.

Şekil 2. Hamza Üstünkaya ve kızı Gülseren Üstünkaya Öztuğcu
Eski dönemlerde olduğu gibi bu günlerde de Kütahya’nın karakteristik kültürüne uygun çini
desenlerini bulmak çok zordur. Sanatçının özellikle son dönemlerde çizdiği ve çizmeye devam ettiği gün
ışığına çıkmamış, Kütahya’ya ve Türk Çini Sanatına özgü bu desenler ise henüz çini bünyelerle
buluşmayı beklemektedir. Ömrünün yarım asırdan fazlasını çini sanatına vakfetmiş olan Kültür Bakanlığı
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sanatçılarından Hamza Üstünkaya’nın çini motif ve desenleri, Kütahya Çini Sanatının orijinal
özelliklerini taşıyan nadir sanat eserleridir.
Materyal ve Metod
Bu araştırmanın hazırlanmasında öncelikle çini konusunda literatür taramaları yapılmıştır. Çini
sanatının ülkemiz ve özellikle Kütahya için önemi vurgulandıktan sonra, günümüzde motif ve desen
konusundaki sorunlar ele alınmıştır. Bu sorunlara çözüm önerisi olarak çini sanatçısı Hamza
Üstünkaya’nın eserleri incelenmiştir. Bu eserlerin; bitkisel hayvansal, geometrik ve karma motif ve
desenler olarak dört kategoride ele alınabileceği görülmüştür. Yapılan araştırmalar ve elde edilen veriler
doğrultusunda bu çalışma hazırlanmıştır.
Sonuç ve Öneriler
Kütahya çiniciliğinde üretilmekte olan çini ürünlerde, Hamza Üstünkaya’ya ait motif ve desenlerin
uygulanması ile bu ürünlerin estetik ve ticari manada katma değerlerinin artacağı düşünülmektedir. Aynı
zamanda tekrar ve kopya ile aslından uzaklaşmakta olan Kütahya çini sanatının karakteristik özelliklerini
yeniden keşfetmesinde önemli bir kazanım sağlanacağı değerlendirilmektedir.
Sanatçıya ait desen arşivine her gün yenileri eklenmekle birlikte henüz gün ışığına çıkmamış
10.000’e yakın desen tasarımı olduğu tahmin edilmektedir. Bu desenler bitkisel, geometrik, figüratif ve
karma desenler şeklinde kategorize edilerek ayrıca incelebilir.
Kültür ve Turizm Bakanlığı’na sanatçının çini motif ve desenlerinin kitap haline getirilerek yurt içi
ve yurt dışındaki kütüphanelere, eğitim kurumlarına, sanat merkezlerine ve sanatçılara dağıtılması için
proje önerisi sunulmuştur. [Işık: 2016].
Söz konusu kitabın basımı öncesinde ihtiyaç duyulan içerik oluşturma, grafik ve mizanpaj tasarımı
gibi hazırlıklar, Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri ile yapılacak görüşmeler doğrultusunda
Dumlupınar Üniversitesi tarafından sürdürülecektir.
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SINIR AŞAN SULAR VE ORTA ASYA'DA SU SORUNU
İsmail Yasin KILINCARSLAN
Özet: Su: sanayileşme, iklim değişiklikleri, nüfus artışı, küresel ısınma, çevre kirliliği, tarım arazilerindeki
artış, aşırı ve bilinçsiz kullanım gibi sebeplerle tükenmektedir. Suyun azalması önemini ve mahiyetini her
geçen gün daha da arttırmaktadır. Bu çalışma sınır aşan sular Seyhun (Sri Derya) ve Ceyhun (Amu Derya)
nehirlerinin kullanımı ve paylaşımı konusunda ortaya çıkan ihtilafları açıklamaya çalışmaktadır. Sovyetler
Birliği'nin 1991 yılında yıkılmasıyla birlikte Orta Asya bölgesinde Kazakistan, Türkmenistan, Kırgızistan,
Tacikistan ve Özbekistan bağımsızlıklarına kavuşmuş ve uluslararası sistemde yerlerini almışlardır. Söz
konusu devletler merkezi bir yapıya sahip Sovyetler Birliği yönetiminin ardından, bağımsızlık ve sonrası
süreçte ekonomik, siyasal, sosyal ve kültürel boyutta çeşitli sorunlarla karşı karşıya kalmıştır. Bu sorunlardan
bir tanesi de su sorunudur. Orta Asya'daki su sorunu sınır aşan suların kullanımı ve paylaşımı noktasında
Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan ve Türkmenistan arasında yaşanmaktadır. Ayrıca su
sorununa daha sonra Çin ve Afganistan'ın müdahil olması muhtemel gözükmektedir. Su sorunu hem bölgenin
güvenliğini ve istikrarını hem de Orta Asya'daki ülkelerin ilişkilerini etkileyebilmesi açısından önemli
sorunlardan bir tanesini oluşturmaktadır
Anahtar Kelimeler: Orta Asya, Su Sorunu, Sınır Aşan Sular, İhtilaf
Transboundary Water and Water Problem in Central Asia
Abstract: Water has been running out because of the reasons like industrialization, climate change,
population growth, global warming, environmental pollution, rising of farmlands, and also using it extremely
or unconsciously. Reduction of the water is getting a more important issue each day. This study tries to
explain the conflicts that arise about sharing and using Syr Darya (Seyhun) and Amu Darya (Ceyhun) rivers
which are transboundary water. With the collapse of The Soviet Union in 1991; Kazakhstan, Turkmenistan,
Kyrgyzstan, Tajikistan and Uzbekistan got their independence in the Central Asia and they got place in the
international system. After the direction of the Soviet Union that has a central management, states that are
mentioned has faced many problems about economic, political, social and cultural dimension in the process
of independence and afterwards. One of the problems is water problem. Water problem in Central Asia is
being trouble among Kazakhstan, Kyrgyzstan, Uzbekistan, Tajikistan and Turkmenistan when it comes to
using and sharing of the transboundary waters. It seems possible that China and Afghanistan can also take
part in this water problem after a while. Water problem has formed one of the important problems from the
angle of both having effect on the relationship among the states in Central Asia and also for the security and
stability of the region
Keywords: Central Asia, Water Problem, Transboundary Water, Conflict

Giriş
Su bütün canlılar için vazgeçilmez, hayati öneme sahip, doğal, sınırlı ve yenilenemeyen bir
kaynaktır. Dünyanın su yapısı incelendiğinde; %96.5 tuzlu su, %2.4 buz ve kar, %1.1 kirlenmiş içme
suyu ve %1.1 sağlıklı içme suyundan oluştuğu görülmektedir (Sönmezoğlu: 2005, s.595). Dünyadaki
toplam su miktarı ise 1 milyar 400 milyon km3'tür. Bu suların %97.5'i deniz ve okyanus sularından
oluşmaktadır. Geriye kalan %2.5'i tatlı su kaynağı olup bunun çeşitli amaçlar için kullanılabilir olduğu
tespit edilmiştir (Koluman: 2003, s.8). Dünyada su kaynaklarının dağılımında ise Orta Asya bölgesi %0.6
paya sahiptir (FAO, 2003). Dolayısıyla bu durum suyun bölgede ne denli öneme sahip olduğunu
göstermektedir. Orta Asya'da su sorunu sınır aşan sular Seyhun ve Ceyhun nehirlerinin paylaşımı ve
kullanımı noktasında çıkmaktadır.
Tarihten bu yana savaşlar doğal kaynakların paylaşımı noktasında çıkmıştır. 20. yüzyılda dünyada
çatışma ve savaşlar petrol paylaşımı konusunda çıkmaktadır. Gleick'e göre ise gelecekte ülkeler arasında
su üzerinde çatışmalar yaşanabilecektir. Ayrıca gelecekte su kaynaklarına sahip olmak adına çatışmaya
girecek devletler olabileceği gibi bu kaynağı savaş aracı olarak kullanabilecek devletlerde olacaktır
(Gleick: 1993, s.111). Su kaynaklarının azalmasından dolayı yer altı sularının ve yer üstü sularının
paylaşımı ve kullanımı konusunda ülkeler arasında anlaşmazlıklar yaşanmaktadır. Bu yüzden su
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devletlerin dış politikasında önemli konulardan biri haline gelmiştir. Ayrıca su ülkeler arasındaki sosyal,
ekonomik ve siyasal ilişkileri etkilemektedir.
1. Orta Asya'nın Su Kaynakları ve Orta Asya'da Su Yönetimi
Orta Asya'nın stratejik suları irili ufaklı 22 nehir (D.Yıldız: 2012a, s.25) Aral, Ceyhun, Seyhun,
Çu-Talas, Ilı Nehri Havzası, Murgab Nehri Havzası, Tejen Nehri Havzası ve Atrek Nehri Havzası'ndan
oluşmaktadır (D.Yıldız: 2012b, s.208-230). Sınır aşan sular en az iki devletin ülkesinden geçen
uluslararası nehirlerdir. Uluslararası nehirler ise iki yada daha fazla sayıda devletin ülkesinden geçerek
denizlere ulaşan veya bu devletler arasında doğal sınır oluşturan nehirlerdir (Gümüş ve Sevi: 1996, s.295)
Diğer bir tanıma göre sınıraşan sular; iki veya daha çok ülkenin sınırlarını aşarak başka ülke topraklarında
akmaya devam eden nehirleri ifade eder (Akmandor: 1994, s.15). Orta Asya'da sınıraşan sular Amu
Derya ve Sri Derya, Çu-Talas, Tarım, İrtiş veya Ertis, Ural, İşim ve Tobol nehirleridir (Mominkulov,
2014). Aral Gölü Havzası Tanrı Dağları ve Pamir Dağlarından doğan Seyhun ve Ceyhun olmak üzere iki
nehir ve bu nehirlerin havzası içerisinde yer alan Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan,
Özbekistan ve Afganistan'ı kapsamaktadır. Ceyhun Nehri Havzası, Afganistan, Türkmenistan, Tacikistan,
Özbekistan ve Kırgızistan arasında, Seyhun Nehri Havzası ise Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan ve
Özbekistan arasında paylaşılmaktadır. Yukarı çığır ülkeleri Kırgızistan ve Tacikistan Aral Havzası'nda
bulunan Seyhun ve Ceyhun nehirlerine yaklaşık %80 oranında katkı yapmaktadır. Aşağı çığır ülkeleri
Kazakistan %3.9, Türkmenistan %2.4 ve Özbekistan %7.6 oranla Seyhun ve Ceyhun nehirlerine en az
katkı yapan ülkelerdir (Eurasian Development Bank, 2008:7). Ceyhun sularının %80'i Tacikistan'dan,
%8'i Afganistan'dan, %6'sı Özbekistan'dan, %3'ü Kırgızistan'dan ve %3'ü ise Türkmenistan ve İran'dan
gelmektedir. Seyhun nehri sularının ise %74'ü Kırgızistan'dan, %11'i Özbekistan'dan, %12'si
Kazakistan'dan ve %3'ü Tacikistan'dan gelmektedir (D.Yıldız: 2012a, s.24). Dolayısıyla havzanın aşağı
bölgesinde yer alan Kazakistan, Türkmenistan ve Özbekistan havzanın yukarısında suya en fazla katkıyı
yapan ve suyu tutan Kırgızistan ve Tacikistan'dan gelecek suya bağımlı durumdadır. Fakat Seyhun ve
Ceyhun nehirlerine en fazla katkıyı yukarı çığır ülkeleri Kırgızistan ve Tacikistan yapmasına rağmen
sudan en az yararlanan ülkeleri oluşturmaktadır. Bunun tersine aşağı çığır ülkeleri Özbekistan, Kazakistan
ve Türkmenistan Seyhun ve Ceyhun nehirlerine katkısı az olmasına rağmen sudan daha fazla
yararlanmaktadır. Bu dengesizlik Orta Asya'daki su sorununu beraberinde getirecektir.
SSCB döneminde Orta Asya'da su yönetimi ve suyun tahsisi tek merkezden, planlı ve merkezin
çıkarına göre yapılmıştır. Su kaynakları bölgede hangi ürünün nerede iyi verim alındığına uygun olarak
Türkmenistan'da ve Özbekistan'da pamuk Kazakistan'da ise pirinç yetiştirme politikası izlenmiştir. Sovyet
tarım politikasının can damarı olan Seyhun ve Ceyhun nehirleri tarıma elverişli olan Kazakistan,
Özbekistan ve Türkmenistan topraklarını yukarı çığır ülkeleri Kırgızistan ve Tacikistan'dan gelen suyla
beslemiştir (Zorlu ve Akıllı: 2015, s.33). Bölgede bir ülkede başlayıp başka bir ülkede devam eden
elektrik hatları, petrol ve doğalgaz boru hatları, sulama kanalları ağı bulunmaktadır. SSCB döneminde
merkezi olarak işletilen bu sistemler daha sonraki dönemde yaşanacak olan anlaşmazlık konularının
temelini atmıştır (Bıyıkoğlu: 2010, s.64-65). Suyun paylaşım sistemi SSCB zamanında 5 ülke açısından
bu ülkelerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere inşa edilmiştir. Bu çerçevede Seyhun ve Ceyhun'un su tahsisi
şöyle gerçekleşmiştir: ''Yukarı çığır ülkeleri olan Kırgızistan ve Tacikistan sonbahar ve kış mevsimlerinde
suyu büyük rezervuarlarda depolarken, sulama dönemlerinde bu suyu aşağı çığır ülkeleri Özbekistan ve
Türkmenistan'a vermekteydi. Aşağı çığır ülkeleri buna karşılık yukarı çığır ülkeleri olan Tacikistan ve
Kırgızistan'a kömür, elektrik ve diğer enerji ihtiyaçlarını karşılamaktaydı'' (Arı: 2010, s.29). Fakat
SSCB'nin yıkılmasıyla uyguladığı su yönetimi de tarihe karışmıştır. SSCB döneminde uygulanan tarım
politikası nedeniyle, Sovyetlerin dağılmasından sonra bölge ülkeleri yine tarıma dayalı gelişme
göstermiştir (Arı: 2010, s.28). Ayrıca bölgedeki beş ülkenin bağımsızlıklarını elde etmesiyle yer altı ve
yer üstü kaynaklarını kontrol etme girişimleri olmuştur. Bu durum beş farklı ulusal çıkarın oluşmasına
neden olmuştur. Dolayısıyla SSCB'nin merkezi planlamasından çıkan Orta Asya devletleri bu geçiş
aşamasında suyun kullanımı konusunda sorunlar yaşamıştır. Ayrıca bölgede enerji kaynakları eşitsiz
dağılmıştır. Doğalgaz ve petrol bakımından fakir Kırgızistan ve Tacikistan hidroenerji potansiyeli
bakımından zenginken bunun aksine doğalgaz ve petrol bakımından zengin Kazakistan, Türkmenistan ve
Özbekistan suya bağımlı ülkeler olmuştur. SSCB'nin dağılmasıyla Seyhun ve Ceyhun sularının kullanımı
bölge ülkeleri arasında sorun haline dönüşmüştür. 1991'den günümüze kadar bu nehirlerin kullanımı
konusunda bir çok ikili ve çok taraflı anlaşma yapılmıştır. Fakat söz konusu devletler yapılan
anlaşmaların gereğini yerine getirememişlerdir (D.Yıldız: 2012a, s.72-88). 1992 Almaty Anlaşması
SSCB'nin dağılmasından sonra havza ülkeleri arasında su kullanımını düzenleyen ilk anlaşmadır. Bu
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anlaşmaya göre Seyhun Nehrinden Kazakistan %38.1 ve Özbekistan %51.7 oranında yararlanırken,
Ceyhun Nehrinden Türkmenistan ve Özbekistan %43 oranında yararlanmaktadır. Bunun aksine nehre en
fazla katkısı olan Kırgızistan Seyhun'dan %1, Ceyhun'dan %0.4 ve Tacikistan Seyhun'dan %9.2,
Ceyhun'dan %13.6 oranında yararlanmaktadır (O'Hara: 2000, s.434). Ayrıca su Orta Asya ülkeleri için
hidroenerji elde etmede, içme suyu kullanımında, tarımsal sulamada, sürdürülebilir kalkınma ve
gelişmede önemli paya sahip stratejik doğal kaynaktır.
2. Orta Asya'da Su Sorunlarının Temelleri
Orta Asya'daki su sorunlarının temeline baktığımızda SSCB'nin uyguladığı yanlış tarım ve su
politikalarından kaynaklandığını görülmektedir. SSCB'nin daha önceden belirttiğimiz üzere su yönetimi
politikası bu ülkelerin birbirlerinin ihtiyacını karşılaması üzerine kurulmuştur. Fakat SSCB'nin yıkılması
ile bağımsız olan Orta Asya devletleri ulusal çıkarları gereği kendi politikalarını izlemeye başlamıştır. Bu
çerçevede Kazakistan, Türkmenistan ve Özbekistan doğalgaz ve petrolü uluslararası piyasa fiyatlarından
satmak istemiştir. Doğalgaz, petrol ve ekonomik yönden fakir olan Kırgızistan ve Tacikistan bu parayı
ödeyemez duruma gelmiştir. Dolayısıyla SSCB zamanında aşağı ve yukarı çığır ülkeleri arasında kurulan
karşılıklı ihtiyaçların giderilmesi esası terk edilmiştir. Bu yüzden Kırgızistan ve Tacikistan hidroenerji
potansiyelini yeni barajlar ve su tesisleri inşa ederek ve sonbahar ve kışın hidroelektrik üretimini artırarak
enerji açığını kapatmak istemiştir. Bölgede sudan kaynaklanan sorunlar sınır aşan nehirler Seyhun ve
Ceyhun sularının paylaşımında anlaşamamadan kaynaklanmaktadır. Seyhun ve Ceyhun'a katkı yapan
yukarı çığır ülkeleri Tacikistan ve Kırgızistan ülkeleriyken, aşağı çığır ülkeleri Kazakistan, Özbekistan ve
Türkmenistan suyu daha çok kullanmak istemektedir. Bu noktada Kazakistan, Özbekistan ve
Türkmenistan, yukarı çığır ülkeleri Kırgızistan ve Tacikistan'ın Seyhun ve Ceyhun nehirleri üzerinde
yapmayı planladığı barajların kendi ulusal çıkarlarına ters düştüğünü savunmaktadır. Çünkü bu barajların
yapılması yukarı çığır ülkelerinin kışın suyu biriktirerek elektrik üretmesine neden olacaktır. Bu durum da
aşağı çığır ülkelerinin yazın tarımsal sulama için ihtiyaç duyduğu suyun azalması anlamına gelmektedir.
Yukarı çığır ülkelerinin ve aşağı çığır ülkelerinin çatışan ulusal çıkarları su sorunun temelini
oluşturmaktadır. Bölgedeki diğer su sorunu da sulama kanallarının bakım masraflarının finansmanını hiç
bir ülkenin üstlenmemesidir. SSCB döneminde merkezi ve planlı olarak bu masraflar sağlanmıştır. Fakat
bölgedeki ülkelerin bağımsız olmasıyla bu durum değişmiştir. Ayrıca SSCB döneminde çizilen sınırlar su
sorununu olumsuz etkilemektedir. Sınır sorunlarının olduğu yerlerde su kullanımı ve paylaşımı
konusunda farklı etnik gruplar arasında anlaşmazlıklar yaşanmaktadır. Yukarı ve aşağı çığır ülkelerinin
suya ihtiyacı olan zamanlarının farklı olması da bir sorundur. Örneğin: Tacikistan ve Kırgızistan kış
aylarında elektrik üretmekte ve su bırakmakta, buda nehirlerin geçtiği diğer ülke topraklarında taşkınlara
sebep olarak tarımsal zarara yol açmaktadır (Bıyıkoğlu: 2010, s.66). Bölgede nüfusun artmasına paralel
olarak suyun daha fazla kullanılması ve bu çerçevede kuraklığın yaşanma ihtimali Orta Asya
devletlerinin ulusal güvenliğini tehdit edebilecektir. Ayrıca yukarı çığır ülkeleri açısından sonbahar-kış
aylarında ihtiyaç duydukları enerjinin sağlanamaması, aşağı çığır ülkeleri içinse ekonomilerinin refah
seviyesini koruyabilmesi adına ihtiyaç duyduğu suyun temin edilememesi yukarı ve aşağı çığır ülkeleri
açısından enerji güvenliği açığının göstergesidir (Zorlu ve Akıllı: 2015, s.41). Ayrıca Kırgızistan ve
Tacikistan bölgede komşuları üzerinde siyasi ve ekonomik bir üstünlük elde etmek için suyu ellerinde bir
kart olarak görmektedir. Bu ülkeler su kartını kullanarak aşağı çığır ülkelerini kendilerine bağımlı hale
getirmek istemektedir (Baycaun: 2003, s.109). Diğer bir deyişle Kırgızistan ve Tacikistan suyu dış
politika aracı olarak kullanmak istemektedirler.
3. Orta Asya'da Su Konusunda Çıkan Anlaşmazlıklar
3.1. Özbekistan ve Kırgızistan Arasındaki Su Sorunu
SSCB döneminde Özbekistan pamuk üretimini gerçekleştirmesi için Kırgızistan'dan gelecek suyla
beslenmiştir. Bu dönemde Özbekistan Kırgızistan'dan aldığı su karşılığında doğalgaz vermiştir. Fakat
SSCB'nin yıkılmasıyla 1992 Almaty Anlaşmasına göre Seyhun nehrinden en fazla yararlanan Özbekistan
Kırgızistan'a ücret ödememiştir. Kırgızistan Özbekistan'a verdiği su karşılığında ücret ödemediği için
gittikçe zenginleştiğini ve kendisinin ekonomik sorunlar içinde bulunmasının normal olmadığını gerekçe
göstererek Özbekistan'dan verdiği suya karşılık ücret talep etmektedir (Bransten, 1997). Kırgızistan bu
çerçevede 2001 yılında parlamentoda su kaynaklarının ve su yönetim tesislerinin ulusal kullanımı
konusunda yasa çıkartmıştır. Bu yasada Kırgızistan sınırları içerisindeki su kaynaklarının ülkenin malı
olduğu ve komşularının suyun kullanımı için ücret ödemek zorunda olduğuna vurgu yapılmıştır.
Kırgızistan'da bulunan mevcut baraj ve sulama kanallarının işler olması için komşu ülkelerin ödeme
yapmaları istenmiştir. Bu yasaya Özbekistan karşı çıkmıştır (D.Yıldız: 2012a, s.91) Bu noktada
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Kırgızistan ve Özbekistan barajların işler olması ve yenilenmesi için gerekli olan masrafların ödenmesi
konusunda anlaşmazlık yaşamaktadır. Diğer bir sorunda tarafların 1998 yılında yapılan denge
anlaşmalarına uymamasıdır (ICG: 2002, s.13). Bu anlaşmaya göre Özbekistan'a Kırgızistan tarafından
verilen su karşılığında, Özbekistan'da Kırgızistan'a gaz verecektir. Fakat zaman zaman Özbekistan
Kırgızistan'a doğalgazı vermemiş ve Kırgızistan'da tepki olarak suyu kesmiştir. Kırgızistan Özbekistan'la
yaşadığı su sorununda suyu bir dış politika aracı olarak kullanmak istemektedir. Özbekistan ve
Kırgızistan'ın suya ihtiyacı olduğu zamanların farklı olması da bir diğer su sorunudur. Örneğin kışın
Kırgızistan'ın elektrik üretmek için bıraktığı sular Özbekistan tarım alanlarında sel baskınlarına yol
açmaktadır. İki ülke arasındaki sorunlardan biride Kırgızistan'ın Narin nehri üzerinde yapmayı planladığı
Kambarata 1 baraj projesidir. Kırgızistan doğalgaz, petrol ve verimli tarım arazisi bakımından fakir ama
hidroenerji potansiyeli açısından zengin bir ülkedir. Kırgızistan mevcut hidroenerji potansiyeli
doğrultusunda yeni barajlar inşa ederek enerji açığını kapatmak ve bu yolla enerji ihraç ederek bölgede
etkili olmak istemektedir. Fakat Özbekistan Kırgızistan'ın planladığı baraj projelerinin kendisine gelecek
olan suyu azaltacağından ve Kırgızistan'ın suyu daha fazla kontrol ederek bölgede etkili olma
potansiyelinden dolayı mevcut projelere karşı çıkmaktadır.
3.2. Özbekistan ve Tacikistan Arasındaki Su Sorunu
Su konusunda Özbekistan'la ciddi sorunları olan Tacikistan Özbekistan'dan kullandığı suyun
karşılığında ücret istemektedir. Buna karşılık Özbekistan'da Tacikistan'ı suya sanayi, tarımsal ve zehirli
atıkları atarak hastalığa sebep olmakla itham etmektedir (Baycaun: 2003, s.111). İki ülke arasında
yaşanan bir diğer sorunda ''Rogun Baraj Projesi'dir'' Tacikistan petrol ve doğalgaz bakımından fakir fakat
dağlık araziye sahip olması nedeniyle hidroenerji potansiyeline sahip bir ülkedir. Tacikistan mevcut
potansiyelini elektrik üreterek ve barajlar inşa ederek bölgede etkisini artırmak istemektedir. Tacikistan
bu çerçevede Ceyhun nehrini besleyen Kızılsu (Vahş) üzerinde Rogun Barajını yapmak istemektedir.
Barajın tamamlanması Tacikistan için müreffeh bir yaşam ve enerji güvenliğinin kendi imkanlarıyla
garanti altına alınmasıdır (Zorlu ve Akıllı: 2015, s.35). Tacikistan devlet başkanı İmamali Rahman bu
projenin önemini şöyle ifade etmiştir: ''Tacikistan'ın petrol ve doğalgazı yok, 20 yıldır 7 bin nüfuslu halk
özellikle kış aylarında elektrik olmaması nedeniyle zor günler geçiriyor. Bizim Rogun ve diğer HES'leri
tamamlamaktan başka çaremiz yok.'' (C.Yıldız, 2011). Fakat Özbekistan bu barajın yapılmasına karşı
çıkmaktadır. Çünkü bu barajın yapılması Özbekistan'ın tarım faaliyetlerinin, pamuk üretiminin,
ekonomisinin ve tarım sektöründeki çalışan iş gücünün yani istihdamın olumsuz etkileneceği anlamını
taşımaktadır. Ayrıca Tacikistan'ın bu barajı yapması halinde Özbekistan'ın su sıkıntısı çeken
Surkhanderya ve Kaşkaderya bölgelerine giden suyu tümüyle kontrol altına almış olacağını ileri süren
görüşler bulunmaktadır (D.Yıldız: 2012a, s.43). Özbekistan barajın yapılmasını kendi ulusal güvenliğine
tehdit olarak görmektedir. İslam Kerimov'un şu sözleri durumu açıklamaktadır: ''Tacikistan Rogun Baraj
Projesine karşıyız. Barajın dolması 8 yıl alacak ve bu sürede Özbek halkının susuz kalmasına izin
vermeyeceğiz.'' (D.Yıldız: 2012a, s.40). Yine Özbekistan'ın karşı çıktığı diğer baraj projeleri Sangtuda 2
ve Zarafşan baraj projeleridir.
3.3. Özbekistan ve Türkmenistan Arasındaki Su Sorunu
Türkmenistan tarım alanında topraklarını genişletmek istemekte ve bu durumda su ihtiyacının
doğmasına neden olmaktadır. Bu çerçevede Türkmenistan 2000 yılında Karakum Çölü'nde büyük bir
yapay göl projesi olan Altın Asır Gölü'nü yapmak için çalışmaya başlamıştır. Özbekistan Türkmenistan'ın
bu projesine karşı çıkmaktadır. Özbekistan'a göre gölün doldurulması Ceyhun'dan fazla su çekmeyle
gerçekleşecektir. Bu projenin gerçekleşmesi Özbekistan'ın su sıkıntısı çekmesi demektir. Ceyhun
Nehrinin bir bölümünün yapılacak olan göle yönlendirilmesi ve bu nehirden fazla su çekilmesi iki ülke
arasında gerginliğe yol açması ihtimali dahilindedir.
(D.Yıldız: 2012a, s.62-63).
3.4. Fergana Vadisi'nde Su Sorunu
Fergana Vadisi Kırgızistan, Özbekistan ve Tacikistan devletlerinin ortasında kalan bölgedir.
Fergana Vadisi'nden Seyhun ve Ceyhun nehirleri geçmekte ve günümüzde bu bölgede yaklaşık 10 milyon
kişi yaşamaktadır. Bölgedeki sınırların henüz belli olmaması Kırgız, Özbek ve Tacikler arasında etnik
çatışmalara yol açmaktadır. Fergana Vadisi'nde çözülemeyen sınır ihtilafları su sorunun oluşumuna da
neden olmaktadır. Kırgızistan'da Özbeklerin yoğun olarak bulunduğu Aravan, Özgen ve Karasu
bölgelerinde su paylaşımı konusunda çatışmalar yaşanmaktadır. Aynı sorunlar Kırgızistan Batken
bölgesinde Tacikler, Kırgızlar ve Özbekler arasında da yaşanmaktadır (D.Yıldız: 2012a, s.138). Fergana
Vadisi Orta Asya'nın bölgesel güvenliğinde önem arz etmektedir. Çünkü bölgede halen çözülememiş sınır
sorunları, radikal İslami hareketler, uyuşturucu ve su sorunları varlığını sürdürmektedir.
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3.5. Orta Asya'daki Diğer Su Sorunları
Kırgızistan ve Kazakistan Çu ve Talas nehirlerini işbirliği çerçevesinde kullanmasına rağmen
sorunlar yaşamaktadır. Bu sorunlar gümrüklerde ve ticari alışverişlerde sistemin oturmamasından
kaynaklanmaktadır. Kazakistan Kırgızistan'ın Rusya'ya gönderdiği karayolu ve demiryolu yüklerine el
koymasıyla iki ülke arasında sorun yaşanmıştır. Kırgızistan'da Kazakistan'ın bu hamlesine karşılık suyu
kesmiştir. İki ülke arasında yaşanan bu gerginlik 2 hafta sürmüştür (Özer: 2011, s.311-312). Kazakistan
ve Kırgızistan arasındaki Korday sınır kapısı gümrük ve ticaret konularında sorun yaşandığı bölgelerden
biridir.
Bölgede su sorununa müdahil olabilecek ülkelerden birisi de Çin'dir. Çin artan nüfusuna ve gelişen
sanayisine su sağlamak amacıyla Ilı ve İrtiş (Ertis) nehirleri üzerinde baraj projeleri planlamaktadır. Çin
Ilı Nehri yukarı kesimlerinde geliştirdiği ve sayısı 90'ı bulan su projelerini belirttiği tarih olan 2050 yılına
kadar tamamlaması durumunda Ilı Nehrinin Kazakistan sınırları içerisindeki akımı %60 oranında
azalacağı ve Balkaş Gölündeki su seviyesinin düşüp tuzluluk seviyesinin artacağı tahmin edilmektedir
(D.Yıldız: 2012a, s.28). Çin İrtiş ve kolları üzerinde planladığı barajları yapması halinde Kazakistan'ın
büyük şehirlerinde su sıkıntısı yaşanacaktır. Ayrıca Kazakistan orta kesimine İrtiş Nehrinden su taşıyan
İrtiş-Karaganda Kanalı'na gelen su miktarı azalacağı tahmin edilmektedir (D.Yıldız: 2012a, s.28).
Afganistan Ceyhun Nehri havzasında kıyıdaş ülke olmasına rağmen su paylaşımında dışarıda
tutulan, dikkate alınmayan ve unutulan bir ülkedir. Afganistan'ın Ceyhun nehrinin kolu olan Panj
Nehrinde baraj yapması veya buradan hakkı olan suyu çekmesi aşağı çığır ülkeleriyle Afganistan arasında
gerginliklere yol açabilmesi ihtimali dahilindedir. Afganistan'ın su potansiyeline olan katkısı ve
gelecekteki su talebi bugünden dikkate alınarak bölgedeki işbirliği oluşumlarının içerisinde yer alması
gelecekteki bölge güvenliği açısından önem arz etmektedir (D.Yıldız: 2012a, s.170-171).
Sonuç
Bu çalışmada Orta Asya'daki su sorunun temel nedeninin SSCB'nin uyguladığı yanlış su
politikaları ve su yönetiminden kaynaklandığı anlaşılmaktadır. SSCB döneminde su yönetimi merkezden
ve merkezin çıkarına göre yürütülmüştür. SSCB'nin dağılmasıyla bağımsız olan Orta Asya devletleri
arasında suyun paylaşımı konusunda anlaşmazlık ortaya çıkmıştır. SSCB döneminde bir bütün içerisinde
yönetilen Seyhun ve Ceyhun nehirleri, birliğin dağılmasıyla sınır aşan sular olmuştur. Bağımsızlıklarını
yeni kazanan bu ülkeler arasında nehirlerin paylaşımı ve kullanımı sorunu Orta Asya'nın güvenliğini
tehdit eden unsurlardan birisidir. Orta Asya devletlerinin farklı çıkarları sınır aşan sular paylaşımı
konusunda birbiriyle çatışmakta ve bölge güvenliğini tehdit eder vaziyettedir. Kırgızistan ve Tacikistan'ın
suyla ilgili olan ulusal çıkarı hidroenerji üreterek enerji açığını kapatmak ve ürettiği enerjiyi ihraç ederek
bölgede etkili olmak istemesidir. Bu noktada Kırgızistan ve Tacikistan suyu dışı politika aracı olarak
kullanmak istemektedir. Öte yandan Özbekistan, Kazakistan ve Türkmenistan'ın suyla ilgili olan ulusal
çıkarı sürdürülebilir ekonomisi, büyümesi ve kalkınması için ihtiyaç duyduğu suya sahip olmaktır. Ayrıca
Özbekistan ve Kazakistan, yukarı çığır ülkeleri Kırgızistan ve Tacikistan'ın yeni barajlar inşa etmesine
karşı çıkmaktadır. Dolayısıyla Kırgızistan, Tacikistan, Kazakistan, Özbekistan ve Türkmenistan'ın su
konusunda farklı ulusal çıkarlarının olması ve sınır aşan sular Seyhun ve Ceyhun nehirlerinin kullanımı
konusunda anlaşamaması su sorunun temelini oluşturmaktadır. Ayrıca SSCB döneminde bir ülkeden
başlayıp başka bir ülkede biten su yönetimi ağı dolayısıyla su konusunda bir ülkenin başka bir ülkeyle
sorun yaşaması karşılıklı bağımlılıktan dolayı sorunun bölgeye yayılması anlamını taşımaktadır. Su
sorununa gelecekte Çin ve Afganistan'ın katılması muhtemeldir. Afganistan ve Çin Orta Asya su sorunu
denkleminde unutulan ülkeler arasındadır. Afganistan'ın ve Çin'in su politikaları Orta Asya'daki su
sorununu etkileyebilecek niteliktedir. Diğer bir noktada bölgedeki su sorunu Orta Asya ülkeleri için
güvenlik açığı oluşturmaktadır. Orta Asya konusunda politikaları ve çıkarları olan güçler bu güvenlik
açığını kullanabilme potansiyeline sahiptir. Ayrıca bölgede doğal kaynakların eşitsiz dağılımı yukarı ve
aşağı çığır ülkeleri arasında karşıtlık ilişkisi doğurmaktadır. Hidroenerji bakımından zengin ama doğalgaz
ve petrol kaynakları bakımından fakir Kırgızistan ve Tacikistan ile doğalgaz ve petrol bakımından zengin
ama suya bağımlı Kazakistan, Türkmenistan ve Özbekistan arasında karşıtlık bulunmaktadır. Dolayısıyla
bölgede su sorununda SSCB döneminde olduğu gibi su ile doğalgaz-petrol arasında denge kurulmaya
çalışılmaktadır. Bölgede suyu tutan ve kontrol eden Kırgızistan ve Tacikistan zayıf ekonomi ve zayıf
askeri güce sahiptir. Fakat suya bağımlı Kazakistan, Özbekistan ve Türkmenistan askeri ve ekonomik
açıdan yukarı çığır ülkelerine göre daha güçlüdür. Ayrıca Orta Asya'da su paylaşımı ve su kullanımı
konusunda su yönetiminin olmadığı açık şekilde saptanmıştır. Çünkü ülkelerin farklı ulusal çıkarları farklı
politikalar izlemesine yol açmaktadır. Dolayısıyla bu durumda su sorunu çözülemez hale sokmaktadır.
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SSCB'nin yıkılmasından sonra su paylaşımı konusunda yapılan anlaşmalara tarafların uymaması bunu
kanıtlar niteliktedir. Ayrıca halen ülkeler arasındaki etnik ve sınır sorunları su sorununu olumsuz
etkilemekte ve tetiklemektedir.
Sonuç olarak Orta Asya'daki su sorunu sınır aşan suların paylaşımı, kullanımı, yönetimi ve
bölgedeki çıkar çatışmasını yansıtan bir sorundur. Orta Asya'daki su sorunun çözülmesi bölgede istikrara,
ülkeler arasındaki ilişkilere ve işbirliğine, sürdürülebilir kalkınma ve gelişmeye olumlu katkı yapması
anlamını taşımaktadır. Bu çerçevede Orta Asya devletleri akılcı, işbirlikçi, pragmatist ve ortak çıkar
temelli bir uluslararası su yönetimi sistemi inşa etmelidir. Böyle bir uluslararası yapının kurulamaması
bölgede ülkeler arasında ilişkilere ve bölge güvenliğine olumsuz tesir edecektir. Orta Asya'da uluslararası
su yönetiminin kurulamaması daha önce belirttiğimiz üzere Gleick'in tezini haklı çıkaracağı gibi aynı
zamanda gelecekte bölgede suyun paylaşımı konusunda ve suya sahip olmak adına bir takım çatışmaların
daha da ilerisi istenmeyen bir durum olan savaşların yaşanmasını kaçınılmaz kılacaktır.
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ERKEN DEVİR TÜRK SANATINDA RUNİK YAZITLI/TAMGALI MADENİ KAPLAR
Yrd. Doç. Dr. J. Ö. OKTAY ÇEREZCI
Özet: Türkler’de maden sanatı oldukça önemlidir; Madeni kaplar bu anlamda bütünleyici ve ayrıcalıklı bir
yere sahiptir. Bu madeni kapların bazıları runik yazıtlara, tamgalara sahip olmaları ile dikkat çekmektedirler.
Çünkü gerek yazıtlar gerekse tamgalar aidiyet göstermeleri ile bir tür imzadırlar. Bu konu kapsamında, ele
geçen örneklerden yola çıkarak Erken devir Türkleri’ne ait yazıtlı ve/veya tamgalı madeni kaplar üzerinde
değerlendirme yapılmaya çalışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Erken Devir Türk Sanatı, madeni kaplar, yazıt, tamga.
The Metal Vessels with Runic Inscriptins/Tamgas in Early Period Turkish Art
Abstract: Metal works have a very important place in Turkish art; in this respect, we can say that metal
vessels are not only complementary but also privileged ones. Some of these metal vessels take attention with
their runic inscriptions and/or tamgas on them. Because the tamgas and inscripitons have a kind of signature
mission for they show belongingness. In this study, the metal vessels that carry tamgas or/and inscriptions in
Early Period Turkish art is going to be valued according to the examples that we could derieved.
Keywords: Early Period Turkish Art, metal vessels, inscription, tamga.

Erken Devir Türk sanatında maden işçiliğinin yeri oldukça önemlidir; bunlar arasında gerek
işlevsel gerekse sembolik değere sahip kapların bazıları yazıtlara ve/veya tamgalara sahiptir. Bu örneklere
Türk sanatında Orta ve İç Asya ile Doğu Avrupa topraklarında rastlanmıştır. Bununla ilgili oldukça erken
bir örnek Kazakistan’da Esik Kurganı’ndan gelmektedir; küçük bir gümüş kap üzerinde 26 karakterli
yazıtta “Han’ın oğlu 23 yaşında yok oldu (Halkın?) adı sanı da yok oldu” ya da “ağabey, sana (bu) ocak,
yabancı dizini bük, halkın yiyeceği (çok olsun)” şeklinde ifade vardır [Çoruhlu: 2016, s.203-208].
V. I. Maljušenko Özel Kolleksiyonu’ndan iki adet gümüş kap, ismini belirtmek istemeyen bir bayan
tarafından kolleksiyona adını veren restoratöre teslim edilmiştir. Bayanın söylediklerine göre bunlar,
Murujskij Adası’nda ele geçirilmiştir. Bu iki kap üretim, ölçü (yük.:10cm; gen.: 10.5cm) ve tasarım gibi
özellikleri ile birbirine benzemektedir. Alçak kaideli, şişkin gövdeli, iç bükey boyunlu, dışa doğru açılan
ağıza sahiptirler. Dikey duran halka formlu kulp, karın üzerinde yaprakları ile perçinlenen dört yapraklı
çiçeğin orta kısmına lehimlenmiştir (Görsel:1). Kapların kaidelerinin altında dört adet tamga kazınmıştır.
Kaplardan birinin kaidesinin altında runik bir yazıt ve iki dağ keçisi kazınmış olarak yer alır. Sözü edilen
yazıt 48 karakterden meydana gelmektedir. Kaidenin merkezinde ise net bir ifade vermeyen bir takım
kazıma çizgiler de vardır. Yazıttaki ifade tam olarak çözülememiştir bununla birlikte, seçilen
karakterlerden şu kelimler yakalanmıştır: körm(a)yü “görmeden” ya da sök(ü)rm(a)yü “diz çökmeden
(çöktürmeden)” [Kubarev: 2015, s. 60-62]. Bu ifadeler varsayımlardan ibarettir ve sözü edilen yazıtların
acilen çözülmesi gerekmektedir. Sözü edilen iki kabın yazıtları ve dağ keçisinin temsili, onların Orta
Asya merkezini ve Bilge Kağan anıt kompleksinde ele geçen örnek ile kıyaslandığında Göktürk
Dönemine (8-9.yy.) işaret ettiklerini kanıtlar niteliktedir.

Görsel: 1
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Murujskij Adası’nda ele geçen eserler muhtemelen bir hazineye aittirler. Anıt yerine konulmuş
olabilecek bu kaplar sahipleri tarafından gündelik yaşamda kullanılmış olabilir, ki bu alışık olduğumuz
durum dışındadır. Bu parçaların hepsi muhtemelen, Angara bölgesine ganimet olarak gelmiş ve hepsi aynı
yere gömülmüştür.
Form olarak üstteki örneklere benzeyen Yustıd XII (Altay)’dan 8-9. yy.a a t gümüş kapta döküm,
leh m ve perç n tekn kler kullanılmıştır. şk n karınlı kap, boyunda ç bükey yapmakta ve ağız kısmına
doğru gen şlemekted r. Alçak ka del d r. Gövdeye leh mle sab tlenen halka şekl ndek kulbun üst
kısmında yaprak formlu kemer pulu, y ne leh mle gövdeye ve halka kulba sab tlenm şt r. Kabın ka des
altında tamga olarak dağ keç s kazınmıştır. Ka de kısmının dış yüzünde se b r takım şaretler yer
almaktadır (Görsel: 2) [Pavloviç: 2004, çiz.82.32]. Altay’dan iki kap daha benzer özellikte, sadece kaide
kısımlarında tamga işaretlerle karşımıza çıkarlar (Görsel: 3-4).

Görsel:
2
Diğer bir gümüş kap Dağlık Altay, Kuray IV Kurgan 1’dan gelmektedir, 7-8. yy.a şaret eder.
Döküm, darp, leh m ve perç n tekn kler uygulanmıştır. Alçak ka del , ş şk n karınlı kabın, boyun kısmı ç
bükeyd r, ağza doğru gen şleme vardır. Karından boyuna geç ş b r şer t bel rlemekted r. Gövdeye
perç nle sab tlenen halka şekl ndek kulp dış kenarı le nc d z ler nden meydana gelen rozet forma
sah pt r. Kulbun leh ml olduğu dört taç yapraklı pul gövdeye perç nlenm şt r. Tabanın altında run k yazı
dikkati çekmektedir (Görsel: 5) [Gavrilova: 1965, çiz.XXXI.40; Ovçinnikova: 1990, çiz.32.4; Oktay:
2013, s.217-221].
Yukarıda değinilen kapların çoğunluğu atın/atların kurban edildiği mezarlarda bulunmuştur ve
çoğunlukla Göktürk Dönemi ile ilişkilendirilmektedir. Gerek yapıldıkları maden gerekse yapım
teknikleri ve formları ile birbirine yakınlık gösteren böyle kapların Doğu Avrupa’da farklılaştığı ve
çeşitlendiği görülmektedir.
Önceleri Macaristan’da günümüzde ise Romanya’da bulunan küçük bir kasaba olan
Nagyszentmiklos’da ele geçen tesadüf buluntusu hazineye ait parçalardan 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 15, 16,
22 ve 23 no.lu olanların üzerinde tamga ve/veya yazıtlar mevcuttur. Bu yazıtların bazıları obje ile çağdaş,
bazıları ise sonradan eklemedir [Róna-Tas: 2016, 110].
2 no.lu Sürahi, 18 ayar altından yapılmıştır. Eserin taban ve gövdesi içinde hiçbir lehim izi
bulunmamaktadır, bununla birlikte boyun kısmı armudi formlu gövdeye lehimlenmiştir. Bunun dışında
eser tek parça olarak üretilmiştir. Gövde üzerinde madalyonlar içersinde “elinde mızrak tutan zırhlı süvari
figürü”, “Grifonun bir geyiğe saldırışı sahnesi”, “insan başlı, kanatlı hayvan gövdeli bineği üzerinden bir
yırtıcı hayvana Türk Usülü ok atan bir avcı” ve “Garudayı andıran bir yırtıcı kuşun pençeleri arasında bir
kadın figürü” betimlenmiştir. Sürahinin dip kısmında iki karakterden oluşan bir kitabe kazınmıştır. “ esish”
olarak okunmaktadır; “unutulmaz/anılmaya değer” olarak çevrilmiştir (Görsel: 6).
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Görsel: 6
Görsel: 5
3 ve 4 no.lu Sürahilerin her ikisinde de 4 karakterden oluşan bir yazıt mevcuttur. Baichorov bunları
“sahibe kazıma (oyma/kazıma) hediye” anlamında ifade ederken Nemeth ise özel bir isim olarak
“Boyla/Buyla” şeklinde okumuştur (Görsel: 7-8). 5 ve 6 no.lu Sürahiler armudi formdadır. 6 no.lu
sürahide iki grup karakter yer almaktadır. İlk grubu Nemeth “engin açıklık” olarak Altheim ise “budun”
şeklinde okumuştur. İkinci grup Nemeth tarafından “Besenyo” olarak özel bir isim şeklinde ifade
edilirken, “Yoge için”; Baichorov tarafından “Uluya hatıra (hediye) vermek” şeklinde yorumlanmıştır. 5
no.lu sürahide üç grup karakter vardır. İlk grup Nemeth tarafından “Bayan Sevinügr”, üçüncü grup ise
“değerli, hediye” şeklinde okunmuştur. Altheim’in çözümlemesi ise şöyledir: “kaptaki su tokattır”; ve
ikinci gruptaki; “koyunum”, Baichorov’a göre şöyledir: “Soben ünlü. Oyma (Kazıma) hediye. Oyma
(Kazıma)” (Görsel: 9).

Görsel: 7

Görsel: 8

Görsel:
Görsel: 9 10
8 no.lu Tabak; gövdesi istridye kabuğunu anımsatmaktadır. Kulbunun alt tarafı kıvrım dallardan
oluşan bitki ile bezenmiştir; bu kısmın altında iki satır halinde aynı yazıt bulunmaktadır. Yazıtlar
kazındıktan sonra renklendirilmiştir. Bu eser üzerindeki yazının aktarımı: Nemeth tarafından “Boyla
Çaban’nın çerez tabağı” (Boyla Çaban çeriz kaş) olarak ifade edilmektedir. Sözü edilen ismin Peçenek
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kabile reisinin adı olduğu bilinmektedir. Baichorov’a göre, “Kazıma hediye ile bu değerliyi kazıdı –
Akay”. “Hibe oymanın olduğu bu değeri gravürleştiren Akay’dır” ibaresi okunmaktadır. Hosszu ise bunu
“onun ısınması için fermente içki/boza” şeklinde çevirmiştir (Görsel: 10). 9 ve 10 no.lu Çanakların vaptiz
tazı olduğu hakkında görüşler vardır. Form olarak birbirlerinin aynıdırlar. 9 no.da dikkati çeken önemli
bir nokta, merkezde yer alan Grek yazısının bu nesne üzerindeki başka bir süslemenin yerine daha geç bir
tarihte eklenmesidir. Ayrıca araştırmacılar haçın da başka bir yerden esere monte edildiğini
belirtmektedir. İlk iki yazıt (9 ve 10 no.lu çanakta olan önce kazıma sonrasında bir boya ile kabartma,
sonuncusu ise (sadece 10’da olan) kazımadır. “Turum/Turuk’un içki kabı” olarak Nemeth okumuş;
Altheim ise bunu “sabahları iç ve bunu gayretli yap” şeklinde ifade etmiştir. Baichorov’a göre ise:
“kuyumcunun oyma hediyesi”dir. Sadece kazıma olan 10.lu çanaktaki yazı: “tabak” ya da “o hazır”
olarak ifade edilirken Baichorov; “oyma hediye” olarak çevirmiştir (Görsel: 11). 17 no.lu riton (Görsel:
12) ve 22-23 no.lu kadehler (Görsel: 13) de bir önceki çanaklardaki önce kazıma sonrasında bir boya ile
kabartma olan yazıyı tekrarlamaktadırlar:

Görsel: 11

Görsel: 12

Görsel:
13ve bunu gayretli
“Turum/Turuk’un içki kabı” olarak Nemeth okumuş; Altheim ise bunu “sabahları iç
yap” şeklinde ifade etmiştir. Baichorov’a göre ise: “kuyumcunun oyma hediyesi”dir. Buna ek olarak 23
no.lu kadehteki başka bir ifade de sadece kazımadır ve “bir köleden” ya da “oyma hediye olarak değerli”
şeklindedir. 11 no.lu Goblet / Kadeh (Görsel: 14), “Kap” ya da “su” gibi ifade edilmişse de Baichorov
tarafından “hatıra hediye” şeklinde yorumlanmıştır.

Görsel: 14
Görsel: 15

Görsel: 16
15 ve 16 no.lu Kaplar/Tavaların (Görsel: 15) her ikisindeki kazıma yazıt aynıdır. Nemeth
tarafından “bakraç”, Baichorov tarafından ise “Oyma hediyem” şeklinde, ifade edilmiştir. Hosszu’nun
çalışmalarında bunun yorumu “orman meyvesi” şeklindedir. Bu hazinede ayrıca 21 no.lu Kap, Grek
karakterli Türk yazıt olarak karşımıza çıkar. Kap çoğunlukla “Boila Kabı” olarak tanınmaktadır. Harflerin
sapları üçgen bir darbe izi ile biter. Çanağın merkezindeki delikişi tekniğinde yapılmış ve yazıyla
çerçevelenmiş mineli haç yazı ile aynı tarihte yapılmamıştır. Muhtemelen bu başka bir madalyondan
alınıp buraya monte edilmiştir.
ΒΟΥΗΛΑ · ΣΟΑΠΑΝ ·ΤΕCΗ · ΔΥΓΕΤΟΙΓΗ · / Buila zoapan täsi dügätügi
ΒΟΥΤΑΟΥΛ · ΣΩΑΠΑΝ · ΤΑΓΡΟΓΗ · ΗΤΖΙΓΗ · ΤΑΙCΗ / Butaul zoapan taγruγï ičigi täsi.
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Baichorov’un okumasına ve yorumuna göre:
Boyila (Boyla) Zopan tesi, dygetügi Botaul, Zopan tagrogi itzigi tesi
Boila (Boyla) Zopanın tası, Botaul tarafından yapıldı, Zopan’ın hakimiyetindekiler için içki kabı.
Bu noktada Boyla ifadesinin Tonyukuk anıtında da geçtiğine değinmekte fayda vardır [Róna-Tas: 2016,
116].
Arkeolog Gy. Laszlo, Macaristan’daki Kiskörös-Vagohid’deki mezarda gümüş bir içki kadehi
bulmuştur (Görsel: 16). Orta Avar Dönemi’ne (7.yy.ın son çeyreği) tarihlendirilen bu kadehin tabanında
yazıta rastlanmaktadır; muhtemelen sahibinin adını ya da lakabını içeren bu yazıtta muhtemelen “buta”
yani “deve” ya da “tay” ifadesi yer almaktadır. Ayrıca Yine Macaristan Ozora-Totipuszta’dan yazıtlı
başka bir gümüş kap örneğinin varlığı bilinmektedir [Hosszú: 2013, s.140-142].
Bu tarz gümüş ve altın kaplar Güney Sibirya’da, Orta Asya’da ve Doğu Avrupa’da nadir olarak
görülen ürünlerdir. Bununla birlikte böyle kaplar belirli bir zincir halkasına işaret eder. Özellikle Göktürk
Dönemi’nde böyle kaplar, asalet temsili mezar-anısı olarak anıtlarda yer alırlar. Böyle anıtlar, yukarıda da
değinildiği üzere, Altay’da şöyledir: Katanda, Tuhayta kurgan 3, Yustıd çit 1, Bertek-34 kurgan 1, BalıkSook-1 kurgan 11, Taluair-I kurgan 6. Bunlara benzer kaplar ayrıca Göktürk Döneminde Tuva
Cumhuriyeti’nden de ele geçmiştir: Kalbak-Sat mezar yeri ve Mongun-Tayga. Kuznetsk Havzası’ndaki
Sapogovo mezar yeri de iki adet benzer gümüş kaba sahiptir. Altay’da Yustıd’dan bir kap parçası ve
Kuray’dan başka bir gümüş kap başka bir tipe ait olarak ve farklı bir oran ile karşımıza çıkar [Kubarev:
2015, s. 55-60]. Bunların üzerindeki tamgalara (özellikle dağ keçisi) çoğunlukla Moğolistan, Tuva, Altay,
Kazakistan ve Doğu Türkistan’daki taş babalarda, stellerde ve petrogliflerde de rastlanması dikkat çekici
bir özelliktir.
Tarih olarak yukarıda bahsettiğimiz örneklere yakın olan Nagyszentmiklos Hazinesi’ndeki kap
formlarının farklılaştığı ve tamgalarla birlikte yazıtların da çeşitlendiği gözlemlenmiştir. Sonuç olarak
diyebiliriz ki, böyle yazıt ve tamgalı kaplar özgün maden işçiliklerinin yanı sıra Erken devir Türk
topraklarını ve Türklerin hareket çizgilerini göstermeleri bakımından oldukça önemlidirler.
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TÜRKMENİSTAN’IN EKONOMİK BAŞARILARININ DIŞ POLİTİKAYA YANSIMALARI
Kasım ÖZKULLUK
Yusuf TANRIKULİYEW





Özet: Türkmenistan’ın ekonomik ilişkilerinin seyrine baktığımızda gelişmiş ülkelerin üretim tecrübelerinin,
modern teknolojilerin, bilim alanındaki gelişmelerinin Türkmenistan’a kazandırılmasının hedeflendiği
gözlemlenmektedir. Türkmenistan bu amaçla dış ekonomik ilişkilerine yön verecek kanuni düzenlemeler
yapmaktadır. Daha önceden var olanlar ise yenilenmektedir. Bunlardan bazıları şunlardır: “TürkmenistanAvrupa Birliği Arasındaki Enerji Bakımından Anlaşma ve İşbirliği Hakkındaki Taahhütname”, Gümrük
Kanunu, “Türkmenistan`ın Deniz Ticareti Kanunu”, “Yabancı Yatırımcılar Hakkında Kanun”, “Mal
Markalar Hakkında Kanun”, “Hizmet Markaları Ve Malların Menşe Aslı Hakkında kanun” İhraç ürünleri
çeşitlendirilmeye çalışılsa da ihracatta asıl yoğunluk doğal gaz ve elektrik enerjisi, petrol ve petrol ürünleri
üzerinde olmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Türkmenistan Ekonomisi, Kanunlar, Doğal Gaz, Elektrik Enerjisi, Petrol ve Petrol
İhracatı
The Reflections of Economic Successes Turkmenistan in Foreign Policy

Abstract: When we look at the course of Turkmenistan's economic relations of production
experience of developed countries, modern technologies and developments in the field of science, it
is observed that aimed to gain Turkmenistan. Turkmenistan will give direction to this end, the legal
regulation of foreign economic relations operate. Those who have already been renewed. Some of
these are:"Turkmenistan-Europe Association Between Energyin Terms of Agreement and
Cooperation on Commitment", the “Customs Law, "Turkmenistan`s Maritime Law", "Foreign
Investors Law", "Brands Law", "Service Marks and Goods About Lawsof Origin" Attempts to
diversify export products, the actual density in the export of natural gas and electric power ,
petroleum and petroleum products.
Keywords: Economy of Turkmenistan, Laws, Natural gas, Electric Power, Petroleum and Petroleum
Products.

GİRİŞ
SSCB’nin dağılmasıyla birlikte bağımsızlığına kavuşan devletler, sosyalist sistemin uygulamış
olduğu birbirine bağımlı ekonomik yapı sebebiyle pek çok problemlerle karşı karşıya kaldılar.
Türkmenistan’ında içerisinde bulunduğu doğal kaynaklar yönünden zengin devler de dahi bu siyasi,
sosyo- ekonomik sorunlar ortaya çıkmıştır. Türkmenistan dünya üzerinde kanıtlanmış doğalgaz
rezervlerinin dörtte birinden fazlasına sahip olsada o dönemde ekonomik göstergelerde hep alt sıralarda
yer almıştır. Bu gün itibariyle ülkenin ispatlanmış olan doğal gaz rezervi 2.86 trilyon metre küp, tahmin
edilen doğal gaz rezervi ise 24 trilyon metre küptür. Bu veriler ışığında Türkmenistan, doğal gaz
rezervleri yönü ile dünyanın sayılı ülkeleri arasında yer almaktadır.
Bağımsızlık sonrası dönemde BDT devletleri içerisinde Rusya’dan sonra ikinci gaz ihracatçısı olan
Türkmenistan alıcıların borçlarını ödeyememesi/ ödememesi nedeniyle ekonomik zorluklar yaşamıştır.
Gaz ihracının sadece iki hat üzerinden – Rusya ve İran- dünyaya çıkması problemler ortaya koymaktaydı.
Bu nedenle doğal gazın pazarlanması için alternatif yollar aranmaya başlandı. Türkmenistan’ın bu çabası
özellikle AB, ABD ve Çin’in ilgisini çekmiştir.
Türkmenistan’ın birinci devlet başkanı Türkmenbaşı’nın 21 Aralık 2006’daki ölümü sonrasında 11
Şubat 2007’de yapılan seçimlerde G. Berdimuhammedov’un Cumhurbaşkanı seçilmesi yeni bir dönemin
başlangıcı olmuştur.
Türkmen dış politikası temelde iki ana eksen üzerinde durmaktadır: Açık kapılar siyaseti ve daimi
tarafsızlık. G. Berdimuhammedov bu iki esasa dayanarak hem iç hem de dış politikayı istikrara
kavuşturmuştur.
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Siyasal bağımsızlık ve toplumsal refahın ekonomik bağımsızlıktan geçtğini bilen Türkmen lider,
sahip olduğu zengin gaz ve petrolü dünyaya daha serbest ve alternatif yollarla çıkarmak için yollar
ararken ihraç mallarınıda çeşitlendirme gayretine girmiştir.
1. Türkmenistan Ekonomisinin Kaynakları
1991 yılı Türkmenistan için iki önemli sonuç doğurmuştur. Bunlardan birincisi ve en önemlisi de
Türkmenistan’ın bağımsızlık kazanmasıdır. İkincisi ise ekonomik krizle yüzleşmek zorunda kalmış
olmasıdır. Küreselleşen rekabetçi dünyanın yeni gelişen devletlere pek insaflı davrandığını söylemek
zordur. Zengin yeraltı kaynaklarına rağmen bir krizle başbaşa kalmasının nedenini SSCB’nin yanlış,
belkide bilinçli uygulamış olduğu politikalarda aramak daha doğrudur.
Bu genç devletin aşmak zorunda olduğu problemlerin başında kaynaklarını kullanıma açmak ve
dünya pazarına sunmaktı. Sadece SSCB’ye bağlı olarak dünya piyasasına gaz ve petrolunü satmak siyasal
ve ekonomik olarak bu devlete bağımlılığı ortaya çıkarmaktaydı.
Bağımsızlık sonrası en çok üzerinde durulan konu gaz ve petrolün çıkartılması ve dünya pazarına
alternatif yollarla ulaştırılmasıydı. Ancak bu sayede tam bağımsız bir Türkmenistan’dan bahsedilebilirdi.
Aralık 1995 ise uluslarlarası siyasal sistem içerisinde Türkmenistan’ın durumunu daha da güçlendirecek
olan daimi tarafsızlık statüsü kazanıldı. BM tarafından verilen bu statüyü daha önce hiç bir devlet bu
şekilde kazanmamıştır.
Bir süre krizle mücadele etmek zorunda kalan Türkmenistan 1991-2000 yılları arasında uygulamış
olduğu siyasi ve ekonomik politikalarla konumunu güçlendirmiştir. 2001-2007 arası dönem ise
Türkmenistan’ın dünyada varlığını hissettirdiği sesini duyurduğu bir dönemdir. 2007 yılında G.
Berdimuhamedow’un iktidara gelmesiyle Türkmenistan’ın siyasal, sosyal ve ekonomik yapısında hızlı bir
hareketlenme olduğu görülmüştür.
Özellikle 2010 sonrası uygulanan ekonomik ve siyasal reformlar sayesinde Türkmen ekonomisi
istikrara kavuşmuştur. Türkmenistan bu sayede, küresel dünya ekonomisinin içine düştüğü krizi en az
hasarla atlatılabilen devletlerden biri olmuştur. Son verilere göre de Türkmen ekonomisi ekonomik
büyümeyi sürdürmeyi bilmiştir.
Dünya mali krizi pek çok ülkelerin ekonomik büyümelerini tamamen durdurdu. Kalkınmış
ülkelerin çoğunun GSYH`sı krizden önceki durumları ile kıyaslandığında %30-%35 gerilediği
görülmektedir. Bu durumun tersine olarak Türkmenistan GSYMH’si 2009’da %6.1, 2010’da ise%9.2
seviyesinde bir büyüme kaydetti.[1] Türkmenistan dış ticaret hacmi göstergeleri bunu açıkça
göstermektedir.
Dünya devletleri ekonomik krizle mücadele edip küçülmeler yaşarken Türkmen ekonomisinin
büyümeyi sürdürmesinin nedenini devletin ekonomi üzerindeki kısmi kontrolüne bağlayabiliriz.
Kapitalizmin öncüsü olan ABD’de dahi devletin şirket kurtarma adına ekonomiye müdahalesini de göz
önünde tutarsak bu dönemde Türkmen ekonomi politikasının yerinde olduğunu söyleyebiliriz.
Dış Ticaret, ABD milyon dolar
DIŞ
TİCARETAKIMI
İHRACAT
İTHALAT
FARK

2000
4 291. 0

2007
13 374. 1

2008
17 651. 9

2009
18 315. 3

2010
17 882 8

2011
28. 111

2 506. 0
1785. 0
721. 0

8 932. 1
4 442. 0
4 490. 1

11 944. 7
5 707. 2
6 237. 5

9 322. 9
8 992. 4
330. 5

9 679. 2
8 203. 6
1 475. 6

16 751.0
11 360. 8
5 390. 2

Kaynak: Türkmenistan’nın Devlet İstatistik Komitesi. Türkmenistan’nın Yıllık İstatistik Yayını.
Aşgabat 2012. S-143
2.Türkmenistan Dış Politikasının Temel Unsurları
Türkmenistan dış politikasının iki ana unsuru vardır; “Açık Kapılar” ve “Daimi Tarafsızlık”
politikaları. Açık Kapılar politikası Türkmenistan`nın bağımsızlığını kazanmasının hemen sonrasında
uygulamaya koyduğu bir politikadır ve hala devam ettirilmektedir.
Bu politikanın esası, dünya devletleri tarafından kabul gören esaslardan yola çıkarak yabancı
ülkeler ile karşılıklı çıkarları göz önünde bulundurmaktır. Diplomatik ilişkilerin kurulması, yabancı
yatırımcıların ülkeye çekilmesi gibi pozitif ilişkileri içermektedir. Ayrıca yine bu politika, Türkmenistan
ile işbirliği yapan ülkelerin iç işlerine müdahale etmemek, uluslararası hukuka saygılı olmak gibi esasları
da içermektedir.

175
Kasım ÖZKULLUK- Yusuf TANRIKULİYEW/ Türkmenistan’in Ekonomik Başarılarını
Türkmenistan’a modern teknolojilerin transferi, ülkede faaliyet gösteren firmaların verimli
çalışmasının sağlanması ve uluslararası standartlara uygun yeni iş sahalarının kazanılabilmesini Türkmen
yetkililer bu politikanın başarılı bir şekilde hayata geçirilmesinde görmektedirler. [2, 219]
Türkmenistan dış politikasının ikinci ana unsuru ise “Daimi Tarafsızlık” statüsüdür. 12 Aralık
1995Türkmenistan’ın dış poitikasında önemli bir tarihtir. Bu tarih BM tarafından Türkmenistan’a daimi
tarafsızlık statüsünün verilmesidir. Bu statü 1991’de bağımsızlığını kazanmasından sonraki önemli
dönüm noktasıdır. Bağımsızlığını ilan edip tüm devletlerce tanınarak BM’ye üye olma sürecini hızla
tamamlayan Türkmenistan, daimi tarafsızlık sütatüsünü de kazanarak kendine uluslararası siyasal
sistemde önemli bir yer edinmiştir.
Tarafsızlık statüsü, uluslararsı ilişkilerde Türkmenistan`nın etkisinin ve ehemmiyetini artırırken
bölgede barışı koruma adına önemli bir merkez olma fırsatı da sunmuştur. Dünyada sürekli olarak ortaya
çıkan çatışma alanlarına baktığımızda Türkmenistan’ın bölge barışı adına öneminin bir kat daha arttığı
görülmektedir.
Türkmenistan bağımsızlığını kazanmasından bu yana 23 yıl gibi kısa bir zaman geçmesine rağmen
uluslararası sistemde kendine itibarlı bir yer edinmeyi başarmıştır. Herhangi bir askeri ve siyasi birliklere
ve gruplara girmekten kaçınmakta ve ilişkilerini diplomasinin gereklerine göre düzenlemektedir. [3, 148]
Türkmenistan politikasının temelinde ekonomik kalkınma ve toplumsal refah olduğunu
söyleyebiliriz. Her fırsatta devlet başkanı G. Berdimuhamedow bunu ifade etmektedir. Büyük doğal
zenginliğe sahip olan Türkmenistan için önemli olan bu kaynakların ekonomiye kazandırılmasıdır.
Coğrafi olarak stratejik bir yerde yerleşen Türkmenistan bu özelliğini dış politikada aktif olarak
kullanmaktadır. Dış politikanın temeli işbirliğine ve komşularıyla sıfır probleme dayanmaktadır. Bunu
Türkmenistan Devlet Başkanı iyi niyetli komşuculuk olarak adlandırmaktadır.[4, 269]
Türkmenistan`ın ekonomi, bilim ve teknoloji alanındaki işbirliği ülkenin sadece kantite bakımından
değil kalite bakımından da büyümesine yardamcı olacaktır. Reel sektörün büyümesine neden olan bu
faktörler, üretimde kalite düzeyinin artmasına, teknolojik büyümenin hızlandırılmasına ve tabii olarakta
refah düzeyinin iyileşmesine sebeb olacaktır.
Bağımsızlık sonrası Türkmenistan dış politikasında köklü değişiklikler yaşanmıştır. Bu yeni dış
politikanın temelinde ise iyi niyetli komşuculuk olarak isimlendireciğimiz anlayış bulunmaktadır. Dış
politikada bu anlayış 2007 sonrası daha etkin olarak kullanılmaya başlanmıştır. Bu yaklaşım sayesinde
Türkmenistan, yabancı ülkelerle ekonomi,bilim ve teknik alanlarındaki işbirliği daha da güçlenmiştir. [5,
17]
Türkmenistan dış politikasına baktığımızda Çin, İran, İtalya, Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri,
Rusya ve Ukrayna’nın önemli yerlerinin olduğunu görmekteyiz.
ÜLKELER 2011 YILI
ÇİN
İRAN
İTALYA
TÜRKİYE
BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ
RUSYA

İHRACAT
4.061,2
4.091,7
2.246,2
302,5
26,2
3.421,9

İTHALAT
1.103,6
662,9
49
3.348,1
868,5
894,4

UKRAYNA

19

289,5

Kaynak: Türkmenistan`ın Yıllık İstatistik Yayını, Aşgabat 2012
Türkmenistan’ın ekonomik ilişkilerinin seyrine baktığımızda gelişmiş ülkelerin üretim
tecrübelerinin, modern teknolojilerin, bilim alanındaki gelişmelerinin Türkmenistan’a kazandırılmasının
hedeflendiği gözlemlenmektedir. [6, 19]
Türkmenistan bu amaçla dış ekonomik ilişkilerine yön verecek kanuni düzenlemeler yapmaktadır.
Daha önceden var olanlar ise yenilenmektedir. Bunlardan bazıları şunlardır: “Türkmenistan-Avrupa
Birliği Arasındaki Enerji Bakımından Anlaşma ve İşbirliği Hakkındaki Taahhütname”, Gümrük Kanunu,
“Türkmenistan`ın Deniz Ticareti Kanunu”, “Yabancı Yatırımcılar Hakkında Kanun”, “Mal Markalar
Hakkında Kanun”, “Hizmet Markaları Ve Malların Menşe Aslı Hakkında kanun”.[7, 15]
Düzenlenen bu kanuni düzenlemelerin dış politikada olumlu yansımaları görülmektedir. Örneğin,
Birleşmiş Milletlerin ticaret ve büyüme konusundaki konferansı tarafından yayınlanan “2012 yılı için
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sermaye hakkındakı raporuna göre” Türkmenistan direk yabancı sermayeyi çekmede ilk on devlet arasına
girmektedir. [8 ]
Türkmenistan sürekli olarak dış ticaretini geliştirme gayretleri içerisindedir. Fakat, dış ticaretin
gelişmesi için genel olarak çözülmesi gereken bazı problemler Türkmenistan’ında karşısına çıkmaktadır.
Dış ticaretin gelişmesi için, ilk olarak sınırsal serbest ekonomik bölgelerinin kurulması; serbest ticareti
hayatın canlandırılması için iki taraflı anlaşmaların günün şartlarına göre yenilenmesi, gümrük ve vergi
işlemlerini kolaylaştıracak tedbirlerin alınması gerekmektedir.[9, 22]
Saymış olduğumuz bu sorunları aşma adına Türkmenistan’ın sürekli olarak yasal düzenlemeler
yaptğı görülmektedir. Özellikle ihracatın artırılması için yoğun çaba sarfedilmektedir.
İhraç ürünleri çeşitlendirilmeye çalışılsa da ihraçta asıl yoğunluk doğal gaz ve elektrik enerjisini,
petrol ve petrol ürünleri üzerinde olmaktadır.
Doğal Gaz İhracatı, mlrd m3
MİKT
ARI

2000
MLN.
$`DA

TOPLA
M%

MİKT
ARI

33,6

1 244,4

49,7

22,6

2010
MLN.
$`DA
5 118,3

TOPLAM
%

MİKT
ARI

2011
MLN.
$`DA

TOPLAM
%

52,9

38,5

10 823,5

64,6

Kaynak: Türkmenistan`ın Yıllık İstatistik Yayını, Aşgabat 2012
Petrol İhracatı, mln ton.
MİKT
ARI

2000
MLN.
$`DA

1,7

241,9

TOPLA
M%
9,7

MİKT
ARI
1,9

2010
MLN.
$`DA
1 040,7

TOPLAM
%

MİKT
ARI

2011
MLN.
$`DA

TOPLAM
%

10,8

2,9

1 975,7

11,8

Kaynak: Türkmenistan`ın Yıllık İstatistik Yayını, Aşgabat 2012
Elektrik Enerjisi mlrd, kwt saat
MİKT
ARI

2000
MLN.
$`DA

TOPL
AM %

MİKTA
RI

0,9

16,4

0,7

2,1

2010
MLN.
$`DA
55,7

TOPLAM
%

MİKT
ARI

2011
MLN.
$`DA

TOPLAM
%

0,6

2,5

71,7

0,4

Kaynak: Türkmenistan`ın Yıllık İstatistik Yayını, Aşgabat 2012
Bu söylediklerimize Çin Halk Cumhuriyeti’ne çekilen doğal gaz boru hattını, İran`a çekilen ikinci
doğal gaz boru hattını ve üzerinde ilgilenilen projeleri gösterebiliriz. [10, 27]
Bu projelerden biri de Türkmenistan-Afganistan-Pakistan-Hindistan (TAPI) arasında 2013 yılında
imzalanan doğal gaz boru hattının projesidir. Bu düzergah Türkmenistan’ın enerjisini dünya piyasasına
çıkarma adına geliştirmiş olduğu alternatif bir çıkış yoludur. Bu proje gerçekleştiğinde bölge devletlerinin
ekonomilerinin iyileşmesine, özellikle komşu devlet olan Afganistan`nın siyasi istikrara kavuşmasına,
ekonomisinin yeniden yapılandırılmasına, nüfusunun istihdamına çok büyük katkı sağlayacaktır.
Yine aynı amaçlar çerçevesinde baktığımızda Türkmenistan, Afganistan ve Tacikistan arasında
demir yolu projesi Taahhütnamesi imzalanmıştır. Afganistan üzerinden Tacikistan`a demir yolunun
döşenmesi Türkmenistan`nın ve bölgenin diğer ülkelerinin dünya piyasasına çıkması için önemli
avantajlar sağlayacaktır. Asya ve Avrupa arasında ticari ekonomi ilişkilerinin aktif bir şekilde
yürütülmesine yardım edecektir.[11, 2]
Yıllık kapasitesi yaklaşık 30 milyar metre küp olacak olan TAPI doğal gaz boru hattının uzunluğu
1735 km dir. Bunun 200 km`si Türkmenistan’dan, 735 km’si Afganistan’dan, 800 km’si ise Pakistan’dan
geçecektir. [12, 1]
Henüz gerçekleşme ihtimali az da olsa Türkmenistan NABUCO’ya da petrol verme eğilimindedir.
Bu projeler dışında kurulmuş ve işlemekte olan dışarıya enerjisini güvenli olarak satabildiği hatları da göz
önüne aldığımızda (Türmenistan Rusya hattı, Türmenistan Çin hattı, Türmenistan İran hattı -iki tane-)
Türkmenistan’ın bölgesinde enerji alanında ileride kendinden çokça söz ettireceği gözükmektedir.
SONUÇ
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SSCB döneminin en zayıf ekonomisine sahip olan Türkmenistan Bağımsızlığını kazanmasıyla
birlikte hızlı bir dönüşüm yaşamıştır. Bu dönüşümün yönü elbetteki batı sistemi olmuştur. Bir zamanlar
ekonomik krizlere konu olan Türkmenistan şimdi kendinde Orta Asya’nın parlayan bir yıldızı olarak
bahsettirmektedir. 23 yıllık bir sürede bu ekonomik ve siyasi dönüşüm elbetteki kolay olmamıştır.
Bu başarının sağlanması için bir dizi reformlar yapılması gerekmiştir. Fakat asıl reformların 2007
sonrası yapıldığını ifade etmek gerekmektedir. 2007 seçimiyle iktidara gelen G. Berdimuhamedow bu
reformların hayata geçmesi adına büyük gayret sarf etmiştir. Berdimuhammedov iç politikaya yönelik
açıkladığı “Taze Galkınış” , “Yeni Kalkınma” programı ile ülke çapında başta eğitim ve sağlık alanları
olmak üzere bir çok farklı konu da büyük reformlar gerçekleştirmiştir. Fakat kalkınma adına
baktığımızda, sanayi alt yapısının oluşturulması, demokratik kurumların inşası, serbest piyasa şartlarının
kuvvetlendirilmesi, yeni teknolojilerin ülkeye getirilmesi, yabancı sermayenin çekilmesi gibi konular
öncelik taşımıştır.
Dünyanın önemli doğalgaz rezervlerine sahip olan Türkmenistan'ın ekonomisi de
Berdimuhammedov ile istikrarlı bir şekilde büyüme trendine girmiştir.Türkmenistan’da, çıkarılan
petrolün kalitesi çok yüksektir ve henüz işlenmemiş geniş petrol sahaları vardır. Türk Cumhuriyetleri
içinde, en büyük enerji kaynaklarına sahip olan Türkmenistan, enerjisini dış piyasaya satmak için pek çok
projeye imza atmıştır. Bu projeler önemli ölçüde hayata geçirilirken yeni projelerde devam etmektedir.
Ülkede hâkim olan siyasi istikrar ve yeraltı zenginliği Türkmenistan’ın kalkınmasında önemli bir
destek sağlamaktadır. Siyasal bağımsızlığın güçlü bir ekonomiden geçtiğini bilen Türkmenistan
ekonomik kalkınma adına sürekli arayışlar içerisindedir.
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AZOV MÜZESİNDEKİ OSMANLI KOLEKSİYONU
Yrd. Doç. Dr. Kemal İBRAHİMZADE
Irina GUSACH 
Özet: Rusya’nın güneyinde bulunan Azov (Türkçe Azak) kenti eski Osmanlı kalesi Azak alanında
kurulmuştur. 1475 yılında Fatih Sultan Mehmet’in ordusu Don Nehri'nin Azak Denizi'ne döküldüğü noktada
bulunan İtalyan kalesi Tana’yı ele geçirmiştir. Türkler kaleyi yeniden inşa ederek Osmanlı İmparatorluğu'nun
en kuzey kalesine çevirmiştir. 17. ve 18. yüzyıllarda Osmanlı ve Rusya arasında çok sayıda muharebeye
sahne olmuş Azak Kalesi, defalarca el değiştirmiştir. 1768-1774 Rus-Türk savaşı sonrası imzalanan barış
antlaşması sonucu Azak Kalesi 1774 yılında Rusya'ya geçmiştir.
Azov’da bulunan “Azov Tarih, Arkeoloji ve Paleontoloji Müzesi” bölgenin Osmanlı dönemi Türk eserlerinin
en geniş koleksiyonuna sahiptir. Eserlerin bir kısmı 1960-70 yıllarında Rusya’nın Moskova ve Sankt
Petersburg müzelerinden nakledilmiş ve özel şahıs koleksiyonlarından satın alınmıştır. Ancak koleksiyonun
büyük bir bölümü Azak kalesinde yapılan arkeolojik kazılar sonucu elde edilmiştir.
1960’lı yıllarda Azak kalesinde başlatılan kazı çalışmaları bugün de devam etmektedir. Bu süre zarfında
Azak’ta özellikle 17.-18. yüzyıllara ait çok sayıda eser bulunmuş ve müzede toplanmıştır. Koleksiyonu çeşitli
türden seramikler, toprak lüleler, cam ve metal eşyalar, maden paralar, mezar taşı parçaları, silahlar ve
kumaşlar oluşturmaktadır. Bu eserlerin bir bölümü müzenin teşhir salonlarında sergilenmektedir. Müzede,
ayrıca uzun bir süre Türkiye’de yaşayan ve 1960’lı yıllarda Rusya’ya dönen Nekrasov Kazakları’nın
giysilerinde kullanılan Türk kumaşları da yer almaktadır.
Anahtar Kelimeler: Azak Kalesi, Osmanlı Koleksiyonu, Azov Müzesi
Ottoman Collection of Azov Museum
Abstract: Azov city in the south of Russia was established in Azak region in which there was an old
Ottoman castle. In 1474, the army of Mehmed II, the Conqueror, captured Tana, the Italian castle which is
situated at the moult where Don river flows into the Azak sea. By rebuilding the castle, the Turks converted it
to the northern castle of Ottoman Empire. Azak castle which witnessed numerous wars between Russia and
Ottoman Empire passed through many hands recurrently. As a result of peace treaty signed after the RussiaTurk war between 1768 and 1774, Azak castle was left to Russia.
Azov History, Archaeology and Palaeontology Museum-Reserve owns the most comprehensive collection of
Turkish Works of art in the region. Some of the them were transplanted from Moskow and St. Petersburg
museums in Russia and purchased from the collections of private individual. However, most of the collection
attained as a consequence of archaeological excavations in Azak castle.
The archaeological excavations began in 1960 still continue today. In the meantime, wide range of historical
artifacts which especially belong to 17th and 18th centuries were founded in Azak and gathered at the
museum-reserve. The collection consists of several kinds of ceramics, earthy spouts, glazing and metal
things, coins, parts of gravestone, guns and cloths. Some of them exhibited in the showrooms of the museumreserve. Turkish fabrics used in the clothes of Nekrasov Kazakhs who had lived in Turkey for a long time and
then returned to Russia in 1960s take place in the museum-reserve, too.
Key Words: Azak Castle, Azov Museum, Ottoman Collection

Rusya’nın Rostov Bölgesinde bulunmakta olan yeni Azov şehri, 15. ve 17. Yüzyıllarda Osmanlının
Azak kalesi alanında kurulmuştur. (Resim 1) 1475’te Fatih Sultan II. Mehmet’in ordusu, Azak denizine
akan Don nehrinin ağzında bulunan ve Cenevizlilere ait olan Tana kalesini ele geçirdi. Türkler bu kaleyi
yeniden inşa ettiler ve Azak olarak adlandırarak onu Osmanlı İmparatorluğunun en kuzeydeki kalesi
haline getirdiler. 17. ve 18. Yüzyıllarda Türk birlikleri, Azak kalesini elde tutmak için pek çok kez
savaşmak zorunda kaldılar. 1637’deki saldırıdan sonra Don Kazakları, kaleyi ele geçirdiler. Burayı beş
yıl ellerinde tuttular ve başkentleri yaptılar. 1696 da Rus Çarı I. Peter Türk Azak’ını ele geçirdi. Rus
ordusu burada 1712‘e kadar kaldı. I. Petro’in Prusya savaşındaki (1711) başarısızlığından sonra Azak
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tekrar Osmanlı İmparatorluğuna iade edildi. (Перепечаева: 2001, С.177). 1736’ da Anna İvannovna
döneminde Azak kalesi yeniden Rus birliklerince işgal edildi. Son olarak 1768-1774 Rus-Türk Savaşının
sonunda imzalanan barış antlaşması gereğince Azak 1774 yılında II. Katerina döneminde Ruslara geçti.
Azov Tarih, Arkeoloji ve Paleontoloji Müzesi Rusya’nın güneyindeki en büyük müzelerden
birisidir ve Rostov bölgesindeki en büyük Osmanlı koleksiyonuna ev sahipliği yapmaktadır. (Resim 2).
Bu koleksiyon Osmanlı ev eşyaları, silahlar, dokumalar, dini ibadet eşyaları, paralar gibi eserlerden
oluşmaktadır. Bu eşyaların bir kısmı özel koleksiyonlardan elde edilmiştir. Bazı eşyalar 1960-1970
yılları arasında Moskova ve St. Petersburg’daki önemli müzelerden Azov müzesine verilmiştir. Esas
olarak bunlar kesici silahlardan (yatağan, kama, hançer) ve ateşli silahlardan (tüfek ve tabanca)
oluşmaktadır. Bunlardan 18.-19. Yüzyılın başlarına tarihlendirilen bıçakları bitkisel ve geometrik
motiflerle süslenmemiş ve aynı zamanda yazılar içeren iki adet yatağan ilgi çekmektedir. Birinci
yatağanın üzerinde Arapça “Musalama” ve “Ali(a)” isimleri bulunmaktadır. İkinci yatağan ise altın
kakmalı bir süslemesi ve Osmanlıca okunamayan bir yazıya sahiptir (Resim 3). (İbrahimzade, Gusach:
2012. Sayfa 157-159, Şekil 27-32).
Zırh, miğfer, kalkan gibi bazı Osmanlı askerlerinin zırhları, yay, ok, barut kabı, kalkan gibi diğer
Türk silahları, Azov müzesinde olduğu gibi bölgelerdeki başka Rus müzelerinde de bulunmaktadır
(Resim 4).
Müze sergisinde 18. Yüzyılın başlangıcına tarihlendirilen bir Türk topunun kopyası bulunmaktadır
(gerçeği ise St. Petersburg Topçu, Mühendis ve Muhaberat Teşkilatı Askeri Tarihi Müzesinde muhafaza
edilmektedir). Topun iki farklı yazıya sahip olduğundan büyük ilgi çekmektedir. Birinci yazı Arapça
olarak şöyledir: “Mehmet Han’ın oğlu Sultan Ahmet Han. İbrahim tarafından yapılmıştır. Hicri 1118
(1707-1707).” İkinci yazı ise Rusça olarak yazılmıştır: “1737’de ki Azov kuşatmasıyla ilgilidir. 1740
yılında Pavlovssk üzerinden Moskova’ya getirilmiştir.” 75 Pud1 ağırlığındadır. Yazılar, bu topun Sultan
I. Ahmet (1603-1617) döneminde yapılmış olduğunu göstermektedir. Ama 1736 da Azak kalesinin
Ruslar tarafından ele geçirilmesinden sonra bir savaş ganimeti olarak elde edilmiş ve Moskova’ya
gönderilmiştir. (Resim 5). İki adet daha orijinal Osmanlı topu, Novocherkassk Don Kazakları müzesinde
muhafaza edilmektedir ve 16. yüzyıla tarihlendirilmişlerdir. Onlardan birisi “Sultan Süleyman Han”
yazısına sahiptir. Toplar kullanım sırasında zarar görmüştür Toplar, Don Kazaklarının başkenti olan
Novocherkassk şehrinin kenar semtlerinde gerçekleştirilen kazılar esnasında bulunmuştur. (Resim 6).
Azov müze deposunda bulundurulan Osmanlı eşyalarının büyük bölümü, eski Türk kalesi olan
Azak topraklarında özellikle Azov şehrinin nehir kıyısında gerçekleştirilen kazılardan elde edilmiştir.
Buradaki kazılar 20. Yüzyılın 60’lı yıllarından beri gerçekleştirilmektedir. Özellikle de 17. ve 18. Yüzyıl
Rus-Türk savaşlarıyla ilgili pek çok arkeolojik bulgu ortaya çıkmıştır. Taş ve dökme demir gülleler,
kurşun kalıpları ve kurşun bilyalar bulunmaktadır (Гусач, 2006(а): С.141). (Resim 7).
16. ve 17. yy. Osmanlı dönemine ait büyük bir para koleksiyonu da müzede bulunmaktadır. Bu
koleksiyon, bakır ve gümüş Türk paralarını ve ayrıca Osmanlı İmparatorluğunun tebaası olan Kırım
Hanlığının paralarını da içermektedir. Madeni paraların büyük bölümü, Azov’da gerçekleştirilen
kazılarda elde edilmiştir. Bununla birlikte koleksiyonda, yerel halkın da kendi arazilerinde bulup müzeye
getirdikleri paralarda bulunmaktadır.
Örneğin 1987’de Azov’lu bir vatandaşın Kırım Hanlarından
Muhammed I. Giray (1515-1523) ve Muhammed II. Giray (1577) dönemine ait içerisinde bakır paralar
bulunan bakır bir kap gömüsü bulup çıkarmıştır. Bu kap içerisinde toplamda 580 madeni para tespit
edilmiştir (Resim 8).
16. ve 17. yüzyıla ait arkeolojik bulguların büyük bölümü, Azak kalesindeki Türk askerlerin günlük
yaşamı ile ilgilidir. Her şeyden önce Türkiye ve Kırım’dan getirilen günlük kullanım eşyaları; sürahiler,
tabaklar, kâseler (resim 9); İznik, Kütahya ve Osmanlı İmparatorluğunun diğer seramik merkezlerinden
getirilen çeşitli kap kacaklar bulunmaktadır. (Resim 10). Ayrıca, koleksiyonda mum ve lamba gibi
aydınlatma nesneleri de yer almaktadır. (Гусач: 2005, С.476-481; Гусач: 2006(б), С. 300-322; Гусач:
2011, С.391-454; Гусач: 2007, С. 345-349).
Azak kalesi içinde ve civarlarında çok sayıda toprak lüle bulunmuştur. Bunlar örneğin, lale, fulya,
nilüfer vb. farklı şekillerdedir. Bunların çoğunluğu, bitkisel ve geometrik motiflerle süslenmiştir. Bazı
lüleler, ustanın ya da atölyenin işaretini taşımakta olup Osmanlıca yazılar içermektedir (Resim 11).
(Гусач: 2002, С.368-389; Гусач: 2006, С.136).
1

Rusya’da eskiden kullanılan ağırlık birimidir. 1 pud yaklaşık 16.38 kg ağırlığındadır.
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Ev aletleri arasında nadiren bulunmakta olan ahşap ya da kemik saplı metal bıçaklardan, cam
kaplardan, kemik taraklardan, metal ve kemik düğmelerden, bakır ve metal tokalardan ve diğer
nesnelerden de bahsetmek gerekir. İlginç bir arkeolojik bulgu ise “berber seti” olarak adlandırılan ve
gümüşle kaplı bıçaklı ve ahşap saplı usturalardır. Usturaların üzerinde ustanın işareti de bulunmaktadır.
Kırım üretimi toprak tuğlalar, su boruları, çiniler, metal çiviler vb. Türk Azak topraklarındaki
arkeolojik kazılar esnasında bulunan inşaat malzemeleri arasındadır.
Azak kalesi camileri ile ilgili olarak özellikle kazılar esnasında bulunan bakır bir kubbe aleminden
bahsetmek gerekir. Bu alem, kakma altın kaplama ile süslenmiştir (Resim 12). 17. yy Evliya Çelebi’nin
ünlü “Seyahatnamesinde” yer alan ve günümüze kadar ulaşan Azak tasvirlerinden kalede beşten daha
fazla caminin var olduğunu biliyoruz Bu camilerden birisinin (Beyazit Veli Camii) bodrumu, 20. yüzyılın
1970li yıllarında Azov arkeologları tarafından kazılmıştır. (Волков: 1990, С.138-150). Türk arşivlerinde
(Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıf Kayıtları Arşivi) yakın zamanlarda
keşfedilen iki adet sultan fermanının sayesinde iki adet camiinin daha varlığından haberdar olduk. Orta
Cami ve Ramazan Paşa Cami. İhtimaldir ki bu alem bu camilerden birisine aittir (Гусач, Башол,
Ибрагимзаде: 2014, С.316-319, 328-333).
Arkeologlar, Azak’taki Beyazıt Veli Camii kalıntılarının bitişiğinde bitkisel geometrik motiflerle
süslenmiş birkaç mezar taşı bulunmuştur. Azak kalesinde Osmanlıya ait başka mezar taşları da tespit
edilmiştir. Bu mezar taşları, 18. yüzyılın 30’lu yılların sonrasına aittir. Mezar taşlarından birisinin
kitabesi ve tam tarihi bulunmaktadır – 1719 (Hicri 1132). Kitabesi olan ve daha iyi durumda benzer Türk
mezar taşları, Novocherkassk Don Kazakları müzesinde muhafaza edilmektedir.(Resim 13)
Azov Müzesi Osmanlı koleksiyonu etnografik bölümü, kadife, atlas ve Tokat şehrinden getirilen
ahşap baskı Tokat yazmaları ve diğer Türk kumaşlarını sergilemektedir (Resim 16). Tokat kumaşları,
250 yıl sonra Türkiye’den Rusya’ya geri dönen Nekrasov Kazakları geleneksel kıyafetlerinde yer almış
ve günümüze kadar gelmiştir (İbrahimzade, Gusach: 2015, sayfa 26-37). (Resim 14).
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KALIP KABARTMALI SELÇUKLU SERAMİKLERİ
Doç. Dr. Lale AVŞAR
Özet: İslam seramik sanatı açısından Selçuklu Çağı son derece zengin ve başarılı atılımlarla seçilir. Bu
dönemin 2. Seramik Devrimi olarak tanımlanması sadece silisli beyaz bünye ve sıraltı tekniğine borçlu
değildir. Teknik çeşitliliği ve sanatsal içerik, motif ve ikonografi olgunluğu ile resimsel nitelik Selçuklu
seramik sanatını, tarihte var olmuş çok sayıda büyük medeniyetlerin arasında seçkin konuma oturtmaktadır.
Selçuklu ustaları teslim aldıkları seramik mirasın hiçbir teknik uygulamasını geri çevirmemiş, hepsini var
olan düzeyden çok daha yükseğe taşımış, ayrıca onlara yenilerini ekleyerek teknik çeşitlilikte zirveye
ulaştırmıştır. Yakın kültürler arasında, ne Antik Yunan, ne Roma ve Bizans, ne İran’ın Sasani, İlhanlı veya
Safevi, ne Emevi veya Abbasi, ne de Osmanlı kültüründe Selçuklunun sahip olduğu seramik sanatındaki
teknik çeşitliliğine rastlanmamaktadır. Bilimsel kaynaklarda gözden kaçırılan bu hususun kaynağını,
Selçuklu Türkmenlerinin gelmiş oldukları coğrafyada ve onların kültürel birikiminde aramak yanlış olmaz.
Bildiride Selçuklu çağında yaygın kullanılan, kalıp kabartmalı tekniğin bölgesel kaynağı, tarihi gelişimi ve
İslam seramik sanatındaki durumu gözden geçirilerek, Selçuklu çağındaki uygulama alanı genel hatlarıyla
değerlendirilmeğe çalışılmıştır. Ayrıca giriş bölümünde kabartma kelimesi terminolojik açıdan tahlil edilerek,
mevcut anlam içeriği irdelenmiş ve amaca yönelik daha belirgin bir kullanım şekli teklif edilmiştir.
Anahtar kelimeler: Selçuklu seramik sanatı, kalıp kabartmalı teknik
Seljuk Ceramics with Moulding Decoration
Abstract: Seljuk Age in terms of Islamic ceramic art draws attention with extremely rich and successful
development. This period is defined as the second ceramic revolution is not only thanks to white structure
with silica and underglaze techniques. Seljuk ceramic art is sat on exclusive location between many great
civilizations which existed in history by technical diversity and art content, motifs and iconography maturity
with painterly quality. Any technical applications of ceramic heritage was no refused by seljuk ceramic
masters, all of them carried much higher then the existing level, also reached peak of technical diversity by
adding new ones. Technical diversity in ceramic art which owned by Seljuks isn’t encountered nor ancient
Greek or Roman, nor Sassanian, Ilkhanid or Safavid of Iran, nor Emevi or Abbasid, nor Ottoman culture
between close culture. Source of this issue which overlook in the scientific literature searched in geography
where come from Seljuk Turkmen and their culturel saving is not wrong.
In paper, by looking over regional source, historical development and situation in Islamic ceramic art of
moulding decoration technique was tired to research with general situation of execution area at Seljuk period.
Existing meaning have researched and offered more specific use by analysing the word relief in terms of
terminology at opening chapter.
Keywords: Seljuk ceramic art, moulding decoration technique

Giriş
Seramikte kalıp kabartma tekniğinin tarihi Eski Mısır ve Mezopotamya, Anadolu’da ise Hitit ve
Friklere kadar inmektedir (Sevin: 2003, s. 253-256, 261). Bu çağlardan itibaren teknik, farklı kültürlerde
çeşitli vesilelerle uygulanarak geliştirilmiş ve günümüzde endüstriyel seri seramik üretimin temel yapım
şekli haline gelmiştir. Çark üzerinde kalıpta biçimlendirme, Roma’da ana üretim yöntemi olsa da, İslam
ustalarının bu tekniği Çin’den almış olmaları ilginçtir (Hallet: 2010, pp. 75-81). Kültür alanındaki
gelişmelerin karmaşık ve beklenmedik mantığı bu olay timsalinde çok güzel örneklenmektedir.
İslam ustalarının kalıp tekniğiyle tanışması Sasani İran seramik geleneğine borçlu olmalıdır.
Emevi çağından itibaren kalıp kırmızı çamurdan yapılmış, hem sırsız hem de sırlı seramiklerin üretiminde
kullanılmıştır (Jenkins: 1983, p. 5). Sürekliliğiyle seçilen bu gelenek Selçuklu çağına vardığında, artık
lüks üretimin tek malzemesi olan silisli kompozit çamur için tatbik edilmeğe başlar.
Selçuklu ustalarının kalıp şekillendirme yöntemini kap kacak, biblo ve mimari seramiklerin
üretiminde seve seve kullanılması, toplumda rağbet görmesiyle ilişkili olmalıdır. Yaygın kullanımın olası
bir diğer nedeni ise, kalıp tekniğinin hem biçimlendirme hem de kabartmalı süsleme işlemini tek
uygulamayla gerçekleştirmesine olanak tanımasıdır. Araştırmacılara göre maden ve cam ürünlerin kalıpta
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şekillendirilmesiyle aynı mantığı takip eden seramik üretiminde, ortak form ve süsleme gibi hususlar
farklı dallar arasındaki karşılıklı etkileşimle açıklanmalıdır (Rogers: 2010, s.109).
Günümüze ulaşan çok sayıda örnek, Ortaçağ İslam seramik sanatında kalıp kabartmalı
süslemelerin sırsız seramiklerde görülmeğe başladığını, zamanla monokrom sırlı ürünlerde devam
ettiğini, Selçuklu çağında ise mevcut olan hemen hemen tüm tekniklerle bir arada kullanıldığını ortaya
koyar. Kabartmalı çift cidarlı ajur, monokrom sırlı, sıraltı, lüster, minai, Lakabi ve lajvardina seramikler
bu tekniğin yaygınlığı konusunda fikir suna bilir.
Bu türden kap kacak hem Büyük Selçuklu İran, hem Anadolu Selçuklu, hem de Eyyubi Çağı
(1169-1260) Suriye topraklarında bulunmuş ve büyük ihtimalle yerli ustalar tarafından üretilmiştir
(Jenkins-Madina: 2006, pp. 186-87). Bunların form ve dekorlarındaki benzerlik ortak ekolün ürünleri
olduğundan kaynaklanır.
Terminoloji
Türk Dil Kurumu sözlüğü kabartma veya kabartmalı sıfatının anlamını girintili çıkıntılı yüzey
olarak tanımlar (http://tdk.gov.tr/). Seramik üretimi açısından bu tanımın belirsizliği, seramik
uygulamalarda yüzeyde kabartma oluşturmanın çeşitli yöntemlerle yapılabilmesiyle bağlantılıdır. Astar
akıtma veya slip, kesme, kazıma, derin sgraffito veya champleve, aplike, mühür basılı gibi süsleme
teknikleri, seramik zeminde yükseklik farkının ortaya çıkmasını sağlar. Bu durumda konumuz olan
kalıpta şekillendirerek kabartma oluşturma tekniği için özel bir tanım şekli veya terim kullanılmak
yerinde olurdu. Metinde bu türden süslemeler kalıp kabartmalı olarak adlandırılmakta ve bu tanım
İngilizce kaynaklardaki moulding decoration terimine karşılık gelmektedir (Rice, 1977: 38, res. 31;
Watson: 2004, pp. 95, 175; Lane: 1939, pp. 56-65 (56)).
Selçuklu seramiklerinde kalıp kabartma.
İslam seramik sanatında kabartmalı dekorun, en erken çağlardan itibaren büyük rağbet gördüğü
anlaşılır. Önceleri kazıma, mühür baskı ve aplike yöntemiyle oluşturulan kabartmalı süslemelerin,
yüzeydeki rastgele oluşumu zaman geçtikçe, daha muntazam ve estetik açıdan daha olgun bir düzen
oluşturan tekniğe ihtiyacı doğurmuş olmalıydı. Kalıpta şekillendirme bu anlamda mükemmel bir çözüm
sunmakta ve ayrıca seri üretim için geniş olanaklara sahip olmaktadır.
Bu tekniğin Selçuklu çağındaki yaygınlığı bir başka nedenden de kaynaklanmış olmalıydı.
Bilindiği gibi İslam coğrafyasında 12.yy. son çeyreğinde ortaya çıkan silisli bünye, kısa süre zarfında lüks
imalatın ana malzemesi haline gelerek, kırmızı çamuru gündelik kullanım eşyası üretimi alanına itmiştir.
Yeni bünyenin içeriği konusunda en erken kaynak kabul edilen Ebul Kasım’a göre, %80-85 oranında
kuvarstan oluşan bu çamurun fazla plastik olmadığı bir gerçektir. Bu durum çarkta şekillendirmeği
olanaksız kılarak kalıp tekniğinin önemini daha da artırmış olmalıydı. Gövdenin ağırlığını destekleyen
kalıp, daha ince cidarlı ve dolayısıyla daha saydam gövdeli seramikler yapmağa imkân yaratarak,
kabartmalı süslemenin de yapımla beraber gerçekleşmesini sağlıyordu.
Selçuklu seramikleri arasında kalıp kabartmalı süsleme, en çok sırsız ürünlerde karşımıza
çıkmaktadır. Gruplandırmalarda kaba ürün sınıfına dâhil edilen sırsız Ortaçağ İslam seramikleri arasında,
kalıp kabartmalı ürünler en nitelikli işçiliğe sahip olanlardır ve sırsızlar arasında lüks ürün olarak
değerlendirile bilirler. Matara, testi, sürahi, kandil gibi formlar kalıp tekniğiyle yapılmıştır. Bunların
arasında hem boyutları hem de ayrıntılı süslemeleriyle seçilen büyük boy Selçuklu küplerinin, dışa dönük
ağız kenarı, boğaz kısmını ikinci süslü gömlek veya yaka halinde dıştan desteklemektedir. Ajur, kalıp
kabartma, mühür baskı ve aplikeden oluşan bu süslemelerde Selçuklu insan ikonografisi kendini tüm
ihtişamıyla sergiler. Elinde kadeh tutarak tahtta bağdaş kurarak oturan hükümdar, sarayda müzikli
eğlence partileri, ayakta duran muhafız figürleri kuş, aslan, harpi, sfenks, grifon gibi koruyucu ruh, güç ve
kudret simgesi olan canlı ve yaratıklarla çevrelenmektedir. Klasik Orta Asya Türk tipini canlandıran insan
betimlemeleri, bir zaman «Moğol yüzlü» olarak tanımlanmış ve seramiklerin Hint veya Çin sanatı etkisi
altında yapıldığı iddia edilmiştir (Reitlinger:1951, pp. 11-22). (Res.1)
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Resim. 1. Sırsız Selçuklu küplerinin kalıp kabartmalı boğaz kısmı kırığı. Baghdad Museum.
(NO. A.M. 5706. (Gerald Reitlinger’den).
Çoğu zaman sırsız seramiklerin formlarını tekrarlayan, monokrom sırlı Selçuklu seramiklerinde
alkali sırların kullanılması, bünyenin silisli çamurdan yapılmasıyla ilintili olmalıdır. Bunun dışında tüm
işlem sırası, sırsız imalatta olduğu gibi devam eder, gövde iki farklı kalıpta oluşturulan iki yarım kürenin
birleştirilmesiyle elde edildikten sonra, taban ve boğaz kısımları çarkta, kulp ise elde şekillendirilerek
gövdeye eklenmektedir. Günümüze ulaşan bazı örneklerde, gövde kısmının aynı kalıpta yapıldığını
görüyoruz. Bu durumda işlemin ard arda aynı kalıba bastırılarak elde edildiğini tahmin ede biliriz.
Günümüzden farklı olarak Ortaçağ Selçuklu ustalarının sırlamanı, iyi kurutulmuş ham bünye üzerine
yaptığını Ebul Kasim’in defterlerindeki notlardan anlıyoruz (Tuna: 2002). Daha ekonomik imalat imkânı
sunan bu uygulama, yazarın lüsterli ve minai seramikler için iki pişirimli ürünler şeklindeki
tanımlamasıyla desteklenir.
Monokrom sırlı Selçuklu seramiklerinde, en yaygın uygulanan turkuaz sır dışında kobalt mavisi,
mangan moru ve sarı renkli sırlar da tatbik edilmiştir. Ortaçağ İslam sırlı seramik kaplardaki tabanın ve
yakın çevresinin sırsız halde bırakılması, sırın ise tabana yakın alanlara akarak damlalar halinde
toplanması bir nevi tanı niteliği taşır.
Monokrom sırlıların bir alt grubunu oluşturan Selçuklu Beyazları ise muhtemelen Çin’in Sung
dönemi porselenlerine özenerek ortaya çıkmıştır (Fehervari: 2000, p. 96). Silisli beyaz çamurdan ince
cidarlı olarak yapılan bu seramikler, saydam renksiz sırla kaplanmış ve ışık geçirgenlikleriyle gerçekten
porselenlere çok benzemektedir. Ustaların kimi zaman gövdede açtıkları küçük “pirinç” delikler, sırlama
sırasında saydam sırla kaplanarak bu özelliği daha da artırmakta ve seramik formun zemin üzerinden
adeta havalanmakta oldukları etkisini yaratmaktadır.
Selçuklu seramik sanatında sıraltı boyama belki en yaygın tatbik edilen tekniklerdendir. Bu
dönemde çok sevilen kobalt mavisi ve siyah boyanın çeşitli kombinasyonları, saydam renksiz sır altına
uygulanırken, türkuaz saydam sır altına tek siyah renk boyama yapılıyordu (Lane: 1965, pls. 84-91;
Grube: 1976, pp. 184-94). Ustalar, kobalt mavisinin sır altındaki sulu boya benzeri yayılma etkisini
bilinçli şekilde kullanarak, ona karşın sabit duran siyah pigmenti süslemede zıtlık oluşturma namına
büyük maharetle istifade ederelerdi. Bu örneklerde süsleme yapan kişilerin, resim becerisi belki de en
bariz şekilde kendini ortaya koymaktadır. Çizgilerin gerginlik oluşturmadan rahat ve serbest akışı,
geometrik, bitkisel ve hayvansal motifleri son derece inandırıcı ve etkileyici yapar. 12.yy. sonu-13.yy. I.
yarısında sırlatı dekorun lüster boyamayla bir arada kullanılması yaygınlaşmaktadır. Günümüze ulaşan bu
türden örnekler İran ve Suriye merkezlerinde benzer üretimin eş zamanlı gerçekleştiğini ortaya
koymaktadır.
Sıraltı tekniğinde süslenmiş Selçuklu seramikleri arasında kalıp kabartmalı formlar, biçimsel
açıdan en komplike örnekleri oluşturmaktadır. Bunları sade ve çift cidarlı olmak üzere iki gruba
ayrıştırmak mümkündür. Son derece zorlu bir işlem silsilesi sonucu, ortaya çıkan çift cidarlı Selçuklu
seramikleri üzerindeki ajur (delik işi) süslemesi, onlara dantelimsi zariflik ve incelik kazandırır
(Веймарн:1974, res. 138).
Üretim zorluğu açısından bu grup eserler dünya seramik sanatında çok özel bir yer işkâl
etmektedir. Bunların ince ve ajur cidarı, fırınlama sırasında pek çoğunun çökerek kırılmasına neden
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olmuş olmalıydı. Bu nedenle Selçuklu lüks imalatı arasındaki bu seramikleri, en değerli ürünler kabul
etmek yerinde olur (Grube, 1976, p. 188 n. 2). (Res.2)

Res. 2. İran Kaşan üretimi olan bu horoz başlı sürahiler 12.yy. II. yarısından 13.yy. başlarına
doğru büyük rağbet görmüş olmalıdır. Soldaki çift cidarlı kobalt mavisi ve siyah sıraltı ve lüster süslemeli
bir sürahi; sağda benzer forma sahip sıraltı süslemeli bir diğer sürahi. Her iki seramik kap saydam türkuaz
sırla kaplanmıştır (E-kaynak).
Selçuklu seramik sanatının en değerli iki tekniği temsil eden lüster ve minailerin üretimi 12.yy. II
yarısı-13.yy. başı olarak Moğol çağı öncesine kadar devam etmiştir. İslam seramik sanatı mirası olan
lüster boyama, Selçuklu çağında aşamalı gelişim yaşayarak, Kaşan üslubu olarak adlanan çok özel bir
estetiğe ulaştırılmıştır (Watson, 2004: 347). Minai ise Selçuklu çağının özgün buluşu olmuş ve iki
kademeli pişirimle polikrom görüntüye ulaşmıştır. Her iki grup ürünlerde görülen kalıp kabartma bu
eserlerin görsel etkisini daha zorlu ve komplike bir düzeye ulaştırmaktakadır. (Res.3)

Res. 3. Selçuklu çağına ait iki kalıp kabartmalı şişe. Sol turkuaz sırlı örnek minai tekniğinde
süslenmiş, sır üzerine lüster boya uygulanmıştır (Sotheby's. Arts of the Islamic World, Londres, 22 avr.
2015); Sağdaki örnekte ise lüster boyama kabartmalı plastiği takip ederek oluşan madalyonlarda figüratif
düzenlemeler oluşturmaktadır (harvardartmuseums.org).
Sonuç
Selçuklu seramik sanatında kalıp kabartmalı tekniğinin yaygın kullanımı, bu yöntemin sunduğu
imkânlarda saklı olmalıdır. Bir kere yapılan model, kalıp üzerinden alınan dış kalıplar aynı formun
defalarca tekrar biçimlendirilmesine olanak tanımaktadır. Model kalıp üzerinde yapılan kabartmalar ise,
seramik gövdenin eşit zamanlı olarak hem biçimlendirme hem de süslemesine yol açar. Selçuklu
ustalarının kalıp kabartmalı plastikle beraber olarak ajur, sıraltı, lüster ve minai süslemeleri eklemesi ise
teknik açıdan son derece zorlu, sanatsal açıdan ise üstün estetiğe sahip eserler ortaya koymasını
sağlamıştır.
KAYNAKÇA
Fehervari, G. (2000). Ceramics of the İslamic World in the Tareq Rajab Museum. London, New York: İ.B.Tauris
Publishers.

191
Doç. Dr. Lale AVŞAR / Kalıp Kabartmalı Selçuklu Seramikleri
Grube, E. (1976). Islamic Pottery of the Eighth to the Fifteenth Century in the Keir Collection, London: Faber &
Faber.
Hallet,J. (2010). “Pearl Cup Like the Moon. The Abbasid Recepition of Chinese Ceramics”, Krahl, Regina,
Shipwrecked: Tang treasures and monsoon winds, Singapore: Smithsonian Institution
Jenkins, M. (1983). "Islamic Pottery: A Brief History", The Metropolitan Museum of Art Bulletin, v. 40, no. 4
(Spring, 1983).
Jenkins-Madina, M. (2006). Raqqa Revisited: Ceramics of Ayyubid Syria (Metropolitan Museum of Art Series),
New-York: Yale University Press.
Lane, A. (1965). Early Islamic Pottery, 5th ed., London: Faber & Faber.
Reitlinger, G. (1951). “Unglazed Relief Pottery from Northern Mesopotamia”, Ars Islamica, Vol. 15/16 (1951), pp.
11-22
Sevin,V.(2003). Atlaslı Büyük Uygarlıklar Ansiklopedisi Eski Anadolu ve Trakya Başlangıçtan Pers Egemenliğine
Kadar, İstanbul: İletişim yayınları.
Tuna, T. (2002). Ebul Kasım çini defteri’nin teknolojik analii. YYLT, Marmara Üniversitesi SBE, İstanbul.
Watson,O. (2004). Ceramic From islamic Lands, London: Thimes & Hudson.
Веймарн, Б. В. (1974).Искусство Aрабских стран и Ирана VII-XVII веков, Mосква: "Искусство".

192
III. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu

ӘЛЕМ ТАНЫҒАН ҚАЗАҚСТАН ЖӘНЕ ҚАЗАҚСТАН ТӘУЕЛСІЗДІГІНЕ 25 ЖЫЛ
Ләзиза НҰРПЕЙІС
Түйіндеме: Қанатын кеңге жайған жас, балауса Қазақстан мемлекеті Тәуелсіздік алған жиырма бес
жылдың ішінде тамырын тереңге жіберген алып бәйтеректей дүниенің төрт бұрышын шарлап,
терезесі тең, өзгелермен иық қағыстыра бәсекеге түсе алатын, мемлекеттің мемлекет ретінде танитын
барлық белгілеріне жауап бере алатын, атап айтқанда, атадан-балаға мирас болып қалған ұлан байтақ
жердің
иесі екенін шекара белдеулерімен белгілеп, меншіктеген заңды қожасы, тұғырлы
тұғыры(туы), еңселі елтаңбасы, айбынды әнұраны асқақтаған, Мемлекттік тілі бар өр де өршіл екенін
паш ете білді. Басқасын былай қойғанда, небәрі он үш-он төрт жылдың ішінде Қазақстанның екінші
астанасын тұрғызу, Біріккен Ұлттар Ұйымына мүше болу, Еуразиялық Ұлттық Қауіпсіздік Ұйымына
төрағалық етіп, Астана қаласында тоқсанға жуық мемлекет басшыларының басын қосып, Саммит
өткізуі, Діни конвенцияға басшылық жасауы, 2011 жылдың 7-21 қаңтар аралығында елдің бас
қалалары Астана мен Алматыда ҮІІ Қысқы Азияда олимпиадасын сәтті өткізуі, сондай-ақ, іріліұсақты кездесулер, мемлекеттер арасындағы түрлі келісімдер мен келіссөздердің дұрыс шешім тауып,
халық мүддесіне қызмет етуі- бірлігі жарасқан Қазақстан мемлекетінің әлем алдыңдағы абыройы.
Кілт сөздер: Қазақстан, Тәуелсіздік, Қазақстан тарихы
The World Known Kazakhstan 25th Anniversary of Kazakhstan Independence
Abstract: Kazakhstan is a country with a rich historical and cultural past. Its geographical and geopolitical
situation has played a significant role in promoting the development of Kazakhstan. Being located in the
center of Eurasia, Kazakhstan has long been at the intersection of ancient world civilization and at the
crossroads of major transport arteries. Thus it has been a site for a negotiation of social and economic,
cultural and ideological relations between East and West, North and South, between Europe and Asia. At
different stages in history, Kazakhstan has been home to many nations with distinctive cultural histories
which have, in turn, been absorbed into modern Kazakhstan. In 1991, following the disintegration of the
Soviet Union, Kazakhstan became an independent sovereign state. In October 1997 President N. Nazarbayev
addressed the people of Kazakhstan with a message spelling out the 'Country Development Strategy till
2030'. This paper analyses the Modern History of independent Kazakhstan and sets out the major thrusts of
the country's development for the forthcoming 30 years. These days, the republic is facing a qualitatively
new challenge, the need to reach a certain level of well-being among the citizens, which will allow
Kazakhstan to enter the TOP-30 of the most well developed counties in the world by the end of 2050. This
result could be achieved by applying a country model of development, which fully justified itself. Strong
social policy, social stability as well as ethnic harmony – that is the foundation of modern Kazakhstan.
Keywords: Kazakhstan, Independence, Kazak history

Биылғы 2016 жыл өзіндік ерекшелігімен тарих қойнауына алтын әріптермен әдіптеліп еңбек.
Тіршілік заңдылықтарына сүйенсек, әр дәуірдің, әр кезеңнің, әр уақыттың өзіне ғана тән сыр
сипаты, құпиясы, арқалар жүгі, қанжығаға байлар сыбағасы болады. Оның нәзік иірімдерге
құрылған қыр-сыры мен тылсым табиғатын ұғынып, түсінуге адам ғұмырының жету-жетпеуі
жұмбақ күйінде қалып отыр.
Сонау Алтай өңірінен Сарыарқа төсіне дейінгі ұлан ғайыр өлкені алып жатқан мемлекет
ауқымының жер кеңдігі, табиғат сыйға тартқан жер асты байлығы, көркем де сұлу табиғат
көріністері қараған жанның көңілін тойдырып, көз жауын алары айтпаса да түсінікті. Осындай
көрген адам қызығарлық жанға жайлы мекенде бүгінгі күнде бір отбасы мүшелеріндей тату-тәтті,
өзара түсіністікте жүз отыздан аса ұлттар мен ұлыс өкілдері мамыражай күн кешуде. Мұндай
татулық пен бірлік, ынтымақтастық пен сыйласымдылыққа қол жеткізуде жергілікті ұлттың
атадан балаға дарыған кішіпейілділік, қарапайымдылық, кең жүректілік пен қонақжайлылығының
көрінісі. Жаратқан ием Қазақстандықтарға несібе қоржының молынан берсе, адамның адамға
деген құрмет ілтипаты мен ізгілік, инабаттылық көрсету, оларға жүрек жылуын төгу, адами
тұрғыдан жеке басты қадірлеу, әрбір жеке тұлғаның дара қасиеттерін дәріптеу, өзара сенім,
сыйласымдылық сынды қасиеттерді де молынан дарытқан. Осы аталған қасиеттер қазақ жерін
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пана тұтқан әр ұлт өкілінің мемлекетті өркендету мен көркейту жолындағы әрбір қадамына
ашылған даңғыл жол. Таза жүрек, кең пейіл, шынайылық пен табиғилық- адам болмысының биік
көрінісі.
Тарих қойнауы шым-шытырық бедерленген, күрмеуі қиын парақтарға толы. Адамзат
баласының жүріп өткен сүрлеу соқпақтары, бабалар салған сара жол, келешек ұрпаққа қалдырар
дара жол жиектері уақыт сыны ұсынған өрнектермен кестеленген. «Адамның басы-алланың добы»
ұғымының астарындағы терең философиялық ой «өмір» атты теңіздің тереңдігін өлшеуге, жалған
дүние сырын екшеуге себепші. Ғасырлардан-ғасырларға, кезеңдерден-кезеңдерге созылған
қантөгістер, талас-тартыс, бір елді екінші елдің басып алуы, жеңілген әлсіздерге бодандық
қамытын кигізу секілді адам жаны түршігерлік жауыздыққа бару-тойымсыздық пен қомағайлық,
пендешілік пен ынсапсыздық белгісі екенін бүгінгі бейбіт заманда түсінбеген, түсінгісі
келмегендерге айтар дауа жоқ. Күнделікті ақпарат көздерінде айтылып жатқан жантүршігерлік
оқиғалар мен жағдаяттар ағыны әлі де болса адам санасының өмірге, қоршаған ортаға, қоғамға
деген көзқарасына сілкініс қажеттігін растайды.
Ұлттың өз мәдениетін, дәстүрін, салт-санасын жалпы адамзаттық құндылықтарға
бағытталған өз тәжірибесі негізінде тануына мүмкіндік бермей билеуші формациялардың белгілеп
берген жасанды шындығы негізінде тануына мәжбүр ету ұлттық эволюциялық дамуын тежеп,
ұлттық сананың деградацияға апарып соққаны ақиқат.
Ұлттық сана сілкінісі бір ғасырда бір, ары кеткенде екі-ақ рет қайталанатын құбылыс.
Мысалы, Қазақстан тарихындағы 1916 жылғы ұлт-азаттық көтеріліс пен 1986 жылғы желтоқсан
көтерілісінің арасы тура 70 жыл. Ал кеңестік жүйенің үстемдік құрған уақыты да 70 жыл.
Сәйкестік пе, әлде, кездейсоқтық па? Ойланып қараған жанға ұлт үшін болған күрес төркінінде
терең сыр құпиясын ашар жұмбақ шешуінің кілтін табу міндеті тұр.
Атойлап ұрандаған көкбөрі ұрпағының қайсар да қайтпас батырлығы, жер жаҺанды дүр
сілкіндірген зор дауысы мен өжеттігі, көзін ойып, тілін кесіп алған азаптауға төзген табандылығы
өзге емес өзімізге ғана тән ерлік болса керек. [1]
Көк бөрінің көк тіреген ұланы ем
Қазақ атты мендегі бір бар әлем.
Кең даланың тағысы боп жаралған,
Бақытыма туылғанмын, сірә мен.
Еркіндікке елегізіп келген ем,
Қазағымның қайратына сенбек ем.
Алашыма арыстан боп ақырып,
Айбатына айбар шегіп дем берем.
Сан ғасырлар бойы аңсаған Егемендік ескегі қолымызға оңайшылықпен тимегені
баршамызға аян. Күрмеуі қиын тіршілік тауқыметін бастан кешіру, ұрпақ келешегі жолындағы
жанқиярлық қиян кескі соғыс, шабыстар, жер, жесір дауы, дін, діл, тіл тағдыры тоғыса келе
түйенің қомы, жылқының жалында жүруге мәжбүр етті. Осыншалық бітпес шайқас, таусылмас
тартыс, төгілген қанның есебінде шек болмады. Дүние бір орнында тұрмайды. Уақыт өте келе бәрі
біртіндеп орнына келетіндігі дәлелденіп отыр.
Қай кезде де болмасын қоғамның қауіпсіздігі- мемлекет пен оның халқы. Ол, ең алдымен,
мемлекет шекарасының нақтылануымен өлшенеді. Тәуелсіз елдің тұғырлы қазығы қағылып,
шекара аумағы белгіленген бақытты сәт ХХI ғасыр ұрпағының қанжығасына байланды. Осы
сәттен бастап Қазақстан мемлекетінің ұлттық тарихы жайында мақтанышпен айтуға болады.
Найзаның ұшы, білектің күшімен қасық қаны қалғанша ұлтарақтай жер үшін жан алып, жан
беріскен ата-баба рухы өскелең ұрпағымыздың мықты да мығым, қайратты да қажырлы, табанды
да төзімді болып өсулеріне тікелей ықпал етіп, сан ғасырлар бойы армандаған Тәуелсіздіктің
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тұғырын нығайтуға ауқымды да қомақты үлес қосуға мүмкіндік туғызуда. Тәуелсіздік алған
алғашқы жылдардағы экономикалық қиындықтарға қарамастан, Президент Н.Ә.Назарбаев
ұстанған саяси сара жолдың дұрыс бағытқа бағытталып, егемен елдің ерікті ұл-қыздарын білім
нәрімен сусындату мақсатында шет мемлекеттердің жоғары оқу орындарында оқытуы, жас
кадрларды шет елдерде тағылымнамадан өткізуі, мемлекет оқу орындары арасындағы өзара
тәжірибе алмасу үрдісін жетілдіру жолдары тағы басқа толып жатқан қыруар жұмыстардың басын
қайтару кез келгеннің қолынан келе бермесі анық.
1994 жылдан бастап дарынды жастар үшін қолға алынған «Болашақ» бағдарламасы
экономика мен техника, халықаралық қатынастар салаларына аса мән бере отырып, еліміздің
қарқынды даму жолдарын қамтитын үлкенді-кішілі түйткіл мәселелерді тұтастай қамтуға
тырысқан кешенді ізденіс бұл күндері жемісін бере бастады. Заманауи талап сұранысына
толыққанды жауап бере алатын, қажет болған жағдайда бәсекелестік мәрелерін бағындыра алатын
талапты да алғыр өскіндердің өсіп келе жатқаны жүрекке жылылық, көңілге қуаныш сыйлайды.
Тәуелсіздік алған небәрі жиырма жылдың ішінде Қазақстан мемлекетін әлем танып,
мойындады десек, артық айтқандық емес. Тәуелсіздігімізді ең бірінші болып мойындаған (үш
сағаттың ішінде) түбі бір түрік бауырларымыз. Кезінде Ата Түрік: « Ұлтқа қожалық жасауға
болмайды, оған тек қызмет етуге ғана болады. Ұлтқа қызмет еткен жасай білген адам ғана оның
қожасы бола алады» десе, [2] кезекті бір сөзінде: «Тарих – өзгермейтін шындық.»[2] деген сөзі
бұрмаланған тарихқа қойылған нүкте болып есептеледі. Ұлтжанды, қайсар ұлдың сол кездерде
көрегендікпен айтқан ойы Тәуелсіздіктің тылсым таңында шындыққа айналып отырғаны сүйсіне
қарауға тұрарлық.
Ата Түрікпен саяси көзқарасы үндес, өмірлік ұстанымы бағыттас, поэзия пайғамбарына
баланған, жырдан маржан түзіп, жыр кестелерін көркем картина мен музыкаға айналдырған жыр
дүлділі әрі жампозы Мағжан Жұмабайұлы: «Елдің елдігін сақтайтын-әдебиеті, тарихы, жолжорасы»[3]- деп айтқаны, кейінгі бір жан күйзелісінде жүректі жарып шыққан ащы запыранға
ұласады:
Не көрсем де алаш үшін көргенім,
Маған артық ұлтым үшін өлгенім.
Мен өлсем де, алаш өлмес, көркейер,
Істей берсін қолдарынан келгенін.
Қалың елім, қалың қара ағашым,
Қайраты мол айбынды ел алашым!
Өзі-ақ құлар, сырың берме, сабыр қыл,
Ақымақтар байқамаған шамасын.[4; 52]
Дүние жүзін шарпыған экономикалық дағдарысқа қарамастан, Қазақстан мемлекеті буыны
бекіп, бұғанағы қатқан жас, балаң қалпында қарышты қадаммен ілгері жылжуда. Экономиклық
қиындықтан шығудың жалғыз жолы- іздену мен білім беруді жетілдірудің жан-жақты жолдары
мен тетіктерін қарастыру. Ел өңірлерінде зияткерлік оқу орындары мен дарынды балаларға
арналған арнайы оқу ошақтар санын арттыру, интеллектуалдық ұлт қалыптастыру идеясын
жетілдіру, білікті кадрлар даярлау мәселесіндегі түйткілді түйіндерді шешу, бала тәрбиелеудегі
ата-ана жауапкершілігін күшейту, халық сана-сезіміне Тәуелсіздік қадірін сіңіру т.б.
Осы тұста классик жазушы М. О. Әуезовтің: «Ұлт пен ұлтты, ел мен елді теңестіретін бір-ақ
нәрсе-білім»[5] деген көрегендікпен айтқан даналық сөзі мемлекеттер арасындағы байланысты
нығайтудағы, соның ішінде, түбі бір түркі бауырларын етене жақындастырудың үзілмес көпірі
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іспетті. Демек, төрт құбыласы тең, қажет кезде әлеуметтік-экономикалық, мәдени бәсекелестікке
түсе алатын дербес мемлекеттің білім беру жүйесінде жаҺандану заманына жауап бере алатын
тың төңкерістердің болуы қажет. Тәуелсіздікке қол жеткізген алғашқы жылдардың өзінде-ақ
зиялы қауым, қалың көпшілік ел ертеңі қандай болу керек деген сауалға тынымсыз жауап іздеді.
Бұл жағдай еліміздегі оқу-ағарту саласында да айрықша байқалды. Басы ашық мәселе-өз ұрпағына
сапалы білім, саналы тәрбие бере алған елдің ғана ертеңі жарқын, көкжиегі кең болмақ. Осы
негізде еліміздегі белді ғалымдар мен тәжірибелі әдіскерлердің, мектеп мұғалімдерінің қолға
алуымен болашақ қазақ мектебінің үлгісі (модел) ізделді. Осы ізденістер нәтижесінде «Жалпы
білім беретін қазақ орта мектебінің концепциясы», бірқатар пәндерді оқытуға арналған
концепциялар (1991ж.) дүниеге келді. [6]
1991жылдан 2001жыл аралығында елдегі мектептер қоғамдағы түбірлі өзгерістерге орай
өтпелі бағдарлама негізінде білім берсе, 2001жылдан бастап тұрақталған бағдарлама бойынша
жаңа буын оқулықтарымен оқытыла бастады. Жаңа буын оқулықтарының алғашқы нұсқаларында
білімнің теориялық жақтарына нұсқан келмейтін бірлі-жарым кемшіліктер кеткенімен, уақыт өте
келе оларды жоюдың жолдары жан-жақты жетілдірілуде.
Алдыңғы қатарлы дүниежүзілік озық тәжірибеге негізделген 12 жылдық білім беру жүйесіне
көшу мәселесі көптен бері талдап-таразыланып, республика аумағының түкпір-түкпірінде
эксперименттер жүргізіліп, ауқымды жұмыстар атқарылуда. Елдегі мектептердің материалдықтехникалық базасын әлі де болса күшейту, 12 жылдыққа көшудің алғышарттарын игеру мен
меңгеру тетіктерін қарастыру, жалпы білім беретін мектептерді оқу-әдістемелік кешендермен
жабдықтау т.б. мәселелер өткір күн тәртібінде тұр. Тынымсыз ізденістер нәтижесінде соңғы төртбес жыл көлемінде білім беру саласындағы жетістіктер мен жаңалықтар ауқымы көңіл
қуантарлық. Мәселен, үш тұғырлы тіл саясатының қарқынды өріс алуы, балабақшадан бастап
жоғары оқу орындарына дейін үздіксіз білім беруді жалғастырудың жаңа жүйесін қалыптастыру,
заман сұранысын қанағаттандыратын әрі баланың қабылдауына, түсінуіне, ұғынуына оңтайлы әрі
ұтымды электронды оқулықпен қамту, жеке тұлғаның дара ерекшелігін ұштау мен дамыту
жолдарын қарастыратын шығармашылық жұмыстар топтамасын құрастыру, сайып келгенде, білім
алушының ой-өрісі мен тіл байлығын арттыру, интеллектуалдық шама шарқының шегін байыту,
бәсекеге қабілетті, нарық заманына бейімделген, ұлттық әдет-ғұрып пен салт-сана, дәстүр
игіліктерін бойына сіңіріп, аяғынан нық тұрған, өзіне сенімді шәкірт тәрбиелеу ісінде аға буын
өкілдерінің атқарып жатқан еңбектері шексіз.«Ел болам десең, бесігіңді түзе»[7] деген М.О.
Әуезовтің қанатты сөзі әр қазақтың, соның ішінде, бала тәрбиесімен тікелей айналысатын ата-ана,
тәрбиеші, ұстаздың жүрек түкпірінде құран кәрімдей сайрап жатуы шарт. Әр қазақтың деп
ерекшелеп алып отыруымыздың өзіндік себебі Қазақстан Республикасының Мемлекеттік тіліқазақ тілі. Мемлекет аумағында тұрып жатқан ұлттар мен ұлыс өкілдері, түптеп келгенде, бір тіл,
бір діл төңірегінде топтасқан жағдайда ғана көсегесі көгеріп, ертеңі жарық болмақ. Тәуелсіздік
алғаннан бергі жылдарда талай істің басын қайырып, діттеген, көздеген мақсаттарымызға
жеткенімізбен, әттеген-ай дейтін олқы тұстардың кездесетіндігін де мойындау-азаматтығымызға
сын. Тіл мәселесіне қатысты кемшіліктерді жою-уақыт еншісінде. Кеңестік жүйеде тәрбиеленген
ұрпақ ауыспайынша қазақ тілі мәртебесінің биіктеуі, күрмеуінің шешілуі қиынға соғып тұр. Дей
тұрғанмен, мемлекет тарапынан атқарылып жатқан қыруар жұмыстар, түрлі іс-шаралар аз да болса
нәтижесін көрсетуде. Мысалы, «Мәдени мұра» бағдарламасы аясында жарық көрген түрлі
танымдық-ақпараттық мазмұндағы ғылыми жобалар мен әдеби мұралар, Қазақстан Жазушылар
Одағы тарапынан жарық көрген асыл қазыналар жиынтығы, жекелеген ақын- жазушылар
туындылары тағы басқа толып жатқан дүниелер игі істі шешудің көзі мен құлағына айналды.
Сонымен қатар, түйткілді мәселені шешудегі бұқаралық ақпарат құралдары мен баспасөздің
қосқан үлесі өз алдына бір төбе. Бұған білім беру мекемелері, түрлі қызмет орындарында
атқарылатын жоспарлы іс-шараларды қосыңыз. Әсіресе, Тәуелсіздік алғаннан кейін дүниеге
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келген егеменді елдің ерікті ұл-қыздарының тілі өз ана тілінде шығуы-барлық атқарылған істің
биік шыңы.
Тіркі тектес халықтардың ішінде қазақ пен қырғыз ғана туған тілді ана тілі деп атайды.
Яғни, ақ сүт беріп, түн ұйқысын төрт бөлген асыл анамызды қалай құрметтесек, туған тілді де
солай құрметтеу-перзенттік борыш. Бұған ешкім дау айтпаса керек. Қай мемлекетте тұрсаң, сол
елдің тілін біліп, мәдениетін игеру, оны құрмет тұту заңдық тұрғыда қарастырылған.
Қанатын кеңге жайған жас, балауса Қазақстан мемлекеті Тәуелсіздік алған жиырма жылдың
ішінде тамырын тереңге жіберген алып бәйтеректей дүниенің төрт бұрышын шарлап, терезесі тең,
өзгелермен иық қағыстыра бәсекеге түсе алатын, мемлекеттің мемлекет ретінде танитын барлық
белгілеріне жауап бере алатын, атап айтқанда, атадан-балаға мирас болып қалған ұлан байтақ
жердің иесі екенін шекара белдеулерімен белгілеп, меншіктеген заңды қожасы, тұғырлы
тұғыры(туы), еңселі елтаңбасы, айбынды әнұраны асқақтаған, Мемлекттік тілі бар өр де өршіл
екенін паш ете білді. Басқасын былай қойғанда, небәрі он үш-он төрт жылдың ішінде
Қазақстанның екінші астанасын тұрғызу, Біріккен Ұлттар Ұйымына мүше болу, Еуразиялық
Ұлттық Қауіпсіздік Ұйымына төрағалық етіп, Астана қаласында тоқсанға жуық мемлекет
басшыларының басын қосып, Саммит өткізуі, Діни конвенцияға басшылық жасауы, 2011 жылдың
7-21 қаңтар аралығында елдің бас қалалары Астана мен Алматыда Ү!! Қысқы Азияда
олимпиадасын сәтті өткізуі, сондай-ақ, ірілі-ұсақты кездесулер, мемлекеттер арасындағы түрлі
келісімдер мен келіссөздердің дұрыс шешім тауып, халық мүддесіне қызмет етуі- бірлігі жарасқан
Қазақстан мемлекетінің әлем алдыңдағы абыройы.
Қазақстандықтар үшін Тәуелсіздіктің жиырма жылдығы қарсаңында Алматы қаласында іске
қосылған жерасты жолы (метро) баршаның қуанышына айналды. Дүние жүзінде екі жүзден аса
мемлекет болса, соның қырқында ғана жерасты жолы бар. Сол қырықтың қатарына енген
Қазақстан, ертеңгі күні бәсекеге қабілетті елу елдің ортасынан ойып орын алып, өзіне лайықты
биік белестерді бағындыратындығы даусыз.
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KAZAKİSTAN SİNEMASINDA TARİHİ KONULU FİLMLERLE TARİH BİLİNCİ
OLUŞTURMA GAYRETLERİ
Öğr. Gör. Lokman ZOR
Özet: SSCB’nin bir Sovyet kimliği ve Sovyet tarihi oluşturma politikaları sonucunda birliğe bağlı tüm Türk
Cumhuriyetlerinde olduğu gibi Kazakistan’da da ciddi bir tarih ve kimlik tahribatı yaşanmış, insanların
belleğinde etkisi günümüze kadar süregelen bir karmaşa ortaya çıkmıştır. Sovyet yönetimi süresince kendi
tarihine ait gerçeklerden yoksun bırakılan Kazakistan halkı, bağımsızlık sonrasında Sovyetlerin bu
doğrultudaki tüm olumsuz etkilerini yok etme gayreti içerisine girmiştir. Siyasetçilerden önce aydın ve
sanatçıların gösterdiği çabalar her alanda kendini göstermiştir. Bu bağlamda sinema adamları da çektikleri
filmler aracılığıyla Sovyet yönetiminin tahrip ettiği her türlü değerin yeniden inşasını gerçekleştirmeye gayret
etmişlerdir. Kazakistan tarihine ait çeşitli olayları gerçeklere uygun biçimde anlatmaya, önemli tarihi
kişilikleri doğru tanıtmaya çalışmışlardır. Kazakistan Hükümeti de sinemanın toplum üzerindeki etkisinden
hareketle çeşitli dönemlerde tarihi konulu filmlere maddi destekler sağlamıştır. Bu çalışma, Kazakistan’da
bağımsızlık sonrası çekilen tarihi konulu filmleri ele alarak bu filmler aracılığıyla sistemli bir tarih bilinci
oluşturma gayretini iddialaştırmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Kazakistan Sineması, Tarihi Filmler, Tarih Bilinci, Büyük Tarih, Sovyet Hâkimiyeti,
Gizlenen Gerçekler.
Efforts of Constructing Historical Consciousness through Historical Films in the Cinema of
Kazakhstan
Abstract: Kazakhstan had experienced a serious history and identity destruction that caused the emergence
of a chaos on people’s memories of which impacts continued to the present as in the other Turkic Republics
constituted the USSR as a result of the Soviet policies of creating a Soviet identity and history. People of
Kazakhstan who deprived of their own historical facts during the Soviet rule have started to attempts to wipe
out all negative effects of Soviet policies after the independence. Endeavors of intellectuals and artists before
politicians could be seen in all areas. In this context, movie makers put forth their efforts to re-constitute
values that have been destroyed by the Soviet government through making movies. They worked to instruct
the realities of the history of Kazakhstan and outstanding characters. Kazakh government also financed
historical films with the aim of developing the positive effects of cinema on society. This study claims that
the historical movies which were made in Kazakhstan after the independence are the means of a systematic
construction of historical consciousness.

Giriş
Kazakistan, Rus Çarlığı ve sonrasındaki 70 yıllık SSCB döneminde merkezi yönetim tarafından
uygulanan politikaların yol açtığı siyasi, sosyal ve kültürel bakımdan çok ciddi sorunlarla bağımsızlık
sürecine girmiştir. Bağımsızlığın ilk yıllarında toplumsal yaşamın her alanına yönelik sorunlar söz konusu
olsa da demografik yapı, dil, dini yaşam, kültürel yaşam, kimlik ve ekonomi ile ilgili sorunlar belirgin bir
şekilde öne çıkmaktaydı. Çarlık döneminden itibaren farklı etnik grupları barındıran bir ülke olarak dikkat
çeken Kazakistan, SSCB dönemindeki sürgünler, göçler ve özellikle Khrushchev (Kruşçev)’in “Bakir
Topraklar” adı verilen projesi ile Kazakların dışında çok sayıda etnik grubun yaşadığı bir toprak parçası
haline dönüşmüştür. Bakir Topraklar projesinin uygulanmasından sonra Kazakistan tamamen bir tarım
ülkesi halini almış, farklı sektörlerin gelişmesi ya da ekonomik çeşitliliğin ortaya çıkması mümkün
olmamıştır. Tarım dışındaki alanlarda üretim yapılamaması ve yetişmiş insan gücünün bulunmaması her
alanda Kazakistan’ı dışa bağımlı kılmış, bu durumun sıkıntıları en belirgin şekilde bağımsızlık sonrasında
görülmüştür. Yüz yıldan fazla süredir Rusların bölgedeki hâkimiyeti, SSCB’nin tek tip Sovyet vatandaşı
yaratma siyaseti ve Kazaklardan sonraki en kalabalık etnik topluluğu Rusların oluşturması kültürel
yaşamı tamamen değiştirmiştir. Bu değişim, Kazakistan coğrafyasında ciddi bir dil problemi ortaya
çıkarmış, özellikle kentlerde yaşayan Kazaklar ana dilini bilmeyen ve Rusça konuşan vatandaşlar olarak
bağımsızlık sonrası önemli bir sosyal problemin zeminini oluşturmuştur. Aynı doğrultuda, Sovyet
yönetiminin dine ve milli kimliğe yönelik politikalarının doğurduğu sonuçlar da bağımsızlık sonrasındaki
diğer önemli sorunlar olarak belirgin şekilde öne çıkmıştır.
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Bağımsızlığını elde eden Kazakistan’ın her alanda Sovyetlerin etkisinden kurtularak bir an önce
kurumsal bir yapı tesis etmesi, sorunlarını çözmesi, ulusal kimliğin sınırlarını belirlemesi ve yeni bir
toplumsal yapı oluşturması zorunluluk halini almıştır. Bağımsızlık ilan edildiğinde nüfusunun yarısından
fazlası Kazak olmamasına rağmen devlet kimliği Kazak etnik kökeni üzerine kurulan Kazakistan, aradan
geçen sürede, hızla artan ve çoğunluğu oluşturan Kazak nüfusunun verdiği güçle, devlet kimliğini ulusal
ve etnik kimlikle bağdaştırma eğilimi içerisine girmiştir (Hakim 2009, 52). Bu doğrultuda da öncelikli
olarak tarih bilincinin oluşturulması noktasında adımlar atılmıştır. Çünkü gerek Çarlık Rusya’sında
gerekse Sovyetler döneminde, Orta Asya’daki diğer Türk devletlerinde olduğu gibi Kazakistan’da da en
fazla tahribatın yapıldığı alanlardan biri tarihtir.
Kazakistan’da bağımsızlık sonrasında Kazak kimliğinin ulusal kimliğe dönüştürülmesi
doğrultusunda siyasetçilerden önce Kazak aydınları ve sanatçıları gayret göstermiştir (Hakim 2009, 52).
Fikir ve ifadeleri ile ulusal kimlik inşasını gerçekleştirilmesinde etkili olmaya çalışan aydın ve sanatçılar,
aynı zamanda kişisel uzmanlık alanlarında ortaya koydukları eser ve çalışmalarla da katkı sağlamaya
gayret etmişlerdir. Bu bağlamda Kazakistanlı sinemacıların da önemli katkıları olmuştur.
Kazakistan Sineması’nda Tarihi Konulu Filmler:
Kazakistan sineması bağımsızlığın ilk yıllarında daha çok post-Sovyet, post-sömürge ve postideolojik komplekslerin üstesinden gelme gayretiyle meşgul olmuştur. Yönetmenler bu doğrultuda,
tarihsel gerçeği restore etmek, geçmişin figürlerini ve önemli olaylarını anlatmak için çaba sarf
etmişlerdir: Damir Manabaev’in Kazakistan’daki kolektifleştirme dönemini ele alan filmi Surzhekey, The
Angel of Death / Ölüm Meleği Surjekey (1991), Gennadi Zemel’in Gulag kamplarını anlattığı filmi
Ravenous / Yamyam (1991), Kalykbek Salykov’un ve Kaldybai Abenov’un 1986 yılı Aralık ayının trajik
(Jeltoksan) olaylarını konu alan Lovers of December / Aralık Aşıkları (1992) ve Allazhar / Allajar (1993)
(Abikeyeva 2013, 169), Ardak Amirkulov’un Otrar kentinin Cengiz Han’ın Moğol ordusuna karşı
direnişini anlatan The Fall of Otrar (Death of Otrar) / Otrar’ın Güzü (Otrar’ın Ölümü/Düşüşü) (1991),
Slambek Tauyekel’in Kazak Hanlıklarının birleşmesi için mücadele veren Bayan adında tarihi bir
kahramanı ele alan Batyr Bayan / Bahadır (Kahraman) Bayan (1993) ve Viktor Pusurmanov’un 18.
Yüzyılda Kazakistan Rusya ilişkilerini trajik bir aşk hikayesinin arka planında anlattığı Abulkhair Khan /
Ebulhayır Han (1993) isimli filmleri bu amaca hizmet eden ve henüz bağımsızlığın ilk yıllarında
seyircinin karşısına çıkan tarihi konulu filmlerdir.
Sovyet ideolojisi, Orta Asya ülkelerinin kendi geçmişlerini, kendi yöntemleriyle yorumlamasına ve
sunmasına hiçbir zaman izin vermemiştir. Yapılan tarihi filmler, Sovyet iktidarı dönemiyle sınırlı
tutulmuş, bu durum ancak bağımsızlık sonrasında tamamen değişmiştir. Sovyet baskı ve kontrolünden
kurtulan Kazakistan sinema adamları bağımsızlık sonrasında çok sayıda tarihi konulu film çekmişlerdir.
Kazak sinema tarihçisi ve film eleştirmeni Gülnara Abikeyeva, bağımsızlık sonrasında çekilen tarihi
konulu filmlerin genel hatlarıyla üç farklı kategoride üretildiğini belirtmektedir. Abikeyeva’nın
sınıflandırmasına göre birinci kategorideki filmlerde büyük ve güçlü imparatorluklar, kahramanca
savaşlar, önemli tarihi figürler ve askeri liderler gösterilmeye ve tanıtılmaya çalışılmış böylece sahip
olunan büyük tarihin yansıtılmasına gayret edilmiştir. İkinci kategorideki filmlerde Sovyet hâkimiyetinin
farklı dönemleri ele alınmış, bu tarihsel sürecin ciddi bir revizyon gerektirdiği anlatılmaya çalışılmıştır.
Son kategorideki filmlerde de Stalin'in baskıcı yönetimi süresince, Brejnev’in durağan geçen idaresinde
ve bağımsızlığı hazırlayan yıllarda bölge halklarının yaşamak zorunda kaldığı acı ve sıkıntıların
anlatılmasına çaba gösterilmiştir. Bu son kategorideki filmlerin odağına, özellikle II. Dünya Savaşı
sonrası yıllarda gerçekleşen olayların Sovyetler döneminde gizlenmiş gerçekleri yerleştirilmiştir
(Abikeyeva 2003, paragraf 27-31). Abikeyeva’nın Kazakistan sinemasındaki tarihi filmler için yaptığı
sınıflandırma çok yerinde ve doğru bir sınıflandırmadır. Ancak Abikeyeva bu sınıflandırmayı 2003
yılında yaptığından belirli sayıda tarihi filmi kapsayan ve her kategoriyi sadece bir-iki filmle
örneklendiren dar kapsamlı bir değerlendirme ortaya çıkmıştır. Bu çalışmada Kazakistan sinemasının
bağımsızlıktan sonraki tarihi filmleri ele alınırken Abikeyeva‘nın sınıflandırması doğrultusunda hareket
edilmiş ve bağımsızlıktan sonra 2016 yılına kadar çekilen tüm tarihi filmler değerlendirilmiştir.
Büyük Tarihin Yansıtılması:
Bağımsızlık sonrasında Kazakistan’da tarih bilinci oluşturma ve SSCB’nin bu doğrultudaki
dezenformasyonunu yok etmek amacıyla ciddi adımlar atılmıştır. Bir grup aydın, 1994 yılında Kazakistan
Cumhurbaşkanına yazdıkları bir açık mektupla Çarlık döneminde Rus hâkimiyetine karşı savaşan
Kenesarı Kasımov’u bağımsız Kazakistan’ın gelecek nesillerine örnek kahraman gösterilmesi gerektiğini
belirtmişlerdir. Bu mektupla bir anlamda yeni kurulan bağımsız Kazakistan Cumhuriyeti’nin milli
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kahramanlarının Kazak topraklarını işgal edenlere karşı savaşıp mücadele veren tarihi kişiler olması
gerektiği ilan edilmiştir (Kırımlı 2002, 366).
Kazak aydınlarının yanı sıra sanatçılar ve sinema adamları da aynı doğrultuda hareket etmişlerdir.
Kazakistan sinemasında tarihi konulu filmler bağlamında öncelikle Kazakistan tarihinde önemli yeri
olmasına rağmen halkın sadece çok az bir kesimi tarafından tanınıp bilinen bazı tarihi kahramanların
yaşamlarını konu alan biyografik filmler çekilerek bu kişilerin tanınması ve gelecek nesillerce bilinir
kılınması amaçlanmıştır. Bu doğrultuda 1995 yılında, Sovyetler döneminde çekilen biyografik filmlerden
tamamen farklı niteliklere sahip iki film yapılmıştır. Ünlü Kazak şair ve düşünürü, Kazak Türklerinin
tarihinde reformist fikirleriyle önemli bir yere sahip olan Abay Kunanbay’ın (1845-1904) doğumunun
150. yılı anısına Abai / Abay isimli film çekilmiştir. Araştırmalarıyla, şiir ve düşünceleriyle Kazak halkına
ilk kez milliyet bilinci vermeye gayret eden Abay Kunanbay’ın yaşamından bir kesiti ele alan filmi Ardak
Amirkulov yönetmiştir. Film bizzat Kazak hükümetinin isteğiyle ve sağladığı kaynakla çekilmiş,
yönetmen olarak da Amirkulov görevlendirilmiştir (Dönmez-Colin 2012, 263). Devlet bütçesinden
sinema için her yıl tahsis edilen destek niteliğindeki paranın yaklaşık üçte birini oluşturan 7 milyon $, o
yıl Abay filmine verilmiştir. Aynı yıl çekilen diğer bir film de Kanymbek Kasymbekov’un yönettiği,
Kazak halkının büyük destan şairi Jambıl Jabayev’in (1846-1945) gençliğini konu alan The Youth of
Dzhambul (Zhambyl’s Youth) / Jambıl’ın Gençliği (Cambıl’ın Gençliği) isimli filmdir. Sovyetler
döneminde de bu iki filmin kahramanını ele alan biyografik filmler çekilmiştir . Ancak o filmlerde
anlatılan Abay ve Jambıl, Amirkulov ile Kasymbekov’un anlattığından çok farklıdır. Her iki kahraman da
ciddi bir değişim geçirmiş, propaganda amaçlı oluşturulan keskin ve katı kişilikten uzak, didaktik
anlatımlardan arınmış karakterlerdir. Abay ve Jambıl, film kahramanı olarak bağımsızlığın ilk yıllarında
Kazakistan sinemasında diğer yönetmenlerin yarattığı ve benzerine hemen her filmde rastlanan sorunlu
kahramanlardan da farklıdır.
Bu kategoride değerlendirilebilecek dikkat çekici filmlerden biri de Satybaldy Narymbetov’un
2008 yılında çektiği “Mustafa Shokay / Mustafa Çokay” isimli filmdir. Mustafa Çokay, Rus Çarlığı ve
Sovyetler Birliği hâkimiyetindeki Türk halklarının birliğini savunan ve Alaş Orda siyasi hareketinin
önemli isimlerinden biri olan Kazak siyaset adamı Mustafa Çokay’ın (1890-1941) yaşamını ele alır. Film,
Sovyetler döneminde bir hain olarak tanıtılan Çokay’ın gerçek kişiliğinin ve mücadelesinin geniş kitleler
tarafından bilinip öğrenilmesini sağlamak amacıyla Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’in
önerisiyle ve Kazakistan Hükümeti’nin maddi desteğiyle çekilmiştir (Zvonkine 2010,
http://www.kinokultura.com/2010/27-zvonkine.shtml Erişim Tarihi: 27 Şubat 2016). Narymbetov filmde,
Sovyetler döneminde yansıtıldığının aksine Mustafa Çokay’ı ulusal bir kahraman olarak sunmakta ve
insani yönlerini ön plana çıkararak seyirci açısından sempatik bir karakter ortaya koymaktadır.
Aynı durum 2008 yılında Slambek Tauyekel’in yönettiği “Makhambet / Mahambet” isimli filmde
de görülmektedir. Film, Rus sömürgeciliğine karşı başlattığı isyanla önemli bir halk önderi olarak kabul
edilen Kazak şairi Mahambet Ötemisuli (1804-1846)’nin mücadelesini ele almaktadır. Tıpkı Mustafa
Çokay’da olduğu gibi Mahambet’te de, Mahambet Ötemisuli bir halk kahramanı olarak yansıtılmakta,
İsatay Tayman ile beraber başlattıkları isyan ve verdiği mücadele kutsanarak anlatılmaktadır.
Büyük tarihin yansıtılmaya çalışıldığı tarihi film kategorisinin en önemli yapımı, 2005 yılında
Sergei Bodrov ve İvan Passer’in birlikte yönettikleri “Nomad: The Warrior / Göçebeler: Savaşçı (Nomad
Savaşçı)”dır. Kazakistan hükümeti filmin yapımı için 40 milyon $ harcamıştır (Fedorenko 2012, 11).
Abılay Han’ın Kazak boylarını birleştirme gayretini anlatan Nomad, bağımsızlık sonrasında ulus devlet
olma yolunda ciddi adımlar atan Kazakistan’ın büyük tarihinden sadece bir dönemi yansıtmaya çalışan bir
destan niteliğindedir. Başarılı savaş sahnelerinin ön plana çıkarıldığı filmde, Amerikan sinemasının
belirgin etkisi hissedilmektedir. Kazak tarihinin hem Kazak halkına hem dünyaya anlatılmasını
sağlayacak dünya çapında ilgi görüp seyredilen bir film yapılması hedeflenmiş ancak bunda pek başarılı
olunamamıştır. Bu yönüyle film Kazakistan hükümetinde tam bir hayal kırıklığı yaratmıştır.
Aynı doğrultuda önemli filmlerden biri de Akan Satayev’in yönettiği “Myn Bala: Warriors of the
Steppe / Binlerce Çocuk: Bozkır’ın Savaşçıları” (2012) isimli filmdir. Kazakistan’ın bağımsızlığının 20.
yıldönümü anısına çekilen film, Kazak gençlerinin esaret ve baskıcı anlayışa başkaldırısını anlatmaktadır.



Yefim Aron ile Grigori Roshal’ın birlikte yönettikleri 1946 yapımı “Songs of Abai / Abay’ın Şarkısı” ve ünlü Rus
yönetmen Yefim Dzigan’ın 1952 yılında yönettiği “Dzhambul / Jambıl” isimli filmler.
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Kazaklarla Çungarlar arasında yaşanmış olan gerçek olaylardan hareketle, Kazak gençlerin özgürlük
mücadelesini ele alan film, özellikle savaş sahneleri ile Hollywood yapımı tarihi filmleri aratmayacak
niteliktedir. Binlerce Çocuk: Bozkır’ın Savaşçıları, bağımsızlıktan sonra Kazakistan’da çekilen en önemli
filmlerden biri olarak kabul edilmektedir. Ele aldığı tarihi olay bağlamında Kazakistan’da gördüğü ilgi
sayesinde en azından Çungarlara karşı verilen mücadelenin bilinirliğini sağlama açısından filmin amacına
ulaştığını söylemek mümkündür.
Kazakistan sinemasındaki tarihi konulu filmlerin en belirgin ortak özelliği tarihe yönelik eleştirel
bir yaklaşım sergilemeyişleridir. Hemen bütün filmler Kazakistan tarihini övgü dolu bir yaklaşımla
anlatma amacıyla çekilmiştir. Bu bağlamda Ermek (Yermek) Tursunov’un ilk filmi “Kelin (Daugther in
Law) / Gelin” (2009) diğer tarihi filmlerden oldukça farklıdır. Gelin’de de diğer tarihi filmlerde olduğu
gibi eleştirel bir yaklaşım söz konusu değildir ancak ele aldığı tarihi dönemi anlatış biçimi değişiktir. Töre
kurallarının insani duygularla çelişmesi, sıradan insanların yaşamı üzerinden anlatılmaktadır.
Tursunov’un “Kazak Kimliği Üçlemesi”nin ilk filmi olan Gelin, bazı sahneleri dolayısıyla Kazakistan
halkından ciddi tepkiler almış Tursunov’un saldırıya uğrayıp darp edilmesine sebep olmuştur. Kazaklara
ait kız isteme, evlenme, cenaze, doğum, çocuk bakımı, ahlaki arınma gibi birçok geleneği o döneme ait
uygulama biçimiyle yansıtan ve çok sayıda kültürel motifi barındıran Gelin filminin en dikkat çekici yönü
konuşma olmamasıdır. Yaşama ait doğal sesler ile nidalar dışında konuşmanın bulunmayışı filme ilginç
bir belgesel tadı katmaktadır. Film devlet destekli çekildiği için özellikle sinemacılar tarafından Kazak
kültürüne ve tarihine ait unsurları barındırmadığı ve Kazak kimliğinin yanlış tanıtılmasına sebep olduğu
düşüncesiyle çok eleştirilmiştir.
Sovyet Hâkimiyetinin Yeniden Anlatılması Gereken Farklı Dönemlerinin Yansıtılması:
Damir Manabaev’in yönettiği Ölüm Meleği Surjekey, Satybaldy Narymbetov’un 1994 yılında
yönettiği The Life of a Young Accordion Player (Story of a Young Accordionist) / Genç Akordeoncunun
Yaşamı (Genç Akordeoncunun Hikâyesi), Bolat Sharip’in yönettiği Zamanai / Zamanay (1998) gibi
filmler bu kategorinin ilk örnekleri olarak kabul edilebilir. Bu kategorideki filmlerde Sovyet
hâkimiyetinin farklı dönemleri ele alınarak, bu tarihsel süreçlerin Sovyet döneminde yansıtıldığından çok
farklı olduğu, gizlenen ya da değiştirilen gerçeklerin ciddi bir revizyon gerektirecek şekilde yeniden
anlatılmasına gayret edilmiştir. Filmlerden özellikle Satybaldy Narymbetov’un, II. Dünya Savaşı
sırasında bir Kazak köyünde yaşayan Eskin ismindeki küçük çocuğun öyküsünü anlattığı Genç
Akordeoncunun Yaşamı (Genç Akordeoncunun Hikâyesi) isimli filmi, önemli bir başarı yakalamış ve
Kazakistan tarihinin bu karanlık döneminin gizlenen gerçekliğini bir parça da olsa yansıtmıştır.
Satybaldy Narymbetov’un bu kategoride yer alan bir başka filmi de 2002’de çektiği ve Sovyet
iktidarı ile bir tür hesaplaşma niteliği taşıyan filmi “Leila’s Prayer / Leila (Leyla)’nın Duası”dır. Film,
Kazakistan’ın kuzeydoğusundaki Semey kentinin yakınlarında yer alan ve Sovyetler Birliği’nin 19491989 yılları arasında 500 civarında nükleer deneme yaptığı Semipalatinsk Nükleer Test Merkezi’ne
(Semey Poligonu) yakın bir köyde yaşayan Leyla adındaki 14 yaşında bir kızın dramını konu almaktadır.
Leyla, köy halkından birçok kişi gibi anne babasının da bilinmeyen bir hastalıktan dolayı ölmesi sonucu
kendisiyle öz çocuğuymuş gibi ilgilenen teyzesi ile birlikte yaşamak zorunda kalmıştır. Sovyet
askerlerinin tecavüzüne uğrayarak hamile kalır ve bir erkek çocuk doğurur. Köylüler genç yaşlı demeden
daha önce benzeri görülmeyen hastalıklardan dolayı sırayla ölmektedir. Leyla doğum yaptıktan bir süre
sonra teyzesi de aynı şekilde sebepleri tanımlanamayan bir hastalıktan dolayı ölür. Sıranın kendisine
geldiğini hisseden Leyla, çocuğunu büyütebilmek için biraz daha yaşamak adına dualar eder.
Sembolist yönü ağrı basan filmde, henüz çocuk yaştaki Leyla’nın başından geçen travmatik
tecavüz olayı, genç ve savunmasız Kazakistan’ın karşı karşıya olduğu tehlikeyi gözler önüne sermek için
kullanılmıştır. Leyla’nın gördüğü şiddet Sovyet sisteminin yıllarca Kazakistan’a ve Kazak halkına reva
gördüğü şiddetin bir tür ifadesi niteliğindedir. Leyla’nın çocuğunu büyütmek adına taşıdığı umut ve arzu,
yeni kurulmuş olan Kazakistan Cumhuriyeti’nin geleceği için hissedilen ümidi simgelemekte, yaşatılması
için dualar ettiği çocuğu ise genç ve dinamik Kazakistan Cumhuriyeti’nin selameti için var olan umutları
temsil etmektedir (Abikeyeva 2013, 172). Filmde Sovyetlerin bozup yok ettiği aile anlayışı, kadim Kazak
kültürüne uygun şekilde yansıtılmaya çalışılmıştır. Anne babası ölen Leyla’yla, Sovyet döneminde örneği
görülemeyecek bir yaklaşım sergileyerek teyzesi ilgilenmeye başlamıştır. Bu durum Sovyetler sonrasında



Üçlemenin ikinci filmi “The Old Man (Shal) / Yaşlı Adam (Şal)” (2012), üçüncü filmi ise “Little Brother” / Küçük Kardeş”
(2015)’tir.
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bozulan aile yapısının yeniden düzeltilmesi gerektiğini ve toplumsal yapının her alanında ciddi ve önemli
bir revizyonun gerekliliğini de ortaya koymaktadır.
Stalin dönemi Sovyetler Birliği’ni konu alan bir başka filmi de Ardak Amirkulov çekmiştir. Cengiz
Aytmatov’un (1928-2008) aynı adlı eserinden uyarlanan “Goodbye (Farewell) Gulsary / Elveda
Gülsarı”da (2002) Amirkulov, bir atın etrafında Stalin dönemi Sovyetler Birliği’nin kurgulanmış
simgesel öyküsünü anlatmaktadır. Sovyet anlayışıyla hesaplaşma ve bu dönemi sorgulama niteliği taşıyan
film, Gülsarı isimli atın sahibi Tanabay üzerinden komünizme inanmış halkın Sovyet rejimi tarafından
nasıl bir mutsuzluk ve sıkıntıya sürüklendiğini gözler önüne sermektedir. Komünizmin yıllarca halka
sunduğu her şeyin gerçekte insani duygularla örtüşmeyen ve bireysel haklarla çelişen mutsuzluk
unsurlarından başka bir şey olmadığı artık belirgin şekilde ortaya çıkmıştır. Bütün bunları sorgulama ve
her biriyle tek tek hesaplaşma zamanı gelmiştir. Bu doğrultuda yapılması gereken en önemli şey; Sovyet
ideolojisinin yıllarca allayıp pullayarak olduğundan farklı gösterdiği ne varsa salt gerçekliğiyle ortaya
koymak ve toplum yaşamında tahribata sebep olan her şeyi en kısa yoldan yok etmektir.
Geçmişte Yaşanan Acı ve Sıkıntıların Yansıtılması:
Sovyet hâkimiyetinin en başından itibaren farklı dönemlerde çeşitli sebeplerle halkın yaşadığı acı
ve sıkıntılar bağımsızlık sonrası çekilen birçok Kazakistan filmine konu edilmiştir. Bu filmler, Sovyet
yönetimi tarafından saklanan, sadece belirli bir bölgede yaşanmış olan acı ve sıkıntıları tüm Kazakistan
halkına duyurmak, geçmişte yaşanan acıların unutturulmaması ve Kazak halkının var olma ya da
bağımsızlık adına çektiği sıkıntıların gelecek nesillere aktarılması amacıyla çekilen tarihi dönem
filmleridir. Bu filmler aracılığıyla Kazakistan’ın acılarla örülen ve gözyaşıyla yazılan tarihine yönelik
bilinç oluşturulması hedeflenmiştir.
Bolat (Bulat) Kalymbetov, bağımsızlıktan hemen sonra 1993 yılında Sovyet yönetiminin acımasız
anlayışını gözler önüne seren özellikle II. Dünya Savaşı yıllarında yaşanan acılara değinen “The Last
Cold Days / Son Soğuk” isminde bir film çekmiştir. Albert Lihanov’un romanından uyarlanan Son
Soğuk, II. Dünya Savaşı’nın sonlarına doğru biri kız diğeri erkek iki kardeşin gizledikleri bir sır ve
dostluk üzerine odaklanır. Anneleri ölen kardeşler, bir yetimhaneye gönderilirler. Annelerinin ölümüyle
ilgili bildiklerini bir sır olarak saklamaya çalışan çocuklar zor koşullara rağmen var olmak zorundadır.
Sovyetler Birliği’nin yokluk ve sefalet dolu II. Dünya Savaşı yıllarını çocuklar üzerinden anlatan filmde
hükümetin baskıcı otoritesi ve halkın üzerindeki etkisi belirgin şekilde hissedilmektedir.
Farklı bir döneme ait benzer bir konu da Amir (Bulatovich) Karakulov’un 1996 yılında yönettiği
“Last Holiday / Son Tatil” isimli filmde geçmektedir. 1979 yılında geçen ve baskıcı devlet otoritesini
gözler önüne seren Son Tatil, delidolu gençlik döneminin penceresinden toplumsal bir perspektif ortaya
koymaktadır. Almatı’da aynı okulda okuyan ergenlik çağındaki Kazak Karim, Yahudi Jakob ve Rus
Valera’nın bir mağazadan elektrogitar çalmalarıyla başlayan öyküsü, dostluk ve sadakat duyguları ile
devlet otoritesi arasındaki çelişki ekseninde anlatılmaktadır. Kasvetli görüntülerle Almatı’daki acımasız
ve akıl almaz yaşamı gözler önüne seren film, Sovyet yönetiminin değişmeyen bir anlayışla her dönem
var olan otoriter ve baskıcı yapısının sebep olduğu acıları ve sıkıntıları dile getirmektedir.
Sovyetler Birliği 21 Ağustos 1947 yılında aldığı bir kararla Kazakistan’ın kuzey doğusunda yer
alan Semipalatinsk (şimdiki ismi Semey)’de Semipalatinsk Nükleer Test Merkezi (Semey Poligonu)
adıyla bir nükleer deneme merkezi kurmuştur. Çevre köylerde yaşamakta olan Kazak nüfusa rağmen 29
Haziran 1949 yılında yapılan ilk atom bombası denemesinden sonra Cumhurbaşkanı Nursultan
Nazarbayev’in emriyle kapatıldığı 1991 yılına kadar 340 tanesi yer altında, 116 tanesi yeryüzünde olmak
üzere toplam 456 nükleer deneme yapılmıştır (Tulepov 2009, 94). Semey Poligonu’nda yapılan nükleer
denemeler çevrede yaşayan binlerce insanı ciddi şekilde etkilemiş sebebi anlaşılamayan hastalıklar, erken
ölümler, sakat doğumlar ve günümüze uzanan genetik bozulmalar artmıştır. Semey’de yaşanan acılar
ancak bağımsızlıktan sonra tam anlamıyla gün yüzüne çıkarılmış ve konuşulmaya başlanmıştır.
Kazakistan sineması da bu acıların küçük bir kısmını çeşitli boyutlarıyla konu edinmiştir.
Rustem Abdrashev’in 2008 yılında yönettiği, “The Gift to Stalin / Stalin’e Hediye” filmi ele aldığı
konu ve nükleer denemelere değinmesi bakımından önemli bir filmdir. Üç farklı din mensubu, üç farklı
dil konuşan insanları bir arada sunan film, Stalin dönemi Sovyet rejiminde Yahudi bir çocuğun yaşadığı
olayları anlatmaktadır. Bir sürgün kafilesini taşıyan tren Kazakistan’ın bir köyünde mola verir. Trende
ölenler orada indirilip gömülecektir. Gömülmek üzere trenden indirilenlerin arasında yaşlı bir Yahudi ve
ölü taklidi yapan torunu da vardır. Ölüleri gömmekle görevli işçilerden Kasım, çocuğu sahiplenip evine
götürerek ona Sabır adını verir. Bir süre bu köyde yaşayan Sabır, köydeki bazı tatsız olaylardan sonra
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Kasım tarafından trene bindirilerek, anne-babasını bulması için Moskova’ya gönderilir. Stalin’in doğum
gününde, köy yakınlarında atom bombası denemesi yapılır, bombanın sebep olduğu radyasyonlu rüzgâr
köydekilerin üzerinden geçer. Filmin sonunda, Sabır uzun yıllar sonra büyümüş olarak köye gelip hem öz
hem de üvey büyükbabalarının mezarlarını ziyaret eder.
Abdrashev’in Stalin’e Hediye isimli filmi, Stalin dönemi Sovyet rejiminin yıkıcı ve acımasız
yüzünü gözler önüne sermektedir. Yıllar sonra köye gelen Sabır’ın büyümüş hali karşılaştırmalı bir
eleştiri anlayışı ortaya koymakta, film boyunca birçok şekilde görülen Sovyet döneminin baskıcı anlayışı
ile bağımsızlık sonrasının rahat ve özgür ortamı bu sahnede çeşitli sembol ve metaforlarla
karşılaştırılmaktadır.
Serik Aprymov’un, Sovyetler Birliği’nin nükleer denemeler yaptığı bölgede yer alan kendi
köyünde, çoğunluğu amatör olan oyuncularla çektiği “Three Brothers / Üç Kardeş” (2000) isimli filmi de
Sovyetlerin nükleer testlerinin Kazakistan’a ve Kazak halkına verdiği zararlara değinmektedir. Tarihi bir
film olmamakla beraber Sovyetler döneminde yaşanan acıları günümüzün gözünden değerlendiren
başarılı bir yapıt olarak dikkat çekmektedir.
“Glasnost (Açıklık) ve Perestroyka (Yeniden Yapılanma)” politikaları ile Sovyetler Birliğine
değişim getirmeye çalışan Gorbaçov’un, Kazakistan Komünist Partisi Birinci Sekreterliğine
Kazakistan’la hiçbir ilgisi olmayan ve Kazakistan’ı tanımayan Gennadiy Kolbin’i ataması başta gençler
olmak üzere tüm Kazak halkının tepkisine yol açmıştır. Gençlerin başını çektiği halk Almatı sokaklarına
dökülüp mitingler düzenleyerek alınan kararı protesto etmiştir. “Jeltoksan (Aralık) Olayları” diye
adlandırılan ve 17-18 Aralık 1986 tarihlerinde 2 gün süren olayların bastırılması sırasında 166 kişi ölmüş,
1722 kişi yaralanmış ve 8500 kişi tutuklanmıştır (Karacagil 2014, 103). Olayların sebebi Kolbin’in
atanması olarak görünse de Kazak halkı bir anlamda, Komünist Parti diktatörlüğüne, Ruslaştırma
siyasetine, nükleer silah üretim sahalarının Kazakistan’da Kazakların çoğunlukta olduğu bölgelerde
kurulmasına ve ekolojik kirlenmenin çok büyük boyutlara ulaşmasına karşı durmuştur (Saray’dan
Aktaran; Kara 2012, 422). Kazakistan’ın cumhuriyet tarihinde önemli etkileri bulunan Jeltoksan (Aralık)
Olayları, Kazakistan sinemasında da yer bulmuştur. Kalykbek Salykov’un 1992 yılında çektiği “The
Lovers of December / Aralık Aşıkları” isimli film, bir aşkın etrafında Jeltoksan Olaylarını anlatmaktadır.
Aralık Aşıkları filmi şeffaflık ve yeniden yapılanma politikalarına, yumuşamış devlet otoritesine ve
oluşturulmaya çalışılan esnek yönetim anlayışına rağmen yaşanan olayları sadece belirli boyutlarıyla
gözler önüne sermektedir. Gençlerin protestolarını bastırmak için uygulanan şiddet ve baskı Sovyet
yönetiminin ilk günden itibaren masum halka reva gördüğü baskı ve şiddetin özeti niteliğindedir. Film
Sovyetlerin bu yönetim anlayışını bağımsız Kazakistan’ın tarihine ışık tutacak şekilde tüm çıplaklığıyla
gözler önüne sermektedir.
Stalin, Komünist Parti Genel Sekreterliğini yürütürken Lenin’in ani ölümü sonrasında 1927 yılında
Stalin’in mutlak iktidarı fiilen başlamıştır. I. Beş Yıllık Plan kabul edilmiş kalkınmayı sağlamak adına
alınan kararlar Sovyetler Birliği’ne bağlı tüm cumhuriyetlerde eksiksiz şekilde uygulanmaya başlanmıştır.
Bu doğrultuda enerji üretimi için hidroelektrik santraller kurulmuş, sanayileşme alanında ağır sanayi
üretimine öncelik verilmiş, tarımda kolektifleşmeye geçilerek “sovhoz” ve “kolhoz”lar oluşturulmuştur.
Özellikle tarımsal alanda yapılan düzenlemeler ciddi bir takım toplumsal sorunların yaşanmasına sebep
olmuştur. Kolektifleştirmeye karşı gelen köylülerin ve toprak ağalarının başlattıkları isyanlar, tarımsal
üretimi sekteye uğratmış, ayrıca isyanlar esnasında ürünlerin yağmalanması ya da yakılması kıtlık ve
yoksulluk doğurmuştur. Stalin, kolektifleştirmeyi gerçekleştirmek ve isyanları bastırmak için binlerce
insanın öldürülmesine ya da çalışma kamplarına gönderilmesine sebep olacak nitelikte sert tedbirler
almıştır. Bu süreç Sovyetler Birliği’nin tamamında acı ve kahır içinde geçmiştir.
Kazakistan sineması bağımsızlık sonrasında yoksulluk, kıtlık ve baskı altında geçen bu korkunç
yılları ve yaşanan acıları unutturmayıp gelecek nesillere aktarmak için beyaz perdeye taşımıştır. Ermek
Tursunov’un son filmi “Stranger / Yabancı” (2015) Sovyet döneminde 1930’larda yokluk, yıkım ve
kolektifleştirme baskıları altındaki bir yaşam mücadelesini ele almaktadır. Filmde, Kazakistan dağlarında
ve bozkırında hayatta kalma mücadelesi veren İlyas adındaki bir çocuğun hikâyesi anlatılır. Babasıyla
birlikte yaşayan İlyas, babasının tutuklanması sonucu sahipsiz kaldıktan sonra dağlara çıkıp atalarının
yöntemlerine göre yaşam mücadelesi vermeye başlar ve bu mücadeleyle büyür. Onun verdiği bu
mücadelenin özü, özgürlük düşüncesini barındırmaktadır. Dönemin sosyal ve siyasal hayatı İlyas ve
babasının yaşadıkları üzerinden tüm doğallığıyla sergilenir.
Genellikle tarihi konulu filmler çeken Kazak yönetmen Satybaldy Narymbetov’un son filmi
“Amanat (Hostage) / Rehin” (2015) de yine tarihi konulu bir filmdir. Uluslararası başarı sergilediği
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Mustafa Çokay isimli filminden sonra uzun süre film çekmeyen Narymbetov, Rehin’i Kazakistan’ın ilk
tarihçisi Ermukhan Bekmakhanov’un doğumunun 100. Yılı dolayısıyla “Siyasi Baskı Kurbanları Günü”
anısına çekmiştir. Rehin, Kazak halkı için 20. Yüzyılın en zor geçen bir başka dönemini, 1945’ten sonraki
süreci ele almaktadır. Ermukhan Bekmakhanov’un gerçek hayat hikâyesinin bir kesiti niteliğindeki film,
1945 sonrasının kent yaşamına sosyal ve siyasi açıdan ışık tutar. Ermukhan Bekmakhanov, Rus Çarlığı’na
karşı büyük bir başkaldırı hareketini yürüten Kenesarı Han’ı konu alan doktora tezini 1947 yılında, kitap
olarak Rusça yayınlatır. Bundan dolayı acımasız Stalin yönetimi tarafından cezalandırılarak çeşitli siyasi
baskılara maruz bırakılır. Kenesarı Han dönemini geri dönüşlerle seyirciye aktaran film, ağırlıklı olarak
Ermukhan Bekmakhanov’un yaşadığı dönemi kapsamaktadır. Ermukhan Bekmakhanov’un şahsında
Kazak halkına reva görülen baskı ve sindirme politikalarını gözler önüne seren Rehin, Sovyet
yönetiminin yapay bir Sovyet tarihi oluşturma gayretinin yanı sıra Kazaklardaki tarih bilincini yok
etmeye yönelik politikalara da göndermeler yapmaktadır.
Kazakistan sinemasının tarihi konulu dönem filmlerinden bahsederken Rustem Abdrashev’in
yönettiği “The Way of a Leader / Liderin Yolu” isimli 5 filmden oluşan seriye de mutlaka değinmek
gerekir. Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’in hayatını anlatan “Liderin Yolu” isimli
serinin ilk filmi, “The Sky of My Childhood / Benim Çocukluğumun Gökyüzü” (2011)’dür. Nazarbayev’in
çocukluğunu ilk gençlik çağına kadar anlatan Benim Çocukluğumun Gökyüzü, Kazakistan’ın yeşiliyle
göz dolduran ve her sahnesinde garip bir özgürlük hissi yaratan uçsuz bucaksız ovalarını ve dağlarını
görsel bir şölen havasında sunmaktadır. Kazak toplumunda öteden beri var olan güzel hasletleri ön plana
çıkaran film, Sovyet zihniyetinin yok etmeye çalıştığı hoşgörü, yardımseverlik, misafirperverlik gibi
duygular üzerinde durmaktadır. Filmin senaryosu için Nursultan Nazarbayev’in hatıratından
yararlanılmış, gerçeğe uygun bir tarihi süreç ortaya konulmuştur. Kazakistan Hükümeti’nin maddi
desteğiyle çekilen film için 3 milyon Amerikan Doları harcanmıştır. Yönetmen Rustem Abdrashev
Lider’in Yolu serisinin ikinci filmi “Iron Mountain / Demir Dağ”ı 2012 yılında, üçüncü filmi “Fire River
/ Ateş Nehri”ni 2013 yılında ve dördüncü filmi “Breaking the Vicious Circle / Kısır Döngüyü Kırmak”ı da
2014 yılında çekmiştir. Her bir film Nursultan Nazarbayev’in yaşamından bir kesiti sunarken aynı
zamanda belirli yönleriyle Kazakistan tarihine de ışık tutmaktadır.
Sonuç:
Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev 4 Nisan 2003’te yaptığı Ulusa Sesleniş
konuşmasında “Kültürel Miras Projesi” adıyla devlet programı olarak uygulamaya koyulan kültürel
içerikli bir proje açıklamıştır. Program genel hatlarıyla Kazakistan’ın tarihi ve kültürel mirasını
incelemek, restore etmek, tarihi-kültürel geleneklerini canlandırmak ve yurt dışında Kazakistan’ın tarihi
mirasını tanıtmayı amaçlamaktadır. Bu proje kapsamında büyük bir fon kurularak önemli el yazması ve
diğer yazılı eserlerin Kazakçaya tercüme edilmesi bu yolla 500 ciltten oluşan milli bir kaynak arşiv
hazırlanması, görsel ve işitsel malzemelerin kayıt altına alınması planlanmıştır. Ortaya çıkacak bu
kültürel kaynağın geniş halk kitlelerine ulaştırılarak tarih ve kültür bilinci yaratılması hedeflenmiştir.
Devletin uyguladığı bu programa Kazakistan sineması da katkı sağlamış, sinema aracılığıyla Sovyet
döneminde tahribata uğrayan bazı değerler, olaylar ve şahsiyetler yeniden ele alınmıştır.
Sovyet yönetiminin toplumsal bellekte oluşturduğu hasarı ortadan kaldırmak üzere genel olarak
tarih, kimlik ve ulus bilinci bağlamında ciddi bir çaba sarf edilmiş, bu çaba çekilen filmler aracılığıyla
sinemada da belirgin şekilde kendini göstermiştir. Çeşitli devlet kuruluşlarının ve bizzat devlet başkanının
desteği, isteği ya da önerisiyle çekilen tarihi konulu filmlerin yanı sıra yönetmenlerin tamamen kişisel
projeleri olarak çektikleri filmlerle Kazakistan halkında bir tarih ve dolayısıyla da kimlik bilinci
oluşturulmaya çalışılmıştır. SSCB döneminde insanlara saptırılarak aktarılan birçok konu, olay ve tarihi
kişilik doğru şekilde anlatılmaya ve tanıtılmaya çalışılmıştır. Devlet tarafından çeşitli filmlere özel
bütçeler ayrılması, bazı filmlerin çeşitli devlet kurumlarınca desteklenmesi ve devlet başkanının film
yönetmenlerine tarihi konuların filmini çekmek üzere öneride bulunması sinema aracılığıyla tarih bilinci
oluşturma gayretlerinin birer göstergesi niteliğindedir.
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AZERİ PİYANO EKOLÜNÜN TÜRK PİYANO SANATINDAKİ ROLÜ
Öğr. Gör. M.AĞAYEVA
Özet: Bu çalışmada, Türkiye’deki piyano eğitiminde Azeripiyano ekolünün etkisive her iki ülkenin piyano
eğitimi üzerine etkileşimleri, ayrıca Rus ve Avrupa piyano eğitim sisteminin Türk piyano eğitimine etkisi,
amaçları, hedefleri ve bunların uygulanması için yöntemler belirtilir. Azeri piyano ekolünün Avrupa’dan
aldığı stilistik üslupları kendi içerisinde harmanlayıp bunları Türk piyano ekolüne kazandırma süreci
açıklanır.Türk piyano eğitim ekolünündünyadaki diğer piyano eğitim ekollerinden beslenmesi, bunları kendi
çatısı altında topladığı çeşitli seviye, derinlik ve standartlara sahip piyano eğitim ilkeleriyle uygulama
süreçleri hakkında bilgi verilir.
Anahtar Kelimeler: Piyano, Eğitim, Ekol, Müzik, Sanat
The Role of Azerbaijan Piano School in Turkish Piano Art
Abstract: In the article, the effect of the Azerbaijanis piano school in piano education in Turkey and the
interactions on the piano education in both countries, plus Russia and its influence on Turkish piano training
of European piano education system, aims, objectives and ways in which to implement them. Azerbaijan to
Europe in the stylistic school of piano styles of their own in the process of blending describes bring the
Turkish piano school. Turkish piano piano training school in the world other than nutrition education schools,
aggregating them under one roof the various levels of depth and provide information about the application
process to have piano lessons with standard principles.
Keywords: Piano, Education, Ekol, Music, Art

Giriş
20.yy’da Türkiye’de yaşanan politik süreçler ekonomiyi, hayat standartlarını, sosyal ve kültürel
yaşamı etkilediği gibi müzik eğitimini, özellikle de piyano eğitimini etkilemiştir. Bu sebeplerden dolayı
20.yy. Türk piyano eğitim sisteminin Azerbaycan, Rus ve diğer Avrupa ülkeleriyle etkileşim sürecine
girerek birikimde zirve yaptığı dönem olarak kabul edilir. Bu süreç, manevi ve sanatsal kültür alanında
Türk geleneklerinin ve bu gelenekler sayesinde elde edilebilecek başarıların araştırılmasının en yoğun
olduğu dönemdir. 20.yy’ın ikinci yarısındaki bu etkileşim sürecinde Azerbaycan piyano okulu önemli bir
rol oynamıştır.
Birinci Bölüm
1.1 Türk piyano müziği tarihi
Türk piyano müziği tarihi, Dünya piyano müziği tarihine göre çok kısa sayılabilecek yüz yıl gibi
bir geçmişe dayanır. 20.yy’da bilimde yapılan devrim, gençleri eğitim için yurtdışına gitmeye sevk etmiş
ve bunun sonucu olarak Türk - Avrupa temaslarının gelişim süreci hız kazanmıştır. Türkiye’de aydın
kesimi temsil eden genç kuşaklar bilim, pedagoji, edebiyat ve sanat alanlarında elde edilen yeni
bilgilerden faydalanarak ülkenin güçlendirilmesi fikriyle Avrupa, Rusya, Azerbaycan gibi ülkelere
profesyonel eğitim almak için gitmişlerdir. Ayrıca dünya çapında tanınmış ve otoriteler tarafından
alanında uzman olarak nitelendirilen, çeşitli branşlardan eğitimciler ülkeye davet edilerek eğitim
sisteminin modern dünyaya paralel olarak geliştirilmesi amaçlanmıştır.
Bu sürecin sonucu olarak dışarıda eğitim almaya giden öğrencilerin yurda dönüşü ve ülkeye
dışarıdan getirilen hocaların çalışmaları sayesinde 20.yy sonları, sanatsal çalışmaların en yoğun olduğu,
dolayısıyla ülkede eğitim alanında profesyonel anlamda ciddi bir kadrolaşmanın başladığı dönem olarak
tanımlanabilir.
Türkiye Cumhuriyeti’nde müzik eğitimi, başlangıcı Osmanlı Devleti dönemine dayanmakla
birlikte(Dârülelhan’ın (Nağmelerin Evi)1kurulması gibi) çeşitli gelişim aşamalarından geçmiştir. İkinci
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Dârülelhan (Nağmelerin Evi) - Osmanlı Devleti’nin ilk resmi müzik okulu olarak İstanbul’da 1917-1927 arasında faaliyet gösteren dört yıllık
eğitim kurumu. Osmanlı Devleti’nde Maarif Nezareti’ne bağlı okullarda öğretmenlik yapmak üzere hem Türk hem Batı müziğinin bilen
öğretmenler yetiştirmek amacı ile kurulmuştur. Günümüzde İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı olarak geçmektedir.
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döneminde (1924-1926) Dârülelhan’a Türk Beşlileri2davet edilerek burada eğitim vermişlerdir. Aynı
zamanda 1924’te Ankara’da “Musiki Muallim Mektebi”3kurulmuş ve günümüze kadar gelmiştir.
Bu denemelerin sonucunda piyanoya olan ilgi yavaş yavaş büyümeye başlamış, ancak ciddi bir
sonuç elde edilememiş, profesyonel sayılabilecek piyano sanatçılarının sayısı birkaç taneden öteye
gidememiştir. Ülke içerisinde festivaller, yarışmalar, konserler gibi büyük müzik faaliyetlerinin azlığı
sebebiyle müzikal etkileşimin çok az olması nitelikli piyano sanatçısı yetişmesini engellemiştir.
1.2 Azerbaycan Piyano Okulunun Türk İcra Sanatına Etkisi(O. Abbasquliyev’in4
Tecrübesinden)
Türkiye’de profesyonel piyano icra sanatının en hareketli yılları 20.yy sonları olarak kabul edilir.
SSCB’nin dağılma sürecinde meydana gelen olaylarla birlikte ülkelerini terk eden akademisyenlerin,
özellikle de Azerbaycan’dan Türkiye’ye göç eden müzik eğitimcilerinin burada çalışmaya başlamaları
20.yy sonlarındaki hareketliliğin sebebi olarak gösterilebilir.
Azerbaycan piyano sanatında önemli bir figür olarak kabul edilen Prof. Dr. Ogtay Abbasquliyev
Türk piyano sanatının gelişmesine önemli katkılarda bulunmuştur.
O.Abbasquliyev’in tecrübesi sadece Azerbaycan piyano sanatına değil, başka birçok ülkenin
piyano sanatına da fayda sağlamıştır. Abbasquliyev’in öğrencileri uzun zamandır Yabancı ülkelerde
yaşamakta ve hocalarının ekolünü devam ettirmektedirler.
Abbasquliyev Azerbaycan Piyano Ekolü’nün en seçkin temsilcilerindendir, yetiştirdiği öğrencilerin
uluslararası yarışmalardaki başarıları ve kendi alanlarında markalaşmış olmaları bunun en önemli
kanıtıdır. Abbasquliyev, hocalarından aldığı eğitim sayesinde Rus ve Avrupa ekollerinin parlak temsilcisi
olmuş, bu ekolleri yeni kuşağa aktarmada köprü görevi üstlenmiştir. Azerbaycan icra gelenekleri Türkiye
piyano sanatıyla sıkı sıkıya bağlıdır. Bu bağlılığın en büyük sebebi, Türkiye – Azerbaycan ilişkilerinde
sadece politikanın değil gerçek kardeşliğin ve kültürel benzerliğin var olmasıdır.
Bugün Türkiye’de altmıştan fazla yükseköğretim kurumunda, Azerbaycan Piyano Okulundan
mezun olan akademisyenler görev yapmaktadır. Örneğin; Bakü Müzik Akademisi’nden mezun olan
Ulviye Aslanova Güler, Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuarı Piyano A.S.D başkanı olarak görev
yapmakta ve uluslararası yarışmalarda başarı elde eden öğrenciler yetiştirmektedir. Adnan Menderes
Üniversitesi Müzik Öğretmenliği A.B.D başkanı olarak 20 yıldan fazladır görev yapan İrada Abbasova da
Azerbaycan ekolünü devam ettirmektedir. Atatürk, 19 Mayıs, Gazi Osman Paşa, Erciyes, Çanakkale,
Bursa ve diğer prestijli müzik bölümlerinde görev yapan Bakü’de eğitim almış müzik hocaları,
Azerbaycan Piyano Ekolünün aktif propagandasını yapmakta, Prof. Dr. Abbasquliyev’in öğrencileri onun
pedagoji ve eğitim prensiplerini en iyi şekilde aktarmaktadırlar. Abbasquliyev’in öğrencilerinden biri olan
ve yaklaşık 15 yıldır Akdeniz Üniversitesi Devlet Konservatuarında piyano eğitimi veren Samir Mirzoyev
uluslararası yarışmalarda ödül almıştır. Aynı zamanda Sonor5 Topluluğu’nun aktif temsilciliğini yürüten
Mirzoyev, Fransa, Almanya, Norveç, Amerika, İsviçre, İtayla ve Rusya’da çeşitli konserler vermekte,
bununla birlikte San Francisco’da düzenlenen uluslararasıpiyano yarışmasında her yıl jüri olarak görev
almaktadır. Mirzoyev’in öğrencileri Abbasquliyev’in ekolünü devam ettirerek dünya sahnelerinde
kendileri ispat etmişlerdir. Tutu Mamedova ve Elnara Şekinskaya İstanbul Üniversitesi Devlet
Konservatuarı’nda yaklaşık beş yıldır görev yapmaktadırlar. Çeşitli uluslararası piyano yarışmalarında
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Türk Beşleri (Ahmet Adnan Saygun, Ulvi Cemal Erkin, Cemal Reşit Rey, Hasan Ferit Alnar, Necil Kazım Akses )
özellikle Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş döneminde eserleriyle kendilerinden söz ettirmiş beş Klasik Batı
Müziği bestecisini bir arada tarif etmek için kullanılan uluslararası bir deyim.
3
MusikiMuallimMektebi, 1924 yılında ortaöğretime müzik öğretmeni yetiştirmek amacıyla Ankara’da doğrudan
Maarif Vekâlet’ine (Milli Eğitim Bakanlığı) bağlı olarak kurulmuş orta dereceli bir eğitim kurumudur. Türkiye
Cumhuriyeti’nde müzik öğretmeni yetiştiren ilk kurumudur. Zamanla sanatçı yetiştirme işlevini de üstlenen kurum
Ankara Devlet Konservatuarı’na dönüşmüş; 1938-1939 döneminde müzik öğretmeni yetiştirme işlevini Gazi Eğitim
Enstitüsü içinde bulunan Müzik Şubesine bırakmıştır.
4
Prof. Dr. Ogtay ABBASQULİYEV Azerbaycan Cumhuriyeti’nin emektar sanat adamı, Ü.HACIBEYLİ adına Bakü
Müzik Akademisi’nin rektör yardımcısı, bireysel piyano A.B.D başkanı.
5
Sonor-Çağdaş müzik topluluğu.(Lat.«Uyumlu sesler»), 1995 yılında Azerbaycan’da kuruldu. Kuruluş
amaçlarıAzerbaycan’dakigenç çağdaş müzisyenlerin aktif propagandasını yapmaktır. Faaliyet gösterdikleri on yıl
içerisinde Avrupa’nınbir çok kentinde ve ABD’de çağdaş müzik alanında çalışmalar yapmış, uluslararası festivaller
ve yarışmalar düzenlemişlerdir.
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ödül alan Mehriban Ağayeva, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Müzik Öğretmenliği Bölümünde piyano
eğitimi vermektedir.
1.3 Ludwig Van Beethoven’in Eğitim Mirası
İnsanlar için soy ağaçları büyük bir merak konusudur, çünkü her insan kimin soyundan olduğunu
merak eder. Müzik eğitiminde soy demek, ekol demektir. Dolayısıyla her profesyonel müzik eğitimcisi
kimin ekolünden geldiğini merak eder. Azerbaycan piyano okulu Şaroyev, Brenner, Presman, Ayzberg 6
gibi müzik eğitimcilerinin prensiplerine dayanır. Prof.Dr. O.Abbasquliyev, Bakü’de Prof. M.Brenner’den,
doktorasını yaptığı sırada ise Moskova Konservatuarında Prof. Dr. Y.Milşteyin 7’den eğitim almıştır.
Abbasquliyev’in hocalarının ortak yönü, ikisinin de ekolünün farklı kollar aracılığıyla L.V. Beethoven’a
dayanmasıdır.
Ludwig van Beethoven Ekolü’nün Azerbaycan Piyano Okulu vasıtasıyla Türk Piyano Eğitiminde
devam ettirilmesi aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Sonuç:
Yaklaşık 20 yıl içerisinde Azerbaycan’dan gelen eğitimciler piyano sanatında başarılı sonuçlar elde
etmişlerdir. Bu eğitmenler bugün sadece Türkiye’de değil dünyanın birçok ülkesinde O.Abbasquliyev
gibi kaliteli ve profesyonel eğitim üstatlarının ekollerini sürdürmektedirler.
Son yıllarda Türkiye’de hemen hemen her ilde konservatuarlar, güzel sanatlar fakülteleri, müzik
öğretmeni yetiştiren eğitim fakülteleri açılmakta ve buna paralel olarak Türkiye gün geçtikçe ulusal ve
uluslararası yarışmaların merkezi olan, kültürel yoğunluğu yüksek bir ülke haline gelmektedir.Türkiye,
sanatın gelişimi için çok kısa sayılabilecek bir zamanda sanatsal anlamda inanılmaz bir mesafe
kaydederek bu gelişmeyi aynı hızda sürdürmektedir.
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Şaroyev, Brenner, Pressman, Aysberg-şimdiki adı Bakü Müzik Akademisi olan, eski adı Azerbaycan Devler Konservatuarı’nda görev
yapmışprofesörlerdir. Adı geçen profesörler Moskova ve San-Petersburg Konservatuarların ’da eğitim almış olup 1930-1950 yılları arasında
Azerbaycan’a davet edilmişlerdir, Azerbaycan Devler Konservatuarında vermiş oldukları eğitim ile Azerbaycan’da piyano ekolü ’nün temelini
oluşturmuşlardır.
7
Prof. Y.Milşteyin (1911-1981) Sovyet müzisyeni, piyanocu ve eğitimci. 1935-1981 Moskova Devlet Konservatuarı Piyano Eğitmeni
6
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SARMATLARDA SAPMA MEZAR GELENEĞİ: BATI KAZAKİSTAN ÖRNEĞİ ÜZERİNDEN
M. GÜRSOY



Özet: Batı Kazakistan’ın uçsuz bucaksız bozkırları Demir Çağ’ında Sarmatlara ev sahipliği yapmıştır. Diğer
bozkır kavimleri gibi Sarmatlar da kurgan kültürü içerisinde yer almaktadır. Sarmat ölü gömme adetlerinde
ölünün mezar içerisinde yan tarafa açılan bir niş içerisine yatırılması geleneği olan sapma mezar bu
çalışmanın konusunu oluşturmaktadır. Bugüne dek bölgede kazılan kurganlarda çok sayıda sapma mezar gün
yüzüne çıkarılmıştır. Arkeologlar sapma mezarların çoğunluğunu Sarmatlara mal etmektedir. Söz konusu
sapma mezar geleneğinin özellikle M.S. 12. – 14. yüzyıllarda bölgeye hâkim olan Kıpçaklar ve sonra da
günümüzde Kazaklar tarafından devam ettiriliyor olması bir kültürel sürekliliğin varlığını akla getirmektedir.
Arkeolojik veriler ışığında Sarmat sapma mezarlarının yapısı, ölülerin defni ve mezar hediyeleri ana
hatlarıyla çalışmada ele alınmıştır. Bu geleneğin Kazak ölü gömme geleneğiyle karşılaştırılması yoluyla
önemli sonuçlara ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler Sarmat, Sapma Mezar, Batı Kazakistan, Kazak, Ölü Gömme
The Custom of Warped Graves in Sarmatians: Example on Western Kazakhstan
Abstract: The vast steppes of Western Kazakhstan was also home to the Sarmatians in the Iron Age. Just
like other steppe people, the Sarmatians also take part in the kurgan culture. The topic of this thesis is
Sarmatian burial customs of the dead by burying them in a niche found within the grave. Up till today, many
of the kurgan excavations led to the bringing of warped graves to light. Archeologists associate most warped
graves to the Sarmatians. Although the aforementioned warped grave tradition was first carried out by the
Kipchaks who were dominating the area especially between the 12th to 14th century A.D, the fact that is still
continued by Kazakhs brings it to mind as a cultural cuntinuity. The structure of sarmatian warped graves,
the burial of the deceased as well as grave treasures were outlined and discussed in this research according to
archeological datas. Through the comparison of this custom and Kazakh burial tradition significant results
were achieved.
Keywords Sarmatian, Warped Grave, West Kazakhstan, Kazakh, Buryying The Deceased

Giriş
İnsanoğlunun yaşamındaki en önemli evrelerden biri de ölümdür. Ölüm olgusu zamana ve farklı
inanca sahip kültür çevrelerine göre değişik şekillerde yorumlanmıştır [Bahar, 2013: 267]. Genellikle,
insanoğlu yaşamayı bu dünya, ölümü ise öbür dünya için bir var oluş şeklinde kabul etmiştir. Bu yüzden
tarih öncesi çağlarda ölümle hayatın son bulmayacağına inanılmıştır [Durmuş, 2004: 21]. Bu inanç
sistemi çerçevesinde ölüler için düzenlenen törenlerin yanı sıra çeşitli tipte mezarlar inşa edilmiştir.
Bozkır kültür çevresinde mezarlar basit veya bazen de çok karmaşık bir düzenleme gösterebilmektedir.
Özellikle eski bozkır kavimlerinden biri olan Sarmatlar1 ölülerini kendilerine özgü mezarlara gömmüştür.
Bu yüzden Sarmat mezarlarını ölü gömme geleneğiyle bütünleşik bir şekilde kendi kültür çevresi
içerisinde değerlendirmek mümkündür.
Bu yazıda, ilk önce Batı Kazakistan’ın konumu, Sarmatların ortaya çıkışı ve kültürü ana hatlarıyla
ele alınmıştır. Sonrasında sapma mezarlar, tanımı, ortaya çıkışı, yapısal özelliği, ölülerin gömülme biçimi
ve mezar hediyeleri gibi ayrı başlıklar altında incelenmiştir. En son günümüzdeki Kazak mezarlarında
uygulanan ölü gömme geleneği üzerinde durulmuştur. Böylece Sarmat sapma mezarları ile Kazak sapma
mezarları arasındaki benzerlikler ile farklılıklar ortaya konarak, sapma mezarların kültürel sürekliliği
üzerine yorum getirilmiştir.
1. Batı Kazakistan’ın Konumu
Avrasya bölgesinin merkezinde yer alan Kazakistan’ın sınırlarını doğuda Çin Halk Cumhuriyeti,
güneydoğuda Kırgızistan, güneyde Özbekistan ve Türkmenistan, batı ve kuzeyde Rusya Federasyonu
oluşturur. Ülke yüzölçümü 2,724,900 km’dir [Kara, Yeşilot, 2011: 55].


1

Doktora Öğrencisi, Ahmet Yesevi Üniversitesi, sakasarmat@gmail.com
Sarmatlar başlangıçta Sauromat adıyla anılmaktaydılar [Durmuş, 2009: 14].
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Harita 1: [Internet: www.nationsonlain.org]
Ülkenin idari bölgesel yapısını ise 14 eyalet oluşturmaktadır. Bu eyaletlerden 4’ü ülkenin batısında
yer almaktadır (Harita 1). Bunlar Aktöbe, Atırau, Batı Kazakistan (Oral şehri) ve Mangıstau (Aktau
şehri) eyaletidir. Söz konusu dört eyalet kabaca kuzeyde Ural dağları, güneyde Türkmenistan,
Karakalpakistan Özerk Cumhuriyeti, batıda Astrahan ve Volgograd eyaletiyle çevrelenmiştir [Kul –
Mukhammed, 2006: 74, 258, 284, 564]. Verilen bilgiden Batı Kazakistan’ın Avrupa ile Asya kıtasının
birleştiği yerde konumlanmış olduğu anlaşılmaktadır. Konumu itibariyle tarih boyunca doğu ve batı
kültürleri arasında bir köprü vazifesi görmüştür. Dolayısıyla farklı zamanlarda farklı topluluklara ev
sahipliği yapmıştır. Özellikle Erken Demir Çağı’nda bölgede Sarmatların yaşamış olduğu kabul
edilmektedir [Sdıkov, Lukpanova, 2013: 20, 59].
2. Sarmatların Ortaya Çıkışı
Sarmatların ortaya çıkışı antik kaynaklar ve kurganlarda ele geçen veriler ışığında aydınlatılmaya
çalışılmaktadır. Hangi bölgede ve nasıl çıktığıyla ilgili iki farklı görüş vardır. Herodotos kaynaklı, İ.
Durmuş’un belirttiği ilk görüşe göre Sarmatlar2 Azak (Maiotis) kıyılarına gelen Amazonlarla İskitlerin
karışımı sonucunda ortaya çıkmıştır [Durmuş, 2007: 46 – 47]. İkinci bir görüşe göre İtil ve Güney Ural
bölgesinde Andronovo ve Srubnaya gibi Tunç Çağı kültürleri temelinde ortaya çıkmıştır [Joldasbayulu,
1995: 32]. Araştırmacıların çoğunluğu son görüşe katılarak Sarmat kültür kaynağının Güney Ural bölgesi
olduğunu kabul etmektedir [Sulimirskii, 2008: 37; Sdıkov ve Lukpanova, 2013: 70].
3. Sarmat Kültürü
M.Ö. 6. yüzyıldan - M.S. 4. yüzyıla kadar uzanan zaman diliminde Sarmatlar, maddi - manevi
yönden kültürlerini geliştirmiştir [Grakov, 1947: 100]. Kültürlerini M.Ö. 3. yüzyılın başlarında Güney
Ural’dan batıya yani Kuzey Karadeniz, Doğu Avrupa’ya doğru yaymaya başlamıştır. Etkisini ise M.S. 4.
yüzyıllardaki Hun ve Gotların baskısına dek sürdürmüştür [Durmuş, 2007: 60, 102]. Sarmat kültürüyle
ilgili ana çerçeve çizmek gerekirse, atlı kavim olduklarını, tekerlekli arabalarda yaşadıklarını (Durmuş,
2007: 112), koyun eti yediklerini, erkekler gibi kadınların da genellikle üç kanatlı tunç ok uçları ve
kabzası yüzük veya hilal şeklinde kılıçlarla savaşa katıldıklarını [Kuşaev, Jelezçikov, 1973: 21, 28],
ayrıca kadınların kenarlıklı tunç ayna, sarmal bilezik, hayvan üsluplu süs eşyalar kullandıklarını ve ölen
akrabalarını basit mezardan sonra en çok sapma mezara gömerek üzerine kurgan yığdıklarını belirtmek
gerekir [Jelezçikov, Klepikov, Sergatskov, 2006: 26 – 27; Kuşaev, Jelezçikov, 1974: 7 - 9].
4. Sapma Mezarın Ortaya Çıkışı
En erken, geç Neolitik Çağda Çinin kuzeybatısında [İnternet: Varenov] ve Tunç çağında Don Nehri
civarında görülen sapma mezarlar [Sinyuk, 1996: 56, 153, resim 26] Sarmat coğrafyasında Demir Çağı
boyunca çok yaygın bir mezar tipi olarak karşımıza çıkmaktadır [Smirnov, 1972: 73]. Kazakistan sınırları

2

İlk önce Sauromat adıyla ortaya çıkmış ve sonradan Sarmat adını almıştır [Durmuş, 2009: 14].
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içerisinde en erken örneğine Merkezi Kazakistan Karamurın mezarlığı 5 Nr.lı kurganda rastlanmıştır. Bu
kurganı kazıcılar M.Ö. 7. – 6. yy. tarihlemiştir [Kozıbaev, 1996: 198].
5. Sapma Mezarın Tanımı
Ana zemin üzerinden belli bir seviyeye kadar inildikten sonra, taban hizasından yana doğru kazılan
oyuklar sapma mezar olarak tanımlanmaktadır. Bu mezar, yapısı itibariyle iki bölümden oluştuğundan,
dikey açılan çukur, giriş çukuru, yana doğru açılan çukur ise sapma olarak tanımlanabilir (Figür 1).
Ruslar bu mezarı “подбой/podboy” olarak isimlendirmiştir [Smirnov, 1948: 84].

Figür 1. Sapma Mezar Kesiti
6. Yapısal Özelliği
Yukarıda tanımlandığı gibi, ana zemin üzerinden aşağıya doğru dikey bir çukur açılmakta ve bu
çukur belli bir seviyeye ulaştıktan sonra taban hizasından yana doğru oyulmaktadır. Nitekim Güney Ural
bölgesinde yapılan istatistiksel araştırmalar sapmaların, çoğunlukla batı kenara yapıldığını göstermiştir
[Smirnov, 1975: 158]. Sapmalar giriş çukuruyla aynı ölçüde bazen de biraz büyük kazılabilmektedir.
Bununla birlikte Batı Kazakistan’da bazı sapma mezarlar kille sıvanmıştır [Jelezçikov, Kriger, 1979: 55].
Ayrıca bütün işlemler tamamlandıktan sonra sapma ve giriş çukuru genellikle kütük [Sdıkov, Bisembaev
vd 2005: 17], tahta veya kamış gibi malzemelerle örtülmüştür (Figür 2). Nitekim Batı Kazakistan sınırları
dışında kalan bölgelerde farklı malzemelerin kullanıldığı görülmüştür. Örneğin; aşağı Dnestr civarı
Nadlimanskii mezarlığındaki sapma mezarın ağzı dikey yerleştirilen 3 amfora [Subotin, Okhotnikov,
1981: 106, resim 1] ile kapatılırken (Figür 3), Başkurdistan, Khaybulinskom ilçesi Perevoloçanskii
mezarlığındaki 6 Nr.lı kurgan 3 Nr.lı sapma mezarın ağzı taşlarla [Pşeniçniyuk, 1995: 69 – 71, resim 4]
kapatılmıştır.

Figür 2. Oblavka mezarlığı 3 Nr.lı kurgan
Figür 3. Nadlimanskii mezarlığı
(Batı Kazakistan)
(Aşağı Dnestr)
7. Ölülerin Gömülme Biçimi ve Mezar Hediyeleri
Batı Kazakistan’ın Sarmat dönemi sapma mezarlarında normal gömü ağırlıktadır. Ölüler sırtüstü
yatırılmanın yanı sıra sürüş haliyle (Figür 4) de yatırılmıştır [Jelezçikov, Klepikov, Sergatskov, 2006:
23]. Genellikle tekli olmakla birlikte bazı mezarlara iki [Rıkov, 1927: 6 – 7] bazılarına ise üç kişi [Kuşaev
1984/1985: 10] gömülmüştür. Nitekim çoklu gömülerde, tüm bireyin sapmaya yatırılması söz konusu
değildir. En az bir iskelete giriş çukuru tabanında rastlamak mümkündür. Ölünün yanına öteki dünyada
yemesi için koyunun ön ayağı ile demir bıçak konmuştur [Kuşaev, Jelezçikov, 1973, 27 – 28]. Ayrıca
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yanına tebeşir parçası, sunak taşı, tütsü kabı ve deniz kabuğu bırakılmıştır [Jelezçikov, Klepikov,
Sergatskov, 2006: 23]. Mezar hediyeleri arasında kabzası hilal veya yüzük şeklinde kılıca, üç kanatlı tunç
ok uçlarına, kambur namlulu demir bıçağa, kemik kaşığa, yiv bezemeli, emzikli kaplara rastlanmıştır.
Özetle ifade edilenler Sarmatları karakterlendirmektedir.

Figür 4. Lebedevka 6 mezarlığı 15 Nr.lı kurgan
8. Günümüzdeki Kazak Mezarları
Konuya geçmeden önce, Kazakların ölen birisini gömerken yaptığı işlemlere kısaca değinmekte
yarar vardır. Bu işlem ölüm olayının duyurulmasıyla başlar. Olayı duyan komşular ölü evine toplanarak,
ölen kişinin yakınlarının acılarına ortak olmaya, onları avutmaya, ilk hazırlıklarını yapmaya yardımcı
olurlar. Daha sonra ölü için ayrı bir keçe evi kurulur. Evin içine mızrak dikilir, mızrağın ucuna kara
bayrak veya bez bağlanır. Eğer ölen kişi gençse; kırmızı, orta yaşlıysa; kara, yaşlıysa; ak bez bağlanır.
Cenazenin bulunduğu odanın penceresi hep açık tutulur. Ayrıca ışıklar söndürülmez ve cenaze hiç yalnız
bırakılmaz. Geleneğe göre kocası ölen kadın siyah giyinir, kızı üzerine beyaz giysi, başına kırmızı börk
giyer. Ayrıca ölünün hayatta iken bindiği atın kuyruğu veya yelesi kesilerek tuldanır. Bu at bir sene
boyunca binilmez. Ölünün yılında özel olarak “ölü aşı” için kesilir [İsmail, 2002: 219 – 221, 228].
Altaylarda ki Pazırık kurganlarında açığa çıkarılan kuyruğu ve yelesi kesilmiş atlar [Çoruhlu, 2002: 58],
bu geleneğin köklü bir geçmişe sahip olduğunu kanıtlar niteliktedir.
Ölü yıkanarak kefeni giydirildikten sonra gömülmek üzere evden çıkarılır. Karısı cenaze evden
çıkarılırken ağlar ve saçını yolarak elini yüzünü parçalar [Acigali, 2005: 250]. Defin törenlerinde
İskitlerin kulaklarını kestiği, saçlarını kazıdığı, burunlarını yırttığı [Durmuş, 2008: 55] ve Göktürklerin de
ölen kişi için aynı şekilde yas tuttuğu bilinmektedir (Ünal, 2008: 111). Bu yüzden ölünün ardından saç
baş yolarak ağıt yakılması temelinin bu erken devirlere bağlı olduğu söylenebilir.
Ölü evinde bunlar yaşanırken mezarlıkta, Sarmat sapma mezarından hiçbir farkı olmayan bir mezar
yapılır (Figür 5). Daha açık bir ifadeyle, Kazakların “canama” yani sapma dedikleri mezar, Sarmatlarda
olduğu gibi dikey açılan giriş çukurunun batı kenarına düzenlenir. Ölü İslami usule uygun olarak sapmaya
yatırıldıktan sonra sapmanın ağzı taş veya tuğla ile kapatılarak üzerine toprak örtülür [Acigali, 2005: 145,
resim 23]. En son imam bir Fatiha okur ve ölüye dair yapılan işlemler o gün için son bulur.
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Figür 5. Günümüzdeki Kazak Mezarı
Sonuç
Sarmatlar, başlangıçta Güney Ural, Batı Kazakistan bozkırlarında yaşamış ve zamanla Kuzey
Karadeniz bölgesine doğru yayılmıştır. Yaşamış olduğu coğrafyada kendilerine karakteristik maddi kültür
ve ölü gömme geleneğini şekillendirmiştir. Özellikle ölü gömme geleneği içerisinde sapma mezarlar
büyük bir yer tutmuştur. Nitekim gömülerin neden sapma mezara yapıldığı, o dönem insanının inanç
sisteminde bu tip mezarın yerinin ne olduğunu anlamak oldukça güçtür. Bu nedenle bu konu üzerine
sadece yorum getirmek mümkündür.
Yapılan yorum kabul görmese de, bunun altında, ölen kişinin öteki dünyada bu dünyadakine benzer
bir hayat yaşayacağı inancı ve bu yüzden ölüyü direk toprağın baskısına maruz bırakmadan onun için yeni
bir dünya açma düşüncesinin yattığı tahmin edilebilir. Bu düşüncemizi ölünün kullanması ve yemesi için
mezara bırakılan eşyalar ile yemekler de desteklemektedir.
Bozkır geleneklerini, göçebe yaşam tarzını yakın zamana kadar sürdüren Kazaklar da ölenleri
sapma mezara gömmektedir. Bununla birlikte 19. yüzyılın sonuna kadar ölünün yanına eşyalar
bırakılmıştır [Acigali, 2005: 253]. Bu gelenek zaman içinde unutulmuş olsa da öteki dünya insancı hala
yaşatılmaktadır. Ölen kişi için “geldiği yere döndü” manasına gelen “kaytıs boldı”, “yeni bir hayata
başladı” manasına gelen “düniye saldı” gibi ifadeler [Ünal, 2008: 104] bunun en güzel kanıtıdır. Bu
ifadelere bakıldığında, Kazaklar ile 2600 yıl önce yaşayan Sarmatların, mezar tipleri ve ölümle ilgili
anlayışları bakımından bir birine benzediği görülmektedir.
Sapma mezarların en erken Geç Neolitikten itibaren kullanılmaya başlaması ve hiç değer kaybına
uğramadan Demir Çağı boyunca devam ederek günümüze kadar gelmesi, bize göre kültürel bir
devamlılığı göstermektedir. Sapma mezarların İslam diniyle hiçbir şekilde bağdaşmaması da [Akatay,
2011: 36] bu düşüncenin destekçisidir. Dolayısıyla Kazakların sapma mezar geleneğini, İslam’ın etkisiyle
oluşan yeni biçimleriyle de olsa zamanımıza dek sürdürdüğünü söylemek olasıdır.
Arkeolojik araştırmalarda bir kültürel ögenin ortaya çıkışı ve bunun bir sonraki kuşağa
aktarılmasının tespiti birçok yönden önem arz etmektedir. Eğer bu tarih öncesi dönemleri kapsayan bozkır
kültürüne yönelik araştırma ise bunun önemi daha da artmaktadır. Çünkü yapılacak olan en ufak bir
tespit, günümüzde hangi etnik gruba ait olduğu tartışılan Sarmat meselesine katkı sağlayabilir. Bu yüzden
sapma mezarlar üzerine daha detaylı bir çalışma yapılması gerekmektedir.
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TÜRK BESTECİLERİNİN SENFONİ MÜZİĞİ BESTELEME TARZLARI
Öğr.Gör. M.MAMMADALIYEV
Özet: Bu çalışmada, Türk Müziği ve Türk bestecilerinde orkestral yazımın karakteristik gelişiminin
aşamaları incelenmiş, Türk Çağdaş Müziğinin gelişim süreci detaylı bir şekilde ele alınmıştır. Türkiye’de
senfonik müziğin doğuşu ve bununla beraber yoğunlaşan orkestral tekniğin Türk Çağdaş Müziğine açtığı
yeni kapılardan bahsedilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Senfoni, Orkestra, Müzik, Besteci, Tür, Enstrüman, Ulusal
The Properties of Turkish Composers in Symphonic Music
Abstract: In the article, Turkish music and stage of examining the characteristics of the development of the
Turkish composer of orchestral writing, the development process of Turkish Contemporary Music were
examined in detail. The birth of symphonic orchestral music in Turkey and focusing techniques are
mentioned however that opens new doors to Turkish Contemporary Music.
Keywords:Symphony, Orchestra, Music, Composer, Kind, Instrument, National

Türkiye’de senfoni orkestrası oluşturma süreci oldukça karmaşık bir süreç olarak tanımlanabilir.
20.yy’da başlayan senfonik müziğin gelişme süreci, bestecilerin çalışmalarıyla paralel olarak ilerlemiş,
doğal monofonik müzik gelenekleri ile ilişkili kendine has özellikler ortaya koymuştur. Bu süreci
araştırırken, bestecilerin orkestral düşüncelerinin yoğunluğuna ve buna bağlı olarak senfonik müziğin
oluşum, gelişim gibi süreçlerinin alışılmışın dışında bir hızla ilerlemesine tanık oluyoruz.1940-1950
yılları arasında yazılmış olan Adnan Saygun’un “Süit”, “Halay”,"“Sihir Raksı”, Cemal Reşit Rey’in
”Türkiye Senfonik Poem’i”,“İnitation”, Senfoni No:1”, Ekrem Zeki Ün’ün“Yurdum”, Kemal
İlerici’nin“Yurt Renkleri”, “Köyümde”, Nuri Sami Koray’ın “Fantezi”,“Türkü” ve Ozan Süiti”, Ulvi
Cemal Erkin’in “İki Dans”, Ferit Tüzün’ün “Çayda Çıra” gibi yapıtlarının orkestra tekniğine sahip,
yüksek düzeyde eserlerolması bu hızlı ilerlemeye örnek olarak gösterilebilir. Ayrıca, bu örnekler o
yıllarda Türk Bestecilik ekolünün profesyonel düzeye eriştiğinin göstergesidir. Bu ekolün profesyonel
düzeye erişmesi, orkestra tekniği ile bir bütün olan senfonik müziğin gelişmesini sağlamıştır.
1960’lı yıllarda, bilgi akışının olağanüstü genişlemesiyle birlikte Türkiye’de Klasik Batı
Müziği’nin gelişmesinde kaliteli ve yeni eğilimler görülmüştür. Bu yüzyılın sosyo tarihsel koşulları, Türk
bestecilerinin çağdaş müzik dünyası ve onun büyük rezervuarıyla tanışmalarını sağlamış, bu yenidünya
onların estetik görünüm, müzikal terminoloji, kompozisyon ve orkestrasyon tekniklerini geliştirmiştir.
Avangard, Empresyonizm, Dodekafonik Müzik vb. çağdaş müzik türlerinin dünyaya yayılması Adnan
Saygun, Necil Kazım Akses, Ferit Tüzün, Cemal Reşit Rey gibi bestecileri de etkisi altına almış,
bestelerini ve akademik hayatlarını etkilemiştir. Bestecilerin akademik hayatlarında oluşan bu etkiler
yenilik algısı açık, yaratıcı, araştırmacı ve deneyime hazır öğrenciler yetiştirmelerini sağlamıştır.
1970’lerin sonuna doğru Türkiye’deki Klasik Batı Müziği sanatsal evrimi engelleyen duvarları
Avangard akımı sayesinde aşmıştır.Dodekafonik,Neoklasisizm, Sonorik, Aleatorik gibi akımlar, yani
20.yy müziğini tam anlamıyla anlatan türler Türkiye’deki Klasik Batı Müziğinde kendi yerini bulmuş ve
bu akımlardan bağımsız, yenilikçi fikirler geliştirilmiştir. Türk Senfonik Müzik Tarihi’nin en heyecanlı
dönemleri olan 1960-1980 yılları arasında senfonik türler, formlar, müzik terminolojilerinde yenilikler
yapılmış, orkestra tekniği daha komplike hâle gelmiştir. Orkestra sanatının evrimi küresel ölçektemüzikal
düşünce paradigmasıylabağlantılıdır. Yeni ses düşünceleri sayesinde yenilikçi, karakteristik, çağdaş
kompozisyon teknikleri oluşmuş, bu oluşumspesifik tını ve araçları meydana getirmiştir. 1960’larda,
orkestralarda meydana gelen yenileşme hareketleri beraberinde yeni bakış açılarını da getirmiştir.
Enstrüman topluluklarının genişlemesiyleçeşitlilik artmış, böylece senfonik ve oda müziği
orkestralarında yeni yazım ve yeni enstrüman yorumlama teknikleri ön plana çıkmıştır. Bu yeni
yorumlama teknikleri özellikle bakır üflemeli ve vurmalı enstrümanlara daha geniş icra alanları açarak
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Türk Senfoni Müziğini diğerlerinden farklı kılmıştır. Türk Senfoni Müziğinin farklılaşmasında Türk
bestecilerinin orkestral düşünme yetilerinin oldukça kuvvetli olması da büyük rol oynamıştır.
Türk bestecileri her ne kadar farklı alan ve yönlere yoğunlaşmış olsalarda, Türk Senfoni Müziğinin
gelişim sürecinde özgünlüğünü kaybetmemesi ve ulusal kimliğini korumasıhususundaki düşüncelerini tek
çatı altında toplamışlardır. Türk bestecileri aktif folklorik türlere başvurarak, eserlerinde ulusal temayı her
zaman birinci planda tutmaya çalışmışlardır. Halay, kaşık, zeybek gibi ulusal danslar ve türküler
bestecilerin çalışmalarında yeni bir formda şekillenmiş, Türk Halk Müziği makam dizilerine yeni
nüanslar, artikülasyonlar, dinamikler eklenerek, hem makamların duygusal özellikleri korunmuş hem de
çağdaş müzik türüne ayak uydurulmaya çalışılmıştır.
Türk Bestecilerinin eser yazarken kullandıkları orkestral tekniktepolifoniye yer vererek, dikey
armoniyi güçlendirmeleri, onların sanatsal alanda zirveye çıkmış olduklarının göstergesidir. Bu
bestecilerin sanatsal zirveye ulaştıklarının bir göstergesi de polifonik düzende eser yazarken Türk
makamlarının karakteristik özelliklerini korumuş olmaları ve eserlerinde mikrointervalik (koma),
glissando tekniği gibi teknikleri ustaca kullanmış olmalarıdır.Adnan Saygun, Cemal Reşit Rey gibi
dönemin önde gelen bestecileri,halkenstrümanlarınıntampere sistemini ve hançere gibi ulusal şan
tekniklerini dünyaya tanıtmak içinmakam entonasyonu ve eserin makamsal gelişimi alanında mikro
intervalik tekniği kullanmıştır. F.Tüzün’ün “Çayda Çıra” eseri,mikrointervalik tekniğin tınısal
özelliklerini içerisinde barındıran ve makamsal illüzyonun zirve yaptığı bir eser olarak tanımlanabilir.
Aleatorik teknik 20.yy’ın ikinci yarısında Türk bestecilerin arasında oldukça popüler olmuş ve
hemen hemen her besteci bu tekniği eserlerine uygulamıştır.
Bu teknik vasıtasıyla, partitürlerin grafiksel görünüşü değişmiş ve eserler form yorumlanmasında
serbestlik kazanmıştır. Türk bestecileri, dinleyicilerinin beklemediği bir anda geliştirdikleri bütün bu yeni
ses elde etme teknikleri sayesinde, orkestral faktürün sınırlarını aşmışlardır.
Müzik sisteminde önemli ses elementlerine olan bakış açısının değişmesi Türk bestecilerini
orkestrada yeni ses renkleri araştırmaya ve buldukları yeni ses renklerini anlamlandırmaya yöneltmiştir.
Türk bestecilerinin partitürlerinde yer alan, sesin niteliğini belirtmek için kullanılan müzik
terimlerinin sayısının çokluğu, değişen vuruşlarla son derece esnek olması, artikülasyon anlamında
detaylılığı sayesinde enstrümanlara olağanüstü derecede gelişme imkânı sunulmuştur. Bu besteciler,
eserlerinde sentezleme yapmak suretiyle keşfettikleri yenilikleri ulusal enstrümanlarına uygulama fırsatını
yakalamışlardır. Fazıl Say’ın “İstanbul Senfonisi” eserinde kullandığı darbuka, kanun, ney vb. ulusal
enstrümanlar bu yargıyı destekler niteliktedir.
Sonuç:
Yeni teknolojik, stilistik faktörleri incelerken 20.yy’ın orkestra yazım kurallarına aitolan, yüksek
derecede orkestral düşünme olgunluğu, orkestra tekniği özgürlüğünde büyük bir cephaneliğe sahip olma,
modern orkestra yazısı alanındaki tüm gelişmelere hakim olma gibi özellikler göz önünde
bulundurulmalıdır. Orkestral yazımda yeni teknikler, geleneksel tekniklerle beraber gelişmiş olup her ikisi
de sanatsal açıdan zirveye ulaşmışlardır. Geleneksel müzikten çağdaş müziğe geçiş esnasında orkestral
yazım prensiplerine getirilen yeni bakış açısı kendisini çoktan ispat etmiş ve bestecilere müzikal
yolculuklarında rehberlik etmiş olmakla beraber; günümüzde de aynı işlevselliğini sürdürmektedir.
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NİĞDE SUNGUR BEY CAMİSİNDE TESPİT EDİLEN İŞARETLER TAMGA MI?
Doç. Dr. Mehmet EKİZ
Özet: Günümüzde her millet kendi köklerini ve sahip olduğu değerleri, kendini tanıma ve dünyada anlamlı
bir yere koyma çabasıyla araştırmakta ve çalışmalar üretmektedir. Anadolu’da yaşayan Türkler bu konuda en
çok veriye sahip olanlar arasında olmakla beraber bu alanda yapılan çalışmalar hem sayısal olarak az ve hem
de sınırlıdır. Bu çalışmada son birkaç yıl içinde gelişmeye başlayan ve özellikle bu konuya dikkat çeken bir
kısım araştırmacının da yöneldiği tarihin erken safhalarından günümüze kadar çeşitli devirlerde yapılan ve
kullanıla gelen kaya resimleri, tamgalar, işaretler Niğde özelinde bir İlhanlı eseri üzerinden ele alınacaktır.
Araştırma alana yönelik çalışmalara küçük bir katkı sağlamanın yanı sıra Niğde’de yer alan bu eserin Asya
ile ilişkisine işaret etmek düşüncesiyle hazırlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Tamga, Niğde, İlhanlı, Kaya resmi
Niğde Sungur Bey Mosque Detected Signs Which areTamga?
Abstract: Today every nation produces studies and researching for self-knowledge, values that have and
their own roots that making effort to put a meaningful place in the world. Although Turks living in Anatolia
among those with the most data on this subject, the studies in this field is numerically both few and limited.
In this study, used signs, tamga and petroglyphs and a number of researchers have particular attention to this
issue, who turned in the early stages of history to the present day that made in various periods, in particular
Niğde will be dealt with a Ilkhanids work. As well as this research providing little contribution to this work
area, this work located in Niğde has been prepared at the thought of pointing out the relationship with Asia.
Key Words: Tamga, Nigde, Ilkhanid, petroglyph

İnsan dış dünyayı zihninde yarattığı sembolleri kullanarak ve bunlar arasında soyut ilişkiler kurarak
muhakeme eder ve anlamaya çalışır [Özakpınar, 1997:16,17]. Zihinde üretilen bu semboller somut olarak
ilkin çizgiler şeklinde ortaya çıkmış olmalıdır. Belki basit bir resim çizerek başlayan yazının serüveni
daha sonra ortak bir amaçla ve yine ortak anlamların yüklenmesiyle anlam kazanan ve resimlerin basit
birer sembolle anlamlı işaretlere dönüştürülmesiyle sonuçlanmakla birlikte bu durum toplumsal bir
uzlaşmayı da beraberinde getirmiştir [Mülayim, 2006:72,73].
Bu işaretlerin kullanımı yazının doğmasına yol açmıştır. Yazı adını verdiğimiz anlamlı işaretler
bütünü soyuttur ve kitlelere hitap eder. Yazmak birçok kolaylığı beraberinde getirmiştir ki bunlardan biri
de toplumdaki herkesin bu işaretleri anlaması ve bunun geleceğe dahi bırakılabilecek bir iz, işaret veya
ifade olmasıdır. Bunun için tek şart aynı işaretlere aynı anlamların yüklenmesidir. Ancak yazıya ulaşmak
kolay olmamış uzun bir süreç içinde gerçekleşmiştir. Bunun en bilinen en eski örnekleri çizgi resimler ve
son derece basitleştirilmiş işaretler olarak ortaya çıkmıştır[Mülayim, 2006:73].Türk tarihiyle ilgili belge
niteliğindeki yazılı taş ve kaya üzerindeki bilgilere göre, Türkler, Yenisey ve Orhun yazıtlarında
kullanılan alfabeden çok önce damgayı bilmekte ve kullanmaktaydılar. [Gülensoy, 1989:13]. Oğuz
boylarından başka Türk boyları da damga'yı "tamga/damga" adı ile kullanmışlardır [Gülensoy,
1989:64].Orhun ve Yenisey yazıtlarındaki bazı harflerin bir kaç farklı şekle sahip olması bu yazıyı
kullananların en iyi olanı bulma uğraşını göstermektedir[Gülensoy, 1989:13].
Bu bağlamda damga/tamga, her hangi bir şeyin görülecek bir yerine vurulan işaret, iz, marka
manalarını karşılamaktadır[Gülensoy, 1989:13]. Tarihsel süreç içinde günümüze ulaşan, üzerinde yazı
veya resim bulunan taşlardan yola çıkarak, Türklerin, Ulukem ve Kağanlık yazıtlarında kullanılan
alfabeden çok önce damga kullandıkları ve uyguladıkları anlaşılmaktadır. Tamgayı Kaşgarlı Mahmut
“Hakanın ve başkalarının damgası” olarak ifade eder[Kaşgarlı Mahmut, 1991:424]. Roux’a göre proto
Altay sözcüğü olan “tag” filinin ma eki alması sonucu “tagma” şeklini alan ve “bir hayvanın üzerine bir
şeyler basmak” anlamına gelen bir kelimeden türemiştir[Roux, 2005:123]. Türkmen Türkçesinde
“Tağma” şekliyle kullanılıyor olması dağlamak sözcüğünü akla getirmektedir ki dağlamak sözcüğü
Kazak Türkçesinde “taɳbalav”, Özbek Türkçesinde “tämğa bàsmàk”, “tämğalämàk”, Uygur Türkçesinde
“tamğılimak”, Kırgız Türkçesinde “tamğa salū”, Başkurt Türkçesinde “tamğalav” Tatar Türkçesinde
“tamğalav” biçimlerinde kullanılmaktadır[TDK,Türk Lehçeleri Sözlüğü, 2016].
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Bu açıdan ele aldığımız takdirde hayvanlarda kullanılan tamgaların ateşte ısıtılan bir nesne ile
dağlamak suretiyle basıldığı; bunun dışındaki sert yüzeylerde ise derin olmayan yüzeysel bir kazıma
yöntemiyle yapıldığı düşünülmektedir. Karmaşıklıktan uzak sade ve basit geometrik bir işaret olan tamga
son derece stilize edilmiş bir forma sahiptir[Roux, 2005:123] İlk ortaya çıkışı hakkında kesin bir yargıya
varmak çok zor olsa bile çoğunlukla İslam öncesi dinî alanlarda ve ibadet yapılan yerlerdeki kayalar
üzerinde çok sayıda görülmesi tamga kullanımının başlangıçta dinî bir nitelik arz edebileceğini
düşündürmektedir [Somuncuoğlu, 2012:234]. Benzer işaretler ortaçağ mimarlık eserlerinde sıklıkla
görülmekte ve yapılarda taş malzeme üzerinde yer almaktadır. Bu işaretler genellikle taşçı işaretleri
olarak adlandırılmaktadır[Binan, 2008: 143-152; Bakırer, 2002:59-69].
Niğde Sungur Bey Camisinde de yapının birçok yerinde görülen bu işaretlerden özellikle caminin
doğu cephesinde yer alanlarının Türklerin kültür, estetik ve eski din anlayışının döneme yansımaları
olduğu düşünülmektedir ve işaretler bu minval üzere irdelenecektir. Niğde’de XIV. yüzyılın ilk yarısında
inşa edilen cami ve türbe, İlhanlı valisi Sungur Ağa tarafından yaptırılmıştır. İnşa tarihi minare kaidesinde
yer alan vergi kitabesinden yola çıkılarak 735 (1335) yılı olarak kabul edilmektedir. Ayrıca caminin
minberinde yer alan kitabede caminin banisi Sungur Ağa ile İlhanlı hükümdarı (1317-1335) Ebû Said
Bahadır Han’ın adı geçmektedir. Bundan dolayı yapının 1317-1335 yılları arasında inşa edilmiş
olabileceği değerlendirilmektedir [Özkarcı, 2001:51]. Kıbleye dik üç sahınlı bir planla yapılan eserin
geçirdiği bir yangından sonra sahın sayısı değişerek günümüzdeki haline yani mihraba dik beş sahınlı bir
plana tahvil edildiği bilinmektedir[Özkarcı, 2001:52].

Şekil 1-Sungur Bey Camii Doğu cephede yer alan tamgalar.
Eserde yer alan ve sayıları 38’e ulaşan işaretlerin çoğu Niğde’deki diğer Selçuklu ve İlhanlı dönemi
eserleri üzerindeki işaretlere benzemektedir[Binan, 2008:147]. Eserin doğu cephesinde yer alan minare
pabucunun üzerinde ve pabuçtan sonra devam eden kuzey kanadını meydana getiren cephesinde bazı
taşlar üzerinde ki işaretlerin bir kısmı diğerlerinden hem farklı hem de tek örnektir (Resim 1,2). Tamga
olduğu düşünülen bu işaretler 18 farklı tipte yapılmıştır (Şekil 1). Niğde Alâaddin Camisinde olduğu gibi
Sungur Bey Camisinde de genel anlayışın dışına çıkılarak taç kapılar doğu cepheye açılmış ve bu cephe
vurgulanmıştır. Tamgaların çoğunun bu cephede yer alması nazar, tılsım veya dini bir etkiyle yapıldığını
düşündürmektedir
Bu bağlamda gerek Asya’da gerek Anadolu’da kullanılan tamgalar:
Türk boylarının ortak kullandığı konak yerleri, yol kavşakları ve otlakların işaretlenmesinde, gerek
ailenin gerek boyun malı olan hayvanların işaretlenmesinde, ev eşyalarında, evlerin kapı ve duvarlarında,
insan vücudunun değişik yerlerine yapılan dövmelerde, şaman davullarında kullanılmıştır. Ayrıca
kurbanlık hayvanlarda, boya ait mezar taşlarında, sınır taşlarında, tılsım, nazarlık ve ziynet eşyalarında,
arı kovanı ve ambarlarda, at koşum takımlarında, mühürlerde, tuğ, bayrak, sancak gibi hükümdarlık
alametlerinde, otağ, taht ve saraylarda, ticari malların işaretlenmesinde de kullanılmıştır. [Gülensoy,
1989:18,19; Mert, 2007:234,235].
Yukarıda zikredilen kullanım alanlarının içinde din ve inançla ilgili değerlerin yer alması
tamgaların dini yönünü ifade ederken, Türklerin estetik değerlerinin ve güzellik anlayışlarının, Türk
kültürüne ait unsurların kodlanması olarak ta kabul edilebilir.
Tamgalarla kendini tanımlayan her boy diğer boylarla hem kendilerinin farkını ortaya koymuş hem
de onlarla arasındaki bağları oluşturan kültürel kodları korumuştur. Boyların ortak dilini oluşturan
işaretlerin kullanılması millet olma yolundaki birlik ve beraber yürüyüşü temellendiren önemli
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unsurlardan olmuştur. Roux’a göre “Asya’daki ve Anadolu’daki tamgalar arasında hep bir benzerlik
vardır bu taklitçi bir anlayışı değil sürekliliği gösterir” (Şekil 2,3). [Roux, 2005:123]
Sungur Bey Camisinde tespit ettiğimiz tamgaların benzerleri Asya’da pek çok yazıt, eser ve kaya
üzerinde yer alanlarla yakın benzerlikler göstermektedir. (Şekil 2,3)

Şekil 2

Türklerin Ortak Damgaları (A. Qurbanov’dan) Şekil 3 Türklerin Ortak Damgaları (A.
Qurbanov’dan)
Türklerin İslam’dan önceki dinlerine ait ibadet alanlarında yer alan kaya resimlerinin geliştirilmiş
birer takipçisi olarak ortaya çıkan ve her boy için farklı şekillerde üretilen tamgalar her boy için farklı
ifadeler yüklenerek ortaya çıkmıştır. Bu işaretler Türk boylarının kendilerini tarif etmede ve Türk boyları
içindeki yerlerini belirlemede kullanılmış olmanın yanı sıra ortak bir şekiller birliğinin her Türk boyu
tarafından bilinen ortak ifadeleri olmaları hasebiyle Türk boylarının millet olma anlamında güçlü bir
birlik düşüncesine ulaşma ve ve bu düşünceyi paylaşmalarında etkili olmuştur. Bu ortak işaretlerin
“öteki” ile arasındaki farkı ortaya koymasının dışında aynı kaynaktan beslenen ve süreklilik arz eden
ortak işaretlerin kendi birliğini temellendirme ve tanımlamasına da katkısı olmuştur. Ayrıca büyü, tılsım,
din ve felsefe ilgili boyutları ve beklide esoterik anlamları da vardı. Özet olarak ister mülkiyet için ister
din ve felsefe için isterse sanat ve estetik değerlerin ifadesi için yapılsın sonuçta Türkler kendilerini;
belirleyici, tanımlayıcı, güvenilir, anlamlı bir basit şekil ile ifade etmiş ve bizde varız, buradan bizde
geçtik, buraların sahibi biziz demek için tamgaları kullanmışlardır.

Resim 1
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İPƏK YOLUNUN "KOROĞLU" DASTANINDA YERI
Dr. Məlahət BABAYEVA
The Silk Road on "Koroghlu" Epic
The epic of"Koroghlu" is one of the common motifs of all Turkish world located on the Silk Road. The Epic
has occurred during the reign of the powerful feudal state in Transcaucasian region. The events described in
the epic, are mainly taking place in Azerbaijan, Turkey (Istanbul, Kars, Erzurum) and the East (Irak and
Central Asia). The epos has formed during the most magnificent eras of Ottoman Empire in XV-XVI
centuries. In all areas which passed Silk Road the name of the national hero Koroghly became legendaryand
has emerged its several of options. "Koroglu" is the coinsurance spiritual wealth of many Turkish
people.Hero of epic settled in Azerbaijan at Chanlibel Mountain (South Azerbaijan Chamlibel) and inThe
Central Asia at Star Mountain. In addition, on Caucasian copies Rovshan is he hero which his father was
blinded by the sultan, in the Central Asian countries he is Goroglu, which is coming out of the grave or the
Qoroglu which is coming out of the fire. Moreover, the fortresses connected with the name Koroghlu are
found in many countries around the world. Besides the territory of our country, such towers are also
available in Turkey, Central Asia, South Azerbaijan and the South Caucasus. The place names in Azerbaijani
version of the epic are: Derbent, Tokat, Kars, Erzurum, Erzincan, Baghdad, Tabriz, Diyarbakir. These facts
show that, in "Koroghly" epos, as in other eposes, the spatial is the equal proportions as the geographic and
epic elements, in accordance with the historical and artistic merit formula. In other words, there is a defined
space fund and panorama and this is the historical reality of the period and is based on the historical Silk
Road.
Açar Sözlər: motiv, region, dövr, epos, yol
Keywords: motive, region, period, epic, way

"Koroğlu" - İpək yolunun əhatə etdiyibütün Türk dünyasının ortaq motivlərindən biridir. “Koroğlu”
dastanı Zaqafqaziya regionunda güclü feodal dövlət hakimiyyəti dövründə yaranmışdır. Əsərdə təsvir
edilən hadisələr, əsas etibarilə Azərbaycanda, qardaş Türkiyədə (İstambul, Qars, Ərzurum) və Şərqdə
(Bağdad və Orta Asiyada) cərəyan edir. Dastan XV-XVI əsrlərdə bu regionda qüdrətli Osmanlı
imperiyasının hökmranlığının ən əzəmətli dövrlərindəmeydana gəlmişdir. Türk xalqlarının böyük
əksəriyyətinin (türk, türkmən, özbək, qazax, başqırt, tatar, qaraqalpaq, Azərbaycan türkləri və b.) şifahi
ənənəsində mövcud olan "Koroğlu" dastanı Tunadan Balkanlara, Sibirdən Suriyaya qədər geniş bir
coğrafi məkanda yayılıb. (6) Yayılma miqyasına, həcminə və şöhrətinə görə "Koroğlu" yeganə dastandır
ki, variant və versiyalarının sayı altı yüzəçatır.
Özbəkistanda“Koroğlu” dastanı bir neçə nəslin qəhrəmanlıq salnaməsini canlandırdığından hər
dövr müstəqil dastan kimi formalaşmışdır. (5) Son zamanlarda Azərbaycanda da "Koroğlu" dastanının
yeni qolları toplanıb nəşr edilmişdir. Bunlardan "Qəhrəman Koroğlunun divlərlə görüşü", "Koroğlunun
Tehran səfəri", "Misri qılıncın oğurlanması", "Mərcan xanımın Çənlibelə gəlməsi", "Zərnişan xanımın
Çənlibelə gəlməsi", "Ağca quzu" qollarını göstərməkolar. (2)
İpək yolunun keçdiyi bütün ərazilərdə xalq qəhrəmanı Koroğlunun adı dillərə dastan olmuş və
onun bir sıra variantları ortaya çıxmışdır. “Koroğlu” eposu bir çox türk xalqlarının şərikli mənəvi
sərvətidir.
Türkiyədə Koroğlunu həm də bir şair kimi qiymətləndirilər. Bu şairin, III Murad dövründə (15741595) Osmanlı ordusuyla İran müharibələrinə qatıldığı (1578-1584) güman edilir. Bolu Bəyinden
babasının intiqamını almak üçün dağlara çıxan, yaxşılıq və xeyirxahlığı dastanlaşan üsyancı Koroğlu ilə
şair Koroğlu xalq təfəkküründə vəhdətdə qəbul edilmişdir. (3; 211)
Azərbaycanda "Koroğlu" eposunun qəhərmanı Çənlibel dağını (Cənubi Azərbaycanda Camlıbel),
Orta Asiyada isə Yıldız dağını özünə məskən salır. (4) Bundan əlavə Qafqaz nüsxələrində Rövşən atası
sultan tərəfindən kor edilən Koroğludursa, Orta Asiya ölkələrində o, ya məzarın içindən çıxan Goroğlu,
ya da atəşin içindən çıxan Qoroğludur.
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Bundan əlavə Koroğlunun adı ilə bağlı qalalara da dünyanın bir çox ölkələrində rast gəlinir. Belə
qalalar ölkəmizin ərazisindən başqa Türkiyə, Orta Asiya, Cənubi Azərbaycan və Cənubi Qafqazda da var.
Dastanın Azərbaycan versiyasında olan yer adları bunlardır: Dərbənd, Toqat, Qars, Ərzurum, Ərzincan,
Bağdad, Təbriz, Diyarbəkirdir:
Şəmkir şəhəri yaxınlığındakı Koroğlu qalası hündür təpə üzərində, relyef xüsusiyyətləri nəzərə
alınaraq yonulmuş daşlardan tikilmişdir. Qala sakinlərini yağış-qar suyu ilə təmin etmək üçün təpədə eni
30-40, dərinliyi 15-30 santimetr olan biri-biri ilə birləşdirilmiş çalalar qazılmışdır. Lakin təəssüflə qeyd
etmək lazımdır ki, bu gün qalanın yalnız xarabalıqlan qalmışdır.
Tovuz rayonunun ərazisində olan Koroğlu qalası Xatıncan kəndi ilə Qalabad kəndi arasında, çay
sahilində, ən uca qaya üstündə tikilmişdir. Bu qala da çox dağıntıya məruz qaldığından, onun memarlıq
quruluşunu aydınlaşdırmaq çətindir.Zəyəm çayının sol sahilində yüksələn qala coğrafı mövqeyinə görə
ətraf ərazi üzərində dominant idi. Qala ilə çay sahilinin arası enişdir və bu enişdə qədim yaşayış yerlərinin
izləri gözə dəyir. Qalanın şimal tərəfi sıldırım qayalığa dirənir. Həmin qayalıq üstündə hörülən divarlar
müdafiəyə tam yararlı şəkildə salınmışdır. Qərbdən Koroğlu qalasını sərt yamaclar, sıldırım qayalar
dövrələyir. Qayalıq qalanın cənub tərəfində də davam edir. Onu dövrələyən sıldırım qayalar bir çox
yerlərdə daş hörgü ilə möhkəmləndirilmişdir. Şimal hissədə qala divarlarının qalıqları da çoxdur. Bütün
bunları nəzərə alaraq, qeyd etmək olar ki, Xatıncan kəndindəki Koroğlu qalasının təbii müdafiə imkanları
çox yüksək olmuşdur. Qalanın içərisində daş hörgülü möhkəm divarlardan ibarət su hovuzu var.
Həmçnin, təsərrüfat əhəmiyyəti olan quyulara da rast gəlmək mümkündür.
Tovuz rayonunun Yuxarı Öysüzlü kəndi ərazisində başqa bir Koroğlu qalası da var. Bu qalanın
tikintisi daşdan aparıldığından, divar və bürclər qayaların dinamik biçimlərinə qaynayıb-qarışmış, təbii
görünüş almışdır. Bəzi tarixi ədəbiyyatlarda qalanın gizli yolunun olduğu bildirilir.
Qazax şəhərindən 5 km aralı, Xanlıqlar kəndinin qərbindəki Dədəban dağının döşündə yerləşən
eyni adlı qalaya da çox zaman Koroğlu qalası deyilir. Qala Irəvandan Qazağa səmtlənən qədim karvan
yolunun qırağındadır. Bu qala dairə şəklindədir. Iri qaya parçalarından hörülmüş qalanın hündürlüyü 8,3
metr, diametri isə 5,9 metrdir. Divarların eni aşağıda 1 metr, yuxarıda – 0,5 metrdir. Qalanın iç hissəsi
boşdur. Lakin divarların bəzi yerlərində mərtəbələrin örtüyünü təşkil etmiş taxtalar üçün oyuqlar
qalmışdır. Güman edilir ki, qala təxminən VI-VII əsrlərdə inşa olunub. XX əsrin ortalarınadək bura
ziyarətgah olub. Dəlican yolu tərəfə istiqamətlənən müşahidə dəlikləri tikintinin məhz müşahidə, gözətçi
qalası olduğunu sübut edir. Analoji müşahidə qalaları Coqaz çayın sahilində və Cəfərli kəndinin
yaxınlığında da var.
Qəhrəmanın adıyla bağlı zağa, dərə, qalaça, qayaGədəbəy rayonunda sıldırım qaya üzərində ucalan
möhtəşəm Koroğlu qalası strateji baxımdan olduqca əlverişli yerdədir. Qalanın qərb tərəfı sıldırım
qayalıqdır. Qala divarlarının eni bir metrə yaxındır. Qalanın daxilində müxtəlif tikililərin xarabalıqlarına
rast gəlmək olar.
Gədəbəy rayonu ərazisində Koroğlunun adı ilə bağlı zağa, dərə, qalaça, qaya və xalq arasında
bunlarla bağlı müxtəlif əfsanələr mövcuddur. Bakı Dövlət Universitetinin dosenti, coğrafiya elmləri
namizədi Nadir Məmmədovun 1993-cü ildə çapdan çıxmış “Azərbaycanın yer adları” kitabında bununla
əlaqədar çox maraqlı məlumatlar verilmişdir. Müəllif yazır: “Gədəbəy rayonu Dördlər kəndi yaxınlığında
Koroğlu qayası var. Xalq içərisində rəvayətə görə, Koroğlu əvvəlcə həmin qayanın üstündə gəzib,
buradan düşmənlərinin gəlib-gəlmədiyinə göz qoyurmuş. Eyni ərazidə Koroğlu yarğanı adı da qeydə
alınmışdır. Söylənilən rəvayətə görə, bu, Koroğlunun qayadan Qıratın belindən sıçrayıb düşdükdən sonra
keçdiyi
yarğandır”.
Yaxın zamanlarda rayonun Koroğlu qalası deyilən ərazisində arxeoloji qazıntılar aparılmağa başlanıb.
Aparılan qazıntılar zamanı qalanın içərisində iki gözdən ibarət gizli su anbarı, külək dəyirmanı, qoşa
təndirxana və 5-6 yaşayış evi aşkarlanıb. Bundan başqa, tədqiqatlar zamanı qala ətrafında daha 40-a yaxın
yaşayış evinin qalıqları da bəlli olub. Gəncə şəhərinin möhkəmləndirilməsinə xidmət edən bu qala feodal
istehkamlarından biri olmaqla XII əsrdə inşa edilib. Institut əməkdaşlarının apardığı araşdırmalara görə,
Koroğlu qalasının ətrafında daha iki qalaça var. Bunlar “Çavdu” adlanan sahədə yerləşir. Aparılan
tədqiqatlar zamanı qalalardan birinin diametrinin 950 metr olduğu təsdiqlənib.
Tarixi qaynaqlarda Koroğlunun tarixi şəxsiyyət olduğu qeyd olunur. Osmanlı dövləti ilə Səfəvilər
arasında baş verən müharibələr XVI əsrin sonu-XVII əsrin əvvəllərində Cəlalilər hərəkatının baş
verməsinə gətirib çıxarmışdır. XVI əsrin 90-cı illərində Şərqi Anadoluda başlanan Cəlalilər hərəkatı XVII
əsrin əvvəllərində Azərbaycana və qonşu ərazilərə də yayılmışdı. (1; 24) Cəlalilərin ayrı-ayrı dəstələri,
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onlara qoşulan müflisləşmiş kəndlilər və şəhər yoxsulları yerli hakim dairələrin üzərinə hücum edərək,
onların var-dövlətini ələ keçirirdilər. Müxtəlif tayfalar içərisindən çıxmış cəlali dəstə başçılarından ən
məşhuru Azərbaycan türkü Koroğlu idi. Rəvayətə görə, Cənubi Azərbaycanın Salmas şəhəri
yaxınlığındakı Xarabaqala Koroğlu tərəfindən ucaldılmışdır. Koroğlu dastanının bir çox variantlarında
qəhrəmanın ən çox fəaliyyət göstərdiyi yerlər kimi Naxçıvan, o cümlədən Cənubi Azərbaycanın Salmas
və Xoy əraziləri olduğu qeyd olunur. Həmçinin dastanlarda Koroğlunun məskəni olan Çənlibel qalasının
Naxçıvanda və Makuda yerləşdiyi bildirilir. (2; 215)
Koroğlu haqqında ən maraqlı tarixi faktların Cənubi Azərbaycan ərazisində olduğu söylənir.
Buradakı Azərbaycan türkləri arasında məşhur xalq qəhrəmanı ilə bağlı olduqca ilginc hekayətlər dolaşır.
Koroğlunun müəyyən zaman kəsiyində burada yaşadığına dair əsas dəlillərdən biri qəhrəmanın adını
daşıyan qaladır. Salmas şəhərinin şimal-qərbində Hüdər kəndində, Dərəlı çayın kənarında yerləşən
Koroğlu qalası iki hissəyə bölünür – Ağ qala və Qara qala. Indi isə xalq arasında bu qalanın şimal tərəfi
Oğlan
qalası,
qərb
tərəfi
isə
Qız
qalası
adlanır.
Qaladan bir az aralıda daşdan yonulmuş bir mağara, bir üç hissəli mağara var və burada qalanın daşdan
tikilmiş sığınacaqlarının izi qalır. (5: 134)
Səlmasdakı Koroğlu qalası Burada “Koroğlu” dastanında adı keçən bir sıra coğrafi adlara da rast
gəlmək mümkündür. Məsələn, dastanda Üçtəpə adlanan yer Salmas şəhərinin qərbində olan təpənin
adıdır. Bundan başqa, həmin qalanın yerləşdiyi Hüdər kəndində aşıqlar Koroğlunun hekayətlərini
əzbərdən bilir. (7)
Bu tipli faktlar göstərir ki, digər dastanlarımızda olduğu kimi, “Koroğlu”da məkan tarixilik və
bədiilik formuluna uyğun olaraq coğrafi və epik olmaqla bərabər nisbətdədir. Yəni burada müəyyənləşmiş
bir məkan fondu, panorama vardır, bu da dövrün öz tarixi reallığıdır və birbaşa tarixi İpək yolu üzərində
qurulub.
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TÜRK DİLLİ XALQLARIN İNANC YADDAŞINDA ŞAQULİ DÜZ XƏTT “QABA AĞAC”
VƏYA “DİRƏK” KULTUNUN İŞARƏSİ KİMİ
Doç. Məmmədhüseyn HÜSEYNOV
Xülasə: Dekorativ incəsənətin əsasları qədim dövrlərdən bəri formalaşmağa başlayaraq müxtəlif mərhələləri
keçmişdir. Sadədən mürəkkəbə doğru stilizə edilmiş dekorativ formaların incəsənətdə öz əksini tapması,
zaman və məkan daxilində insan təfəkkürünün təbiətlə qarşılıqlı münasibətlərindən doğan amillərlə bağlıdır.
Dekorativ incəsənətdə xətt anlayışının tam şəkildə dərk olunması mümkün deyil. Amma onun əsas mahiyyəti
özül olması ilə əsaslanır. Bu baxımdan şaquli düz xətlərin rəmzi xüsusiyyətləri maraq doğuran məsələ kimi
meydana çıxır. Hələ ən qədim dövrlərin qayaüstü, daş və sümük, dulusçuluq, toxuculuq və digər dekorativ
sənət nümunələri üzərində həkk olunmuş şaquli düz və qırıq xətli təsvirlərin olması bu timsalda özünəməxsus
yer tutur.
Adi şaquli düz xətlərlə təsvirlənmiş və diqqət göstərmədiyimiz qədim daş oymalar, keramik qablar, xalı –
xalça və digər dekorativ sənət nümunələrinin daşıdığı simvolik mənaların öyrənilməsi həm də onların nə
üçün düzəldiyini, eyni zamanda gərəkliliyini aşkar etməkdə müstəsna əhəmiyyət kəsb edir.
Məqalədə şaquli düz xəttin türkdilli xalqların Dekorativ incəsətində “Qaba ağac” və “Dirək” kultunun
semantikasından bəhs edir.
Şaquli düz xətlərin “Qaba ağac” və “Dirək” timsalında oxşar, həmçinin müqayisəli cəhətlərlə onların mifoloji
qaynaqlarını göstərmək və əlaqələndirmək məzmun etibarı ilə əsas məqsəd hesab oluna bilər.
Açar Sözlər: Xətt, “Qaba ağac”, “Dirək”, “Dünya ağacı”, inanc, şaquli, dayaq, düz, Türk.
Abstract: Decorative art, which began its development in ancient times, has gone through different stages.
Being stylized from simple to more complicated, decorative forms have been reflected in art and it has
always been connected with the factors which arise from mutual relationship of human thinking with the
Nature within Time and Space.
The notion of Line in decorative art cannot be fully understood. But its essence rests on its being the
framework. From this point the symbolic features of horizontal lines obtain great interest. Straight and dotted
lines in Rock paintings, on stone and bone objects, pottery, carpets and other articles of decorated art speak
of their specific features.
The study of the symbolic meaning of ordinary lines on old stone carvings, pottery, carpet-ware and other
objects of decorative art is also very important to learn what they were made for, what was the need for them.
The article points out the semantics of the cult of “rough wood” and “column” in the Decorative art of
Turkish-speaking peoples through straight horizontal line.
The main target of the article is to bring out the mythological sources of horizontal straight lines by
considering different and similar properties of “rough wood” and “column” as an example and coordinate
them.
Keywords: line, “rough wood”, “column”, “the tree of the world”, legends ???, horizontal, prop, straight,
Turkish, system.

Şaquli düz xətt, üfüqi düz xətt kimi sənət nümunələri üzərində həkk edilməmişdən əvvəl insanın
düşüncəsində göylə yerin dayaq xətti anlayışını formalaşdırmışdır. Ağacın (nəbatətin) gövdəsinin yerdən
şaquli düz xətt boyunca çıxaraq böyüdüyünü görən ibtidai insan bu halı anlayıb əks istiqamətə, yəni
yuxarıdan (göydən) aşağıya (yerə) “dirək” bastırmağı inanc səviyyəsinə qaldırdı.
Şaquli düz xətt, “Yer” və “Su” kultunu ifadə edən üfüqi düz xəttə perpendikulyar olaraq yerlə göy
arasındakı təmas halında “dayaq” mənasını daşıyır. Bu məna dünya xalqları tərəfindən müxtəlif cür qəbul
edilsə də, türk dilli xalqların təfəkküründə oxşar və fərqli cəhətlərə malikdir. Lakin, bu zəmində
araşdırmalar və izahlar demək olar ki, kifayət qədər deyildir.
Şaquli düz xətt anlayışı insan təfəkküründə elmi səviyyədə formalaşana qədər müxtəlif inanc
simgələrini ifadə etmişdir. Əsasən kişi başlanğıcını işarə edən şaquli düz xətt bəzi hallarda ana kultunu
əks etdirmişdir. Halbuki, bu rəmz əksər xalqların yaddaşında kişi başlanğıcı kimi qalmaqdadır.
Şaquli düz xəttin bir çox rəmzləri türklərin uzaq tarixində yer alan həm ata, həm də ana kultunu
ifadə edən əfsanələri ilə çox böyük maraq doğurur. Məsələn; “Ülgen ağacı” barəsində deyilən ən qədim
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əfsanələrin birində qeyd edilir ki, Tanrı yerin mərkəzində, (“göbəyində”) məskun imiş, buradan nəhəng,
ucu Ülgenin evinə çatan yol (yel) ağacı bitmişdir. Türklər ona “Ülgen ağacı” deməklə, həm də “həyat
ağacı” yaxud “yel ağacı” mənasında həyat rəmzi kimi qəbul etmişdilər. Bu da “həyat ağacı” anlamında
ana kultuna aid simvolika daşımaqla təzadlı mənaları özündə əks etdirir. Burada “yerin göbəyi” deyilən
məkandan mənəvi və maddi gücün enerji ocağı nəzərdə tutulmaqla, dünyanın qaydaya salınması və ya
yerin oxu anlamında “həyat ağacı” öz hündürlüyü ilə göylə təmas yaradır. Və bu təmas şaquli düz xətt
boyunca ana bətnindəki uşağı təcəssüm etdirən inkişaf mənasında meydana çıxır. Məhz bu özüldən
qaynaqlanan digər əfsanələrimizdə türklərin anası rolunda əksini tapan “Qaba ağac” simvolikası şaquli
istiqamətdə yol (yel) ağacı olması ilə diqqəti cəlb edir. Burada “qaba” sözü “ kobud, yonulmamış” eyni
zamanda “düz”, “uca”, “böyük”, “hündür” mənasında dastan və əfsanələrdə özünəməxsus şəkildə qeyd
olunur. “Qaba ağac”la “Ülgen ağacı” məna yükünə görə eyni xüsusiyyətləri özündə ehtiva edir. “Qaba
ağac” simvolu demək olar ki, Oğuz əfsanələrinin, həmçinin, qorqudnamələrin ana xəttini təşkil edən əsas
rəmzlərdən hesab olunur. Məsələn; Kitabi–Dədə Qorqud boylarının birində aşağıdakı misra cıddı elmi
mifik düyünləri açmaq üçün bir dəlildir:
Anam adın sorar olsan, Qaba ağac,
Atam adın deyərsən, Qağan Aslan.
Mənim adım sorarsan, Aruz oğlu Basatdır.
(Kitabi Dədə Qorqud, 1988: 200)
Bu fikirlərdən aydın şəkildə görünür ki, Basatın mifik anası qaba ağacıdır.Başqa sözlə desək, bərk,
iri “Dünya ağacı”dır. Yaşarılıq – Dirilik (şaquli xətt) ağacıdır. Deməli, Basatın mifik anası böyük mistik
gücü olan insanların, yurdun (hunlara görə) qoruyucusu, gözəl, bərk “Dünya ağacı”dır. (Seyidov 1989:
371)
“Dünya ağacı” rəmzi xüsusiyyətinə görə fəqrli və geniş anlamlar daşıyır. Lakin, qeyd olunan
sətrlərdən də aydın olur ki, bu ağac “Qaba ağac”dır, həm də uca bir “Dirək”dir.
Dilimizdə “ağac” sözü XIV – XV əsrlərdə formalaşıb. Qədim türk dilində bu söz “İ” şəkilində
ifadə edilirdi. Daha sonrakı dövrlərdə bu kəlmə “iyaç” və “yiqaç” şəklini almışdır. Oğuzlar bu sözü
“ayaç” şəkilində tələffüz ediblər. XV əsrdə yazılmış divan şeirlərində “ağac” şəklində qeyd olunmuşdur.
(Əkbər 2015: 254)
Türk dilli xalqların inanc sistemində “Qaba ağac” hakimiyyəti də ifadə edir. Yuxuda ağac görmək
dövlətə və hakimiyyətə sahib olmaq mənasına gəlir.
Qeyd olunan fikirlər açıq aydın “Qaba ağac” ın hansısa dərinlikdən bir şaquli ox halında çıxmasını
hadisə kimi təqdim edir. Həmin dərinlik, üzü yuxarı və uzanmış vəziyyətdə yatmış ali insanın qəkbindəki
ruhi gücə aid olan bir mənəvi halı xatırladır. Sanki, bu hal “Ülgen ağacı”nın prototipi kimi meydana
çıxmaqla zaman – zaman türklərin təfəkküründə yenilik və böyük dəyişikliklər yaratmaqda davam edir.
Eyni zamanda onun təfəkkür modelini dərin ilahi inanca bağlamaqla əbədilik rəmzini meydana çıxarır.
Rəmzi mənada, ağacın başsız (qol – budaqsız) və ayaqsız (köksüz) görünməsi onun mistik dəyərini
artırmaqdadır. Dədə Qorqud boylarında “başına baxsam başsız ağac, ayağına baxsam ayaqsız ağac”
ifadəsi işlədilir. Burada başı və ayağı olmayan ağacın həyat qüdrətini Tanrıdan aldığı qeyd olunurdu.
(Əkbər 2015: 255)
Əbədilik rəmzi olan “Qaba ağac”la bağlı tarixi bir fakt Qarabağ barəsində olub, Çin mənbələrində
qeyd edilirdi. Türk inanc sistemində ağac, daha geniş mənada meşə, ilanın və ya əjdahanın cəsədindən
yaranmışdır. (bu tipli xalça kompozisiyaları da mövcuddur) (şəkil 1) .
Şəkil 1
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Bir qolu bizim eradan əvvəl XVI əsrdə Mil və Muğan düzənliyinə gəlib yerləşmiş və miladın III –
IV əsrlərinə qədər burada yaşamış, əsas kütləsi isə Şimali Çində məskun olan Hiyen- bi (kas-pi) xalqı
ilanın cəsədindən yaranmış meşənin ətrafında at çaparaq ayin keçirirdilər. Meşə olmayınca, bir yerə “qara
ağac” əkərək orada meşə salırdılar. Qədim türk inancında “qara bağlar” (qara meşələr) belə yaranmışdı və
bu meşələr müqəddəs hesab edilirdi. Qara meşələrin yaranma inancı islam təsəvvüf anlayışında da yer
almışdır. (Əkbər 2015: 257) “Qaba ağac” anlamı “Ağaclı”, “Dünya ağacı”, “Dünya xaçı”, “Dünya
zənciri”, “Həyat ağacı”, “Bərəkət – münbitlik ağacı”, “Səma ağacı”, “Yüksəlmə ağacı”, “Dünya
pilləkəni” və başqa–başqa xüsusiyyətləri özündə əks etdirən anlayışlardan fərqli həm də daha mistikdir.
Onun başsız və ayaqsız olması barəsində Qorqudnamələrdəki nümunələrdən aydın olur ki, o, düz
və şaquli istiqamətdə təsəvvür edilən bir “dirək”dir. O, həm fəzada, həm də müəyyən bir nöqtədə qərar
tuta bilər. Amma dünya ağacının köklü və qollu – budaqlı olması “Qaba ağacdan” fərqli olaraq
mifopoetik düşüncə tərzi və hərtərəfli dünya konsepsiyasının təcəssüm etdirilməsi üçün daha
xarakterikdir. Burada “dünya ağacı”nın köməyi ilə hər şeyin müxtəlif surətlərdə onun mədəni tarixini,
ümumi fəlsəfəsini və əsasən dünya xassələrini, müxtəlif zamanlar üçün izah etmək olar. Bu da “Dünya
ağacı”nın tarixdən, zamandan, bir çox fəlsəfi hadisələrdən asılı olan, o, dəyişdikcə dəyişən, dərinləşən və
müxtəlif ərazilərdə millət və tayfaların düşüncə, həm də həyat tərzində formalaşan rəngarəng anlayışlarla
bağlıdır. Məsələn, “Dünya dağı”, “Dünyəvi insan”, “İlkin insan”, “Dünya xaçı” və digər obrazlı
adlanmalar təsvirdə eyni quruluşa malikdirlər. Lakin, öz tarixi və mədəni yerdəyişmələrinə görə izah
olunurlar.
İnsanlar tərəfindən təsvir edilmiş ən qədim işarələr sistemi, yuxarı Paleolit dövrünü əhatə edir.
Amma “Dünya ağacı” obrazı müəyyən hüduddan kənara çıxmayan məna daşıdığı bir sistem olduğu üçün
işarələr sistemlərinin sırasında çox az rast gəlinir.
“Dünya ağacı” da “Qaba ağac” kimi dini mahiyyətdə olan mərasim və yaxud dünya mərkəzi kimi
şaquli vəziyyətdə yerləşir (şəkil 2). Lakin, “Dünya ağacı” obrazını konkret olaraq təbəqələrə ayırmaq
mümkündür. Bu təbəqələr kök, gövdə və budaqlardan və.s. ibarət ola bilər.
Şəkil 2

“Dünya ağacı”nın obrazında var olmaq və davam etmək xarakteri vardır. Və bu xarakter “Dünya
ağacı”nın səciyyəvi təsviridir. Belə təsvirdə kök göydən aşağı, cəyirdək (toxum, tum) isə torpaqdan
yuxarı çəkir və yaxud da kökləri yuxarıda budaqları aşağıda olmaqla var olmaq və davam etmək amili
meydana çıxır (şəkil 3). Çevrilmiş ağacların təsviri müvafiq ənənə və ayin mərasimlərində istifadə
edilirdi. Bu cür təbii çevrilmiş şaquli ağac obrazlarını şaman alaçığının tərəflərindəki təsvirlərdəndə rəmzi
mənaları müşahidə etmək olar.
Şəkil 3

Ümumiyyətlə “Dünya ağacı” obrazında simvollaşmış anlamlar hüdudsuzdur və bu barədə geniş
bəhs açmaq mümkündür. Lakin, şaquli düz xəttin türkdilli xalqların inanc yaddaşında “Qaba ağac”
mənasını ifadə etməklə bərabər həm də “Dirək” kultunuda əks etdirməkdədir.
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Orta əsrlərdə türklər ağaca dirək mənasında “tirək” deyirdilər. “Tirək” düz ağacı ifadə edirdi. Bu,
şamanın əlində tutduğu və Tanrının birliyini ifadə edən əsa idi. Bəzən əbədiliyi ifadə etməsi üçün bu
ağacın başında yarpaq olurdu. Daha sonralar yarpağın yerinə parça asılmağa başlandı. Həmin parçanın
üzərinə şamanın da mənsub olduğu boyun damğası (onqon) vurulurdu. Bu da Tanrının o boyu hifz
etməsinə işarə idi. (Əkbər 2015: 259,260)
“Dirək” kultu əcdadlarımızın yaddaşında və ənənələrində yerli- yetərli həm də funksional mistik
xarakteri ilə mühüm yer tutmuşdur. Diqqət etdiyimiz yaxud diqqətimizdən yayınan onlarla əməllər
mövcuddur ki, bunlar “Dirək” kultu ilə bağlı indi də yaşamaqdadır.
Biz bunu alaçıqların, çadır və ban evlərin dirək üzərində qurularaq ucalmasında da görə bilərik. Ən
əsası isə bizim “ban” dediyimiz evin mərkəzi hissəsinin hazırlanması üçün “ox” deyilən “dirək”dən
istifadə edilməsi maraq doğurur. (Qurbanov 2013: 344) Burada əsas cəhət “ban” dediyimiz evlərin özülü
hesab edilən “dirək”dir. Hansı ki, həmin dirəklərin yarım köçmə və köçərilik zamanı müvəqqəti yaşayış
evlərinin bünövrəsini qurmaq üçün istifadə edirdilər. Azərbaycan türklərinin istifadə etdiyi alacıqları da
bu timsalda göstərmək olar (şəkil 4).
Şəkil 4

Bəzi alaçıqların dirəklərinin zirvəsi yonulmuş naxış formalı olurdu. Bu cür yanaşma böyük çadır
qurulması mədəniyyətində də öz əksini tapmışdır (şəkil 5). Ev və çadırlarda orta oxun (“dirək”) mistik
gücü türklərin ruhunda, təfəkküründə və maddi dünyasında bir-birini tamamlayaraq, həm də sonsuzluğa
doğru getməyin inamını formalaşdırmışdır. Bu da türklərin mifoloji görüşlərində öz əksini tapmışdır.
Şəkil 5

Qədim əfsanə və dastanlarımızda əzəmətli xaqanlarımızın xalqın, elin “Dirəyi” obrazında ortada –
Günortacda qızıl dirəkli , qızılı çadırda oturması həm də günəşlə soy yaxınlığına işarədir. Belə adət iki
inama görə yaranmışdır ; 1.Günəş yuxarıdan hakimlik göndərir (qut kimi) və eləcə də hakimliyi alır
(şaquli düz xəttin yuxarı və aşağı sonluqları kimi). 2. Günəş insanları, eləcə də hakimi pisdən qoruyur.
Deməli, xaqan günəşin bəlgəsi qızılı dirəkli, qızılı çadırda oturarkən bildirirmiş ki, ona hakimiyyəti günəş
vermiş və onu günəş qoruyur. Belə bir inam uzun yuzilliklər boyu yaşamış və dastanlarda, adətlərdə qamşaman oyunlarında öz əksini tapmışdır. Baş tanrı göyün doqquzuncu qatında oturan Ülgenin də qızıl
sarayı varmış. Dədə Qorqut boylarında “altunbaşlı ban ev”lərdən tez-tez söhbət gedir. Bu altunbaşlı –
qızılbaşlı evlər vaxtilə yarımifik Oğuzun, onun oğlu Gün xanın oturduğu evlərə işarədir. (Seyidov 1989:
428,429)
“Dirək” məfhumu türklər üçün ilahi sovqatlar sırasında dayanan elemenetlərdən hesab olunur.
Qeyd etdiyimiz kimi “altınbaşlı” ağban evlər elə yerdən göyə ucalan şaquli xətt boyunca torpağa
sancılmış və zirvəsi müxtəlif mənalar və rəmzlər daşıyan başlıqlarla “altınbaş” adını alan həmin
“dirək”lərdir. Bundan başqa oba dirəklərini də bu timsalda nümunə kimi göstərmək olar. Və belə tirli
(dirəkli) obaları indinin özündə də türklərin məskunlaşdığı ərazilərdə seyr etmək mümkündür. Belə
dirəklər obaların giriş yerinə yaxın yerlərdə daş – qalağın ortasında düz şəkildə basdırılmış vəziyyətdə
qoyulur. Bu da obanın və yaşayış məskəninin ağac mifi ilə bağlı olmasına işarədir.
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Obadakı, daş – qalağın ortasına qoyulmuş Gültəkin abidəsində deyildiyi kimi Umayla göydən
enmiş qol budaqlı qayın ağacı sözsüz ki, dünya ağacının bəlgəsidir (dünya ağacının bəlgəsi qayın
ağacı,uşaqları qoruyan umayla göydən gəldiyinə görədir ki, uşaqları himayə edir). Bu da belə bir fikir
yürütməyə imkan verir ki, bir çox türk xalqları dünya ağacına ayrıca tapınmaqla bərabər oba (daş qalaq)
dirəklərinin də bütün obanın qoruyucusu, himayəcisi olduğuna inanmış həm də qarşıdakı obanın
mövcudluğuna işarə kimi qəbul etmişlər. Hətta bəzi gizli ayinlərin həmin daş-qalaqlı dirəyin (ağacın)
ətrafında keçirildiyi də qeyd olunur. Belə olan halda giriş yerindəki “dirək”lə oba mərkəzindəki dirəyin
daşıdığı rəmzi xüsusiyyətlər arasında da fərqlərin olması şübhəsizdir. Bu cür inanc modelinin görünən
tərəfi isə müasir dövrümüzdə şəhər və kəndlərin tanıtdırılması ilə bağlı qoyulan yazılı lövhələrdir ki, onlar
da daş-qalaq “dirək”lərini əvəz edir.
Bundan başqa şaquli düz xətt məfhumu türklərin həyatna və inanc sistemlərinə həm də damğa kimi
daxil olması da böyük maraq doğurur. Adi bir şaquli xəttin “süngü”, ”nizə”, “hərbə”, “qarğı”, “tirək” və
digər adlarla adlanması onun rəmzi mənalarının zənginliyindən xəbər verir.
Bu işarə tək halda (si) səsi və tamın, bütövün tərkibindən çıxmanı və axar suyu ifadə etməklə
(Musayev 2005: 184), bərabər bir tayfanı, qoşa şəkildə isə tayfalar birliyini ifadə edir (şəkil 6). (Seyidov
1989: 101) Məsələn; iki paralel şaquli düz xəttin “ikipıçaq”(iki bıcaq), “qoşa sündü”, “qoşa dirək”,
“qıpçaq” və başqa adlarla adlanması bu işarənin iki və daha çox tayfanın ittifaqını ifadə edir. Bu işarə
Mərkəzi Asiyanın qıpçaq kökənli tayfaları arasında geniş yayılmışdır. (Esin 1971: 302)
Şəkil 6

“Şəcəreyi – Tərakimə” əsərində iki paralel şaquli düz xətt Karkın boyunun damğası olaraq
göstərilib. (Əbülqazi Bahadır Xan 2002: 71)
Qaşqarlıda qeyd edilməyən bu tayfa Əli, Rəşidəddin və Əbülqazinin əsərlərində Karkın olaraq
keçir. Ərciləsuna görə, kar və kat felindən yaranan bu kəlmənin kökü “ka”dır. Karkın “bir şeyi başqa bir
şeyə qarışdırmaq, artırmaq, çoxaltmaq”, “dirəkləndirmək” mənasına gəlirdi. “Ka” Qaşqarlının
“Divan”ında “yığmaq, sandığa qoymaq” mənasında işlədilib. (Əkbər 2015: 299)
Beləliklə, şaquli düz xətt məfhumunun “Qaba ağac” və ya “Dirək” timsalına əks olunan bəzi
nümunələrinin rəmzi təsvirlərini türkdilli xalqların Dekorativ incəsənətində aydın şəkildə görmək
mümkündür. Əsrlərdən bəri türklərin yaratdıqları dulusçuluq, memarlıq və başlıcası isə xalça sənəti
çeşidlərində “Qaba ağac” və “Dirək” kultunu ifadə edən zəngin tərtibatlı əsərlər mövcuddur (şəkil 7,8).
Şəkil 7-8
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TÜRK DÖVLƏTLƏRININ VAHID İNFORMASIYA SIYASƏTININ FORMALAŞMASININ
MÖVCUD PROBLEMLƏRI
Mütəllim RƏHIMOV
Xülasə: Məqalədə müasir dünyamızda aparıcı gücə çevrilən informasiyanın səmərəli istifadəsində türk
dövlətlərinin qarşısında olan problemlər araşdırılır. Türk dövlətlərinin vahid informasiya məkanının
yaradılması üçün iki paralel variantın üzərində işlənilməsi təklif edilir. Bu zaman türk dövlətlərinin vahid
informasiya siyasətinin formalaşacağı yolları göstərilir.
Açar sözlər: türk, türk dünyası, media, vahid informasiya məkanı, vahid informasiya siyasəti.
Problems on the Formation of a Common Information Policy of the Turkish States
Abstract: The article deals with the problems of using effectively the information by Turkish countries
which becomes the main power nowadays. Two parallel options are proposed for setting the unified
information space of Turkish countries. In this case, the different forming ways of Turkish countries' unified
information policy are listed.
Keywords: turkish, turkish world, media, single information space, common information policy.

XX əsrin sonu XXI əsrin əvvəllərindən dünyada cərəyan edən geosiyasi və geoiqtisadi proseslərin
idarə edilməsi, beynəlxalq münasibətlərin tənzimlənməsi, ölkələrin milli təhlükəsizliyinin təmin olunması
və s. məsələlərdə ənənəvi problemlərlə yanaşı dövlətlərin informasiya təhlükəsizliyi fəaliyyəti gündəmə
gəlmişdir. Qloballaşmanın vüsət aldığı, virtual informasiya məkanının günü-gündən genişləndiyi, milli
informasiya mühitininin pozulduğu, milli dəyərlərin meyarlarının və sədlərinin “universallaşdığı” müasir
dünyada beynəlxalq və yerli ictimai rəyin idarə olunması, siyasi proseslərin məqsədli yönləndirilməsi
getdikcə daha da aktuallaşır. Transmilli informasiya siyasəti və milli sərhədləri asanlıqla aşan
beynəlxalq
təbliğat
fəaliyyəti
ayrı-ayrı
ölkələrin
imicinə,
daxili
həyatlarına, milli cəmiyyətlərinin vəziyyətinə ciddi təsir göstərir. Ona qarşı yaxşı müdafiə vasitələri qura
bilməyənlər isə təlatümlər və qarmaqarışıqlıq içərisində çabalamaqdadır.
Hər bir ölkənin informasiya məkanı və informasiya mühiti, informasiya ehtiyatları və
texnologiyaları cəmiyyətin sosial-iqtisadi, elmi-texniki və mədəni inkişafının səviyyəsini və dinamikasını
müəyyənləşdirir. Geosiyasi ədəbiyyatda “informasiya mühiti” beynəlxalq və yerli sistemyaradıcı amil
olmaqla bərabər, bəlli məkanlarda siyasi, iqtisadi, müdafiə, sosial-mənəvi və digər sahələrə müdaxilə
edərək, milli təhlükəsizlik sisteminə ciddi təsir göstərən vasitə kimi də dəyərləndirilir. Beynəlxalq və
milli idarəetmə qərarlarının səmərəliliyi toplanmış informasiyanın həcmi, onun işlənmə və istifadə sürəti
ilə müəyyənləşir. Beynəlxalq, regional və milli münasibətlərin, daxili və xarici sosial-iqtisadi proseslərin
idarə olunmasında informasiya siyasəti və təhlükəsizliyinin əhəmiyyəti getdikcə artır (1). Həm də nəzərə
almaq lazımdır ki, informasiya təhlükəsizliyinin qorunmasında ölkələrin təkbaşına fəaliyyəti o qədər də
effektiv nəticələr vermir və ona görə də burada ortaq maraqları və dəyərləri bölüşən dövlətlərin vahid
informasiya mühiti yaratması hallarını müşahidə etmək mümkündür. Ona görə də bu gün türk dünyasının
da vahid informasiya məkanının yaradılması və vahid informasiya siyasətinin formalaşdırılması məsələsi
aktual olaraq qalmaqdadır.
Beləliklə, türk dünyasının təhlükəsizliyinin əsas problemlərindən biri hamı üçün vahid informasiya
siyasətinin formalaşdırılması və təhlükəsizliyinin təminatı, vahid informasiya mühitinin və siyasətinin
yaradılması, qorunması və idarə edilməsi ilə bağlı olduğu qənaətini yaradır.
Türk xalqları arasında ictimai, mədəni, dostluq münasibətlərinin möhkəmlənməsi eyni kökdən olan
xalqların media orqanları arasında əməkdaşlığın genişlənməsi üçün zəmin yaradır. Bütün bu amillərin
fonunda dünyada gedən ictimai-siyasi və tarixi proseslərdən asılı olaraq, türk dünyası vahid media
şəbəkəsi informasiya sistemi anlayışının meydana gəlməsi zərurətə çevrilib. Bu informasiya sisteminin
yaradılması iki müxtəlif aspektən reallaşdırılmalıdır. Bunlardan biri ortaq türk media qurumlarının
yaradılmasıdırsa, digəri türk dövlətlərinin informasiya siyasətlərinin uzlaşdırılmasıdır. Məsələnin birinci
tərəfini təşkilati-hüquqi, maliyyə əsaslarına söykənərək həll etmək mümkündürsə, ikinci tərəfi dövlətlərin
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və cəmiyyətlərin inzibati idarəetməsinə bağlı deyil və birbaşa formalaşmış ictimai şüura, özünü
dərketməyə söykənir. Deməli, problemin əsaslı hissəsi türk dünyasında özünüdərkə söykənən vahid türk
birliyinin ictimai fikirdə formalaşdırılmasıdır.
Vahid informasiya məkanı termini isə ideya-məzmun baxımından o qədər də yeni deyil. Ümumtürk
mətbuat tarixinə nəzər yetirdikdə, Çar Rusiyası tərkibində yaşayan türk-müsəlman əhalinin hamısına
doğma olan, onların oxuya biləcəyi qəzet nəşri ideyası mütərəqqi ziyalılar tərəfindən hələ XIX əsrdə
ortaya atılmış, onun reallaşdırılması üçün cəhdlər edilmişdi. Böyük türk ziyalısı İsmayıl bəy Qaspıralının
çıxardığı “Tərcüman” qəzeti bu baxımdan ümumtürk nəşri rolunu oynaya bilmişdir. Çünki o, təkcə
Krımda deyil, imperiyanın ucqarlarındakı bir çox türk-müsəlman bölgələrində də oxunurdu. 1926-cı ildə
Bakıda düzənlənmiş I Türkoloji qurultayda Əhməd Baytursunun təşəbbüsü ilə sovet türkləri üçün ortaq
bir qəzetin çıxarılması məsələsi gündəmə gəldi. Lakin bu dəyərli təşəbbüs SSRİ-də milli düşüncəli
ziyalılara qarşı “pantürkizm” damğası ilə aparılan repressiya dalğası nəticəsində gerçəkləşmədi.
Müasir dövrdə regional və beynəlxalq müstəvidə müharibə və mübarizələrin media vasitəsilə
“informasiya hücumu” şəklində aparılması medianın nə dərəcədə vacib olduğunu göstərir. Bu baxımdan
türk dövlətləri və toplumlarına qarşı bəzi hallarda beynəlxalq səviyyədə olan qərəzli mövqe, türk
coğrafiyasında baş verən proeslərə ikili standartlarla yanaşılması, hadisələri obyektiv deyil, yalnız
subyektiv maraqlardan dünyaya tanıdılması qeyri-obyektivlik və türk dünyasının səsinin beynəlxalq
səviyyədə yetərincə eşidilməməsi vahid media şəbəkəsinin formalaşdırılmasını zəruri edir.
Vahid informasiya məkanının yaranmasının üstünlükləri və onu zəruri edən amillər aşağıdakılardır:
- türk xalqları arasında xəbər mübadiləsinin artırılması və informasiyanın vahid coğrafi məkanda
yayılmasının nəzərdə tutulması;
- türk xalqlarının vahid ideoloji əsas üzərində birləşməsinin əsaslarını hazırlamaq;
-türk xalqlarının mənəvi, siyasi və iqtisadi birliyinin təmini;
-bu coğrafiyada baş verən hadisələr barədə beynəlxalq ictimaiyyətə bütün türk dövlətləri tərəfindən
bir-birini dəstəkləyən obyektiv xəbərlərin çatdırılması;
-türk toplumlarına xaricdən olan zərərli informasiya təzyiqinin birgə dəf olunması;
-beynəlxalq aləmdə türk birliyi və gücünün formalaşdırılması və s.
Müasir dünya jurnalistikasında bir-birinə qonşuluq, qohumluq baxımından yaxın olan xalqların
mediaları artıq, demək olar ki, vahid informasiya siyasəti strategiyasını həll etmişlər. Bu, özünü daha çox
informasiya agentlikləri sahəsində göstərir. Latın Amerikası Xüsusi Xəbər Agentliyi-ALASEL,
Ümumafrika Xəbər Agentliyi-PANA, Ərəb Xəbər Agentlikləri Federasiyası-FANA, Asiya və Sakit
Okean Ölkələri Xəbər Agentlikləri Təşkilatı-OANA, Latın Amerikası Milli Xəbər Xidmətləri TəşkilatıASİN kımi təşkilatlar dünyaca tanınmış və uğurla fəaliyyət göstərən qurumlardır.
Ən yaxşı nümunə isə ABŞ ilə Böyük Britaniyaya məxsusdur. Bu ölkələr həm yerli, həm də
transmilli səviyyədə əllərində olan informasiya vasitələri ilə bir-birinə dəstək verirərək, hadisələrin
inkişafını yönləndirə bilirlər. Bunun üçün onların rəsmi olaraq vahid informasiya qurumları
yaratmaqlarına ehtiyac yoxdur.
Türk dünyasında isə bir-birinin üzünə uzun illər sərhədlərin bağlı qalması baxışlar sisteminin
fərqliliyinə gətirib çıxarmışdır. Ona görə də hələlik vahid informasiya siyasəti tam formalaşmasa da,
müxtəlif ölkələrdə ümumtürk xarakterli media nümunələri yaranmaqdadır. Gələcəkdə türk mediası vahid
informasiya məkanının formalaşması üçün onların aparıcı güclərə çevrilməsi şübhə doğurmur.
Yaxın gələcəkdə türk coğrafiyasında vahid informasiya məkanının qurulması aşağıdakı
mərhələlərdən keçə bilər:
- hər bir toplum və dövlətdə medianın türk coğrafiyasına geniş yer ayırması;
- türk dünyasına yönəlik regional nəşrlərin, saytların, verilişlərin fəaliyyətinə stimul verilməsi;
- türk dövlətləri və toplumlarının aparıcı media qurumları arasında informasiya mübadiləsi barədə
əməkdaşlıq, müxbir postlarının genişləndirilməsi;
- aparıcı media qurumlarının vahid bir platformada birləşməsi (məsələn; Türkdilli dövlət və
toplumların Media Forumu), vahid informasiya siyasətinin memorandumunun, jurnalist şəbəkəsi üçün
qaydalar toplusunun hazırlanması.
1992-ci ilin noyabrında Ankarada yaradılan Türkdilli Ölkələrin İnformasiya Agentlikləri Birliyi
türk dünyası ilə bağlı xəbərlərin dünyaya qərəzsiz və obyektiv çatdırılması, qurumun üzvləri arasında
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əməkdaşlıq əlaqələri, qarşılıqlı təcrübə mübadiləsi imkanlarının genişləndirilməsi üçün yaradılması
təqdirəlayiqdir. Qurum türk dövlətləri və toplumları arasında xəbər əlaqələrinin zəifliyi ucbatından və
digər obyektiv səbəblərin nəticəsi kimi meydana gəlib. Birliyin yaradıcı üzvləri, Türkiyədən Anadolu
agentliyi, Azərbaycandan AzərTAc, Qazaxıstandan KazTag, Qırğızıstandan Kabar, Türkmənistandan
TürkmenPress, Şimali Kipr Türk Cümhuriyyətindən TAK-dır.
2008-ci il aprelin 29-dan mayın 3-dək Bakıda TKA Baş Məclisinin “Türkdilli ölkələrin əlaqələrinin
inkişafında xəbər agentliklərinin əməkdaşlığının rolu” mövzusunda VII iclasında media sahəsində
müzakirələr faydalı oldu. Yekunda Bakı Forumunun qərarı ilə “Başinform”, “Tatarinform” və “Krım
xəbərləri” agentliklərinin Birliyə üzv qəbul edilməsi qurumun əhatə dairəsini genişləndirdi. 2010-cu il
dekabrın 21-22-də Türkiyənin Ankara şəhərində düzənlənən Türkdilli Ölkələrin I Media Forumu və
2011-ci il oktyabrın 28-30-da Bakıda reallaşan Türkdilli Ölkə və Toplumların II Media Forumu, 2013-cü
ilin 8-9 noyabrında Qırğızıstanda təşkil olunan Türkdilli Ölkələrin və Toplumların III Forumu, 2014-cü il
noyabrın 15-17-də Şimali Kipr Türk Respublikasında (ŞKTR) keçirilən Türkdilli Ölkələrin və
Toplumların IV Media Forumu türk soyundan olan ölkə və xalqların, toplumların bir araya gəlməsi və
ortaq problemləri müzakirə edib vahid əməkdaşlıq perspektivləri baxımından tarixi hadisə oldu. V
forumun türk dünyasının önəmli şəxsiyyətlərindən birinə - Əli bəy Hüseynzadəyə həsr olunması qərara
alınıb.
Son illər Türkiyənin təşəbbüsü ilə türk dünyasını əhatə edən ortaq media qurumları meydana
gəlməkdədir. 2009-cu ildə yeni televiziya kanalı-TMB yayıma başladı. Türk dünyası musiqisini tanıtmaq
və türk xalqları arasında mədəni körpü olmağı qarşısına məqsəd qoyan “Turkish Music Box” (“Türk
Musiqi Qutusu”) qısa zamanda müxtəlif coğrafi məkanlarda yaşayan türk xalqlarının maraqla izlədiyi
populyar kanala çevrilmişdir. 2009-cu il martın 29-dan yayıma başlayan və bütün türk coğrafiyasını əhatə
edən “TRT AVAZ” qısa müddətdə türk ellərinin ortaq səsi olmağı bacarmışdır.
Müasir informasiya cəmiyyətinin yaradılmasına, söz və məlumat azadlığının təminatına, İKTnin inkişafı və informasiya təhlükəsizliyi sahəsində görülən ciddi işlərə baxmayaraq, türk dünyası bir
çox göstəricilərə görə hələ də ümumdünya səviyyəsindən geri qalır.
Qeyd etmək lazımdır ki, informasiya təhlükəsizliyinə xarici və daxili təhdidlər, onların qarşısının
alınması metodları və s. kimi məsələlər türk dövlətləri təhlükəsizliyin bütün sahələri üçün əsasən ümumi
xarakter daşıyır. Lakin bu sahələrin (iqtisadi, siyasi, hərbi, sərhəd və s.) hər biri özünəməxsus
xüsusiyyətlərə malik olduğundan mütəxəssislərin fikrinə görə, onların təhlükəsizliyinin təmin olunması
metodları bir-birindən fərqlənir.
Türk dünyasına qarşı düşmən münasibət bəsləyən qüvvələrin əlində ən ciddi vasitələrdən biri
ermənilər və formalaşdırılmış erməni şəbəkəsidir. Müstəqillik qazanandan sonra ermənilər xarici
ölkələrdə mövcud olan diasporalarının imkanlarından istifadə edərək türk dünyasına qarşı informasiya
mübarizəsi aparan böyük bir şəbəkə yaradıblar. Bu şəbəkənin əhatə və təsir dairəsi kifayət qədər genişdir.
Bura müxtəlif ölkələrin aparıcı mətbu orqanlarında çalışan, bəzən öz mənşəyini gizlədərək başqa
familiyalarla çıxış edən erməni əsilli jurnalistlər, diasporanın təsiri altında olan xarici mətbuat orqaları,
informasiya vasitələri, teleradio kompaniyaları və s. daxildir. Onların türk dünyasına qarşı fəaliyyəti
məqsədyönlüdür və koordinasiya edilir. Bundan başqa, türk dünyası əleyhinə dünyada informasiya
mübarizəsi aparan digər qüvvələr də mövcuddur ki, bunlar da əsasən erməni lobbisinin təsiri altında olan,
onların pulu ilə maliyyələşən bəzi xarici ölkələrin qeyri-hökumət təşkilatları, tanınmış mədəniyyət və
ictimai-siyasi xadimləri və s. qüvvələrdən ibarətdir. Onların çoxu açıq şəkildə, bir qismi isə gizli formada
erməniləri dəstəkləyir, qondarma “Dağlıq Qarabağ respublikası”nın yaşaması və tandılmasına səy
göstərir, uydurma “erməni soyqırımı”nın qəbul etdirilməsi istiqamətində təbliğat aparırlar. Dünyada
antitürk təbliğatının qidalandığı üçüncü mənbə son illərdə bəzi ölkələrdə vüsət almış islamofobiya
meyilləri hesab oluna bilər. Bu hal müasir dünyanın hazırda müşahidə olunan ən mənfi reallıqlarından
biridir və türk dövlətləri də bir islam ölkəsi kimi bu reallıqdan ciddi əziyyət çəkir. Dünyada islamofobiya
meyilləri gücləndikcə türk ölkələrinə münasibət də mənfi istiqamətdə dəyişir. Hazırda ayrı-ayrı ölkələrdə
islamofobiya xəstəliyinə yoluxmuş siyasətçilərin sayı günü-gündən artır və onlar türk ölkələrinə qarşı
ciddi bir qüvvəyə çevrilir. Türk ölkələrinə qarşı informasiya müharibəsi aparan dördüncü qrupa isə sadəcə
olaraq onların müstəqil siyasətini qəbul etməyən, gələcək birliyindən qorxan insanlar, təşkilatlar və
ölkələr daxildir. Bu qrupun təmsilçiləri elə hesab edir ki, türk dözlətləri müstəqil siyasət yürütməməli,
ortaq mövqe nümayiş etdirməməli, kiminsə “qanadının altına” keçməlidir. Türk dövlətlərinin siyasi
uzlaşmasından qorxan həmin qüvvələr çalışırlar ki, müxtəlif imkanlardan, informasiya
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texnologiyalarından və s. istifadə edib türkləri təxribata çəksinlər, dünya ictimaiyyətinə müxtəlif yalan,
böhtan xarakterli məlumatlar ötürsünlər. (7, səh.4)
Türk dünyasının müasir informasiya təminatı və təhlükəsizliyi siyasəti hüquqi, təşkilati-texniki,
iqtisadi və ən mühümü ideoloji metodlarla təmin olunmalıdır. Hüquqi metodlar informasiya sahəsində
münasibətləri tənzimləyən normativ hüquqi aktların, informasiya təminatı və təhlükəsizliyi ilə
bağlı normativ metodiki sənədlərin işlənib hazırlanması və qəbulunu nəzərdə tutur. Təşkilati-texniki
metodlara informasiya-telekommunikasiya sistemlərinin normal fəaliyyətinə təhlükə yaradan texniki
qurğuların, proqramların aşkarlanması və s. daxildir. İqtisadi metodlar informasiya təminatı və
təhlükəsizliyinin təmin olunması sahəsində iqtisadi tədbirlərin görülməsi və onların maliyyələşdirilməsi
ilə əlaqədardır. İdeoloji metodlar isə hamı üçün eyni olan dəyərlərin əsasının hazırlanması, hər bir
topluma aid problemlərə münasibətdə vahid yanaşma tərzinin formalaşdırılmasıdır.
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Özet: Azerbaycan’ın uluslararası sistemdeki strateji konumunun belirlenmesinde coğrafya, kültür, tarih,
ekonomi ve askeri faktörler özel önem arz etmektedir. Bu çerçevede Azerbaycan’ın strateji konumunun
coğrafi boyutunu fiziki, siyasi ve etnik bağlamlarda değerlendirmek mümkündür. Azerbaycan’ın strateji
konumunun ikinci önemli boyutunu jeokültür oluşturmaktadır. Bu boyutta Türk ve İslam faktörlerinin
Azerbaycan’a etkisi geniş tarihsel perspektif ve günümüzdeki yansımaları da dikkate alacak biçimde
yorumlanacaktır. Jeokültürel bağlamda ele alınacak bir diğer boyutta milli, dini ve tarihsel unsurlar
değerlendirilecektir. Azerbaycan’ın strateji konumunun belirlenmesinde üzerinde durulması gereken bir
başka önemli boyut jeo-ekonomidir. Bu çerçevede enerji faktörü özel önem arz etmektedir. Keza enerji
ihracatının sağladığı büyük gelirlerle konumu güçlendiren Azerbaycan’ın jeo-ekonomik konumunun
şekillenmesinde onun başta bölge ülkeleri ve Batı ile ekonomik ilişkilerin de özel önemi var. Azerbaycan’ın
strateji konumun şekillenmesinde askeri gücü durumu da değerlendirme altına alınması gereken bir başka
husustur. Rusya imparatorluğu zamanında askere alınması önce yasaklanan, sonra ise sınırlı izin verilen ve
SSCB döneminde ise esasen geri hizmette görev verilen Azerbaycan Türkleri bakımından yeni milli devlet
inşası ve Karabağ savaşı bağlamında askeri güç faktörü özel önem arz etmektedir.
Anahtar Kelimeler: Azerbaycan, Türk dünyası, strateji, jeopolitik, jeokültür, jeoekonomik, askeri güç
Azerbaijan’s Strategic Position in the 21st Century
Abstract: The geography, culture, history, economy and military factors are of greater significance in terms
of defining Azerbaijan’s strategic position in the international system. We can evaluate the geographical
aspect of Azerbaijan’s strategic position in the physical, political and ethnic contexts. The second important
dimension of Azerbaijan’s strategic position is geoculture. In this dimension, the influence of Turkic and
Islamic factors to Azerbaijan will be evaluated in the broader historical perspective taking into consideration
its implications at the present time. In the other geo-cultural dimension, the national, religious and historical
elements will be evaluated. Another important dimension of Azerbaijan’s strategic position that needs to be
focused is geo-economy. Energy is of high importance in this framework. Because, by virute of tremendous
revenues gained from energy export that strengthened Azerbaijan’s geo-economic position, the country also
consolidated its economic relations with region countries and the West. Finally, military power is one of the
main elements in the formation of Azerbaijan’s strategic position. During the Russian Empire, Azerbaijanis
are not allowed to serve in Army, but later this restriction is waived with limited permission to serve in
Army. During the USSR, Azerbaijanis served in the backfront. However, military power gained significance
following the formation new nation-state (after the USSR) and during Karabakh war.
Keywords: Azerbaijan, Turkic world, strategy, geopolitics, geoculture, geo-economics, military power

Giriş
Soğuk savaşın sona ermesi ve akabinde SSCB-nin dağılması sonrasında Azerbaycan`ın
bağımsızlığını kazanması bu ülkenin strateji konumunu yeniden değerlendirme ihtiyacını doğurmuştur.
Genelde Kafkasya’daki etnik gerginlikler, özelde Azerbaycan-Ermenistan çatışması, bölgede Rusya,
ABD, AB, Türkiye, Iran ve benzeri güçlerin nüfuz mücadelesi, enerjide Hazar havzasının “Yeni Büyük
Oyunun” esas merkezlerinden biri olması, Doğu ile Batı Türklüyü arasında köprü karakteri taşıması
Azerbaycan`ın strateji önemini güçlendirmiştir. Bu tebliğde Azerbaycan`ın yeniden şekillendirilmeye
çalışılan uluslararası sistemdeki stratejik konumu jeopolitik, jeokültürel, jeoekonomik ve askeri faktörler
ekseninde yorumlanacaktır.
1.Azerbaycan`ın Jeopolitiği
Azerbaycan’ın strateji konumunun coğrafi boyutunu fiziki ve siyasi bağlamlarda değerlendirmek
mümkündür. Azerbaycan coğrafyasının fiziki boyutu bu ülkenin açık denizlere doğrudan çıkışının
olmaması ve geçiş noktasında bulunması bağlamında etkili olmaktadır. Dünyanın en büyük gölü
statüsündeki Hazar denizi ile sınırı olan Azerbaycan açık okyanusa doğruda çıkışı olmayan 42 kapalı
(land-locked) ülkeden biridir. Nesibli: 2000, s. 60. Tarihsel bağlamda açık denizlere ve okyanusa
çıkmanın ticaret, zenginlik ve gelişim anlamını taşıdığı dikkate alınırsa, Azerbaycan için bunun önemli
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bir handikap oluşturduğu söylenebilir. Coğrafi konumu nedeniyle Azerbaycan ancak Gürcistan
aracılığıyla Türkiye, Rusya ve İran üzerinden açık denizlere ve okyanusa çıkma fırsatına sahiptir. Son 500
sene içinde uygarlık tarihinin Batı merkezli geliştiği dikkate alındığında burada Türkiye ve Rusya daha
önemli yollar olarak öne çıkmıştır. Fakat 16. yüzyılda Osmanlı-Safevi çatışması Türkiye yolunun
kullanımını zora sokarken, aynı dönemde yükseliş surecine giren Moskova’nın 19. yüzyılda Kafkasya’nı
işgal etmesi Rusya yolunu bu bağlamda Azerbaycan üçün zorunlu seçenek haline getirmiştir.
Azerbaycan’ın doğu-batı ve güney-kuzey arasındaki geçiş bölgesi konumundaki Kafkasya’da
bulunması ülkenin stratejik kaderini etkileyen bir diğer önemli coğrafi etkendir. Bu durum Azerbaycan
üçün hem fırsat, hem de tehlike oluşturmuştur. Geçiş noktasında bulunmak tarihi İpek yolu veya
günümüzdeki enerji ve ulaşım koridoru bağlamında fırsat yaratırken, aynı zamanda Moğolların doğudan
batıya, ya da Rusların kuzeyden güneye yayılma stratejisi örneğinde olduğu gibi ülkeni dış güçlerin
hedefi yapmıştır. Ülkede Atabeyler ya da Safaviler benzeri güçlü devletlerin bulunduğu dönemlerde
Azerbaycan dışarıdan tehditleri def etmekle kalmamış, aynı zamanda kendi çevresinde geniş bir etkinlik
alanı kurmayı başarmıştır. Fakat zayıf devlet yapısının bulunduğu dönemde gerçekleşen 19. yüzyıldaki
Rus ve 20. yüzyıldaki Sovyet saldırıları ülkenin sömürgeleşmesi ve büyük toprak kaybına uğramasına
neden olmuştur. Yine 1988 yılda başlayan ve halen devam eden Rus destekli Ermeni saldırısının da
ülkede iç karışıklığın güçlendiği ve devlet zafiyeti gösterilen dönemde ciddi başarılara ulaşması da bu
kapsamda değerlendirebilinir. Bu çerçevede eski devlet başkanı Ebulfez Elçibey’in siyasi zemine taşıdığı
“Bütöv (Birleşik) Azerbaycan” düşüncesi de, bir milletin bölünmesine neden olan tarihi adaletsizliği
ortadan kaldırmaya dönük bir çaba olmanın yanısıra, bölgede Azerbaycan’ın stratejik anlamda yeniden
güçlendirme girişimi gibi değerlendirmek mümkündür. Nitekim bu konsepti savunanların zaman-zaman
dile getirdikleri “Karabağ`ı kurtarmanın yolu Tebriz’den geçer” sloganı da bu görüşü desteklemektedir.
Bugünkü Azerbaycan’ın siyasi coğrafyası Kafkasya’nın güneydoğusunda yerleşen 86,6 bin km²
alanı kapsamaktadır. Kuzeyde Rusya (390 km), güneyde İran (765 km), batıda Ermenistan (1007 km) ve
kuzeybatıda Gürcistan (480 km), güneybatıda ise Türkiye (15 km), doğuda Hazar denizi aracılığıyla (391
km) Kazakistan ve Türkmenistan’la ortak sınırlara sahiptir. http://www.eco.gov.az/az-erazi.php Batıdaki
komşu Ermenistan, tarihi Azerbaycan toprakları üzerinde kurulması, geçen iki yüzyılda bu çerçevede
genişlemesi, yine bu anlayışı günümüzde Karabağ’daki işgalle sürdürmesi ve başta Nahçıvan olmak üzere
yeni arazi iddialarını gündemde tutması itibariyle en önemli ulusal güvenlik tehdidi gibi
değerlendirilmektedir. Kuzeydeki Rusya, Azerbaycan için 19. yüzyılda bu yana iki kere ülkeni işgal
etmiş, 20 Ocak 1990 Bakı katliamını gerçekleştirmiş ve 8 Ağustos 2008’de ise Gürcistan’a saldırarak
gerektiğinde kendi askeri gücünü bölgede kullanmaktan çekinmeyeceğini tekrar gösteren ve uluslararası
sistemin yeniden şekillenmesinde rolünü tekrar artıran en önemli güçlerden biridir. Ayrıca, Rusya’nın
Ermenilere verdiği tarihi desteğin Azerbaycan’a büyük toprak kayıpları yaşatması da bu ülkeye yönelik
yaklaşımın göz ardı edilemeyecek bir başka önemli boyutunu oluşturmaktadır. Azerbaycan, Rusya ile
ilişkilerini bu tarihi miras, mevcut ekonomik ilişkileri ve Moskova’nın “enerji süper gücü” olma hedefi
çerçevesinde bölgeye gösterdiği ilgi çerçevesinde şekillendirmek durumundadır. Yine Rusya ile
ilişkilerde başta Kuzey Kafkasya olmak üzere bu ülke ile var olan tarihi kültürel ve etnik bağlantılar da
göz ardı edilmeyecek bir başka noktadır. Güneydeki komşu İran ise, bölgede savaş tehlikesini canlı tutan
nükleer programı, radikal dini rejim ihracı, Azerbaycan’a yönelik tarihi toprak iddiaları, Güney
Azerbaycan ve küresel stratejik önemdeki enerji kaynakları bağlamında Bakü için özel önem arz
etmektedir. Kuzey batıdaki Gürcistan son dönemlerde enerji ve ulaşım projeleri ile önemi daha da artan
Batıya çıkış koridoru, Ermeni ve Rus tehdidine karşı müttefik, bu ülkedeki Borçalı ve Ahıska Türkleri
kapsamında mühimdir. Güney-batıdaki komşu Türkiye ile sadece 15 km’lik ortak sınır olmasına rağmen,
tarihi, ikili, bölgesel ve küresel öncelikler bağlamında Azerbaycan için gerçek strateji müttefik kabul
edilebilir. Bu anlayışın enerji ve ulaşım yolu projeleriyle desteklenmesi ilişkileri daha da
derinleştirmektedir. Yine mevcut koşullarda Kafkasya’nın siyasi coğrafyasında Rusya-Iran-Ermenistan
üçgenin 1990’larda Batı`nın da desteğini alan Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan hattı ile dengelendiği
gözlemlenmektedir. Rusya’nın Gürcistan’a müdahalesinden sonra ciddi darbe alan Türkiye-AzerbaycanGürcistan hattı, Batı’nın son dönemlerde Türkiye-Ermenistan sınırların açılması için yaptığı baskı ile
daha da zayıflatılmaktadır. Bölgesel dengeleri oluşturan bu oyuncuların bir birileri ve küresel güçlerle
ilişkilerindeki yeni çabalar ise yeni güç yapılanmasının habercisi gibi kabul edilebilir.
2. Azerbaycan`ın Jeokültürel
Azerbaycan’ın strateji konumunun ikinci önemli boyutunu jeokültürel etken oluşturmaktadır.
Azerbaycan'ın jeokültürel boyutu milli/etnik, dini ve tarihi etkenler çerçevesinde değerlendirilebilinir.
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Milli etken Azerbaycan'ın Türk uygarlığının bir parçası olduğunu ifade etmektedir. Tarihsel süreçte
Balkanlar’dan Çin denizine kadar geniş bir coğrafyaya yayılarak medeniyet kuran Türk milletinin son bin
yıldaki ana eksenini Anadolu ve Merkezi Asya`nın yanısıra, Azerbaycan Türkleri oluşturmuştur.
Rusya'nın 19. yüzyılda bölgeye girişine kadar Kafkasya’da esas güç konumundaki Azerbaycan Türkleri
Derbent (Dağıstan-Rusya), Borçalı (Gürcistan), İrevan ve Zengezur (Ermenistan), Erzurum ve Kars
(Türkiye) ve Güney Azerbaycan (İran) bölgelerinde etnik mevcudiyetleri nedeniyle doğal bir etkinlik
alanına sahiptiler. Abbasov: 1990, s.30. Keçen zaman zarfında uygulanan baskı ve göç politikalarıyla
Ermenistan'da Azerbaycan Türklerinin varlığına son verilmiştir. Derbent’deki Azerbaycanlılar
Azerbaycan’ın Kuzey Kafkasya eksenindeki etkinliğini yeniden inşası bağlamında önem arz etmektedir.
Borçalı'daki yaklaşık 500 bin kişilik etnik nüfus Azerbaycan-Gürcistan strateji işbirliğine uygun temel
oluşturmanın yanısıra, Azerbaycan'a Gürcistan'da etkinlik alanı kurma imkanı sağlamaktadır. Ağacan:
2001, s. 319-320 Güney Azerbaycan’daki sayılar kimi tahminlere göre, 30 milyonu bulan nüfus İran’la
ilişkilerin perde arkasındaki temel unsurlardan birini oluştururken, uzun vadede bölgesel etkinliğin
güçlendirilmesi bağlamında hayati öneme haizdir. Iğdır-Erzurum-Kars-Van hattındaki Azerbaycan
Türkleri ise Türkiye ve Azerbaycan arasında ilişkileri güçlendiren ve “bir millet iki devlet” anlayışının
derinleşmesine strateji katkı yapan unsur niteliğindedir. Şimşir: 2001, s.10. Bu bağlamda Bakü-TiflisCeyhan petrol ve Bakü-Tiflis-Erzurum doğalgaz boru hatları ile Bakü-Tiflis-Kars demiryolu projesi de iki
ülke arasında derinleşen ve uzun vadede entegrasyona dönüşmesi beklenen sürecin mühüm aşamalarını
oluşturmaktadır. Bu sürece Borçalı ve Ahıska Türklerinin yapabileceği katkı ve Nahçıvan örneği de
eklenince ortaya başarılı bir entegrasyon modeli için geniş fırsatlar çıkmaktadır.
Azerbaycan jeokültürünün dini ayağını İslam oluşturmaktadır. Yunusov: 2004, s.13. 7. yüzyıldan
itibaren İslam dünyasının bir parçasına dönüşen Azerbaycan 16. yüzyıldan itibaren bu dinin Şii
geleneğinin esas temsilcisi olmuştur. Şii mezhebi 16. yüzyılda Safevi devleti ile dinin başta siyaset
kurumu olmak toplumun bütün alanlarında egemenlik kurması geleneğini oluştururken, Çarlık
Rusyası’nda bu etki daha çok sosyal alanla sınırlanmıştır. SSCB döneminin başında dinin toplum
hayatından çıkarılması ve dinsiz bir toplum oluşturulması konsepti çerçevesinde Azerbaycan'da da İslam
dini safdışı edilmeye çalışılmıştır. Fakat özellikle ikinci dünya savaşında Sovyet yönetimin kendi
Müslüman nüfuzunu motive etmek için İslam’dan istifade çabası ve Stalin`in ölümünden sonra yeni
Sovyet lideri Nikita Kruşev'in sistemi yumuşatma çerçevesinde dinin toplumsal yaşamda sınırlı da olsa
yer almağa izin vermesinden ülkedeki Müslümanlar da yararlanmıştır. Ancak Sovyet dönemi boyunca
İslam dininin ülke çapında, bu çerçevede de Azerbaycan'da esasen cenaze törenleri ritüelleri kimi
varlığını sürdürmesine olanak tanımıştır. Bağımsızlık sonrası Azerbaycan'da İslam dinine yönelim
konusunda belirgin bir canlanmanın yaşandığı gözlemlenmektedir. Bu süreçte bireysel inanç ihtiyacı,
toplumsal sosyo-ekonomik sorunlar karşısında tutunma gereksinimi, başta İran olmakla bir takım dış
aktörlerin Azerbaycan'da etkinlik kurmak için dini kullanma çabalarının özel yeri var. Bunun dışında
Çeçen direnişinin İslami temeller üzerine oturtması ve Azerbaycan'ın da sınır komşusu gibi bu amaçla
Çeçenistan'a giden savaşçıların geçiş bölgesinde bulunması bir başka önemli etken kabul edilebilir. Son
dönemlerde Karabağ savaşı nedeniyle İslam’da önemli bir müessise olan “şehitlik” olgusunu güçlendirme
çabası da ülkede İslami duyarlılığı artıran bir süreç olarak yorumlanabilinir.
Jeokültürel bağlamda ele alınacak bir diğer boyut Azerbaycan tarihi bakımından önemli sayılan
dönemeçlerdir. Bu çerçevede Atabeyler devleti (1136–1225), Sefeviler devleti (1500–1736), 19. yüzyılda
Azerbaycan’ın ikiye bölünmesi, Azerbaycan Halk Cumhuriyeti deneyimi (1918–1920), SSCB dönemi
(1920–1991) ve 1991 yılındaki bağımsızlık mühüm etkilere sahiptir. Atabeyler/İldenizler devleti
öncelikle Anadolu ve Azerbaycan Türklerini aynı devlette birleştiren Selçuklu İmparatorluğunun bir
parçası olması itibariyle ortak Türk tarihi bakımından mühüm bir tarihi dönemeç sayılabilir. İkincisi, bu
yapı Kuzey ve Güney Azerbaycan coğrafyasını bir devlet çatısı altında birleştiren ilk devlet olması
nedeniyle önem arz etmektedir. Üçüncüsü, Atabeyler daha 12–13. yüzyıllarda başkenti Nahçıvan olan
güçlü bir devleti simgelemesi nedeniyle Ermenilerin Nahçıvan’ın kendilerine ait olduğu iddialarına ciddi
tarihi cevap özelliyi taşımaktadır. Sefeviler devleti Azerbaycan tarihinin en uzun sureli ve en geniş
coğrafyaya sahip merkezi devlet olması ve Atabeylerden sonra Kuzey ve Güney Azerbaycan’ın bir arada
bulunduğu son devlet olması itibariyle olumlu yere sahiptir. Fakat bu devletin İslam-siyaset ilişkisinin Şii
temelli radikal boyutunu pratiğe dönüştürmesi ve Türk dünyasının mezhepsel çerçevede bölünmesine
neden olması bağlamındaki olumsuz rolü de gözardı edilemez. Rusya'nın 19. yüzyılda Kafkasya`nı işgal
etmesi ise olumsuz etkileri günümüzde tüm boyutları ile süren sureci başlatmıştır. Öncelikle, Rusların
bölgeye girişi bu döneme kadar Kafkasya’nın en mühüm gücü konumdaki Azerbaycan Türklerini siyasi,
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ekonomik, askeri ve kültürel anlamda zayıflatmıştır. İkincisi, bu giriş sürecinin ortaya çıkardığı 1813
tarihli Gülistan ve 1828 tarihli Türkmençay anlaşmaları Azerbaycan’ın kuzey ve güney olarak ikiye
bölünmesine neden oldu. Üçüncüsü, bu anlaşmalar Ermeni nüfusun Kafkasya`da yerleşmesini sağlayarak,
tarihi Azerbaycan toprakları üzerinde Ermenistan kurulmasının ve Azerbaycan aleyhine genişlemesinin
temelini oluşturmuştur. AHC deneyimi (1918–1920) ise Azerbaycan adının resmi olarak ilk kez devlet
adında kullanılması ve Doğunun ulus temeline dayanan ilk parlamenter demokrasisini kurması
bağlamında önem taşımaktadır. Bu deneyim 1980-li yıllardaki ulusal bağımsızlık mücadelesini etkileyen
unsur olması ve bugünkü Azerbaycan devletinin 1991 tarihli bağımsızlık Beyannamesinde kendini onun
mirasçısı sayması itibariyle de özel öneme sahiptir. 1920–1991 tarihlerini kapsayan Sovyet dönemi ise
AHC mirasının bütün unsurlarının kazınması, ülkenin yeni totaliter ideoloji ile sömürgeleştirilmesi ve
karşı çıkanların veya çıkmasından şüphe duyulanların fiziki olarak da bertaraf edildiği bir sureci temsil
eder. Sovyet dönemi Azerbaycan’ın sanayileşme surecini gerçekleşmesi ve eğitim probleminin
çözümünde ise olumlu sayılabilecek işleve sahip olmuştur. 1991’de Azerbaycan Cumhuriyeti’nin
kurulması ise 20. yüzyılda ikinci kez bağımsızlığın kazanılması ve Azerbaycan tarihinde yeni bir
dönemin başlanması anlamında özel bir anlam taşımaktadır.
3. Azerbaycan`ın Jeoekonomisi
Azerbaycan’ın strateji konumunun belirlenmesinde üzerinde durulması gereken bir başka önemli
boyut jeoekonomidir. Bu çerçevede enerji faktörü özel önem arz etmektedir. Uluslararası ilişkilerde enerji
mücadelesinin arttığı son dönemlerde Azerbaycan, hem dünyadaki toplam petrol rezervlerinin yaklaşık
yüzde 0,5-ne (üretimin 1,3 %) ve doğal gaz rezervlerinin yüzde 0,7-sine (üretimin 0,5 %) sahip ülkedir.
BP: 2010, s.6-22. Yine Azerbaycan Avrasya coğrafyasında güçlenen enerji mücadelesinde Rusya ve
İran dışında kalan alternatif enerji koridoru üzerindeki mühüm geçiş noktalarından biri konumundadır.
Bakü-Ceyhan petrol ve Bakü-Erzurum doğal gaz hatları ile somutlaşan ve Şahdeniz gazı ve TANAP kimi
projelerle daha da güçlendirilmeye çalışılan bu durum, klasik güç değerlendirmelerine göre esas itibariyle
“küçük güç” kategorisinde değerlendirilebilecek Azerbaycan’ın uluslararası sistemdeki yerini daha da
önemli kılmaktadır. Enerji ihracatının sağladığı büyük gelirlerle konumu güçlendiren Azerbaycan’ın
jeoekonomik konumunun şekillenmesinde onun başta bölge ülkeleri ve Batı ile ekonomik ilişkilerin de
özel önemi var. Bu çerçevede Azerbaycan’ın Batı, Türkiye ve Orta Asya ile ilişkileri enerjiden, Rusya ile
ilişkilerini oraya çalışmak için giden ve sayıları kimi rakamlara göre 2 milyonu bulan Azerbaycan
Türklerinden, İran`la ilişkileri bu ülkenin Ermenistan`la geliştirdiği ekonomik ilişkiler ve ambargo
altındaki Nahcivan Özerk Cumhuriyeti faktöründen bağımsız değerlendirmek mümkün değil. Benzer
şekilde Azerbaycan için Türkiye ile ilişkilerde Nahcivan’ın durumu yada, Gürcistan’ın uluslararası
pazarlara enerji koridoru konumu göz ardı edilmez. Yine enerji ihracatının sağladığı büyük gelirlerle
önemli sermaye birikimi elde eden Azerbaycan devlet petrol şirketi (SOCAR) aracılığıyla Gürcistan,
Türkiye ve Romanya gibi ülkelere yaptığı yatırımlarla jeoekonomik etkisini güçlendirmektedir.
4. Azerbaycan`ın Güvenlik Çevresi ve Askeri Gücü
Azerbaycan güvenlik açısından ciddi risklerin mevcut olduğu bölgede yer almaktadır. Güvenlik
konktestinde Azerbaycan için en önemli tehdit Ermenistan ve onun işgalci politikasıdır. Bu tehlike
ülkenin batısındaki 1007 km'lik Ermenistan sınırı boyunca devam etmektedir. Güneydeki 765 km'lik İran
sınırı, Tahran rejiminin niteliği, teröre desteği ve Ermenistan'la yoğun ilişkileri dikkate alındığında ciddi
endişe kaynağı sayılabilir. İran'ın nükleer programını sürdürmesi yönündeki ısrarı, Batı'nın içinde askeri
müdahalenin olabileceğini de ilan ettiği itirazları ve askeri müdahalenin ortaya çıkaracağı riskleri bu
ülkeye dair güvenlik endişesini en üst düzeye çıkarmaktadır. Azerbaycan'ın kuzey-batısındaki 480 km'lik
sınırda sahip olduğu Gücüstandakı güvenlik riskinin ne kadar büyük olduğunu en son 2008 yılının
ağustos ayındaki 5 günlük Rusya-Gürcistan savaşı açıkça gösterdi. Ayrıca Ermeni faktörünün Cavaxetiya
bölgesinde "ikinci Karabağ" oluşturmak yönündeki çabaları Gürcistan'ın güvenlik açısından ne kadar
kırılgan olduğunu ortaya koymaktadır.
Azerbaycan’ın strateji konumun şekillenmesinde askeri gücünün durumu da değerlendirmeye
alınması gereken bir başka husustur. Rusya imparatorluğu zamanında askere alınması önce yasaklanan,
sonra ise sınırlı izin verilen ve SSCB döneminde ise esasen geri hizmette görev yaptırılan Azerbaycan
Türkleri bakımından yeni milli devlet inşası ve Karabağ savaşı bağlamında askeri güç faktörü özel önem
arz etmektedir.
Kendi tarihi geleneğini Azerbaycan Halk Cumhuriyeti’nin 26 Haziran 1918 tarihli milli ordu kurma
kararı ile başlatan Azerbaycan ordusu 1990-lı yılların başında Moskova’nın Ermenistan’a desteği,
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olumsuz tarihi mirasın etkisi ile iyi örgütlenememe ve iç siyasi karışıklıklar nedeniyle Karabağ savaşının
ilk aşamasını kaybedişinin olumsuz mirasını üzerinden atmağa çalışıyor. Bu anlayışın izlerini Azerbaycan
parlamentosu tarafından 8 Haziran 2010’da kabul edilen askeri doktrininde görmek mümkündür.
Ermenistan'ın esas güvenlik tehdidi gibi belirleyen doktrin ülkeye karşı mevcut tehditler karşısında
ordunun
görev
ve
sorumluluklarının
genel
çerçevesini
oluşturmaktadır.
http://www.anspress.com/index.php?a=2&lng=az&nid=48334.
Azerbaycan ordusunun 67 bin asker ve 300 bin kişilik rezervistden oluştuğu tahmin edilmektedir.
Hackett: 2010,s.176 Taşkent'te 15 Mayıs 1992 tarihinde imzalanan ve BDT ülkelerinin Avrupa
Konvansiyonsal Kuvvetler Anlaşmasının uymasını sağlayan anlaşmaya göre, Azerbaycan`a diğer Kafkas
ülkeleri ile eşit silah ve askeri araç kontenjanı verilmiştir: 220 adet Tank, 220 adet Zırhlı Muhabere Aracı
(BTR), 124 adet Zırhlı Personel Taşıyıcı (BMP), en fazla 285 adet 100 kalibreli top, 100 adet askeri uçak,
50 adet saldırı helikopteri. http://www.dod.gov/acq/acic/treaties/cfe/agreements/tashkent.htm.
Azerbaycan'ın toplam yüzölçümünün Ermenistan ve Gürcistan'ın toplamından fazla, nüfusunun her iki
ülkenin toplamına neredeyse eşit olması, Azerbaycan’ın SSCB bütçesine verdiyi katkı ve AKKA üyesi
olmayan İran’la uzun sınırları gibi etkenler dikkate alındığında sırf objektif koşullar bakımından bu
paylaşımın adil olmadığı açıkça görünmektedir.
Güçlü ordu oluşturmak için yavaş da olsa NATO kıstaslarına uygun reform yapmaya çalışan ve
modern silahlar alan Azerbaycan büyük askeri harcamalar yapmaktadır. 2003-cü ilde sadece 135 milyon
dolar askeri savunma bütçesi olan Azerbaycan'ın savunma harcamalarının 2011 yılı devlet bütçesinde
Ermenistan yıllık toplam bütçesinden bile yüksek, yani 3,287 milyar dolar (2 630 169 341 manat) olarak
belirlenmiştir. Mezahiroğlu: 2010, s.4; http://www.meclis.gov.az/?/az/law/189/1
Özetle, Azerbaycan’ın strateji konumu jeopolitik, jeokültürel, jeoekonomik ve askeri güç unsurları
çerçevesinde şekillenen ve uluslararası sistemin İran ve enerji etkenleri nedeniyle kısmen küresel ve
önemli ölçüde de bölgesel dengelerinin belirlenmesinden etkilenen karaktere sahiptir.
KAYNAKÇA
Abbasov, A.A. (1990), Azerbaydjantsı: İstoriko-Etnografişeskiy Oçerk, Bakü: Elm.
Ağacan, K. (2001), Kaderdaş Devletler: Azerbaycan-Gürcistan İlişkileri, Avrasya Dosyası Azerbaycan Özel, Cilt: 7,
Sayı: 1, s.319-336.
Azerbaycan Respublikasının 2011-ci il dövlet büdcesi haqqında (Taslak) (11 Kasım 2010)
http://www.meclis.gov.az/?/az/law/189/1 adresinden alınmıştır
Azerbaycanın
Herbi
doktrinasının
tam
metni
.
(15
Kasım
2010),
http://www.anspress.com/index.php?a=2&lng=az&nid=48334 adresinden alınmıştır
Azərbaycanın ərazisi. (14 Kasım 2010), http://www.eco.gov.az/az-erazi.php adresinden alınmıştır
BP, (2010), BP Statistical Review of World Energy, (2010).
CFE Treaty: Agreement on Principles and Procedures for Treaty Implementation ("Tashkent Agreement," 1992) 15
Kasım 2010). http://www.dod.gov/acq/acic/treaties/cfe/agreements/tashkent.htm adresinden alınmıştır
Hackett, J. (2010), (der.), The Military Balance 2010: The Annual Assessment of the Global Military Capabilities
and Defence Economics, IISS, London.
Mezahıroğlu, C. (2010), 2011-ci ilin herbi büdcesi ne ved edir?. (9 Ekim 2010) http://www.ayna.az/2010-1009/siyaset/3877-budce-mudafie-xercler adresinden alınmıştır
Nesıblı, N. (2000), Azerbaycanın Geopolitikası ve Neft, Hazar Üniversiteti Basım evi, Bakı.
Şımşır, S. (2001), Azerbaycanlıların Türkiye'deki Siyasi ve Kültürel Faaliyetleri, Ankara.
Yunusov, A. (2004). Azerbaycanda İslam, Bakü.

242
III. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu

RUS MİTOLOJİSİNDE “SİMARGL / SEMARGL”, “JAR-PTİTSA” VE TÜRK
MİTOLOJİSİNDE “ZÜMRÜDÜANKA / SİMURG” MOTİFLERİ
Yrd. Doç.Dr. N. ELTUT KALENDER
Özet: Tüm toplumlarda olduğu gibi, Hristiyanlık öncesi dönemde Doğu Slav toplumlarında İslamiyet’in
kabulünden önce ise eski Türk toplumlarında, doğa olayları mitolojik varlıklarla ilişkilendirilmiştir. Mitolojik
varlıklar kimi zaman sözlü edebiyat ürünü olan destanlarda kendine özgü doğaüstü fiziksel görüntüsü ve
özellikleri olan epik kahramanlar olarak karşımıza çıkarlar, kimi zaman da masallara konu olurlar. Yunan
mitolojisinde Phoenix, Hint mitolojisinde Garuda, Mısır mitolojisinde Bennu, İran mitolojisinde Sîmurg
olarak bilinen varlık, Doğu Slav toplumlarının mitolojisinde ise Simargl / Semargl ya da Jar-ptitsa1 adlarıyla,
Türk mitolojisinde Zümrüdüanka ya da Simurg adlarıyla, yansımasını bulmaktadır. Bu çalışmada, Rus
mitolojisinde Simargl/Semargl olarak bilinen mitolojik tanrı ve Jar-ptitsa olarak bilinen mitolojik kuş ile
Türk mitolojisinde Zümrüdüanka ya da Simurg olarak bilinen mitolojik varlığın karşılaştırılması
amaçlanmaktadır. Yapılan karşılaştırma neticesinde söz konusu mitolojik varlıkların benzer ve farklı
yönlerinin tespit edilmesi planlanmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Paganizm, Rus Mitolojisi, Simargl/Semargl, Jar-ptitsa, Şamanizm, Türk Mitolojisi,
Zümrüdüanka, Simurg.
The Motives “Simargl/Semargl”, “Zhar-ptitsa” in Russian Mythology and “Zumruduanka/Simurgh”
in Turkish Mythology
Abstract: As in all societies, in the pre-Christian era among East Slavic peoples and before the adoption of
Islam among Turkish people, natural events were associated with the mythical creatures. Mythological
creatures sometimes confront us in the legends being the parts of oral literature with uniqe supernatural
physical appearance and characteristic as the epic heroes, and sometimes as the subject of the tales. These
creatures are reflected with the names known as Phoenix in Greek mythology, as Garuda in Hindu
mythology, as Bennu in Egyptian mythology, as Sîmurg in Iranian mythology, as Simargl / Semargl or Zharptitsa (Firebird) in East Slavic peoples mythology and with the names Zumruduanka or Simurgh in Turkish
mythology.
In this paper it is aimed to compare the mythological god Simargl/Semargl and mythological bird named
Zhar-ptitsa (Firebird) in Russian with the mythological creature known as Zumruduanka or Simurgh in
Turkish mythology. As a result of this comparison, it is planned to determine the similarities and differences
of mentioned mythological creatures.
Keywords: Paganism, Russian Mythology, Simargl/Semargl, Zhar-ptitsa (Firebird), Shamanism, Turkish
Mythology, Zumruduanka, Simurgh/Phoenix.

I. Giriş
Knez Vladimir’in din olarak Hristiyanlığı kabul ettiği X. yüzyıla kadar Slav toplumu paganizmi
benimsemiş, doğadaki bütün canlı ve cansız varlıkları kişileştirmişler ve dünya düzenini onların
sağladığına inanmışlardır. Dietrich, Hristiyanlığın kabulünden önceki dönemde Doğu Slav grubunda yer
alan Rus insanının tanrılara, perilere, cinlere, yere, ağaçlara, taşlara, ateşe, güneşe ve suya taptıklarını
belirtmektedir (2003(b):35).
Akdes Nimet Kurat Doğu Slav toplumunun dini inancını “…Doğu Slavlarının din telakkilerine
gelince, onlar bütün iptidai kavimlerde olduğu gibi, tabiat kuvvetlerini canlı birer varlık olarak kabul eden
ve her kuvveti bir ilaha isnat etmek şeklinde meydana gelen bir animizm idi.” (2010:12) sözleriyle ifade
etmektedir. Nitekim Kapitsa, Slav Paganlığında insanların kendilerini çevreleyen dünyayı anlamaya
yönelmesinin yansıması olarak görüldüğüne, insanların nesneleri ve olayları canlı varlıklara benzetmiş,
onları ruh ve karaktere göre ayırmış olduğuna, ağaçların, taşların, suyun, havanın iyi ve kötü ruhları
yaşattığına, beslediğine inandıklarına, insanların doğaüstü güçler varmış gibi hareket ettiklerine, bu
doğaüstü güçlerin arasında pagan tanrılarının (Perun ve Veles, Dajdbog ve Mokoş, Stribog ve Hors)
yanısıra, su cinleri, orman cinleri, ev cinleri, fantastik hayvanlar ve kuşlar gibi mitolojik varlıkların da
ortaya çıktığına işaret etmektedir (2008:7). Bu açıklamalar doğrultusunda Rus toplumunun inancı
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konusunda -çevrelerinde olup biten her şeyi bir doğa olayı ile bağdaştırarak kişileştirdikleri içinPoliteizm terimi kullanılmamakta, Paganizm terimi kullanılmaktadır.
Bugün Ukrayna’nın başkenti olan Kiev, Eski Rusya’ya başkentlik yapmış ve bu nedenle Kiev Rus
Devleti adıyla anılmıştır. Simonov, o dönemde Kiev tanrıların evi olarak kabul edildiği için Knez
Vladimir’in kurduğu panteonun “Kiev panteonu” olarak adlandırıldığını belirterek Baltık Slavlarının
aksine Doğu Slavlarının inşa edilmiş tapınaklarının olmadığını ve düzenli din adamlığı sistemlerinin
olmadığını da sözlerine eklemektedir (1997:8).
Slav mitolojisi ve ondan fazlasıyla etkilenen Rus mitolojisinin başlangıç noktasındaki bilgilere
ulaşmak ve antik Yunan ve Roma mitolojilerinde olduğu gibi düzenli sınıflandırmalar yapmak Rus bilim
adamlarının da ifade ettiği gibi olanaksızdır, çünkü Slav çalışmaları için gerekli kaynaklara ancak ikinci
elden ulaşılabilmektedir (Öksüz, 2012:8). Hristiyanlığın kabulünden önceki döneme ait eski Rus
inançlarına, adetlerine ve yaşam biçimlerine ilişkin bilgiler ancak epik hikâyeler ve halk masalları gibi
sözlü edebiyat ürünleri ve vakayinameler aracılığıyla günümüze ulaşmıştır. Dietrich, Rus mitolojisiyle
ilgili bilgilerin rahiplerin el yazmalarından, destanlardan ya da knezlerle imzalanan (Oleg, 971; İgor, 945)
bazı antlaşmalardan öğrenilebildiğinin, ayrıca halkın dini inançlarının, törenlerinin, şarkılarının ve
masallarının da mitolojik bilgiler için önemli rol oynadığının altını çizmekte (2003/4(a):185) ve bu
ifadesini “…Eski Rus edebiyatında tanrılar, devler, cüceler, periler ve kahramanlar vs. gibi doğaüstü
güçler geniş yer tutmaktadır. Bu doğaüstü karakterler Hristiyanlığın kabulünden sonra yazılan pek çok
eserde de varlıklarını sürdürmüşler ve halen de sürdürmektedirler” (2003/4(a):198) sözleri ile
desteklemektedir.
Hun, Göktürk ve Uygur gibi Orta Asya’da yaşamış Türk toplumlarının dini inancının ise
İslamiyet’in kabulüne kadar Gök Tanrı inancı çerçevesinde Şamanizm olduğu bilinmektedir. Bazı
araştırmacılar Şamanizmi İç Asya ve Orta Asya Türkleri için bir inanç sistemi olarak görmeyip, kült
olarak değerlendirirlerken, bazı araştırmacılar ise İç Asya ve Orta Asya Türk toplumlarının dininin Şaman
dini olduğu konusunda hemfikirdir.
Türk toplumlarında Şaman inancının başlangıç tarihi ve yaygınlaşması sürecine ilişkin net bilgiler
bulunmamaktadır. Ancak Dalkıran “İslamiyet Öncesi Türk Sanatı’nda Şamanizm’in Etkisi” başlıklı
makalesinde, Banzarov’un Orta Asya’da Şaman varlığının ilk defa VI. yüzyılda Çin kaynaklarında
geçtiğini bildirdiğine dikkat çekmektedir (2008:376).
Çalışmamızın temel konusu olan Rus mitolojisinde Simargl/Semargl ve Jar-ptitsa ile Türk
mitolojisinde Zümrüdüanka/Simurg motifleridir. Öncelikli olarak Simargl/Semargl ve Jar-ptitsa, daha
sonra ise Zümrüdüanka/Simurg olarak bilinen mitolojik kuşların özelliklerine değinilecektir.
II. Rus Mitolojisinde Simargl / Semargl
Madlevskaya’dan edindiğimiz bilgiye göre, Simargl/Semargl 980 yılında panteona girmiştir. Rus
kaynaklarında Simargl hakkında hiçbir bilgi bulunmamaktadır, hatta bilinen Eski Rusça el yazmalarında
her seferinde “Симарьгл”, “Семарьгл” hatta bazen “Сима” ve “Регла” olarak ikiye ayrılmış olarak
farklı biçimlerde anılmıştır. Bu durum el yazmalarını yazan kişilerin bu ismi anlamadığını hatta ayrı ayrı
tanrılar olduğunu zannettiklerini göstermektedir (2005:120).
Simargl ile ilgili ortak düşünce İran kökenli olduğu ve antik Pers döneminde yarı kuş, yarı köpek,
yarı aslan ya da griffin olan fantastik kuş Senmurv ya da Sîmurg’a dayandığı yönündedir. İran efsanesine
göre Senmurv kanatlarını çırptığı zaman bitkilerin tohumları yayılmaktadır, bu doğrultuda Vladimir’in
panteonundaki Simargl’ın ekinlerin ve bitkilerin tanrısı olduğuna inanılırdı (Warner, 2002:17).

Yudin, Simargl ya da Semargl isminin analizi konusunda “yedi başlı” anlamına gelen
Sedmor(o)golvr Proto-Slav sözcüğünden türediği yönünde tahminler bulunduğu ve Batı Slav tanrılarının
tanıklık edilmiş çok başlılığının (örneğin Tanrı Triglav, Tanrı Ruyevit’in yedibaşlı putu bilinmektedir) bu
hipotezi desteklediği (1999:66) ve Hayat Ağacı’nın (bütün tohumların ağacı) üzerinde yaşayan mitolojik
kanatlı köpek-kuş Senmurv ile bağdaştırılarak İran mitolojisinden alıntılandığı yönünde tartışmalı iki
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açıklama bulunduğunu belirtmektedir. Senmurv gökyüzü ve yeryüzü tanrılarının arasında elçidir ve
mucizevi ağaçtaki bütün bitki tohumlarını silkeler (1999:67).
Kononenko ise, Vladimir’in panteonunda yer alan Tanrı Simargl/Semargl için, tohumların,
filizlerin, bitki köklerinin tanrısı, bitkilerin ve yeşilliğin koruyucusu olduğunu, ekinleri gözeten kanatlı bir
köpek olarak tasvir edildiğini, çimlenme ve filizlenmenin onun gözetiminde meydana geldiğini, bir iyi bir
de şeytani doğası olduğunu, gökyüzünün habercisi olarak gök tanrıları ve yeryüzü ruhları arasında
arabulucu görevini üstlendiğini, iyileştirme yeteneği olduğunu, çünkü hayat ağacının gökyüzünden
yeryüzüne kaçışına aracılık ettiğini (1993:174, 175) belirterek Warner’ın yukarıda verilen tasvirini daha
da detaylandırmaktadır.
III. Rus Mitolojisinde Jar-ptitsa
Jar-ptitsa Rusça’da “Alev kuşu” anlamına gelmektedir. Bu mitolojik kuş Simargl/Semargl gibi
panteona girmiş bir tanrı değil, Rus halk masallarına konu olmuş mitolojik bir varlıktır.
Kononenko, bu mitolojik kuşu, kafesi, gagası ve tüyleri altın renkli olduğu için çok uzaklarda
bulunduğuna ve zengin toprakları olduğuna inanılan başka bir çarlıktan uçarak geldiği düşünülen Slav
hikâyelerindeki harika kuş olarak tanımlamaktadır (1993:65).
Jar-ptitsa’nın her bir tüyü öylesine muhteşemdir ve ışık saçmaktadır ki karanlık bir yere götürülse
dahi sanki o karanlıkta bir sürü mum yakılmış gibi etrafa ışık saçmaktadır (Tokarev (Red.), 2008:363).
Rus halk masallarına konu olmuş Jar-ptitsa’nın fiziki görünümünü Kapitsa “Alevden kanatları ve
uzun parlak bir kuyruğu vardır. Sıra dışı alevden rengi başka, insanüstü bir dünyaya ait olduğunun
belirtisidir.” sözleriyle zihnimizde canlandırmaktadır (2008:147).

Çarın oğlu İvan-tsareviç ve Jar-ptitsa (İvan Bilibin).
Genellikle Jar-ptitsa’nın anlatıldığı halk masallarının başkahramanı çarın oğlu İvan-tsareviç’dir2.
Bu masallarda Jar-ptitsa kâh uzaklardaki bir çarlıktan çarın bahçesine elma çalmak için gelmekte, kâh
büyülenmiş genç bir kız rolünde, kâh çarın karısını kaçıran bir kuş olarak karşımıza çıkmaktadır. Ve her
masalda Jar-ptitsa’nın kaçarken kanadından ya da kuyruğundan düşürdüğü bir tüyü bulan İvan-tsareviç bu
kuşun peşinden gider ve ona ulaşır.
III.
Türk Mitolojisinde Zümrüdüanka/Simurg
Daha önce de belirttiğimiz gibi, Zümrüdüanka İslam dünyasında oldukça önemli yere sahip Türk
mitolojisinde masallara konu olmuş bir varlıktır.
Çoruhlu, İran mitolojisinde Sîmurg olarak anılan mitolojik kuşun Türk mitolojisinde İran etkisiyle
yer aldığının ve İslamiyet’ten sonra özellikle tasavvufla ilgili mitsel özelliklerin sezildiği hikâyelerde
karşımıza çıktığının altını çizmektedir (2000:132).
Uçtuğu zaman kanatları havayı karartacak kadar iri bir kuş olan Zümrüdüanka kuşu uçarken de gök
gürültüsü gibi sesler çıkartmasının yanı sıra çok yüksekten uçmakta ve havada çok uzun süre
kalabilmektedir. Ayrıca bu mitolojik kuşun rengi ona bakan kişilerin gözlerini kamaştıracak kadar
parlaktır. Hastaları ve yaralıları tüylerini sürerek sağaltma özelliği bulunan Zümrüdüanka kuşu düşünme
ve konuşma özelliği ile hükümdarlara ve masal kahramanlarına akıl verebilmektedir. And, bu kuşun hem
iyi hem kötü karakteri olduğunu ve efsanelerde her iki kişiliğiyle de tanındığını ifade etmektedir
(2015:321).

2
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IV.
Sonuç
Her ne kadar Simargl/Semargl ve Zümrüdüanka kuşunun Simurg ya da Semrük isimleri birbirine
benzese de yazılı kaynakların birçoğundan edindiğimiz bilgiye göre Doğu Slav mitolojisi ve Türk
mitolojisinin temeli İran mitolojisine dayanmaktadır. Ancak Zümrüdüanka kuşu mitolojik bir varlık iken,
Simargl/Semargl’ın Doğu Slav toplumlarının panteona giren tanrılarından biri olduğu unutulmaması
gereken önemli bir detaydır. Bu nedenle bu çalışmada sadece Simargl/Semargl ile Zümrüdüanka kuşunun
birebir karşılaştırmasının yapılması doğru bulunmamış ve mitolojik bir varlık olarak taşıdığı özellikler
bakımından Zümrüdüanka ile örtüşen detaylara sahip olan Jar-ptitsa adıyla bilinen Alev kuşunun
inceleme çerçevesine dâhil edilmesi uygun görülmüştür.
Simargl/Semargl İran mitolojisindeki Sîmurg adlı kuş gibi yeryüzündeki bitkileri koruyup gözeten,
onlara hayat veren köpek başlı kanatlı bir tanrıdır. Fakat Simargl/Semargl’ın fiziki özellikleri dâhil
hakkında Rus el yazmalarında da Knez Vladimir tarafından 980 yılında panteona dâhil edildiği bilgisi
dışında bilgi mevcut değildir. Simargl ve Zümrüdüanka kuşlarının ortak yönleri yaralıları ve hastaları
iyileştirebilme özelliklerinin olması ve gökyüzünün habercisi olarak gök tanrıları ve yeryüzü ruhları
arasında arabuluculuk yapmalarıdır. Bu konuyla bağlantılı olarak Tunç, Eliade’nin kuş motifinin
araştırmacılar tarafından şamana gök yolculuğunda yardım eden "yardımcı ruhlar" inancıyla ilişki içinde
ele alındığı görüşünü aktarmaktadır (2007:55).
Jar-Ptitsa ve Zümrüdüanka kuşlarına gelince, her ikisinin de halk masallarına konu olduğunu ve her
iki kuşun da tüylerinin ve kuyruk renklerinin göz alıcı, büyüleyici etkisi olduğunu, onlara bakan kişilerin
gözlerini kör edecek kadar etrafa ışık saçtığını, kimsenin erişemeyeceği yüksek yerlerde yaşadıklarını,
devasa büyüklükte olduklarını, her ikisinin de masallarda hem iyi, hem kötü karakter olarak yansıma
bulduklarını, fiziki ve manevi yapıları gereği her iki kuşun da insanüstü bir güce sahip olduğunu,
konuşma yetilerinin olduğunu ve bir başka dünyaya ait doğaüstü varlıklar olarak karşımıza çıktığını
görmekteyiz.
Ayrıca Yücel (2000:99) ve Hacızade (2012:19) her iki toplumun inancının kökeninde evrenin üç
boyutta değerlendirildiğini ifade etmektedirler. Bu bağlamda evren, Şaman inancına göre gökyüzü, yer ve
yer altının varlığına, Pagan inancına göre ise Şaman inancındaki üç kozmik alanla örtüşen yaşadığımız
dünya, öbür dünya ve ikisinin arasında kalan dünyanın varlığına dayanmaktadır.
Tokat, Tillich’e göre, her mitolojide, mistik düşüncede ve metafizik felsefede bir teolojik yön
olduğunun, yani bunların her birinin bir bakıma teoloji olduğunun (2004:101) altını çizerken, Cassirer’e
göre ise, mitolojilerde dini söylemin en somut halinin yer aldığını, aslında mitolojik sembolizm ile dini
sembolizmin birbiri içine girse de giderek, dini sembolizmin mitolojik sembolizm üzerinde yükseldiğini
ve ona karşı mücadele ederek onu ortadan kaldırdığını belirtmektedir (2004:52, 53).
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XƏYYAM MIRZƏZADƏ YARADICILIĞINDA TAXTA NƏFƏS ALƏTLƏRININ ROLU
Nərgiz ƏLIYEVA
Xülasə: Məqalə Azərbaycanın dahi bəstəkarından biri Xəyyam Mirzəzadəyə həsr olunub. Məqalədə
bəstəkarın yaradıcılığında taxta nəfəs alətlərinin rolundan danışılır. Taxta nəfəs alətləri üçün yazılımış
əsərlərin adları söylənilir. Müəllif bir neçə əsərin təhlilini də vermişdir.
Açar Sözləri: Xəyyam Mirzəzadə, bəstəkar, taxta nəfəs alətləri, fleyta, klarnet, qaboy, faqot, valtorna
Wooden - Wind Instruments in the Work of Khayyam Mirzazade
Abstract: The article is about outstanding representative of Azerbaijan composer school Khayyam
Mirzazade. The article describes the role of the wood wind instruments Khayyam Mirzazade creation. The
article mentions the names of the composer's works, composed of wooden wind instrument. The author of an
analysis of some works.
Keywords: Khayyam Mirzazade, composer, wood wind instruments, flute, clarinet, oboe, bassoon, french
horn

Xəyyam Mirzəzadənin yaradıcılığı Azərbaycan professional musiqi tarixində parlaq səhifə olmaqla
digər bəstəkarlardan özünəməxsusluğu ilə fərqlənir. Hazırda, ömrünün müdriklik çağında olan bəstəkar
Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin inkişafında müstəsna xidmətlər göstərib. Onun sənəti ən yüksək
titullara layiq görülüb. Bəstəkarın fərdi yaradıcılıq prinsipləri və xüsusiyyətləri əsərlərində diqqəti cəlb
edir. Həmçinin xalq yaradıcılığına xas olan musiqi intonasiyalarından, milli ritmlərdən geniş istifadə edən
Xəyyam Mirzəzadə folklor sənətinin təkraredilməzliyini, orjinallığını öz əsərlərində səmimi şəkildə ifadə
etməyə çalışmışdır.
Sənətkar müasir təfəkkürə, geniş dünyagörüşünə, dərin intellektə malik bir şəxsiyyətdir.
Azərbaycanda və onun hüdudlarından çox-çox uzaqlarda kifayət qədər tanınan Xəyyam Mirzəzadənin hər
bir məsələyə orijinal münasibəti, fərdi baxışları var. Müasir musiqi texnologiyalarını dərindən
mənimsəyən musiqiçi milli zəminə möhkəm dayanan bəstəkarlardandır.
Xəyyam Mirzəzadə geniş yaradıcılıq diapazonuna malikdir. O, tez-tez mövcud janr, ənənəvi forma
və strukturlara müraciət edərək, onları hər zaman öz fərdi yaradıcılıq üslubu ilə yeniləşdirir[6]. Sənətkar
yaradıcılığında musiqinin demək olar ki, bütün janrlarına müraciət etmişdir. Əsərlərində hər bir musiqi
alətinə solo alət kimi yanaşmışdır. Bu məqaləmizdə Xəyyam Mirzəzadə yaradıcılığında taxta nəfəs
alətlərinin rolundan və spesifikasından danışmaq istərdik. Bəstəkar taxta nəfəs alətlərindən həm orkestr,
həm solo, həm də ansambl tərkibində istifadə etmişdir.
O, 1962-ci ildə taxta nəfəs alətləri üçün “Sekstet” i yazmışdır, əsər klassik formadadır[8]. Burada
fleyta, qaboy, klarnet in B (I-II), valtorna, faqot alətlərindən istifadə olunub. “Sekstet” 3 hissədən
ibarətdir:
I hissə - Menuet;
II hissə - Skertso;
III hissə - Sonatina adlanır.
“Sekstet” obrazlar dairəsinə görə rəngarəngdir. Burada sakit, mülayim, şən əhval-ruhiyyə,
oynaqlıq, işıqlı, səbirli, xoş musiqi özünü açıq surətdə biruzə verərək bir-biri ilə vəhdət təşkil edir. Əsərdə
bəstəkarın istedadının və yaradıcılıq dəstxəttinin gözəl xüsusiyyətləri öz əksini tapmışdır. Lirik obrazların
mahnıvari plastikliyi, skersosayağı mövzuların oynaqlığı, musiqi dilinin zəngin melodikliyi, bu əsərin
diqqətəlayiq cəhətlərindəndir.
Musiqi obrazlarının koloritliyi sayəsində əsərin xarakteri daha rəngarəng çalarlar kəsb edir.
Bununla belə “Sekstet”in bütün mövzuları ruhuna görə bir-birinə yaxındır və kəskin kontrastlıq təşkil
etmir, sanki biri digərini tamamlayaraq ümumi bir mənzərənin, əhval-ruhiyyənin yaradılmasına xidmət
edir.
Xəyyam Mirzəzadənin yaradıcılığı milli musiqi mədəniyyətimizin ən gözəl ənənələri ilə sıx
bağlıdır. Onun əsərləri xalq folklorundan qidalanan, dünya klassik musiqisindən bəhrələnən, bu iki özəyi
– Şərq və Qərb musiqi qanunauyğunluqlarını özündə sintez edən bəstəkar üslubunun təcəssümüdür.
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Bəstəkar, Azərbaycan xalq musiqisini böyük həssaslıqla hiss etmiş, onun nəzəri əsaslarına, lad-məqam
xüsusiyyətlərinə dərindən bələd olmuşdur.
Azərbaycan xalq musiqisindən bəhrələnərək yazdığı əsərlərindən biri taxta nəfəs alətləri qrupuna
daxil olan qaboy üçün bəstələdiyi “Xalq mahnısı”nı vurğulamaq istərdim. Qaboy əsasən qara ağacdan
hazırlanmış nəfəsli musiqi alətidir və klarnetdən fərqli olaraq, ikiqat dilə malikdir. Bu əsər qaboy və
fortepiano üçün 1962-ci ildə yazılmış, Andante tempində, 6/8 ölçüdədir. Əsərin musiqisi axıcı,
mülayimdir, qaboy alətində səslənən xalq musiqisi sanki ilıq bir küləyi xatırladır. Mahnı qaboy alətinin p
(piano) ilə solo ifasıyla başlanır, sonra isə fortepiano alətinin müşayəti səslənir. Bəstəkar əsərdə
fortepianoya bir müşayət aləti kimi baxmamışdır, alətin ifasında özünəməxsus harmoniyalar, bəzəklər,
melizmlər vardır. Xalq melodiyalarına uyğun olaraq burada variantlı variyasiyalı inkişafın verilməsi
səciyyəvidir. Melodik xətii yaradan ibarələr daim müxtəlif bəzəklərlə verilərək variyasiyalı inkişafa
məruz qalır. Bu da müxtəlif nüansların, dinamik işarələrin, səslərin əlavə edilməsi, artikulyasiyanın
dəyişdirilməsi sayəsində qısa və yığcam musiqi materialının daim yeni tərzdə, zənginləşərək təkrar
edilməsinə şərait yaradır. Belə dəyişilmiş, zənginləşmiş təkrarlar mahnını yeknəsəklikdən,
monotonluqdan xilas edir və ona xüsusi maraq qatır.
Xalq musiqisindən istifadə edərək yazdığı digər bir əsər də qaboy və fortepiano aləti üçün 1962-ci
ildə bəstələdiyi “Xalq mahnısı”dır. Mahnı Moderato tempində, 6/8 ölçüdə, şən əhvali-ruhiyyədə, nikbin
xarakterdədir. Burada bəstəkarın fərdi yaradıcılıq prinsipləri, xüsusiyyətləri aydın şəkildə hiss olunaraq
diqqəti cəlb edir. Xalq musiqisinin dərin biliklərinə yiyələnən bəstəkarın mahnısında elə ilk notlardan
insan qulağına xoş gəlir, Azərbaycan ladı, muğamı aydın şəkildə hiss olunur. Mahnı “sol” mayəli “Rast”
ladındadır. Rast ladı 1t – 1t – ½ t formulu üzrə qurulmuş, üç bərabər tetraxordun qovuşuq və ya zəncirvari
birləşməsindən əmələ gəlir [5]. Üzeyir Hacıbəylinin konsepsiyasına görə “Rast” bədii-ruhi təsir
cəhətindən dinləyicidə mərdlik, gümrahlıq hissi oyadır.
Nümunə № 1
“Sol” mayəli “Rast” ladının səs qatarı

Mahnıda qaboyun ifası ilə dinləyici mahnını zümzümə etməyə başlayır. Onu da qeyd etmək
lazımdır ki, sənətkarın musiqisinin milli mənsubluğu müxtəlif detallarda özünü göstərmir. O, həmişə öz
idealarını həyata keçirmək üçün milli təfəkkürün qanunauyğunluqlarına, xalq musiqisinin dərin qatlarına,
qədim təbəqələrinə istinad edir.
1963-cü ildə Xəyyam Mirzəzadə taxta nəfəs alətləri üçün “Rəqs” əsərini yazır. Fleyta, qaboy, I-II
klarnet in A, valtorna, faqot istifadə olunmuşdur. Əsər iki rəqsdən ibarətdir. Birinci rəqs Moderato
tempində, 6/8 ölçüdə, mülayim, sakit, axıcı xarakterdədir. Öz melodik və intonasiya quruluşuna görə bu
rəqs qədim rəqsləri deyil, daha çox müasir dövrdə yaranmış rəqsləri xatırladır. Melodiya ilk öncə qaboy
alətində piano (p) ilə səslənir, bəstəkar alətin spesifikasına uyğun olaraq mövzunu liqa vasitəsilə bir-birnə
bağlayır. Dinamik işarələrin crescendo və diminuendo ilə mövzu sanki dalğavari hərəkət edir. Əsas
mövzunun ifası zamanı qaboy ifaçısı frazirovkaya, fikrin bitkinliyinə xüsusi fikir verməlidir. Yavaş
piano(p) səslənmə ilə başlayıb, frazanın sonunda səsi artırıb-azaltmaq lazımdır. Daha sonra isə əsas
mövzu fleyta və birinci klarnetin ifasına keçir (11-16-cı xanə). Qaboy, ikinci klarnet, valtorna, faqot
melodiyanı müşayət edir. Mövzu digər alətlərdə də inkişaf etdirilərək yenidən qaboyun ifasına keçirilir.
Birinci rəqs taxta nəfəs alətlərinin birgə ifasında ritenuto ilə piano (p) səslənməylə bitir. Demək olar ki,
bütün əsər boyu faqot aləti eyni bir ritmi ifa edir, bu da ifaçıdan xüsusi ustalıq tələb edir.
Əsərin musiqi materialında bu janra uyğun olaraq variantlı variasiyalı inkişafın verilməsi
səciyyəvidir. Melodik xətti yaradan ibarələr daim müxtəlif bəzəklərlə - forşlaq, gecikmələr, köməkçi və
keçici səslərlə, dəyişilmiş təkrarlarla verilərək variasiyalı inkişafa məruz qalır.
“Rəqs” əsərində ikinci musiqi materialı Andante tempində, 6/8 ölçüdə, sakit, ağır, mülayim
xarakterdədir. Əsər fleytadan başqa bütün alətlərin birgə ifası ilə başlayır, əsas mövzu ilk öncə qaboy
alətində ifa olunur (1-11-ci xanə), sonra birinci və ikinci klarnetin ifasında səslənir (13-22-ci xanə). 27-ci
xanədən 36-cı xanəyə kimi biz mövzunu valtorna alətində eşidirik. Valtornada əsas mövzunun
keçməsindən sonra fleyta, qaboy, birinci klarnetin ifasında melodiya sual-cavab xarakteri daşıyır (37-ci
xanədən əsərin sonuna kimi). İlk öncə qaboy alətinin sual xarakterli ifası, sonra isə fleyta və birinci
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klarnetin cavabı səslənir. Digər alətlər də melodiyanın zənginləşməsində iştirak edir, müşayət zamanı
melodiyanı həm lad-intonasiya, həm də harmoniya baxımından tamamlayır, eyni zamanda, onun
inkişafına təkan verir. Əsər alətlətin pianissimo (pp) səslənməsi ilə tamamlanır. Bəstəkar əsərdə bütün
alətlərə sanki bir solo alət kimi yanaşmışdır, hər alətin spesifik xüsusiyyətlərini nümayiş etdirmişdir.
Rəqsin ifası zamanı mövzu zənginləşərək alətlərdə təkrar olunur, belə dəyişmələr əsəri monotonluqdan
xilas edir və ona xüsusi məna qatır.
Xəyyam Mirzəzadənin texniki imkanları yüksəkdir, biz bunu əsərlərində çox aydın şəkildə
görürük. Bəstəkarın taxta nəfəs alətləri ansambılına həsr olunmuş beş pyesden ibarət məcmuəsi vardır.
Ansambıla - fleyta, qaboy, klarnet in B, faqot daxildir [7]. Məcmuəyə aid olan əsərlər 1974-cü ildə
bəstələnmişdir. Topluda bu pyeslər vardır:
1.
“Kənd namusu” – ¾ ölçüdə, Alleqretto tempində;
2.
“Sanama” – 4/4 ölçüdə, Allegro tempində;
3.
“Beşik nəğməsi” – ¾ ölçüdə, Lento tempində;
4.
“Marş” - 4/4 ölçüdə;
5.
“Rəqs” - ¾ ölçüdə, Alleqretto tempindədir.
Topluya daxil olan əsərlərin adından da görürük ki, bu məcmuə məktəblilər üçün yazılmışdır.
Burada uşaqların ifa imkanları nəzərə alınaraq bəstələnmiş, onların həyatından, düşüncə və
təəssüratlarından, oyun və əyləncələrindən bəhs etmişdir. Beş kiçik pyesdən ibarət, olduqca lakonik,
yığcam silsilədə pyeslərin hər biri öz obraz rəngarəngliyi, melodik, harmonik və ritmik ifadəliyi ilə
seçilir. Bundan əlavə hər pyesdə aydın şəkildə müəyyən janr ilə bağlılıq hiss olunur. Belə bağlılığı, janrla
əlaqəni bəstəkar çox vaxt kiçik detallar vasitəsi ilə əldə edir. Bu detalların əksəriyyəti harmonik və
faktura dəyişiklikləridir. Pyesin fakturasını dəyişərək, bəzən hətta adi unison şəklində səs əlavə edərək və
ya əksinə-səslərin sayını azaldaraq Xəyyam Mirzəzadə ilk obrazı dəyişir, inkişafın yeni xasiyyət əldə
etməsinə nail olur. Qeyd etmək lazımdır ki, bütün silsilədə bəstəkar bir neçə əsas prinsipdən istifadə
edərək özünəməxsus böyük əsərlərdə olduğu kimi uşaqlar üçün yazdığı musiqidə də fərdi üslublu maraqlı
əsər yaradır.
Bəstəkar 1977-ci ildə taxta nəfəs alətlərindən ibarət trio üçün üç pyes bəstələmişdir. Trioya qaboy, klarnet in B, faqot alətləri daxildir.
Birinci pyes 2/4 ölçüdə, Marş tempində, təntənəli xarakterdədir. Əsər üçhissəli formada yazılıb,
bəstəkar bütün alətlərə solo alət kimi yanaşmış, hər bir ifaçının ifaçılıq texnikasını göstərmişdir [8]. İkinci
pyes ¾ ölçüdə, lirik Valsdır. Vals öz yumşaq hərəkətli, mülayim axar melodiyası, səmimi, bir az həzin
xasiyyəti ilə seçilir. İkinci pyes başlayandan ta sona kimi əsas mövzu qaboy alətində ifa olunur, klarnet və
faqot isə müşayət rolunu oynayır. Üçüncü pyes 4/4 ölçüdə, Presto tempində, şən-şux xarakterdədir. Hər
bir pyes öz xarakterinə, ifa tərzinə, spesifikasına görə bir-birindən fərqlənir. Bəstəkarın fərdi dəst-xətti
özünü əsərin faktura xüsusiyyətlərində də büruzə verir. Pyeslərin ifası zamanı ifaçı əsərin
dramaturgiyasını, obrazları hərtərəfli açmalı, onların ümumi ruhunun şərhində oynaqlıq və lirika
uzlaşdırmalı, incə səslənməyə nail olmalıdır.
Musiqi sənətinin, yaradıcılığın ən yüksək zirvələrini fəth etmiş bəstəkar həmişə sənətdə
özünəməxsus dəst-xəttilə seçilmişdir. Ustad sənətkar həm də müasir təfəkkürə, geniş dünyagörüşünə,
dərin intellektə malik bir şəxsiyyətdir. Əsərləri Azərbaycanda, onun hüdudlarından uzaqlarda, dünyanın
bir çox ölkələrində tanınan Xəyyam Mirzəzadənin hər bir məsələyə orijinal münasibəti, həyat görümü,
sənətə fərdi baxışları vardır. Öz dəst-xəttilə seçilən əsərləridən biri “Memory”dir. Bu əsəri 1989-cu ildə
yazmışdır. “Memory” – qeyri-adi alət tərkibinə görə maraq doğurur, simli, nəfəs, zərb alətləri vardır. Əsər
bir fleyta, bir qaboy, bir klarnet, bir faqot, bir valtorna, bir skripka, bir viola, bir violonçel, dörd üçbucaq
və zənglər (kampana) üçün bəstələnmişdir. “Memory” 1989-cu ildə Berndə (İsveçrə) Amerika bəstəkarı
Çarlz Ayvazın xatirəsinə həsr edilmiş konsertdə ifa olunmuşdur. Bir müddət sonra əsər yeni versiyasında
London və ABŞ-da səsləndirilmişdir.
Bəstəkarın bütün əsərləri obrazlı əsərlərdir. O, hər bir əsərində obrazlara xüsusi diqqət yetirir, yəni
insanlarla danışır, ünsiyyət yaradır. Yaradıcı insan daim nəsə kəşf etməlidir. Çünki keçilmiş yollardan
təkrar keçmək yaratmaq deyil, sənətdə gərək öz cığırın olsun. Xəyyam Mirzəzadənin gəldiyi qənaətə
görə, sənətkar öz zəmanəsindən qabağa getməyi bacarmalıdır. Bu onun borcudur. Bəstəkar düşüncə
qabiliyyətinə malik olmalıdır. Yalnız analitik yanaşma nəticəsində əsl sənət nümunəsi yaratmaq olur.
Xəyyam Mirzəzadə müasir bəstəkar olaraq, sözsüz ki, sənətin bir çox sirlərini öz müəllimlərindən
əxz etmiş, klassik və müasir dünya musiqisinin dahi sənətkarlarının yaradıcılığından bəhrələnmişdir.
Lakin bütün bunları bəstəkar özünəməxsus tərzdə yaradıcılıq süzgəcindən keçirmiş, öz daxili “mən”ini
saxlayaraq, fərdi üslubunu yaratmışdır. Bəstəkar 1990-cı ildə müasir musiqidə fleyta, klarnet və
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fortepiano alətləri üçün “Do-Fa” əsərini yazmışdır. Əsər iki pyesdən ibarətdir: I pyes – “Do”; II pyes “Fa” adlanır.
“Do” - Allegretto, “Fa” isə - Lento tempindədir. Əsərdə tez-tez ölçü dəyişmələrinin şahidi oluruq,
bu da müasir musiqiyə xas xüsusiyyətlərdən biridir. Əsərin dramaturgiyası bir-birini əvəz edən lövhələrin,
vəziyyətlərin, əhval-ruhiyyələrin üzvi surətdə qovuşdurulması ilə əmələ gəlir. Bu obrazlar heç də həmişə
emosional cəhətdən kontrastlıq yaratmır. Onlar daha çox qravür şəkilləri xatırladır. “Do-Fa”nı bir vəhdət
halında birləşdirən ümumi estetik təəssüratdır ki, bu da əsərin qeyri-adiliyini sübut edir. Burada
fortepianonun instrumental koloriti orkestr boyaları ilə zənginləşdirilmişdir. Bütün bunlar bəstəkarın
özünəməxsus yazı üslubunun göstəricisidir. Biz bu əsərdə də bəstəkarın hər bir alətə solo alət kimi
yanaşdığını, alətin xüsusi özəlliklərinin, ifa xüsusiyyətlərinin göstəricisinin şahidi oluruq.
Bu əsər hər şeydən əvvəl, özünün obraz-emosional məzmununa, intellektual-psixoloji düşüncə
dərinliyinə, intonasiya məzmununa görə orijinaldır. Pyeslərin musiqi dili özünəməxsusluğu ilə
fərqlənərək, müasir instrumental musiqini zənginləşdirən cizgilərə malikdir.
Beləliklə, taxta nəfəs alətləri üçün yazdığı əsərlər bir daha təsdiq etdi ki, Xəyyam Mirzəzadə heç
zaman yazı texnikasını məqsədə çevirməmişdir. Milli zəminlə əlaqəsini qırmayan bəstəkar hər bir
yeniliyə düşünülmüş şəkildə yanaşır, bütün bunlardan öz yaradıcılığında ifadə vasitələrinin
zənginləşdirilməsi üçün istifadə edərək, onları bədii məqsədinə tabe edir.
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İNTIHARIN SƏBƏBLƏRI (V.SƏMƏDOĞLUNUN "İNTIHAR", N.ERDMANIN
"SAMOUBIYSA" PYESI ƏSASINDA)
N. ŞAHKƏRƏMOVA
Xülasə: Vaqif Səmədoğlu və Nikolay Erdman gülüş və satira dolu dramaturgiyaları ilə seçilirlər. "İntihar" və
"Samoubiysa" pyesləri cəmiyyətin görünən və görünməyən hadisələrini əks etdirən əsərlərdir. Məqalədə isə
müəlliflərin baş verən hadisələrə düşündürücü mövqeyinin daha bariz nümunəsini görürük.
Açar sözlər: Vaqif Səmədoğlu, Nikolay Erdman, intihar, pyes
The Causes of Suicide (On The Base of N. Erdman’s Samoubiysa and V. Samadoglu’s Suicide plays )
Abstract: Vagif Samadoglu and Nicolay Erdman are distiguished by their drama which is full of laughter
and satire. "Intihar (Suicide) and "Samoubiysa" plays reflect visible and invible sites f society. In the article
we see a clear example of the author's thought-provoking position for the events.
Key words: Vagif Samadoglu, Nicolay Erdman, suicide, drama

Şair və dramaturq V. Səmədoğlu ədəbiyyata XX əsrin 60-cı illərində gəlmişdi. Dram yaradıcılığına
80-ci illərdə başlayan V.Səmədoğlu sənəti bədii gülüşün və kədərin yeni çalarları ilə zənginləşdirmişdir.
V. Səmədoğlu yazdığı pyeslərdə cəmiyyətin sosial, mənəvi, problemlərini təcəssüm etdirir. Onun
əsərlərinin qəhrəmanları hər gün gördüyümüz, tanıdığımız adi adamlardır.
XX əsrin 90-cı illərdindən bu yana Azərbaycan cəmiyyətində hər bir sahədə gərgin, çətin, itkili illər
keçdi. Ən əsası imperiyanın əlindən canını qurtarıb müstəqilliyini qazandı. Amma bu müstəqillik özü ilə
bərabər çox qurban istədi və o qurbanları əslində aldı. Sosial yaşam problemləri, cəmiyyətin necə
dolanacam şüarları aktual bir məsələ idi. Yaşamaq uğrunda mübarizə idi və cəmiyyət bu yolun
axtarışında idi. Çıxış yolu necə tapılacaqdır sualı ən çox cavab istəyən məsələ idi.
“İntihar” pyesi məhz bu dövrün faciəsini əks etdirən, insanı dərindən düşündürən bir əsərdir.
Vaqif Səmədoğlu bu pyesi Nikolay Erdmanın “Samo ubiysa” pyesinin motivləri əsasında yazmışdır.
Nikolay Erdman 20-ci əsr rus dramaturgiyasının alman əsilli çox parlaq simasıdır. O yaradıcılığa sovet
imperiyasının qurulduğu dövrdə başlamış, yeni yaranan sovet dövlətinin dəstəkçisi olmuşdur. Amma
dövrünü çox gözəl oxumağı bacaran ədib 1928-ci ildə yazdığı “Samoubiysa” əsəri ilə özünə Sovet
hökumətinin nifrətini qazandıra bilmişdir. “Samoubiysa” pyesi ilə satirik öz istedadını ortaya qoydu.
Nikolay Erdman pyesi V.E.Meyerxold adına teatr üçün yazmışdı. 1928-ci ildə səhnələşdirilməli idi.
Lakin əsərə qadağa qoyuldu. K.S. Stanistlavski cavan istedadlı dramaturqa kömək etmək üçün Stalinə
müraciət edərək əsərin səhnələşdirilməsini xahiş edir və şəxsən Stalinə teatrın aktryorları tərəfindən
oynanılan əsərin məşqlərinə baxmağı təklif edir. Stalin eksperiment üçün tamaşanın məşqləri üçün
Stanistlavskiyə icazə verir və bir il sonra məşqlər bitdikdən sonra tamaşanı qadağan edir. Teatr
rəhbərliyinə məktub yazır “çox hörmətli Konstantin Sergeyeviç mən, yenə də “Samoubiysa” əsəri
haqqında çox da yüksək fikirdə deyiləm “mənim yaxşı dostlarım hesab edir ki, o boş və hətta zərərli bir
əsərdir” [Kaнунникова: 2010, s. 331]. Beləliklə, bu pyesin teatr taleyi belə həll olundu. Ədibin sağlığında
bu əsər heç vaxt ölkəsində səhnəyə qoyulmur.
Bütün bu qadağalar Erdmanın yaradıcı istəklərini boğurdu. Dramaturqun daxili vəziyyətini əks
etdirən fikirlər onun sənədlərində çox gözəl şəkildə əks olunub. "Senzuranın qırmızı qələmi mənim
həyatımı sətirbəsətir silir. Bəzən mənə elə gəlir ki, kağız buna dözməyəcək və cırılacaq" [Kaнунникова:
2010, s. 330]. Pyes ilk dəfə 1969-cu ildə FRQ-də rus dilində çap olundu və həmin ildə İsveçdə səhnəyə
qoyuldu amma öz ölkəsində ölümündən 20 il sonra çap olundu. Pyes XX əsr rus dramaturgiyasının
şedevrlərindən biridir. Dramaturq cavan sovet respublikasının bir-birini inkar edən insan tiplərinin rəsm
qalereyasını yaradaraq təəccübləndirməyi bacarıb. Aydın və sulu dili əsərin hər sətrindəki satirik fikirləri
qabardır. Əsas qəhrəman Podsekalnikovun monoloqu həmişə zəif və müdafiəsiz rus ədəbiyyatının bütün
ölkələrin faciəvi qışqırığıdır.
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Vaqif Səmədoğlu və N. Erdman dramaturgiyasının qoşa xətlər birləşdirir. Hər iki əsər üzərində
müqayisə aparsaq görəcəyik ki, ideya uyğunluğu eynidir. Pyeslərin dövrlərinə baxsaq N. Erdmanın
“Samoubiysa”-sı qurulan sovet respublikasınn gələcəkdə törədəcək haqsızlıqlarının təcəssümüdür. Vaqif
Səmədoğlunun “İntihar” pyesi isə yeni müstəqillik qazanan Azərbaycanın daxilində baş verən təlatümlər
son nəticədə hər iki pyesdə müəlliflərin görmək arzusunda olduqları gözləntilərin həyata keçə bilməyən
reallıqlarıdır.
Azər və Semyon Podsekalnikov hər ikisi işsiz-gücsüz, arvad və qaynana hesabına yaşayan
insanlardır. Semyonoviçdən fərqli olaraq Azər keçid dövründən əvvəl pul qazanan, yeyib- içən biri
olduğu üçün yaşamağa laqeyid deyildir. Hər ikisi həyat yoldaşı ilə söhbətində işsiz olduqları üçün
danlanmalarını önə çəkir və özlərini öldürəcəklərini elan edirlər. Sözdə intihar etmək məsələsi daha
qlobal məsələləri ön plana çəkdi.
Azər və Semyonoviç aşkar həqiqətləri kolbasanın timsalında açmağa çalışırlar. Onlar aclığı,
işsizliyi dərk edərək vətəndaş mövqeyinin ifadə olunmasına qarşı olan qüvvələrə söz atırlar. Əslində
mövcud olan haqsızlıqları özlərinin mənafeyi çərçivəsində daha da böyüdürlər. Azər və Simyonoviç
fərqli zaman kəsiyinin qəhrəmanlarıdır amma bu zaman fərqində birləşdirən və ayıran hadisələr baş verir.
Lakin Semyonoviçin zamanı nəfəs almağa belə imkan verilməyən dövrdür. Bütün istəkləri, şikayətləri
dinləyir onun intihar etmək istəyi insanların Semyona imdad yeri kimi baxmaları görsənir. Semyonoviç
elə bir zamanın qəhrəmanıdır ki, onun hər addımı cəsarətdir. “Sakit! Hamı mumlasın, kremlə calayın,
qorxmayın. Kimə? Kreml ? Danışır, Podsekalnikov, Podsekalnikov yüksək vəzifədə olanlardan birini
çağırın. Orda yoxdur? Onda məndən ona çatdırın ki, mən Marksı oxudum və Marks mənim xoşuma
gəlmədi. Sakit! Sözümü kəsməyin və sonra deyin mən onları yollayıram... Eşidirsiz məni? Aman Allah"
[Kaнунникова: 2010, s. 342].
Semyonoviç həyatda sadə, maneəsiz yaşamaq istəyir. O, deyir: bəyəm biz oktyabr inqilabına qarşı
çıxdıq, bizə nə verdi? Heç nə. Başqalarına? Əslində bizim hökümət hamı üçün deyir. Bizə sizdən heç nə
lazım deyil. Hər şey qalsın özünüzə. Bəyəm kimsə inqilaba qarşıdır? İlk gündən biz inqilaba heç nə
etmədik. Biz yalnız bir-birimizə qonaq gedirik. Bizə yaşamağın çətin olduğunu deyirik. Allah xatirinə,
mövcud olmaq üçün axırıncı şansımızı almayın əlimizdən, bizə danışmağa icazə verin, bizə yaşamaq
çətindir. Heç olmasa bax belə, pıçıltı ilə. Vətəndaşlar, sizdən xahiş edirəm milyonlarla insan adından
pıçıldamaq üçün haqq verin. Siz heç onu eşitməyəcəksiniz. İnandırıram sizi. Biz bütün ömrümüzü
özümüzün pıçıltısı ilə yaşayacağıq [Kaнунникова: 2010, s. 345].
Monoloqlardan aydın olur ki, üsyan sovet rejiminə qarşıdır. Öz adı ilə milyonlarla insanın
ürəyindən xəbər verir. İnsanın öz pıçıltısından belə qorxduğu bir dövrdür.
N.Erdmanın qəhrəmanları Semyondan istəklərini həyata keçirməyi tövsiyyə edirlər. Əslində onlar
əsl həqiqətin üzə çıxmağınıı istəyirlər. Semyonun intihar söhbəti çıxış yoludur. Amma onlar
Poksekalnikovun heç nədən qorxmayaraq sosialist imperiyasına qarşı durmaq hamısını qorxudur, rejimə
etiraz etməməyə yalvarırlar. Semyonoviç hər addımında daha qəti davranmağa çalışır. Özünün ölüb
getməyini çıxış yolu kimi görmür. Ölümünün heç nəyi dəyişməyəcəyini anlayır. Etirazlar sadəcə rahat
yaşamaqdan ötrüdür.
“İntihar” pyesində də Azər rahat yaşamaq arzusundadır. Azərbaycan da Sovet imperiyasından
ayrılan dövlətdir. Rejimin bütün acısını çəkmişdir. Artıq müstəqildir. Qazanılan müstəqillik vətəndaşının
canı-qanı bahasına başa gəlib. Qarabağ müharibəsindən yenicə çıxmış ölkədir. İqtisadiyyatı zəif, köhnə
sistemdən qurtulma cəhtləri əsərdə fərqli baxış yaradır.
Pyesdə cəmiyyətimiz, yaşadığımız həyatı pis günə qoyan ikiüzlülük, utanmazlıq, əxlaqsızlıq
kəskin tənqid olunur. Azərin dilindən eşitdiyimiz monoloq da maraqlıdır. “Mən Azərəm,kişiyəm yaşım
bu qədər. Səhər yuxudan durub, bir stəkan şirin çaylı pendir-çörək yeyib portfelimi qoltuğuma vurub, işə
getmək istəyirəm. Axşam işdən qayıdıb, televizora baxa-baxa kotlet yemək istəyirəm. Və istəyirəm ki,
mənim bir aylıq maaşım bunlara çatsın... ” [Səmədoğlu.V:1999, s. 86].
Pyesdə qonşu , professor Samson bəy, Dalila xanım, Kleopatra, Ellada kimi yüngül həyat tərzi
keçirən qadınlar, Elcan Vətənski, jurnalist, bic adı qazanmış Cabir kimilər cəmiyyətin üzvləridir.
Elcan Vətənski əslində vətənini sevməyin nə olduğunu bilməyən, oğuz-türk məhfumunun
mahiyyətinə varmadan o barədə fikir söyləyən, Azərin timsalında intihar faktorundan istifadə edərək
torpaq üçün guya nəsə eləmək arzusunda olanın biridir. Oğuz Səlcuq babalarının adı dilindən düşməyən,
vətən xalq deyə-deyə ufuldayan, belə-belə şeylər haqqında “gap" eləməyi xoşlayan Elcan
[Musayeva:2014,s.169], hər bir işi sözdə yalançı “patriot” istəyini isə reallaşdırmaq şansını Azərdə
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N.ŞAHKƏRƏMOVA / İntiharın Səbəbləri (V.Səmədoğlunun "İntihar", N.Erdmanın "Samoubiysa" pyesi
görürdü. Mitinqlərdə meydanlarda Azərbaycan deyib qışqıran, ancaq döyüş meydanlarından qaçan
kəslərdir. Niyyətinin yerinə yetirməyi üçün ac olan insanların qonaqlıq verməklə vəzifəsini yerinə
yetirmiş bilir.
Kleopatra və Ellada kimi qadınlar hər zaman cəmiyyətin ən çətin həll olunan mənbələrinin bariz
nümunəsidir. Namusu ilə fəxr etdiyimiz Azərbaycan qadının adına kölgə salıb ləkə gətirən (belələrinin
sayı təəssüf ki, bu gün də artmaqda davam edir), Türkiyə vətəndaşı ilə evlənmək üçün yollar axtaran
Ellada və Kleopatra Azərin intihar xəbərini sevinclə qarşılayırlar. Ayrı-ayrılıqda Azərin yanına gələrək
intiharın səbəbi kimi adlarının hallandırılmasını istəyirlər. N.Erdmanın pyesində də Kleopatra və Raisa
Filippovna da rus cəmiyyətinin hər dövr üçün normal qarşılanan spesifik qadın obrazıdır.
Pul qazanmaq üçün müxtəlif yollara əl atan insanlar çoxdur. Özünə jurnalis peşəsini layiq bilən
“bic” Cabir cəmiyyətin yalançı, ikiüzlü nümayəndəsidir. Yazı qaydalarını bilmədən, bu sahədə heç bir
istedadı olmadan insanlara həm böhtan ataraq və ya mövcud olan səhvi qarşıtərəfə hədə vasitəsi kimi
istifadə edən bir obrazdır.
Şəkər Bədbin əslində ziyalıların ehtiyac içərisində olduğunu izah edən surətdir. Elm adamları,
Yazıçılar İttifaqının problemlərindən agah oluruq. Yubiley keçirmək və ordendən, “təbrik”dən nə isə bir
şey əldə etmək istəyən Şəkər Bədbin kimi şairlər [Səmədoğlu.V:1999, s.169] vardır.
Hər iki pyesdə nə Azərin, nə də Podsekalnikovun nə üçün ölmək istəyinin fərqinə varılmır.
Çıxılmaz qərarın addımı kimi qurulan “intihar” baş verənlər üçün həll yolu ola bilmir. Əsərlərin sonunda
lal və kar insanların səssiz-səmirsiz intiharı baş verir. Azərin öz həmsöhbətinə ürəyini açması,
Podsekalnikovun da öz həmsöhbətinə ürəyini tökməsi onlar üçün, cəmiyyət üçün intihara səbəb olur.
İnsan azadlığına qənim kəsilən amillərdən biri qorxudur. Qorxu olan yerdə nə azad insandan, nə də
azad cəmiyyətdən söhbət gedə bilməz. Ədiblərin gələcək
nəsillərə demək istədiyi azad sözlü
olmalarıdır.
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MÜASIR BEYNƏLXALQ MÜNASIBƏTLƏRDƏ XƏZƏRIN HÜQUQI STATUSU PROBLEMI
Nuranə MAHMUDOVA
Xülasə: SSRİ-nin süqutundan sonra Xəzər regionunda yeni müstəqil dövlətlərin yaranması Xəzərin hüquqi
statusunun müəyyən edilməsi məsələsini gündəmə gətirdi. Beləliklə, Xəzəryanı dövlətlərin sərhədlərinin
müəyyənləşdirilməsi və Xəzərdən istifadə məsələsinin həllinin zərurəti ortaya çıxdı. Xəzərin hüquqi statusu
probleminin həll edilməsi ilə bağlı 1992-ci ildən etibarən sahilyanı dövlətlər arasında danışıqlar prosesi
başlandı. Danışıqların əsas obyekti Xəzərin hüquqi statusunun dəniz və ya göl olaraq qəbul edilməsi,
sahilyanı dövlətlər arasında hansı prinsiplər əsasında bölünməsi və resurslarından istifadə rejiminin
müəyyənləşdirilməsindən ibarətdir.
Lakin, hələ də Xəzərin hüquqi statusunun müəyyən edilməməsi və yekun konvensiyanın qəbul edilməməsi
səbəbindən bu problem Xəzəryanı dövlətlər arasında əsas müzakirə mövzusu olaraq qalır. Xəzərin hüquqi
statusu məsələsinin tezliklə həll olunması Xəzər regionunda böyük həcmdə enerji ehtiyatlarının sərbəst
istismarına və istifadəsinə, həmin ehtiyatların dünya bazarına daşınmasına, bütövlükdə regionda sabitliyin və
təhlükəsizliyin bərqərar olunmasına öz təsirini göstərəcəkdir.
Açar sözlər: Xəzər, hüquqi status, sektoral bölgü, Xəzəryanı dövlətlər
The Issue of the Legal Status of the Caspian Sea in Modern International Relations
Abstract: After the collapse of the Soviet Union, the emergence of new independent states in the Caspian
region has raised the issue of the legal status of the Caspian Sea. Thus, the necessity of defining the
boundaries of littoral states and the solution to the use of the Caspian Sea appeared. Since 1992 the process of
negotiations started between the coastal states in order to solve the problem of the legal status of the Caspian
Sea. The main subject of the talks is to define the legal status of the Caspian sea as a sea or a lake, the
delimitation between the coastal states and the regime of using these resources. However, due to the fact that
determination of the legal status of the Caspian Sea and the adoption of final convention is still not resolved,
the problem remains the main topic of discussion among the littoral states. The rapid solution of the legal
status of the Caspian Sea will contribute to the free exploitation and the use of large volumes of energy
resources in the Caspian region, the transportation of these resources to the world market and in general the
establishment of stability and security in the region.
Key words: Caspian Sea, legal status, sectoral division, Caspian states

Giriş
SSRİ-nin süqutundan sonra Xəzərətrafı regionda yeni müstəqil dövlətlərin yaranması səbəbindən
həmin dövlətlərin su sərhədlərinin müəyyən edilməsi, Xəzərin enerji ehtiyatlarının və digər resurslarının
bölüşdürülməsi zərurəti, müasir dövrdə Xəzərdən istifadənin müxtəlif aspektlərini əhatə edən məsələlərin
SSRİ-İran müqavilələri əsasında həllinin mümkünsüzlüyü və bu baxımdan yeni normaların tətbiq
edilməsinin vacibliyi Xəzərin hüquqi statusu probleminin yaranmasına səbəb olmuşdur.
Məqalədə qarşıya qoyulan məqsəd sahilyanı dövlətlər arasında artıq uzun müddətdir ki, mübahisə
mövzusuna çevrilmiş Xəzərin hüquqi statusu problemini məsələnin həlli ilə bağlı müxtəlif yanaşmalar,
beynəlxalq hüquq normaları və təcrübənin təhlili əsasında araşdırmaq, həllinin əhəmiyyətini
müəyyənləşdirmək və mümkün həll variantını tapmaqdan ibarətdir.
Tədqiqat zamanı tarixi yanaşma, müqayisəli təhlil və sistemli yanaşma metodlarından istifadə
edilmişdir.
1. Xəzərin Hüquqi Statusu Probleminin Yaranması və Tarixi İnkişaf Prosesi
XX əsrin 90-cı illərdə baş vermiş ictimai-siyasi proseslər Xəzərdən istifadə ilə bağlı əvvəllər
keçmiş SSRİ ilə İran arasında bağlanmış müqavilələrə yenidən baxılması zərurəti yaratmışdır. Artıq
regionda beş müstəqil dövlətin mövcudluğu Xəzərin yenidən bölünməsi məsələsini meydana çıxarmış, bu
beynəlxalq əhəmiyyətli mövzuya çevrilmişdir. 1990-cı illərdən sonrakı mərhələyə keçmədən əvvəl Xəzər
dənizindən istifadə ilə bağlı daha əvvəl imzalanmış müqavilələrə nəzər salaq.
Hələ XVIII əsrdə Xəzər dənizinin siyasi və iqtisadi əhəmiyyəti aydın şəkildə dərk edilirdi: Xəzər
Mərkəzi Asiya ölkələri və Hindistana gedən yolda strateji keçid hesab edilirdi (Mamedov, 2000; 112). Bu
baxımdan region uğrunda daha əsas rəqabət Rusiya və İran arasında mövcud idi. Lakin bu rəqabət
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Rusiyanın üstünlük qazanması, Gülüstan (1813) və Türkmənçay (1828) müqavilələrinin imzalanması ilə
nəticələndi.
Belə ki, Xəzərdə yalnız Rusiyaya məxsus hərbi gəmilərin üzmək hüququ müəyyən edilir, digər
dövlətlərin hərbi gəmilərinin burada mövcudluğuna icazə verilməməsi həmin müqavilələrlə təsbit edilirdi.
Gülüstan və Türkmənçay müqavilələri eyni zamanda Rusiya və İran arasında Xəzər dənizinin hüquqi
vəziyyətinin müəyyənləşdirilməsi istiqamətində ilk razılaşma xüsusiyyəti daşıyır (İşcan, 2010; 68-69).
XX əsr boyu SSRİ ilə İran arasında Xəzərlə bağlı müxtəlif məsələlərin tənzimlənməsi
istiqamətində imzalanmış müqavilələrin heç birində Xəzərin statusu dəniz və ya göl olaraq müəyyən
edilməmiş, suyun səthi və dibinin bölünməsi qaydaları öz əksini tapmamışdır.
1970-ci ildə isə SSRİ Neft və Sənaye Nazirliyi tərəfindən neft istismarı və geoloji araşdırmalar
aparılması üçün Xəzərin “sovet” sektorunu dörd sovet respublikası (Rusiya SSR, Azərbaycan SSR,
Qazaxıstan SSR və Türkmənistan SSR) arasında regional sektorlara bölünmüşdür. Bu bölünmə zamanı
beynəlxalq sahədə mövcud olan normalar nəzərə alınmışdır. Belə ki, Xəzərin ortasından çəkilən xətlə adı
çəkilən ölkələrin sərhədlərini birləşdirən nöqtələrdən uzadılan xətlərin içində qalan sahələr bu ölkələrin
sahəsi olaraq müəyyən edilmişdir. Bölünmə zamanı qanuni sərhədlər çəkilməsə də təcrübədə neft
əməliyyatlarının ölkələrin neft şirkətlərinə yaxınlığı əsas götürülmüşdür. Orta xəttə əsaslanan bu
bölünməyə heç bir sərhədyanı dövlət qarşı çıxmamışdır (İşcan, 2010; 70).
Xəzərin hazırkı statusu 1921-ci il fevralın 26-da imzalanmış Rusiya-İran dostluq müqaviləsi,
həmçinin 1940-cı il martın 25-də imzalanmış Ticarət və Gəmiçilik haqqında (sudaüzmə) Sazişə əsasən
tənzimlənir. Həmin bölgüdə sərhədləri Astaradan (Azərbaycan) Həsənqulu (Türkmənistan) adlanan
yaşayış məskəninə qədər olan düz xətt üzrə İrana 14%, SSRİ-yə 86% pay düşmüşdür. SSRİ isə öz daxili
qaydaları ilə (orta xətt prinsipi üzrə) Xəzər dənizini dörd respublika arasında – Rusiya (19%), Qazaxıstan
(29%), Azərbaycan (21%) və Türkmənistan (16%) milli sektorlara bölmüş və respublikaların su
sərhədlərini müəyyən etmişdir. 1996-cı il noyabrın 12-də Aşqabadda Xəzəryanı ölkələrin qarşılıqlı
razılaşmasına əsasən, hazırkı hüquqi rejim və razılaşmalar yeni Konvensiya qəbul olunana qədər
qüvvədədir. Varis-dövlətlər 1991-ci il dekabrın 21-də Almatı Deklarasiyası qəbul edərək sabiq SSRİ-nin
bağladığı bütün beynəlxalq öhdəlikləri yerinə yetirməyə təminat verdiklərinə görə Sovet-İran
razılaşmasının hüquqi varisliyini də qəbul etmiş olublar (Həsənov, 2005; s. 669).
2. Problemin Həllinə Müxtəlif Yanaşmalar və Beynəlxalq Təcrübə
Xəzər dənizinin hüquqi statusunun müəyyən edilməsi ilə bağlı üç əsas yanaşma mövcuddur:
Birinci yanaşmaya görə, Xəzər beynəlxalq göldür və bu səbəbdən sərhədyanı dövlətlər arasında
həm dənizin dibi, həm də su səthi milli sektorlara bölünməlidir. Hər sektor isə aid olduğu dövlətin tam
suverenliyi altında olmalıdır (İşcan, 2010; 74).
İkinci yanaşmaya görə, yəni Xəzərin hüquqi statusunun dəniz olaraq qəbul edilməsi Beynəlxalq
Dəniz Hüququ Konvensiyasının (1982) tətbiqini zəruri edir. Bu halda 12 millik 1 ərazi suları, 200 mili
keçməyən müstəsna iqtisadi zona və kontinental şelf prinsiplərinə uyğun sərhəd xətti çəkilməlidir. Lakin
Xəzəryanı dövlətlər arasındakı məsafə bu cür bölgünü tətbiq etmək üçün kifayət deyil (Avcı, 2014; 9).
Üçüncü yanaşmaya görə isə, Xəzər xüsusi bir su hövzəsidir və onun statusunun təkcə dəniz hüququ
prinsiplərinin və ya beynəlxalq göllərin bölünməsi ilə bağlı beynəlxalq təcrübənin tətbiqinin mümkün
olmadığını hesab edirlər. Bu yanaşma tərəfdarları Xəzərdə qeyri-ənənəvi üsulların tətbiqini dəstəkləyir
(İşcan, 2010; 75).
Hava məkanından istifadə rejimi, dəniz dibindən istifadə rejimi, ekologiya rejimi məsələləri,
həmçinin ərazi dənizi, müstəsna iqtisadi zona, kontinental şelflə bağlı məsələlər yuxarıda göstərilən
müqavilələrdə əsk olunmayıb. Çünki bu məsələlər ilk dəfə
1958-ci
il
Cenevrə Konvensiyası və 1982-ci il BMT-nin Dəniz hüququ haqqında Konvensiyasında baxılmış və
“kontinental şelf”, “müstəsna iqtisadi zona” terminlərinin hüquqi mənası verilişdir. Buradan belə çıxır ki,
Xəzərin hüquqi statusu yenidən yazılmalıdır, çünki 1940-cı ildən sonra qapalı (daxili) su hövzələri ilə
bağlı praktika dəyişilmiş, irəli addımlamış və beynəlxalq hüquq bəşəriyyətə yeni fikirlər gətirdiyinə görə
köhnələrlə yaşamaq olmaz (Əliyev, 2009; 194-195).
Əgər Xəzər göl kimi tanınsa bu zaman beynəlxalq sərhəd gölü statusu qazanmış olar. Belə olduqda
1982-ci il Konvensiyasının müddəaları ona tətbiq edilə bilməz. Sərhəd gölləri üçün isə, beynəlxalq sərhəd
müəyyənləşdirmə metodu yoxdur. Bu zaman hüquqda nümununələr mənbə rolunda çıxış edə bilər.
1

1 kilometre (km)=0.6214 mil ve 1 mil=1.6093 kilometre (km) (http://www.bilgilersitesi.com/)
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Sərhəd gölləri bütün sahilyanı dövlətlərin sərhədlərindən bərabər məsafədə çəkilən mərkəz xətti və bu
mərkəz xətti üzərindəki quru sərhədlərinin son nöqtəsindən çəkilən şaquli bir düz xəttlə beynəlxalq
sektorlara bölünə bilər. Sonra da dövlətlərin sərhədləri göl üzərindəki sərhəd xətti boyunca dövlətlərin
ərazilərilə bağlı bölümlərin əlavə olunması ilə müəyyənləşdirilə bilər. Dövlətlərin bu bölgələr üzərindəki
təbii sərvətlərdən istifadə etmək hüququ isə sərhəd xəttinədək olan göl sularını əhatə edəcəkdir. Sərhəd
gölünün bu cür bölünməsi ABŞ və Kanada arasında Böyük Göllərə, Fransa və İsveçrə arasında Cenevrə
gölünün bölüşdürülməsi ilə bağlı həyata keçirilmişdir. Sərhəd göllərinin hüdudlarının
müəyyənləşdirilməsi ilə bağlı nadir istifadə olunan digər bir metod isə, hər bir sahilyanı dövlətin 12 millik
ərazi sularına sahib olması və gölün qalan hissəsinin ortaq istifadəyə açıq olmasıdır. Buna yalnız bir
nümunə var ki, o da Boliviya və Peru arasında Titikaka gölünün bölüşdürülməsidir (Gökçe, 2008; 187).
Bundan əlavə, beynəlxalq hüququn ümumi normalarına əsasən Xəzər beynəlxalq göl kimi milli
sektorlara bölünərsə, hər bir dövlət öz sektorunda müxtəlif məsələlərlə bağlı fəaliyyət sərbəstliyi əldə
etmiş olar. Dəniz kimi qəbul edildiyi təqdirdə isə, Beynəlxalq Dəniz Hüququ Konvensiyasının
normalarına görə ərazi suları, milli sular və xüsusi iqtisadi zona üçün müxtəlif formalı istifadə rejimi
tətbiq edilməlidir. Eyni zamanda Konvensiyanın 90-cı maddəsində bütün dövlətlər üçün naviqasiya
azadlığı nəzərdə tutulduğundan Xəzər dəniz kimi qəbul edilərsə Volqa çayı vasitəsilə bütün dövlətlər
üçün açıq olmalıdır (Ramazanova, 2012; 32).
3. Xəzərin Hüquqi Statusunun Müəyyən Edilməsində Xəzəryanı Dövlətlərin Mövqeyi
Xəzərin hüquqi statusunun müəyyənləşdirilməsi ilə bağlı Rusiyanın mövqeyi əsas etibarilə bu
məqamları özündə ehtiva edirdi: “Xəzərin ehtiyatları ilə bağlı təktərəfli hərəkətlər beynəlxalq hüquqa
ziddir və bu su hövzəsinin ekoloji vəziyyətinə zərər verməsi təhlükəsini yaradır. Xəzər dənizi və onun
ehtiyatları bütün sərhədyanı dövlətlərin ümumi istifadəsində olmalıdır” (Oğan, 2001; 155). Rusiya
Federasiyası əvvəllər Xəzərin “kondominium” prinsipi ilə 12-24 millik bir sahil zolağının sərhədyanı
ölkələrə verilməsi ilə qalan hissənin ortaq istifadə edilməsinin tərəfdarı idi. Rusiyanın öz mövqeyindən
çəkilərək Xəzərin dibinin sektorlara bölünməsini dəstəkləməyə başlamasının səbəbi isə bu ölkənin milli
sektorunda çox zəngin neft yataqlarının (Xvalinskaya yatağı) aşkarlanması oldu (Oğan, 2001; 157).
İrana gəldikdə isə, rəsmi Tehranın Xəzərin bölünməsinə dair təklifi belədir ki, hər bir sahilyanı
dövlətə 20 millik ərazi suları zonası və 20 millik iqtisadi zona verilməlidir. Ərazi suları həmin ölkənin
sərhədlərini müəyyən edir və həm Xəzərin dibi, həm səthi, həm də hava məkanı dövlətin tam nəzarətində
olur. İqtisadi zonada dövlətə bioloji və mineral ehtiyatların qorunub saxlanması və kəşfiyyatı hüququ
verilir, digər sahilyanı ölkələr isə bu ərazinin hava məkanından və səthindən istifadə edə bilir. Nəhayət,
40 millik zonadan kənarda qalan Xəzərin orta hissəsi bütün sahilyanı ölkələrin ümumi istifadəsində olur
və konsensus yolu ilə idarə olunur (Həsənov, 2005; s. 674).
Türkmənistan Xəzər probleminin yalnız beş sahilyanı ölkənin iştirakı və fikir birliyi ilə həll edilə
biləcəyini göstərir və bu problemin ikitərəfli müqavilələrlə həll olunmasına qarşı çıxır. Türkmənistan kimi
İran da Xəzərin statusunu müəyyənləşdirməklə bağlı ikitərəfli müqavilələri tanımadığını bildirərək beş
sahilyanı ölkənin status məsələsini bərabər həll etməli olduğunu bildirir. Türkmənbaşı Aşqabadın Xəzərin
statusu məsələsindəki mövqeyini belə açıqlamışdır: “Xəzər BM qaydalarına müvafiq sahilyanı ölkələrin
hər birinin 12 millik ərazi sularının və 35 millik xüsusi iqtisadi zonanın olması və qalan hissənin isə bütün
sərhədyanı ölkələrin ortaq istifadəsinə verilməsi şəklində bölüşdürülməlidir” (Avcı, 2014; 13, 14).
Qazaxıstan isə, Xəzərin dibinin bölünməsinə tərəfdar olması ilə yanaşı əvvəllər olduğu kimi Xəzər
dənizinin orta xətt üzrə xüsusi iqtisadi zonalara bölünməsi metodikasının qəbul olunması üzərində israr
edir, öz diplomatik fəaliyyətində bu prinsipi əsas götürürdü. Qazaxıstan Xəzərin hüquqi statusu
məsələsində 1998-ci ilin fevral ayınadək Azərbaycanın mövqeyinə oxşar mövqedən çıxış etmişdir. Bu
ölkənin mövqeyi Beynəlxalq Dəniz Hüququ Konvensiyasının dəniz qanunları çərçivəsində Xəzərin qapalı
dəniz (daxili dəniz) kimi dəyərləndirilməsindən ibarətdir. Bu yanaşmaya görə, dövlət sərhədləri ərazi
sularının eni ilə müəyyənləşdirilir və eyni zamanda hər bir dövlətin iqtisadi zonasının sərhədləri çəkilir
(Avcı, 2014; 16,17).
Xəzərin hüquqi statusunun həlli məsələsində Azərbaycan Respublikasının xarici siyasətinin əsas
vəzifəsi beynəlxalq hüquq normalarına və prinsiplərinə söykənərək, mehriban dostluq və qonşuluq
münasibətlərinə əsaslanmaqla, dövlətlərin ərazi bütövlüyünə və suverenliyinə hörmət etməklə, Xəzərin
zəngin təbii ehtiyatlarından region dövlətlərinin maraqları çərçivəsində, eləcə də dünyanın tələbatı
baxımından səmərəli istifadə etməkdən ibarətdir. Tədqiqatçılar hesab edir ki, Azərbaycan beş Xəzəryanı
dövlət içərisində Xəzərin statusunun həlli məsələsində ən konstruktiv, ardıcıl və elmi cəhətdən
əsaslandırılmış mövqe nümayiş etdirir. Azərbaycan ardıcıl şəkildə bəyan edir ki, hər bir Xəzəryanı ölkə
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orta xətt üzrə bölünmüş özünəməxsus sektoru üzərində (suyun həm dibi, həm də səthi) suverenlik
hüququna malikdir. Xəzər sektorlara bölünmüşdür və hər bir dövlətin öz sektoruna olan hüquqları
beynəlxalq hüquq normaları ilə qorunmalıdır. Azərbaycan özünün bu prinsipial mövqeyini qəti şəkildə
1995-ci il noyabrın 12-də ümumxalq səsverməsi yolu ilə qəbul etdiyi yeni Konstitusiyasında ifadə edərək
Xəzər dənizinin müvafiq əraziyə bitişik sahəsini Azərbaycan Respublikası ərazisinin ayrılmaz tərkib
hissəsi hesab etmişdir (Həsənov, 2005; s. 680).
Azərbaycan Respublikasının mövqeyini Prezident İlham Əliyev bu şəkildə ifadə etmişdir: “Biz
Bakı Sammitində qəbul edilmiş uzlaşdırılmış qərara sadiqliyimizi təsdiqləyərək, sahilyanı dövlətin
suverenliyinin şamil edildiyi su məkanı da daxil olmaqla 25 dəniz mili ölçüsünü əsas götürərək milli
zonanın eninin müvafiq şəkildə razılaşdırılmasına tərəfdarıq” (http://www.xalqqazeti.com/).
Nəticə
Uzun müddətdir davam edən danışıqlar prosesinə baxmayaraq, Xəzərin hüquqi statusu hələ də
həllini tapmadığından Xəzəryanı dövlətlər arasında müzakirə obyekti olaraq qalmaqda davam edir.
Problemin həlli ilə bağlı bütün mövqelərin və yanaşmaların təhlili onu deməyə əsas verir ki, Xəzər
beynəlxalq göldür və bu səbəbdən onun hüquqi rejimi milli sektorlara bölgü prinsipinə əsaslanmalıdır.
Xəzərin coğrafi xüsusiyyətləri, dünya okeanı və dənizlərinə birbaşa çıxışının olmaması onun göl hesab
edilməsinə əsas verir.
Ümumiyyətlə, Xəzərin hüquqi statusu problemi Xəzəryanı dövlətlərin müasir beynəlxalq
vəziyyətinə təsir göstərən amillərdən biridir. Bu baxımdan, Xəzərin statusu probleminin həlli dövlətlərin
müasir geosiyasi vəziyyəti kontekstində mühüm beynəlxalq əhəmiyyət daşıyır. Dünya bazarında neft və
təbii qaz kimi enerji ehtiyatlarına ehtiyacın artması, bu ehtiyatların istismarı və daşınması ilə bağlı
reallaşdırılan transregional layihələrdə dünya ölkələrinin iştirakı, ixrac kəmərlərinin təhlükəsizliyi
Xəzərin hüquqi statusu probleminin məhz beynəlxalq hüquq normaları əsasında həllinin zəruriliyini
göstərir. Xəzər regionunda mübahisəli məsələlərin həlli, təhlükəsizlik mühitinin formalaşması və
sabitliyin bərqərar edilməsi həm Xəzər hövzəsi ölkələrinin iqtisadi inkişafına, həm də regionun enerji
ehtiyatlarının birgə istismarında əməkdaşlığı gücləndirməyə çalışan ölkələrin imkanlarının
genişlənməsinə müsbət təsir göstərəcəkdir.
Qeyd etmək lazımdır ki, son dövrdə Xəzəryanı dövlətlərin yüksək vəzifəli şəxslərinin görüşlərinin
intensivləşməsi nəticəsində tərəflər arasında əsas məsələlər üzrə müəyyən razılıq əldə edilmişdir.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Xəzər məsələləri üzrə xüsusi nümayəndəsi Xələf Xələfov da bu
barədə qeyd etmişdir: “Prinsipial əhəmiyyət kəsb edən bütün məsələlər beş Xəzəryanı dövlət arasında
artıq razılaşdırılıb. Hazırkı mərhələdə Konvensiyanın demək olar ki, 80%-i razılaşdırılıb”
(http://interfax.az/) . Belə vəziyyətin yaranması isə yaxın gələcəkdə Xəzərin hüquqi statusu probleminin
kompleks şəkildə həllinə nail olunması ilə bağlı inamı artırır.
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ANADOLU’DA TÜRK DEVRİ MATARA ÖRNEKLERİ
Doç. Dr. Nurettin GÜLAÇTI
Özet: Matara, “yolculukta ve askerlikte kullanılan, boyna veya bele asılı olarak taşınan, genellikle aba veya
deriden yapılmış, metal su kabı” anlamına gelmektedir. Mataralar, tarihte seramik matara olarak ilk defa
M.Ö.3000 yılından sonra Bronz çağının son döneminde Suriye çevresinde yapılan kazılarda bulunduğu
tarihçilerce belirtilmektedir. Mataralar diğer seramik kap formlarına oranla nadir görülen formlar olarak
karşımıza çıkmaktadırlar. Bu nedenle mataraların M.Ö.2000 yılından önce de Anadolu’da mevcut olup
olmadıklarını tespit etmek için arkeologlarca araştırmalar yapılmıştır. Mataraların köken olarak nerden
geldikleri hususunda yapılan araştırmalar sonucunda, M.Ö. 2000 yılından önce, Ege Bölgesi’nde EU boa
adasında bir örnek tespit edilmiştir. Ön Asya ve Anadolu haricinde herhangi bir yerde mataralara pek
rastlanmamıştır. Mataraların, Anadolu’da Erken Kalkolitik devirden itibaren gittikçe yüksek bir düzeye
eriştiği anlaşılmaktadır. Yapılan araştırmalar neticesinde günümüz de seramik ya da çini matara yapımına
pek rastlanmamaktadır. Literatür taramasına dayalı bu araştırmada, Anadolu’daki seramik sanatının belli
başlı formlarından biri sayılan seramik ve çini matara biçimli kap örnekleri ele alınmış literatür bilgisi ve
fotoğraf örnekleri paylaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Matara, seramik, çini, matara sanatı, Anadolu
Canteen Samples In Turkısh Period in Anatolia
Abstract: The canteen means “a water bottle made of generally coarse woollen cloth, leather or metal and
used in the trips and the army and carried by hanging to your neck or waist”. It has been stated by historians
that in history, canteens made of ceramics for the first time were found in the excavations around Syria and
they pertained to the last period of the Bronze Age after 3000 BC. When compared to the other forms of
ceramics vessels, canteens are rarely seen forms. Therefore, researches were conducted by the archaeologists
to determine whether the canteens existed in Anatolia before 2000 BC. As a result of the researches
conducted about the point where canteens come from as origin, an example of canteens which belongs to
before 2000 BC was identified in Euboea Island in Aegean Region. Except Asia Minor and Anatolia,
canteens cannot be easily seen anywhere. It has been understood that in Anatolia, canteens reached a high
level gradually from the early Chalcolithic period. In the light of the researches conducted, today, it is not
common to make canteens from ceramics or tile. In this research, vessels samples shaped like tile and
ceramics canteen which are considered as one of the major forms in ceramics art in Anatolia and literature
reviews and photographs of the samples were shared.
Word Keys: Canteen, Ceramik, Tile, Canteen Art, Anatolıa

GİRİŞ
Tarih öncesi dönemlerden bu yana insanların günlük yaşamlarına hizmet veren ve kolaylaştıran
günümüzde de varlığı sürdürülen seramik sanatı çeşitli form, dekor, estetik ve işlevsellikleri ile her zaman
dikkatleri üzerine çekmiştir. Seramik sanatı tarihsel süreç içerisinde çömlekçilik zanaatı teknolojik olarak
kırmızı çamur bünye ile başlamış ve 15.yy. sonuna kadar devam etmiştir. 16 yüzyıl başlarında ise beyaz
bünyeli çamura kullanılmaya başlanmıştır [Gülaçtı, 2011, c.66,69]. Seramik zanaatı/sanatı içerisinde
formlarının şişkinliği nedeniyle dikkatleri üzerine çeken mataraların ayrıntılı bir çalışmayla toplanıp geniş
çaplı bir araştırma çalışması yapılmamıştır. Anadolu’daki bilimsel kazılarda, veya rastlantısal olarak
bulunmuş takriben 50 civarı yayımlanmamış, 112 matara Anadolu’daki çeşitli müzeler de korunmakta ve
sergilenmektedir. Mataralar çark [torna] ile şekillendirilmiş bu yüzden birkaç aşamada oluşturulmuştur.
Bu arada kalıpla şekillendirilmiş olanları da vardır.
MATARALARIN GELİŞİM SÜRECİ
Mataralar, İşlevsel olarak su saklamaya, kolay taşımaya ve su içmeye yarayan, görsel olarak
arkeoloji literatüründe küre veya basık küre ya da mercimek şeklinde lentoit [basık] gövdeli, silindir
boyunlu ve bir ile üç arasında değişkenlik gösteren kulpa sahip, kaide veya destekli dip formu olmayan
formlar olarak tanımlanmış kaplardır. Mataralar, M.Ö. II. bin yılında diğer seramik kap formlarına oranla
nadir görülen formlardır. Bu nedenle M.Ö. II. bin yılından önce de Anadolu’da mevcut olup olmadıklarını
tespit etmek için araştırmalar yapılmıştır. Mataraların köken olarak nerden geldikleri hususunda yapılan
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araştırmalar sonucunda, M.Ö. II. bin yılından önce, Ege Bölgesi’nde EU boa adasında bir örnek tespit
edilmiştir. Ön Asya ve Anadolu haricinde herhangi bir yerde mataralara rastlanmamıştır. Bazı
kaynaklarda ise, Anadolu’da ele geçirilen mataraların ilk örneklerine Geç Neolitik Hacılar kültüründe
rastlanıldığı ve basık bir küre şeklinde olup, dibi hafifçe düzeltilmiş bir gövdeye sahip olduğu
yazılmaktadır. Kulpların içleri tüp şeklinde boş olup, ipin bağlanmasına elverişli ve gövde kenarı üzerine
dikey olarak yerleştirilmiştir. Önder Bilgi; Hacılarda ele geçirilen örnekler arasında boya süslemeli
olanların göze çarptığını ve bu süslemelerin çapraz bantlardan oluşup gövdenin her iki tarafını da
tamamen kapladığını belirtir [Bilgi, 1982, c.1-4] . Bu evreden sonra Erken Kalkolitik devir mataralarına
rastlanmaktadır. Bu dönemde dekorlar boyalı ve boyasız olarak iki ayrı biçimde yapılmıştır. Mataralar
incelendiğinde diğer seramik kaplardan yalnız şekilleri ve uygulanan teknikleri bakımından farklılık
göstermektedir. Mataralar genel olarak tornada şekillendirildiklerinden, birkaç parçadan meydana
gelmiştir. Şekillendirme bazen de kalıplarda gerçekleştirilir. Anadolu’da Kayseri yakınlarında Kültepe
kazılarında çıkan mataralar Hititlerde görülmüştür. Daha sonra Frigler döneminde, Roma çağında, Bizans
kültüründe, Selçuklularda, Osmanlı döneminde ise Kütahya, İznik ve Çanakkale’de görünmektedir.
Kütahya’da, Roma dönemine ait tipik seramik örnekleri arasında yer alan kaplar, genellikle Terra
Sigilata türü kaplardır. Bunların yerli taklitleri ile geleneksel yerel kaplar bir arada görülür. Kütahya
Bölcek köyünde eski mezarlıkta ele geçen çanak çömlekler de bölgenin yerel seramik örneklerini
yansıtırken, formları hakkında da bilgi vermektedir. Ele geçen kaplar arasında Terra Cotta matarada
bulunmaktadır.

Resim1. Roma Dönemi Matara Örnekleri. Kütahya Arkeoloji Müzesi’nde Sergilenmektedir. E.No:
310, h. 22,5 cm.
Fotoğraf: Nurettin Gülaçtı [2016].

Resim2. Eski Hitit Dönemi Matara Örneği. İ.Ö.18.yy., Eskiyapar/Alaca.,y.42 cm.,
İ.Ö.2.Binyıl.y.49 cm. İnandık/ Çankırı.
Kaynak: [Anadolu Med.Müz. Kat.1997,s.126].
Anadolu’da elde edilen matara örneklerinden biride Konya/Akşehirdir. Burada 2000-2004 yılları
arasında yapılan arkeolojik kazılarda ortaya çıkan yalnızca bir adet matara örneğine rastlanmıştır. Sağlam
olan bu matara, boyun, gövde ve kulp kısmından oluşmaktadır. İki kulplu küresel gövdeli mataranın
önyüzü bombeli, arka yüzü ise düzdür [Gürhan-Gök, 2007, c.163]. Matara form açısından Anadolu
Selçuklu ve Artuklu dönemi sırsız mataralarına oldukça benzemektedir. Ancak mataranın üzerindeki
bezemeler dikkatte alındığında Selçuklu ve Bizans dönemine ait benzer mataralar bulunamamıştır. Bu
nedenle bu matarayı bir döneme mal etmek arkeologlarca mümkün görünmemiştir [Tunçel, 1999, c.633648].

Resim 6. Artuklu Dönemi, Sgrafitto Teknikli Yeşil Sırlı Matara Örneği.
Kaynak: [Gürnan-Gök, 2007, s.156].
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Anadolu, kültürel zenginliği ile ilgililere tarihin karanlıklarını aydınlatmada yardımcı olacak tam
bir hazineye sahiptir. Örneğin; Güneydoğu Anadolu Projesi’nin kapsamında kazısı sürdürülen höyüklerin
en büyüklerinde olan Samsat Höyüğünde ilk olarak 1964’de başlayan arkeolojik kazılar arasında
askerlerin ve hizmetkârların kullandıkları anlaşılan çok sayıda sırsız mutfak eşyası ele geçmiş
bulunmaktadır. Samsat sırsız seramiklerinin lüks grubunu, kabartma desenli eserler oluşturur ve bu
seramikler arasında matara da bulunmaktadır. Kalıp baskı [pres] tekniğiyle elde edilen bezemeler hafif
kabartmalı ve zarif işlenmiştir. İki basık yarım kürenin karşılıklı birbirine veya bazı örneklerde genişlik
sağlayan yan yüze birleşmesiyle oluşan basık küresel gövdeli, çarkta biçimlenmiş profilli silindir boyunlu
ve gövdeyi boyuna bağlayan simetrik çift kulplu bir forma sahiptirler Samsat kazısında bulunan neshi
yazılı iki mataranın, sahiplerine İyi dilekler dileyen sözler içerdiği görülmüştür[Bulut, 2007, s.185-186].
Çeşitli yayınlarda bu tür mataralara “hacı mataraları” denmektedir. Bu tip matara örnekleri İslamiyet
öncesi devirden beri kullanıla gelmiştir. Bu tür kabartmalı mataraların Diyarbakır’da imal edildiğinin
kesinlik kazandığını, bu tip kabartmalı kapların bütün Güneydoğu Anadolu’da yaygın olduğunun
anlaşıldığını, F.Sarre; Münih Völkerkunde [Etnografya] Müzesi’nde bulunan bu gruptan küçük bir kabın
üzerinde “al Amid” baskısının bulunmasından dolayı uzmanlarca belirtilmektedir.

Resim 7. Selçuklu, Sırsız Kabartmalı Matara, y.23,5 cm. 13.yüzyıl.
Kaynak: [Bulut, 2007,s.191].
Osmanlılar döneminde Kütahya seramik ve çini sanatındaki işlevsel formlar arasında mataralar
dikkat çekicidir.
18. yüzyılın ilk yarısında Kütahya seramikleri ve mataralarının formları oldukça zariftir. 18.
yüzyılda İznik seramik ve çini imalatının son bulmasından sonra yeni bir ivme kazanan Kütahya
atölyelerinde kalite bakımından fark gösteren iki ana grup seramik görülür ki bu grup formlar içinde
mataralar da yer almaktadır.

Resim 2. 19. yy. Kütahya İşi Matara Örneği
Kaynak: [Şener, 1999, s.120].
19. ve 20. yüzyıl Kütahya çiniciliğinde matara formlarının üretimindeki azlık dikkat çekicidir.

Resim 3. 18. yy. Kütahya Matara Örnekleri,h:16,5 cm, G.ç. 13,8 cm., y.17,4cm.,ç.15,9 cm.
Kaynak: [Kürkman 2005, s.218, 219]

Resim 4. 18. yy. ve 18.yy. İkinci Yarısı, Kütahya Matara Örnekleri, y:27,2 cm, G.ç. 13,8 cm., y.17
cm.,ç., 16.8.
Kaynak: [Bilgi,2005, s.113]
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Resim5. 18 Yüzyıl İkinci Yarısı, y.17,4 cm., ç.15,9., y.15 cm.,ç.14,5 cm., Ölçüleri yok.
Kaynak: [Akalın-Bilgi,1997, 2005, s.85-117]
Günümüz Kütahya’sında matara üretimi neredeyse yok denecek kadar az olup, var olan üretimler
de tamamen dekoratif amaçlıdır.

Resim 6. Günümüzde Yapılmış Matara Örneği, Kütahya Çini Müzesi’nde Sergilenmektedir.
Fotoğraf: Nurettin Gülaçtı, [2016].
SONUÇ
Anadolu birçok uygarlığın kendi topraklarında doğmasına vesile olması yanında birçok uygarlığın
da kendi topraklarında yaşamasına neden olmuş kültürel zenginlik ve derinlik içerisinde bulunmaktadır.
Anadolu’da yer alan her bir uygarlığın kendine özgü el sanatları meslek dalları bulunmaktaydı. Seramik
sanatı da bunlardan birisidir. Seramik sanatı içerisinde yer alan matara formları genel anlamda yeterince
araştırılmamış ve henüz üstü kapalı kısımlarının olduğu var sayılmaktadır. Konunun arkeologlar
tarafından yeniden ele alınıp toprak altında kalan örneklerinin de gün ışığına çıkarılması temenni edilir.
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KÜRESELLEŞME, INTERNET VE SOSYAL MEDYA BAĞLAMINDA TÜRK DÜNYASI
Dr. Oğuz ÇETİN
Özet: Küreselleşen dünyada teknolojinin özellikle Internet ve sosyal medya kullanımının hayatın
vazgeçilmez bir parçası olması nedeni ile, bu çalışmanın amacı Türk Dünyası’nı küreselleşme, Internet ve
sosyal medya bağlamında incelemektir. Bunun için dünya genelinde farklı organizasyonlar tarafından
hazırlanmış olan raporlarda yer alan bulgular çerçevesinde çeşitli göstergelerden yararlanılmaya çalışılmıştır.
Çalışma sonunda bağımsız Türk cumhuriyetlerinin Internet ve sosyal medya kullanımı boyutunda dünya
geneline göre ve kendi içlerinde farklılık gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır. Bununla birlikte Internet ve sosyal
medya kullanımında devletler tarafından çeşitli kısıtlamaların olduğu görülmüştür. Internet ve sosyal medya
kullanımında paydaşların genişletilmesi, bu platformların doğru kullanımı konusunda oluşturulacak olan
bilincin toplumun geneline yayılması, kısıtlamalarla bu platformlardan doğabilecek olan zararların
çözülemeyeceği, var olabilecek sorunların eğitimle çözülmesi gerektiği önerilmiştir.
Anahtar Kelimeler: küreselleşme, Internet, sosyal medya, Türk cumhuriyetleri
Turkic World in Globalization, the Internet and Social Media Context
Abstract: Technology, especially the usage of Internet and social media is the indispensable part of the life
in the World. The aim of this research is to investigate the Turkic World in globalization, the Internet and
social media context. For this aim, the research takes advantage from different indicators which are reported
by different organizations in the World. At the end of the research, it was found that independent Turkic
republics have differences between themselves and worldwide in the rate of Internet and social media usage.
Furthermore, it is seen that there are limitations in the usage of Internet and social media which are applied
by Turkic republics. It is suggested that while using Internet and social media; stakeholders should be
expanded, awareness which is constructed for the right usage of these platforms is spread to the society in
general, the damages which are caused by these platforms should not be resolved by limitations, so the
problems must be solved by education.
Key Words: globalization, Internet, social media, Turkic republics

1. Giriş
İnsanoğlunun gereksinimlerini karşılayacak olan yardımcı aletlerin üretilmesi için gerekli olan
bilgi ve yetenek olarak ifade edilen teknoloji, günümüzde adından sıkça söz edilen ve hayatımızın büyük
bir kısmını kapsayan bir kavram olarak ortaya çıkmaktadır. Erdemir, Bakırcı, ve Eyduran (2009: 99)’a
göre teknoloji, teknik bilginin yaşama geçirilmesini öngören tüm toplumsal ve ekonomik etkinlikleri ve
örgütlenmeleri kapsayan bir alandır. Teknolojinin hızla geliştiği çağımızda ise bilgi toplumu olarak
adlandıran yeni bir toplum algısı ortaya çıkmıştır. Bilgi Toplumu; “bilgi üretimi ve iletiminin
yaygınlaştığı, bilginin temel sermaye, ana güç olduğu ve bilgi işi ile uğraşanların çoğunlukta olduğu,
öğrenmenin hayatın bir parçası haline geldiği bir toplumsal yaşam biçimi olarak tanımlanabilir” (Fındıkçı,
1996: 26). Bilgi toplumu aynı zamanda, daha çok bilgi ve iletişim teknolojilerine (BİT) dayalı bir
toplumu ifade etmektedir. Hiç kuşkusuz BİT’in, özellikle bilgisayar ve Internet’in hayatın birçok alanında
kullanılması ve hatta evlere kadar girmiş olması, küreselleşme olgusunu ortaya çıkarmış, insanlar ve
toplumlar farklı yerlerde olan bitenlerden daha çok haberdar olmaya başlamış, birbirlerinden etkilenir ve
deneyimlerini birbirleri ile paylaşır hale gelmişlerdir. Kültürler birbirleri ile etkileşmeye başlamış,
kültürleşme olarak ifade edilen bu duruma bağlı olarak pek çok değer farklılaşmaya başlamıştır.
Tüm bu değişimler yaşanırken, teknolojiye ve teknolojinin kaynağı olan bilime hakim olan
ülkeler, sanayi gibi pek çok ekonomik etkinlik alanında üstünlük sağlamış konumdadır. Dolayısıyla
teknoloji ulusların rekabet üstünlüğünün tek göstergesi şekline dönüşmüştür. Bu bağlamda Dünya
kaynaklarının yeniden paylaşılmasında ve kitlesel refahın yükseltilmesinde bilim ve teknoloji alanındaki
üstünlük belirleyici olmaktadır (Şenel & Gençoğlu, 2003).
Küreselleşmenin ivme kazanması boyutunda BİT; ekonomi, siyaset ve kültür bakımından mevcut
alanların dönüşümünde önemli görülmektedir. Özellikle Internet teknolojisinin yeni bir ortam, gerçeklik,
özgürlük alanı ve ekonomik bir pazar olarak kullanılması, küresel unsurların hızlı bir biçimde gezinmeye
sokulmasını sağlamıştır. Bu noktada Internet küresel sistemin bir doğrultusu halini almıştır (Güzel, 2006).
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Internet’in çıkış noktası üretilen bilgiyi paylaşma, saklama ve bilgiye kolay erişim olmakla birlikte,
Internet zamanla dev bir kütüphane, dev bir alışveriş merkezi, büyük bir üniversite, kısacası sanal dünya
olarak tanımlanmaya başlamıştır (Yılmaz & Horzum, 2005). Küresel dünyada artık bireyler artık sadece
geleneksel medya araçlarından ziyade artan bir biçimde Internet’i ve mobil aygıtları kullanmaktadır.
Internet teknolojisinin ve mobil teknolojilerin gelişimi ile birlikte sosyal medya çerçevesinde ele alınan
sosyal ağlar da bireyler tarafından etkin olarak kullanılmaya başlanmıştır. Bireyler sosyal medya
sayesinde, bu medyanın sunmuş oldukları ayrıcalıklardan faydalanarak paylaşım gerçekleştirmekte, diğer
kullanıcılar ile bağlantıda kalarak etkileşimli bir iletişimin tarafı olmaktadır. Dolayısıyla Internet ve
sosyal medya her geçen gün bireylerin günlük rutinlerinin arasında yer almaktadır (İşlek, 2012: 1). Sosyal
medyanın, bireylere çevrimiçi olarak kendisini ifade etme ve tercihlerini ortaya koyma fırsatı sağlaması
onu farklı ve popüler kılmaktadır (Evans, 2008:33; Akt. Köksal & Özdemir, 2013).
Küresel dünyada teknolojinin özellikle Internet ve sosyal medya kullanımının hayatın
vazgeçilmez bir hali alması münasebetiyle, bu makalede Türk Dünyası küreselleşme, Internet ve sosyal
medya bağlamında incelenmeye çalışılmıştır. Bunun için farklı göstergelerden yararlanılmaya
çalışılacaktır. Bu göstergelerden hareketle öneriler geliştirilecektir.
2. Dünya’da Coğrafi Bölgelere Göre Internet ve Sosyal Medya Kullanımı
Internet’in olarak kullanılamaya başlandığı 1995 yılında Internet kullanımı %1 seviyesinin altında
iken, 2016 yılı itibari ile Dünya nüfusunun %46,1’i (3,424,971,237 kişi) Internet erişimine sahip
durumdadır. Dünya nüfusundaki büyüme %1,13 olmasına karşın, bu oran bir önceki seneye göre % 10
(332,975,082 kişi) civarında artış göstermiştir. Dünya’da şu an itibari ile bir milyarı aşkın Web sitesi
bulunmakta, günlük ortalama 4,5 milyon adet blog yazısı yazılmakta, 213 milyarı aşkın e-posta
gönderilmekte, beş milyar adet Google taraması yapılmakta, üç milyar GB’ı aşkın büyüklükte Internet
trafiği gerçekleşmektedir. Bununla birlikte sosyal medya kullanımı açısından bakıldığında, Dünya
nüfusunun %31’i (yaklaşık 2,307,000 kişi) sosyal medyayı etkin bir biçimde kullanmakta, Youtube’da
günlük ortalama on milyar adet video izlenmekte, 760,788,386 adet tweet atılmakta, Instagram’da
78,844,837 adet fotoğraf yüklenmekte, Skype’de 156,269,544 adet çağrı gerçekleştirilmektedir. Sosyal
medya kullanıcılarının bir önceki seneye göre artış oranı ise Internet kullanıcılarındaki artışa benzer
şekilde %10 (yaklaşık 219,000,000 kişi) civarındadır (ILS, 2016; Kemp, 2016a).
Dünya genelindeki Internet ve sosyal medya kullanımı değerlerinden sonra, özellikle Türk
Dünya’sının bulunduğu coğrafi bölgelerdeki Internet ve sosyal medya kullanımına ilişkin oranlar Tablo
1’de verilmektedir.
Tablo 1. Türk Dünyası’nın bulunduğu coğrafi bölgelerdeki Internet ve sosyal medya kullanım
oranları
Batı Avrupa
Doğu Avrupa
Orta Doğu
Orta Asya
Güney Asya
Dünya Ortalaması

Internet Kullanım Oranı (%)
83
64
53
40
41
46

Sosyal Medya Kullanım Oranı (%)
48
41
26
6
11
31

Kaynak: Kemp, 2016a
Tablo 1 incelendiğinde, Dünya’da Internet kullanımının en yüksek oranda Batı Avrupa
bölgesinde (%83) olduğu görülmektedir. Türkiye’nin içerisinde yer aldığı Doğu Avrupa Bloğunda ise
Internet kullanım oranı %64 olarak göze çarpmaktadır. Diğer Türk cumhuriyetlerinin yer almış olduğu
Orta Asya Bloğunda ise Internet kullanım oranının (%40) Dünya ortalamasının (%46) altında olduğu
görülmektedir. Tablo 1’de yer alan sosyal medya kullanım oranları dikkate alındığında ise, Internet
kullanım oranları ile paralel olarak, sosyal medya kullanımının yine en yüksek oranda Batı Avrupa
bölgesinde (%48) olduğu görülmektedir. Türkiye’nin bulunduğu Doğu Avrupa Bloğunda bu oran %41
seviyesindedir. Burada dikkati çeken nokta diğer Türk cumhuriyetlerinin bulunduğu Orta Asya Bloğunda
sosyal medya kullanımının %6 seviyesinde olmasıdır.
3. Türk Dünyası’nda Internet ve Sosyal Medya Kullanımı
Bu bölümde Türk Dünyası içerinde yer alan bağımsız Türk cumhuriyetlerinin Internet ve sosyal
medya kullanım sayı ve oranları karşılaştırmalı olarak sunulmaya çalışılmıştır. Ele alınan raporlarda
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne ilişkin verilere ulaşılamamıştır. 2016 yılının Ocak ayında elde edilen
sayı ve oranlar Tablo 2’de sunulmaktadır.
Tablo 2. Türk Dünyası’nda Internet ve sosyal medya kullanım sayıları ve oranları
Toplam
Nüfus
Sayısı*
Şehirleşme
Oranı
Etkin
Internet
Kullanıcı
Sayısı**
Etkin
Sosyal
Medya
Kullanıcı
Sayısı***
Mobil
Bağlantıları
Sayısı****
Etkin
Mobil
Sosyal
Kullanıcı
Sayısı***

Türkiye

Azerbaycan

Kazakistan

Kırgızistan

Özbekistan

Türkmenistan

79.14
Milyon

9.81
Milyon

17.74 Milyon

5.99
Milyon

30.10 Milyon

5.41
Milyon

%74

%55

%53

%36

%37

%50

46.28
Milyon
(%58)

5.98
Milyon
(%61)

9.97
Milyon
(%56)

2.19
Milyon
(%37)

13.11 Milyon
(%44)

0.66
Milyon
(%12)

42.00
Milyon
(%53)

1.60
Milyon
(%16)

3.41
Milyon
(%19)

0.29
Milyon
(%5)

0.46
Milyon
(%2)

0.01
Milyon
(<%1)

71.03
Milyon
(%90)

9.31
Milyon
(%95)

28.49 Milyon
(%161)

8.61
Milyon
(%144)

20.74 Milyon
(%69)

0.69
Milyon
(%128)

36.00
Milyon
(%45)

1.30
Milyon
(%13)

2.11
Milyon
(%12)

0.21
Milyon
(%4)

0.35
Milyon
(%1)

0.01
Milyon
(<%1)

* Değer çocukları da içeren toplam ulusal nüfusu temsil etmektedir.
** Değer hem sabit hem de mobil bağlantılar ile erişimi temsil etmektedir.
*** Değer bireysel kullanıcıları değil, etkin kullanıcı hesaplarını temel almaktadır.
**** Değer bireysel kullanımı değil, cep telefonu aboneliğini temsil etmektedir.
Kaynak: Kemp, 2016b
Tablo 2 incelendiğinde Türk cumhuriyetlerinde en yüksek şehirleşme oranının %74 oranı ile
Türkiye’de olduğu görülmektedir. Azerbaycan, Kazakistan ve Türkmenistan’da bu oran %50’ler
seviyesinde iken, Kırgızistan ve Özbekistan’da %36-37 seviyesindedir. Etkin Internet kullanıcı sayılarına
bakıldığında ise Azerbaycan %61’lik oranla başı çekmekte, bu ülkeyi sırasıyla Türkiye (%58), Kazakistan
(%56), Özbekistan (%44), Kırgızistan (%37) ve Türkmenistan (%12) takip etmektedir. Koutroumpis
(2009) tarafından gerçekleştirilen bir çalışmanın sonuçlarına göre; günümüzde en çok kullanılmakta olan
geniş bant Internet’in yaygınlaşmasındaki en önemli değişken şehirleşme oranıdır. Kırsal kesimden büyük
bir şehre göç eden insanların oranındaki her %1’lik artış, Internet kullanımında %1.84’lük bir yükselme
meydana getirmektedir. Türk Dünyası’ndaki şehirleşme oranı ile Internet erişim oranları
karşılaştırıldığında ise durumun bu şekilde olmadığı görülmektedir. Örneğin Türkmenistan’da şehirleşme
oranı %50 seviyesinde iken, etkin Internet kullanıcı sayısı oranı sadece %12 seviyesindedir.
Kırgızistan’da ise şehirleşme oranı %36 olduğu halde etkin Internet kullanıcı sayısı oranı %37
seviyesindedir. Karşılaştırmaya alınan altı Türk cumhuriyetinde de şehirleşme oranı ile etkin Internet
kullanıcı sayısı oranı arasında doğrusal bir ilişki görülememiştir. Kazakistan dışında Orta Asya coğrafi
bloğunda yer alan diğer Türk cumhuriyetlerinde Internet kullanıcı sayısı özellikle Türkmenistan’da
oldukça düşük seviyede görülmüştür. Tablo 1’de verilmiş olan Orta Asya Bloğuna ilişkin %40’lık
Internet kullanım oranı dikkate alındığında, Kazakistan (%56) ve Özbekistan’ın (%44) bu oranın
üzerinde, Kırgızistan (%37) ve Türkmenistan’ın (%12) ise bu oranın altında olduğu görülmektedir. Yine
Tablo 1’de verilmiş olan ve Türkiye ile Azerbaycan’ın yer aldığı Doğu Avrupa Bloğuna ilişkin %64’lük
Internet kullanım oranı dikkate alındığında ise hem Türkiye’nin (%58) hem de Azerbaycan’ın (%61) bu
orana yakın olmakla birlikte, bu oranın altında olduğu gözlenmektedir.
Sosyal medya kullanımına ilişkin oranlara bakıldığında Türk cumhuriyetleri arasında oransal
bakımdan çok büyük farklılıkların olduğu göze çarpmaktadır. Türkiye %53’lük bir oranla başı çekerken
bu ülkeyi sırasıyla Kazakistan (%19), Azerbaycan (%16), Kırgızistan (%5), Özbekistan (%2) ve
Türkmenistan (<%1) takip etmektedir. Türkiye sahip olduğu %53’lük oranla yer aldığı Doğu Avrupa
Bloğu sosyal medya kullanım oranının (%41) (Tablo 1) üzerine çıkmıştır. Türkiye’deki sosyal medya
kullanıcı sayısı neredeyse Internet kullanıcı sayısına yakın bir konumdadır. Kazakistan da Türkiye’ye
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benzer bir şekilde %19’luk sosyal medya kullanıcı sayısı ile yer aldığı Orta Asya Bloğunun (%6) (Tablo
1) üzerinde bir kullanıcı sayısına sahiptir. Diğer Türk cumhuriyetlerinde sosyal medya kullanıcı sayısı,
özellikle Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan’da çok düşük seviyededir. Bu duruma ülkelerin
yönetimleri tarafından gerçekleştirilen kısıtlamaların neden olduğu düşünülebilir.
Türk cumhuriyetlerinin mobil bağlantı sayıları dikkate alındığında ise Özbekistan dışında oldukça
yüksek oranda, neredeyse nüfusun tamamına yakın sayıda ya da nüfusun üzerinde mobil cihazların
kullanılıyor olduğu görülmektedir. Özellikle Kazakistan (%161), Kırgızistan (%144) ve Türkmenistan’da
(%128) mobil bağlantı sayısı (cep telefonu abone sayısı) toplam nüfusun üzerinde seyretmektedir. Bu
durum Türk dünyasında mobil cihazların özellikle cep telefonlarının etkin bir biçimde kullanıldığını
göstermektedir. Ancak yine mobil cihazlarla sosyal medyanın kullanım oranlarına bakıldığında ise yine
sosyal medya kullanıcısı sayılarındaki oranlara paralel sonuçlar ortaya çıkmaktadır.
Dünya çapında bağımsız bir gözlemci organizasyon olan Freedom House’un 2015 yılında
yayımlamış olduğu “Freedom on the Net 2015” raporunda içerisinde Türk cumhuriyetlerinin de
bulunduğu 65 ülkenin Haziran 2014 ile Mayıs 2015 tarihleri arasındaki Internet özgürlük durumları
irdelenmektedir (Kelly, Earp, Reed, Shahbaz, & Truong, 2015). Bu rapora göre Türk cumhuriyetlerinin
çeşitli değişkenlere bağlı olarak karşılaştırılması Tablo 3’te verilmektedir.
Tablo 3. Türk Dünyası’nda Internet özgürlük durumları (Haziran 2014-Mayıs 2015)
Türkiye
2014
2015
Internet
Özgürlük
Durumu
Erişim
Engelleri (025)
İçerik
Sınırları (035)
Kullanıcı
Hakkı
İhlalleri (040)
Toplam* (0100)

Azerbaycan
2014
2015

Kazakistan
2014
2015

Kırgızistan
2014
2015

Özbekistan
2014
2015
Özgü
Özgür
r
değil
değil

Kısmen
Özgür

Kısmen
Özgür

Kısmen
Özgür

Kısmen
Özgür

Kısmen
Özgür

Özgür
değil

Kısmen
Özgür

Kısmen
Özgür

14

13

14

13

15

14

12

11

20

19

18

20

17

19

23

23

9

8

28

28

23

25

24

24

22

24

13

16

31

31

55

58

55

56

60

61

34

35

79

78

* 0 = en özgür, 100 = en az özgür
Kaynak: Kelly ve diğer., 2015
Tablo 3’te yer alan araştırma raporu değerleri incelendiğinde, 2015 yılı itibari ile Kırgızistan ile
Özbekistan’ın Internet özgürlüğü açısından “özgür değil” kategorisinde yer aldığı görülmektedir.
Özellikle Özbekistan 78 puanla en az özgür ülke konumundadır. Diğer Türk cumhuriyetleri ise “kısmen
özgür” kategorisinde yer almaktadır. Freedom House tarafından ele alınan rapor incelendiğinde, raporun
bulgularını içeren Haziran 2014-Mayıs 2015 tarihleri arasında, Erişimi engellenen sosyal medya, BİT
uygulaması, erişimi engellenen siyasi ve sosyal içerikler, tutuklanan blog yazarı ya da BİT kullanıcısının
olup olmadığı gibi unsurlar da ifade edilmiştir. Bu unsurlar Türk cumhuriyetleri bazında Tablo 4’te
verilmektedir.
Tablo 4. Türk Dünyası’nda alınan Internet önlemleri (Haziran 2014-Mayıs 2015)
Erişimi Engellenen Sosyal Medya/BİT
Uygulaması
Erişimi Engellenen Siyasi/Sosyal İçerik
Tutuklanan Blog Yazarı/BİT Kullanıcısı

Türkiye

Azerbaycan

Kazakistan

Kırgızistan

Özbekistan

Evet

Hayır

Evet

Hayır

Evet

Evet
Evet

Hayır
Evet

Evet
Evet

Evet
Hayır

Evet
Evet

Kaynak: Kelly ve diğer., 2015
Tablo 4’te de görüldüğü gibi raporda yer alan tüm Türk cumhuriyetlerinde Internet ve sosyal
medya kullanımın devlet tarafından kısıtlamalar getirilmektedir. Örneğin Azerbaycan’da belirtilen tarih
aralıklarında medya satış yerlerinin ve sivil toplum kuruluşlarının yabancı kaynak alma olanaklarını
kısıtlayan yeni düzenlemeler getirilmiş, bu durum çevrimiçi içerik çeşitliliğinin azalarak bazı medya
sitelerinin kapatılmasına neden olmuştur. Kazakistan’ın güney bölgesinde Şubat 2015’te meydana gelen
etnik çatışmaların ardından, devlet bu bölgedeki Internet erişimini geçici olarak kısıtlamış ve cep telefonu
şebekelerini bloke etmiştir. Yine Kazakistan’da Eylül 2014 yılında verilmiş olan bir mahkeme kararı ile
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kullanıcıların IP adreslerini gizlemelerine olanak tanıyan Web siteleri ya da araçları yasaklanmıştır.
Kırgızistan’da devlet 30 Haziran 2014’te Internet ve mobil servis sağlayıcılarının e-postaların ve diğer
Internet iletişimlerinin izlenmesine olanak tanıyan SORM (System for Operational Investigative
Activities) isimli yazılımın son sürümünü güncelleyebilmeleri için yeni talimatlar içeren bir kararı kabul
etmiştir. Bu talimatlar servis sağlayıcıları için abonelerinin verilerini en fazla üç yıl boyunca
saklamalarına ve yetkililerin direkt, gerçek zamanlı olarak iletişim ağlarına erişimine olanak tanıyan
koşulları kapsamaktadır. Türkiye’de Eylül 2014 tarihinde Internet ortamında yapılan yayınların
düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi hakkında çıkarılmış olan 5651
Sayılı Kanun’da değişiklik yapılmıştır. Bu değişiklik idari engelleme kapsamının geliştirilmesine ve
kullanıcı izni olmadan kişi verilerine yetkililerin erişmesine olanak tanımıştır. Belirtilen tarih aralığında
Türkiye’de Twitter, Facebook ve YouTube devlet tarafından çeşitli nedenlerle geçici olarak kısıtlanmıştır.
2015 yılının ilk yarısında Twitter’da paylaşılan içeriklerin kaldırılması için Dünya çapında alınmış olan
tüm kararların %92’si Türkiye merkezli olmuştur. Özbekistan’da Eylül 2014 tarihinde Bilişim
Kanununda yapılan düzenlemeler ile blog yazarlarının sadece doğrulanmış bilgileri rapor etmeleri yasal
zorunluluk haline getirilmiştir. Yine Özbekistan’da 10 yıllık bir yayın hayatından sonra “Uznews” isimli
özgür haber Web sitesi, hackerlerin sitenin bazı muhabirlerinin gizli bilgilerine ulaşması ve bu platformun
kritik raporlama bölümlerine devleti misilleme riski taşıyan kişilerin yerleştirilmesi olasılığına karşı
kapatılmıştır (Kelly ve diğer., 2015).
4. Sonuç
Giriş bölümünde de ifade edildiği üzere bilgi toplumu düzeninin yaşanmış olduğu günümüzde
BİT’dayalı olarak hayatımız şekillenmektedir. BİT yaşam şeklimizi değiştirmekte, kültürel ve toplumsal
yaşantımıza, ailesel ve çevresel ilişkilerimize ve eğitimimize yön vermektedir. Toplum içerisinde etkin
bir biçimde kullanılan BİT, sosyalleşme, psikolojik tatmin ve sosyal kontrol gibi işlevleri yerine getirir
konumdadır.
Çalışma kapsamında ele alınan veriler incelendiğinde, özellikle Internet ve sosyal medya
kullanımı Dünya genelinde ve Türk Dünyası’nda artan bir biçimde gelişim izlemektedir. Özellikle
Internet kullanımı boyutunda Dünya nüfusunun neredeyse yarısı bu teknolojiden faydalanmaktadır. Her
ne kadar düşük kullanım oranına sahip olan Türk cumhuriyetleri bulunsa da bu durum Türk Dünyası için
de geçerlilik arz etmektedir. Bu konuda kaleme alınmış olan tüm raporlar Internet ve sosyal medya
kullanımının bir önceki seneye göre ülkeler bazında artış gösterdiğini belirtmektedir.
BİT bilgi edinme ve iletişim ihtiyaçlarının karşılanması gibi olumlu sonuçlar doğururken, diğer
taraftan aşırı kullanımla birlikte hem bireyleri ve toplumsal ilişkileri olumsuz yönde etkileyen bir
değişkene de dönüşebilmektedir. Toplum ve toplumun en küçük yapı taşı olan aile içi sağlıklı ilişkiler,
bireylerinin birbirlerine ayırdıkları kaliteli zamanla yakından ilişkili olup, BİT kullanımı (Internet’e ve
diğer bilişim teknolojilerine ayrılan zaman) bu konuda önemli bir etkendir. Internet, sosyal medya ve
diğer bilişim teknolojilerinin bilinçli, doğru ve uygun zamanlı kullanımı bu teknolojilerin bireye
getirebilecek olduğu zararları en aza indirecektir. Özellikle Türk Dünyası’nda bu teknolojilerden kaynaklı
sorunları en aza indirebilmek için devlet tarafından alınmış olan önlemler ve kısıtlamalar göze
çarpmaktadır. Ancak kısıtlamalarla bu platformlardan doğabilecek olan zararların çözülemeyeceği
aşikârdır. Internet ve sosyal medya kullanımında paydaşlar genişletilmeli, bu platformların doğru
kullanımı konusunda oluşturulacak olan bilinç toplumun geneline yayılmalı, var olabilecek sorunlar
eğitimle çözülmelidir. Türk cumhuriyetlerinde ülkelerin tümünü kapsayacak çeşitli eğitim ve
bilinçlendirme çalışmaları sayesinde, farklılıkların en aza indirilmesi ve Internet’in güvenli kullanımının
ülkelerin geneline yayılması sağlanabilecektir.
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MAHMUT RAGIP GAZİMİHAL'E GÖRE ASYA TÜRKLERİNİN MUSİKİ KÖKENİ
MESELESİ
Yrd. Doç. Dr. Okan SAĞLAMBİLEN
Özet: Uygarlık tarihine bakıldığında müziğin daima var olduğu ve nesilden nesle aktarılarak intikal ettiği
görülür. Özellikle 20. yüzyılın başlarından itibaren yapılan çalışmalarla Türk Asya ve Çin müzik kültür
tarihine ışık tutulmuştur. Bu araştırmalardan elde edilen veriler, Asya kıtasının dünya medeniyetlerine ev
sahipliği yaptığını ortaya koymaktadır. Türkler farklı isimlerle, tarih öncesinden beridir zengin bir kültür
yaratmıştır. Bu kültürün müzik kültürü yönüyle, Asya'dan Anadolu'ya, Ortadoğu'dan Afrika ve Avrupa'ya
geniş bir coğrafyada, irdelenmesi gerekir. Bu konu birçok müzik araştırmacısının ilgisini çekmiş, çeşitli
çalışmalar yapılmıştır. Türk Müziğinin kökenine yönelik, yurtiçinde ve yurtdışında yaptığı önemli
araştırmalar sonucu ortaya koyduğu ürünlerle; Kösemihal zâde Mahmut Ragıp ismi, önemli bir isim olarak
karşımıza çıkmaktadır. Bu bildiride Mahmut Ragıp Gazimihal'in Asya Türklerinin musiki geçmişi hakkında
ulaşmış olduğu tespitlere yer verilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Medeniyet tarihi, Türk kültürü, Asya müzik kültürü, Mahmut Ragıp Gazimihal,
Abdulkadir Meragî
A Matter of the Origin of the Asian Turks' Music by Mahmut Ragıp Gazimihal
Abstract: Considering the civilization history, the music has always existed and inherited by passing down
between generations. Thanks to the studies carried out since especially the beginning of the 20 thCentury, the
light has been shed on the history of Turkish Asia and Chinese Music Culture. The data obtained from the
studies reveal that the Asian continent has been home to the world civilizations.Turks with different names,
have created a rich culture since prehistory. From the aspect of music, this culture should be examined in a
wide geography from Asia to Anatolia, Middle-east to Africa and Europa. This subject has aroused attention
among many music specialists and they have done various studies in this field. In order to investigate the
roots of Turkish music,the name “Kösemihal zâde Mahmut Ragıp” has emerged as an important figure with
his works which were the results of important studies carried out at home and abroad. In this paper, Mahmut
Ragıp Gazimihal’s findings about the history of Asian Turks’ music are revealed.
Keywords: History of civilization, Turkish culture, Asia music culture, Mahmut Ragıp Gazimihal,
Abdulkadir Meragî

GİRİŞ
Musiki tarihi insanlık tarihi kadar eskidir. Tarihin ne kadar gerilerine gidilirse gidilsin musikinin
mevcut olduğu ve doğumundan ölümüne kadar insan hayatının çeşitli safhalarında yer aldığı görülür. Son
yüzyıldır, Çin ve Asya kültür tarihine ait araştırmaların meydana çıkarılmasıyla, artık Asya toprakları
bütün yüksek medeniyetlerin ana yurdu sayılmaktadır. Geçmişten günümüze kadar ortaya konan kültür
varlıkları içinde, zenginliği ve kuvveti bakımından göze çarpan kültürlerin başında Türk kültürünün
geldiği gözlenir (Vural: 2011, s.1). Orta Asya, Ön Asya, Kafkasya, Anadolu, Ortadoğu, Avrupa ve Afrika
gibi geniş bir coğrafyada, farklı ırk, din, dil, mezheple farklı uygarlıkların kültürleri ile tanışan Türkler,
"bünyesine" uygun olan kültür öğelerini alarak birleştirdi (Kaygısız: 2000, s.19). Karahanlılar,
Selçuklular ve Osmanlılarla İslam kültürü ile de sentezlenerek zenginleşen Türk kültürü, geniş
kaynaklardan beslenen zengin bir birleşimdir. Tarih bilimcilere göre Türklerin ilk ana yurdu Altaylardır.
Birçok dilbilimci de, Türk dilinin ilk oluşumunu Altay dönemiyle başlatır. Böylece Türklerin müzik
kültür tarihini müzik-dil ilişkisini temel alarak bu dönemde başlatmak yanlış olmayacaktır (Budak: 2006,
s.3). Altayların, taş devri döneminde bir yandan Güney Sibirya’daki Yenisey ile diğer yandan da Batı ve
Doğu Türkistan’daki kültürler ile yakın temaslar kurduğu anlaşılmaktadır. Güney Sibirya eski Orta Asya
Türk kültürünün kuzey sınırını teşkil eder. Kök Türk çağında Güney Sibirya halklarının Türkçe
konuştukları göz önünde tutulduğunda bu bölgede uzun zamandır Türklerin yaşadığı anlaşılır (Ögel:
2003; Akt. Vural: 2011 s. 3). Sonuç olarak Türklerin Asya kolunun büyük bir musiki kültürüne sahip
olduğu ortaya çıkar. Böylece Türk musikisinin Lena nehri ile Baykal gölünün kıyılarından başlayarak
Viyana önlerine kadar uzanan bir coğrafyada yüz yıllarca devam eden büyük ve orijinal bir musiki olduğu
açıkça anlaşılmaktadır (Sertkaya: 2014, s.74). Özellikle 20. Yüzyılın ortalarından itibaren artarak
süregelen araştırmalara göre, binlerce senelik mazisi bulunan Pentatonik Melodi yapısının en eski İç ve
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Orta Asya türkü tipi olduğu kabul edilir. Pentatonik melodi tipinin Tatarlara Kırgızlara ve Başkurtlara ait
yüzlerce numunesi de aynı şekilde zamanımıza kadar gelerek folklorcular tarafından toplanmışlardır.
Asya Türklerine ait bilgilere ulaşmak için, genellikle Çin kaynakları kullanılırken, Türklerin İslâmiyet'i
kabulünden sonrası için, daha çok Arap, Bizans ve Avrupalı kaynaklara başvurulmaktadır (Vural: 2013,
s.173). Çin kaynaklarında geçen eski Türk musikisi ile ilgili bilgilerin pek çoğu Liu Mautsai tarafından
yayımlanan "Kuça" kitabında toplanmıştır (Sertkaya: 2014, s.74). Türklerin musiki kökeni ve gelişimi ile
ilgili günümüze kadar önemli araştırmalar yapılmıştır. Bu araştırmalarda, yurtiçinde ve yurt dışında
yaptığı çalışmalarla Kösemihal Zâde Mahmut Ragıp isminin daha fazla ön plana çıktığı gözlenir. Bu isim;
hem Türk musikisi alanında hem de folklor konusunda otorite olarak kabul edilmektedir. Z. Fahri
Fındıkoğlu, (1961, s. 2679; Akt. Güven: 2012, s. 19) O'nun Türk folkloruna yaptığı hizmeti şu cümlesiyle
özetler: "Türk folklor dünyası, yarın Mahmut Ragıp'ı bir araştırma dehası olarak selamlayacaktır". Bu
bildiride Kösemihal Zade Mahmut Ragıp’ın Asya Türklerinin musiki kökeni ile ilgili yaptığı araştırmalar
ortaya konulmuştur. Mahmut Ragıp Gazimihal Türk Tarihinin Ana Hatları adlı çalışmanın, Türk
Musikisine yönelik müsveddelerin; Türklerin medeniyete hizmetleri bölümünde, Asya Türklerinin musiki
geçmişi hakkında aşağıdaki tespitleri yapmaktadır:
İç Asya Türklerinin Musiki Mazileri (En eski Türk ezgisi tipi ve muhaceretler)
Bugünkü Asya kavimlerinin halk şarkıları üzerinde ilk bir mukayeseli tetkik neşreden Viyanalı
Prof. Robert Lach’ın çok haklı kanaatlerine göre, esas Asya musiki tiplerinin başında bir tanesi vardır ki
gerek "tonal" ve gerek "müzikal-arşitektonik" noktai nazarından fevkalâde karakteristiktir. Hususi bir
siması vardır. Bu tipe en ziyade Türk-Tatar kavimlerinin şarkılarında rast geliriz. Bilhassa şimalî Tatar
kavimlarinin (yani, Kazan Tatarları, Mişarlar, Başkurtlar ve Siberya Tatarlarının), Ayrıca da Fin-Uygur
kavimlerinden birçoklarının bu arada bilhassa Çeremisler’in ve hemen hemen her hususta tamamıyla
Türkleşmiş bulunan Çavuş’ların şarkılarında görülür. Hususiyeti, tonal noktai nazarından "anhemitonikpentatonik" merdivene şiddetle bağlı kalması, musiki ve ton mimarisi itibarı ile ise iki, dört ve sekiz
ölçülük, gayet sıkı bir şekilde müvazatlı ve (Kösemihal, 1932, s.11) tenazurlu bir bünyeye malik
bulunmasıdır. Pentatonik merdiven, "yarım ton" adımlarından mahrumdur: Beş tam tondan mürekkep bir
dizidir (mesela "fa" dan başlayarak ilerleyen fa, sol, la, do, re dizisi gibi). Çinlilerin en eski ezgilerinde,
kısmen Japonların ve Hind maverası (Hini Çini) kavimlerinin -yani Annam, Siyam, Koşinşin, Birma,
Laos ve diğerlerinin- şarkılarında en mükemmel şekil ile kullanılır. Yukarıda bahsi geçen Şimal Tatar
kavimlerinin şarkılarında da esastır. Coğrafi yayılış sahası bir istikametten Asya'nın şark kıyılarından
başlayıp tâ Moskova civarına kadar, diğer istikametten ise Siberya ile şarkî Asya'nın şimal kıyısından
başlayıp Hind maverasına kadar uzanır. İlk muhacerat akınları ile iç Asya'dan Avrupa'ya ve ön Asya'ya
gelen musiki tipinin de beş notlu gam olması lâzım gelmektedir. Çünkü ilk devir Yunanileri -yani
Plütark'ın dediği gibi Olympos'un muasırları olan Frikyalılar-, eski Mısırlılar, Cermenler ve Golvalılar
nezdinde, Garbî Avrupa'nın en garbında kalan kavimler, yani Keltler arasında (eski Golva, bugünkü Gol,
Irlanda ve hatta kısmen İskoçya'nın halk şarkılarında) hep bu pentatonik melodi tipi kullanılmıştır. Bu
suretle binlerce senelik mazisi olan Pentatonik melodi tipinin en eski iç ve orta Asya türkü tipi olduğu
umumiyetle kabul edilmektedir: Rusya Türk - Tatarlarının musiki etnografyası ile meşgul bütün Rus ve
Alaman âlimleri bu noktada hem fikir kalmışlardır. Sık sık Türk (Kösemihal, 1932, s.12) ordularının
istilasına uğrayarak çok defa Türk hükümdar ailelerinin idaresinde yaşamış olan milattan evvelki Çin
saraylarında bile, pentatonik gamın hâkim vaziyette kaldığına dair en eski Çin teliflerinde gördüğümüz
malûmat bu umumi kanaati ayrıca kuvvetlendirmektedir.
İlk Çin Saraylarındaki Türk Musikileri
Milattan evvelki asırlara ait Türk kavimlerinin musikiye olan meclûbiyetlerinden bahis fıkralara ilk
Çin menbalarında tesadüf edilir. Milattan evvelki 206 da son hükümdarını gömen Çeou'lar hanedanının
sarayındaki musiki dairelerinden ikisi sırf ecnebi musikileri ile meşgul oluyordu. (Meişi) adlı birincisi
şark barbarlarının musikisi ile (maojen) ünvanlı diğer büro ise sureti umumiyede barbarların musikisi ve
"san-yo" denilen musiki ile uğraşıyordu. "Tikyo-şi" de dört canip barbarlarının musikisi ile meşguldü.
Kendilerine yerleşebilecek iyi topraklar bulabilmek endişesi ile silâhlandıkları ve cenk pazarında at
oynatmak mecburiyetinde kalmış oldukları için Çin tarihçileri tarafından san'at hocası tanılan bu ecnebiler
-söylemeye bile hacet yok ki- Türklerdi...
Milattan evvel 206 dan başlayıp milattan sonra 618 e kadar süren Manlar devrinin sarayında ecnebi
musikilerden bilhassa şimal ve Orta Asya Türklerine ait musiki ve musikiciler daima rağbet görmüşlerdir.
Yong-Kiya karışıklıkları esnasında (307-312) resmi musikicilerle çalgılar kâmilen (Liyenu Çong) ile (ŞiLe) nin ellerine düşmüştü. Birincisi bir Hun hanı idi. Diğeri de 319 da ona halef olan keza bir Hun hanı
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Şan-si hıttesinde sakin bir Hun kabilesine mensuptu (vefatı 333). Ailesi 351 senesine kadar İmparatorluk
mevkiinde kaldı (Kösemihal, 1932, s.13). Tsin sülalesi musiki ıslahatına ehemmiyet vermekte devam
etmiştir. Nazari gamın ihtiva edeceği 12 yarım tonun riyazî bir intizam dâhilinde tespitine asırlardan beri
ve hiçbir kat'i neticeye varılmadan çalışılıyordu. İşte tam bu sıralarda, Siyen-pi Tongozlarından olan Toba
Türkleri "Vei'ler" namı altında Huvang-hu ile Vei'nin yukarısında bir imparatorluk kurdular. Tong-hu,
yani Tonguz, şimali şarkî barbarlarının umumi adı idi. Tho-po veya Toba lar da 261 de Tai'de
yerleşmişlerdi. 556 ya kadar hüküm sürdüler. Çin toprağında yerleşir yerleşmez mandarendeler ile
üdebayı topladılar. 398 tarihli bir hükümdar iradesi, nazır Teng Yuen'i "liyu" ları tesbit etmek, havaları ve
oyunları bir düzen altına almakla mükellef tutmuştu. Fakat yeni fatihler, tetkik maksadı ile toplattıkları
eski hükümdarlara ait sazları kullanamadıkları için cümlesini bir tarafa bıraktılar. Kendi sazlarını ele
aldılar. Thiyen-ling 398 de saray ve mabet musikilerinin tensikini emrettiği zaman Siyenpi Türklerinin
'Polo-hvei' denilen türkülerini kullanmaya mecbur kaldılar. Yerli musikiler zayi olmuştu. Bu arada Hun
musikicilerinden çok istifade edildi. Bunlar, Hunlara karşı yapılan muzaffer bir harpte düşman prensinin
ordugâhlarında ele geçirilmişlerdi. Kullandıkları havalara "Tshin han yo" (Han ve tisin musikisi)
deniliyordu. Bu vukuatta ismi çok geçen kumandan Ngan lou-şan'ın bir Türk olduğunu Çin tarihçileri
nasılsa apaçık yazmışlardır. Siyenpi Türklerinin akrabası Khi-tan'larla Tonguz ırkından olan Yu-çenlerin
kurduğu hükümdarların saraylarında da musiki şaşaalı faaliyetine devam etti. Nazari araştırmalar ileriledi.
Münakakaşalar hep "diyapazonu" ve "Liyu" meseleleri etrafında dolaşıyordu. (Çai yuen ting) in mühim
eseri ile (Çou-hi), (Çen Te-Siyeou) ve (Nigeou-yan Çi-Siyeou) nun tetkikleri hep bu Türk hanedanı
devrinde meydana gelmiştir (Kösemihal, 1932, s.14). Bu istilacı Türk ordularının ayrıca seyyar musiki
teşkilâtları da vardı ki sonraki cihan askerî musiki müesseselerinin ilk örneği olmuşlardır. Siyen-pi'lerin,
Thou-yu-hven'lerin ve Po-lo-ki'lerin oturduğu hıttelerin üçünde de at üzerinde çalınmağa mahsus
musikileri vardı. Kou-çhivei isimli yürüyüş orkestrası başlangıçta askeri bir muzıka idi; at üzerinde
çalarlardı. Şimal barbarlarının musikisi de hanlar devrinden beri kâmilen sarayın bu Kou-çhivei dairesine
merbuttu. Şimal şarkılarını ilk defa olarak Vei sülâlesinin mecmualarında rast geliriz: Vei'lerin
müverrihleri tarafından "doğru insanların Tai Türkleri" resmiye edilmişlerdi. Sabah ve akşam vakitlerinde
bu türküleri okumaları hususunda Tai'nin paytahtındaki saray kadınlarına emirler verilmişti. buraları
Topaların toprakları "doğru insanlar" ise Topa Türklerinin kendileri idiler. Siyempiler Tonguz
oğullarındandı. Thoou-yu-hven'ler onların bir kolu idi. (Po-lo-ki) veya (Ki-hou) lara gelince, bunlar da
VI. asrın ilk yarımında bir miktar mevcudiyet göstermişlerdi: Hunlardan oldukları sanılıyor.
Türkistan Havalisinin Musikileri Hakkında İlk Tarihi Kayıtlar
Ta-ye (605-616) asırlarında teşekkül eden dokuz orkestradan biri Semerkant, biri Kaşgar ve bir
üçüncüsü Buhara artistlerinden mürekkepti; o diyarların musikilerini çalıyorlardı. bu suretle, Çin sarayı
belki de ilk defa olarak yep yeni ecnebi diyarların san'atları ile alâkadar olmağa başlamışlardı: Adeta yeni
zevk ve örnek menbaları arıyorlardı. Çeou sülâlesinden You ti'nin tezevvüç ettiği "Türk prensinin
maiyetinde" (Çin tarihçisi aynen böyle yazıyor) Semerkant musikicileri geldiler; bunların ellerinde dört
türlü çalgı (Kösemihal, 1932, s.15) vardı. Düz flüt, po denilen ziller, Tong-kou adlı gonklar, iki nevi
büyük davul ile kiya-kou davulu vardı. Artistlerin 7 si erkek 2 si rakkase idi. Rakkaseler süratle
mihverleri üzerinde dönmekte idiler; bu musikiye "Hou-siyuen yo" (Hou'ların dönücü musikisi) adı
verildi. Kaşgar ile Buhara'nın orkestraları, sonuncu Vei hükümdarlarının Fong ailesi üzerine olan zaferleri
arkasından ve garpla olan münasebetleri neticesinde meydana gelmişlerdir. Çin sarayına gelen "Türk
prensi" nin maiyetinde ayrıca Kaşgar ve Buhara musikicileri de vardı: Harpa, iki türlü tanbura, düz flüt,
musikar düdüğü, çoban düdüğü, elek şeklinde davul, tala, kiye, ki-leou adlı davullar... Diğer bir listeye
göre bunlara vo-thi denilen davulla iki rakkase de katmak lazım gelecektir. 12 icracıdan mürekkep Buhara
orkestrasının on çalgıcısı vardı: khongheou, tek ve çift düdüklü flütler, iki nevi davul ve Vangkou, po
zilleri... Diğer bir listede bunlara yandan üfleme flâvta ile iki rakkase ilave edildiği görülür. Asya'nın ta
göbeğindeki Turfan'nın musiki havaları henüz 6. asır başlangıçlarında Vei'ler nezdinde maruftu. Şehrin
640 senesine düşen zaptından sonra mezhepler sarayının iradesine tâbi hususi bir orkestrası meydana
geldi. Bu takım 642 de, mevcut dokuz orkestraya inzimam etmiş onuncu büyük orkestra sayılıyordu.
İhtiva ettiği çalgılar: saplı davul, kileou, tala, kiye davulları, Musikar düdüğü, yandan üfleme flüt,
çobandüdüğü, iki nevi tanbura, pirinç boru; khong-heou ve iki rakkase. Ecnebi ve Türk san'atlarının
Svei'lerden pek daha evvelki ve pek daha sonraki Çin san'atı üzerinde ne büyük tesirler bırakmış
olduğunu bir Çin muharriri şöylece anlatmıştır: (Kösemihal, 1932, s.16) "Şit-sou, hünlerden He-lyen
Çang'ı mağlup edince eski mezhep musikisini ele geçirmiş oldu (427). Lyang Çeou'yı teskin edince (439)
sazları ve elbiseleri ile birçok musikiciler ele geçirildi; bunların bir kısmını seçerek saklamıştır. Sonradan
garp memleketleriyle münasebata başlayarak musiki dairesinde Yue-pan Hünlerinin memleketine mahsus
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davullu rakısları tesis etti. Dört canibin türkü ve rakısları yavaş yavaş çoğalmakla resmi musikiler arasına
alındılar (477 tarihlerinde).
Onuncu Asırdan Sonra
12. asır sonlarında yazan Çin tarihçileri şimalden gelen akınların istilâsı neticesi olarak an'anevi
musiki ile orkestranın ziyanından şikâyet ederler. Liyao’lar tarihinin muhtasaran bildirdiğine göre, yeni
teşekkül eden saray musikisinde 28 sistem cari idi. Diğer 21 sistem zayi olmuştu. Filvaki 7 notlu gam
üzerinde 49 sistem bina edilebilmekte idi. Aletlerin akordu da "liyu" lere göre değil fi-fa denilen küçük
saplı ve mızraplı tanburaya göre yapılıyordu. Yani, transpozisyon esasına müstenit, notları "monokord"
taksimatına göre ayar edilen ve bilhassa "yedi notlu gam" kullanan bir san’at mevzubahis olduğunu bu
müphem bilgilerden istihraç edebiliriz. İslâmiyet arkasından (Fârabi’lerin eli ile) eski Fisagors musiki
nazariyelerinin şerh ve tetkik edildiği asırlarda Türkistan medreselerine tervic olunan ön Asya musiki
nazariyatının bir ara Türklerin eli ile ta Çin saraylarına kadar sokulmuş olduğu anlaşılır. 12 ün (hymne)
den mürekkep bir repertuvar bu devrede bütün mabet merasimine yetiyordu. Her ün bir sisteme göre
bestelenmişti… Sistemlerin mahiyetleri hakkında hiç malûmat yoktur. Yukarı ve iç Asya Türkleri ile aynı
(Kösemihal, 1932, s.17) musiki kültürüne tabi bulunan Mogolların tedrici bir şekilde Çin’i istilâsı musiki
işlerini yeni baştan değiştirip Türkleştirdi. Yepyeni Türk tesirine yol açılmıştı. Cengizler ile Kubilâyların
saraylarındaki klasik Türk musiki nazariyatını biraz daha iyi anlayabilmekteyiz. Çünkü bu devrin musiki
işleri hakkında, Çinli tarihçilerin verdiği mutat malûmattan başka Azerbaycanlı musiki üstadı Hoca
Abdulkadir Meragî ile onun oğlunun kitaplarındaki kıymetli bilgiler de vardır. Bu bilgilere göre, 13. Asır
Türk-Mogol klasik musikisinin, (Türkistan klasik musikisi) ve (eski Çin-Türk sarayının klasik musikisi)
arasında orta bir manzarası vardır.
Cengiz İle Kubilâyın Saraylarındaki Musiki
Harsın her şubesi gibi musiki sahasında da, Asya Türkleri ile Mogolların san’atları arasında,
bilhassa uzak asırlarda, hiçbir fark yoktu. Abdulkadir Meragî bu hakikati işaret eder (14. Asırda). Çin
menbalarına göre, Mogollar 1276 da bütün Çini istilâ edince "adetleri veçhile" mahvolan hükûmetlerinin
çalgı takımlarını toplayıp kullanmağa başladılar. Cengiz, Tangoten musikişinaslarından musikiye başladı.
Oğlu Ogutay, kinlerin çalgılarını ve musikicilerini arattı: Yalnız Pekinde 92 kişi bulundu. (1239);
Konfiçyus’un mezarı kurbündeki Kiyo Feo’ya tahsil için koristler gönderildi. (1240) Kubilây da tahta
cülûsundan evvel musiki ile uğraşmıştı. 1264 de bütün eyaletlerdeki çalgıları toplattı ki mühim bir yekûn
tuttular. 1282 de Zong’ların saz takımlarından kalanları getirterek yeni kariyonlarla ki seda veren taşları
ki Zeo ırmağından çıkarılmıştı, dökme çanlarla ve mevcut "Liyu" lara göre imal olunmuş (1286 da)
muhtelif çalgılarla eksiklerini tamamladı. Gerek bu sülâle devrinde ve (Kösemihal, 1932, s.18) gerek
sonradan edipler "Lilyu" lar hakkında eser yazmakta devam ederek hükümdarın tasvip veya ilhamı ile
müteaddit telifler meydana getirildi.
Fransız âlimi L. Lalua, "muhakkak olan cihet şudur ki diyor; Kubilây han Çini fethiyle yuenler
sülâlesini kurduğu vakit, yani 14. asırda, oktavda yedi notu bulunan gamı da Çine götürmüştü. Bu gam
bizim majör gamımızın o kadar aynıdır ki Avrupa’dan alınmış olunduğunu düşünenler bile oldu. Halbuki
o tarihte musikimizce yalnız Greguar tegannisinin makamları malûmdu; bu gamlar arasında ise majör
gam yoktu. Çine götürülen bu gamın vüs’ati oktavdan bir not fazla idi. Diyapazonu da yoktu. Dokuz
notun her biri bir sedayı temsil ediyordu. Çinliler bunun derhal savtî yazı usulünü de meydana getirdiler.
Dokuz nağmenin (Fa) dan başlamak üzere şu şekilde tercümeleri mümkündür: Fa (Ho), sol (Se), la (Yi),
sibemol (Şang), ut (Çeu), re (Koung), mi (Fan), fa (Lou), sol (Vou) Müellif, bundan sonra, notların
bazılarında Çinlilerin yaptıkları değişiklikleri anlatır. Hicrî 800 (Milâdî 14. Asır) musiki ricalinden Hoca
Abdulkadir Meragî’nin Türk ve Moğolların "Bison-gök" leri hakkında verdiği izahat, Çin musiki tarihine
ait olan bu bilgiler sayesinde ancak aydınlanır gibi oluyor. Abdulkadir, Türklerle Mogolların musikisinde
senenin günleri sayısına göre 366 "Gök" -yani melodi- bulunup bunlardan 9 tanesinin üstün tutulduğunun
ve her gün hakanın huzurunda çaldıklarını anlatır. "Dokuz bisun gök" ün isimleri şunlardır. (takribi
telâffuz şekilleri ile Arap alfabesinden Türkçe alfabeye çevirebildik). Oluk gök, aslan çep, Pors, kolado,
Kotatko, Bustargay, cintay, hınsay, şındak. Bu terimlerin yukarıda dizisini gördüğümüz Mogol-Çin
notunun asılları (Kösemihal, 1932, s.19) olduğu ve Türklerle Mogolların bu 9 nottan başlayan 9 gama
göre yazılı melodilerle Bisun-gök adını verdikleri düşünülebilir. Buradaki (gök) tabirinin acaba bugünkü
Türkistan havalisinde kullanılan (gök) -melodi- tabiri ile bir alakası var mıdır? Diğer dokuz tabirin acaba
manaları nelerdir? Bu cihetler henüz aydınlatılamamıştır. Ancak Nevâi’nin şu mısraından (Yatogan berle
"oluk" yirinitüz) şairin zamanında (oluk) adlı bir hava bulunduğu anlaşılıyor ki bu (oluk yiri) nin (oluk
gök) den başka bir şey olmadığı şüphesizdir. Müellif Türk lehçelerindeki (yir), (ir) ve (cir) sözleri
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bugünde müşterek manalarını muhafaza ederler. Bugünkü Türkistan’da kullanılan (çapandaz) usulünün
ise (Aslan çap) dan bozma olduğu ve (çapandaz, çap-aslan, aslan-çap) gibi mütemadi bir istihale seyri
takip ede ede zamanımıza kadar geldiği sanılmaktadır. Bu eski Asya Türk musikilerinin (ozan) ve (bahşî)
lerin kopoz musikileri içinde zamanımıza kadar yaşadıkları şüphesizdir. Netekim pentatik melodi tipinin
Tatarlara, Kırgızlara ve Başkurtlara ait yüzlerce nümunesi de aynı veçhile zamanımıza kadar gelerek
folklorcular tarafından toplanmışlardır. Eski Çin müelliflerinin Türklerin kurtların ulumasını taklit ederek
titrek bir sesle türkü söylediklerini (Kösemihal, 1932, s.20) yazarlar ki bu nevi ses san’atını da Asya ile
Anadolunun türkü ağızları ekseriyetle ve sadakatle saklayabilmişleridir: Avrupa’nın ses san’atı
kanaatimizce bu öz Türk ses san’atının tam manasiyle bir benzeridir (Kösemihal, 1932, s.21).
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ULUSLARARASI İLİŞKİLER BAĞLAMINDA SPOR
(TÜRK MİLLETLER TOPLULUĞU OYUNLARI)
Yrd. Doç. Dr. Özden TAŞĞIN
Özet: Spor, geçtiğimiz yüzyılda etkileri giderek artan en önemli olgulardan biridir. İlk başlarda sadece yerel
çapta ve çok küçük bir azınlık tarafından gerçekleştirilen spor aktiviteleri, önce Olimpiyat oyunlarının ve
sonra diğer organizasyonların (özellikle futbol organizasyonlarının) da yardımıyla adeta tüm dünyayı etkisi
altına almıştır. Dünya üzerinde demokrasi, serbest piyasa ve hatta özgürlük gibi olgulardan dahi daha yaygın
olan spor, günümüzde küreselleşmenin etkisinin en somut örneğidir. Durum böyleyken, sporun gerek yerel
gerekse bölgesel ve uluslararası politikaya etkisi oldukça geniştir.
Anahtar Kelimeler: Spor, Siyaset, Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Politika,
Sports Context of International Relations
Abstract: Sport is one of the most important phenomenon that its impacts have expanded the recent century.
At first, it was at only local scale; but, with the help of Olympic Games and other sport organizations
(especially football organizations), in fact, sport has penetrated the world. Around the globe, it is more
prevalent than the phenomenons like democracy, open market, and, even, freedom; and this is the best
epitome of globalization. In this circumstance, sport is highly effective on both national and international
politics.
Keywords: Sport, Politics, International Relations, International Politics,

Giriş
Spor, geçtiğimiz yüzyılda etkileri giderek artan en önemli olgulardan biridir. İlk başlarda sadece
yerel çapta ve çok küçük bir azınlık tarafından gerçekleştirilen spor aktiviteleri, önce Olimpiyat
oyunlarının ve sonra diğer organizasyonların (özellikle futbol organizasyonlarının) da yardımıyla adeta
tüm dünyayı etkisi altına almıştır. Dünya üzerinde demokrasi, serbest piyasa ve hatta özgürlük gibi
olgulardan dahi daha yaygın olan spor, günümüzde küreselleşmenin etkisinin en somut örneğidir. Durum
böyleyken, sporun gerek yerel gerekse bölgesel ve uluslararası politikaya etkisi oldukça geniştir. Sporun
günümüz küresel toplumundaki önemi gösteriyor ki o toplumu anlayışımız sporun yol açtığı sosyal süreç
çeşitliliği analizinden kaynaklanmaktadır. Uluslararası komitelerin genişlemesi ve devletler ve güçlü ülke
grupları arasındaki uyumu geliştirmesi yoluyla milletlerin bütünlüğünü sağlamayı amaçlamaktadır. FIFA
gibi uluslararası spor organizasyonlarının küresel etkenler olarak büyüyen önemi, özellikle FIFA ve IOC
yöneticileri dünyanın her yerinde diplomatik ayrıcalık aldıklarından dolayı, devlet üstünlüğü dünya
görüşüne meydan okumaktadır. Spor toplumlara sosyal, kültürel ve ekonomik ilişkiler kurabilmeleri için
bir kapı açar.
Uluslararası spor politikalarının gelişimi, 19. yüzyıldan bu yana giderek artan sayıda kuruluş ve
örgütün bu alanda yetki talebine ve kullanımına sahne olmuştur. Küreselleşme ile ilişkili olarak, bu
kuruluş ve örgütlerin faaliyetleri uluslarüstü düzeyden ulusal düzeye kadar farklılık göstermektedir
Spor Kavramı ve Unsurları
Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi’nin 1992 yılında kabul ettiği ve 2001 yılında güncellediği
“Avrupa Spor Şartı”nda ortaya koyduğu spor tanımını kullanmaktadır. Avrupa Konseyi sporu, fiziksel
olarak formda olmayı ve ruhsal sağlığı ifade etmek veya iyileştirmek, sosyal ilişkiler oluşturmak veya her
düzeydeki rekabette sonuç elde etmek amaçlarıyla, rastlantısal veya organize katılım yoluyla gerçekleşen
her türlü fiziksel faaliyet olarak tanımlamaktadır
Bir başka tanıma göre ise spor, çeşitli içsel ve dışsal faktörlere dayalı olarak motive olan bireylerin,
fiziksel güçlerini ya da karmaşık becerilerini kullanmasını içeren, kurumsallaşmış bir rekabet faaliyetidir.
Bu tanım şu unsurları içermektedir: fiziksel koşullar (cesaret, beceri ve çaba); karmaşık fiziksel beceriler
(denge, çabukluk, güç, dayanıklılık, koordinasyon, ekipman kullanımı vb.); içsel ve dışsal motivasyon
faktörleri (oyun, eğlence gibi içsel ödüller ve para ödülü, ün, ücret gibi dışsal ödüller); kurumsallaşma ve
rekabete dayalı olma (kuralların standart olması ve kurallara uyumun resmi kurumlarca denetlenmesi,
faaliyetin organizasyonunun ve teknik boyutlarının önemli olması vb.). Türkiye Milli Olimpiyat
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Komitesi, Avrupa Olimpiyat Komitesi ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi gibi kuruluşlar spor
faaliyetlerinin düzenlenmesinde güç ve sorumluluk sahibi hiyerarşik kuruluşlardır. Sporun bir diğer
özelliği eşitliktir. Herkes spor yapabilir ve bir müsabaka söz konusu olduğunda, rakipler eşit koşullar
altında birbirleriyle yarışırlar. Spor faaliyetleri resmi nitelik taşıyabildiği gibi rekreasyon amaçlı da
olabilir. Spor faaliyetleri, ister resmi isterse rekreasyon amaçlı olsun, doğası gereği katılımcılığı teşvik
eder. Bu özelliği ile spor, bireyleri ve toplumları bir araya getiren bir platformdur. Spor, sadece iyi
düzeyde hayat standardına sahip kişilerin değil, mülteci kamplarında ya da yoksul semtlerde yaşayan
muhtaç ve savunmasız kişilerin de günlük hayatını olumlu yönde etkileyebilir. Spor ayrıca disiplin,
güven, liderlik gibi becerilerin kazanılması ve hoşgörü, işbirliği, saygı ve emeğe değer verilmesi gibi
temel ilkelerin öğrenilmesi için fırsat yaratır.
Sporla ilgili yaygın görüşlerden birisi “spor ve siyasetin karıştırılmaması gerektiği” şeklindedir.
Ancak uygulamada, spor ve siyaseti birbirinden ayırmak zordur. Ülkelerin spor politikaları olması, spor
ve siyaset ilişkisine bir örnektir. Spor, ulusal kanun ve kurallara tabiidir. Bu nedenle hükümetler belirli
ölçüde ve kaçınılmaz olarak sporla ilgilidirler. Ayrıca, hükümet-dışı kuruluşlar olan uluslararası ve ulusal
spor kuruluşları da spor konusunda yargıda bulunma ve karar verme yetkisine sahiptir. Bu durum, özünde
teknik amaçlar taşıyan spor kuruluşları için, politik bir güç yaratmaktadır. Spor, kitleleri bir araya
getirebilmektedir ve bu özelliği ile uluslararası ilişkilerde önemli bir role sahip sosyo-kültürel
kurumlardan biri haline gelmiştir. Ayrıca, uluslararası müsabakalarda ve özellikle olimpiyatlarda
başarılı olan ülke takımları söz konusu ülkenin uluslararası saygınlığına ve gücüne katkı sağlamaktadır.
Bu nedenledir ki, Sovyetler Birliği döneminde komünizmle idare edilen ülkeler Batı ülkelerine karşı
uluslararası arenada üstünlük sağlamak için olimpiyatlarda kendi takımlarının performanslarının
arttırılmasına özellikle önem vermişlerdir. Dolayısıyla, olimpiyatlarda sporun devletler tarafından
algılanışı dostluk ve barışın tesisinden ziyade o ülke çıkarlarının ve uluslararası saygınlığının bu araç
kullanılarak güçlendirilmesi yönündedir. Bunun yanında, Birleşmiş Milletler (BM), sporun kalkınma
sonucu ortaya çıkan bir ürün değil, aksine kalkınmanın itici bir gücü olduğunu savunmaktadır ve spor,
Milenyum Kalkınma Hedeflerine hizmet eden bir araç olarak görülmektedir.
Ekonomik Bir Araç Olarak Spor
Spor, ekonominin büyük ölçekli ve hızlı büyüyen bir sektörü olup, ekonomik büyüme ve iş
yaratılmasına önemli bir katkı sağlamaktadır. Küresel ekonomik gelirin yaklaşık % 2’si spora
dayanmaktadır. Avrupa Birliği’ne bakıldığında ise, 2006 yılında yapılan bir araştırmada, sporun 2004
yılında 407 milyar Avro’luk bir katma değer sağladığı ve bunun AB gayri safi yurtiçi hasılasının %
3,7’sine karşılık geldiği belirtilmektedir. Buna göre, söz konusu katma değerin oluşturulması sürecinde 15
milyon kişi istihdam edilmekte ve bu da işgücünün % 5,4’ünü oluşturmaktadır. Geniş ölçekli spor
etkinlikleri ve müsabakaları Avrupa’da turizmin gelişmesi için güçlü bir potansiyel sağlamaktadır.
Sosyal Bütünleşme Aracı Olarak Spor
Spor, dünyada önemli sivil hareketlerden birisini oluşturmaktadır. Bu durum sporun geniş halk
kesimleri arasındaki popülerliğinden ve kitleleri harekete geçirebilme potansiyelinden
kaynaklanmaktadır.
Spor, çeşitli aktörlerin etkileşimde bulunması, ağlar oluşturması ve işbirlikçi/rekabetçi ilişkiler
geliştirmesi için ortam sağlamaktadır. Ayrıca spora ilişkin farklı düzeylerdeki (uluslararası, Avrupa,
ulusal, bölgesel, yerel) kurumların kendi aralarında ve diğer aktör ve kurumlarla olan etkileşimlerini de
sağlamaktadır. Mikro düzeydeki spor projeleri bir taraftan bireyler açısından fayda sağlarken diğer
taraftan daha istikrarlı, sağlıklı ve birbiri ile ilişkili bir toplum oluşturulmasına katkı sağlayarak
devletlerin bütünleşmesini de etkileyebilmektedir
Dış İlişkiler Bağlamında Siyasal Bir Araç Olarak Spor
Spor, uluslararası politika açısından aslında çoğunlukla göz ardı edilen bir öneme sahiptir. Spor
etkinlikleri farklı ülkelerden, kültürlerden, etnik yapılardan, dinlerden insanları dostluk ve iyi niyet
çerçevesinde bir araya getirmektedir. Sporun insanlar ve toplumlar arasında oluşturduğu ortak dil,
kültürel ve geleneksel farklılıkların yarattığı engellerin aşılabilmesi için ortam yaratırken insanlar ve
ülkeler arasında diyalog kurulmasını kolaylaştırmaktadır. Uluslararası kurumlar aracılığıyla veya
Olimpiyatlar ya da Dünya Kupası gibi önemli etkinliklerde gerçekleşen kültürel ve fikri paylaşımlar
karşılıklı anlayış geliştirilmesine katkıda bulunmaktadır. BM Genel Sekreteri Ban Ki-moon sporun bu
işlevini şu sözlerle özetlemiştir: “Spor, hepimizin konuşabileceği bir lisandır.” Başka bir örnek olarak,
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1930’larda gerçekleştirilen Balkan Oyunları, sporun bölgesel barış, istikrar ve karşılıklı anlayışa katkı
girişimlerinden birisidir.
Bu anlamda, spor kültürel paylaşım ve karşılıklı anlayış geliştirilmesine odaklanan kültürel
diplomasinin ve daha geniş anlamda kamusal diplomasinin araçlarından birisi olarak değerlendirilebilir.
Kamusal diplomasi, geleneksel diplomasinin ötesinde hem hükümet hem de hükümet dışı aktörleri içeren
geniş kapsamlı bir etkileme ve inandırma etkinliğidir. Spor açısından düşünüldüğünde sporcuların ve spor
etkinliklerinin yabancı toplumlar ve örgütlerde olumlu bir imaj oluşturmak ve onların algılarını bu
doğrultuda etkileyebilmek amacıyla değerlendirilmesidir.
Bu bağlamda sporun ekonomik, sosyal boyutlarının yanı sıra siyasi boyutundan da söz
edilebilmektedir. Özellikle son yıllarda sporu bir uluslararası politika aracı olarak ele alan AB, sporun
siyasi boyutunu dış ilişkilerine entegre etmektedir.
Sporun eğitim, sağlık, kültürlerarası diyalog, kalkınma ve barışın gelişimini destekleyici bir araç
olma niteliği taşıması, Birliğin dış ilişkilerindeki rolünün zaman içerisinde giderek güçlenmesini
sağlayacaktır.
Günümüzün milletlerarası ilişkilerinde sporun geldiği nokta, inkâr edilemeyecek derecede büyük
bir öneme haiz bulunmaktadır. Tüm bu gelişmeler çerçevesinde; milletlerin gücüne güç, hızına hız katan,
toplumların moral motivasyonunu en üst noktalara taşıyan, bireye özgüven, halka dayanışma ruhunu
aşılayan spora, bizim de bakış açımız, sadece sınırlarımız dâhilinde kalamaz.
Türk Dünyasında yüzyıl önce “Dilde, Fikirde, İşte Birlik” meşalesini yakan Gaspıralı İsmail’in
ilkelerinin bugün bir bayrak gibi dalgalandığını görmek, Türk Dünyasında yüzyıl önce yakılan meşalenin
spor aracılığı ile pekiştirilmesi gerekmektedir.
Büyük Türk coğrafyasında spor birliğini sağlamak için bugün bir milat olabilir. Üniversitelerin
öncülüğünde, basın ve sivil toplum kuruluşlarının oluşturacağı kamuoyu aracılığı ile Türk Milletler
Topluluğu Oyunları, adı altında veya Türk Dünyası Spor Oyunları veya başka bir ad altında organize
edilebilir.
Türk Dünyasının sporda birliğini tesis edecek ve gelecek nesillerimizi kardeşlik duyguları içinde
kaynaştırarak, işbirliğine yönlendirmemizin önemini kavramalıyız.
Büyük milletler geleneklerine bağlı milletlerdir ve kendi kaynaklarını lâyıkıyla değerlendiremeyen
toplumlar ise, kültür emperyalizmi karşısında açık vermeye, zayıf düşmeye mahkûmdur.
“Yaşadığımız coğrafyanın genişliği ve derinliği, geçirdiğimiz tecrübelerle sahip olduğumuz
kaynaklar milletimize sonsuz imkânlar sunduğu halde, bunları yeterince değerlendiremiyoruz. Birşeyleri,
birtakım kişileri biraraya getirerek, onları geliştirerek, imkan oluşturarak, her alanda kurumlaşarak,
topyekûn kalkınmayı ateşlemek mümkün iken, bunu gerçekleştiremiyoruz. ‘Biçimlendirememek,
kurallaştıramamak, kurumlaşamamak, dağınık olanı bir araya getirememek, mevcutla yetinmek’ olarak
özetleyebileceğimiz bu büyük eksikliği gidermenin vaktidir.”
Sonuç
Biz, insanlığın ilk çağlarından bu yana gelen spor tarihimizi, spor kültürümüzü, spor geleneğimizi
ve birikimimizi bugün en iyi şekilde değerlendirerek, bu en sağlam dinamiklerimizden birini, büyük
coğrafyamıza ve büyük toplumumuza spor yoluyla kazandırmak durumundayız. Türk dünyasında ortak
sporlarımızı tekrar canlandırmak, yaşatmak ve uluslararası alanda en faydalı şekilde değerlendirmek
misyonuyla karşı karşıyayız.
O halde; İngiliz Milletler Topluluğu Oyunları, Pan Amerikan Oyunları,İslam Dayanışma
Oyunları,Pan Emeni Oyunları v.b birçok sportif organizasyonlarını yapıldığı günümüzde geç kalmadan
TÜRK MİLLETLER TOPLULUĞU OYUNLARI veya TÜRK DÜNYASI SPOR OYUNLARI
organizasyonu yapılmalıdır.
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KANUN ENSTRÜMANININ TARİHÇESİ
Arş. Gör. Özkan ÖZKOÇ
Özet: Türk Musikisi; icra farklılığıyla, makamsal zenginliğiyle kendi özünü koruyan köklü bir musikidir.
Türkler hükmettikleri topraklara kendi musikilerini de götürmüşlerdir. Bu topraklardaki toplumlarla kültürel
etkileşim olduğu gibi müzik etkileşimi de olmuştur. Bin yılı aşkın tarihi olan Türk Musikisinin içinde
barındırdığı ezgisel güzelliğin yanı sıra bu musikide kullanılan enstrümanlar da ayrı bir zenginliğidir. Türk
Musikisi'nin temel çalgılarından biri olan kanun, tarihi süreçte vazgeçilmez bir enstrüman olmuştur. Bu
musikinin zengin form yapısı ve makamsal perde hassasiyetinin olması, kanunu değişime ve gelişime
itmiştir. Bu araştırmada, kanun çalgısının tarihi süreçte nasıl geliştiği ve hangi aşamalardan geçtiği
incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Türk Musikisi, Kanun, Organoloji, Müzikoloji
History of Zither Instrument
Abstract: By its different way of playing, its richness of mode Turkish Music; is a rooted music maintaining
its own essence. The Turks had taken their own music, too, to the territories they ruled. There had been music
interaction, too, nearby cultural interaction with the societies in these territories. In addition to its melodic
beauty it accommodates intrinsically the Turkish Music having a history of thousand years, also the
instruments used in this music are its another richness as well. Zither which is one of the basic musical
instruments of the Turkish Music, had been an indispensable instrument through the course of history. The
rich form structure of this music and presence of mode fret precision has forced zither to a change and
development. In this research it has been examined how the musical instrument zither had developed in the
historical process and through which milestones it had passed.
Keywords: Turkish Music, Zither, Organology, Musicology

GİRİŞ
Kanun, Türk Musikisinin içinde barındırdığı çeşnilerine ve renklerini verebilen bir enstrümandır.
Çünkü sabit perdeli bir çalgıdır. Her ne kadar tanbur bu musikinin çeşnilerine daha hakim ise de kanun
enstrümanı geçmişten günümüze musikimizde varolmuş, ondan vazgeçilememiş ve onsuz müzik
yapılamaz olmuştur. Kendi başına çok sesli icra edilebilen, toplu icralarda öncülük edebilen, samimi ve
parıltılı sesi vazgeçilememesinin sebeplerindendir.
Kanun kelime anlamı; kaide, usûl, nizam, âyin nizamname anlamlarına gelir (Akdoğan,2010:328).
24 veya 27 perdeli bir çalgıdır. Her bir perdedeki sesi üç tel tınlatır. Bu yapısıyla piyanonun ses sistemine
benzer. Telleri özel olarak müzik aletleri için üretilmiş (misina) naylon teldendir. İlk evrelerinde
misinanın yerine bağırsaktan yapılan kiriş teller kullanılmıştır (Karaduman, 2007: 11).
İki elin şahadet parmaklarının ucuna halkalarla takılan mızraplar kirişlerine vurularak çalındığı için
şark faslının tek ezgili klavsen'i sayılabilen alet kanun'dur. Klavsenden çok daha eskidir, hatta onun
prototipi sayılmaktadır (Kahyaoğlu, 2000:2).
Bu araştırma için gerekli olan belgelere kaynak tarama yöntemi kullanılmış olup, yapılan tezlerden,
kitaplardan ve metodlardan faydalanılmıştır.
Kanun Sazının Tarihi Gelişimi
Kanun menşei, antik devre, eski Mısırlılara ve Sümerlere kadar götürülebilir. Çeng ile kanunun
aynı menşeden geldikleri düşünülmektedir. Kanun çalgısı bugünkü şeklini orta çağdan sonra almıştır
(Kahyaoğlu,2011:9).
Türk Sanat Müziğinin sevilen ve vazgeçilmez sazı olan kanunu, onuncu yüzyılın ilk yarısında aslen
Türk olan ve Türkistan' nın Farab şehrinde doğan Farabi tarafından icat edildiği söylenmektedir. Aynı
kaynaklar Farabi' nin kanun üzerinde çeşitli değişiklikler yaptığını da öne sürmektedir (Karadağlı,
2015:10). Bazı kaynakların, Farabi' yi Arap olarak kabul etmelerine rağmen, o zaman yaygın olan bilim
dilinin Arapça olmasından ve Farabi 'nin kitabı da Arapça yazıldığından böyle bir yanılgıya düşüldüğü
değerlendirilmektedir. Farabi Türkistan' nın Farab kasabasında doğmuştur ve aslen Türktür.
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Kuzeyin ıssız bölgelerinde Türkçe konuşan kavimler, bir kütük üzerine taktıkları tellerle yatık bir
saz yapıyor ve ona ''yatkan, yatuğan, yadağan, çatgan, çadıgan'' diyorlardı. Teller sinir veya bağırsakla
yapılmıştır. Sonradan bunlar yerini tarih içinde ''çeng, santur ve kanun gibi önasya kültür deyimlerine ve
şalına bürünmüş, ancak eski özlerini taşıyan sazlara bırakmıştır (Kahyaoğlu, 2011:10). Yatugan adlı
çalgının geçtiği en eski kaynak, aşağı yukarı 1412 yıllarına rastlayan Tarih-i Muînidir. Timur' un
huzurundaki çalgıcılardan söz açılırken ''Şadurgu, Yatugan' ın '' ayrı ayrı diz aletleri olduklarında
bahsetmiştir. Abdülrezzak Semetkandî (1471) gibi Timurlar çağı eserleriyle, Nevâi' nin şiirlerinde sıkça
görülür (Can,2004:6).
Kanun çalgısı 13. ve 14. yüzyıllarda revaçta olup ''Kenz'al Tuhaf'da da tarif edilmiştir. 15. yüzyılda
da revaçta olma durumunu sürdüren bu çalgının tarifini Abdülkadir Meragi "Cami'ül Elhan" adlı eserinde
şöyle yapmıştır. "Kanunun teknesi ve göğsü üçgendir. Yani her tel aynı sese çekilir. Bir oktav sekiz
mülayim ses gelecek şekilde düzenlenir (Bebek,2011:5). Kanun ismine ve bu sazın bu ad ile ilk tarifine
10. yüzyılda yazılmış olan ''Bin bir Gece Masalları'' adlı kitapta rastlanmaktadır ve oradaki ismi ''Kanun-i
Mısri'' yani mısır kanunu olarak geçmektedir. 13. yüzyılda Endülüsler zamanında da çok yaygın olan
kanunun birçok yapımcısı tespit edilmiştir. (Kahyaoğlu, 2000:5)
15. yy musikicilerinden Ahmet Oğlu Şükrullah, musiki aletlerimizin cins, tür ve yapım
özelliklerine göre yazdığı ünlü kitabında, sazlarımızı ''kâmil'' (yani eksiksiz, kusursuz) ve ''eksik'' sazlar
olmak üzere iki grupta toplamışır. Şükrullah' a göre yaylı Ilklığ, nefesli Mizmar, yalı Rebap, Mızraplı
Mugni, Ud ve Pişe (o da nefesli) ''kâmil'' sazlardandır. Çeng, Kanun, Yatoğan veya Nüzhe de komalı
aralıklarımızın hepsini çıkarabilecek mandal tertibatına henüz sahip olmadıkları için ''eksik'' sazlardır
(Can,2004:5).
Büyük musiki bilgini Rauf Yekta yüzyılımızın ilk çeyreği ile ilgili olarak şöyle yazmıştır: ''Daha
evvel de gördüğümüz gibi, kanun Türklerin eski çalgıları arasında yer alıyordu; bununla beraber bir
zaman geldi (18.yüzyıl boyu) kanun, Türklerce tamamen unutuldu. Şöyle ki: Türk Musikisi'nin en parlak
devri olan III.Selim'in saltanatı sırasında bu çalgıyı icra edene rastlanmıyor. II. Sultan Mahmud (18181839) devrinde Şamlı bir musikişinas olan Ömer Efendi, kanunu İstanbul'a getirmiş ve o zamandan beri
bu çalgı, aralarında bilhassa Türk hanımlarının da yer aldığı birçok amatör icracı bulmuştur. Henry
George Farmer'ın (Turkish Musical Instrumnets in the fifteenth century) haklı olarak itiraz ettiği gibi,
kanunun 18.yüzyılda unutulduğu yahut ihmale uğradığı görüşü hayli tartışmalıdır. Çünkü G.Scottin'in
1707-1786 yılları arasında yaptığı, 1723'te de Bonanni' nin bir kopyasını yayımladığı kanun çalan Türk
kızı resmi ile 1781-1786 yıllarında İstanbul'da bulunan Toderini'nin oda musiki çalgıları arasında Kanun'u
da sayması Rauf Yekta'nın görüşünü çürütmektedir (Bebek,2011:7). Kanun sazının bir ara Türkler
tarafından unutulmasında yegane sebep hem mandal sisteminin olmayışı hem de o zaman da tellerin
bağırsaktan yapılmasıdır (Kahyaolu,2011:11).
II. Dünya Savaşı sırasında İtalya'da kaktük (bağırsak tel) üreten fabrikaların kapanması ile tellerin
bulunamaması, pahalı oluş nedeni ile kanun çalınmasını durdurmuştur. 1950 yılından sonra
Amerikalıların yaptıkları ''dupont'' (olta misinası) dayanıklı, ucuz ve bağırsağa yakın kalitede ses
çıkarmaya başladığı için kullanılmaya başlanmıştır (Can,2004:6). Kanuna ilk olarak misina teller 1950
yılının başında Cafer Açın tarafından takılmıştır. Kanun son tel sıkıntısını da atlattıktan sonra Türk
Müziğinin en çok aranan ve sevilen sazlarından biri olmuştur (Kahyaoğlu,2011:13).
Bağırsaktan yapılan tellerle çalınan kanunun hoş, naif bir sesi vardır. Daha sonraları ''dupont'' ve
''pvf'' gibi naylon tellerin kullanılması kanun sazının ses yüksekliğini gereğinden fazla arttırmasıyla eski
kayıtlardaki duyulan kanun sesinin zarifliği günümüzde olmadığı değerlendirilmektedir.
Rauf Yekta'nın Türk Musikisi adlı kitabında Kanunu anlatan bir bölümde şöyle denilmektedir:
''Evvelce bu çalgıyı icra edenlerin ses perdesini az çok yükseltmek istedikleri telin üzerine bir parmak
darbesinden başka vuracakları bir çare yoktu, hem de az muvaffak olunan bu ameliyenin güçlüğüne çare
bulmak üzere, bundan otuz sene evvel (kitabın yazılış tarihi 1913) her telin altına iki veya üç madeni
parça (mandal) konulması düşünüldü; böylece kolayca kaldırılıp indirilen bu mandallarla istenilen
perdenin tizliği veya pesliği elde edilmektedir ( Bebek,2011:6).
Güneyli ve Taşçıoğlu çalgıların yerini betimleyerek: ''Ortalama 1876 senesinden itibaren mandal
takıldığını o tarihi taşıyan sazlardan anlıyoruz'' şeklinde bir açıklama getirmişlerdir. Ali Rıfat Bey
kitabında; 19. yy'ın üçüncü çeyreğinde kanuna Türklerce mandal takıldığını ve buna Arapların makineli
kanun dediklerini belirtmiştir (Sarı,2012:103). Kanuni Hacı Arif Bey geçen asrın sonlarında bir virtüöz
olarak sazın iyice yerleşmesine hizmet etmiştir ve mandalsız kanun çalmakta emsalsizdir. Mandalsız
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kanun ile başlayan ve daha sonra mandallı kanun çıksa bile bu tercihinden vazgeçmeyen Kanuni Hacı
Arif Bey mandallı kanuna yeni başlayanlar için kolay, sonrası güç; mandalsız kanun başlangıçta güç,
sonrası kolaydır (Can,2004:7). Kanun 20. asrın başlarında İstanbullu saz yapımcılarının elinde gelişmiş,
yarım perdeler için mandal eklenmesi ile daha kullanışlı bir hale gelmiştir (Kahyaoğlu,2000:6).
SONUÇ
Kanun çalgısı Türk tarihinde 10. yüzyıldan itibaren rastlandığı sonucuna varılmıştır. Kanun
çalgısında kullanılan bağırsak (kiriş) telinin dayanıksız olması ve bağırsaktan imalinin zorluğu dolayı
kaybolmuştur. Kanunun mandalsız icra edildiği zamanlardaki çalım güçlüğü enstrümanın itibarını
yitirmesine sebep olmuştur. Türkler tarafından yaklaşık iki yüz yıl kadar kullanılmamıştır. Yeni mandallı
şekli ile Türk Musikisinde aranan bir saz olmuştur. Kanun bu tarihi süreçte gerek tel kullanımındaki
arayışlar, gerekse çalım güçlüğünden dolayı yapılan mandal tertibatıyla gelişim içerisinde olmuştur.
Mandallı bir enstrüman oluşu sebebiyle icra açısından tüm incelikleri verecek bir çalgı olmuştur. Türk
Musikisinde kullanılan tanbur çalgısı gibi koma sesleri vermede yetkin olması sayesinde, toplu icralarda
temel bir enstrüman olmuştur.
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ERMƏNI SOYQIRIMI YOX, ERMƏNILƏRIN TÖRƏTDIYI SOYQIRIM
Pərviz SƏMƏDOV
Xülasə: Ermənilər, özləri soyqırım həyata keçirdikləri halda türklərin soyqırım törətdiklərini iddia etmiş və
dünya ölkələrini aldatmışlar. Onlar bu proraqanda ilə etdikləri soyqırımı pərdələmişlər. Ona görə də, erməni
soyqırımından yox, ermənilərin törətdikləri soyqırımdan danışmaq daha elmi bir yanaşmadır. Məqalədə bu
dediklərim öz əksini tapır.
Açar sözlər: Azərbaycan, Ermənistan, türklər, soyqırım,erməni yalanları
Not Armenian Genocide, But The Genocide Committed By Armenians
Abstract: The Armenians, although committed the genocide themselves, claimed that the Turks had carried
out the genocide and decieved the countries in the world. They disguized the genocide, they had committed,
with this propoganda. Therefore, speaking about the genocide committed by Armenians is more scientific
approach than the Armenian genocide. That is reflected in the article.
Key words: Azerbaijan, Armenia, Turks, genocide, Armenian lies

Azərbaycan tarix boyu ermənilərin soyqırımına məruz qalmışdır. Etdikləri soyqırımı isə onlara
edilmiş kimi göstərərək,dünya ictimaiyyətini aldatmışlar. Aşağıdakı rəqəmlər göstərir ki,ermənilərin
ortaya qoyduğu rəqəmlər tamamilə uydurma olduğu halda, Azərbaycan türklərinə ermənilər tərəfindən
edilən soyqırım isə tamamilə sənəd və sübutlara əsaslanır.Məhz buna görə də,ermənilər, heç bir vaxt
tarixi sənədlərə və sübutlara yaxın gəlmək istəmir,əksinə,soyqırımı, siyasi məqsədlə istifadə edirlər.
1948-ci il 9 dekabrda BMT tərəfindən “Soyqırım Cinayətinin Qarşısının Alınması və
Cəzalandırılması Haqqında” Konvensiya (SCQACK) qəbul edildi. 1946-cı ildə BMT Baş Assambleyası
Genosidin mütləq cəzalandırılmalı olmasını elan edib. Həmin bəyannamədə göstərilir ki, genosid istər
sülh, istərsə də müharibə şəraitində bir fərdin, qrupun və ya dövlətin öz əhalisinə və ya digər dövlətin
əhalisinə qarşı beynəlxalq tribunalda mühakimə olunmalıdır. Soyqırım-etnik, irqi, dini və ya milli qrupun
düşünülmüş və sistemli olaraq tam və ya qismən məhv edilməsidir [1]. Biz bunun Qərbi Azərbaycanda,
Anadoluda, Cənubi Azərbaycanda, dəfələrlə ermənilər tərəfindən həyata keçirilən soyqırımda şahidi ola
bilirik. Bunlara toxunmadan əvvəl,ermənilərin iddialarına nəzər salaq.
Onların iddialarına görə, müxtəlif rəqəmlər ortaya atılır.Osmanlı ərazisindəki erməni patrikliyinin
məlumatına görə, burada 1.915.000 erməni yaşayır. Osmanlı rəhbərliyinin məlumatına görə,1.294.000
erməni, Amerikalı Devid Meginin məlumatına əsasən,1.579.000 erməni yaşayırdı. Hansı ki, ”Lozan Sülh
Müqaviləsi”ndə sonuncu rəqəm əsas alınmışdır [2]. Ermənilər 120.000 türkü qətlə yetirdiyi 1915-ci ildəki
“Təhcir qanunu”nadək, cavabdehlər məhkəmə qarşısına çıxarılmış,ancaq getdikcə kütləvi hal almağa
başlamış, bu qanundan əvvəl köçürülmə həyata keçirilmişdir. Köçürülən ermənilərin yol xərci ödənilmiş,
həkimlər təyin edilmiş, can və mal toxunulmazlığı qorunmuşdur. Buradan görünür ki,Osmanlının niyyəti
erməniləri soyqırıma uğratmaq deyil.Beynəlxalq hüquqa görə,soyqırımın olması niyyətə görə müəyyən
edilir. Niyyət soyqırım olsaydı, ermənilər köçürülərkən, onlara qarşı amansız davranan 2400 nəfər
Osmanlı tərəfindən mühakimə edilib, 100-ə yaxın şəxsin edamı, 1000-dən artıq şəxsin isə həbsə məhkum
edilməsinə şahid olunmazdı.
Cenevrədə Millətlər Cəmiyyətinin arxivinə görə, 1922-ci ilin oktyabr ayı etibarilə, dünyada
3.000.004 (üç milyon dörd min) erməni mövcud olmuşdur. Amerikalılar və ingilislərin statistik
məlumatına əsaslanan arxivə görə Osmanlı ərazisindəki 817.873 erməni köçmüşdür və həyatdadır.
Kanada və Amerikaya 128.000 erməni köçmüşdür. 281.073 erməni isə Osmanlı ərazisində yaşamağa
davam etməkdədir. Bunların 148.998 –i istanbulda, 131.175-i isə Şərq vilayətlərindədir. Yəni 1.375.000
erməni həyatdadır. Rus arxivlərinə əsasən 190.000 erməni Eçmiədzində aclıqdan, 30.000 isə kolereya
xəstəliyindən həyatını itirmişdir [3]. Erməni yazıçıları isə ağıllarına gələn rəqəmləri yazaraq,
toplumlarında kin və nifrət hissi aşılayırlar. Türkiyənin Kozan yaşayış məskənində türkləri yandırmaq
üçün qurduqları kürələrdən, nə də Zeve xərabəliyində 1000-lə insanı xəncərlə doğrayaraq
öldürdüklərindən bəhs etmirlər.
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Aradan illər keçdikdən sonra, ortaya çıxır ki, o dövrdə,ermənilər adlarını dəyişərək,türk və kürd adı
altında yaşamışlar. Hazırda isə 70 nəfər erməni adlarını dəyişərək, “Dersimli ermənilərin inanc və sosyal
yardımlaşma dərnəyi”ni qurmuşlar. 550 nəfər adlarını dəyişən ermənilərin keçirdiyi tədbirdə, 500.000dək türkiyədə,başqa kimliklə yaşayan erməninin gerçək kimliklərinə dönməsinin vacibliyinə
toxunulmuşdur [4]. Yuxarıda yazılanlardan görünür ki, “Təhcir qanununda” soyqırımdan söhbət gedə
bilməz, digər tərəfdən, qanunun heç 1 maddəsində hansısa bir etnik qrupdan, ermənidən bəhs
edilməmişdir
Bu günkü Ermənistanın şəhər və rayon mərkəzlərinin əzəli adları başdan başa türk toponimləri
olmuşdur. Ona görə ki, bu ərazilərdə ermənilər deyil, Azərbaycan türkləri yaşamışdır.İndi onların
məcmusu Ermənistan adlanır [5, s 236]. Qərbi Azərbaycanla yanaşı, Qarabağda da erməni yaşamamış,
ruslar tərəfindən köçürülmüş, Pyotrun 1724-cü il siyasətinin davamı olaraq,həm indiki Ermənistan, həm
də Qarabağda türklər soyqırıma məruz qalmışdır.
İlk qədim mənbələrdə “Qarabağ” sözü VII əsrdən (1300 il bundan əvvəl) işlənmişdir. Bunun
qədimliyini Qarabağın ərazisində Azıx mağarasının və Xocalı-Gədəbəy mədəniyyətinin zəngin abidələri
də təsdiq edir [6, s 3]. Rusiyanın milli-müstəmləkə siyasətindən məharətlə istifadə edən ermənilər 18261828-ci illərdə Rusiya-İran müharibəsində İranın məğlubiyyətindən sonra kütləvi halda Cənubi Qafqaza
axışmış, irəvan xanlığı və Dağlıq Qarabağ ərazisində məskunlaşmışlar. [7, s 45]
Ermənilərin törətdikləri soyqırımlar o qədər çoxdur ki, bunları sıralamaq üçün romanlar
yetməz.1905; 1915-1918; 1918-1920; 1947-1953; 1965 və 1988- ci il soyqırımları buna nümunədir. Məhz
bu cür soyqırımlar nəticəsində,əsərlərimdə və elmi məqalələrimdə qeyd etdiyim kimi, 1804-cü ildə
ermənipərəst rus generalı Sisyanovun arvixdəki məktubuna əsasən, irəvanda cəmi 1% erməni olduğu
halda, günümüzdə,orada 1 dənə də türk qalmayıb.
Ancaq 1919 və 1920-ci ilin mart ayının 31-i iki dəfə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti tərəfindən
ümummilli matəm günü kimi qeyd edilmişdir. Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyevin 26 mart 1998-ci il
tarixli sərəncamı ilə 31 mart Azərbaycanlıların Soyqırımı Günü elan edilmişdir.Xocalı soyqırımı - 1992-ci
il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən Rusiyanın 366-cı motoatıcı
alayının iştirakı ilə Xocalı şəhərini işğal edərkən, etnik azərbaycanlılara qarşı baş vermiş soyqırımdır [8].
Bu soyqırım nəticəsində 63-ü uşaq, 106-sı qadın, 70-i qoca olmaqla – 613 nəfər Xocalı sakini qətlə
yetirildi, 8 ailə tamamilə məhv edildi, 25 uşaq hər iki valideynini, 130 uşaq valideynlərindən birini itirdi.
Düşmən gülləsinə tuş gəlib yaralanan 487 nəfərdən 76-sı uşaq idi. 1275 xocalılı əsir, 150 xocalılı itkin
düşdü [9, s 17]. Bu günədək Xocalıda ermənilər tərəfində əsir götürülən minlərlə Azərbaycan vətəndaşı
və yüzlərlə Xocalı sakinlərindən bir xəbər yoxdur,ona görə ki,ermənilərin orqan mafiyası tərəfindən,bu
əsirlərin orqanlarının satılmasına dair kifayət qədər məlumatlar yayılmışdır.
Ola bilsin ki, bir ölkədə 10.000-lə insan ölsün,soyqırım sayılmasın.Bunu Beynəlxalq hüquqdakı
müharibə hüququ bölməsindən müəyyən etmək mümkündür. Ancaq 100-lə adamın ölümü isə soyqırım
olaraq qəbul edilə bilər. Əsas məsələ hadisənin hansı niyyətlə baş verməsidir.
“Birinci Dünya Müharibəsində Osmanlı dövləti çox çətin günlər yaşamasına baxmayaraq,
ermənilərin köçürülməsinə əlavə büdcə ayırıb. Bununla bağlı qərarlar Osmanlı arxivlərində qalır. Bu,
qətiyyən soyqırım deyil, çünki bütün əhali köçürülməyib. Məsələn, katolik, protestant, xəstə, yaşlı,
köməyə ehtiyacı olanlar, məmur və əsgər ailələri yer-yurdlarını tərk etməyiblər. Köçürülənlərin geri
qayıtmaları üçün ayrı bir büdcə ayrılıb ki, bu da Osmanlı dövlətinin soyqırım həyata keçirmək niyyətində
olmadığını göstərir [10]. Ancaq aşağıdakı fakt isə ermənilərin dünya tərəfindən bilinməyən və tayıbərabəri olmayan soyqırım metoduna ən bariz nümunədir.
Bilirsiniz ki, SSRİ dövründə fabrik və zavodlar şəxsi mülk ola bilməzdi. İndiki Ermənistanın Baş
sahibləri olan Azərbaycan türkləri də oradan soyqırım nəticəsində,digər tərəfdən də ermənilərin 18281829-cu illərdə bu əraziyə kütləvi köçürülməsi ilə “Türksüz Ermənistan” siyasəti nəticəsində “yox
olmuşlar”. Tibb Universitetinin “Təbib” qəzetinin Baş redaktoru və görkəmli araçdırmaçı-yazıçı Eldar
İsmayılın “Ermənistan türklərinin 1988-ci il soyqırımı”, “Səda”- Bakı-2014 kitabının təqdimat gecəsində,
Ermənistanda yaşamış və işləmiş, Azərbaycan Tibb Universitetinin kitabxanasının müdir müavini Saşa
Əliyevin xatirəsindən məlum olur ki, oradakı fabrik və zavodlarda ermənilər üçün fərqli, azərbaycanlılar
üçünsə fərqli çörək və içki məmulatları istehsal edilib.Belə ki, azərbaycanlılar üçün bişirilən çörəyin içinə
üyüdülmüş şəkildə donuz tükü, içki məmulatlarının içinə isə üyüdülmüş şüşə qatılmışdır.Bundan xəbər
tutan və 1988-ci il məlum hadisələrindən sonra,bu cür məsələləri dünya ictimaiyyətinin gündəminə
gətirmək istəyən, “Ağrıdağ” xeyriyyə cəmiyyətinin sədri Rəşid adlı Ermənistan doğumlu şəxs qətlə
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yetirilmişdir. Bu şəkildə, günümüzədək belə faktların gündəmdə olmasının qarşısı alınmışdır. Bu, əsl
soyqırım hadisəsidir.
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YAXIN ŞƏRQ BÖHRANI ÇƏRÇIVƏSINDƏ TÜRKIYƏNIN TÜRK VƏ İSLAM DÜNYASI
ÜÇÜN “MƏRKƏZ ÖLKƏ” YƏ ÇEVRILMƏ İDDIASI
P. SADİQOVA 
Xülasə: Bu məqalədə Türkiyənin demokratikləşmə təcrübəsinin Yaxın Şərq regionunda və Türk
dünyasındakı dövlətlər üçün nümunə ola bilməsi məsələsi tədqiq edilməyə çalışılmışdır. Türkiyənin
demokratik və dünyəvi quruluşu, həmçinin islam dəyərlərinin müdafiyəçisi olması baxımından “Mərkəz
Ölkə” yə çevrilə bilməsi iddiası dəyərləndirilmişdir.
Açar Sözler: Türk Cumhuriyyətləri, Türkiyənin Yaxın Şərq siyasəti, mədəniyyətlərarası toqquşma, Mərkəz
Ölkə.
The Argument on Turkey as a Core Country for the Islamic and Turkish World in the Framework of
Middle East Policy
Abstract: This article tries to show the experience of democratization in Turkey as a model for the states of
Turkish world and the Middle East. Turkey’s democratic and secular structure, as well as in terms of
defender of Islam values claimed to be a "Central Country".
Keywords: Turkish countries, Turkey’s Middle East policies, the clash of civilizations, Central Country.

Türk dilində kimlik sözünün lüğət anlamı- ictimai bir varlıq kimi insana xas olan əlamət,
xüsusiyyət və onların toplusu olaraq başa düşülür. Daha aydın desək, insanın bir sosial varlıq kimi və ya
toplumun bütününün özünü tanıması və özünə verdiyi dəyər, onu digərlərindən fərqləndirən
xüsusiyyətlərin cəmi kimi başa düşülür. [1]
Soyuq müharibənin bitməsindən və Sovet İttifaqının dağılmasından sonra dünyada yaradılmaq
istənilən yeni dünya düzəni kimlik anlamına da yeni mənalar yüklədi. Müstəqillik arayışında olan xalqlar
yetmiş illik sovet istilasından sonra yeni kimlik arayışına çıxaraq özlərini yenidən tanıma və adlandırma
arayışını da paralel olaraq həyata keçirdi.
Harvard Universitetinin professoru Samuel Hantington “Sivilizasiyaların toqquşması” məqaləsində
və kitabında XX əsrdə dünyada baş verən iki dünya müharibəsi və soyuq müharibədən fərqli olaraq
qarşıdurmaların bundan sonra siyasi və iqtisadi idealogiya toquşmaları deyil, mədəniyyətlər arasında
olacağını ön görürdü. [3. s,25]
Bu tezisin öz əksini tapması prosesində ən çox diqqətlərin yönəldilməsi lazım olan məsələ birbirinin ardınca Sovet İttifaqının və Yuqoslaviyanın dağılmasının təbii bir gediş olmasından çox onları
əmələ gətirən ünsürlərin davranışları və bu ünsürlərə biçilən siyasi rollardır. Əvvəldən sadəcə Sovet
müttəfiqi kimi alqılanan Yuqoslaviya bölünmədən sonra oradakı etnik kimliklərə əsasən siyasət
müəyyənetmə məsələsi bunun ən önəmli örnəklərindən biridir. Məsələn, Yuqoslaviya böhranında bir-biri
ilə qarşı-qarşıya gələn etnik kimliklərdən çox, kənardan provaslav rusların serbləri dəstəkləməsi, katolik
almanların xarvatları dəstəkləməsi, başnaqlara isə yalnız müsəlmanların yardım etməsi ortaya atılan
tezisin özünü doğrultduğu ya da özünü doğrultmasından başqa seçənəyin olmadığını göstərir. [3. s,28-31]
Sovet İttfaqının dağılmasından sonra müstəqilliklərini bərpa edən Türk Cumhuriyyətlərində isə
vəziyyət bir qədər fərqlidir. Öz-özlüyündə həm qədim dövlətçilik ənənələrinə, həm də ortaq tarix, dil,
dinə malik olmaqları səbəbi ilə Türk dövlətlərinin yaxınlaşması əslində çox daha asan görünməsınə
baxmayaraq, bu prosessə bilinçli əngəllər və bəzi qütbləşmələr səbəbilə arxa plana atılaraq, gecikmiş və
ya istənilən səviyyəyə çata bilməmişdir. Müstəqilliklərini əldə etdikdən sonra latın əlifbasına keçən
Azərbaycan, Qazaxıstan, Türkmənistan və Özbəkistanda kimlik arayışlarının çox ciddi mənalar kəsb
etdiyini anlamaq o qədər də çətin deyil. Yenidən dəyişən dünyada “Kimin tərəfindəsən?” sualından çox
“sən kimsən?” sualına çavab axtarılmağa başlanmışdı.
Yeni dünya düzəni toplumların bu sualları özlərinə vermələrini üzə çıxarmaqla yanaşı, “biz
kimik?”, “hara aidik?”, “kimlər bizim kimi deyil?” suallarna verilən cavabların da siyasi yaxınlaşmalara
və ya uzaqlaşmalara gətirib çıxardığını görə bilərik.[2]
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İdealoji bir quruluş olan Sovet İttifaqı dağıldıqdan sonra digər xalqlarda olduğu kimi türk irqinə
məxsus olan xalqlar da bu sualların cavabını axtara-axtara bir-birlərinə üz tutmuşlar.
Siyasi mövcudluğun yenidən əmələ gətirilməsində sancılı dövrlərin arxada qalması, hər şeyə
rəğmən yenidən bərpa olunma prosesinin Türk Cumhuriyyətlərinin xeyrinə olmasına yönəldilmiş pozitiv
düşüncəni möhkəmləndirmək üçün aşağıdakı argumentləri gətirə bilərik.
1.
Ortaq tarixin,ədəbiyyatın, folklorun, dilin və s.olması
2.
Xəzər dənizinin enerji ehtiyatlarının önəmli bir qisminə sahiblik;
3.
Asiya nəqliyyat yolunun yenidən bərpası və trans-qafqaz və trans-anadolu enerji
layihələrinə ev sahibliyi;
4.
Güclənən Çin iqtisadiyyatının ilə qərbin əlaqələndirilməsində quru və dəniz tranzit
yollarına sahiblik;
5.
İdealist quruluşların dağılması ilə İslam dinin yuksəlişə keçməsi;
6.
NATO və Avropa Birliyinin daxilindəki “birlik” məvhumunun get-gedə zəifləməsi
7.
Yaxın Şərqdə baş verən proseslərdə Türkiyənin təsir edə bilmə qabiliyyəti
Və ən əsası bütün bunların içində Türkiyənin güclənən iqtisadiyyatına bir də yuxarıda
sadaladlğımız məsələlərdəki rolunun əlavə olunması ilə birlikdə bu coğrafiyadakı dövlətlərin daha güclü
mərkəzlər halına gəlməsi olduqca realdır.
Bütün bu ünsürlər öz-özlüyündə XXI əsrdə Türkiyənin nə dərəcədə önəmli bir rola malik olduğunu
izah etməyə kifayət edər.
Təsadüfü deyil ki, Amerikanın keçmiş prezidenti Bill Klintonun 1999-cu ildə Türkiyəyə ziyarəti
çərçivəsində Türkiyə Böyük Millət Məclisində çıxış edərək, aşağıdakı sözləri dilə gətirmişdir.
“ Türkiyənin tarixi, XX əsri anlamanın açarıdır. XXI əsrin formalaşmasında daha da həyati rol
oynayacağına inanıram”.
S.Hantingtonun ölkələrin hansı mədəniyyətlərə mənsub olmasını izah edən anlayışlarını təhlil
etsək, bu bizə Türkiyənin türk və islam aləmindəki rolunu daha yaxşı anlamağımıza kömək edər. Hər
hansı bir mədəniyyət ilə tamamilə bağlı olan ölkələr üçün nəzərdə tutulan “üzv ölkə” anlayışı, Misirin
İslam, İtalyanın da Qərb mədəniyyətinə 'üzv' bir ölkə olması kimi sadə bir məna ifadə edir. “Yalnız ölkə”
anlayışı ilə də Haiti və ya Efiopiya kimi, hər hansı bir başqa ölkə ilə mədəni bir bağı olmayan,
mədəniyyəti etibarilə dünyadan təcrid olunmuş olan ölkələr nəzərdə tutulur. “Mərkəz ölkə” anlayışı isə,
aid olduğu mədəniyyətə beşiklik edən, o mədəniyyətin mədəniyyətinin qaynağı olaraq qəbul edilən ölkə
və ya ölkələrə deyilir. [4]
Bir də qərarsız ölkə təsnifatı var ki, müəllif Türkiyəni bu dövlətlər siyahısına aid edir.
Çox uzun bir dönəm İslamın mərkəzi Osmanlı İmperiyası sayılırdı. Lakin Osmanlı dağıldlqdan və
xilafət aradan qalxdıqdan sonra, onun yerində yaradılan Türkiyə Cumhuriyyəti o günün şərtlərinə uyğun
olaraq fərqli bir inkişaf yolu seçdi. Bu səbəbdəndir ki, Osmanlı İslamın mərkəzi olmaqdan çıxdı. Düzü,
XX əsrin əvvəllərində dünyada İslam dövlətlərinin sayı indiki ilə müqaisədə azlıq təşkil edirdi. Lakin bu
sayın günkeçdikcə artması və bu qədər sahibi olan ortaq bir dəyərin yenidən dirilişi ilə mərkəz
arayışlarının yenidən sürətlənəcəyi ideyası heç də mümkünsüz səslənmir. Sadəcə bünun üçün münbit
şərait və zəmin olmalıdır.
Bildiyimiz kimi, yeni dünya düzəni ilə bərabər dünya siyasi xəritəsinin yenidən çəkilməsinə start
verilib. İştirakçılarının heç birinin qalib olmadığı İran-İraq müharibəsi ilə başlayan və İraqın Küveyti
işğalı ilə davam edən, daha sonra İraqı dəstəkləməyi bir anda dayandıran və NATO-nun İraqa
müdaxiləsinin BMT qətnamələri ilə qanuniləşdirən müharibələr ilk baxışda demokratiyanın bərqərar
olunması kimi görünsə də hadisələrin gedişində bu regionun “Ərəb Baharı” ilə də qan gölünə dönməsi
burda bir nufuz müharibəsinin olduğunu danılmaz etdi. Bu müharibənin siyasi və hərbi olmaqla yanaşı,
enerji tərəfinin də olması və dövlətlərin siyasi istiqrarlığına vurulan zərbələr Yaxın Şərqin bir çox
dövlətinin bölünməsinə gətirib çıxardı.
II dünya müharibəsinin sona çatması ilə müstəqillikləri əldə edən Yaxın Şərq dövlətlərinin bir
çoxu bu müddət ərzində qazandığı nə varsa müharibələrdə itirdi və itirməkdə də davam edir. Bu
proseslərin gedişində soyuq müharibə dönəmində Türkiyənin Yaxın Şərq dövlətləri ilə qurduğu bütün
yaxın münasibətlər də sual altına düşdü.
Hal-hazırda Türkiyənin Suriya ilə olan 900 km-lik sərhəddində PKK, YPG və PYD terror
qruplaşmaları fəaliyyət göstərir. Təsadüfi deyil ki, təqribən bir ay ərzində Türkiyənin paytaxtı Ankara
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şəhərində 2 dəfə terror saldırısı həyata keçirildi, 60-dan çox insan həyatını itirdi və 100-dən çox insan da
yaralandı. Amerikanın “Böyük Orta Şərq” layihəsinin koordinatorlugunu həyata keçirən Türkiyə isə
birdən-birə siyasi oyunların mərkəzinə çevrilərək, bu proseslərə dəstək vermədiyi üçün təklənir.
Türkiyənin özünün haqlı nüfuzunu qorumaq, Yaxın Şərqdəki proseslərdə özünəməxsus addımlar atmaq
istəyi bu torpaqlarda geosiyasi və geostrateji maraqlarının müdafiyəsinə qalxması hadisələri daha da
çətinləşdirir.
Yaxın Şərqdə baş verən bu proseslərin bir də sosial tərəfi var ki, burada zəngin dəyərlərə malik
olan Türkiyə xalqının və bunun siyasi ifadəsi olan AK Partiya hökumətinin xidmətlərindən söz açmaq
yerinə düşər. Yaxın Şərqdəki prosseslərin getdikcə dərinləşməsi, Suriyanin siyasi maraqlar naminə ifadə
yerindədirsə “boşaldılması”, Türkiyənin zülmdən qurtulmaq istəyən və müharibələrdən qaçan xalqlara
qucaq açması məruzəmizdəki ana ideyanın əslində nə qədər real ola biləcəyinə də bir işarədir. Hal-hazırda
Türkiyə Cumhuriyyəti sərhədləri daxilində 3 milyona yaxın Suriyalı köçkünə Türkiyə dövləti tərəfindən
qayğı göstərilir. Bir tərəfdən, bəzi Avropa dövlətlərinin əhalisinin sayından daha çox saya malik olan
Suriyalı köçkünlərin acılarına məlhəm olmağa çalışan Türkiyə dövləti, digər tərəfdə Cənub Şərqi
Anadoluda xalqın içinə gizlənmiş terrorçularla bir-bir mübarizə apararaq, buradakı xalqının heysiyyatını
da nəzərə alaraq çox incə seçilmiş siyasi xətt izləyir. [5]
Bu siyasi xətt Afrikanın illərlə zülmə məruz qalmiş, aclıqla, səfalətlə mübarizə aparan ölkələrinə
verilən dəstəklə, Latın Amerikası ilə, xüsusilə də gələcəkdə iqtisadi güc mərkəzlərindən birinə çevrilməsi
prognozlaşdırılan Brazilya dövləti ilə yaxın münasibətlərin formalaşdırılması Türkiyənin lider ölkə olma
pozisiyasına daha da yaxınlaşdırır.
Türkiyənin Yaxın Şərqin Ərəb dövlətlərinə və bütünlükdə Türk Cumhuriyyətlərinə mərkəz ölkə ola
bilməsinin zəmininindəki bir neçə ünsürü tədqiq edək.
Birincisi, Türkiyənin dövlət quruculuğunun siyasi möhkəmlənməsində 40 il boyunca ordu ilə
sivillər arasında qalan əhalinin nəticədə sivillərə üstünlük verməsi və onların bu sahədəki qərarlı
addımları, Türkiyə Cumhuriyyətinin artıq hər istənildiyində “darbe” politikası ilə zəiflədilə bilinməyəcəyi
xalqın bütün üzvləri tərəfindən qavranılması, Türkiyənin siyasi gücünün artması kimi də qiymətləndirilə
bilər.
İkincisi, qərbin qəbul etməməsinə rəğmən Türkiyənin Avropalı kimliyi ona əsas verir ki, şərqlə
qərb arasında körpü yarada bilsin. Avropa dövlətləri Türkiyənin Avropa Birliyinə üzv olmasında süni
əngəllər yaratsa da, Türkiyə dövləti çox ağır itkilər hesabına NATO-ya üzv olmuş və illərdir ki Avropa ilə
eyni masada oturaraq, Avropa dövlətlərini və Amerikanı yaxından tanımağa nail olmuşdur. Bu baxımdan
Türkiyənin təcrübələri Şərq dövlətləri üçün etibarlı tövsiyyə ola bilər.
Üçüncüsü, Türkiyədə 2002-ci ildə hakimiyyətə gələn AKP iqtidarı islamı-bir idealogiya olaraq
yox, bir həyat tərzi, islami dəyərləri isə onsuzda türk xalqının xislətində olan bir kültür forması kimi üzə
çıxmağa məhkum bir gərçəklik kimi izah etmişdir. Bu anlamda islami ədalətin, daim bu coğrafiyada
qurulmuş türk-islam dövlətlərində mövcud olduğunu vurğulayaraq, bunun zamanın bir tələbi olduğuna
inanmış və inandırmışdır.[2]
Buna əlavə olaraq, qərbdə meydana gələn islamafobiya, islamın düzgün anlanmaması Türkiyədə
qəbul edilən liberal-islam yanaşmasına olan tələbi artırır. Burada liberal-islam dedikdə İslam dinin
“liberallaşması” və ya dəyişdirilməsi deyil, sadəcə liberal düşüncəli insanların islami radikalizmin siyasi
rejimlərin və qurumların seçimi olduğunu, əslində qərb dövlətlərinin öyündüyü demokratiya və
liberalizmin elə islamın özü olduğunu vurğulaması anlamındadır. Ötən illər ərzində Türkiyənin qərbə
yanaşmasında təsir edici bir siyasət seçilməməsinə rəğmən, kapitalizmin hər şeyi tükətici təsirinin
qərbdəki təzahürlərindən biri də xristianlığın da toplumlar tərəfindən tükədilməsi, inanç baxımından
boşluğa düşən Avropa və Amerika vətəndaşlarının özlüyündən İslam dinini seçməsində Türkiyənin rolu
böyükdür.
Bu anlamda, Türkiyənin siyasi konjukturadakı yerini və rolunu düzgün anlamaq, onun “Mərkəz
ölkə” reallığını düzgün dəyərləndirmək, Türk və İslam birliyinin yaradılmasının nə qədər vacib bir iş
olduğunu dərk etmək bu toplumun hər bir üzvünün əsas məsələsi olmalıdır. Tarix boyunca türk kimliyinin
içində ərimiş və türkləşmiş və ya öz varlığı ilə bu toplumların varlığına daha da rəng qatmış bütün
xalqlarla birgə bir cəphədə mübarizə aparmalı, bu millətlərin övladlarının, ərlərinin qanları hesabına
qurulmuş dövlətlərin müstəqilliyi, bölünməzliyi və inkişafı üçün çalışmağı ən vacib əməl halına
gətirməliyik. Türklərin kürdlərlə, kürdlərin ərəblərlə, ərəblərin farslarla savaşması bu coğrafiyanın əsl
sahiblərinə, onların əhalisinə ancaq zərər verəcəkdir. Çox dəyərli siyasət adamı, mərhum Nəcməttin
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Ərbakanın bu birlik və bərabərlik düşüncəsini həyata keçirməyə çalışan nadir insanlardan biri olaraq, öz
çıxışlarında tez-tez Müqəddəs Kitabımız “Qurani Kərimə” istinad edərək “La İlahə İllalah” ayəsini dilə
gətirir və Allahdan başqa heçkimə qul olunmayacağının bütün türk toplumu tərəfindən başa düşülməsini
təmənni edirdi. Bu siyasi oyunlara gəlmədən kimsənin köləsi və yaxud siyasi nüfuz idarəsinə girmədən,
vaxtında lazimı tədbirlərin görülməsi, qısa,orta və uzun müddətli strategiyaların hazırlanmasında,
toplumun bu sarıdan təhsilinin artırılmasında biz tədqiqatçıların da üzərinə yük düşür. Çünki, Zaman özü
yenidən ulu türk xalqına ədaləti bərpa etməyi rol biçmişdir.
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ARIF MƏLIKOVUN YARADICILIQ SALNAMƏSI FORTEPIANO KONSERTINDƏ
Pərvin RÜSTƏMOVA
Xülasə: Verilmiş məqalədə Arif Məlikovun fortepiano konserti araşdırılır, əsərin bəstəkarın
yaradacılığındakı yeri, ona təsiri haqqında məlumat verilir. Bundan başqa musiqi nümunəsinin ifaçıları
haqqında da fikir söylənilir. Əsər həm forma, həm də ifaçılıq baxımından təhlil olunur. Konsertin
məzmunundakı yeniliklərə və bənzərliklərə toxunularaq onların musiqi qaynağı göstərilir.
Açar sözlər: bəstəkar, konsert, solist, orkestr, balet, məzmun, melodiya, müşayiət, temp
Reativeness of Arif Malikov inside Piano Concert
Abstract: Piano concert of A.Malikov is explored whereas data about position of work as well as impact on
composer’s life and activity are demonstrated in specified article. Moreover, opinion about various soloists of
this musical pattern is given,while work is analyzed view shape as well as performance. It is clear that
musical source of context is depicted via touching to novels and parallels of this composition.
Key words: composer, concert, soloist, orchestra, ballet, context, tune, accompaniment, tempo

SSRİ və Azərbaycan Respublikasının xalq artisti, AMEA – nın müxbir üzvü, Ü.Hacıbəyli adına
Bakı Musiqi Akademiyasının “Bəstəkarlıq” kafedrasının müdiri, professor Arif Məlikov öz əsərləri ilə
nəinki ölkəmizdə, eləcə də bir çox dünya ölkələrində dinləyici rəğbəti qazanmışdır. Onun yaradıcı işləri
öz rəngarəngliyi, dəyişkən çalarları ilə özünü tanıdır. Bu isə heç də təsadüfi deyil. Bu onun həm də gözəl
rəssam olması ilə bağlıdır. Bəstəkar bəstələdiyi bütün əsərlərə sanki bir məzmun, rəngli bir yaradıcı işin
palitrasını yükləyir.
Arif Məlikov yaradıcılığı boyu bir çox janrlara müraciət etmişdir. Baletlər, simfoniyalar, fortepiano
pyesləri, romanslar və başqa bir çox əsərlər onun yaradıcı yolunu işıqlandırmışdır. Bəstəkar günümüzdə
də öz fəaliyyətini davam etdirir və onun özünəməxsus üslubunu təsdiqləyən əsərlərdən biri də fortepiano
və simfonik orkestr üçün yazdığı konsertdir.
Konsert 2014 – cü ildə yazılmışdır. Bəstəkar bu əsəri sevimli qızı Şirin Məlikovaya həsr etmişdir.
Konsertin 2 illik mövcudiyyəti ərzində 2 ifası olmuşdur. Əsəri ilk olaraq Ü.Hacıbəyli adına Bakı Musiqi
Akademiyasının professoru, Arif Məlikovun tələbələrindən və onun yolunun davamçılarından biri olan
Ceyhun Allahverdiyev VI Ü.Hacıbəyli Beynəlxalq musiqi festivalı çərçivəsində keçirilən konsertdə ifa
etmişdir. Daha sonra isə konserti hazırda Fransada yaşayan, Azərbaycanın əməkdar artisti, Fransa Ali
Beynəlxalq musiqi Akademiyasının direktoru, istedadlı pianoçu Adilə Əliyeva səsləndirmişdir. Onu da
qeyd etmək lazımdır ki, mütəmadi olaraq Fransanın Qayar şəhərində azərbaycanlı pianoçunun adına
beynəlxalq ifaçılıq müsabiqəsi keçirilir.
Ümumiyyətlə bu konserti xarakterizə edərək ona müəyyən bir məzmun yükləsək maraqlı bənzətmə
almış olarıq. Hesab edək ki, bu əsər konsert yox, kiçik həcmli bir xoreoqrafik lövhə, ya da bir baletdir.
Şərti olaraq baletin əsas qəhrəmanı solist, onun rəqibi isə orkestrdir. Əsər klassik konsertin
qanunauyğunluqlarına bir o qədər də uyğun deyil. İlk əvvəl ona görə ki, bu nümunə 1 hissəlidir, forma
baxımından isə sərbəstdir.
Bəstəkar bu konserti yazmaqla sanki bütün yaradıcılığının bir xasiyyətnaməsini təqdim edir.
Əslində bu çox uğurlu bir yaradıcılıq işi hesab olunmalıdır. Çünki Arif Məlikov dəsti – xəttini, onun
musiqi ruhunu duymaq istəyən hər bir dinləyici bu əsərə müraciət edə bilər. Bəstəkar burada həm balet
musiqisi, həm fortepiano pyeslərindən parçaları birləşdirərək bir tandem yaratmış, sanki uzun bir həyat
yolunun “yaradıcılıq salnaməsini” təqdim etmişdir.
Konsertin əvvəldə solistin ifasında atonal üslubda, Şüştər muğamının sədaları ilə kiçik bir giriş
verilir. Allegro moderato kimi xarakterizə olunaraq, 4\4 ölçüdə, forte nüansındadır. Kvintollar, septollar
ilə fortepiano öz solist mövqeyini təsdiqləyir. Forte daha da artaraq cresc vasitəsilə fff qədər yüksəlir və
bu qısa giriş qarışıq bir akkordla tamamlanır. İki xanəlik gərgin bir səslənmədən sonra sanki əsərin
məzmunu özünü göstərməyə başlayır.



Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının doktorantı, pianistka_bma@mail.ru
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Nümunə № 1

Girişin ardınca Andante tempi ilə, mf nüansında, g moll tonallığında həzin bir melodiya eşidilir.
Burada bəstəkar hər 2 və ya 3 xanədən bir ölçünü dəyişir, 4\4 və 3\4 arasıkəsilmədən bir-birini əvəz edir.
Maraqlı məqamlardan biri də odur ki, bu hissənin əvvəlində altı xanəlik bir müddətdə orkestrlə solist tam
olaraq unison şəkildə bir ifa nümayiş etdirir. Fərq sadəcə burasındadır ki, eyni musiqi parçasını solist mf,
orkestr isə p nüansında səsləndirir.
Ümumiyyətlə konsertə diqqətlə nəzər yetirsək görərik ki, burada bəstəkarın diqqət mərkəzində
saxladığı baş qəhrəman məhz solistdir. Əsərin əsas leytmotivini ilk öncə solist səsləndirir. Çox təmiz,
şəffaf, qüsursuz bir mövzu ifa olunur. Sanki “Məhəbbət əfsanəsi” baletinin iki əsas qəhrəmanına yazılmış
“məhəbbət adajiosu”nun əks-sədaları eşidilir. Daha sonra eyni leytmotivi orkestr də nəfəsli alətlərin
ifasında səsləndirir.
Nümunə № 2

Əsərin orta hissəsi bəstəkarın “2 fortepiano üçün skertso”sundan ibarətdir. İki fortepianonun dueti
şəklində dinləməyə alışdığımız əsəri bu dəfə solist və orkestrin təqdimatında eşidirik. Arif Məlikov
skertsonu 1983 – cü ildə bəstələmişdir. Bir il sonra, yəni 1984 – cü ildə isə əsərin ilk ifası həm Moskva,
həm də Bakıda olmuşdur. Allegro guisto kimi xarakterizə olunan hissə 7\8 ölçüdədir. Cəld temp, fərqli
ritmika, sinkopalar çox rəngarəng bir obraz yaradır. Sanki əsas qəhrəmaların məhəbbət mövzusunun
ardınca səhnəyə təlxəklər daxil olaraq çox yüngül xarakterli, cəld və qıvraq bir rəqs nümayiş etdirirlər.
Nümunə № 3

Bu hissə orkestrin ifası ilə başlayır. f nüansında səslənən əskildilmiş septakkord əslində gərgin bir
səslənmə ilə müşahidə olunmalıdır. Lakin cəld temp və sinkopalar sanki oynaq bir ritmi ifadə edir.
Ardından isə solist öz ifasına başlayır. Arasıkəsilmədən eyni notların və eyni akkordların səslənməsinə
baxmayaraq qulağa çox fərqli və rəngarəng bir musiqi aşılanır.
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Ümumiyyətlə bu hissə başdan – başa f, sf, cresc kimi nüanslarla əhatələnib. Bundan əlavə bəstəkar
septakkordlardan, klasterlərdən olduqca çox istifadə etmişdir. Bu səbəbdən hissənin ifası zamanı ifaçının
ən vacib vəzifəsi pedaldan mümkün olduğu qədər az və ustalıqla istifadə etməsidir. Digər tərəfdən isə
orkestrin f, ff, sf-larla dolu əzəmətli ifasına tab gətirə bilməsi üçün bu bölmədə solistdən dəqiq və güclü
barmaqlar tələb olunur. Əsərin bu hissəsində gliss-dan istifadəsi ilə bəstəkar şərti “baletində” sehrli,
nağılvari bir səslənməyə nail olur. Xüsusilə bu gliss-ın orkestr və solistin ifasında növbələşməsi daha
zəngin bir səslənməyə gətirib çıxarır.
Bütün bu qarışıqlıqdan sonra orkestr və solistin ifasında fff nüansında liqalarla bağlanmış klasterin
fonunda solistin si notunun 7\8 ritmində, sinkopik formada təsdiqləməsi və bununla bərabər xanəbəxanə
səsin azalaraq p nüansına çatması artıq hissənin sonlanmasından xəbər verir.
Beləliklə baletin əsas qəhrəmanlarının öz solo ifaları üçün məqam verilir. Başqa sözlə solist üçün 7
xanədən ibarət kiçik bir Kadensiya təqdim olunur. 4\4 ölçüdə f nüansında başlayır, ikinci təkrarı isə pp
səslənir. Burada bir qədər gərgin bir musiqi parçası eşidilir. Bəlkə də bəstəkarın məqsədi də elə sırf bu idi.
Beləki, notların yazılışına diqqət yetirsək sekundaların istifadəsi, alterasiya işarələrinin dəyişkənliyi buna
sübutdur. Kiçik kadensiyanın ardından Andante tempində, 3\4 ölçü ilə orkestrin ifasında mülayim bir
melodiya səslənir. Ardınca bu dəfə 4\4 ölçü ilə mf nüansında solist öz mövqeyini ortaya qoyur. Bu
bölümün maraqlı tərəfi xanə ölçüsünün tez-tez dəyişməsidir.
Sonra yenidən kadensiya başlayır – moderato, 3\4 ölçü, p nüansı. Lakin bu dəfə kadensiya həcm
baxımından bir qədər böyüyərək 12 xanəyədək uzanır. Yenə də gərgin səslənmə, alterasiyanın
dəyişkənliyi diqqəti cəlb edir. Solist öz ifasını vurğu və fermato ilə tamamladıqdan sonra yeni bir mövzu
eşidilir. Əslində bu mövzu da hamıya çox tanışdır. Beləki, bəstəkar yenə də öz yaradıcılığından
bəhrələnərək “ İki qəlbin dastanı” baletindən bir parçanı fortepiano konsertinə əlavə edib. “ Komdenin
arzuları” – məlahətli, incə və dolğun hissiyyatlı bir melodiya. Burada orkestrin rolu sadəcə liqalı
akkordlar vasitəsilə müşayiətdir. Əsas melodiya isə solistin ifasında səslənir. Burada çox incə bir məqam
diqqəti cəlb edir. Mövzuya diqqət yetirsək orada həm triolların, həm də onaltılıq notların bənzər musiqi
parçasını əmələ gətirdiyini görərik. Buna görə də ifaçıdan dəqiq ifa tələb olunur ki, bu fərqliliyi aydın
şəkildə dinləyiciyə ötürə bilsin.
Nümunə № 4

Ardınca solistin iki xanəlik gərgin akkordları ilə mövzu orkestrə keçir. Burada pianoçunun vəzifəsi
isə p nüansında verilmiş arpecio şəklindəki onaltılıq notlarla çox incə bir müşayiətdir. Orkestr sadəcə iki
dəfə mövzunu səsləndirir və yenidən öz yerini solistə təhvil verir. Pianoçu öz növbəsində melodiyanı
ritenuto vasitəsilə pp nüansında bitirir.
Yenidən gərgin temp, qıvraq musiqi, 7\8 ritm və f nüansı səslənir. Yenə də solist öndədir. Lakin az
sonra rəqiblərin mübarizəsi başlayır və mövzunu orkestrlə solist növbəli şəkildə səsləndirir.
Arasıkəsilməz nüans dəyişiklikləri dinamik bir musiqi ərsəyə gətirir və bu bölmə fff nüansında sonlanır.
Fermatonun ardınca gözlənilməz bir yenilik baş verir. Solist 2\4 ölçü ilə, f nüansında tamamilə yeni bir
kadensiya təqdim edir. Getdikcə temp daha da artır, səslənmə daha da gərginləşir. Pasajlar, vurğular,
sekundalar bir – birini əvəz edir. Son olaraq isə kadensiyanın ardından koda verilir. Maestoso kimi
xarakterizə olunur, 4\4 ölçüdə, f nüansındadır. Yenə də əsas diqqət triollardadı. Orkestrdə isə ilk mövzuya
bənzər bir musiqi parçası verilir.
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Nümunə № 5

Əsərin sonunda isə solist yenə də öndədir. Kvintollar və septollarla verilən pasajın ardından solistin
sekundalarla, xromatik şəkildə təqdim olunan akkordları səslənir. Son olaraq fff nüansında həm pianoçu,
həm də orkestr klaster akkord ifa edir və bu fonda solist əsərin əvvəlində səslənən kədərli, incə
melodiyanı son olaraq p nüansında səsləndirir. Konsert pppp ilə tam sakit, hüzurlu bir formada
tamamlanır.
Son olaraq Arif Məlikovun fortepiano konsertini xarakterizə etsək aşağıdakı nəticəni almış olarıq.
Əsər klassik konsert janrının qanunauyğunluqlarından kənardır, 1 hissəlidir. Sona doğru solistin ifasında
3 dəfə kadensiya verilir. Bəzi məqamlarda major və minor tonallıqları aydın formada verilsə də muğam
ünsürlərinə də rast gəlmək mümkündür.
Konsert rəngarəng çalarlar, həzin hisslərlə dolu bir musiqi nümunəsidir. Bu konserti öz repertuarına
salmaq istəyən pianoçu əvvəlcə öz imkanlarını nəzərdən keçirməlidir. Əsər texniki baxımdan bir çox
fərqli üsullarla zəngindir. Həmçinin melodiklik, lirika baxımından da çox dolğun bir musiqidir. Ona görə
də solist həm texniki imkanlara malik, həm də çox hissiyyatlı bir ifaçı olmalıdır.
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OSMANLI DÖVLƏT TƏCRÜBƏSİNİN MOSKVA ÇARLIĞINA TƏSİRİ
Dos. Dr. R.İ. İSMAYILOV
Xülasə:Məqalə Osmanlı dövlət təcrübəsinin mərkəzləşdirilmiş Rus dövlətinin formalaşmasına təsirindən
bəhs edir. Bu dövrdə həyata keçirilmiş islahatlar, o cümlədən dövlət idarəçiliyində, məhkəmə və hüquq
sahəsində Osmanlı təcrübəsindən geniş istifadə edilməsi haqda yetərincə faktların şərhi verilir.
Açar sözlər: A.Y.Krımski, İ.Peresvetov, Osmanlı dövləti, Sultan Süleyman Qanuni, Moskva çarlığı, Çar IV
İvan, dövlət quruculuğu, islahatlar
Influence of Ottoman State Traditions to Moscow State
Abstract: The article considers influence of Ottoman traditions in building of Russian state. Reforms of the
first Russian tsar in the sphere of governance, along with judicial and legal spheres are researched on the
basis of facts demonstrating influence of the Ottoman experience.
Key words: A.Y.Krimsky, I.Peresvetov, Ottoman state, Sultan Suleyman the Magnificent, Tsardom of
Muscovy, Tsar Ivan IV, state building, reforms

«Həddi-buluğa çatan IV İvan çarlıq taxtına oturdu və mütləqiyyət üsul-idarəsini möhkəmləndirmək
üçün hər şeyi etdi…IV İvan zamanında keçirilən yerli idarəçilik, hərbi və məhkəmə islahatları ölkənin
sonrakı inkişafına böyük təsir göstərdi. Onun dövründə Rus dövlətində mütləqiyyət üsul-idarə forması
birdəfəlik bərqərar oldu» [Колыванов: 2010, s. 3]
İstifadəsi mümkün olan rus tarixinə aid əsərlərdə müəlliflər bir qayda olaraq Rus dövlətinin
qurulması yolunda baş verən bütün mütərəqqi hadisə və məqamları yerli və daxili amillərlə
əlaqələndirirlər. Xarici amil isə Qızıl Orda və onun rus xalqının başına gətirdiyi, - rus müəlliflərinin dili
ilə desək, - bəlalardır. Təbiidir ki, birincisi, - daxili, - amilə heç bir etiraz ola bilməz. Qızıl Orda amilinə
gəlincə, bu haqda artıq müəyyən obyektiv əsərlər yazılmışdır və yeniləri də meydana çıxmaqdadır.
Bunlardan yalnız birini - müəllifi professor F.S.Sibaqatullin olan «От Атиллы до Президента» adlı əsəri
[Сибагатуллин: 2008, s.3, 11-204] xatırlatmaq istərdik.
Lakin bununla yanaşı başqa bir xarici amil də vardır ki, rus tarixçiləri onun varlığı haqqında bir
qayda olaraq susurlar. Bunun üçün gəlin keçmişə müraciət edək: bir müddət Rusiyada yaşamış ingilis
diplomat C.Fletçer XVI əsr Moskva çarlığının hərbi, inzibati-idarəçilik və maliyyə sistemi haqqında
müfəssəl məlumat verən bir əsər yazmışdır və belə qənaətə gəlmişdir ki, buradakı idarəçilik tərzi eyni ilə
türklərdə (Osmanlı dövlətində – müəl.) olduğu kimidir [Флетчер:1906, s. 4, 25]. C.Fletçerdən öncə isə
yenə onun həmvətənlisi,Rusiyaya dəniz yolunu kəşf etmiş R.Çenslor Moskva haqqında yazdığı
xatirələrində bir məqamı xüsusilə vurğulayır ki, malikanə sistemi sayəsində Moskva hökmdarının böyük
sayda cəsur hərbçiləri var [Английские путешественники: 1937, s.5, 61]. Və nəhayət, rus alimi
akad.A.Y.Krımski 1910-cu ildə Osmanlı tarixinə dair nəşr etdirdiyi əsərinin sonuna bir əlavə etmişdir: «О
туркофильстве» Европы и Московской Руси XIVв. - XVI əsr Avropasında və Moskva Rusiyasında
«türk heyranlığı» (Крымский: 1910, s. 151-164). Hələ buna qədər başqa bir rus alimi D.P.Yeqorov 1907ci ildə Moskva Universitetində «Идея турецкой реформации» XVI века - XVI əsr «türk
reformasiyası» ideyası» mövzusunda A.Y.Krımskinin sözləri ilə desək, «maraqlı mühazirə» oxumuşdur
[Крымский: 1910, s. 151]. Elə həmin ildə bu mühazirə dövrün mötəbər nəşri «Русская Мысль»da
yayımlanmışdır [Егоров: 1907, s.1-13]. Yeri gəlmişkən, A.Y.Krımskinin etirafına görə, o, bu məqalənin
Avropa ilə bağlı materiallarından yararlanmışdır [Крымский: 1910, s.15].
A.Y.Krımski yazır ki, XVI əsrin əvvəllərində Sultan Qanuni Süleyman (1520-1566) dövründə
Osmanlı dövləti öz yüksəlişinin zirvəsinə çatmış və Avro-Afro-Asiya coğrafiyasında hegemon rola sahib
olmuşdu. Bu durum yaxın və uzaq qonşuları dərindən ilgiləndirdi. Onlardan kimisi hər an baş verə
biləcək türk hücumu, ölkəsinin işğala məruz qalacağı və onun nəticələri haqqında düşünür, kimisi də
işğalın olmasını saf və təmiz ürəklə arzu edirdi. Eyni hal katolik avropalılar üçün daha xarakter idi və
«onlar inanırdılar ki, osmanlıların gəlişi ilə papalığın və orta çağ sosial quruluşunun zülmündən əzab
çəkən Avropada islahatlar baş verəcəkdir» [Крымский: 1910, s. 151-152]. Pravoslav coğrafiyasına,
xüsusilə də pravoslavlığın dayağına çevrilmiş Moskva dövlətinə gəlincə, burada 1453-cü ildə
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Konstantinopolu türklərin fəth etməsindən sonra Osmanlı dövlətinə olan nifrətin, ədavətin həddi-hüdudu
yox idi. Həmin məsələdə Bizansın çöküşündən sonra Moskvaya qaçmış yunan mitropolit və patriarxlar
misilsiz rol oynamışdılar. Bu ovqatın göstəricisi idi ki, «Çarqardın, - ruslar İstanbulu belə adlandırırdılar,
- allahsız Tur çarı tərəfindən tutulması haqqında» dastan yaranmışdı və onun məğzi türklərə qarşı kin və
küdurətdən başqa bir şey deyildi.
Maraqlıdır ki, IV İvanın dövründə Osmanlı dövləti və sultanına münasibətdə yeni bir meyl də
yarandı, rus cəmiyyətində mövcud antitürk ovqatına alternativ olaraq türk heyranlığı meydana çıxdı. Hər
iki meylin carçıları antitürk Maksim Qrek və türkofil İvan Peresvetov dövrün məşhur və tarixi simalarına
çevrildilər [İsmayılov: 2012, s.5-10].
A.Y.Krımski İvan Peresvetovu Batı Avropanın türk idarəçilik sisteminə olan heyranlığını
Pravoslav Moskvaya gətirən, onu təbliğ və təşviq edən şəxs adlandırmışdır . O, mənşəcə Litva kökənli idi,
Moskvaya 1536-cı ildə Polşadan gəlmişdir. Buna qədər isə üç il Macarıstan kralı Yanoş Zapolyanın
(1526-1540) [Новичев:1963, s.87; Maksudoğlu: 2011, s.269;] sarayında, yenə üç il müddətində Moldova
voevodasının iqamətgahında xidmət etmişdir. Sonralar isə daha üç il çex kralının sarayında çalışmış və
keçən müddət ərzində həm türklərlə yaxın münasibətdə olmuş, həm də Batı Avropanı tanımışdır. Yeri
gəlmişkən vurğulamaq istətdik ki, A.Y.Krımski İvan Peresvetovun vətəni Litvanı da Batı Avropa
ovqatının, o cümlədən oradakı türk heyranlığının asanlıqla və azad şəkildə gəldiyi və yayıldığı ölkələrdən
sayırdı.
İvan Peresvetovun həyatının Moskva dövrünə gəlincə, o burada xeyli yaşadığı zaman ərzində
Osmanlı dövləti və sultanları, özəlliklə də Sultan Qanuni Süleyman (1520-1566) və Sultan Fateh II
Mehmet (1441-1481) haqqında publisist əsərlər yazır, onların dövlət quruculuğu sahəsində gördüyü işləri
yüksək qiymətləndirir, digərlərinə örnək olacaq ideallar təcəssümü kimi dəyərləndirirdi. Bu əsərlərdən
biri «Çar İvan Vasilyeviçə (III İvan –müəl.) mədhiyyələr yazan Volos voevodu Pyotr haqqında dastan»,
digəri isə Tur (türk – müəl.) çarı Maqmet (Sultan Fateh II Mehmet – müəl.) haqqında dastan» adlanır.
İvan Peresvetov 1548-1549-cu illərdə həmin əsərləri gənc çar IV İvana təqdim etmişdir. Eyni
zamanda o, ayrıca olaraq çara müraciət məktubları da ünvanlamış və orada ölkənin bütün problemlərinin
çözülməsi üçün türk sultanlarının yolu ilə getməyi məqbul saydığını bildirmişdi. Bu sahədə İvan
Peresvetov üçün canlı və ideal örnək həmin dövrdə fəthləri və islahatları ilə müasirlərini riqqətə gətirən
Sultan I Süleyman idi. O, böyük sevgi ilə Sultan II Mehmeti də adil hökmdar kimi vəsf edirdi: İvan
Peresvetov yazırdı ki, bu sultanlar haqqı və ədaləti tapdalayan məmurlarla olduqca amansız davranmış və
bununla da ölkədə ədaləti bərqərar edə bilmişlər. Dövlət xəzinəsini dağıdan məmurlar məhkəmələrdə
cavab verir və ən ağır cəzalara məhkum olunurdular. Onlar əlləri ilə etdiklərinə başları ilə cavab
verirdilər. Qeyd edək ki, Osmanlı sultanlarının «heç bir cinayəti cəzasız qoymadıqları» batılı
tədqiqatçılar tərəfindən də xüsusi vurğulanmışdır [Лемб: 2010, s. 236; Jorg: 2011, s.16-17]. Sultanlar
qoyduqları ədalətli qayda-qanunların ədalətli icrasına önəm verirdilər. Əyanlara, paşalara, valilərə
deyirdilər ki, xalqı qorxu içində saxlasanız, ölkədə ədalət olmaz və hökmdarın idarə etdiyi məmləkətin
halı yüyənsiz ata minmiş adamın halına bənzər .
İvan Peresvetovun bir sıra digər fikir və mülahizələrindən bəhs edən A.Y.Krımski onlar haqqında
düşüncələrini belə yekunlaşdırır: İvan Peresvetova görə «nümunəvi türk ədaləti ilə müqayisədə rus
gerçəkliyi olduqca pis görsənir». Böyük, güclü, şöhrətli və hər şeylə zəngin Moskva çarlığı kimi bir
ölkədə ədalət varmı?... Xristian dini mərhəmətlidir, kilsələrin gözəlliyi ilə böyükdür, ancaq ədalət
yoxdur . Əgər «əsl din olan xristianlığa türk ədaləti də [qarışsaydı], onda onlarla mələklər danışmış
olardı . Odur ki, çar IV İvan hər bir hərəkətində, nəinki daxili işlərdə, həm də xarici işlərdə «zəhmli»
(yavuz – rusca qroznıy) və mütləq hakimiyyət sahibi olan türk sultanlarına bənzəməlidir. İstər öz
təbəələri üçün, istərsə də qonşular üçün zəhmli olmalıdır: çar mülayim və fağırdırsa, onun çarlığı yoxsul
olar, şöhrəti də aşağı düşər. Çar zəhmli və müdrik olarsa, onun çarlığı genişlənər, adı hər yerdə şöhrətlə
anılar [Крымский: 1910, s. 162].
Sonucda A.Y.Krımski belə qənaətə gəlmişdir ki, İvan Peresvetovun IV İvana ünvanladığı
müraciətnamələr, rus dövlətinin qurulmasında Osmanlı sultanlarının təcrübəsindən yararlanması barədə
tövsiyələri hədər getməmişdir. Çar İvan Peresvetovun fikirlərinə önəm vermişdir. Hələ Qroznı olmayan
IV İvana türk sultanı kimi zəhmli, - rusca: qroznıy, - həm də ədalətli, qətiyyətli və düşmənə qarşı amansız
olmaq tövsiyələri onun xoşuna gəlmişdir [Иловайский: 1890, s. 687].
İvan Peresvetovun söylədikləri həmin dövrdə hüdudsuz mütləqiyyət tərəfdarı olan Moskva
əyanlarının da ürəyincə idi. Bu səbəbdən onun «Mehmet haqqında» dastanı XVI əsrin salnamələri
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siyahısına salındı, başqa sözlə desək, Rusiya «türk heyranlığı»ndan kənarda qalmadı. Bu öz ifadəsini
yalnız IV İvanın Qroznıy, - Yavuz, - adlanmasında deyil, daha çox mərkəzləşdirilmiş ümumrus
dövlətinin quruluşunda, demək olar ki, Osmanlı təcrübəsinin təkrarlanmasında tapdı. Osmanlı
sultanlarının dövlətçilik təcrübəsi ruslar üçün bir örnək və bir meyar oldu.
Bütün bu deyilənlərdən sonra düşünürük ki, məqaləmizin əvvəllərində rus tarixçilərinin haqqında
susduqları bir xarici amilin də, - «mərkəzləşdirilmiş rus dövlətinin quruluşunda Osmanlı dövləti
təcrübəsinin yeri və rolu», - olduğu aydınlaşdı. Bunu hələ XVI əsrdə İ.Peresvetov arzuladı və ona
qovuşdu, C.Fletçer, R.Çenslor və başqaları öz gözləri ilə gördülər və qələmə aldılar.
Rus tarixçiləri isə bu gerçəkliyə uzun zaman hətta məhəl belə qoymadılar. Onların nəzərində
Osmanlı sultanı pravoslav Rusiyanın böyük düşməni idi və osmanlılarla hər hansı bir əlaqənin [varlığını]
etiraf [etmək] cinayətin etirafına bərabər idi. Bir neçə yüz il keçdikdən sonra bütün bunlar zamanın
dumanına büründü və gözəgörünməz oldu. İmkan yarandı ki, «görmək istəmədiyin şeyə heç məhəl də
qoymayasan» [Нефедов: 2001, s.71].
Qeyd edək ki, türk araşdırmaçıların Osmanlı tarixinə həsr olunmuş tədqiqatlarında da, qismən haqq
qazandırılsa da, haqqında danışılan məsələyə toxunulmadığını gördük. Yalnız Akdes Nimət Kuratın
«Rusiya tarihi» adlı əsərində «Moğol-Türk hakimiyyətinin Ruslar üzərindəki təsiri»ndən, az da olsa, bəhs
edilmişdir, IV İvanın fəaliyyəti ilə bağlı İvan Peresvetov da xatırlanmışdır. Onun həyatının bəzi məqamlarını qısaca qələmə almış müəllif fikirlərini belə yekunlaşdırmışdır: «… Osmanlı Devlet nizamı, devlet
idaresi, böyük Sultan Fatih Mehmet, Peresvetov tarafından Korkunç İvan’a bir örnek olarak tavsiye
edilmiştir. Bu siyasi, publisist risalelerde ireli sürülmüş fikirlerin bazılarının Çar İvan tarafından nazarı
itibara alındığı bilinmektedir» [Kurat: 2010, s.189].
A.N.Kuratın belə bir elmi düşüncəsini də diqqətə çatdırmaq istərdik ki, o, Kiyev Rusiyasındakı
qanunların əski varyaq-rus örf və adətləri və sonralar Bizans qanunlarının təsiri ilə meydana gəldiyini
söyləyir, «Russkaya Pravda»nın həm varyaq-rus, həm də bəzi yerli slavyan xüsusiyyətlərini ehtiva
etdiyinin göründüyünü yazır. Kiyev Rusiyasının tənəzzülə uğramasından sonra rus knyazlarının qanun
işlərinə artıq əhəmiyyət vermədikləri qənaətində olan tarixçi «Kormçaya Kniqa» adıyla tanınan və
Bizansda istifadə olunan kilsə və sivil qanunlarının bolqarcaya tərcüməsinin yalnız 1262-ci ildə
metropolit Kirill tərəfindən Rusiyaya gətirildiyini söyləyir. Əlavə edir ki, bu qanunlar məcəlləsinin rus
hüquq həyatına təsiri böyük oldu. Bizans qanunlarından bəziləri və «Kormçaya Kniqa»nın da müəyyən
hissələrindən istifadə olunmaqla «Doğruluğun ölçüləri - Merila Pravedneqo» adıyla rusca bir qanun
külliyyatı tərtib olundu .
Lakin, «III İvan Moskva knyazlığını böyük bir Rusiya halına gətirdikdən sonra qanunların tərtibi
işinə də əhəmiyyət verildi. Onun əmri ilə Vladimir Gusev adlı bir diyak (katib) əski rus qanunlarından
istifadə etməklə 1497-ci ildə bir kitab hazırladı. O, III İvan qanunnaməsi (Sudebnik) kimi tanınırdı və
məzmunu həmin dövr rus həyatının örf və adətlərinin bolluğu ilə xarakterikdir. Onun maddələrində hər
hansı bir moğol təsiri aramaq imkansız görsənir».
Bununla yanaşı A.N.Kurat onu da qeyd edir ki, «Rusiyada 250 il qədər sürən «moğol-türk
hakimiyyəti»nin istər-istəməz rus tarixinə təsir yapacağı aşkardır: bunun ən böyük izlərini siyasi sahədə
görürük» [Kurat: 2010, s. 135]. 1240 ilə 1430-cu illər arasında 130 rus knyazının «Orda»ya, yəni xanların
ordugahlarına getdikləri bilinir. Bunlardan bir çoxu illərcə [orada] qalırdı. Ordayı ziyarətləri əsnasında
xanın necə mütləq hökmdar olduğunu yaxından görürlərdi; zatən «xan» rus təbiriylə «çar» idi. Rus
tarixində «çar» adı öncə Altın Orda xanlarına verilən bir isimdir. Həqiqi hökmdar örnəyi iştə bu Altın
Orda xanlarıdır. Moğol xanlarının, moğol böyüklərinin rus yurdundan alıb gətirdkiləri rus qızlarından
sərfi nəzər, rus knyazları da moğol qızları ilə evlənirdilər. Moskva knyazı Yuri Daniloviçin arvadı Özbək
xanın bacısı idi. Novqorod və Yaroslavl knyazlarının arvadları da moğol mirzələrinin qızları idilər. Rus
boyarlarından bir çoxunun da moğol qızları ilə evləndikləri bəllidir. Bu surətlə rusların yüksək təbəqəsi
«tatarlaşmaqda» idi. «Tatarlaşma» hərəkatında ən mühüm cəhət də Altın Ordadan və sonrakı Kasım,
Qazan və Krım xanlıqlardan bir çox «moğol-türk» böyüyünün rus knyazlarının xidmətinə girərək,
ortodoksluğu kabul və ruslaşmaları olmuşdur. Rus tarixində mühüm rol oynayan 130 boyar ailəsinin
«tatar» (türk) mənşəli olduğu məlumdur… Onlar Moskva knyazlığına özləri ilə birlikdə «moğol-türk
dövlət təşkilatı» sistemini də gətirmişdilər və Moskva knyazlığında bu sistemin tətbiqində… qanlarında
olan «təşkilatçılıq» qabiliyyəti və «enerji»yi rus dövlətinin böyüməsi işində sərf etmişlər və Böyük
Rusiyanın qurulmasında mühüm rol oynamışlardır» [Kurat: 2010, s. 136].
Osmanlı dövlətçilik ənənələrinin təsirinə gəlincə, bu baxımdan Rusiyada malikanə sisteminin
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meydana gəlməsi xüsusi önəm daşıyır. Rus tarixçiləri onun XV əsrin sonlarından yarandığını söyləsələr
də [Веселовский: 1947, s.298], inkişaf və genişlənməsini IV İvanın adı ilə bağlayırlar. Bu sistemə görə
hərbçiyə xidməti müqabilində kəndlilərlə birlikdə torpaq sahələri verilirdi. Ancaq həmin torpaq sahəsi
dövlət mülkiyyəti olaraq qalırdı, oradan toplanan vergi isə muzd sifətilə hərbçiyə çatırdı. Hərbi başçılar,
boyarlar və voevodlara 1500 desyatin, xidmətə yeni başlayan hərbçiyə, muzdlu xidmətçi və ya hərbçi
xolopa 150 desyatin ( təqribən 10 kəndli təsərrüfatı) –torpaq verilirdi.
Bu sistemin tətbiqi sayəsində IV İvan 100 minlik süvari orduya sahib oldu. Rusiyaya qədər bu
sistem yalnız Osmanlı dövlətində var idi və həmin torpaq sahələri timar adlanırdı. Belə ki, 1368-ci ildə
Sultan I Murad (1359-1389) fəth edilmiş torpaqların dövlət mülkiyyəti sayılması və 1375-ci ildə isə
xidmətə görə hərbçilərə len-pay torpaqlarının paylanması haqqında qanunlar verdi. Qeyd edək ki, bu
sistem islam dünyasında yeni deyildi və xeyli əvvəllərdən mövcud idi. Lakin onun dünyəvi qanunlarla
təsbit edilməsi və torpağın sahəyə görə deyil, gəlirə görə müəyyənləşdirilməsi yeni bir hadisə idi. Bu
baxımdan Sultan I Murad Osmanlı dövlətində ilk qanun verən hökmdar sayılırdı [Sevinç: 1978, s.42-43].
II Murad (1421-1451), Fateh Mehmet (1451-1481), özəlliklə də I Səlim (1512-1520) və I Süleyman
(1520-1566) dövründə mükəmməl forma almış bu sistem IV İvan dövründə Rusiyada eyni ilə tətbiq
olundu. Yeganə bir fərq var idisə, o da Osmanlıda torpaq gəlirə görə verilirdi, Rusiyada sahəyə görə –
desyatinlə verilirdi. Ancaq nəticədə hər iki dövlətdə eyni dərəcəli hərbçi eyni miqdarda gəlirə sahib
olurdu. 1539-cu il islahatına görə rus kopeykası çəkisinə görə akçaya bərabər edildi, 1000 akça 10 rubl
oldu. Bir desyatindən alınan gəlir 12 rubl idi və bu o demək idi ki, ən az gəliri 20 000 akça olan türk
hərbçisi ilə ən az torpaq sahəsi olan rus hərbçisinin gəliri təqribən eyni idi.
Bu cür oxşarlıq mərkəzləşdirilmiş rus dövlətinin qurulduğu dövrdə idarəçilik, məhkəmə və hüquq
sahələri üzrə qəbul edilmiş bütün qanunlar üçün də xarakter olmuşdur. İstər III İvan dövründə tərtib
olunmuş «Qanunnamə- Sudebnik», istərsə də onun 1550-ci ildə IV İvan tərəfindən yeniləşmiş variantı
söylədiklərimizi təsdiq edə bilər. Ən azı ona görə ki, həmin qanunnamələr, araşdırmaçıların dili ilə desək,
Osmanlı dövlətindən əxz edilmiş islamın ənənəvi ədalət ideyasına uyğun tərtib olunmuşdur. Təbiidir ki,
bütün bunların hamısına bir məqalə çərçivəsində sadəcə toxunmaq belə mümkün deyildir və onların
araşdırmaçılar tərəfindən müqayisəli-tarixi üslubda tədqiqinə böyük ehtiyac vardır.
Sonda onu da vurğulamaq istərdik ki, Doğunun zəngin sivilizasiyalar tarixini bilmədən və dərk
etmədən Rusiya tarixinin həqiqətlərini tam və bütöv şəkildə öyrənmək mümkün deyildir və əks halda,
opponentlər qarşısında davam gətirmək çox çətin olacaqdır.
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СӘНДІК ҚОЛДАНБАЛЫ ӨНЕРІ НЕГІЗІНДЕ СТУДЕНТТЕРДІҢ
ЭСТЕТИКАЛЫҚ ТАЛҒАМЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУ
Профессор Рахия ДАРМЕНОВА
Аннотация:Қасиетті қазақ халқының қолөнерінің тарихы тым тереңде. Ол кеңбайтақ жерімізді
мекендеген сақ, үйсін, қыпшақ, ғұн, қарлұқ тәрізді көне түркі тайпаларының мәдениетінен арқау
алады. Қазіргі Қазақстан жағдайындағы жалпы білім беретін мектеп пен педагогикалық жоғары оқу
орындарының оқу-тәрбие процестерін жетілдіруде ұлттық мұраға назар аударуымыз орынды. Қазақ
халқының эстетикалық асыл қасиеттері, арман-мүдделері, тыныс-тіршілігі қазақ сәндік қолданбалы
өнерінен бастау алады. Оқу-тәрбие процесінде студенттерді қол өнерге тәрбиелеп оқытуда олардың
талғамын арттырып, сұлулыққа, тазалыққа үйретіп, адамзат қоғамында бұрын соңды жасалған мәдени
мұраны жүйелі меңгеру және оны игеру жолдары қарастырылады.Оқытушы эстетикалық тәрбие
арқылы жеткіншектің сезім мүшелерін тәрбиелеп, қабілеттерін күшейтіп, өнер шығармаларын
эстетикалық тұрғыдан ұғынуға бағыттайды және оның ойлап-қабылдауына аса мән береді. Өйткені,
«Ойлампаздық қасиеті өсіп жетілмеген адамның тамаша сұлу, көркем заттарды қабылдауы нашар
болады». Қолөнер бұйымдарын талапқа сай жасау бірнеше пәндерді (композиция, компьютерлік
графика, сурет, сызу, дәстүрлі материалдарды көркемдеп өңдеу) біріктіре ізденіп, қолданумен ғана
жүзеге асырылады. Сәндік-қолданбалы өнер сабағында ғана студенттер сәндік қолданбалы өнердің
тарихи және теориялық даму үрдісі жөнінде тереңірек білім алып, көркем шығарманы талдауға және
ол туралы өз пікірін сауатты жеткізе білуге үйренеді. Жас жеткіншектердің білімін жетілдіріп, ақылой санасын дамытуға игі әсер етумен бірге өнердегі басты мақсаттардың бірі - көңіл-күй мен сезім
тереңдігін дамытудағы, яғни эмоционалды тәжірибені арттырудағы қосқан үлесіне, рухани
мәдениетімізді меңгертуге, адамгершілік және көркемдік тәрбиенің тиімді жолын ашуға табиғи
жағдай тудыру.
Тірек Сөздер: Қолөнер, эстетика, сәндік қолданбалы өнер
Formation Of Aesthetic The Tastes Of Students On The Basis Of Decorative And Applied Arts
Abstract:The main role of Kazakh crafts and goal objectives are considered in this article. Using Kazakh
crafts teachers try to form aesthetic tastes of students at the universities. The being of Kazakh people, the
samples of crafts, wealth of arts is discussed. History of arts and crafts of the Kazakh people are very deeply.
It originates from a genetic linkage of the Kazakh society with the predecessors - ancient juice, yusyns,
kyungay-hangars, Turkiye people and kipchaks, perhaps, in anything another don't find fuller confirmation as
in the preservation fact at Kazakhs it is archaeological traced anthropological types - elements of material
culture, art, craft of the ancestors.We have to pay special attention to national heritage in improvement of
teaching and educational process in the highest pedagogical educational institutions and comprehensive
schools in a present condition of Kazakhstan. Esthetic precious qualities of the Kazakh people, dream and
interests, existence originates from applied art. In educational process, training students to decorative art we
develop their taste to beauty and purity, it is considered ways and system development of a cultural heritage
in human society. The teacher pays special attention to feeling of charm of the teenager on the basis of
esthetic education, strengthens ability and directs to understand from the esthetic party to compositions of
arts.
Keywords: Crafts, aesthetics, decorative and applied arts

Қасиетті қазақ халқының қолөнерінің тарихы тым тереңде. Ол кеңбайтақ жерімізді
мекендеген сақ, үйсін, қыпшақ, ғұн, қарлұқ тәрізді көне түркі тайпаларының мәдениетінен арқау
алады. Қазіргі Қазақстан жағдайындағы жалпы білім беретін мектеп пен педагогикалық жоғары
оқу орындарының оқу-тәрбие процестерін жетілдіруде ұлттық мұраға назар аударуымыз орынды.
Қазақ халқының эстетикалық асыл қасиеттері, арман-мүдделері, тыныс-тіршілігі қазақ сәндік
қолданбалы өнерінен бастау алады.Оқу-тәрбие процесінде студенттерді қол өнерге тәрбиелеп
оқытуда олардың талғамын арттырып, сұлулыққа, тазалыққа үйретіп, адамзат қоғамында бұрын
соңды жасалған мәдени мұраны жүйелі меңгеру және оны игеру жолдары қарастырылады.
Оқытушы эстетикалық тәрбие арқылы жеткіншектің сезім мүшелерін тәрбиелеп,қабілеттерін
күшейтіп, өнер шығармаларын эстетикалық тұрғыдан ұғынуға бағыттайды және оның ойлапқабылдауына аса мән береді. Өйткені, «Ойлампаздық қасиеті өсіп жетілмеген адамның тамаша
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сұлу, көркем заттарды қабылдауы нашар болады». Қолөнер бұйымдарын талапқа сай жасау
бірнеше пәндерді (композиция, компьютерлік графика, сурет, сызу, дәстүрлі материалдарды
көркемдеп өңдеу) біріктіре ізденіп, қолданумен ғана жүзеге асырылады. Сәндік-қолданбалы өнер
сабағында ғана студенттер сәндік қолданбалы өнердің тарихи және теориялық даму үрдісі
жөнінде тереңірек білім алып, көркем шығарманы талдауға және ол туралы өз пікірін сауатты
жеткізе білуге үйренеді. Жас жеткіншектердің білімін жетілдіріп, ақыл-ой санасын дамытуға игі
әсер етумен бірге өнердегі басты мақсаттардың бірі - көңіл-күй мен сезім тереңдігін дамытудағы,
яғни эмоционалды тәжірибені арттырудағы қосқан үлесіне, рухани мәдениетімізді меңгертуге,
адамгершілік және көркемдік тәрбиенің тиімді жолын ашуға табиғи жағдай тудыру.
Оқыту процесі шығармашылық тұрғыда, тәрбиелік сипатта болу керек, ал жасалған
бұйымдардың ұлттық колориті қанық, көркемдік құндылығы және жасалу сапасы жоғары,
функционалды және эстетикалық талаптарға сай, қоғамға пайдалы болу қажет.
Жеке адамның шығармашылық қабілетін, суреткерлік қиялын түсіне білу қасиетін
арттыруда проблемалы жағдайлар тудыру; өз бетінше ойлай білу; көркем шығармаға, құбылыстар
мен бағыттарға
салыстырмалы талдаулар жасай білуге үйрету педагогикалық үрдістің
біртұтастылығы мен жүйелілігін құрайды. Осы тұрғыдан қарағанда оқытудың мазмұндық және
процесуалдық жақтарының бірлестігін ескере келе, ұлттық тәрбие беру мақсатында мынандай
мәселелерге ерекше көңіл бөлуіміз қажет:
- оқыту әдістемесін дайындау барысында ұлттық мінез-құлқына жақын, оның дамуына
әсерін молынан тигізетін әдіс-тәсілдерді таңдап алу;
- қосымша оқу-әдістемелік құралдарға баланың ұлттық сана сезімін оятатын, талғамын
қалыптастыратын, қазақ халқының тарихы, әдебиеті, мәдениеті, дәстүрімен таныстыратын
материалдарды барынша мол енгізу;
- осылардың ішінен қазіргі уақыттың талабына сай келетін ата-дәстүрлерді таңдап алу және
олардың деңгейін көтеруді көздеу және т.с.с.
Халықтың рухани танымын, эстетикалық талғамын қалыптастыру үшін жинақталған аса
бай рухани игіліктерді игеріп, танымай тұрып, ілгері аттау мүмкін емес. Көзбен көріп, сенудің
адам үшін маңызы зор. Білімге кім-кімде қол жеткізе алады. Бірақ меңгерген білімді практикамен
байланыстырып, тәжірибеге енгізу, шеберлікке икемделуге, шебер болуға әркімнің қабілеті әр
түрлі болып келеді, бәрі бірдей емес. Дегенмен, бұған оқытушының ықпалы мол. Бұл педагогтан
көп уақытты, ізденісті талап етеді. Ол үшін мұражайларға, көрмелерге жиі барып, шеберлердің
шығармашылық туындыларының құпия сыры мен мазмұн-мағынасына үнемі үңіліп отыру тиімді
болмақ. Қазақ қолданбалы өнері негізінде студенттердің эстетикалық талғамын қалыптастырустуденттердің кәсіби даярлығын жетілдіру басты міндеттердің бірі.
Қазақстандағы жалпы білім беретін мектеп пен педагогикалық жоғары оқу
орындарының оқу-тәрбие процестерін жетілдіруде ұлттық мұраға ерекше назар аударуымыз
орынды. Қазақ халқының эстетикалық асыл қасиеттері, арман-мүдделері, тыныс-тіршілігі қазақ
сәндік қолданбалы өнерінен бастау алады. Осы қазақ қолөнеріне мазмұнды сипаттама беру
олардың эстетикалық тәрбиедегі мүмкіндіктерін және бүгінгі жоғарғы оқу орындарында оларды
қандай бағыттар мен педагогикалық шарттар арқылы жүзеге асыруға болатындығын саралап
көрсетуімізге көмектеседі.
Қазақстан жеріндегі қолөнердің көне заманнан келе жатқанына нақты айғақтар:
Павлодар өңіріндегі Досыбай жартасынан табылған бейнелер, Өскемендегі жазбалар мен Ұлытау
жартасындағы суреттер, Кригельді өзені аңғарынан табылған керамикалық қазындылар. Қазақ
халқының қолөнері ерте кезден ақ әлемдік мәдениеттің көрнекті қайраткерлерін қызықтырған.
Геродот тіпті былай деп жазып қалдырған: «Олардың барлық заты алтын мен мыстан жасалған.
Жайдың металдан істелген бөлшектері, оғы, айбалталары мыстан істелген. Бас киімдері мен белдік
әшекейлері түгелдей алтыннан жасалған. Сондай-ақ, ат омырауындағы өмілдіріктер де мыстан
соғылып, жүген сулығы, ауыздығы тағы да басқа бөліктері түгелдей алтынмен әшекейлендіріліп,
безендірілген».
Оқу-тәрбие процесінде студенттерді көркем өнерге тәрбиелеп оқытуда олардың талғамын іс
жүзінде арттырып, сұлулыққа, тазалыққа үйретіп, адамзат қоғамында бұрын соңды жасалған
мәдени мұраны жүйелі меңгеру және оны игеру жолдары қарастырылады. Біздің ұлттық тәрбие
берудегі негізгі міндеттердің бірі – жас ұрпақтың санасына туған халқына деген құрмет пен
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мақтаныш сезімін ұялатып, ұлттық рухты сіңіру, сондай-ақ тілі мен әдебиетін, тарихы мен өнерін
қастерлеп, салт-дәстүрін меңгерту болып табылады.
Қазақ қолөнерінің өзіндік табиғатын қарастыру бағытында өзіне тән ерекшелігін
мойындаумен бірге, Қазақтан территориясының әр бөлігінде жасалған түрлі өнер
шығармаларының айырмасын жергілікті жерге тән қоршаған орта тудырған ерекшеліктерден
байқауға болады. Мысалы, Батыс Қазақстан өңірінде жасалған зергерлік бұйымдардың ою-өрнегі
ірі, бедер сызықтары қатаң. Бұл оған салмақты, асқақ та салтанатты сипат береді. Оңтүстік
өлкедегі бұйымдардың ою-өрнек нақышының ерекше көптүрлілігі және салпыншақтар мен алтын
жалатқан бөлшектерді жиі қолданатындығы байқалады. Ал ою-өрнек пішіндері ойнақы, сыртқы
сызықтары бір-бірімен икемді үйлесім тауып, күрделі композициялық түзілімде әр түрлі киыршық
тастар мен қосымша бөлшектерді жиі қолданатын жақ - Солтүстік Қазақстан аймағы.
Орталық Қазақстан мен Шығыс Қазақстан бұйымдарына әшекей, бедер нақыштарының
ұстамдылығы мен қарапайымдылығы, пішін айқындылығы тән. Сыртқы әсерге байланысты
туындайтын осындай түрлі жағдайларда көркем бұйымды, шығарманы жасаған жеке тұғаның
мінез-құлқына, дарындылығына, темпераментіне, тіпті бояу түстерін тану қасиетіне де едәуір
әсерін тигізері хақ[1,72б].
Қолөнер жөнінде орасан зор мәліметтер жинақтап, зерттеп оны қағазға түсірген тіл-әдебиет
мамандарының бірі Ә.Тәжімұратов өз ойын былайша пайымдайды: «Әрине, қолөнердің халық
қажетін өтейтін тамаша үлгілері көп. Солардың табылмай, танылмай жатқан түрлері де баршылық.
Айталық, қазақ халқында өрмек тоқу, қоржын, аяққап, сырмақ сыру, түскиіз жасау сияқты өнері
кең тараған. Осындай мәдени мұраны көне деп қарамай, оны байырғы байлығымыз деп бағалап,
халқымыздың тұрмыс қажетін өтеуге тиімді пайдалануымыз керек»[2,6б].
Ертеден қалыптасқан қазақ өнерінің мүмкіндіктерін білу, меңгеру болашақ ұрпақ тәрбиесін
жетілдіру үшін, сонымен қатар қазіргі халық шеберлері мен суретшілерінің шығармашылық
ізденістерінің сипаттық ерекшелігін айқындайтын рухани бастау болып табылады.
Қазіргі кезеңде әлеуметтік жағдайлар өзгеріске ұшырап, өнер тек қана рухани сұраныс
болудан қалып, тауар ретінде де жұмыс істей бастады. Оған деген сұраныс көпшілікке, жеке
адамдарға, базар талғамына, көрмелер мен мұражайларға арналған түрлі талап-тілектерін
қанағаттандырып отырған шақта, біздің де дәстүрлі халықтық шығармашылыққа
деген
көзқарастарымыз өзгеруі қажет.Қолөнері - кейбіреуге қымбат металл ретінде асыл қазына,
кейбіріне тарихи жәдігер, ескерткіш, енді біреуге экзотикалық нәрсе. Сондықтан қолөнеріне
сұраныс бар болғандықтан, оның мән-мағынасын дұрыс түсіндіруге, жеткіншек ұрпақтың мәдени
сауаттылығын арттыруға жағдай жасуымыз қажет. Бүгінгі күнгі тұтынушыны қамтамасыз ету,
көрерменді әсемдік аясына баулу үшін, қазіргі өмірімізге, талғампаздығымызға сай кілемдер,
сырмақ, текеметтер, ыдыстар жасай білуіміз қажет.Бұл үшін эстетикалық танымдылық, тәрбиелік
идеялары бойынша студенттердің ғылыми зерттеу әрекеттерін (рефераттар, курстық, дипломдық
жұмыстар, СӨЖ, шығармашылық, тақырыптық кештер, дөңгелек үстел)
ұйымдастырып
отыруымыз қажет.
Оқытушы эстетикалық тәрбие арқылы жеткіншектің сезім мүшелерін тәрбиелеп,
қабілеттерін күшейтіп, өнер шығармаларын эстетикалық тұрғыдан ұғынуға бағыттайды және оның
ойлап-қабылдауына аса мән береді. Өйткені, «Ойлампаздық қасиеті өсіп жетілмеген адамның
тамаша сұлу, көркем заттарды қабылдауы нашар болады»[3, 45б.]. Қолөнер бұйымдарын талапқа
сай жасау бірнеше пәндерді (сурет, сызу, физика, математика, тарих) біріктіре ізденіп, қолданумен
ғана жүзеге асырылады.
Қазақ халқының қол өнері түрлерін меңгерту процесінде оқушылардың технологиялық
мәдениетін қалыптастыру мақсатында әртүрлі әдіс-тәсілдерді (сөздік, көрнекілік, практикалық,
салыстыру, теңестіру, ақпараттық, эвристикалық, қорытындылау, іздестіру және т.б.)
пайдалануымыз қажет.
Осы көркем сәндік-қолданбалы өнер сабағында ғана студенттер сәндік қолданбалы өнердің
тарихи және теориялық даму үрдісі жөнінде тереңірек білім алып, көркем шығарманы талдауға
және ол туралы өз пікірін сауатты жеткізе білуге үйренеді. Жас жеткіншектердің білімін
жетілдіріп, ақыл-ой санасын дамытуға игі әсер етумен бірге өнердегі басты мақсаттардың бірі көңіл-күй мен сезім тереңдігін дамытудағы, яғни эмоционалды тәжірибені арттырудағы қосқан
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үлесіне, рухани мәдениетімізді меңгертуге, адамгершілік және көркемдік тәрбиенің тиімді жолын
ашуға табиғи жағдай тудыру.
Қазақ халқының дәстүрлі қолөнерінің бірқатары адамзат қоғамы алға жылжыған сайын жаңа
түрге ие болып, кейбірі күнделікті тұрмысқа қажет те болмай қалмағаны ақиқат. Бұл күндері
фарфордан, тоттанбайтын металдан, эмаль жалатылған темірден, пласмассадан, жасанды
талшықтардан жасалған сәнді жиһаз, бұйымдар көп. Халқымыз ғасырлар бойы тұтынып келген,
көптеген мүліктердің түрлері мен сапасы да жаңаруда. Бірақ қазақ қолөнері бұнымен халық
тұрмысын да өзінің ежелгі маңызын жоғалтып отырған жоқ. Олай болса, қазақ халқы қолөнердің
бай мұраларына қазіргі заманға сай жаңаша сипат бере отырып, оларды жетілдірудің техникалық
жүйесін қалыптастыру қажет.
Сәндік-қолданбалы қолөнер сабағы білім алушыларды оқуға саналы қарауға бейімдейді,
танымдылық, белсенділік пен ой еңбегі және эстетикалық мәдениетін дамытудағы міндеттері
негізінен бұйымдар жасау барысында жүзеге асыралады.Сәндік-қолданбалы қолөнер
сабақтарында ақпараттық технологияларды қолдану- проблемалық және зерттеу әдістерін, жаңа
оқыту технологияларын, оқыту формаларын, оқыту ойындарын автоматты оқыту жүйесіне енгізу
арқылы бағдарлама бөлімдерін сапалы жүзеге асырады және оқыту процесінің тиімділігін
арттырады. Сабақ барысында ақпараттық технологияларды қолдану оқытушының уақытын
үнемдейді, оқу материалының көлемін және деңгейін шығармашылық жоспарлауға оқытутәрбиелеу процесін ұйымдастыру формасының бір түрінен басқа түріне ауысуына немесе өтуіне,
барлық оқыту жүйелерін оңтайлы ұйымдастыруға мүмкіндік береді.
Оқыту процессі шығармашылық тұрғыда, тәрбиелік сипатта болу керек, ал жасалған
бұйымдардың ұлттық колориті қанық, көркемдік құндылығы және жасалу сапасы жоғары,
функционалды және эстетикалық талаптарға сай, қоғамға пайдалы болу.
Жеке адамның шығармашылық қабілетін, суреткерлік қиялын, эмоцияналды түйсіне білу
қасиетін арттыруда проблемалы жағдайлар тудыру; өз бетінше ойлай білу; көркем шығармаға,
құбылыстар мен бағыттарға салыстырмалы талдаулар жасай білуге үйрету педагогикалық
үрдістің біртұтастылығы мен жүйелілігін
құрайды. Осы тұрғыдан қарағанда оқытудың
мазмұндық және процесуалдық жақтарының бірлестігін ескере келе, ұлттық тәрбие беру
мақсатында мынандай мәселелерге ерекше көңіл бөлуіміз қажет:
- оқыту әдістемесін дайындау барысында қазақ баласының мінез-құлқына жақын, оның
дамуына әсерін молынан тигізетін әдіс-тәсілдерді таңдап алу;
- қосымша оқу-әдістемелік құралдарға баланың ұлттық сана сезімін оятатын, оны
қалыптастыратын, қазақ халқының тарихы, әдебиеті, мәдениеті, дәстүрімен таныстыратын
материалдарды барынша мол енгізу;
- осылардың ішінен қазіргі уақыттың талабына сай келетін ата-дәстүрлерді таңдап алу
және олардың деңгейін көтеруді көздеу және т.с.с.
Студенттердің эстетикалық тәрбиеде қазақ қолданбалы өнерін пайдаланудағы теориялық
білімдер мен практикалық іскерліктері педагогикалық практика жағдайында жүзеге асады. Қазақ
қолданбалы өнері негізінде эстетикалық тәрбие беруге болашақ мұғалімдердің даярлығын
қалыптастыру үшін мынандай шарттарды ескеруіміз керек:
- Болашақ мұғалімдердің қазақ қолданбалы өнерінің маңызын саналы оймен түсінуі;
- Болашақ мұғалімдердің қазақ қолданбалы өнері негізінде білімдер мен іскерліктерді жетік
меңгеруі;
- Тәжірибелі оқытушылардың қазақ қолданбалы өнерін оқыту әдістемесінде қолданған
әдістерін студенттердің қолдана білуі т.б.
Халықтың рухани танымын, эстетикалық талғамын кемелдендіру үшін осы күнге дейін
толықтырылып жинақталған аса бай рухани игіліктерді игеріп, танымай тұрып, ілгері аттау
мүмкін емес [4,177б]. Көзбен көріп, сенудің адам үшін маңызы зор. Білімге кім-кімде қол жеткізе
алады. Бірақ меңгерген білімді практикамен байланыстырып, тәжірибеге енгізу, шеберлікке
икемделуге, шебер болуға әркімнің қабілеті әр түрлі болып келеді, бәрі бірдей емес. Дей
түрғанмен, оқытушының бұған ықпалы мол, педагогтан да көп уақытты, ізденісті талап етеді. Ол
үшін мұражайларға, көрмелерге жиі барып, шеберлердің шығармашылық туындыларының құпия
сыры мен мазмұн-мағынасына үнемі үңіліп отыру тиімді. Қазақ қолданбалы өнері негізінде
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эстетикалық тәрбие беруде студенттердің кәсіби даярлығын жетілдіру, қолданбалы қолөнер
арқылы оқушылардың эстетикалық қызығушылықтарын қалыптастыру алдағы уақыттағы басты
міндеттердің бірі.Мәдениетімізді әлемдік деңгейге көтеру үшін көркем өнердегі ұлттық бейнемізді
анықтап, жалпы адамзаттық игіліктерді меңгеруіміз қажет. Сонда ғана ұлттық мәдениеттің
гүлденуі ұрпақтан ұрпаққа жалғасады.Қолөнерді дамыта отырып, жер-жерде халық шеберлерінің
өнегелі істерін жас ұрпаққа насихаттау, қолөнер бұйымдарының сапасын арттыра беру құрметті де
игілікті іс болмақ. Әр ұлт өз халқының педагогикасымен сусындап, жастардың ұлттық намысын
оята отырып, оларды бүгінгі күн талаптарына сай жалпы білім беретін мектептерінде оқушыларға
технология сабағында қазақ халқының қолөнерін, оның ішінде ши тоқу, кілем тоқу өнерін
меңгерту, жетілдіруді талап етеді.
Қазақстан территориясында қолөнер ертеден дамыды.Оның өркендеуі біріншіден, қазақ
халқының күнделікті тұрмыста қолдану қажетінен туса, екіншіден, халықтың өнерді құрмет
тұтып, жоғары бағалауынан туған жағдай екендігі баяндалады.
Тарихта қалыптасып келген, сан ғасырлық тұрмысқа байланысты, табиғи құбылыстарды
суреттеуге лайықталып келген ши тоқу түрлерінің, оның мазмұнының жаңара түсіп, бет-бедерінде
тың мағына беретін туындылар пайда болуда.
Технология сабақтарында қажетті технологиялық процестерді сақтап орындалған бұйымдар
экологиялық, экономикалық, эстетикалық заңдылықтарға жауап беріп адамның талғамын, сұлулық
сезімін арттырып, оның қажеттілігін өтеу қажет. Мұндай әсемдіктің, көркемдіктің, сұлулықтың
болмыста ғылыми негізде тұрмыстық сүйкімді, әсем зат-бұйымға ұласуы - өнер болып табылады.
Қорыта
келгенде, қазақ халқының қолданбалы қолөнерімен –біздің ұлттық
мәдениетіміздің құрамды бөлігі. Оны дамыта отырып, таныстыру халық шеберлерінің өнегелі
өнерін насихаттау, қолөнер бұйымдарының сапасын арттыра беруіміз қажет.
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MUĞANIN BƏZİ ABİDƏLƏRİNİN TARİXİ-ARXEOLOJİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ
Ramil RÜSTƏMOV
Özət: Yazılı mənbələr və arxeoloji materiallar əsasında orta əsrlərdə Muğanın maddi mədəniyyəti İmişli
rayonunun materialları əsasında tədqiq edilmişdir. Bu məqalə İmişlinin əsaslı surətdə öyrənilməsinin ilk
pilləsinə öz elmi əhəmiyyətini verəcəkdir. Çünki, Muğana daxil olan digər ərazilərlə müqayisədə İmişli
rayonu nisbətən zəif öyrənilmişdir. Muğan ərazisi ilk orta əsrlər dövründə Azərbaycanın ticarət əlaqələrinin
yaranmasında və inkişafında əsas dayaq nöqtəsi olduğundan siyasi-iqtisadi mərkəz rolunu oynamışdır. İmişli
ərazisində yaşayan əhalinin dəfn adətlərinin öyrənilməsində mühüm rol oynayan qəbir abidələri əhalinin dini
adətlərini, əmlak bərabərsizliyini, etnik tərkibini, sənətkarlığını və s. məsələlər haqqında müəyyən nəticəyə
gəlməyə imkan verir. Bu ərazidə torpaq, küp qəbirləri və kurqan tipli qəbirlərə rast gəlinmişdir. Torpaq
qəbirlərinin yerləşdiyi sahədən bəzən yaşayış yerləri kimi də istifadə olunmuşdur.
Açar sözlər: Muğan, İmişli, qəbir abidələri, arxeoloji qazıntılar, yaşayış yerləri
Features Some Historical and Archaeological Monuments of Mughan Region
Abstract: The settlement “Pigeon hole” is located on the right bank of Araz River in the area of Olchalar
village, Imishli district. The monument covers 2 ha of area and from the view point of material culture is
analogous with other monuments of Imishli such as Mukhurtepe and Dayirman place. One of the interesting
features of the monument is the reveal of pitcher-graves there. Settlement “Pigeon hole” reflects the traces of
Albanian culture in it.
Key words: Graves, excavation, figures, Bahramtapa

Muğan ərazisində uzun illər ərzində aparılan arxeoloji kəşfiyyat və qazıntı işləri zamanı burada III–
XIV əsrlər dövrünə aid xeyli maddi mədəniyyət nümunəsinin, müxtəlif təyinatlı abidələrin, şəhər və kənd
tipli yaşayış yerlərinin, müdafiə qurğularının, qəbir abidələrinin aşkarlanması bölgənin Azərbaycanın
Orta əsrlər tarixinin öyrənilməsində xüsusi yerinin olduğunu göstərir. Bu baxımdan İmişli rayonu
ərazisindəki tədqiqatlar böyük maraq doğurur. Tarixən bu bölgə əhəmiyyətli strateji-coğrafi mövqeyi ilə
xalqımızın iqtisadi, siyasi və mədəni inkişafında mühüm yer tutmuşdur.
2011-ci ildə İmişli rayonunda aparılmış arxeoloji qazıntılar nəticəsində yeni arxeoloji abidə aşkar
edildi. Bu abidə Araz çayının sağ sahilində, Muxurtəpə yaşayış yerinin cənubunda 1,5-2 km məsafədə
Ölcələr kəndi ərazisində yerləşir. Abidənin sahəsi 2 ha ərazini əhatə edir. Yaşayış yerinin xüsusiyyətlərini
müəyyənləşdirmək üçün yerüstü kəşfiyyat işləri bir neçə sahədə aparıldı. Bu zaman ərazidən xeyli
miqdarda şirli və şirsiz saxsı məmulatları, forma verən müxtəlif naxışlı qab nümunələri əldə edilmişdir[1,
s.16].
“Göyərçin çalası”ndan əldə edilən maddi-mədəniyyət nümunələri obsidian alətlərdən, bəzək
əşyasından—firuzə və əqiq muncuqdan, sümük iynə və bizdən, saxsı nümunələrindən ibarətdir.
“Göyərçin çalası”nın saxsı qabları formaca əsasən boşqab, xeyrə, kasa və qismən küpə tipli olmuşdur. Bir
neçə banka şəkilli qab qırığına da təsadüf edilmişdir. Qablar narın qum, bitki və saman qarışıqlı gildən,
lenta üsulu ilə hazırlanmış, əsasən yaxşı bişirilmişdir[2, s.33]. Üzəriləri saman qarışıqlı palçıqla
suvanaraq hamarlanmış, anqoblardan sonra cilalanmışdır.Qazan tipli bəzi qabların çiyin hissəsində
çıxıntışəkilli qulplar vardır. Kasa tipli başqa bir qabın ağız kənarında isə buynuzvari qoşa çıxıntı var.
Qablar bişirildikdən sonra bozumtul və çəhrayı rəng almışlar. Əksər qabların ağız hissəsi düzdür[3, s.60].
Oturacaqlar yastıdır, bəziləri isə dabanvari çıxıntıya malikdir. Saxsı nümunələrinin heç birinin üzərində
cızma, çərtmə və yapma üsulla çəkilmiş ornamentə təsadüf olunmamışdır. Bu cür nümunələrə Xantəpədə,
İlanlıtəpədə, Kamiltəpədə və Urmiya gölü ətrafındakı Dəlmətəpədə rast gəlmək mümkündür[4, s.82].
“Göyərçin çalası”nda təkcə kəşfiyyat səciyyəli şruflardan əldə olunmuş saxsı məmulatı arasında
boyanaxışlı fraqment vardır. Onların hamısı həndəsi—düz və kəsişən xətlər, ziqzaq, kvadrat naxışlara
malikdir. İmişlidə arxeoloji qazıntılar sonrakı dövrlərdə də aparılmışdır. Burada aparılmış yerüstü və
kəşfiyyat işləri zamanı şirsiz və şirli saxsı məmulatları, müxtəlif formalı məişət qablarının qırıqları aşkar
edildi[3, s.62].Arxeoloji qazıntılar zamanı əldə edilmiş ən böyük uğur burada küp qəbirlərinin aşkar
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edilməsi oldu. Digər bir küp qəbir abidəsi Bəhramtəpə qəsəbəsində Araz çayının sol sahilində, çayın
şimalında 1,5 km məsafədə aşkar edilmişdir. Bu hal burada qədim mədəniyyət qalıqlarının
mövcudluğundan xəbər verir. Belə ki, küpdə ölü basdırmaq adəti ən qədim dövrlərdə-e.ə.III minillikdə
Misirdə, Şümerdə adət imiş. Bu vaxtdan əvvəlki dövrdə həmin adətin mövcudluğu haqqında hələlik elmi
məlumat yoxdur[1, s.7].
Azərbaycan ərazisində küp qəbirlərin olması XIX əsrin axırlarında müəyyən edilmişdir. Küp
qəbirlərinin öyrənilməsinə yalnız 1927-ci ildən başlanılmışdır. İmişlidə tapılmış küp qəbirlərinin
avadanlığı nəzərdən keçirildiyi zaman məlum olmuşdur ki, Azərbaycanın şimal hissəsində tapılan qəbirlər
cənub hissəsindəki küp qəbirlərinə nisbətən zəngindir[2, s.128]. Lakin Azərbaycanın cənub hissəsində
tapılmış küp qəbirlərinin bir çoxu şimal hissədə olan küp qəbirlərindən daha qədimdir. “Göyərçin çalası”
və Bəhramtəpə küp qəbirləri də bu qəbildəndir. Küp qəbirləri daha qədim qəbirstanlıqda yerləşdiyi üçün
özündən əvvəlki dövrlərə aid olan bir çox sadə torpaq qəbirləri dağıtmışdır. Bir neçə halda küp
qəbirlərindən sonrakı qəbirlərin də küp qəbirlərini dağıtmış olduğu müşahidə edilmişdir. İmişli ərazisində
aşkar edilmiş küp qəbirləri əsasən 1-1,5 m dərinlikdən aşkar edilir. Bəhramtəpə və Ölcələr kəndindəki
“Göyərçin çalası”ndakı küp qəbirləri üçün qazılmış quyular oval və dəyirmi olmuşdur. Quyular qazıldığı
zaman işlənilmiş alətlərin izləri qismən qalmışdır. Bu izlərdən məlum olur ki, həmin alətlərin aşağı
hissəsi, yuxarı hissəsinə nisbətən, enli olmuşdur.İmişlinin qəbir küpləri qırmızı rəngdə olmaqla qulplu və
qulpsuz formada olmuşdur. Bəhramtəpədəki küp qəbirlərinin ağız hissəsi şimal-qərbə, dib hissəsi isə
cənub-şərqə doğru basdırılmışdır. Küplərin ağız hissəsi çox vaxt sınmış iri küplərin hissələri və ya
daşlarla, bəzi hallarda isə çiy kərpiclə örtülü olur. Bu hal Azərbaycanın Bərdə, Beyləqan, Gəncə, Salyan,
Şabran və s. ərazilərində də müşahidə olunur[5, s.44].
Qəbir küplərinin, əsasən, ağız hissəsinə yaxın olan
yerdə təsadüf edilən od izlərindən məlum olur ki, dəfn
zamanı burada tonqal qalamışlar. Güman edildiyinə görə
burada məqsəd qəbri “şər qüvvələrdən” təmizləmək, ya
qurban vermək, ya da ehsan hazırlamaq üçün etmişdilər. Bu
faktlara əsasən İmişli rayonunun küp qəbir mədəniyyətini
islamdan çox-çox əvvəl, ilk orta əsrlər (III-VII əsrlər)
dövrünə aid etmək olar[6, s.58].
Bəhramtəpə küp qəbirlərindən əldə edilən materiallar
əsasən şüşə və metal məmulatları olmuşdur. Şüşə məmulatı
içərisində əsasən müxtəlif formalı badələrin qırıqları və
şüşədən qayrılmış muncuqlar üstünlük təşil edir. Bu
məmulatlar zinət və bəzək nümunələri olduğundan qəbirin
qadına mənsub olduğunu söyləmək olar. Metal
Şəkil 1. Saxsı qabın boğaz hissəsi
məmulatlarına isə bıçaq və ox ucluğunu göstərmək olar.
Qeyd etmək lazımdır ki, qədim küp qəbirlərində metal nümunələri və silahlara təsadüf
edilməmişdir. Sonralar silah və alətləri qəbrə qoymağa başlamışlar[7, s.29]. Bu proses əsasən ilk orta
əsrlərdə daha geniş xarakter almışdır. Dəmir əşyalar yer altında tamamilə məhv olmuş, yaxud xarab
olduqları üçün onların qədim formasını düzgün müəyyən etmək çox vaxt mümkün olmamışdır[1,
s.12].2011-ci ildə İmişlidə aparılmış arxeoloji qazıntı zamanı Bəhramtəpə qəsəbəsində Dəyirman yeri
adlanan küp qəbir abidələrindən ox ucluğu da aşkar edilmişdir. Bu ox ucluğu tuncdan hazırlanmışdır. Ox
ucluğunun aşkar edilməsi qəbirin hər hansı bir döyüşçüyə məxsus olduğunu söyləməyə əsas verir. Zinət
şeyləri içərisində isə əsas bilərziklər, düymələr aşkar edilir. Bilərziklər küp qəbirlərinin ilk və orta
dövrlərinə aiddir[2, s.58]. Bunlar tunc və dəmirdən hazırlanırdı. “Göyərçin çalası”ndakı küp qəbirlər
Dəyirman yerinin küp qəbirlərindən fərqli olaraq dördkünc formada olmuş, avadanlıq baxımından isə
kasad olmuşdur. Lakin buna baxmayaraq, “Göyərçin çalası”ndan 1,5 km şərqdə yerləşən Muxurtəpə
yaşayış yeri istiqamətində aparılmış yerüstü tədqidatlar zamanı buradan xeyli miqdarda ilk orta əsrlərə aid
saxsı məmulatı, müxtəlif forma verən və müxtəlif lüləkli saxsı nümunələri, şirli saxsı məmulatı aşkar
edilmişdir[4, s.55]. Beləliklə, “Göyərçin çalası” küp qəbir abidəsi qədim və ilk orta əsr yaşayış yeri
olmuş, sonralar bu mədəniyyətin üst təbəqəsində orta əsr yaşayış yeri mövcud olaraq yaxınlıqdakı
Muxurtəpə yaşayış yeri ilə bağlılığı olmuş və orta əsr yaşayış yeri kimi təşəkkül tapmışdır.
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2011-ci ildə İmişlidə aşkar
edilmiş kənd tipli yaşayış
yerlərindən biri də Araz çayının
sol sahilində, 15 km şimal-şərqdə
Boşçalılar kəndi ilə Sarıxanlı
kəndi
arasında
olan
əkin
sahəsində aşkar edilmişdir. Ərazi
1,5 ha ərazini əhatə edir. Tədqiqat
işləri zamanı ərazidən üzərində
cızma və dalğavari naxışlar olan
saxsı nümunələri, əmçinin, şirli
saxsı məmulatları da aşkar
edilmişdir[3,
s.47].Abidənin Şəkil 2. Çıraq
cənub hissəsindən isə dəyirman
daşı tapılmışdır. Bundan əlavə burada İmişlinin digər abidələrində oldugu kimi, müxtəlif formalı saxsı
qab lüləklərinə və boğaz quruluşu fərqli olan saxsı nümunələrinə də rast gəlinmişdir. Bu da onu göstərir
ki, İmişli arxeoloji abidələri öz maddi mədəniyyət nümunələrinə görə bir-biri ilə oxşarlıq təşkil edir,
bəzən cüzi fərqlərə də rast gəlinir[6, s.67]. Belə ki, Bəhramtəpədəki Dəyirman yeri abidəsi və Ölcələr
kəndindəki “Göyərçin çalası” arxeoloji abidəsində Alban mədəniyyətinin qədim izlərini asanlıqla görmək
mümkündür.
Əvvəlki illərdə aparılmış
qazıntıların nəticəsini nəzərə
alaraq söyləmək lazımdır ki,
abidə hər tərəfdən çiy kərpiclə
hörülmüş divar səddi ilə əhatə
olunmuşdur. Lakin daxildə bu
divar
ayrı-ayrı
otaqlara
bölünmüşdür. Burada həm kişi
və qadın həm də uşaq qəbirləri
də aşkar edilmişdir[5, s.48].
Dəfn olunmuş insanlar müxtəlif
formalarda- sağ böyrü üstə,
arxası üstə və bükülmüş
vəziyyətdə dəfn olunmuşdur. Bu
fakt onu göstərir ki, “Dəyirman
yeri”ndə formalaşan adət-ənənə,
mədəniyyət
həm
islam
Şəkil 3. Qəbir abidəsi
mədəniyyətini, həm də islamdan
əvvəlki adət-ənənəni təcəssüm etdirir. Bunu nəzərə alaraq söyləyə bilərik ki, “Dəyirman yeri” arxeoloji
abidəsi islamdan əvvəl mövcud olaraq ilk orta əsr yaşayış yeri olmuşdur. Həmçinin burada tapılan dulus
məmulatları da ərazinin qədimliyini sübut edir. “Dəyirman yeri”ndə aşkar edilmiş antik dövrün dulus qabı
öz hazırlanma texnologiyasına görə bir daha sübut edir ki, “Dəyirman yeri” yaşayış yeri ilk orta əsrlərin
ən gözəl abidələrindən biridir.
Növbəti qazıntı zamanı I qazıntı sahəsində 2 uşaq və 1 böyük insan skeleti aşkar edildi. Uşaq
skeletinin uzunluğu 60 sm idi. Bundan əlavə burada bəzi metal qırıntılatına da rast gəlindi. II qazıntı
sahəsindən isə divarın iç və bayır hissəsində, eləcə də, üstündə insan qəbirləri aşkar edilmişdir[4, s.129].
Divarın cənub hissəsindən isə antik dövrlərə aid saxsı məmulatı tapıldı. Bu qab kiçik ərzaq, yaxud
yeməkqabını xatırladırdı[1, s.12]. Hesab edirik ki, “Dəyirman yeri” arxeoloji abidəsinin öyrənilməsi
növbəti illərdə də davam etdiriləcək və daha zəngin məlumatlar əldə ediləcəkdir. Hal-hazırda əldə
olunmuş arxeoloji materiallardan onu demək olar ki, İmişli arxeoloji abidələri Azərbaycanın əhəmiyyətli
və böyük bir yaşayış yeridir. Bu da İmişlinin mədəniyyət mərkəzi kimi digər şəhərlərimizdən heç də
geridə qalmadığını, əhəmiyyətli arxeoloji mədəniyyətinin bir hissəsi olduğunu göstərir.
Bütün hallarda hazırlanan məmulatlar yerli mənşəyə əsaslanır. O cümlədən, Araz çayının bir
qolunun yüzilliklərlə yaxınlıqdan keçməsi saxsı nümunələrinin hazırlanmasında yerli gildən istifadəni
məqbul edir[3, s.67]
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Ümumiyyətlə, Muxurtəpə orta əsrlərə aid klassik yaşayış məskəni kimi Muğan düzündə,
Azərbaycanın şimal-cənub ticarət yolunun yaxınlığında yerləşməsi onun mədəni, iqtisadi əlaqələrinin çox
geniş və davamlı olmasını sübuta yetirir. Abidənin ayrı-ayrı mədəni təbəqələrində aşkar edilən bəzi bəzək
nümunələri, qəbirlər, obsidianlar islamaqədərki totemizmə daha çox uyğun olan heyvan obrazlarının
xüsusi texnologiya və istedadla birləşdirilərək alınan fiqurlar əhalinin dini dünyagörüşünün göstəricisidir.
Muğanın Cənubi Azərbaycan ərazisindəki abidələri haqqında İran müəllifləri də maraqlı fikir
söyləmişlər. İran tarixçisi Tağı Bəhrami ““( ”تاریخ کشاورزی ایرانİranın əkinçilik tarixi”) kitabında Muğanın
isti iqlimə malik olduğunu göstərir, burada əkinçiliyin inkişafından və torpağın məhsuldarlığını qeyd edir
və burada atəşpərəstlərin yaşadığını göstərir. O, eyni zamanda Muğanın sosial-iqtisadi vəziyyəti və
buradakı qalalar haqqında da məlumat verir. T.Bəhrami bildirir ki, Muğandakı Ultan qalası ortası çökək
olub, Araz çayına yapışıqdır. Onun fikrincə, həm Ultan qalası, həm də Bəhramtəpə qalası Sasanilər
dövründə tikilmiş qalalardan olmuşdur [8,123].
S.Nəfisi isə İlk orta əsrlərdə Sasanilər dövlətinin federasiya və ya ayrı-ayrı müttəfiq dövlətlərdən
ibarət olduğunu göstərmişdir. Bu dövlətlərə irsi və müstəqil olan hökmdarlar başçılıq edirdilər. S.Nəfisi
bu dövrdə Muğanın müstəqil inkişaf etmiş dövlət olduğunu, hökmdarının isə “Muğanşah” titulu
daşıdığını qeyd etmişdir [9,200].
İran arxeoloqu K.Əlizadənin Ultan qalasında apardığı arxeoloji qazıntılar da elmi əhəmiyyəti
baxımından İlk Orta əsrlər Muğan arxeologiyasının öyrənilməsində böyük rola malikdir. O, Muğanın
iqlimi, coğrafi mövqeyi və qədimliyi haqqında elmi nəticələr əldə etmişdir. K.Əlizadə Ultan qala yerinin
Azərbaycanın İlk Orta əsr şəhərlərindən biri olduğunu qeyd etmişdir [10,48].
Digər arxeoloqlar Hessari və Əkbəri də Muğan ərazisində arxeoloji qazıntılar aparmış, bu ərazinin
dəniz səviyyəsindən 50-200 metr aralığında yüksəkdə olduğunu söyləmişlər. Onlar Muğan ərazisində
Nadirtəpə, İydırtəpə, Xantəpə, Aslandüz yaşayış yeri, Babaxan qışlağı kimi arxeoloji abidələrdə qazıntılar
aparmışlar. Onların fikrincə, Muğan hələ Paleolit dövründən məskunlaşmağa başlamışdır. Babaxan
qışlağında Paleolitin izləri üzə çıxmış, Nadirtəpə və Xantəpədə isə həyat İlk Tunc dövründən başlamışdır
[11,13].
Almaniya Arxeoloji İnstitutunun ekspedisiyasının Astara-Ərdəbil bölgəsindəki kəşfiyyat işləri
Muğanda İlk Orta əsrlər dövründə tikilmiş qalalar haqqında təsəvvür yaradır. Bu işlərin gedişində uzun
zaman ərzində, o cümlədən keramik materialın mühakimə yürütməyə imkan verdiyi kimi, İlk Orta əsrlər
dövründə də fəaliyyət göstərmiş bir sıra qalalar qeydə alınmışdır. Onların yerləşməsində və quruluşunda
bir sıra ümumi cəhətləri görmək olar. Bütün qalalar uca, çətinliklə fəth oluna bilən təpələrdə yerləşir, iri,
yonulmamış daşlardan tikilmiş güclü divarlarla, yarımdairəvi qüllələrlə əhatələnmişdir, zəif daxili tikilişə
malikdir, lakin bununla belə, divarların daxilində həmişə içməli su ehtiyatlarını mühafizə etmək üçün
xəndəklər vardı.
Ultan qalası Muğan düzündə, Araz çayının cənub sahilində, Ərdəbil ostanının Ultan kəndindən
qərbdə, dəniz səviyyəsindən 67-73 m yüksəklikdə yerləşir. Yerli əhalinin Ultan qalası adlandırdığı bu
şəhər xarabalıqlarının qala divarları ilə müdafiə olunan sahəsi düzbucaq biçimdə olub 33 hektar sahəni
əhatə edir [10,48]. Düzbucaqlının küncləri əsas coğrafi cəhətlərə istiqamətlənmişdir. Qalanın eni 10 m-ə
çatan müdafiə xəndəyi vardır. Şəhərin qala divarlarından bayırda cənub-qərb, cənub və şərq
istiqamətlərində genişlənən rabad yerləşir. Rabadla birlikdə Ultan şəhər xarabalıqlarının ümumi sahəsi 70
hektara yaxındır. Arxeoloji qazıntılar məhdud miqyasda aparılmış, mədəni təbəqənin stratiqrafiyası
müəyyənləşdirilmiş, şəhər istehkamları ilə bağlı bir çox suallara aydınlıq gətirilmişdir. Qalınlığı 5 m-ə
çatan mədəni təbəqə yatımında dörd inşaat dövrü müəyyənləşdirilmiş, I və II inşaat qatlarında sasani və
ərəb fəthləri dövrünün, III və IV inşaat qatlarında isə IX-XI əsrin əvvəllərinə aid maddi mədəniyyət
nümunələri əldə edilmişdir. İstehkam qalıqlarının tədqiqindən məlum olmuşdur ki, şəhərin ilk qala divarı
çiy kərpicdən hörülmüş, qalınlığı 4 m olmuşdur. Bu qala divarı təbiət hadisələri – sel suları ilə
dağıdıldıqdan sonra onun qalıqları yanlara yayılmışdır [11,13].
Muğanın Cənubi Azərbaycan ərazisində də Çobanlar qışlağı (Paleolit), İydir təpə (Neolit), Nadir
təpə, Xantəpə, İlanlıtəpə, Aslandüz şəhər yeri (İlk Tunc dövrü) kimi yaşayış yerləri aşkar edilmişdir. İlk
orta əsrlər dövrünə aid isə Aslandüz şəhər yerinin üst təbəqəsi və Ultan qalasını göstərmək olar. Ultan
qalasında aparılmış tədqiqatlarda şəhər qalıqlarına rast gəlinmiş, bu şəhərin isə qədim Balasaqun şəhəri
olduğu fikri irəli sürülmüşdür. Aparılan arxeoloji qazıntılardan əldə edilmiş materialların tədqiqi Muğanın
ən qədim insan məskəni olduğunu söyləməyə əsas verir. 1828-ci il Türkmənçay müqaviləsi nəticəsində
Muğan ərazisi də ikiyə bölünmüş və bu proses onun tarixi baxımdan öyrənilməsi üçün çətinlik
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yaratmışdır. Lakin buna baxmayaraq əldə olunmuş materiallar əsasında Muğan abidələrinin vəhdət təşkil
etdiyini və bir-birinə bağlı olduğunu tarixi faktlar da sübut etmişdir.
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TÜRK DÜNYASINDA MIZRAP/ELLE ÇALINAN ÇALGILAR VE BAĞLAMA
Yrd. Doç. Dr. Resul BAĞI
Özet: Müzik kültürünün bir olgusu olan çalgılar çok eski ve uzun bir geçmişe sahiptir. Türk Dünyasında
mızraplı sazlar tarih içerisinde şekil, tını ve çalım tekniği açısından günümüze değin önemli değişikliklere
uğramıştır. Türklerin bin yıldan fazla bir süredir dünyanın pek çok bölgesine yayılmış olması bu değişikliğin
en önemli sebeplerinden birisidir. Bu bağlamda her kültürde olduğu gibi Türk Kültüründe de çalgılar kendine
özgü şekilde adlandırılır ve sınıflandırılır. Türk çalgılarının ilk ortaya çıkışı, aynı çalgının hem parmakla,
hem yayla çalınması ile gelişmeye başlamış ve zamanla farklı adlar ile anılmaya başlamıştır. Telli çalgıların
bir alt grubunu oluşturan mızraplı çalgıların ilk örneklerine Orta Asya kültüründe rastlamak mümkündür. Bu
bölgede kullanılan telli çalgılar icra edildikleri bölge ve icra teknikleri bakımından bazı ortak özellikler
sergilemektedir. Zengin ve geniş bir alana sahip olan mızraplı çalgılar, bu bölgede dinleri, dilleri ve renkleri
bir çatı altında toplamaktadır. Türk kültürünün temel enstrümanları olarak kabul edilen Kopuz ve Iklığ gibi
bazı çalgıların tanımları yeterince açıklığa kavuşturulamamakla birlikte kopuzun, bağlamanın atası olduğuna
dair pek çok ortak görüş bulunmaktadır. Literatür taramasına dayalı ve betimsel karakterli olan bu çalışmada,
Türk dünyasında sıklıkla kullanılan mızraplı çalgılardan söz edilmiş ve akabinde bağlamanın tarihi, bağlama
ailesi, çalım teknikleri hakkında detaylı bilgiler sunulmuştur.
Anahtar kelimeler: Türk Müzik Kültürü, Türk Dünyasında Mızraplı Çalgılar, Bağlama, Yöresel Tavırlar.
The Instruments and Bağlama Performed with Plectrum/Fingers in Turkish World
Absract: The musical instruments which are phenomenon of musical culture have a long history. Plucked
instruments in Turkish world have undergone significant changes in terms of shape, timbre and performance
style in history so far. One of the most important reasons for these changes is to Turks have spreaded to many
parts of the world for more than thousand years. In this context as in the every culture, the instruments in the
Turkish culture are designated in its own way and classified. The first appearance of Turkish instruments
iniciated playing both fingers and bow of developing instruments and later to began to be called by different
names in the course of time. Stringed instruments used in these areas have exhibited some common features
in terms of the region they perform and performance techniques. Plucked instruments which from subgroup
of stringed instruments can found the first examples of them in the cultures of Central Asia. The plucked
instruments, which have rich and broad area, have gathered religions, languages, and colours under one roof.
Certain instruments such as Khopuz, plectrum instrument like lute and Iklıkh, bow instrument, have not
clarified their definitions sufficiently and in addition to this there are stil many common opinion that Khopuz
is the ancestor of Bağlama. In this article based on the literature and descriptive character, it is mentioned
about plectrum instrument used frequently in Turkish world and presented detailed information about the
history of Bağlama, its family and performance techniques
Keywords : Turkish Culture Music, Plectrum instruments in Turkish world, Bağlama, Local performans
style.

Giriş
Türk musikisi, Türkler'in Orta Asya'dan beri geliştirdikleri, özellikleri Anadolu Selçukluları ve
Osmanlılar döneminde belirginleşmeye başlayan müzik türüdür. Birçok medeniyetin izler bıraktığı
Anadolu’da yapılanan ve çok zengin bir kültürden beslenen Türk Halk Müziği, kullanılan çalgılar
bakımından da aynı çeşitliliği ve zenginliği göstermektedir. Orta Asya topraklarında yaşamış Türklerin,
adı bilinen ilk çalgıları “Kopuz” adıyla anılan iki telli çalgılardır. “Tek tip, tek şekil ve benzer akordla
Türk sazı birçok yerde kendini göstermeye başlamış…(Emnalar, 1998 s. 51). Aşağıda ilk olarak Türk
Dünyası’nda kullanılan mızraplı çalgılara yönelik bilgilere değinilecektir. Daha sonra çalışmanın asıl
konusu olan bağlamanın tarihi, bağlama ailesinin tanıtımı ve icra özellikleri ve çalım tekniklerine yer
verilecektir.
Türk Dünyasında Mızraplı Enstrümanlar: Bağlama’ya benzeyen uzun saplı ve sap boyuna
oranla daha küçük bir ses gövdesine sahip olan çalgıların yapısal, işlevsel ve teknik bakımlarından bazı
ortak özellikler sergiledikleri görülmektedir. Bu çalgılardan bazıları şunlardır;
Bulgari: İki ya da dört teli olan, alt tel sesine göre üst teli tam beşli pes olarak düzenlenen, tezene
kullanmadan, parmaklarla çalınan cura. Çukurova’dan Kayseri’ye kadar olan (Kastamonu, Çankırı,
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Niğde, Bor, Afyon, Emirdağ, Aksaray) bölgede görülür. Eski Volga boylarından gelerek Toros
yaylalarına yerleşen Bulgarı isimli Türk boylarının çaldıkları bu saz adını buradan almıştır (Koçak, 2003
s.14).
Kopuz: Sultan II. Mehmet’in vezirlerinden Hersekzãde Ahmet Paşa’nın îcãdı olduğu
söylenmektedir. Üç telli bir saz olduğundan, Bosna, Budin, Kanlıcı, Eğre ve Temeşvar gibi yörelerde
çokça çalındığından bahsedilmektedir. Evliyã Çelebi, bu çalgıya Anadolu’da hiç rastlamadığını ifade
etmektedir; ki bu bilgiler, Türklerin ata çalgısı olduğu iddia edilen Kopuz söz konusu olduğunda hayli
ilginçtir (Yarman, 2002 s.13). Gazimihal ise; kopuz adının çalgı anlamında kullanıldığını, telli ve yaylı
kopuzların da Asya’dan Avrupa’ya yayıldığını belirtmektedir. Ayrıca “Yaysız saplı sazların kıdemi
yaylılar merhalesinden tahminlenemeyecek kadar derindedir; mesela, oklu kopuz olan ıklığ neden sonra
oksuz kopuzdan türemiş.” diyerek yaylı sazların daha sonra türediğini savunmakta ve Ögel ile farklı
düşünceleri paylaşmaktadır (Ekicinin 2012’de atıfta bulunduğu gibi).
Tar: Tar Azerbaycan Halk müziğinde önemli bir yeri olan ve bu müzik ile birlikte anılan bir
çalgıdır. Azerbaycan’ın yanı sıra İran, Gürcistan ve bazı Kafkas ülkelerinde de kullanılır. Tar Azerbaycan
Halk Müziğinin belli başlı enstrümanı olmasının yanısıra aynı zamanda Türk Halk Müziğinde yöreselliği
ile ayrı bir yer tutmaktadır. Türkiye’de özellikle Doğu Anadolu (Kars, Iğdır) bölgemizde kullanılır. Tar
kelimesi Farsçada “tel” anlamına gelir (Özcan, 2009 s. 14). Mızrapla çalınan Azeri müzik aletidir.
Kökleri yakın doğu halkları olan Tarın adına, Baba Tahir (10-11.yy), Getran Tebrizi (11.yy), Fuzuli
(16.yy) gibi şairlerin eserlerinde rastlanmaktadır. 19.yy’da Azerbaycan’ın ünlü Tar üstadı Sadık Esedoğlu
Tarı geliştirerek bugünkü haline getirmiştir. Bugünkü Azeri tarı, üzerine balık derisi çekilmiş “8”e benzer
çanaktan oluşan, 22 perdesi bulunan uzun saplı ve 11 telli bir enstrümandır (Kafkasyalı, s. 405).
Çartar: Acem diyarında, Şeyh Safi’nin gözetiminde Kemal Ahi tarafından telif edilmiş olduğu
söyleniyor. İsminden de anlaşılabileceği gibi, Çartar’ın dört telli ve perdeli bir saz olduğu
düşünülmektedir (Yarman, 2002 s.11). Gövdesi sığ ve üçgen biçimindedir. 14 perde bağlı bir sapı
bulunmakla beraber telli bir çalgıdır. Üç ya da dört teli mevcuttur. Birçok özellikleriyle Rus halk çalgısı
olan balalaykayı da andırmaktadır.
Çanzı: Köşeleri yuvarlanmış, 10-12 cm derinliğinde ve 20-30 cm derinliğinde kare bir gövde ve
uzun bir saptan oluşan üç telli bir çalgıdar. Gödenin her iki yüzeyi yılan derisi ile kaplıdır. Parmakla veya
mızrapla çalınır. Çinde ve Moğolistanda da kullanılır (Gürdal, 2014 s.167).
Şeşhane: Şirvanlı Rızaeddin’in icat etmiş olduğu söylenen, ud gibi burgu yeri eğri, ancak uzun
saplı, perdesiz, balık kursağından ya da ibrişimden yapılan altı telli bir çalgı imiş. Anlaşıldığı kadarıyla,
zor bir alet olduğu halde, tüm makamlar çalınabiliyormuş. Günümüzde tedavülten kalmıştır (Yarman,
2022 s.15).
Dutar: Parmakla çalınan dutar, iki telli olup telleri ipekten yapılmaktadır. Dut ağacından yapraklar
halinde imal edilen armudi biçimli bir teknesi ve yine dut ağacından kapağı vardır. Genellikle dörtle veya
beşli akortlanır (Gürdal, 2014 s.171).
Bağlama Tarihi
Bağlama farklı isim ve tip türevleriyle Asya’dan Avrupa’ya uzanan geniş bir coğrafyada hem
tezeneli hem tezenesiz (elle) icra edilebilmesi özelliği ile Anadolu’da çoklu bir gelişme göstermiştir (Sağ
ve Erzincan, 2009 s. 3). Bağlama diğer Orta Asya kökenli sazlar gibi kopuzdan türemiştir. Kopuz genel
bir deyimdir ve birçok çeşidi vardır. Kıl kopuz, oklu kopuz, çertme kopuz, çerti kopuz, kollu kopuz vb.
Kalça kopuzun yani kollu kopuzun koluna perde bağlanmasıyla ortaya çıkan bu tür kopuza daha sonraki
dönemlerde bağlama denmiştir (Kurt, 2009 s.411). Parlak (2000, s. 62) bu konuya şu şekilde değinmiştir:
“kopuz ve onun devamı olan bağlama, en önemli değişim ve gelişimini Anadolu’da sağlamıştır. Asya
Türk kültürünün köklü bir uzantısı olarak Anadolu’ya getirilen kopuz, çeşitli medeniyetler beşiği olan
Anadolu topraklarının zengin kültürü içinde yoğrularak, zamanla çok gelişmiş bir yapıya ulaşmıştır.
Kopuzda meydana geçmişte meydana gelen köklü değişikliklerden en önemlisi, metal tele geçiştir. Zira,
metal tel bu çalgıya tınlayış ve kullanım (el ile ve mızrapla) bakımından at kılı, bağırsak ipek tel gibi
birbirine yakın mat tınılardaki, dayanıksız maddelerin çok ötesinde farklılıklar getirmiş, adeta çığır
oluşturmuştur”. Bağlamanın atası olduğu düşünülen Kopuz, Türk Dünyasında farklı adlarla anılmaktadır
bunlar; Oğuz ve Çağataylar Kopuz, Kırgızlar Kabuz, Altaylar Kamış, Uygurlar Kabus, Kazaklar Kovuş,
Özbekler Kavuz, Barbut, Yelteme, Yetik, Şeştar, Rebap, Pençtar, Tavar Saz, Bulgarı, Tanbura, Irızva,
Cura, Curre, gibi adlardır.
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Türkiye’de Kullanılan Bağlama Çeşitleri
Cura: Bağlama ailesinin en küçük üyesidir. Tekne boyu 22 cm- Tekne boyu 22 cm. Tel boyu 48
cm. dir.
Çöğür: Çöğür Anadolu’da ilk olarak Germiyanoğulları beyliği döneminde ortaya çıkmıştır. Türk
müzik tarihine yaklaşık 600 yıllık bir döneme damgasını vurmuştur. Evliya Çelebinin Seyahatnamesinde
Çöğür ile ilgili şu ifade yer almaktadır; “Çöğür sazının mucidi Germiyan padişahlarından Alude-i Aşk-ı
İlahi Yakup Germiyani’dir. Çöğür XVII. yy.’da klasik Türk Musikisinde de yaygın olarak kullanılmaya
başlanmıştır. Çalgı XIX. yy’da yaşamış olan büyük bestekâr Tanburi Cemil Bey tarafından da ustalıkla
kullanılmıştır. Sadi Yaver Ataman alan araştırmalarından birinde, Sadık Uzunoğlu’ndan şöyle bir bölüm
naklediyor: “Çöğür icat edildiğinden bu yana önemli değişikliklere uğrayıp şimdiki halde 12 telli ve 32
perdelidir. Sapı ile uzunluğu 110 cm’dir. Akordu beş düzen üzerine Kürdi tabir edilen taksimlere göre
yapılır. Göğsün ortasında köprü vardır. Perde bağı ihtizazı (titreşimi) kolaylaştırmak için kantin ile
bağlanmıştır. En üst teli bam tel olarak tabir ederler. Bütün telleri aynı kalınlıkta 28 numara çelik telden
ibarettir” (Bal 2002 s.31). Çöğür; teknesi divan sazına yakın büyüklükte, uzun saplı, iri gövdeli, perde
sayısı 15 ile 36 arasında değişebilen, telleri 6’dan başlayarak 12 telli dahi olabilen, hem sarayda hem de
halk arasında yaygın olarak kullanılmış bir çalgıdır (Farmer 1999 s. 54).
Tambura (Tanbur): Tekne boyu 39-43 cm’dir. Tel boyu 80 cm’dir. Birkaç çeşidi olan uzun saplı
ve mâdenî telli meşhur sazdır. Türk Tanburu denilen çeşidi günümüzde en çok bilinenidir. Bir diğer çeşit
ise, Şirvan Tanburu olmaktadır. İbn-i Gaybî’ye göre, ilkinin gövdesi daha küçük ve sapı daha uzun idi ve
buna iki ya da üç kiriş tel takılırdı. Diğeri de iki telli olmakla berãber, armut şeklindeki gövdesiyle TürkÎran sanatında çokça resmedilmiştir. Fãrãbî, Horasan Tanburu adını verdiği bir başka türden
sözetmektedir (Gürdal 2014’de atıfta bulunduğu gibi). Tanbura ismi daha çok şehir merkezlerinde
telaffuz edilmiştir. Kırsal kesimde ve âşık geleneğinde tanbura ismi kullanılmamaktadır.
Divan: Meydan sazından biraz daha küçüktür. Üçerden dokuz teli bulunmaktadır. Meydan
sazından dört ses tiz akort edilir. Tekne boyu 49-52 cm- Sap boyu 66,5 cm- Tel boyu 106 cm.
Meydan: Meydan sazı bağlama ailesinin en büyük sazıdır. Meydanlarda çalınmasından dolayı
meydan sazı adı verilmiştir. 12 teli bulunması nedeniyle bazı yörelerde 12 telli saz da denir. Sapında 3032 perde bulunur. Tekne boyu 50-54 cm. Tel boyu 112 cm.’dir.
Bağlamada yöresel tavırlar
Türk Halk Müziği'nin en önemli özelliklerinden birisi yörelere has, o yöredeki kişilerin kendine
özgü icra biçimlerin olmasıdır. Ekici’ye göre (2012); Türk Halk Müziği, geleneksel yapısı içerisinde,
yerel ve bölgesel özellikler taşımaktadır. Bu yöresel özelliklere halk müziğinde ve onun en etkili anlatım
araçlarından biri olan bağlama da “tavır” adı verilmektedir (s.223).
Âşık Tavrı: Deyiş tavrı olarak da bilinen âşıklama tavrı, mızrabın tüm tellere üstten aşağıya doğru
vurulması ve ardından iki veya üç tel grubuna da mızrabı aşağıdan yukarıya doğru taktırarak çekilmesi
sonucu seslendirilen bir bağlama tavrıdır. Bu tavır genellikle Sivas, Erzincan ve çevresindeki bölgelerde
görülmektedir. Âşıklama tavırlı halk ezgileri genellikle 2/4, 4/4 ve 7/8’lik usul kalıplarında görülmektedir
(Karkın ve diğerleri 2014 s. 145).
Zeybek Tavrı: Zeybek tavrı Ege bölgesine has bir bağlama tavrı olup Geleneksel Türk Halk
Müziği repertuvarında genellikle 9/2, 9/4 ve 9/8’lik usul kalıplarında görülmektedir. Zeybek Ege
bölgesinde, sözünün eri yiğit kişilere verilen addır. Efe ise zeybeklerin başında bulunan üstün yiğitlikler
gösteren kişi anlamında kullanılmaktadır. Zeybek oyunlarının özel bir çalımla ve kasılarak oynanması,
güveni, soylu bir varlığa sahip oluşu ifade etmektedir (Ekici 2012 s.237). Zeybek tavrının en önemli
özelliği, üst mızrap vuruşuyla bağlamanın tüm tellerine vurulduktan sonra, alt tel gruplarında
altmışdörtlük (çırpma) mızrap vuruşu yaparak, alt mızrap vuruşuyla yine tüm teller vurularak son
bulmasıdır (Karkın ve diğerleri 2014 s. 136).
Konya Tavrı: Konya tavrı, Konya yöresine özgü bir bağlama tavrıdır. Genellikle 2/4’lük kalıbında
olan Konya tavırlı halk ezgileri, icra zorluğu açısından bağlama icrası ve öğretiminde ayrı bir dikkat ve
çaba gerektirmektedir. Konya tavrının en belirgin özelliği, bir temel zeybek tavrından sonra üst tel
grubuna alt mızrap vuruşu yapmaktır. Üst tel grubuna bu alt mızrap vuruş şekline “taktırma veya takma”
adı verilmektedir (Karkın ve diğerleri 2014 s. 138). Konya türküleri genellikle ağırdan hızlıya doğru bir
seyir izleyerek çalınıp söylenir ve üç bölümden oluşur. Türküler peşrev ile başlar yine peşrev ile sona erer
(Ekici 2012, s. 279).
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Ankara Tavrı: Fidayda veya Hüdayda tavrı olarak da bilinen Ankara tavrının en belirgin özelliği,
bir üst mızrap vuruşunun ardından, mazrabın yukarıya doğru iki tel grubuna (orta ve üst teller) takılarak
sonlandırılmasıdır. Ankara tavrı içeren halk ezgileri Geleneksel Türk Halk Müziği repertuvarında
genellikle 2/4 veya 4/4 usul kalıplarında görülmektedir (Karkın ve diğerleri 2014 s. 140).
Yozgat Tavrı: Yozgat yöresi gerek Türk Halk Müziğinde ve gerekse en yaygın çalgısı olan
bağlamada “Yozgat Tezenesi” veya “Yozgat Tavrı” olarak bilinen özel bir tezene vuruşu ile icra edilen
eserleri ile tanınmış ve ön plana çıkmıştır (Ekici 2012 s. 328). Bu tezene vuruşu ile icra edilen türkülere
ise “Sürmeli” veya “Yozgat Sürmelisi” denilmektedir (Birdoğan, 1988 s. 84). Bu tavrın icrası, tezene ile
senkoplu olarak atılan tiril ve aynı zaman içerisinde sap üzerindeki diğer elin yaptığı çarpma sesler olarak
özetlenebilir. Yozgat yöresiyle özdeşleşmesine rağmen, birçok farklı yörenin halk ezgilerinde de bu tavrın
uygulandığı (Kırşehir, Ankara, Ege yöresi vb) görülmektedir. Esas itibariyle Yozgat tavrının en belirgin
karakteristik özelliği tirillerdir (Karkın ve diğerleri 2014 s. 142).
Silifke Tavrı: Kaşık oyunlarının yoğun olarak oynandığı yörelerden olan Silifke, Mersin yöresinin
müzik yönünden merkezi durumundadır. Yöredeki halk ezgilerinin oyunlarının eşlik çalgısı genellikle
keman, cümbüş, bağlama, kaşık ve koltuk davuludur (Ekici, 2012 s.302). Silifke karşılamaları genellikle
2/4 ve 9/8 usullerde çalınıp söylenmekte ve oynanmaktadır.
Teke Tavrı (Zortlatması): Teke yöresi kültürünün yaşandığı yerler genellikle Burdur, Isparta,
Denizli, Afyon illeri ve ilçeleridir. Teke zortlatmaları genellikle 9/16 usulde çalınıp söylenmekte ve
oynanmaktadır. Muzaffer Sarısözen Teke yöresinde özellikle Isparta çevresinde kullanılan 9/16’lık usule
“Gakkili” havası denildiğini belirtmiştir. Teke oyunları yörede oynanan oyunların en yürük olanıdır
(Ekici, 2012 s. 263). Bu türü belirleyen en önemli öğe Geleneksel sanat müziğinde aksak ve raks aksağı
olarak anılan 9/8’lik usullerin 9/16’lık türevlerinin kullanılmış olmasıdır (Akdoğu, 1995 s. 148).
Karşılama Tavrı: Karşılama tavrı, mızrap vuruşunun üstten aşağıya doğru tellere taktırmak (telleri
sıyırarak) suretiyle seslendirilen bir bağlama tavrıdır. Rumeli bölgesine has olan bu tavır, genellikle
9/8’lik usul kalıbındadır. Yurdumuzun birçok yöresinde “karşılama” adıyla TRT repertuvarında yer alan
halk ezgileri bulunmaktadır bunlar; Giresun karşılaması Merzifon Karşılaması, Yayla karşılaması vb.)
ancak burada anlatılan “karşılama tavrı” özellikle Trakya bölgesine has olan “Trakya Karşılaması” adlı
halk ezgilerinin icrasında kullanılan özel bir tavır olarak ortaya çıkmaktadır (Karkın ve diğerleri 2014 s.
144).
Sonuç
Bu çalışmada Türk dünyasında kullanılan mızraplı sazlar hakkında kullanıldıkları bölgeler, icra
ediliş şekillerine yönelik bilgilere yer verilmiştir. Bu bağlamda; çalışmanın genelinden yola çıkarak
mızraplı çalgıların Orta Asya’da geçmişten günümüze yaygın olarak kullanıldığı sonucuna varılmıştır.
Mızraplı çalgılar grubunda yer alan ve çalışmanın merkezini oluşturan bağlamanın tarihi, yapısı ve icra
ediliş şekline yönelik bilgiler detaylı olarak açıklanmıştır. Çalgı X. yüzyıldan günümüze kadar çeşitli
evrelerden geçmiştir ve ayrıca bazı nedenlerden dolayı yapısal olarak da birtakım değişikliklere
uğramıştır. Ayrıca çalgılar aynı olsa da farklı isimler adı altında değişik coğrafyalarda icra edildiği
anlaşılmaktadır. Bağlama 17. yy.’dan sonra daha yaygın olarak kullanılmış ve günümüzde de bağlama
ailesindeki sazların genel adı olmuştur. Bağlama ve saz telaffuzlarının yanı sıra “Bozuk” kelimesine de
Anadolu’da sıkça rastlanmaktadır.
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QOŞA KİLSƏLƏRİN SİRRİ
S. P. TAĞIYEV
Xülasə. Xristian kilsələrinə istər Qafqaz, istər Avropa, istərsə də Asiya olkələrində qadın və kişilər bir yerdə
ibadətə gedirlər. Ancaq müsəlman məscidlərinə ibadətə gələn türk mənşəli qadınlar isə hökmən kişilərdən
ayrı olmaqla ibadət edirlər. Bu xüsusiyyətləri nəzərə almış olsaq onda qoşa, parallel, yanaşı kilsələrdə ibadət
edənlərin xristian etiqadlı türklər olduğunu qəbul etmək məcburiyyətindəyik. Nə erməni, nə də gürcü
kilsələrində qadınların ibadəti ayrı olmur. Onlar bir yerdə ibadət edirlər. Odur ki, Şəmkir rayonunun İrmaşlı
kəndində yanaşı olan Böyük və Bala pirlər, Gədəbəy rayonunun Çobankəndi ərazisindəki Qızıl kilsə deyilən
dağlıq ərazisindəki Qoşa qızıl kilsələr, Söyüdlü kəndinin Köhnəqışlaq deyilən ərazisindəki parallel kilsələr,
Meşə təsərrüfatının sahəsində Çanaxçının üstü deyilən yerdə Vəng kilsəsi adlanan sahədəki monastrın
əhatəsində olan hökmdarlara layiq ardıcıl əzəmətli kilsələr, kəndlərimizdəki qalaçalarda belə olan qoşa
kilsələr, Qalakənddəki Koroğlu qalasndakı ardıcıl kilsələr, Qax rayonunun Ləkit kəndindəki yerli əhəmiyyətli
memarlıq abidəsi olan VI-VII əsrə aid olan məbəd kompleksindəki Yeddi kilsədəki baş məbəd və ikinci
böyük kilsələr və s. buna missal ola bilər. Türk qadını kişilərdən ayrı ibadət etdiyindən bir yerdə qoşa,
parallel, ardıcıl tikilmiş ibadət ocaqları olan məbəd, kilsə və monastrlar ancaq və ancaq xristian etiqadlı türk
xalqlarına məxsusdur. Odur ki, Kür çayının sağ sahilində Kiçik Qafqaz sıra dağlarının qoynundakı belə
abidələr və Böyük Qafqaz sıra dağlarındakı belə məbədlər ancaq və ancaq türk dilli xalqlarındır. Təəssüf
hissi ilə qeyd etmək istəyirik ki, bir qisim alim həmkarlarımız öz əsərlərində kilsə, monastr adlarını belə
çəkməyə ehtiyatla yanaşırlar. Belə olmaz. Görkəmli alim E.Əlibəyzadənin təbirincə desək biz Şumer köklü,
Az//As əsaslı, İskit soylu, Sak ləyaqətli, Hun əzəmətli, Səlcuq qeyrətli, Oğuz nəsilli, Tiirk əsilli türkük.
Bununla da fəxr edirik. Millətimiz türk, dilim türk dili, vətənimiz isə Azərbaycandır[2, s. 3]. Unutmaq lazım
deyil ki, Azərbaycanın qədim, yerli aborigen sakinləri ancaq və ancaq türk dilli xalqlardır.
Açar sözlər: Azərbaycan, xristian abidələri, qoşa kilsələr, Türk xasiyyəti, aborigen, türkdilli xalqlar.
Twin Churches are the Secrets
Abstract: We discovered such churches and monasteries that we had never faced among the Christian
monuments in western regions – Shamkir, Tovuz, Agstafa, Dashkesen and Gedebey. The oddity is that the
majority of the churches in this area are twins. They are side by side with each other, in consecutive order or
parallel. At first, we were surprised to see two churches together, but then we found that this is characteristic
to the nature of the Turks. It is known that in the world, in Christian churches men and women worship
together. While in Muslim mosques the women of Turkish origin must worship separately from the men. If
we take into account these features, then we have to accept that those who worshiped in this twin, parallel,
adjoining churches were the Turks of the Christian faith. Neither in Armenian nor Georgian churches women
worship separately. They worship together. Thus, Beyuk and Bala pirs (sacred place) in the village Irmashly
in Shamkir district, Twin gold churches in the mountainous area called Cobankendi, Qizil churches in
Gedebey district, parallel churches in the so-called Kohnagishlag area in Soyudlu village, the magnificent
churches worthy to the sovereigns located in consecutive order in the monastery area called Vank Church
above the Canakhchy forestry, even the twin churches at our castles in the villages, churches in consecutive
order in Koroglu castle, in Qonaqkend and others can be cited as examples. These monasteries and churchestwin, parallel and built in consecutive order just belong to the Turkic peoples of the Christian faith, since the
Turkish women worship separately with men. Therefore, such monuments on the right bank of the Kura
River, on the Lesser Caucasus Mountains and temples on the Greater Caucasus Mountains belong only to
Turkic-speaking peoples. It should not be forgotten that the aboriginal inhabitants of Azerbaijan are only and
only the Turkish-speaking peoples.
Keywords: Azerbaijan, Christian monuments, churches, monasteries, western regions, Shamkir, Tovuz,
Agstafa, Dashkesen, Gedebey, twins churches, Characteristic of the Turks, aboriginal inhabitants, Turkishspeaking peoples.
Mədəniyyət haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunundan bizə məlumdur ki, mədəniyyət – ədəbiyyat
və incəsənət daxil olmaqla, cəmiyyətin və ya sosial qrupların maddi, mənəvi, intellektual və emosional
xüsusiyyətlərini müəyyənləşdirən, insanların həyat tərzini, birgə yaşayış qaydalarını, mənəvi dəyərlər sistemini
əhatə edən xüsusiyyətlərin məcmusudur[11]. Milli mədəni irs isə Azərbaycan xalqına məxsus, ümumazərbaycan
əhəmiyyəti kəsb edən, universal dəyərlərə malik mədəniyyət nümunələrinin məcmusudur. Maddi mədəni irs –
daşınmaz və daşınar mədəni irs kimi iki hissədən ibarətdir. Daşınmaz mədəni irsə daşınmaz arxeoloji, memarlıq,
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bağ-park, monumental, xatirə abidələri, dekorativ-tətbiqi sənət nümunələri, o cümlədən mədəniyyət, memarlıq,
bədii, etnoqrafiya, təbiət abidələri və tarixi qoruqlar, mədəniyyət məkanları, məqbərələr, arxeoloji komplekslər,
memarlıq ansamblları, dini ocaqlar və etnoparklar daxildir [1].
Ümumazərbaycan əhəmiyyəti kəsb edən mədəni irs nümunələrindən biri də xristian etiqadli türklərin
memarliq abidələri olan qoşa kilsələrdir. Görkəmli alimlər tərəfindən Azərbaycan albaniyası dövrü ciddi şəkildə
araşdırılmışdır[8; 9; 16;17;21; 23]. İndiyə kimi bu problem bizdən başqa heç bir alim tərəfindən öyrənilməmiş,
tədqiq olunmamışdır[16]. Bəzi üzdəniraq tədqiqatçı, dırnaqarası alimlər Azərbaycan Albaniyasının abidələrini və
tarixini təhrif etməklə öz adlarına çıxsalr da tarixi reallığı inkar etmək qeyri mümkündür[3; 7; 22]. Onların təsiri
altına düşməklə xristianlığı qəbul edən türklərin erməniləşdiyini söyləyənlər də olmuşdur[5,s.48; 13, s. 214]. Əsil
alim kimi obyektiv mövqedən çıxış edərək onların saxtakarlıqlarının mahiyyətini real tarixi faktlara istinad etməklə
ustalıqla tədqiq edib açanlar da olmuşdur[2; 6; 10; 14; 15; 17; 18; 19; 20; 22]. Ulu öndərimiz Heydər Əliyevin bu
barədə əvəzolunmaz gözəl fikirləri var: “Tarixi olduğu kimi qəbul etmək, dərk etmək və olduğu kimi
qiymətləndirmək lazımdır...”[12, s. 39], “Bizim xalqımızın böyük tarixi, qəhrəmanlıq səhifələri ilə dolu olan tarixi
məlumdur. Bizə də məlumdur, dünyaya da məlumdur. Əsrlər boyu dəfələrlə xalqımız yadelli qəsbkarlarla üzləşib,
qarşılaşıb və dəfələrlə döyüşə qalxıb, torpaqlarımızı müdafiə edib, öz milli mənliyini qoruyub saxlaya bilibdir.
Keçmiş nəsillər bizi bu günlərə gətirib çıxarıblar. Əgər belə olmasaydı, indi nə Azərbaycan var idi, nə də
Azərbaycan milləti var idi”[12, s. 39].
Azərbaycanın qərb rayonları xristian etiqadlı abidələr ilə zəngindir. 2001-ci il siyahıya alınmasında
Gədəbəydən 106 abidə qeydə alınıb[1, s. 150]. 2014-cü ildə isə biz indyə kimi qeydə alınmamış 1128 yeni abidə
müəyyən etmişik. Onlardan 45-i kilsə, 9-u isə monastrdır. Xristian etiqadlı abidələr içərisində heç yerdə
rastlaşmadığımız kilsə və monastrlarla qərb rayonlarında - Şəmkir, Tovuz, Ağstafa, Daşkəsən, Gədəbəy
rayonlarında rastlaşmışıq. Həmin qəribəlik ondadır ki, bu ərazilərin əksəriyyətində kilsələr tək yox cütdür. Onlar ya
biri-biri ilə yanaşı, ya ardıcıl, ya da qismən aralı olmaqla parallel olurlar. Əvvəlcə iki kilsənin bir yerdə olması bizdə
təəccüb doğursa da sonradan onun türk xarakterinə uyğun olduğunu müəyyən etdik. Belə ki, indinin özündə də
xristian kilsələrinə istər Qafqaz, istər Avropa, istərsə də Asiya olkələrində qadın və kişilər bir yerdə ibadətə gedirlər.
Ancaq müsəlman məscidlərinə ibadətə gələn türk mənşəli qadınlar isə hökmən kişilərdən ayrı olmaqla ibadət edirlər.
Bu xüsusiyyətləri nəzərə almış olsaq onda qoşa, parallel, yanaşı kilsələrdə ibadət edənlərin xristian etiqadlı türklər
olduğunu qəbul etmək məcburiyyətindəyik. Nə erməni, nə də gürcü kilsələrində qadınların ibadəti ayrı olmur. Onlar
bir yerdə ibadət edirlər. Odur ki, Şəmkir rayonunun İrmaşlı kəndində yanaşı olan Böyük və Bala pirlər, Gədəbəy
rayonunun Çobankəndi ərazisindəki Qızıl kilsə deyilən dağlıq ərazisindəki Qoşa qızıl kilsələr, Söyüdlü kəndinin
Köhnəqışlaq deyilən ərazisindəki parallel kilsələr, Meşə təsərrüfatının sahəsində Çanaxçının üstü deyilən yerdə
Vəng kilsəsi adlanan sahədəki monastrın əhatəsində olan hökmdarlara layiq ardıcıl əzəmətli kilsələr,
kəndlərimizdəki qalaçalarda belə olan qoşa kilsələr, Qalakənddəki Koroğlu qalasndakı ardıcıl kilsələr, Qax
rayonunun Ləkit kəndindəki yerli əhəmiyyətli memarlıq abidəsi olan VI-VII əsrə aid olan məbəd kompleksindəki
Yeddi kilsədəki baş məbəd və ikinci böyük kilsələr və s. buna missal ola bilər. Türk qadını kişilərdən ayrı ibadət
etdiyindən bir yerdə qoşa, parallel, ardıcıl tikilmiş ibadət ocaqları olan məbəd, kilsə və monastrlar ancaq və ancaq
xristian etiqadlı türk xalqlarına məxsusdur. Odur ki, Kür çayının sağ sahilində Kiçik Qafqaz sıra dağlarının
qoynundakı belə abidələr və Böyük Qafqaz sıra dağlarındakı belə məbədlər ancaq və ancaq türk dilli xalqlarındır.
Təəssüf hissi ilə qeyd etmək istəyirik ki, bir qisim alim həmkarlarımız öz əsərlərində kilsə, monastr adlarını belə
çəkməyə ehtiyatla yanaşırlar. Belə olmaz. Görkəmli alim E.Əlibəyzadənin təbirincə desək biz Şumer köklü, Az//As
əsaslı, İskit soylu, Sak ləyaqətli, Hun əzəmətli, Səlcuq qeyrətli, Oğuz nəsilli, Tiirk əsilli türkük. Bununla da fəxr
edirik. Millətimiz türk, dilim türk dili, vətənimiz isə Azərbaycandır[2, s. 3]. Unutmaq lazım deyil ki, Azərbaycanın
qədim, yerli aborigen sakinləri ancaq və ancaq türk dilli xalqlardır.

Şəkil 1. Şəmkir rayonu. İrmaşlı kəndi. Böyük pir [1, s. 99].

Şəkil 2. Şəmkir rayonu. İrmaşlı kəndi. Bala pir [1, s. 99].
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Şəkil 3. Şəmkir rayonu. İrmaşlı kəndi. Böyük pir
S. Tağıyev tərəfindən pensiyası hesabına uçmasının qarşısı alındıqdan sonra [1, s. 99].

Şəkil 4. Gədəbəy rayonu. Çoban kəndi. Qoşa Qızıl kilsəlidəki birinci kilsənin qalıqları

Şəkil 5. Gədəbəy rayonu. Çoban kəndi.
Qoşa Qızızl kilsəlidəki ikinci kilsənin qalıqları

Şəkil 6. Gədəbəy rayonu. Söyüdlü kəndi. Köhnəqışlaqdakı parallel kilsələr [1, s. 150].

Şəkil 7. Gədəbəy rayonu, Miskinli kəndi. Qalada ardıcıl kilsə qalıqları [1, s. 54 ]

Şəkil 8. Gədəbəy rayonu. Meşə təsərrüfatı sahəsində Çanaxçının üstü deyilən yerdə
Vəng kilsəsi adlanan sahədəki olan hökmdarlara layiq əzəmətli iki kilsə
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Şəkil 9. Qax rayonunun Ləkit kəndindəki yerli əhəmiyyətli memarlıq abidəsi
VI-VII əsrə aid olan məbəd kompleksindəki Yeddi kilsədəki baş məbəd [1, s. 157].

Şəkil 10. Yeddi kilsədə baş məbədin planı

Şəkil 11. Qax rayonunun Ləkit kəndində məbəd kompleksindəki
Yeddi kilsədəki ikinci böyük kilsə [1, s. 157]
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TÜRKİYE VE KKTC MEDYASINDA DENETİM
ÖRNEK İNCELEME: RTÜK VE YYK
Öğr. Gör. Serdal IŞIKTAŞ



Özet: Gazeteciler kamuoyu ve siyasiler arasında köprü vazifesi görme, iki grubun birbirlerini daha iyi
anlamalarına aracılık etme ve kamuoyunun bağımsız temsilcileri olarak siyasiler denetleme görevlerini
üstlenmiş kişilerdir. Bu özellikler nedeniyle sık sık mesleki sorunlarla karşılamakta, resmi müdahale olmadan
bir çözüme ulaşma çabası içerisinde bir takım kurallar ve yöntemler geliştirmektedirler. Bu çalışmada medya
etik ve denetim anlayışları üzerinde durulmuştur. çalışmada medya denetim kuruluşları incelenerek KKTC ve
TC ve denetim anlayışları ve kuruluşları hakkında bilgi verilmiştir. çalışmada medya denetim üzerine
incelemede RTÜK ve YYK'nın genel işleyişi, yaptırım güçleri hakkında bilgi verildikten sonra benzer ve
farklı yönleri ortaya konulmuştur. Yapılan karşılaştırma neticesinde her iki kurumunda da basın alanındaki
denetim mekanizması yasaya dayanarak oluşturulmuş zorunlu kuruluşlardır. kanuna dayanan her iki
özdenetim kurumunda yatırım güçlerini yasalardan aldığı sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimesi: Medya Etiği, Denetim, RTÜK, YYK
Turkey Cyprus Media Audit and Example Review: RTÜK and YYK
Abstract: Journalists see the bridge between the political and the public visit, the two groups do not
understand each other better Brokerage Inc. As the public's Independent Representatives are people who
assume the political supervision. Frequently these features DUE meet with professional problems, without
official intervention in an attempt to reach a solution, they are developing a set of rules Methods. This study
focuses on understanding the controls over the visiting media ethics. Cyprus TC control study examining
media regulatory organizations Organizations understanding we've been given the information we have about
you. media control study on the examination of the RTÜK visit YYKk'n the overall functioning of the
sanctions put in a different direction after the evidences had been given about the power of similar visits.
Comparisions are made as a result of the compulsory organizations formed the basis of the control
mechanism in the press area of the law in his twelve institutions. Based on the law or on her two selfregulatory organization it has concluded that the investment power received from the law.
Keywords: Media Ethics, Audit , RTÜK , YYK

GİRİŞ
Basın kuruluşları ve mensupları, basın özgürlüğünü hem korumak hem de bu özgürlüğün
istismarından kaynaklanacak ve kamuoyunda basının güvenilirliğini sarsacak davranışlara engel olmak
amacıyla birtakım çözümler üretmek durumunda kalmışlardır. Basının çözüm arayışlarında ise genelde
özdenetim denilen, kendi kendini kontrol etmeyi sağlayan sistemler ortaya çıkmıştır. Medya, devlet
yönetimini elinde bulunduranlara karşı toplumun sesi olma ve toplumu bilgilendirme görevini
yüklenmiştir (Gözübüyük, 1969; Tükvek, 1969; Mutlu, 1981). Bu görevini yerine getirirken de devletin
ve iktidarı elinde bulunduranların yasal baskılarına uğramaktadır ve kamuoyundaki saygınlığını korumak
için kendi içinde meslekî birtakım norm ve kurumlar oluşturmaktadır. Medyanın özdenetimi dediğimizde
anlaşılan bu kurum ve kurallardır. Yani basının yasal yaptırımlardan kendini korumak için birtakım
meslekî ve ahlâkî kurallar çerçevesinde kendi kendisini denetlemesidir (Oktay, 1990; Alemdar, 1993)
.Aynı zamanda, her ülkenin hükümeti devamlı olarak, medya gibi güçlü ve önemli bir etkileme aracını
kendi çıkarları için kullanmak isteyecektir. Özellikle kanun yapıcı yönünden gelen bu tehlikelerden
kurtulmak için, dünyanın çeşitli ülkelerinde basının özdenetimi sistemi doğmuştur. Bu alanda basına yol
gösterecek çeşitli örnekler mevcuttur. Örnek olarak avukatların, hekimlerin ve vergi danışmanlarının
kendi kendilerini kontrol için kurmuş oldukları barolar, tabip odaları ve iktisadi kontrol odaları
gösterilebilir. Bu meslek kuruluşlarının hemen hemen tümü “kendi mesleklerinde düzeni sağlamak ve
meslekî imtiyazların kötüye kullanılmasını önlemek için bizzat çalışmalara girmek, bu görevi kanun
yapıcıya bırakmaktan iyidir” fikrinden hareket etmişlerdir. İlk kez 1916 yılında İsveç’te uygulanmaya
başlayan bu sistemin en başarılı ilk örneğini, 1953’de kurulan İngiliz Basın Konseyi vermiştir. 1956’da
Almanya’da, 1961’de Avusturya’da, 1962’de İsrail’de, 1964’de Güney Kore’de, 1965’de Hindistan’da,
1968’de Gana’da, 1960 ve 1986’da da Türkiye’de basın konseyleri kurulmuştur. Demokrasilerde
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kamuoyunu yönlendirebilen ve toplumu bilgilendirme görevi olan medya, bu görevini yaparken her
şeyden önce toplumun güven ve saygısına sahip olmalıdır (Aziz, 2006; Sarmaşık, 2001; Baykal, 2007).
Medyanın sahip olduğu gücün demokrasi, hukuk devleti, kişi hak ve hürriyetleri ve toplum yararına
kullanılması gerekmektedir. Bu gücün kötü amaçlarla kullanılmasının önüne geçilmesi için de basın kendi
içinde çeşitli meslekî ilkeler oluşturmuş ve mensuplarının bu ilkelere uymasını sağlamaya çalışmıştır.
Araştırmanın Amacı ve Önemi
Bu araştırma, Kıbrıs Türk basını siyasal iktidarların baskısından kurtulabilmek meslek ahlakını en
üst seviyede tutabilmek, üyelerinin çıkarlarını savunmak amacıyla günümüze kadar bir çok mesleki
örgütlenmenin içine girmiştir. bu meslek örgütleri içinde cemiyetler, dernekler ve sendikaların neden
kuruldukları, Kıbrıs Türk basını ve Türkiye'de kanuna dayanan özdenetim modelini oluşturan
yapılanmaların ortaya konulması ve bu örgütlerin incelenmesi çalışmanın amacını oluşturmaktadır. basın
özgürlüğünü korumak, basının saygınlığını sağlamak amacıyla kurulan ve temelinde özdenetimi ve etik
ilkeleri uygulamayı barındıran Yayın Yüksek Kurulu ve Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun etkinliğinin
araştırılması da çalışmanın diğer amacını oluşturmaktadır. Araştırmanın öneminde basın ve yayın
organlarının denetlenmesi amacıyla kurulan ama eleştirilere maruz kalan bu meslek örgütlerinin, kuruluş
çalışmalarından başlanarak ele alınması, yapılanmasının ortaya konulması kararların dökümlerinin
yapılması ve tartışmalara neden olan kararlarının incelenerek olmasıdır. Basın özgürlüğü, basında
özdenetim modelleri, bu denetim modellerinin neden ortaya çıktığı, etik kavramı, Türk basınının hem
kendini hem de kamuoyunun haber alma özgürlüğünü koruyabilmek için bir meslek örgütü çatısı altında
toplanma çabası ve bu amaçla kurulan çeşitli mesleki örgütler cemiyetler, dernekler, sendikalar, uzun
çalışmaların ardından kurulan ve kanuna dayanan özdenetim modellerini baz alınarak etkinliğinin
sorgulanması çalışmanın konusunu oluşturmuştur.
YÖNTEM
Bu çalışmada yöntem "doküman incelemesi" olarak belirlenmiştir. Doküman incelemesi; araştırılan
konu hakkında bilgilerin yer aldığı yazılı materyallerin analizini ifade etmektedir (Yıldırım ve Şimşek,
2008). bu araştırmada veri kaynağı olarak RTÜK ve YYK'nun resmi belge, raporlar, istatistiksel bilgiler,
kitaplar ve tezler kullanılmıştır. RTÜK ve YYK'nun merkez arşivinden toplanmıştır. Araştırma
sonucunda elde edilen veriler amaçlara cevap oluşturabilecek şekilde nitel araştırma yöntemlerinin
analizinde kullanılan betimsel analiz yaklaşımına uygun olarak düzenlenmiştir. Nitel araştırmalarda
betimsel analiz, çeşitli veri toplama teknikleri kullanılarak elde edilen verilerin özetlenmesi ve
yorumlanması olarak tanımlanabilir. bu çalışmada RTÜK ve YYK'nun elde edilen verileri doğrultusunda
birbirleriyle olan benzerlikleri ve farklılıkları belirlenmiştir.
BULGULAR
1. Radyo, Televizyon Üst Kurulu (RTÜK)
3984 sayılı yasa 13 Nisan 1994 tarihinde TBMM'ce kabul edilmiştir.Yasanın çıkma nedeni,
teknolojik gelişmenin getirdiği imkânların uygulamaya konulmasıyla, bir yerde ihtiyaç haline gelen
kaliteli ve sansürsüz müzik dinleme arzusu sonucu, özellikle başta İstanbul olmak üzere, büyük
şehirlerimizde FM frekansından radyo yayınları başlamıştır. Önceleri kısıtlı sayıda yapılan bu yayınlara
müdahale edilmezken, sayılarının artması ve de yayınların yürürlükteki Telsiz Yasası'na aykırı olması
nedeniyle Telsiz Genel Müdürlüğü'nün talebi üzerine Valiliklerce gerekli önlemler alınarak vericilerin
mühürlenmesi yoluna gidilmiştir (Güngör, 1999). Yeni yeni oluşan reklam pastasının elden gitme
tehlikesi üzerine eyleme geçen bu özel radyo işletmecileri derhal bir kamuoyu oluşturma yoluna gitmiş ve
zamanın Devlet Bakanı'na dahi, otomobilinin antenine kara kurdela takarak, "Radyomu İstiyorum"
sloganını söyletebilmişlerdir. Kamuoyunun bu denli başarılı oluşturulması sonucu, TBMM'de toplanarak
Radyo ve Televizyon yayınlarını düzenleyen bir yasayı görüşmeye başlamıştır. Ancak her nedense, bir
süre çalışan TBMM ilk 24 maddeyi görüşüp kabul ettikten sonra uzun bir süre yasayla ilgili hiçbir işlem
yapmadan işi oluruna bırakmıştır. Bu durum bir ölçüde, hem siyasilerin hem de konuyla ilgili yayıncıların
işlerine gelmiş ve bu boşluktan yararlanan bir takım müteşebbisler olağanüstü bir frekans kirlenmesi ve
anarşisine neden olmuşlardır. "İşte Türkiye'de özellikle 1990 sonrası radyo ve televizyon alanında
yaşanan kargaşa sonrasındaki yasal düzenleme arayışları 13 Nisan 1994 günü RTÜK'ün kurulmasıyla
sonuçlandı."
"3984 sayılı, "Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun'la Türkiye'nin
gündemine giren Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK)" bilindiği üzere, aynı kanunun 5. maddesinde
ifade edildiği şekilde, Radyo ve Televizyon faaliyetlerini düzenlemek amacıyla kurulan özerk ve tarafsız
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bir Kamu Tüzel kişiliği niteliğinde bir kuruldur." RTÜK kuruluş aktiviteleriyle birlikte kısa sürede
kurumlaşmıştır. 3984 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkındaki Kanun ve ilgili
yönetmelikler çerçevesinde inceleme ve denetimlerini sürdüren Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK)
da, bir taraftan teşkilatlanma faaliyetleri yürütülürken diğer taraftan hukuki düzenlemelere ilişkin son
derece yoğun çalışmalar yapılmıştır. Ayrıca; üst kurulca çıkartılan, 12 ayrı ve önemli yönetmelikle
yasanın ve yasal arayışların gerektirdiği ilk düzenlemeler tamamlanırken, 3984 sayılı Kanunun
iyileştirilmesi amacıyla ilgili hemen her kesimden görüş istendi ve hazırlıklar tamamlandı.
1.2. RTÜK’ün Yapısı
Üst Kurul çağdaş dinamikleriyle hızla büyüyen ve gelişen ülkemizde radyo ve televizyon
yayıncılığına "kamu yararı" açısından iyi yönde katkı sağlamayı arzulamaktadır. 3984 Sayılı Radyo ve
Televizyon yasası ile Türkiye'de elektronik yayıncılık alanında yeni bir dönem açılmıştır. RTÜK kuralları
zamanla değişmiştir. Hatta diyebiliriz ki çıktığı ilk zamandan bu yana ülkenin reaksiyonlarına göre ve
değişen iktidarlarla birlikte farklı amaç ve menfaatler doğrultusunda adeta bir hamur gibi istenilen şekil
verilmeye çalışılmaktadır. Son şeklini aldı mı diye soracak olursak hiç şüphe yok ki zamanla daha çok
değişecek. Olması gereken değişim süreci toplumun dinamiklerinden gelmeli ancak daha öncede
söylediğimiz gibi menfaat ve çıkarlar doğrultusunda yapılan değişiklerle birlikte iş içinden çıkılmaz bir
duruma gelmektedir. Peki bu ne kadar önemlidir? Hiç şüphe yok ki gelişmekte olan Türkiye gibi bir
ülkenin, sosyal ekonomik göstergeleri çok düşük olduğundan halkın çok büyük bir kısmının saatlerini
ekrana ayırdığını düşünürsek bu çok önemli. RTÜK yasal olarak son değişiklikleri 3984 sayılı kanunun
maddelerini büyük çapta 15.5.2002 yılında 4756. madde olarak günümüze kadar bazı yıllarda kararları
değiştirmiş ve değiştirmeye de devam etmektedir. Radyo ve Televizyon yayınlarının yapısını,
frekanslarını, işleyişini ve denetimini düzenleyen bir birim olarak kurulması öngörülen Radyo Televizyon
Üst Kurulu, 2954 sayılı TRT yasasında yer alan Radyo ve Televizyon Yüksek Kurulu'nun yerine, onun
bir kısım yetkilerini alarak, ancak ondan çok daha güçlü ve "özerk" yapıdadır (Canoruç, 1999).
Kurulun varlığı ve yetkileri çok önemli olmakla birlikte, bu kurulun oluşturulma yetkisinin Türkiye
Büyük Millet Meclisi'ne verilmesi, yasanın, tasarı halinde iken en çok eleştiri alan kısmı idi. Ancak;
Meclis bu konuda herhangi bir ödün vermeyerek, "özerk" bir yapıda öngördüğü "Üst Kurul" üyelerini en
yansız biçimde oluşturacağı savı ile hareket etmiştir. Meclisin bu yetkisinin Anayasa'nın, Meclisin
görevlerini sayan 87. maddesine aykırı olduğu savları, bu konudaki gerek uzman görüşleri, gerekse özel
kanalların baskı unsuru olarak çaba göstermeleri etkisiz kalmış, yasa'da bu yetki Meclis'e verilmiştir.
Meclis bu görevini yerine getirmiş ve gösterilen iki katı aday arasından 5'i iktidar, 4'ü muhalefet parti
adaylarını seçerek Üst Kurulu oluşturmuşlardır. Kurul, daha önceki Radyo ve Televizyon Yüksek
Kurulu'nu devralarak çalışmalarını sürdürmektedir. Üst Kurulu oluşturan üyelerin, yasa ile kendilerine
verilen hak ve görevlerini "özerk" yapının gereklerine uygun olarak kullanmaları gerekmektedir. Bunun
yanında özerkliğin güvencesi olan mali özerkliği sağlamak üzere, frekans tahsisi yapılan özel kanalların
reklam gelirlerinden kesilecek ödentiler de şimdiye kadar uygulanmayan yeni bir düzenlemedir. Bu
açıdan bakılınca, Üst Kurul'un meclis ve siyasal iktidarla ilişkisi fazla olmamaktadır, ancak
parlamentonun genel hükümler çerçevesinde yetki ve sorumluluğu vardır.
1.3. RTÜK’ün Görev ve Yetkileri
3984 sayılı yasanın 8. maddesin şöyledir: Yurt içinde, yayınların ulaşamadığı yerlerde, yerel
imkanlarla radyo ve televizyon vericisi kurulmasına izin vermek, Görev ve yetkiler a’dan p’ye maddelerle
düzenlenmiştir. Bu maddeler arasında görev RTÜK’ün beklide en önemli görevlerinden biridir.
Gelişmekte olan bu ülkede yayıncılığın gelişimi ve ulaşımı son derece önemlidir. Bu anlamda yayın
ağının büyümesine destek vermek son derece önemli bir görevdir. Buna destek olarak da aşağıda
belirtilen 3984 sayılı kanunun 18. Maddesi belirlenen göreve kısmen destek vermiştir. Özel Radyo ve
Televizyon Kuruluşlarının Yükümlülüğü
Madde 18 – Üst Kurulun ulusal yayın izni verdiği kuruluşlar izin tarihinden itibaren en geç ikinci
yıl sonunda Türkiye alanının %70'ine yayınlarını ulaştırmak ve haftada asgari seksen saat yayın yapmak
mecburiyetindedirler.
1.4. RTÜK’ün Yayın İlkeleri
3984 sayılı Yasa'nın 4. Maddesinde yer alan yayın ilkeleri oldukça ayrıntılı olarak 21 şık halinde
a'dan u'ya düzenlenmişti, son değişimle birlikte bu değişiklik a’dan z’ye kadar ilerlemiştir. Değişen
kararların şu anda da ülkedeki en sıcak gündemi oluşturan dil konusudur. Bu ve buna benzer maddeleri
karar üzerinde tartışmakta yarar var.
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Radyo, televizyon ve veri yayınları, hukukun üstünlüğüne, Anayasanın genel ilkelerine, temel hak
ve özgürlüklere, millî güvenliğe ve genel ahlâka uygun olarak kamu hizmeti anlayışı çerçevesinde yapılır.
Yayınların Türkçe yapılması esastır. Ancak, evrensel kültür ve bilim eserlerinin oluşmasına katkısı olan
yabancı dillerin öğretilmesi veya bu dillerde müzik veya haber iletilmesi amacıyla da yayın yapılabilir.
(Değişik dördüncü cümle: 15/7/2003-4928/14 md.) Ayrıca, kamu ve özel radyo ve televizyon
kuruluşlarınca Türk vatandaşlarının günlük yaşamlarında geleneksel olarak kullandıkları farklı dil ve
lehçelerde de yayın yapılabilir. (Ek hükümler: 3/8/2002-4771/8 md.) Bu yayınlar, Cumhuriyetin
Anayasada belirtilen temel niteliklerine, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne aykırı
olamaz. Bu yayınların yapılmasına ve denetimine ilişkin usul ve esaslar, Üst Kurulca çıkarılacak
yönetmelikle düzenlenir.
2. Yayın Yüksek Kurulu (YYK)
2.1. Kuruluşu ve Gelişim Süreci
Kısa adı YYK olan Yayın Yüksek Kurulu, ülkemizdeki radyo ve televizonların faaliyetlerini
düzenlemek ve denetlemekle yükümlü bir kamu kurumu olarak 21 Temmuz 1997 yılında kurulmuştur.
“39/97 Sayılı Kamu ve Özel Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Yasası” kapsamında yasanın
verdiği yetkiyle Tüzüklerini hazırlayarak kurul 1998 yılında faaliyete geçer.
KKTC Cumhuriyet Meclisi’nde grubu bulunan siyasi partilerin adayları ve Cumhurbaşkanı
tarafından atanan bir üye olmak üzere toplam dokuz üyeden oluşan kurul, ülkemizdeki karasal, sayısal,
uydu, kablo ve IPTV ortamından yayın yapacak kuruluşlara lisans ve yayın izni vermek ve bu
kuruluşların yayınlarını denetlemekle yükümlüdür. 1998-1999 yılları arasındaki birinci dönemi ile
faaliyetlerine başlayan Kurul, bugüne kadar toplam altı dönemi tamamlamış ve yedinci dönemi
sürdürmektedir. İlk Kurul’da, Başkan Oğuz R. Korhan, Başkan Yardımcısı Yücel Köseoğlu, Üyeler
Rüstem Tatar, Olgun Üstün, Yrd.Doç.Dr.İbrahim Özejder, Hasan Sarıca, Hüseyin Yaratan, Emin Çizenel
ve Ergün Demirciler görev almıştır. Bugüne kadarki başkanlarımız ise Oğuz Ramadan Korhan’ın
ardından sırası ile Yücel Köseoğlu, Osman Özalp, İlkay Diren, Olgun Üstün olup 8. Dönemi yürüten
Kurul'un şu anki başkanı ise İlkay Diren'dir.
Kurul, yasanın yürülüğe girmesinden önce yayın hayatına başlayan kuruluşlara yayın izinlerini
vermesini ve yasa kapsamındaki tüzüklerin hazırlanmasını ilk görev olarak üstlenmiştir. Kurul tarafından
yayın izni verilen kuruluşlara, ilki 19 Nisan 2006 yılında ikinicisi ise 1 Temmuz 2011 yılında düzenlenen
törenle 5 yıllık lisansları verilmiştir. Kurulda, radyo ve televizyon yayınları, kesintisiz kayıt altına alınan
sistemle kaydedilmekte ve arşivlenmesi sağlanmaktadır. Radyo ve televizyonlar, yayın takip memurları
tarafından yapılan doğrudan denetim, Alo 178 İstek ve Şikayet Hattı, e-posta kanallarından gelen
şikayetlerin değerlendirilmesi yoluyla yasa ve tüzüklerin kendine verdiği yetkiyle denetlenmektedir.
Yayın Yüksek Kurulu’nun faaliyeteri arasında, radyo ve televizyonlarla ilgili kamuoyu araştırmaları
yapmak, medya sektörü çalışanlarına ve iletişim bölümünde öğrenim gören öğrencilere yönelik bu alanda
eğitim seminerleri düzenlemek ve stajyer eğitimi vermek de yer almaktadır. Ülkemizdeki televziyon ve
radyolarla ilgili iki kez kamuoyu araştırması yaptırtan kurul, bugüne kadar medyaya yönelik, içeriğinde
20’ye yakın konu bulunan birçok eğitim semineri düzenlemiş, toplumun eğitilmesini de göz ardı etmeden
kamu spotlarının hazırlanıp yayınlanmasına ve ortaöğretimde Medya Okuryazarlığı derslerinin
yerleştirilmesine öncülük etmiştir.
Yayın Yüksek Kurulu, Türkiye Cumhuriyeti Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ile ilişkilerini
geliştirerek; iki Kurul arasında 21 Mart 2003 yılında işbirliği protokolu imzalamıştır. Gelişen teknoloji ve
ihtiyaçlar doğrultusunda işbirliğini daha da geliştirmek amacıyla 25 Şubat 2012’de yeni bir protokole
imza atılmıştır. RTÜK ile birlikte ilk kez 2000 yılında EPRA (Avrupa Düzenleyici Kurullar Platformu)
toplantılarına katılan kurul, her yıl iki kez düzenlenen bu toplantılara RTÜK ile birlikte katılmaktadır.
Kurul ayrıca İslam İşbirliği Ülkeleri bünyesinden kurulan EPRA benzeri IBRAF formunun kurucuları
arasında yeralmakta ve gözlemci üye durumundadır. Yayın Yüksek Kurulu geçen zamanda uydu
yayıncılığının başlamasını sağlamak yanında DVB-T yayınlarının başlatılması ve IP TV için gerekli
hukuki alt yapının hazırlanması sağlamıştır. Çocukların ve gençlerin, yayınlardan olumsuz
etkilenmemeleri ve kamu sağlığını ön planda tutan kurulumuz, gerek medyanın genel alt yapısının
gelişimine gerekse içerik gelişimine büyük önem ve destek vermektedir. Ayrıca kurul, yasanın AB
normlarına uyarlanması, akıllı işaretler, medya okur yazarlığı ve kamu spotları konularında yoğun
çalışmalarını sürdürmektedir.
2.2. Kuruluş İlkeleri
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Anayasanın özüne bütünü ile bağlı kalmak ve Anayasanın Genel ilkeler kısmında yeralan ilkelere,
demokratik kurallara, kişi haklarına ve toplumsal değer ve çıkarlara bağlı kalmak; İnsan haklarına
dayanan demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti ilkelerinin toplumda yerleşmesine ve gelişmesine
yardımcı olmak; Genel ahlak ve toplum huzurunu korumak; Ulusal güvenliğin gereklerine uymak;
Anlatım özgürlüğüne, iletişim ve yayında çoğulculuk esasına uymaktır. İnsanları ırk, cinsiyet, sosyal sınıf
veya dini inançları dolayısıyla hiçbir şekilde kınamamaktır. Toplumu şiddet, terör ve etnik ayrımcılığa
sevkeden ve toplumda nefret duyguları oluşturacak yayınlara imkan vermemektir. Toplumsal eğitimin
genel amaçlarına, temel ilkelerine ve milli kültürün geliştirilmesi ilkesine uymaktır. Yayınlarda adalet ve
tarafsızlığa, yasalara saygılı olmak ve kişi veya kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü,
zarara uğratıcı aşağılayıcı veya iftira niteliği taşıyan yayın yasaklarına uymaktır. Özel amaç ve çıkarlara
hizmet edici ve haksız rekabete yol açıcı yayın yapmamak ve haberlerin toplanması, seçilmesi ve
yayınlanmasında yansızlık, doğruluk ve çabukluk ilkelerine bağlı kalmaktır. Haber ve yorumları ayrı
olarak yayınlamak; çocukların ve gençlerin fiziksel, zihinsel, ruhsal ve ahlaki gelişimini olumsuz yönde
etkileyebilecek yayın yapmamaktır. Aksi, yargı kararıyla kesinleşmedikçe hiç kimseyi suçlu olarak ilan
etmemektir Kişi ya da kuruluşların cevap ve tekzip haklarına saygılı olmak ve haberlere, spor
programlarına ve reklamlara ayrılmış zamanlar hariç olmak üzere yayıncıların, yayın zamanlarının en az
yüzde yirmi beşinin (%25) yerli yapımlara ayrılmasını sağlamak, bu oranı, seyircilerin taleplerini göz
önüne alarak ve yayıncının haber verme, eğitim, kültür ve eğlendirme sorumluluklarını dikkate alarak
yayın türleri ve süreleri ile asgari niteliklerini de öngörmek suretiyle, aşamalı bir biçimde
gerçekleştirmektir. Demokratik kurallar çerçevesinde, kamunun siyaset, eğitim ve kültürel alanlardaki
beklentilerine cevap verecek şekilde, demokratik gruplar ve siyasal partiler arasında fırsat eşitliğini
sağlamaktır. Radyo ve Televizyon yayınlarının Türkçe yapılması esastır. Ancak diğer devletlerin
içişlerine karışmama, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin onlarla olan ilişkilerini zedelememe ve diğer
ülkeleri ve halkları küçük düşürmeme ilkelerine uygun olarak her dilden yayın yapabilmektir. Türkçe
yayın yapan radyo ve televizyon kuruluşlarınca Türkçeyi aşırılığa kaçmadan, özellikleri ve kuralları
bozulmadan konuşma dili olarak kullanmak, çağdaş eğitim ve bilim dili halinde gelişmesini ve
zenginleşmesini sağlamak ve telif hakkı sahiplerinin haklarını tanımak ve ihlal etmemektir. Sinemalarda
ilk kez gösterilecek olan ve sinema eserleri üzerinde hak sahibi olan, gerçek veya tüzel kişilerce, ilk kez
vizyona girişinden en az bir ay önce yazılı olarak liste halinde Kurula bildirilen sinema eserlerini altı ay
geçmeden televizyonlarda yayınlamamak ve yayınlama süresindeki yayınlarda da telif hakkı mevzuatına
uygun hareket etmektir (Yıldız, 2003). Bu Yasa ve tüzüklerinde reklamlarla ilgili belirlenmiş tüm
kurallara uymak; ve yayınlarda, kişilerin özel hayatına yönelik mahremiyete saygılı olmaktır.
RTÜK ve YYK'nun Ortak Özellikleri
Basın alanında her iki denetim mekanizması da yasaya dayanarak oluşturulmuş "zorunlu"
kuruluşlardır. Kanuna dayanan her iki özdenetim kurumu da yatırım güçlerini yasalardan almaktadır.
Dolayısıyla her ikisi de yetkilerini kanundan alması nedeniyle meslek disiplini kolaylıkla
sağlanabilmektedir. Her ikisinde de resmi nitelik olmakla birlikte yayınların denetlenmesi bakımından
yayın kuruluşlarının çıkarları değil halkın ve devletin çıkarları ortak noktayı oluşturmaktadır. her iki
özdenetim kurumu da ulusal ve uluslararası alanlara, her ülkenin kendi lisanı veya beynelminel kabul
edilen lisanlara yayınları öngörerek söz konusu ülkenin coğrafi konumu ve milli geleneklerine uygun
yayınların yapılması çabasındadır. RTÜK ve YYK'da radyo ve televizyon faaliyetlerini düzenlemek
amacıyla, özerk ve tarafsız bir kamu tüzel kişiliği niteliğinde kurulmuştur. Her iki kuruluşunda amacı;
anayasanın özüne uygun olarak, basın ve yayın özgürlüğü ilkesi doğrultusunda, anayasal düzeni, kişi
haklarını ve ilkeli bir yayıncılığı gözeten bir çerçevede radyo ve televizyon yayınlarının düzenlenmesini
sağlamaktadır. RTÜK ve YYK görev ve yetkileri kısmında birbirleriyle örtüştüğü, hatta RTÜK ve
YYK'ya örnek teşkil etmektedir. her iki kurumun görevleri arasında frekans planlamalarını yaptırmak ve
ön şartları yerine getirmiş müracaatçı kuruluşlara, tarafsızlık ve hakkaniyet ölçüleri dahilinde yayın izni
ve lisans vermek vb. birçok görev yetki bağlamında örtüşmeye birer örnek teşkil etmektedir. RTÜK ve
YYK'nun üye sayıları ve seçimleri göz önüne alındığında benzeştikleri görülmektedir. RTÜK ve
YYK'nun üye seçimlerinde aranan kurul üyesi seçilebilme şartları bakımından da ortak özellikleri
bulunmaktadır. Her iki özdenetim kuruluda radyo, veri, televizyon yayını ve elektromanyetik dalga, tv ve
radyo frekansı, kanalları ve vericilerini denetleme yetkisine sahiptir. RTÜK ve YYK radyo ve televizyon
yayınlarını izleme sistemleri kurarak yayınların yasalarında öngörülen ilkelere ve bu alanda kendi
ülkelerinin taraf olduğu milletlerarası antlaşmalara uygunluğu açısından denetimini yapma yetkisine
sahiptir. RTÜK ve YYK; yayın kuruluşlarının bu RTÜK ve YYK yasa kurallarına aykırı yayın yapması
ve izin şartlarına uymaması halinde, bu yasaları uyarınca gerekli işlemleri yapmak, ceza müeyyideleri
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uygulama yetkisine sahiptir. Yayın kuruluşları kişi hak ve özgürlüklerini zedeleyeci, kişilerin şeref
haysiyetine dokunulması veya kendileri ile ilgili gerçeğe aykırı yayınlar yapması hallerinde RTÜK ve
YYK'ya başvurarak ilgili yayın kurumlarının hakkında gerçeğe aykırı yayın yapıldığını veya şeref ve
haysiyetine dokunuduğunu iddia eden gerçek veya tüzel kişiler ilgili yayın kuruluşuna başvurup düzeltme
ve cevap yayınlamasını isteme hakkına sahiptirler. RTÜK ve YYK herhangi bir şekilde özdenetim
yapmamakta, yayıncı kuruluşları yayın öncesinde incelememekte ve uyarmamaktadır. Ancak yasal
düzenlemelerin gerektiği ve herkesçe bilinen ve bilinmesi gereken hükümlerle, yayın sonrasında karar
verilmekte olup bu yönde de benzeşmekte oldukları görülmektedir.
RTÜK ve YYK'nun Ortak Özellikleri
RTÜK ve YYK üye sayıları göz önüne alındığında benzeştikleri görülse de, YYK'da KKTC
Cumhurbaşkanlığı'nın atadığı bir üye bulunurken, RTÜK'te kurul üyesi atamalarında Cumhurbaşkanlığı
tarafından üye ataması yapılmamaktadır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı bu YYK
Yasası'nın 8'inci Maddesinde öngörülen nitelikleri taşıyan bir kurul üyesi olarak atar. RTÜK ve YYK
yaptırım güçleri arasında farklılıklar vardır. RTÜK'ün yayın kuruluşları üzerinde yaptırım gücü daha fazla
olmasına rağmen, YYK'nın yayın kuruluşları üzerinde yaptırım gücü daha kısıtlıdır. Bunu nedeni olarak
da KKTC yasalarında bulunan eksiklik ve açıklarla, bazı yasaların İngiliz döneminden kalması
gösterilebilir. RTÜK ve YYK kurul üyelerinin görev sürelerine bakıldığında farklılık görülmektedir.
RTÜK kurul üyelerinin görev süresi altı yıldır ve üyelerinin üçte biri iki yılda bir yenilenir. YYK Yasası
10. madde kurul üyelerinin görev süresine bakıldığında; tüm kurul üyelerinin atama işlemleri, bir
milletvekilliği genel seçimlerinden sonraki birinci yılda; diğeri dördüncü yılın başında olmak üzere iki
kez yapılır. İlk devre için atanan kurul üyelerinin görev süresi üç yıl, ikinci devre için atananların görev
süresi iki yıldır.
SONUÇ
araştırmada öncelikle medyada etik ve denetim anlayışı, basın özgürlüğü, medyanın kamusal
görevleri ve denetim anlayışı, basın ahlak ilkeleri, uluslararası basın ve meslek ilkeleri, medya denetim
kuruluşları, gönüllü kuruluşlar, kanuna dayanan kuruluşlar, özdenetim modelleri, Türkiye'de denetim
anlayışı ve kuruluşları, KKTC'de denetim anlayışı ve kuruluşlarının işleyişi irdelenmiştir. Ardından
Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kanuna dayanan özdenetim kurumlarından RTÜK ile
YYK'nın benzer ve farklı yönlerini yasa ve tüzüklerini inceleyerek ortaya koymaya çalışılmıştır.
Dolayısıyla araştırmada RTÜK ve YYK'nun ortak yönlerinin daha ağır bastığı görülmüştür. RTÜK ve
YYK'da Radyo ve televizyon faaliyetlerini düzenlemek amacıyla, özerk ve tarafsız bir kamu tüzel kişiliği
niteliğinde kurulmuştur. Her iki kuruluşunda amacı; anayasanın özüne uygun olarak, basın yayın
özgürlüğü ilkesi doğrultusunda , anayasal düzeni, kişi haklarını ve ilkeli bir yayıncılığı gözeten bir
çerçevede radyo ve televizyon yayınlarının düzenlenmesini sağlamaktadır. Basın alanındaki her iki
denetim mekanizması da yasaya dayanarak oluşturulmuş "zorunlu" kuruluşlardır. Kanuna dayanan her iki
özdenetim kurumu da yaptırım güçlerini yasalardan almaktadır. İki kurumunda kurul üye sayısı dokuzdur.
YYK'nın RTÜK'ün üye sayısı bakımından benzeşmekte olduğu, her iki kurulda bir başkan, bir başkan
yardımcısı ve yedi asli üyeden oluşmakta ve kurulların işleyiş yapıları da benzerlik göstermektedir.
RTÜK ve YYK; yayın kuruluşlarının yasa ve kurallarına aykırı yayın yapması ve izin şartlarına
uymaması halinde, bu yasaları uyarınca gerekli işlemleri yapmak, ceza müeyyideleri uygulama yetkisine
sahiptir. RTÜK ve YYK herhangi bir şekilde özdenetim yapmamakta, yayıncı kuruluşları yayın
öncesinde incelemeyip ve uyarmamaktadır. Ancak yasal düzenlemelerin gerektirdiği ve herkesçe bilinen
ve bilinmesi gereken hükümlerle yayın sonrasında karar verilmekte olup bu yönde de benzeşmekte
oldukları görülmektedir.
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ÇATALCA VİLAYETİ İÇERİSİNDEKİ TARİHİ KIRMA ÇATILI KIRSAL ALAN CAMİLERİ
Araş. Gör S. G. KÜÇÜK
Prof. Dr. K. K. EYÜPGİLLER
Özet: Türk sanatının önemli eserlerinden olan kırsal alan camileri, yörenin malzeme ve iş gücü imkânları
dâhilinde yalın bir mimari ile inşa edilmiş, mütevazı yapılardır. Bu çalışmada, İstanbul’un batısındaki kırsal
alanları kapsayan Çatalca Vilayeti içerisindeki tarihî kırma çatılı köy camileri incelenmektedir. Camilerin
tespiti için önce literatür taraması, sonra alan çalışması yapılmış, camilerin mevcut durumları belgelenmiş,
ölçüleri alınmış, planları çizilmiştir. Yapıların özgün plan şemalarının belirlenebilmesi için restitüsyon
çizimleri hazırlanmıştır. Yapılan araştırmaya göre, Çatalca Vilayeti içerisinde günümüze ulaşan, 15. yüzyıl
ile 20. yüzyıl arasında inşa edilmiş 22 adet kırma çatılı kırsal alan camisi tespit edilmiştir. Bunların büyük
çoğunluğu 19. yüzyılda inşa edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Cami, Kırsal Alan, Çatalca, Köy, Kırma Çatı.
Historical Roofed Rural Area Mosques in Çatalca Province
Abstract: Rural area mosques, as one of the most important Turkish art works, were built with a simple and
modest architecture within the limits of local materials and labor. In this study, historical roofed village
mosques in Çatalca province located in rural areas of western İstanbul are examined. In order to
determination of mosques, the literature was scanned firstly. Then current situations of mosques have been
documented, dimensions have been measured, plans have been drawn. Restitution drawings have been
prepared in order to determine original diagrams of the structures. According to the research, 22 break-roofed
rural area mosques have been identified which were built in the 15th and 20th century and survived. The
majority of them were built in the 19th century.
Key Words: Mosque, Rural Area, Çatalca, Village, Roof.

GİRİŞ
Türk ve Müslüman dünyasının önemli eserlerinden olan camiler, erken dönemden beri simgesel
değerinin yanı sıra çevresindeki dokunun şekillenmesinde de rol oynamış değerli yapılardır. İnşa edildiği
döneme ve bânisinin kimliğine bağlı olarak camilerde kullanılan üslup ve şemalar farklılaşmaktadır. Bu
farklılaşmanın en yoğun görüldüğü bölgelerden bir tanesi de Osmanlı Devleti’nin başkenti İstanbul’dur.
Osmanlı Devleti’nin klasik çağında sur içi bölgesi, İstanbul’un merkezi, padişahların yaşadığı önemli bir
yer iken, sur dışı bölgesi (Çatalca, Silivri, Büyükçekmece, Terkos, Küçükçekmece) köylerin yoğunlukta
olduğu şehrin banliyösü niteliğinde bir yerleşim olmuştur. Bu köyler İstanbul’a uzun yıllar boyunca
çeşitli şekillerde destek sağlamışlardır. Tarıma elverişli topografyasının yanında, bölgede bulunan
çiftliklerin taze et ve süt kaynağı olan hayvanları ile kentin yiyecek ihtiyacını, Terkos Gölü gibi önemli su
havzalarını barındırması sebebiyle su ihtiyacını karşılamışlardır. Yeşil doğası ile birçok mesire alanına da
ev sahipliği yapan bölge, padişahlara ve halka avlanma imkânı sunması açısından kalkınmış, burada
zamanla av köşkü, hamam gibi çeşitli yapılar inşa edilmiştir. Bu yapılardan biri olan kırsal alan camileri,
çalışma kapsamında incelenmektedir.
İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Bölümü, Restorasyon Anabilim Dalı’nda Prof. Dr. Kemal
Kutgün Eyüpgiller danışmanlığında devam etmekte olan doktora tezi kapsamında, tarafımdan camilerin
mevcut durumları yerinde gözlenmiş, alınan rölövelerle plan şemaları oluşturulmuştur. Araştırmalar
yoğunlukla İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü Arşivi’nde ve İstanbul 1 No’lu Kültür ve Tabiat
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Arşivi’nde, müftülük, belediyeler ve çeşitli kitaplarda [Bilgin ve
Yarış:2011] [Memiş ve diğ:2011] [Yenigün:2014] [Yücel:1971] yapılmıştır. Aynı zamanda Başbakanlık
Osmanlı Arşivi’nin, internet üzerindeki veri tabanından da yararlanılmıştır. Yapılan araştırmalar sonucu
elde edilebilen veriler çerçevesinde, cami planlarının restitüsyon çizimleri hazırlanmış, bir tablo haline
getirilerek değerlendirilmiştir (Şekil 3).
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Çalışma Alanı Sınırları ve Çatalca Vilayeti
Bu çalışmada geçmişte İstanbul’un kırsalını oluşturan, günümüzde Çatalca, Silivri, Arnavutköy,
Büyükçekmece, Esenyurt, Beylikdüzü, Başakşehir, Küçükçekmece ilçelerinin merkez ve köylerinde
bulunan, tarihî nitelik taşıyan kırma çatılı camiler irdelenmektedir. Bu ilçeler, Osmanlı dönemi idari
taksimatına göre Çatalca Vilayeti içerisindedir (Şekil 1). Çatalca, 1924 yılında Vilayet olmuş, 1926’da
tekrar İstanbul’a bağlanmıştır ve günümüzde İstanbul’a bağlı bir ilçedir. Çatalca Vilayeti, batıda Edirne
Vilayeti, kuzeyde Karadeniz, güneyde Marmara Denizi, doğuda İstanbul Vilayeti ile sınırlanmaktaydı
[Tuğlacı:1985] (Şekil 2) ve üç kaza (Çatalca Merkez Kazası, Silivri ve Büyükçekmece), iki nahiye ve 91
köyden oluşmaktaydı [Ali:1925].

Şekil 1: Çatalca Vilayeti sınırlarının Şekil 2: Çatalca Vilayeti sınırları (1924)
günümüzdeki ilçeler ile çakıştırılması.[Tuğlacı:1985].
Çatalca Vilayeti İçerisindeki Kırma Çatılı Köy Camilerinin Dönem ve Mimari Özellikleri
Vilayet içerisindeki camilerin üçü 15. yüzyılda, beşi 16. yüzyılda, yedisi 19. yüzyılda, dördü 20.
yüzyılda inşa edilmiştir. İkisinin ise inşa tarihi net olarak bilinmemekle birlikte, yapılan araştırmalar ile
17. ve 19. yüzyıllar arasında inşa edildikleri düşünülmektedir. Bunlar günümüzdeki korunmuşluk
durumları göz önüne alınarak incelendiğinde, birçok camiye yakın zamanda çeşitli ekler yapıldığı tespit
edilmiştir. Rüzgârdan korunma veya son cemaat yerinin genişletilmesi amaçlı yapılan ekler, camilerin
özgün plan şemalarını bozmuştur. Tüm camilerin minberleri yenilenmiştir. Çoğunun mihrabı da
özgünlüğünü yitirmiştir (Şekil 3 ve 4).
Çatalca Vilayeti Camileri kronolojik olarak incelendiğinde, camilerin en eski tarihlilerinin, II.
Mehmed Dönemi’nde yani 15. yüzyılda inşa edildiği görülür. Bunlar, Büyükçekmece’deki Fatih ve
İmaret camileri ile Küçükçekmece’deki Fatih Camisidir. Fatih camilerinin plan şemaları, gerek minarenin
yeri gerekse son cemaat yerinin konumu, formu ve malzemesi açısından birbirine benzemektedir. İmaret
Camisi’nin ise tabhaneli bir cami olarak inşa edildiği, minarenin sonradan ilave edildiği, 1 no’lu Koruma
Bölge Kurulu Arşivi’nde bulunan dosyadaki, Mimar Fikret Çuhadaroğlu’nun 1972 tarihli restitüsyon
raporunda ifade edilmiştir. Vilayet içerisinde, II. Bayezid döneminde (1447-1512) inşa edilmiş camiler,
Kalfaköy’deki Şeyh Sinan Camisi ve İnceğiz Köyü’ndeki İnceğiz Camisi’dir. Her iki caminin de plan
şeması, ahşap direkler ile taşınan açık son cemaat yerinden, harim kısmından ve batıda konumlanmış
minareden oluşmaktadır [Yüksel, 1996] (Şekil 3). Silivri’nin Akören Köyü’ndeki Cedid Ali Paşa Camisi
(1552) de vilayetteki kırma çatılı camiler arasında en kalın taş duvara sahip camidir (yaklaşık 100 cm).
Taş kaplı cephesi, üzeri kemerli, lokma parmaklıklı pencereleri ile klasik Osmanlı dönemi
yapılarındandır. Yine 16. yüzyılda inşa edilmiş bir yapı da Büyükçekmece’deki Sokollu Mehmed Paşa
Camisi’dir. 1566 tarihli Mimar Sinan yapısı, binadan ayrı tasarlanmış minareye sahip, vilayetteki tek
camidir. Çatalca’nın Baba Nakkaş köyündeki aynı ismi taşıyan cami, (Defterdar Mehmed Efendi Camisi)
1581 yılında inşa edilmiş olup banisi, Şeyh Bayezid oğlu Defterdar Derviş Muhiddin Mehmed Efendi’dir
[Küçükdağ, 1988]. Fatih Sultan Mehmed, Nakışhane Başnakkaşı Şeyh Mustafa’ya, Kutlubey (Baba
Nakkaş) ve İnceğiz köylerini mülk olarak vermiştir [Çağman, 2011] [Almaç ve Ahunbay, 2013]. Caminin
doğu cephesinde, mukarnaslı bir mihraba sahip, yan son cemaat yeri mevcuttur. Burası ahşap dikmelerle
bahçeye açılan yarı açık bir mekândır. Cami, çevresindeki hazire, türbe, şadırvan ve gasilhane ile geniş
bir alana yayılmıştır.
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Şekil 3: Çatalca Vilayeti içerisindeki kırma çatılı köy camileri planları.
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Şekil 4: Çatalca Vilayeti içerisindeki kırma çatılı köy camilerinin fotoğrafları.
Çatalca Vilayeti içerisindeki kırma çatılı camilerin yaklaşık üçte biri 19. yüzyılda inşa edilmiştir.
Bunlar, Yassıören, Şamlar, Karaburun, Esenyurt, Danamandıra, Haraççı ve Ali Paşa köylerindeki
camilerdir. Bu camiler plan şemaları açısından da birbirlerine benzemektedirler. Danamandıra Camisi,
bölgedeki harim alanı en küçük camidir. Haraççı (1888) ve Ali Paşa (1893) camileri de yakın tarihli
inşaları sebebiyle olsa gerek, boyut olarak birbirine benzemektedir. Hadımbaba, Kurfallı, Bekirli,
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Değirmenköy camileri, 20. yüzyılın ilk yarısında inşa edilmiş camiler olup, bunlardan komşu köylerde
inşa edilmiş Kurfallı ve Bekirli camileri boyut olarak birbirine yakındır. Bekirli Camisi’nin ahşap dikmeli
son cemaat yeri vardır. Kurfallı’da son cemaat yerine ait herhangi bir veriye ulaşılamamıştır. Silivri’deki
Ali Paşa Camisi ve Mescit Camisi’nin inşa tarihi net olarak bilinmemekle birlikte, yapılan araştırmalar ile
17. ve 19. yüzyıllar arasında inşa edildikleri düşündürmektedir. Mescit Camisine ait 1715 tarihli bir
Başbakanlık Osmanlı Arşivi kaydından, bu tarihten önce inşa edildiği ve adının Oruç Gazi Mescidi
olduğu anlaşılmaktadır.
Sonuç
Söz konusu camilerin genel özellikleri incelendiğinde, camilerin tamamının tek katlı ve kırma çatılı
olduğu, bu yapıların büyük çoğunluğunun dörtgen planlı, minaresi batıda bulunan, cephesi taş kaplı, çatısı
alaturka kiremit ile örtülmüş, ahşap minberli camiler olduğu tespit edilmiştir. Camilerin bir kısmının son
cemaat yeri dışarıya açık olup ahşap direklerle taşınmakta, üzeri caminin çatısı ile örtülmektedir. Bir
kısmı ise tek kapalı mekândan oluşmuştur ve dışarıda son cemaat yeri mevcut değildir. Eski tarihli
camilerin duvarları oldukça kalınken yakın tarihe gelindikçe duvar kalınlıklarının azaldığı fark edilmiştir.
16. yüzyıla kadar inşa edilen köy camilerinin harimlerinin doğu-batı doğrultusundaki genişliği, kuzeygüney doğrultusundaki genişliğinden büyüktür. Bunun sonucunda harim mekânları yatay bir dikdörtgen
şeklindedir. 16. yüzyıldan sonra ise bu değişmiş, harim mekânı dikey bir dikdörtgene dönüşmüştür.
Camiler, eni 7.9 ile 17.1 metre, boyu 10.6 ile 23.3 metre arasında değişen boyutlarda inşa edilmişlerdir.
Cemaat sayısının fazlalığına ve köyün önemine bağlı olarak cami boyutları da değişmektedir. Örneğin 17.
yüzyılda bir Çatalca sarayına ev sahipliği yapan [Koçu:1970] [Danışman:1970], geçmişte padişahların da
gitmiş olduğu önemli bir köy olan Kalfaköy’deki cami, vilayetteki en büyük camidir. Benzer şekilde II.
Mehmed döneminde kullanıldığı bilinen Baba Nakkaş Köyü Camisi ve askeri açıdan önem taşıyan bir
bölgede bulunan Hadımköy’deki Hadımbaba Camisi de vilayetteki büyük camilerdendir.
Çatalca Vilayeti’ndeki kırsal alan camilerinin büyük çoğunluğu, süslemeden uzak, yörenin
malzemesi ile standart koşullarda üretilmişlerdir. Simgesel özellik aranmadan işlev ön planda tutularak
minimum maliyet ile inşa edilmeye çalışılmışlardır. Kırsal hayatın mütevazılığını da simgeleyen bu
yapılar, Türk sanatında önemli bir yer taşıyan, miras ve belge değeri taşıyan, korunması gerekli kültür
varlıklarımızdandır ve bunların geleceğe güvenle aktarılması sağlanmalıdır.
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ALTAY KÖYÜ KAZAK TÜRKLERİ’NİN, ÇADIR KONSTRÜKSİYONLARI
Yrd. Doç. Dr. Sibel Yıldız KISACIK
Özet: Türklerin, Proto Türkler dönemi ve sonrasında konar göçer bir yaşam ile yerleşik hayat düzenini
birlikte benimsedikleri, bilinmektedir. Temel ihtiyaçlarından olan barınma ihtiyacını karşılama amacıyla;
evlerin yanı sıra çadırları da kullanmışlardır. Çadırın Taş Devrinden itibaren kullanıldığı, Türklerin
yaşadıkları bölgelerdeki petrogliflerden de anlaşılmaktadır.
Altay Köyü, Kazak Türkleri’nin Kiyiz Üy ya da Ak Üy diye adlandırdıkları çadırlarının (kiyiz üy, yurt,
topak ev) yapı elemanları; kasnak elemanları, kaplama elemanları, birleştirme ve örtü elemanları olarak üç
bölümde gruplandırılabilir. Kiyiz üy’de kullanılan bütün yapı elemanları; işlevsellik, fonksiyonellik ve
estetik niteliklere sahiptir.
Niğde’nin Kızılca kasabasında yaşayan Bektik Türkmenlerinin, oba ve kültür şenliklerinde kurduğu topak
evlerinin de bütün teknik donanımları ve süslemeleri Kiyiz üy’lerle benzerlik göstermektedir. Farklı fiziki
coğrafyalarda yaşamlarını sürdüren Türk boyları, aradan yüzyıllar geçse de maddi ve manevi kültür
ürünlerindeki özellikleri kaybetmeden günümüze ulaştırabilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Çadır, Konstrüksiyon, Keçe, Altay Köyü.
Altai Village of Kazakh Turks , Tent Constructions
Abstract: It is known that Turks adopted a migrant settler life together with the settled life order during and
after Proto-Turks era. In order to meet the shelter need that was one of the basic needs, they used tents in
addition to the houses. It is seen from the petroglyphes in the region where Turks lived that the tents were
used since the Stone Age. The construction components of the tents of Kazakh Turks in Altay Village who
call it as Kiyiz Üy or Ak Üy (kiyiz üy, home, lump house) can be defined as three groups which are pulley
components, covering components, fixing and dressing components. All the construction components to be
used in Kiyiz Üy has the characteristics of functionality and aesthetic. The lump houses which Bektik
Turkmens in Kızılca Town of Niğde during the nomad and culture festivals are very similar with Kiyiz Üys
in terms of technical hardware and ornaments. Turk clans living in different geographies could bring the
characteristics of material and immaterial culture products to today despite the centuries passing away.
Keywords : Tent, construction, felt, Altay Village

Giriş
Bu araştırmada Niğde İli, Ulukışla İlçesi, Altay Köyü Kazak Türkleri’nin çadırlarının,
değerlendirilmesi yapılmaya çalışılmıştır.
Çadır; dokuma, keçe, deri vb. gibi esnek bir yüzey elemanının ipler ve direkler yardımıyla asılıp
gerilerek bir mekan oluşturacak nitelikte düzenlenmesiyle meydana gelen, sökülüp takılabilir strüktür
olarak tanımlanmaktadır.(Sözen & Metin: 1986, s. 56).
Kazaklarda ve Kırgızlarda kullanımı halen devam etmekte olan çadırların, en yaygın kullanım şekli
yuvarlak ve kubbeli olanlardır. (Arseven: tarihsiz. s.25-27) Özel günlerde kullanılmak üzere kurulan yurt
tipi çadırların, içleri de geleneksel olarak tefriş edilmektedir. Niğde’nin; Altay Köyünde Kazak Türkleri
ve Kızılca Beldesinde yaşayan Bekdik Türkmenlerinde de yurt tipi çadırların, örnekleri mevcuttur.
Türklerin, Proto Türkler dönemi ve sonrasında konar göçer bir yaşam ile yerleşik hayat düzenini de
birlikte benimsedikleri bilinmektedir. Orta Asya fiziki coğrafyasının oluşturduğu zorluklar, baskı ve
savaşlar Türklerin Orta Asya şartlarına uygun olarak dönemsel göçerlikleri tercih etmelerinde etken
olmuştur. Temel ihtiyaçlarından olan barınma ihtiyacını karşılama amacıyla; evlerin yanı sıra çadırları da
kullanmışlardır. Çadırın Taş Devrinden itibaren kullanıldığı, Türklerin yaşadıkları bölgelerde bulunan
petrogliflerden anlaşılmaktadır.
Petrogliflerin büyük çoğunluğu bozkır sanatına aittir. Çeşitli stillerde Eski Taş Devrinden Yeni Taş
devrine, İskit Sibirya’da dahil olmak üzere petrogliflerin üzerinde stilize edilmiş çeşitli konularda ki
çizimlerin arasında çadırlar ve konutlarda görülmektedir. (Taşağıl: 2007, s.148-177, Alıntı: Kıyar: 2008,
s.184)
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“ Proto-Hun kültürü diyebileceğimiz Tagar kültürü devresinde Orta Yenisey'de yani Kem
havzasında, Boyar mıntıkası petrogliflerinde M.Ö. 7-6. yüzyıla tarihlenen bozkır yaşantı sahnelerinde
yuvarlak gövdeli, kubbe şeklinde çatılı çadır tasvirlerine rastlanmıştır. Ayrıca Hun kurganlarından
çıkarılan çeşitli nesneler arasında çadır ile ilgili bazı malzemelere de rastlanmıştır. Kurganlardaki
buluntular ve kaya resimlerinde yer alan örneklerden anlaşıldığı üzere, birkaç tip çadırın kullanıldığı
görülmektedir” (Çoruhlu: 2013, s. 118).
Türk topluluklarında devingen barınaklar iki ana gurupta toplanmaktadır. Birinci tür çoğunlukla
'karaçadır' olarak bilinen gergi yapı sistemleri ile oluşan kıl çadırlardır. Türkiye'nin çeşitli yerlerinde
görülen yörük çadırları, Doğu Anadolu'daki aşiret çadırları bu tür barınaklardır. En yaygın olanları üç
direkli ve çok direkli kara çadırlardır. İkinci tür, ahşap bir iskeletten oluşup üzeri örtülen yapılardır. Çum,
kapa, keregü, alaçik, yurt, otav, kibitka gibi değişik yörelerde ve çağlarda, değişik adlar almışlardır.
(Özkan: 1974, s.22).
“Hun Devri'nden bu yana bütün Türk dünyasında yaygın olarak kullanılan çadır tipi "öy" veya "üy
" diye anılan meskenlerdir. Türkmenistan'da beyaz keçeden yapılan çadırlara "Ak öy/ağ öy", keçeleri
odun isiyle karartılmış olan çadırlara ise "Kara/gara öy" denilirdi. Bu çadırlar silindirik bir şekil meydana
getiren alt gövde ile bunun üzerinde yer alan ve kubbeyi meydana getiren iki esas bölümden ibarettir.
Bilimsel literatürde bunların "yurt tipi çadır" veya Aköy olarak adlandırıldıklarını görüyoruz. Bazen
"keregü", "Derim Evi" (Anadolu) gibi terimler de söz konusu tipteki çadırı ifade etmek için kullanılan
isimlerdendir”( Çoruhlu: 2013, s.119-120).
Altay Köyü Geleneksel Kazak Çadırı
Altay Köyü Kazak Türkleri Doğu Türkistan (Xinjiang) bölgesinin Barköl ilçesinden; Çin’in etnik,
siyasal ve dini baskılarından dolayı Hindistan’a göç etmek zorunda kalmışlardır. Hindistan’dan
Pakistan’a ve oradan da 1953 yılında Türkiye’ye gelmişlerdir. İki yıl İstanbul’da Devlet tarafından
misafir edildikten sonra, 1955 yılında Niğde İli Ulukışla İlçesi Altay Köyü’ne yerleştirilmişlerdir.
Zorluklarla dolu, zorunlu göçleri boyunca sahip oldukları maddi ve manevi kültürlerini korumuş ve
günümüzde de devam ettirmektedirler.
Kiyiz Üy- Ak Üy adını verdikleri yurt tipi çadırlarını, köylerinin merkezinde caminin yanında,
korunaklı olarak kurmuşlardır. Kiyiz keçe , üy de ev anlamında kullanılmaktadır.
Altay Köyü Kazak Türkleri geleneksel el sanatlarından olan dericiliği, işlemeciliği günümüzde de
devam ettirmektedir. Yurt tipi ( topak ev- ak öy- ak üy, ) çadırlar, bir kürenin yatay olarak, orta
kısmından ikiye ayrılmış bölümlerinden, birinin görüntüsündedirler. Üst orta kısmından zemine bir direk
iner. Orta direğin üstünde yine küresel bir forma sahip olan düğnük yer alır.
Altay Köyü, Kazak Türkleri’nin Kiyiz Üy ya da Ak Üy diye adlandırdıkları çadırlarının yapı
elemanlarını; kasnak elemanları, kaplama elemanları, birleştirme ve örtü elemanları olarak üç bölümde
gruplandırabiliriz.

Foto:1. Altay Köyü Kazak Çadırı Genel Görünüm
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Sınıflandırmada ENKHBAATAR’ın çalışmasından yararlanılmıştır. (ENKHBAATAR: 2013,
s.23). Kiyiz üy’de kullanılan bütün yapı elemanları işlevsellik, fonksiyonellik ve estetik niteliklere
sahiptir.
ÇADIR
YAPI
GRUPLANDIRILMASI

ELEMANLARI

Çadır Kasnak Elemanları

Çadır Kaplama Elemanları
Çadır Birleştirme Elemanları Ve Örtü
Elemanları

ÇADIR YAPI ELEMANLARI
Çatı Kasnak (Düğnük- Çangarak)
Taşıyıcı Dikme (Orta Direk)
Mertek (Uyık, Ok, Uğ)
Duvar Parçası (Keregü- Kerege)
Kapı (Esik-Eşik)
Duvar Kaplaması
Çadır Kaplaması
Bağlama İpi
Çadır Örtüsü
Çatı Kasnak Örtüsü

Çadır Kasnak Elemanları
Duvar Parçası (kerege- keregü) adı verilen bölümdür. Silindir biçiminde olup, dış dünya ile çadırın
içi arasında duvar görevini yerine getiren, ahşaptan kanatlardır. Keregeler, topak evin dikeyde oluşan
ağırlık kuvvetini zemine yayan yapı elemanlarıdır. Kerege oluşturulurken çıtalar birbirine çaprazlanarak
yerleştirilir. Çıtaların birleşme noktalarından açılan delikler atın derisinden elde edilen ince sicimlerle
birleştirilerek düğümlenir. Altay Köyü Kazak çadırlarındaki kerege sayıları 4- 6- 8 kanatlı olarak
değişmektedir. Kanat sayısının fazlalığı Kiyiz Üy’ün çapının artarak, kullanım alanının büyümesini
sağlamaktadır. Keregelerin dizileceği dairesel alan belirlendikten sonra, keregeler birbirine bağlanarak
silindirik alanı belirleyen, yapı duvarı oluşturulur.

Foto:2. Altay Köyü Kazak Çadırı Kerege Ayrıntısı
Mertek (Uyık, ok, uğ,), kubbe şeklindeki yapı elemanının gövdesini oluşturan kısımdır. Keregeler
ile düğnük’ün arasında geçişi temin ederek ağırlığın keregelere dağılımını sağlar. Uyıkların uçları,
düğnük çemberinin üzerinde oluşturulan açıklıkların içine yerleştirilerek, sabitlenir.
Çatı Kasnak ( Düğnük, Tünlük, Çangarak), kiyiz üy en üst kısmını oluşturur. . Çangarak üzerinde
açılan deliklere uyıkların uçları yerleşir. Uyıkların sabitlenmesini sağlayan yapı elemanıdır. Mekânın
aydınlanmasını, havalandırılmasını ve kiyiz üy de yanan ateşin dumanının dışarı çıkmasını sağlamaktadır.
Keregelerin sayıları ve kiyiz üy alanının büyüklüğü, düğnük’ün büyüklüğü ile doğru orantılıdır.
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Foto:3. Altay Köyü Kazak Çadırı Düğnük Ayrıntısı
Taşıyıcı Dikme’nin (Uyık Direği, Orta Direk) çangarağın altına yerleştirilerek kaymasını engeller
ve ağırlığı dikeyde zemine aktarır.
Kapı (Esik, Eşik), kiyiz üy’ün dış dünya ile bağlantısını sağlayan yapı elemanına esik denmektedir.
Esiklerin yapımında ahşap malzeme kullanılmaktadır. Üzik üzerinden, uyıkları ve çadır örtüsünü gererek
aşağıya inen kolon dokumalar, kapının söveleri üzerindeki deliklerden geçirilip, gerdirilerek bağlanır.
Çadır Kaplama Elemanları
“Orta Asya'da ev veya çadırın temel süsleme malzemesi, bugünkü anlamda mobilyası keçe ve halı
idi. Yaylacılık yapan Türklerin kolayca taşıyabildikleri bu malzeme aynı zamanda evdeki refah
seviyesinin de göstergesiydi”(Deniz: 2000, s.5). Kiyiz üy’ün iç duvar ve zemin kaplamalarında kullanılan
ana kaplama elemanı keçedir.
Aplikasyon tekniğiyle desenleri oluşturulmuş, “sırmak” isimli keçe, zemin yaygısı olarak
kullanılmaktadır. Tepme keçe yöntemiyle elde edilen kiyizlerden, çadırın dış kaplaması ile çadırın içinde
keregelerin örtülmesinde yararlanılır. Ayrıca kiyizlerin üzerinde dekorasyona katkı sağlamak amacıyla
tüskizler kullanılır. Tüskizler; farklı renklerdeki kadife parçalarından motif oluşturulup, keçe üzerine
yerleştirilerek işlenip, aplike edilmesiyle meydana gelir.
Birleştirme ve Örtü Elemanları
Kiyiz üy’ün inşası bittikten sonra, ahşap konstrüksiyonun sabitlenmesi ve sıkıştırılması gerekir. Bu
işlemde çarpana ve kolon dokumalar kullanılır. Daha sonra çadırın formuna uygun olarak kalıbı
çıkarılarak birleştirilmiş olan, çadır örtüsü (kiyiz) ve çadır kasnak örtüsü örtülür. Çangarağın üzerindeki
keçe (üzik) örtüye bağlanmış olan kolon dokumalar, uğlar yardımıyla çadır örtüsüne bağlanarak, tabana
iner ve duvar kaplamasının kaymasını önlemiş olur. Ayrıca aşırı soğuklarda çangarağın bütünüyle üstünü
örten, tündik isimli keçeden bir örtü daha kullanılmaktadır.
Değerlendirme
Altay köyünde yaşayan, Kazak Türkleri beraberlerinde getirdikleri dericilik ve dokumacılık gibi el
sanatlarını, günümüzde de uygulayarak, taşınabilir kültür örneklerini, Kiyiz üy’lerinde yaşatmaya
çalışmaktadırlar.
Kiyiz-üy’lerin konstrüksiyonları ve strüktürleri, Anadolu coğrafyasında yer alan Yurt tipi çadırlarla
benzer özellikler göstermektedir. Dekorasyon amaçlı ve yapı elemanı olarak kullanılan tekstil
yüzeylerinden; kilim, halı, keçe, kolon, çarpana dokumalar gibi etnografik metaların tür ve
çeşitliliklerinde de benzerlik görülmektedir. Niğde’nin Kızılca kasabasında yaşayan Bektik
Türkmenlerinin, oba ve kültür şenliklerinde kurdukları topak evlerinin de bütün teknik donanımları, Kiyiz
üy’lerle benzerlik göstermektedir. Farklı fiziki coğrafyalarda yaşamlarını sürdürmelerine rağmen, Türk
boyları, aradan geçen zamana karşı maddi ve manevi kültür ürünlerindeki özellikleri, orjinlerini,
kaybetmeden günümüze ulaştırabilmiştir.
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XVI ƏSRIN BIRINCI YARISINDA OSMANLI MINIATÜR SƏNƏTININ
FORMALAŞMASINDA TƏBRIZ MƏKTEBININ ROLU
Yrd. Doç. Dr. Tahir ÇELİKBAĞ
Yrd. Doç. Dr. Gökçen ŞAHMARAN CAN
Xulase: Azərbaycan miniatür sənətinin inkişafında XVI əsr Təbriz məktəbi xüsusi əhəmiyyətə malikdir.
Mərkəzləşdirilmiş Səfəvi dövlətinin yaranması ilə bağlı olaraq Azərbaycanın qədim paytaxtlarından biri olan
Təbriz yenidən Yaxın və Orta Şərqin mədəniyyətin inkişafına səbəb olmuş və bədii yaradıcılıq ənənələrinin
daha da zənginləşməsilə nəticələnmişdi. Təbriz miniatür məktəbi təkcə Azərbaycanda deyil, dünyanın bir çox
ölkələrində məşhurluq qazanaraq, Yaxın və Orta Şərq incəsənətinə də faydalı təsir göstərmiş, bu məktəbin
nümayəndələrindən Şahqulu Nəqqaş və Vəli Can Təbrizi Osmanlı İmperyasında, Sadiq bəy Əfşar İsfahanda,
Mir Müsəvvir, Mir Seyid Əhməd, Fərrux bəy Əfqanıstan və Hindistanda yerli miniatür məktəblərinin
formalaşmasında fəal iştirak etmişlər. Osmanlı kitab sənəti haqqında bizim informasiya mənbələrimiz
Süleyman Qanuninin hakimiyyətinin II dekadasından başlayaraq daha da genişləndi. Müasir dövrümüzə bu
dövrə aid sultan emalatxanalarında hazırlanmış bir neçə illüstrə edilmiş əlyazmalar gəlib çatmışdır. Onlardan
biri 1530-1531-ci ilə aid Əlişir Nəvainin “Xəmsə” əlyazmasıdır (TSMK.H.802). Əlyazmanı bəzəyən 16
miniatür XVI əsr Səfəvi təsviri ənənələrinin əsasında işlənmişdir. Qanuni Sultan Süleymanın hakimiyyəti
dövrünə aid II tarixi əlyazma 1558-ci ildə hazırlanmış “Süleyman-namə” (TSMK, H.1517) əsəri sayılır.
Birinci əlyazma “Səlim-namə” sultanın hakimiyyətinin ilk dövrlərinə aiddir. Onun miniatürləri hələ də səfəvi
ənənələrinin təsiri altında hazırlanmışdır.
Açar Sözlər: Miniatür, Osmanlı, Təbriz, Azərbaycan
Role of Tabriz School in the Development of Ottoman Miniature Art in the First Half of 16th Century
Abstract: 16th century Tabriz school has a particular importance on the development of Azerbaijan
miniature art. In relation with the establishment of Central Safavid state, Tabriz, which is one of the former
capitals of Azerbaijan, has caused the development of culture in Near and Middle East again and this resulted
with the enrichment of artistic creativity traditions. Tabriz miniature school has become widespread not only
in Azerbaijan but in many parts of the world and it had positive impacts on Near and Middle eastern art. The
representatives of this school have played active roles in the establishment of local miniature schools in
ifferent parts of the region; such as Muralist SahKulu and Veli Can Tabrizi in Ottoman Empire,
SadikBeyAfsar in Esfahan, and Mir Musevvir, Mir Seyyid Ahmed and FerruhBey in Afghanistan and India.
The sources for information in our country on Ottoman book art have widened since the second term of
Suleiman the Magnificent rule. Some illustrated hand writings prepared at Sultan's workshops during this
period have reached to modern times. One of them is the "Hamse" handwriting of Ali Sir Nevai, dating back
to 1530-1531 (TSMK.H.802). 16 miniatures in this handwriting were worked on the basis of 16th century
Safavide depiction traditions. Second historical handwriting from Suleiman the Magnificent period is the
work named "Suleyman-name" dating back to 1558 (TSMK, H. 1517). First handwriting is named "Selimname" and it goes back to first years of Sultan's rule. His miniatures were also prepared under the impact of
Safavide traditions.
Keywords: Miniature, Ottoman, Tabriz, Azerbaijan

Giriş
XVI əsrin əvvəllərində Təbriz məktəbinin bədii üslub xüsusiyyətlərini özündə toplayan
miniatürlərdən 1524-ci il tarixli "Xəmsə" (Metropoliten-muzey, Nyu-York), "Şahnamə" (Şərqşünaslıq
institutu, Sankt-Peterburq), "Quy və çovqan", 1528-ci il tarixli "Cami ət-təvarix" (hər ikisi M.Y.SaltıkovŞedrin ad. kitabxana, Sankt-Peterburq) əlyazmalarına çəkilmiş illüstrasiyalar xüsusilə diqqətə layiqdirlər.
Bəsit kompozisiya quruluşu, koloriti, obrazların həlli və mənzərə motivlərinin təsvir baxımından nisbətən
sadə və yığcam olan bu əsərlər XV əsr miniatürlərinin lakonik üslub xüsusiyyətlərindən təmtəraqlı
dekorativ xarakter daşıyan yeni üsluba keçid mərhələsini təşkil edir.
Təbriz miniatür məktəbinin digər nümayəndələrindən Mir Müsəvvir, Mirzə Əli Təbrizi, Mir Seyid
Əli, Müzəffər Əli, Məhəmmədi, Mir Zeynalabdin Təbrizi, Siyavuş bəy, Ağamirək İsfahani və s. klassik
Şərq poeziyası - Nizaminin “Xəmsə”si, Firdovsinin “Şahnamə”, Caminin “Yusif və Züleyxa” kimi


YYÜ GSF Resim Bölümü, tahircelikbag73@hotmail.com
YYÜ GSF Resim Bölümü, gokcensahmaran@hotmail.com



346
III. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu
əsərləri mövzularında bir sıra qiymətli miniatürlər yaradaraq Təbriz miniatür məktəbini yüksək zirvəyə
çatdırmışlar.
Səfəvilərin saray emalatxanasında fəaliyyət göstərən rəssam və xəttatların yaratdıqları bir sıra nadir
əlyazmalar, o cümlədən görkəmli alim və dövlət xadimi Rəşidəddinin “Cami ət-təvarix” əsərinin nəfis
miniatürləri əlyazma nüsxələri, həmçinin “Böyük Təbriz Şahnaməsi” nin (1330-1350-ci illər), “Kəlilə və
Dimnə” (1360-1374-cü illər) əlyazmaları, hazırda bir çox dünya muzeylərini, London, Edinburq, İstanbul
şəhərlərinin kitabxanalarını bəzəyir.
Bu dövrdə bədii-estetik və sənətkarlıq baxımından ən dəyərli miniatürlərlə bəzədilmiş bir çox
qiymətli əlyazmalar hazırlanır. Son dərəcə zərif işlənmiş 3 kiçik miniatürlü "Şah və Dərviş"
(M.Y.Saltıkov-Şedrin ad. kitabxana, Sankt-Peterburq), 258 miniatürlə bəzədilmiş "Şahnamə" (1537;
miniatürlərin bir qismi Nyu-Yorkdakı Metropoliten-muzeydə, qalan hissəsi Nyu-Yorkda, A.Haufton
kolleksiyasındadır) və 14 ədəd nadir miniatürü ilə dünya şöhrəti qazanmış "Xəmsə" (1539-43, Britaniya
muzeyi, London) əlyazması zəngin bədii tərtibatı, nəfis və təkrarolunmaz dekorativ bəzəyinə görə təkcə
Azərbaycanda deyil, bütün Şərqdə miniatür boyakarlığının şah əsərlərindən sayılır.
"Şahnamə"yə çəkilmiş miniatürlərdən Sultan Məhəmmədin "Zöhhakın edam edilməsi", Mirzə Əli
Təbrizinin "Hindistan elçilərinin qəbulu", Müzəffər Əlinin ov və döyüş səhnələri, Mir Seyid Əlinin saray
məclisləri təsvir olunan əsərləri, "Xəmsə"yə çəkilmiş miniatürlərdən Sultan Məhəmmədin "Sultan Səncər
və qarı", "Şirin çimərkən Xosrovun ona tamaşa etməsi", "Məhəmməd Peyğəmbərin meracı". Mir
Müsəvvirin "Ənuşirəvan və bayquşların söhbəti", Mirzə Əli Təbrizinin "Xosrov Bərbədin musiqisini
dinləyir", "Şapur Xosrovun portretini Şirinə göstərir", Mir Seyid Əlinin "Dilənçi qarının Məcnunu
Leylinin yanına gətirməsi", Ağa Mirəyin “Xosrovun taxta çıxması” və s. əsərlər Şərq miniatür sənətinin
zirvəsini təşkil edir.
Şərq rəssamlarının ən çox sevdiyi “Şahnamə” və “Xəmsə” süjetləri parlaq, klassik ifadəsini məhz
bu iki əlyazmada - Sultan Məhəmməd və onun müasirlərinin əsərlərində tapmışdır. Belə süjet və
obrazlarla yanaşı Azərbaycan rəssamları digər poetik əsərlərə də orijinal miniatürlər çəkmişlər.
Sultan Məhəmməd XV əsrin sonu XVI əsrin əvvəllərində Təbriz boyakarlığının bədii ənənələrinə
daha çox yaxındır və bir sənətkar kimi bu ruhda formalaşmışdır. Sultan Məhəmmədin yaradıcılığında I
Təhmasib üçün hazırlanmış Nizami “Xəmsə”sinin (1539-1543, Britaniya muzeyi, London), Hafizin
“Divan”ının (1530-cu illər, keçmiş L. Kartye kolleksiyası, Paris), Firdovsinin “Şahnamə” poemasının
(bir hissəsi (1537) Nyu-Yorkda Haufton kolleksiyasında, bir hissəsi isə Metropoliten muzeyindədir)
əlyazmalarına çəkilmiş miniatürlər xüsusi yer tutur.
K. Kərimov bu dövrün rəssamları haqqında “Azərbaycan miniatürləri” kitabında aşağıdakı sözləri
yazır: “Təbriz miniatür məktəbinin üslub xüsusiyyətlərinin formalaşmasında, bu məktəbin yüksək
inkişafında və onun təsir dairəsinin genişlənməsində mühüm rol oynayan bu rəssamlar hərtərəfli inkişaf
etmiş görkəmli sənətkarlar idi. Onların çoxu şair-rəssam, rəssam-xəttat, xəttat-memar-rəssam olub, bədii
yaradıcılığın müxtəlif sahələrində görkəmli nailiyyətlər əldə etmişlər. Bu baxımdan rəssam-xəttat və sənət
tarixçisi Dust Məhəmmədin, rəssam və dekorativ sənətlər ustası Sultan Məhəmmədin fəaliyyəti xüsusilə
maraqlıdır” (Kerimov: 1980, s. 11).
XVI əsrin 1630-40-cı illərində Azərbaycan miniatür sənəti yuxarıda adlarını sadaladığımız
rəssamların fəaliyyəti ilə məhdudlaşmır. Tarixi faktlara əsasən qeyd edə bilərik ki, bu dövrdə şah
Təhmasibin saray emalatxanasında adları hələlik bizə məlum olmayan rəssamlar da fəaliyyət
göstərmişlər.
Bizə əlyetərli olan mənbələrdən aldığımız informasiyaya görə nəqqaşxananın ilk rəhbəri Həsən
Çələbi kimi məşhur olan Həsən ibn Abdulcəlil olmuşdur. O, mənbələrdə daha çox 1510-cu ildə
nəqqaşbaşı işləməsi ilə xatırlanır və bu postu 1540-cı ilə qədər əldə saxladığı bildirilir. 1526-cı ildə
siyahıda bir nömrəli olan Şahqulu 1545-ci ildən Rumeli dəstəsinə başçılıq edirdi. 1557-58-ci illərdə digər
rəssam Muhəmməd Şah dəstənin başında dayanırdı, amma o dönəmdə dəstədə nəqqaşbaşı Qara Məmi idi
(Atıl: 1986, s. 37).
Həsən ibn Abdulcəlil Təbrizli rəssamın oğlu idi və İkinci Bəyazidin hakimiyyəti dövründə, güman
ki 1500-cü il ərəfəsində, Nəqqaşxanada xidmətə girmişdi.
Bizim ehtimalımıza görə Şahqulu çətin ola bilsin ki, imzalı bir iş qoyub getmişdir, Osmanlı üslubu
olan “Saz”ın yaradılmasını və inkişafını onun adına çıxırlar. “Xətai” naxışlarından (çiçəkləmiş budaqların
toxunmuş çeşidli variantları) və rəsmlərdə yer almış burulmuş qırçınlı yarpaqlardan tərtib olunmuş
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əsərlərdə peşəkarların fırçasıyla bu üslubdan istifadə edilmişdir. Bu, əjdahaların, dördayaqlı qanadlı
varlıqların, şirlərin və pərilərin məskunlaşdığı inanılmaz bir aləm idi (Atıl: 1986, s. 37).
Osmanlı miniatür tarixi çox ehtimal ki, sultan Süleymanın hakimiyyəti illərindən başlayaraq daimi
yaradıcılıq prosesi kimi bərpa edilmişdir. Müasir dövrümüzə heç bir nümunə çatmayan XIV əsrdən fərqli
olaraq XV əsrin I yarısında İran incəsənətinin təsiri altında 1416-cı ildə illüstrə edilmiş yeganə osmanlı
əlyazması Şiraz-Türkmən üslubunu xatırladan Əhmədinin “İskəndərnamə” əsəridir (Günsel: 2001, s. 8).
Növbəti hakimiyyət dövrü haqqında isə daha az məlumat mövcuddur. Əslində, Fatih Sultan
Məhmətin dövrünə 1465-ci ilə aid olan və sənət nöqteyi-nəzərdən yanaşılmayan, daha çox texniki
xarakterin sərt cizgiləri təsvir edilən cərrahiyyə haqqında əsərin illüstrasiyalarından başqa heç nə qorunub
saxlanılmamışdır. Eyni zamanda çoxsaylı tarixi dəlillər onu göstərir ki, İstanbulda bu görkəmli,
sənətsevər, mesenat hökmdarın himayədarlıq etdiyi miniatür sənəti öz çiçəklənmə dövrünü yaşamışdır.
Fatih Sultan Məhmədin dövründə İstanbul şəhəri və Topqapı sarayı həqiqi mənada bir sənət və
mədəni mərkəzə dönmüşdür. Avropa rəsm sənətinə göstərdiyi diqqət Osmanlı miniatür sənətinin
yaranması və inkişafında böyük rol oynamışdır və Avropadan sənətkarlar gətirilmişdir.
Fatehin Sultan Mehmed Uzun Həsəni məğlub etməsilə o Ağqoyunlulara xidmət edən isfahanlı,
şirazlı, təbrizli sənətkarlarla İstanbula köçdü və bu sənətkarlar Osmanlı miniatürünün II Bəyazid
dövründə zənginləşməsinə səbəb olmuşlar.
II Bəyazidin (1481-1512) hakimiyyət dövrünün boyakarlıq sənəti haqqında dövrümüzə çatan o
dövrün illüstrə edilmiş əlyazmaları sayəsində Osmanlı miniatürləri haqqında daha çox məlumat əldə
etmişitir. Onların içərisində ən erkən yaradılanı 1495-ci ilə aid “Kəlilə və Dimnə” (BPWM, 51.34)
əlyazması (Bombey, şahzadə Uels Muzeyi) sayılır (Mahir: 2005. s. 47). Qeyd edilən əlyazmadan üç il
sonra, yəni 1498-ci ildə tamamlanmış Xosrov Dəhləvinin “Xəmsə” əlyazmasının (TSMK, H.799)
miniatürlərində insan fiqurları o dövrün Şiraz tipajlarına bənzəyir və canlı insanlardan çox marionetləri
xatırladır.
İllüstrə edilmiş əlyazmalardan digəri, 1500-1501-ci illərdə tamamlanmış Əhmədinin
“İskəndərnamə” əlyazması (TSMK, H.679) son dərəcə primitiv və bayağı Şiraz ticarət boyakarlığı
kanonlarında hazırlanıb və bu üslub osmanlı rəngkarlığında bir neçə il qorunub saxlanılmışdı.
Teymuri Sultan Hüseyn Bayqara dövründə (1468-1507) Herat və Ağqoyunlu türkmənləri Şiraz
məktəbinin, az miqdarda Məmluq rəsminin və daha çox Səfəvi Təbriz məktəblərinin təsiri miniatürlərin
detallarında, quruluşunda və ya fiqur təsvirində görünür. Bu mühitdə illüstrə edilən əlyazma Əttarinin
“Məntiq-ət teyr” adlı əsərin (TSMK, EH. 1512) 1515-ci il tarixli nüsxəsidir. Əsərlərin təsvirində Hüseyn
Bayqara dövrü Herat nəqqaşxanasının dekorativ üslubunun təsiri ilə yanaşı Osmanlı kitab rəssamlığının
öz qaydaları da görünür (Melikian:1970, s. 170).
Əttarın “Məntiq-ət teyr” poemasının (TSMK.E.H. 1512) 1515-ci il, 16 miniatürü Təbriz
incəsənətinin güclü təsirinə məruz qalmışdı. Yerli və yad elementlər bu miniatürlərdə əvvəlki
miniatürlərdən daha aydın ifadə edilib. Əgər Təbriz üslubu çevik, incə pəri fiqurları ilə tanınırdısa, kiçik
ölçülü kompozisiyalarda türk üslubu əksərən dolu və ağır görünüşlü kişi fiqurlarının təsvirində hiss
edilirdi. Bu ağırlıq bir çox personajlara o dövrün səfəvi incəsənətində mövcud olmayan sabitlik, əsasən
dinamiklik, bəzən isə sünilik bəxş edirdi. İnsan fiqurlarının iri baş geyimləri–külahlar onların Osmanlı
əsilli olduqlarını sübut edir. Hətta, əgər onların türk mənşəli olmamaları barədə heç bir əlamətlər
olmasaydı belə, məhz onların Səfəvilərin “tacı-heydəri” çalmaları ilə ziddiyyət təşkil edən baş geyimləri,
həmçinin solğun çalarlar və mürəkkəb rəng ahəngi üstünlük təşkil edən miniatür palitrası bu fikri
təsdiqləməyə kifayət edirdi. Səfəvi Təbriz məktəbinin təsiri ilə Osmanlı miniatürlərinə xarakterik olan
narıncı rəngdən istifadə miniatürü daha da canlandırırdı (Stchoukine: 1966, s. 106)
1495-1515-ci illər arasında tamamlanan bu əlyazmalar İstanbulu idarə edən üç sultanın hakimiyyət
illərinin sənət irsini keçmişdir. Bu sultanların saray daxilində sifarişlər yerinə yetirən məşhur rəssamların
fəaliyyət göstərdikləri sənət emalatxanaları barədə yazılı mənbələr olmasaydı, material zəifliyinə görə
təsvirlərin saray üçün hazırlandığı şübhə doğurardı.
Azsaylı nümunələrə əsaslanaraq XVI əsr Osmanlı miniatürünün xarakteri haqqında İ. Şukinə
ümumi təsəvvür yaratmaq mümkün idi. Bu hər şeydən əvvəl Səfəvi incəsənətinə olan böyük yaxınlıq idi.
Demək olar ki, Təbriz ustalarının tələbələri sayılan bu dövrün türk rəssamları Təbrizin Herat və Şiraz
bədii mərkəzlərində əldə etdikləri prinsip, formul və texnikaya riayət edirdilər. Eyni zamanda Osmanlı
incəsənətinin təşəkkülü sahəsində səfəvi incəsənətinə yad olan qərb elementləri də özünü göstərirdi
(Stchoukine: 1966, s. 107).
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XV əsrin əvvəlində Teymurla birlikdə bəzi elm adamları, yazıçılar, sənətçilər Anadoluya gəlir və
bu illərdə Şiraz, Təbriz və Səmərqənd kimi mərkəzlərlə mədəni alış-veriş və sənətkar mübadiləsi baş
verirdi (Rice: 1971, s. 6).
Osmanlı kitab sənəti haqqında bizim informasiya mənbələrimiz Süleyman Qanuninin
hakimiyyətinin II dekadasından başlayaraq daha da genişləndi. Müasir dövrümüzə bu dövrə aid sultan
emalatxanalarında hazırlanmış bir neçə illüstrə edilmiş əlyazmalar gəlib çatmışdır. Onlardan biri 15301531-ci ilə aid Əlişir Nəvainin “Xəmsə” əlyazmasıdır (TSMK.H.802). Əlyazmanı bəzəyən 16 miniatür
XVI əsr Səfəvi təsviri ənənələrinin əsasında işlənmişdir və bu miniatürlərdə Təbriz Səfəvi məktəbindən
götürülmüş elementləri çox asanlıqla görmək mümkündür. Lakin əcnəbi bədii üsullardan götürülmüş
ifadə vasitələri Osmanlı üslubunun orijinal əsərlərində öz formasını dəyişdi. Səfəvi təsviri ənənələri üçün
yad olan memarlıq dekorunun özünəməxsus qeyri-adi xarakteri ilə bərabər mənzərə elementlərinin
qruplaşdırılması, İran florasının standartlaşdırılmış şablon təsviri nəzərə çarpacaq dərəcədə dəyişərək
Təbriz ustalarının təsvirlərində daha zəngin, dəbdəbəli, fərdi, spesifik xarakter qazanır. Miniatürlərdə
təsvir edilən personajlar isə Səfəvi orijinallarından fərqlənmirdi. Personajlara gəldikdə isə, “Qarıya
sədəqə verən gənc şahzadə” miniatüründəki sultanın tipik Osmanlı çalmaları geyinmiş silahdaşları istisna
olmaqla onlar Səfəvi orijinallarından o qədər də seçilmirlər. Miniatürün palitrası isə o dövrün tipik
Osmanlı sənətinə xarakterik olan orijinal rəng ahəngində qurulubdur. Yumşaq, zərif çalarlardan yaranan
rəng ahəngi parlaq rəngləriylə daha da seçilən dolğun fon yaradırdı.
Nəvainin 1534-cü ildə hazırlanmış “Divan”ının (TSMK, R.806) daha bir nüsxəsi hələ də Təbriz
ənənələri çərçivəsində qalan Osmanlı üslubunun formalaşmasını təsdiq edir. Əlyazmanın miniatürləri o
dövrdə Təhmasibin saray emalatxanalarında hazırlanan nümunələri tam təqlid edirdi. Miniatürün
frontispisindəki yırtıcı heyvanları qılıncla öldürən, ceyranlara ox atan atlı təsvirlərindən ibarət eyni ov
səhnələri Səfəvi Təbriz əlyazma diptixini dəqiqliklə təkrarlayırdı. İri çalmala, külahı təsvirləri
miniatürləri təsvir edən rəssamların Təbriz miniatür məktəbini mənimsəmiş Təbriz və ya Osmanlı
rəssamları olduğunu göstərir (Stchoukine: 1966, s. 108).
Bu əlyazmanın son miniatüründə təbiət qoynunda Süleyman Qanuninin ziyafəti təsvir edilmişdir.
O, saqqalsız, gənclik çağında göstərilmişdir. Əsər yuxarıda qeyd edilən miniatürlərdən fərqli olaraq dekor
xarakteri baxımdan İran incəsənətinin təsirini əhəmiyyətli dərəcədə azaldan və Osmanlı saray adamlarına
oxşar çoxsaylı personajların təsviri açıq– aydın Osmanlı üslubunda ifadə edilmişdir. Etiraf etmək lazımdır
ki, bu kompozisiya Təbriz Səfəvi məktəbinin dekorativ zənginliyini və kolorit kamilliyini nümayiş etdirir,
lakin bu onun hədsiz zəifliyinə dövrün türk sənətinin xarakterik cizgisi sayılan güc və monumentallıq
gətirirdi.
Nəhayət, həmin əsərin tarixi məlum olmayan, lakin eyni dövrə aid üçüncü nüsxəsi (TSMK, R.804)
eyni üslublu miniatürlərlə bəzədilib. Bu faktiki olaraq - şahın ov səhnəsi, güllü-çiçəkli kollarla örtülmüş,
sərvi boylu və meyvə ağacları ilə əhatə olunmuş qızılı və ya solğun yaşıl çəmənlikdə çovqan oyunundan
ibarət eyni süjetli kompozisiyalardır. Çox ehtimal ki, bu əlyazma da yuxarıda qeyd edilən iki nüsxə kimi
Süleymanın eyni emalatxanasından və eyni rəssamın əlindən çıxmışdır.
Sultan emalatxanasının əlyazmaları sırasına Arifinin “Quy-i çovqan” poemasının (1539-40, H. 845)
iki miniatürünü də aid etmək olar. Əlyazmanın–“Şah ovu” diptixi beş il əvvəl hazırlanmış Nəvainin iki
“Divan”ının oxşar süjetlərindən çox fərqlənir. Buradakı təpəli mənzərə kiçik bitkilərin qızılı fonunda
itəcək qədər fərqli tərzdə təsvir edilmişdi. Süvarilər də atları ilə birgə sanki eyni mübaliğəli və şişirdilmiş
şəkildə göstərilib. Baş geyimləri onların Osmanlı əsilli olduğunu təsdiqləyir. Miniatürün yüksək texniki
kamilliyi Qanuni Süleymanın sarayında çalışan Təbriz rəssamlarının müəllifliyindən xəbər verirdi. Eyni
zamanda bunu miniatürün son dərəcə virtuoz rəsmi və möhtəşəm rəngləri təsdiqləyir (Stchoukine: 1966,
s.109).
Yavuz Sultan Səlimin Təbriz və Misirə etdiyi yürüşlərin nəticəsində İstanbula gətirilən fərqli
ənənələri təmsil edən Şərq rəssamları ilə birlikdə əsər yaratmağa başlayanda, təsiri XVI əsrin ortasına
qədər davam edən dekorativ bir üslub yaradılır. Teymuri Sultan Hüseyn Bayqara zamanında (1468-1506)
Herat və Ağqoyunlu türkmənlərinin yaratdığı Təbriz üslubunun və başqa Məmlük və az sonra Səfəvi
Təbriz üslubunun böyük təsiri qeyd edilən miniatürlərin xırdalıqlarına, kompozisiya quruluşuna və
fiqurlarına təsir edir.
Qanuni Sultan Süleymanın hakimiyyəti dövrünə aid illüstrə edilmiş Osmanlı miniatürləri arasında
“Səlim-namə-i Şükri” əlyazmasının (1520-1525 –ci illər, TSMK, H. 1597-98) miniatürləri xüsusi yer
tutur. Əlyazmada heç bir tarix, məkan, xəttat və rəssamın adı qeyd edilməyib. Çox ehtimal ki, əlyazma
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İstanbulda hazırlanıb. Qeyd edilən tarixi II Bəyazid və I Səlimin dövrünə aid erkən Osmanlı məktəbinin
ənənələri sayəsində ehtimal edirik.
I Səlimin hakimiyyəti dövrünə aid olan bu salnamənin 24 miniatürü üslub nöqteyi-nəzərdən XV
əsrin əvvəli Təbriz üslubu ilə bağlıdır. XVI əsrin əvvəlində Təbriz üslubu erkən Osmanlı üslubuna böyük
təsir etmişdir. Lakin belə oxşarlıqlardan əlavə onların böyük fərqləri də var idi. Tarixi hadisə və süjetlərin
Təbriz prototipləri yox idi və İstanbul emalatxanalarının rəssamları onların təsvir edilməsinə riayət
edirdilər. Həmçinin, yeni süjetlərin şərhi də fərqli idi.
Sultan I Səlimin dövründə (1512-20) Təbrizdən və Heratdan gətirilən sənətkarların Osmanlı
nəqqaşxanasının müəyyən bir səviyyəyə qalxmasında mühüm rolu olmuşdur (Togan: 1963, s. 161).
Həmçinin qeyd etmək lazımdır ki, Səlim-namə Osmanlı sarayında illüstrə edilmiş dövrümüzə
çatan ən qədim tarixi əsərdir. Daha sonralar, Süleyman Qanuninin varislərinin hakimiyyəti dövründə
miniatürlərdə tarixi janr son dərəcə geniş vüsət alır. Hər ehtimala qarşı qədim Osmanlı tarixi salnaməsi
yeganə janr olaraq qalırdı, lakin gələcək dövrlərdə davam etdirilməyərək tarixi əsərlərin illüstrə edilməsi
üzrə ixtisaslaşan sonrakı dövrün rəssamları bu ənənədən uzaq, tam başqa istiqamətə yönəldilər
(Stchoukine: 1966, s. 110).
Səfəvi incəsənətinin çox böyük təsirini biz 1540-43-cü illərdə yaranmış Xocəndinin “Divan”ının
(TİSM. №1952) frontispisində görə bilərik. Kiçik ölçülü diptix Təbriz Səfəvi üslubunun bütün
xüsusiyyətlərini – kompozisiya kamilliyi, çox gözəl rəsm və koloritini özündə əks etdirir. Yalnız baş
geyimləri onların türk mənşəli olduğunu göstərir. İstanbulda Təbriz səfəvi üslubunda hazırlanmış digər
bir nümunə XVI əsrin ortalarına aid Şahinin “Divan” (TSMK.B.140) əlyazmasının miniatürüdür.
Osmanlı üslublu çalmalardan başqa yeniçəri fiqurlarının təsviri də uzunmüddət Təbriz miniatürləri kimi
qəbul edilən bu möhtəşəm miniatürlərin türk mənşəli olduğunu təsdiqləyirlər.
Kolofonda rəssam Abd-əl Fatın adı qeyd edilir və bu özlüyündə çox nadir hal kimi sayılırdı. Sultan
emalatxanalarından birində çalışan bu rəssamın milliyyəti olması haqqında heç bir məlumat yoxdur.
Bütünlükdə, bu emalatxanalarda müxtəlif milliyyətli, hətta frank yəni avropalı rəssamları fəaliyyət
göstərirdi. Bu kiçik ölçülü miniatürlər gözəl texnikası ilə seçilirdilər. Qızılı fon parlaq rəngləri cavahirata
çevirirdi. Qeyd etmək lazımdır ki, 1540-45-ci illər Faninin “Divan”ının miniatürləri Xocəndinin “Divan”
(TİM. №1952) miniatürləri ilə oxşarlıq təşkil edir.
İstanbulda Osmanlı fəthi zamanından başlayan miniatürün türkləşmə prosesi təkcə insan
təsvirlərində, memarlıq dekorlarında deyil, həm də mənzərə təsvirlərində də öz əksini tapmışdı. Mənzərə
sahəsində olan yenilik ümumilikdə əlyazmaya da böyük təsir etdi. Buna misal, İ. Şukinin orijinal
hipotezinə əsasən İranın cənubunda yerləşən Bixbahan əyalətində 1398-ci ildə üzü köçürülmüş “Poeziya
antologiyası” (TİSM.1950) miniatürlərini göstərmək olar. Əlyazmada on bir peyzaj yerləşir. Bəzi Qərb
alimləri, o cümlədən də İ. Şukin və azəri əsilli türk alimi M.Ağaoğlu (Agaoglu: 1934, s.189). Bu
miniatürlər XIV əsr İran miniatürləridir. Alimlər hətta miniatürləri islama qədər məzdəkilərin kökləri ilə
əlaqələndirirlər. Lakin İran əlyazmalarının əksəriyyəti ilə bu fenomen əsərin heç bir bənzərliyi yoxdur,
çünki çoxlu miqdarda peyzaj elementləri Osmanlı miniatürlərində daha çox rast gəlinir (Stchoukine:
1966, s. 111).
Qanuni Sultan Süleymanın hakimiyyəti dövrünə aid II tarixi əlyazma 1558-ci ildə hazırlanmış
“Süleyman-namə” (TSMK, H.1517) əsəri sayılır. Birinci əlyazma “Səlim-namə” sultanın hakimiyyətinin
ilk dövrlərinə aiddir. Onun miniatürləri hələ də səfəvi ənənələrinin təsiri altında hazırlanmışdır.
“Süleyman-namə“nin (TSMK, H.1517) miniatürləri də möhtəşəm müzəffər dövrün sonlarına təsadüf edir.
Əlyazma bir neçə rəssam tərəfindən illüstrə edilmişdir və illüstrasiyalar bu dövrdə Osmanlı üslubunun
tərkibində mövcud olan və mübarizə aparan cərəyanların maraqlı nümunələrini əks edir. Bu əlyazmada
həmçinin klassik Səfəvi üslubunda olan, 1530-1540-cı illər Təbriz ruhlu şah ovu səhnələrini də görmək
olar. Osmanlı istiqaməti daha çox geyimlərdə, xüsusən baş geyimlərində öz əksini tapmışdır.
Loğmanın “Süleyman-namə”sini bəzəyən (TSMK, H.1517) miniatürlərdə təsvir edilən çoxsaylı ov
səhnələri, elçilərin qəbulu və s. hadisələri təsvir edən miniatürlər Təbrizin böyük təsirindən xəbər verir.
Düzdür, onların demək olar ki, hamısı şablon sxem üzrə qurulmuş idi. Lakin onların sayı bu ənənənin
rolunun nə qədər böyük olduğundan xəbər verirdi: incəsənət tarixçiləri üçün bu təkrarlılıq heç bir
əhəmiyyət kəsb etmirdi, lakin əlyazma-maketin rəssamları üçün bu ənənə strateji əhəmiyyət kəsb edirdi.
Buna misal ola bilər “Şah-namə”, “Əkbər-namə”, “Babur-namə”, “Gərşasb-namə” və böyük hökmdarları
vəsf edən başqa epik poemalardır.
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“Süleyman-namə”(TSMK,H.1517) miniatürləri Süleyman Qanuni məktəbinin təkamülündə yeni
mərhələnin yarandığını göstərir. Əvvəlki əlyazmaların illüstrasiyalarında Herat və Şirazda yerləşən Təbriz
miniatür mərkəzlərinin, 1500-cü ildən isə Səfəvi Təbrizinin təsiri və az-çox müəyyən qədər yerli ənənələr
öz əksini tapmışdır. Avropa təsiri isə yalnız kiçik memarlıq detallarında ifadə edilmişdi.
Məhz tarixi əl işlərinin illüstrasiyaya alınması sayəsində Osmanlı miniatür rəssamlığı üslubu
formalaşmışdır. Osmanlı sülaləsinin tarixinə, ayrı-ayrı sultanların bioqrafiyalarına, bayram hadisələrinin
təsvirinə və yaxud yürüşlərə həsr olunmuş cildlərin illüstrasiyaya alınması 1560-cı ildən sonra
nəqqaşxanaların əsas vəzifələrinə çevrilmişdi. Şahidlər tərəfindən yazılmış və illüstrasiyaya alınmış bu
hadisələri əks etdirən əsərlər zəngin sənədli mənbəyə çevrilirdilər. Onlar Osmanlı imperiyasının o
dövrünün xüsusiyyətləri və gerçəklikləri, eləcə də, mərasim və təntənələri haqda təsəvvür yaradırlar.
Baxmayaraq ki, tarixi əl işlərini illüstrasiyaya almaq ənənəsi yalnız onlara aid deyildir, amma tarixi
miniatür janrında dörd əsrlik tarixi mövcudluq baxımından Osmanlı rəssamlarının məhsuldarlığı
misilsizdir. Erkən vaxtlarda olduğu kimi müasir Osmanlı rəssamlarının tarixi əl işlərini illüstrasiyaya
alma ənənələri qapalı və xaotik xarakter daşımışdır. Təbəri və Rəşidəddinin tarixinin, eləcə də, Teymur,
Babur, Əkbər kimi ayrı-ayrı görkəmli hökmdarların bioqrafiyalarının illüstrasiyaya alınması buna örnək
ola bilər. Sülalənin və onun hökmdarlarının məhv olunması osmanlı ənənəsinin əsas məziyyəti idi və bu
prosesdə əsasən İmperiyanın ən istedadlı ustaları iştirak edirdilər (Atıl: 1986, s. 44).
Osmanlı tarixi mənbəşünaslıq elmi İmperiyanın erkən illərində meydana gəlmişdir. Sülaləlinin
adətən “Tarixi Ali-Osman” (Osmanlı sülaləsinin tarixi) adlanan ümumi tarixi XIV və XV əsrlərdə
Əhmədi ( 1412-ci ildə ölmüşdür) və Amilpaşazadə də daxil olmaqla bir neçə müəllif tərəfindən
yaradılmışdır. Tarixçi mənbəşünaslıq elmi Qanuni Süleymanın uzun sürən hakimiyyəti illərində
çiçəklənmişdi; bu dönəmdə Kamalpaşa, Daşköprülzadə Əhməd, Aşiq Çələbi, Xoca Səadətdin, Əhməd
Firudin, Mustafa Ali (Gelibolulu) və Lütfi kimi bir sıra məşhur alimlərdən tarixi salnaməçilər yetişmişdi.
Bu qrupa Matrakçı Nasuh kimi tanınan şöhrətli tarixçi Nəsrulla Sipahi əl-Matrakini və digərlərini də aid
etmək olar.
İllüstrasiyaya alınmış tarixi əl işləri 1500-ci ildən görünməyə başlamışdır. Bu janrın özülü kimi
İkinci Bəyazidin hakimiyyəti dövrünü təsvir etmiş məşhur tarixçi Məlik Ümmün “Şahnamə”sini hesab
etmək olar. Növbəti əsər isə türk dilində şer formasında yazılmış, 1525-ci ildə Süleymana hədiyyə edilmiş
Şükri Bitlisinin “Səlimnamə”sidir (Atıl: 1986, s. 44-45).
II Səlimin dövründə rəssamlar Osmanlı emalatxanalarında Təbriz səfəvi üslubunun təsiri ilə
formalaşan ənənələrdən uzaqlaşmadılar. II Səliminin (I Səlim Yavuz təxəllüslü, II Səlimin babası)
“Divan” əlyazması miniatürləri ilə birlikdə şah Təhmasib məktəbinin ənənələri əsasında hazırlanmışdı.
Kompozisiyaları xarakterizə edən tarixi hadisələrin yeni təsvir üsulu qismən də olsa Təbriz və
Avropa miniatürlərinin uğurlu təqlidi, əksi kimi qiymətləndirilə bilməz. Səfəvi Təbrizi ilə əlaqələnən
yeganə cizgilər – atmosferin və işıqlandırmanın olmaması, əşyaların dərinliyə getməsiylə işığın və işıqkölgənin dəyişməsi, xəttin dəyişməz qalınlıqlı sərt rəsmi, modelləşdirmənin və fiqur, əşya həcminin heç
olmaması ən əsas anlayışlardır.
İkonoqrafiya (məsələn, sərv ağacı, çiçəkli ağaclar, buludlar və s.) həmçinin, Təbriz miniatür
məktəbindən alınan elementlər çərçivəsində Osmanlı tarixi boyakarlıq sənəti inkişaf edirdi. Onu da qeyd
etmək lazımdır ki, türk boyakarları öz kompozisiyalarında düz xətlərə daha çox üstünlük verirdilər. Onlar
təsvirdə sadəcə şaquli və üfüqi istiqamətləri deyil, kompozisiyada sultan taxtının ətrafında heykəl kimi
hərəkətsiz duran saray əyanlarını göstərirdilər. Təpə boyu bərabər hərəkət edən piyada qoşunların və
süvarilərin təsviri ilə əzəmətlilik təəssüratı yaratmağa nail olmuşdular.
Sultanın qəbul səhnəsindən, onun döyüşçülərinin təntənəli yürüşündən döyüş səhnəsinə keçəndə
kompozisiya daha yüngül və nəzərə çarpacaq olur. Burada yuxarıda qeyd edilən bir sırada düzülmüş
böyük döyüşçü kütləsinin savaş əsnasında təsviri verilib. Türk rəssamı böyük realizmlə fiqurların
qruplaşmasını, hərəkət və duruşunu müxtəlif şəkildə təsvir edirdi.
NƏTİCƏ
Osmanlı miniatür tarixi çox ehtimal ki, sultan Süleymanın hakimiyyəti illərindən başlayaraq daimi
yaradıcılıq prosesi kimi bərpa edilmişdir.
Osmanlı kitab sənəti haqqında bizim informasiya mənbələrimiz Süleyman Qanuninin hakimiyyətinin II
dekadasından başlayaraq daha da genişləndi. Müasir dövrümüzə bu dövrə aid sultan emalatxanalarında
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hazırlanmış bir neçə illüstrə edilmiş əlyazmalar gəlib çatmışdır. Bu dövrdə Osmanlı kitab sənəti öz püxtələşmiş
variantına gəlib çatmışdır.
Üslubun bədii-texnoloji, estetik inkişafı, Şərqə xas olan şərtilik və dekorativlikdən və Avropa
realizmindən qaynaqlanaraq, özünəməxsus şəkildə qəlibləşərək, dünya incəsənəti tarixində “Osmanlı miniatür
üslubu” adı ilə tanınmışdır.
Bəzi miniatürlər hələ də Təbriz ənənələri çərçivəsində qalan Osmanlı üslubunun formalaşmasını təsdiq
edir. Əlyazmaların miniatürləri o dövrdə Təhmasibin saray emalatxanalarında hazırlanan nümunələri tam təqlid
edirdi. Miniatürlərin bir neçəsi Səfəvi Təbriz əlyazmalarının eyni ov səhnələrini dəqiqliklə təkrarlayırdı. Bu
əsərlər miniatürləri yaradan rəssamların Təbriz miniatür məktəbini mənimsəmiş Təbrizli və ya Osmanlı
rəssamları olduğunu göstərir.
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ALBOM

Qanuni Sultan Süleymanın
Ov Səhnəsi. Sülüymannamə,
( TSMK, H.1517, s.115a )

Qanuni Sultan Süleymanın
Qerayın Döyüşü
Ov Səhnəsi. Sülüymannamə,
50-ci illər
(TSMK, H.1517, s.403a).

Karçaqay xanın və Canibəy
“Şah-namə-i Nadiri” 1540(TSM, H.1124, s.18 b-19a).

352
III. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu
Sultan Süleymanın atla Kəl Ovu.
Hünernamə cild II, Nəqqaş Osman
və Qrupu.1588, (TSM,H.1524)

Qanuni Sultan Süleymanın əyləncə
Məclisi. (TSMK, H.1517, s.321b)

Sultan II Bəyazidin Filibe ətrafında
Naxçıvan
Ovlanması. Hünər-namə.I cild.1587.
namə.1558.
(TSM, H.1344. s.96)
s.529)

Qanuni Sultan Süleymanın
Səfərinə Gedişi. Süleyman(TSMK, H.1517,

Qanuni Sultan Süleymanın Şahzadə Bəyazidlə
Görüşməsi.Sülüymannamə, (TSMK, H.1517, s.570a)

GELENEKSEL TÜRK MİMARİSİNDE KUŞ SARAYLARI FOTO-BELGESELİ
Yrd. Doç. Dr. Taşkın İNAN
Recep AZMANOĞLU
Özet: Günümüzde fotoğraf hayatın vazgeçilmez bir parçası haline gelmiş, gelişen teknoloji sayesinde
ulaşılabilirliği ve kullanımı artmıştır. İnsanoğlunun dikkatini çeken görselleri en ince ayrıntısına kadar
kaydedebilen fotoğraf, dikkat çekiciliği, akılda kalıcılığı ile önemli bir iletişim aracı haline gelmiştir.
Belgesel fotoğrafçılık ise tarihe not düşmek amacıyla fotoğraf teknikleri kullanarak çeşitli olayları, değerleri,
kültürü, sanatı ve doğayı gelecek kuşaklara aktarmada bir yöntem olarak kullanılmaktadır. Osmanlı dönemi
kuş sarayları geleneksel Osmanlı mimarisinin önemli unsurlarından biri olmasına rağmen günümüzde gerek
mimari, gerek sanatsal ve işlevsel yönü yeterince bilinmemektedir. Bu nedenle kaybolmaya yüz tutmuş
Osmanlı dönemi kuş saraylarının gelecek kuşaklara aktarılabilmesi amacıyla görsel olarak kayıt altına
alınması ve bu yapıtlara ilişkin bir bilgilendirme yapılması önem arz etmektedir. Bu çalışmada, Osmanlı
dönemi kuş saraylarının önemli örnekleri belgesel fotoğrafçılık yöntemi ile kayıt altına alınması
hedeflenmiştir. Kuş evleri fotoğraflanırken yapı mimari açıdan incelenmiş ve saha notları alınmıştır. Bu
eserlerin nerelerde oldukları, kuş evlerinin yapısıyla ilgili yorumlar, üzerinde bulundukları yapılarla ilgili
bilgiler elde edilmiş ve kuş evlerinin fotoğraflarıyla görsel bir anlatım şekliyle gelecek kuşaklara hem yazılı
hem de görsel bir veri bırakılması amaçlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Belgesel fotoğraf, Kuş evi, Hayvan hakları.
Photo-Documentary of Bird Palaces in Traditional Turkish Architecture
Abstract: In recent years, photography has become an indispensable part of the life. Its availability and
usability has increased rapidly because of the developing technology. Photos, which can save up the
attractive imagines in the finest detail, has became an important communication device with its noticeability,
memorability and accessibility. On the other hand, documentary photography is used as a method to leave
their mark on history and to transfer different events, values, cultures, art and nature to the next generations.
Even though Ottoman bird palaces are one of the important part of traditional Ottoman architecture, they are
known enough today in terms of their special architecture, function and artistic features. Therefore, it is
essential to record examples of such structures with the help of the documentary photography method and
introduce and transfer these forgotten Ottoman bird palaces to next generations.
In this research, it is aimed to record important examples of Ottoman bird palaces. In the current research,
such structures are visited, observed and investigated. It is not only aimed to record these structures visually
but also to get written documents and in-depth information. Therefore, besides taking photos of the bird
houses, info is gathered in terms of where they are built on, how they are structured, what buildings they are
stated on and so on.
Keyword: Documentary photography, Bird palaces, Animal rights
*Bu çalışma Recep Azmanoğlu’nun Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Yard.Doç.Dr.
Taşkın İnan danışmanlığında gerçekleştirdiği “Osmanlı Dönemi Kuş Saraylarının Belgesel Fotoğrafçılık
Yöntemi İle Tanıtılması” başlık yüksek lisans tezinden üretilmiştir.

Giriş
Türk kültür mirasında mimari yapıların önemi büyüktür. 700 yıllık Osmanlı imparatorluğu
döneminde 3 kıtaya damgasını vuracak önemli eserler bırakılmıştır. Camiden, külliyeye, köprüden
kervansaraya kadar İmparatorluğun her köşesine inşa edilen yapılarda hem işlevsellik hem de çok ince bir
sanat göze çarpmaktadır.
Her biri sanat eseri olan bu yapılar sadece insanlar için değil her türlü canlı için de düşünülerek
tasarlanmıştır. Tarih boyunca Türklerin hayvanlara özel bir anlam yüklediği ve korumak için büyük çaba
sarf ettiği bilinmektedir. Osmanlı kültüründe özellikle kuşlara karşı ayrı bir sevgi beslenmiş dini ve
kültürel nedenlerle kuşların koruma altına alınması için çaba sarf edilmiştir.
Tüm bu nedenlerle Osmanlı mimari kültürünün bir parçası olarak birçok yapıya kuş sarayları
eklenmiştir. Osmanlı dönemi cami, medrese, külliyelerinde sıkça görülen kuş sarayları kuşların barınma
ve korunma ihtiyaçları için yapılmaktaydı.
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İnşa edilen kuş sarayları basit birer barınaktan ibaret değildi. Mimari ve estetik olarak da gerçekten
birer saray mahiyetindeydi. Ancak Osmanlının ardından kuş saraylarına gereken hassasiyet gösterilmemiş
ve çeşitli nedenlerle yok olmaya yüz tutmuşlardır.
Bu araştırma; Türk mimari kültürünün nadide örneklerinden olan, ancak günümüzde çeşitli
nedenlerle hasar gören veya yok olmaya başlayan kuş saraylarının belgesel fotoğrafçılık yöntemi ve
grafik tasarım desteğiyle belgelemeyi ve tanıtmayı amaçlamaktadır. Bu amaçla kuş saraylarını ulusal ve
uluslararası alana taşıyarak, gerek mimari alanda uygulamaların önünü açmak, gerekse gelecekte bu konu
hakkında çalışma yapacak araştırmacılara katkı sağlayıp kaynak oluşturmak hedeflenmiştir.
Araştırma Osmanlı dönemi kuş saraylarına ait yapıların en yoğun olarak bulunduğu İstanbul da
gerekleştirilmiştir. Araşırıma kapsamında İstanbul’daki kuş sarayları tespit edilmiş ve foto-belgesel
yöntemiyle kayıt altına alınmıştır. Çalışmada kuş saraylarının bulunduğu yapı ve kuş saraylarının
durumu hakkın da bilgi verilmiştir.
Bu kapsamda; Amcazade H. Paşa Sıbyan Mektebi, Arap Hanı, Ayazma Camii, Bali Paşa Camii,
Bereketzade Medresesi, Büyük Selimiye Camii, Büyük Yeni Han, Darhane-i Amire, Eyüp Sultan Camii,
Feyzullah Efendi Medresesi, Halep Pasajı, Laleli Türbesi, Necati Bey Caddesi 136 No’lu Dükkân, Seyyit
Hasan Paşa Medresesi, Süleyman Halife Sıbyan Mektebi, Şah Sultan Mektebi, Şeyh Davud Hanı, Taksim
Meksemi ve Yeni Valide Camii’ deki kuş sarayları çalışmaya dahil edilmiştir.
Belgesel Fotoğrafçılık ve Mimari
Mekânı ve zamanı kaydetme ve belgeleme olayı insanoğlunun tarihi boyunca var olmuştur.
Bunlardan; mağara duvarlarındaki resimler ve Mısır fresklerindeki kayıtlar günümüze ulaşmış örneklerdir
[Çizgen, 1992: 8]. Bu durum insanoğlunun gördüklerini daha hızlı ve doğru şekilde kaydedebilme
arzusunu daha da arttırmıştır. Bu kayıt işlemi gelişen teknoloji ile farklı formatlarda günümüze
aktarılmıştır. Bunlar arasında fotoğraf en yaygın kayıt altına alma aracı olarak son yüzyılda kullanılmıştır.
Barrett, [2012] fotoğrafı “Gerçek dünyadaki bir kişi veya şeyden yansıyan ışığın, ışığa duyarlı malzeme
üzerine kimyasal bir biçimde kayıt edilmesi” olarak tanımlamıştır. Belgesel fotoğrafçılık ise fotoğrafçının
bir konuyu çalışırken gerçeği anlamaya çabalaması, bir anlatım şekliyle izleyiciye aktarması ve bu niyeti
çektiği fotoğrafına yansıtmasıdır [Yurdalan, 2007: 30; Kanburoğlu, 2007].
“Mimari, toplumun sosyo-kültürel düzeyleri, yeryüzü şekilleri ve iklime göre mekânların
tasarlanması ve fiziki çevreyi inşa etme sanatıdır” [Bal, 2012: 111]. Sığınmak, saklanmak ve korunup
yuva yapmak evrensel bir olgu olup, canlı varlıkların içgüdüsel bir davranışı olarak çevreyi kendi
ihtiyaçlarına göre şekillendirmesi [Kanburoğlu, 1998: 2] ve bu sayede kendini dış etkenlerden
soyutlaması mimari olarak tanımlanabilir. Mimari yapıların fotoğraflanması çeşitli amaçlarla yapılabilir
örneğin; Yapının kendisini anlatmak için, Yapının çevresi ile olan ilişkisini anlatmak için, Yapının yapılış
aşamalarını belgelemek için, Restore için, Tanıtım amacıyla ve yapımcı firma için, Yapının işlevini
anlatmak için vs. [Kanburoğlu, 1998: 1].
Kuş Sarayları
Kuş sarayları genelde saçak altlarına yapılan cami ve köşk şeklindeki mimari yapılardır
[Yıldızerler, 1972: 2]. Osmanlıda bu yapılar Mısır’daki gibi yemek için beslenen [Bektaş, 2011: 43] veya
tarımda kullanılmak için dışkısını toplayıp değerlendirmek maksatlı yapılan kuş yuvalarından farklı
olarak sadece kuşlara hizmet amacıyla yapılmıştır. [Barışta, 2000: 27].
Bu yapılar hem estetik hem de bazı standartlara uygun olarak yapılmışlardır, böylece gerek doğal
düşmanlarının, gerekse insanların ulaşamayacağı yüksek yerlerde [www.turkishculture.org, 2015],
yapıların sert rüzgâr almayan cephelerinde, güneş ve yağmurdan korunmaları için saçak, korniş ve
konsolların altına yerleştirilmiştir [Akalın, 2013: 472]. Kuşların yuvalanıp barınabileceği boyut, derinlik
ve iç hacimleriyle kuşların yaşamını kolaylıkla sürdürebilecekleri şekilde tasarlanmışlardır [Merey, 1978:
605].
Dünya mimarisi incelendiğinde birçok kültür, millet ve dinlerde kuş evleri kullanılmıştır. Ancak bu
örneklere bakıldığında kuş evlerinin Osmanlı’da ki gibi adeta minik birer saray şeklinde değil, iskele
deliği ya da dikdörtgen kovuklardan oluştuğu görülmektedir [Barışta, 2000: 51].
Osmanlının ardından Cumhuriyet döneminde, suluklar ve selsebillerin azaldığı, kuş evleri
örneklerinin neredeyse yok olduğu görülmektedir. Cumhuriyet döneminde Anıtkabirde, İstanbul Bağdat
Caddesi bazı örneklerin uygulandığına rastlanmaktadır. [Barışta, 2000: 13]. Günümüze en yakın örnek
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ise; 2012’de ibadete açılan İstanbul’daki Ataşehir Mimar Sinan Camisi’nde görülmektedir. Ancak yeni
dönemlerde yapılan kuş evlerinde, Osmanlı dönemindeki işçilik ve görkemi görünmemektedir.
Araştırmanın Yöntemi
Kuş evleriyle doğrudan veya dolaylı yoldan ilgili olan lisans üstü tezler, makale, kitap, ansiklopedi,
haber, belgesel gibi birçok kaynaktan literatür taraması yapılmış, bu tarama sonrası kuş saraylarının
bulunduğu mekanlar tespit edilmiştir. Belirlenen mekânlar için gerekli izinler alınıp, araştırmacı
tarafından kuş saraylarının fotoğraflanması gerçekleştirilmiş ve saha notları alınmıştır. Elde edilen
fotoğraflar ve saha notları ışığında değerlendirme yapılmıştır.
Kuş Saraylarından Örnekler
 Fotoğraf 1: Amcazade Hüseyin Paşa Sıbyan Mektebi’ndeki Kuş Evi
 Fotoğraf 2: Arap Hanı’ndaki Kuş Evi
 Fotoğraf 3: Ayazma Camisi’ndeki 1. Kuş Evi
 Fotoğraf 4: Ayazma Camisi’ndeki 2. Kuş Evi






Fotoğraf 5: Bereket Zade Medresesi’ndeki Kuş Ev
Fotoğraf 6: Büyük Selimiye Camisi’ndeki 1. Kuş Evi
Fotoğraf 7: Büyük Selimiye Camisi’ndeki 2. Kuş Evi
Fotoğraf 8: Büyük Yeni Han’daki Kuş Evi






Fotoğraf 9: Darphane-i Amire’deki Kuş Evi
Fotoğraf 10: Süleyman Halife Sıbyan Mektebi’ndeki Kuş Evi
Fotoğraf 11: Eyüp Sultan Camisi’ndeki Kuş Evi
Fotoğraf 12: Feyzullah Efendi Medresesi’ndeki Kuş Evi
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Fotoğraf 13: Halep Pasajı’ndaki Kuş Evi
Fotoğraf 14: Seyyid Hasan Paşa Medresesi’ndeki Kuş Evi
Fotoğraf 15: Laleli Türbesi’ndeki Kuş Evi
Fotoğraf 16: Şah Sultan Mektebi’ndeki Kuş Evi






Fotoğraf 17: Şeyh Davud Hanı’ndaki Kuş Evi
Fotoğraf 19: Yeni Valide Camisi’ndeki Kuş Evi
Fotoğraf 20: Bali Paşa Camisi’ndeki Kuş Evi
Fotoğraf 20: Taksim Maksemi’ndeki Kuş Evi

Sonuç
İslam inancının kazandırdığı düşünce ve davranışlar sayesinde Türkler hayvanları kendilerinden
soyutlamak yerine, onlarla ortak yaşamı benimsemişlerdir. Bu anlayış; din, merhamet ve mimarinin
harmanlandığı Osmanlı İmparatorluğu’nda kendine özgü bir kültür oluşturmuştur. Bunun neticesinde
hayvanlara olan sevgi ve merhametin mimari incelikle buluştuğu sanat eseri niteliğinde ki “Kuş
Sarayları”nı ortaya çıkarmıştır.
Çalışmanın uygulamasında kullanılmak üzere kuş evlerinin fotoğraflanması gerçekleştirilirken
mimari yapıları sık sık ziyaret edenlerin dahi bu kuş saraylarını daha önce fark etmediklerini ifade
ettikleri tespit edilmiştir. Bu durum araştırmaya konu olan kuş saraylarının gün yüzüne çıkarılmasının
önemini bir kez daha ortaya koymuştur.
Bahsedildiği üzere günümüzde kuş evlerinin çok az bilinmesi bu yapıların yeni dönemdeki
yapılarda neredeyse hiç uygulanmamasının nedeni olarak görülebilir. Uygulanmamasının aksine kuşların
tünemelerini engellemek için yapı ve binaların cephelerine, pencere kenarlarına iğneler
yerleştirilmektedir. Buna en olumsuz örneği; Eminönü’nde ki Yeni Cami gösterilebilir. Caminin yapıldığı
yıllarda üzerine konan kuş evlerinin yanı sıra, yeni dönemde iç avluya konan iğneler, bir kuşaklar arası
zıtlığı göstermektedir. Yeni kuş evleri uygulamalarının yapılmamasının yanı sıra var olan yapılarında
korunmaması nedeniyle her geçen gün zarar gören bu nadide eserlerin sayıları azalmaktadır. Bunla
birlikte kuş evlerinin bulunduğu yapıların restorasyonu sırasında, kuş evlerinin de özensiz restorasyonu
nedeniyle bu yapılara estetik bakımdan da zarar verilmektedir.
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GELENEKSEL TÜRK EVLERİNDE KULLANILAN DEKORATİF ELEMANLARIN MODERN
YAŞAM ALANLARINDAKİ YANSIMALARI
Öğr. Gör. Tekin BAYRAK
Öğr. Gör. Mustafa KONUK
Özet: Geleneksel Türk evleri iç mekânlarıyla ve dekoratif amaçlı kullanılan donatılarıyla yaşamın sosyokültürel, ekonomik ve hiyerarşik düzeyini açıkça gösterebilmektedirler. Geleneksel evin özgünlüğü, estetik
açıdan zenginliği ile özgün olduğunu tartışılmaz hale getirmiştir. Günümüze dek süregelen gelenekseli
yaşatma anlayışı gelecek nesiller için önemli bir nitelik taşımaktadır. Bu çalışmamızda uzun süre geleneksel
evlerimizde kullanılan dekoratif amaç ve günlük yaşamı kolaylaştıran elemanların modern yaşam alanlarında
tekrardan kullanımından bahsedilecektir. Geleneksel evlerimizde dekoratif amacı ve günlük yaşamı
kolaylaştırmak için uzun süredir kullanılan elemanların modern yaşam alanlarında tekrardan kullanımından
bahsedilecektir. Sonuç olarak geleneksel tasarım anlayışının kültürel sürekliliği ele alınacaktır.
Anahtar Kelimeler: Geleneksel İç Mimari, Dekorasyon, Tasarım.
The Decorative Elements Used in Traditional Turkish House Reflections on Modern Living Area
Abstract: Traditional Turkish houses with interiors and socio-cultural life of the equipment used for
decorative purposes, can clearly show the economic and hierarchical levels. The originality of traditional
houses, has become the undisputed with the original aesthetic richness. The period up to the present
traditional understanding of survival is an important quality for future generations. In this study, the longterm goals and decorative elements that facilitate daily life used in our traditional home use will be
mentioned again in modern living spaces. In this study, long term of used in our traditional home modern
decorative purpose and elements that facilitate daily life use will be mentioned again in modern living spaces.
It use will be mentioned again in modern living spaces of components used for a long time to facilitate
decorative purposes and daily life in our traditional house . As a result of the cultural continuity of the
traditional design approach will be discussed.
Keywords: Traditional Interior Design, Decoration, Design.

1.GİRİŞ
Türk toplumunda ev kelimesi; vatan, devlet, aile gibi kutsal bir kavramdır. (Ögel: 1988, c.71) Bu
bağlamda kutsalı temsil eden üç değerli öğe yaşam alanı olan evlere yansımış ve oluşumunda var olan
dekoratif donatılarında özenle oluşturulmasına neden olmuştur. Geleneksel Türk evlerine gelişim
açısından bakıldığında iklim, tabiat ve kültürel etkiler içerisinde büyük bir değişim ve gelişim
göstermiştir. Şekillenme aççısından mekanın oluşumu ve iç dizayn ne kadar önemli ise o alanda
kullanılan dekoratif öğeler de bir o kadar önemli olmuştur. Günlük kullanım amacıyla oluşturulan el
yapımı ayna, buhurdan, gaz lambası, fincanlık, havan, kahve değirmeni, kapı tokmağı, rahle, sandık, sini,
şamdan, testi-çömlek, kağnı, at arabası ve fayton gibi dekoratif kullanım donatılarında üstün bir estetik
anlayış hakim olmuştur.
Geleneksel Türk evlerinin dekoratif iç güzellikleri hayatın ne denli zarif ve zevkli olduğunu
göstermektedir. Bu dekoratif öğeler çalışmamız için bir esin kaynağı olmuştur.
2.ARAŞTIRMANIN AMACI, KAPSAMI VE YÖNTEMİ
Geleneksel Türk konutunda oda iç mekânının oluşumunda yaşam kültürü ve işlevlerin mimari
tasarıma etkilerinin araştırılmıştır. İnsanın bütün faaliyetlerinde olduğu gibi evin inşasında doğal çevre
faktörleri etkili olmaktadır. (Zaman: 1995, c.499) Bu çalışma kapsamında geleneksel Türk evinin
barındırdığı dekoratif özellikleri taşıyan ve günümüze değin bozulmadan kalmış örnekleri incelenmiştir.
Anadolu’nun farklı yörelerinde kullanılan geleneksel dekorasyon malzemeleri geleceğe taşınabilecek en
anlamlı miras olarak değerlendirilmektedir.
3.GELENEKSEL TÜRK EVLERİNDE KULLANILAN DEKORATİF DONATILAR
Çoğu geleneksel evler önemli iç mekân özelliklerine sahip olup köy evlerinde müze ev olarak
tescillenebilecek özellikle dekoratif eşyalar barındırmaktadır. Konya Etnografya Müzesinde
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sergilenmekte olan 19.yy ve 20.yy. aralığında Anadolu’nun çeşitli yörelerinden (Erzurum, Konya, Kars,
Karaman) kullanılan bu donatılarına çalışma kapsamında yer verilmiştir. Geleneksel Türk evlerinin
birçok donatı ve aksesuar, yaşam kültürü ile şekillenen tasarım unsurlarıdır. (Yıldırım: 2009, c.114)
3.1 Aynalar
Ahşap, gümüş ve cam altı boyama malzemeleri kullanılarak yapılan aynalar, farklı geometrik
formlardan oluşur. Bezemeleri oyma tekniğiyle yapılan donatılarda çoğunlukla üçgen alınlık oluşturulur.
Bitkisel ve geometrik süslemelerle kenarlarda motif işlemeleri bulunur. Resim 1.
3.2 Buhurdan
Pirinç ve Bakır malzeme kullanılarak oluşturulan buhurdan farklı formlarda dövme tekniği
kullanılarak yapılır. Kulp, kapak ve gövdede ajur tekniği yoğun olarak kullanılmış, bezemeleri kabartmalı
ve çizgili dallar şeklinde kullanılmıştır. Resim 2.
3.3 Fincanlık
Genelde toprak malzemeden ve çark tekniği kullanılarak yapılan fincanlıklar dışa dönük yayvan
kenarlı ve stilize edilmiş bitkisel motiflerle boyamalar mevcuttur. Resim 3.
3.4 Gaz Lambası
Cam malzemeden yapılan silindirik formlu donatının zemini dökümden yapılır. Lambası, fitil
bölmesi ve gaz bölmesi olmak üzere farklı alanlardan oluşur. Üzeri çizgisel ve boyama yöntemiyle
süslenebilmektedir. Resim 4.
3.5 Havan
Armut veya şimşir ağacından yapılan silindirik formlu oyma tekniğiyle yapılmış dekoratif bir
elemandır. Havan ve havaneli olmak üzere iki parçadan oluşur. Kazıma ve boyama bezemeleri görülür.
Resim 5.
3.6 Kahve Değirmeni
Ahşap, demir Ve saçtan oluşan hammaddelerden yapılmaktadır. Değirmen, değirmen kutusu ve
tabladan oluşur. Çizgisel bezemeler genellikle kazıma tekniği ile süslenmiştir. Resim 6.
3.7 Kapı Tokmağı
Tunç malzemeden yapılan tokmaklar el ya da farklı stilize edilmiş hayvan figürlerinden oluşur.
Dökme tekniği ile yapılır. (Köşklü: 2005, c.23) Kapıya takılan ayna ve tokmaktan oluşur. Resim 7.
Kapıların özellikle rüzgarın az etki ettiği cephelerde yapılması dikkat çekici bir özelliktir.(Avcı: 1986,
c.36)
3.8 Rahle
Ahşap malzemeden yapılır. Dikdörtgen formludur. Kakma, yontma, oyma ve süsleme tarzında
dekoratif hale getirilir. Ortası menteşeli iki tarafı kanatlı ve katlanabilir ya da çekmeceli bir halde
tasarlanabilir. Resim 8.
3.9 Sandık
Ceviz ve Meşin ağacından ağırlıklı olarak yapılır. Dikdörtgen formludur. Kapak ve gövdeden
oluşur. Oyma, kakma ya da kabartma usulü ile dekore edilir.( foto.9 verilen örnek hangi teknikle
üretilmiştir) Kulp ve kilit gibi aksesuarları vardır. Resim 9.
3.10 Şamdan
Cam, gümüş ve pirinç malzemeden yapılır. Silindirik formlar ağırlıklıdır. Gövde mumluk ve
kaideden oluşmaktadır. Geometrik ve yaprak bezemeleri ile dekore edilmektedir. Resim 10.
3.11 Testi-Çömlek
Toprak malzemeden yapılmaktadır. Silindirik form değişiklik gösterebilmektedir. Çark tekniği
kullanılan donatıda bitkisel ve geometrik bezemeler hakimdir. Resim 11.
3.12 Sini
Metal ve ahşap malzeme çeşitliliğine göre değişebilen sini daire veya elips formlarında olabilir.
Geçme tekniği, oyma tekniği ve yontma tekniği kullanılarak yapılan donatı içten ve dıştan motif çeşitliliği
olan bir özelliğe sahiptir. Resim 12.

361
Öğr. Gör. Tekin BAYRAK ve Öğr. Gör. Mustafa KONUK / Geleneksel Türk Evlerinde Kullanılan
3.13 Minyatür Kağnı, At Arabası ve Fayton
Kavak, ceviz ve pirinç malzeme ağırlıklı orijinalinden küçültülerek yapılan dekoratif donatı
parmaklıklı tekerleri olan ön tekerler arkaya göre daha küçük çamurluğu düşünülerek yapılmış fenerleri
sürücünün yanında bulunur. Resim 13, 14.
4. GELENEKSEL TÜRK EVLERİNDE KULLANILAN DEKORATİF ELEMANLARIN
MODERN YAŞAM ALANLARINDAKİ YANSIMALARI
Kültürel uzantı ve içeriğinin nesilden nesile aktarıldığı gerçeğini göz önünde bulundurduğumuz
zaman en küçük bir özelliğin bile değerli oluşu günümüzde halen önemini korumaktadır. Bu açıdan
bakıldığı zaman yaşam alnına değer katan dekoratif donatılar yenilenen ve gelişen yaşam koşullarına
rağmen değerini yitirmemiştir. Modern oluşumun kolay ulaşılabilirliği gelenekseli daha değerli kılmıştır.
Hızlı bir ilerleme sonucunda her geçen gün yenilenen imkân ve olgular kısa süreli kullanım
oluşturmuştur. Yapı amacı çeşitliliği dekorasyon çeşitliliğini de doğurmuştur.
Sanayileşen üretim ve hammadde çeşitliliği, yapım aşamaları ve süresi modern dekorasyonu maddi
ve manevi olarak gelenekselden kopmayı başaramamıştır. Farklılık, eskiyi canlandırma ve gelenekseli
yaşatma olgusu eskiye dönüşü ve değerini korumaya neden olmuştur.
Turizm açısından da değerlendirildiği zaman yerel veya ulusal bağlamda ciddi bir potansiyel
oluşturmuştur. Ticari kaygıyı turizm ile harmanlayan süreçte, taşınabilir geleneksel dekoratif donatılar
hızla çoğalmaya başlamıştır. Özellikle tarihi koruma altına alınan geleneksel yapılarda bu donatılar müze
mahiyetli sergilenerek gelecek nesillere aktarılabilmektedir. Bunun yanı sıra Anadolu da geleneksel
yaşam alanlarında halen daha günlük hayatın vazgeçilmez elamanı olarak kullanılmaktadır.
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5. SONUÇ
Toplumu ayakta tutan en büyük etkenin birisi mirasa sahip çıkılmasıdır. Kültürel değişim açısından
değerlendirildiği takdirde geleneksel ve modern yaşam donatılarının günümüz dekoratif öğelerinde büyük
farklılıklar oluşturmaktadır. Evrensel tasarım anlayışı ve eğilimleri nedeniyle koruma altına alınan
dekoratif ürünler gün geçtikçe kullanıcısı ve tanıyıcısına görselliğiyle şahitlik yapacaktır. Bununla birlikte
çağdaş yaşam şartlarıyla uyumlu, ihtiyaçları karşılayan ve kimlik sahibi gelenekli yeni donatıların
tasarlanması da kültürel sürekliliğin sağlanması açısından önemlidir. Bununla beraber geleneksel Türk evi

362
III. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu
donatı elemanlarının yeni uygulamalara aktarılabileceği ve çağdaş yapıların geleneksel tasarım anlayışı
ile tasarlanarak kültürel sürekliliğin sağlanabileceği vurgulanmıştır.
Toplumları ayakta tutan en önemli unsur kültürel miraslarıdır. Bu nedenle geleneksel Türk
evlerinde önemli bir yeri olan dekoratif donatıların sosyokültürel etkileşimi incelenmiş olup, geleneksel
Türk evlerinin korunması ve belgelenmesi için gereken çalışmalara önem verilmesi kanaatine varılmıştır.
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AZERBAYCAN VE TÜRK MÜZİĞİ ÜZERİNE BİR KARŞILAŞTIRMA


Doç. Dr. Timur VURAL

Özet: Müzik ait olduğu kültürün en güzel aynalarındandır. Azerbaycan müziği, Doğu kültürü içinde
makamsal yapısı ve geçirdiği evrim süreci olarak farklı bir yapıdadır. Azerbaycan müziğinin geleneksel
kimliği ile günümüzdeki hali arasında ciddi bir eksen değişimi görülmektedir. Bu araştırma kapsamında,
günümüz Azerbaycan müziği ile Türk müziği arasındaki kuramsal farklılıklar Rast makamı dizisi üzerinden
sergilenmiştir. Makamsal yapıdaki değişiklikler üzerinde durulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Azerbaycan Müziği, Türk Müziği, Müzik Teorisi, Müzikoloji
A Comparison for Azerbaijan and Turkish Music
Abstract: Music is one of the most beautiful mirror of culture. Music of Azerbaijan, is a different form as
modal structure and evolutionary process in Eastern culture. It is seen that there is a serious difference
between the current situation of Azerbaijan music with traditional Azerbaijan music. In this study, theoretical
differences were exhibited between contemporary Azerbaijan music with Turkish music. Rast maqam
comparisons have been made over in two music culture. It focused on the changes in the modal structure.
Keywords: Azerbaijan Music, Turkish Music, Music Theory, Musicology

Giriş
Azerbaycan müzik üslubu, Kuzey(Rusya) ve Güney (İran) Azerbaycan’dan çok daha dış bölgelere
yayılmıştır. İran’ın Hamedan ve Hamse Eyaletlerini içine alarak, İsfahan ve Fars Eyaletlerine kadar
uzanmaktadır. Kuzeyde Dağıstan ve diğer Kafkas ülkelerine, güneyde ise Irak ve Kars çevresine yayılır.
Türkçenin Azeri lehçesinin gözlendiği her yerde bu müzik üslubu görülür. Klasik musiki ile Halk
musikisi arasındaki fark, bizdeki sanat ve halk musikileri arasındaki farktan çok azdır.
Hali hazırda bu iki toplumun müzikleri arasındaki karşılıklı etkileşim yoğun bir şekilde devam
etmektedir. Anadolu’da derlenerek Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu (TRT) reperuvarında yer alan
birçok Azerbaycan türküsü, ortak kültürümüzü yansıtmaktadır. Ayrıca Azeri müziğinde, bizdeki taksim
geleneği oldukça yaygın olarak uygulanmaktadır. Bu taksimler esnasında geçkiler genel olarak yakın
makamlara yapılmaktadır.
Azerbaycan musiki makamları ile Türk musikisi makamları arasında bazen ufak farklar mevcut
iken bazı makamlarda oldukça değişiklikler mevcuttur. Öztuna’ya göre bu farklılaşmanın sebebi 14.yy
dan itibaren iki toplumun müziklerinin ayrı coğrafyalarda gelişmesinden kaynaklanmaktadır
(Öztuna,1969:90). Bu yorum aslında çalışmanın çıkış noktalarından birine işaret etmektedir. Bu iki müzik
ne zaman ve nasıl farklılaştı, günümüzde Rast makamının iki topluluktaki uygulaması nasıldır?
Bizim tezimize göre Azerbaycan müziğindeki farklılaşma 28 Nisan 1920’deki Rus işgali
sonrasında Sovyetler Birliğinin bir parçası olması ile başlamıştır. Burada karşımıza çıkan en önemli isim
ise Üzeyir Hacıbeyli’dir.
Üzeyir Hacıbeyli
Üzeyir Hacıbeyli 1885 yılında Karabağ’da dünyaya gelmiştir. Gürcistan’ın Gori kentinde
Öğretmen okulunda eğitim alan Hacıbeyli müzik eğitiminin yanı sıra iyi bir keman eğitimi almıştır.
1905’de Bakü’ye yerleşen Hacıbeyli, 1908 yılında yazdığı “Leyla ile Mecnun Operası”, Fuzuli’nin
mısralarıyla sahneye konulunca ün kazanmıştır. 1911-1914 yılları arasında Senpetersbug’da aldığı Klasik
Batı Müziği eğitimi ile donanımını güçlendirmiştir. 1920 deki işgal sonrasında milliyetçi ve antikomünist
bir
şahsiyet
olmasına
rağmen,
büyük
şöhreti
sayesinde
Stalin
tarafından
öldürülmemiştir(Öztuna,1969:363).
Türk Musikisi eğitimi verilen Azerbaycan Devlet Konservatuvarı’nı kurmuştur. 1945 yılında
“Azerbaycan Halk Musikisinin Esasları” adlı eseriyle günümüz Azerbaycan musikisinin kuramsal
temellerini oluşturmuştur.
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Üzeyir Hacıbeyli, Azerbaycan halk edebiyatını ve müziğini Klasik Batı Müziği ile birleştirerek,
klasik müziğin halk arasında sevilmesini sağlamıştır. Bu şekilde batı kaynaklı klasik müziğin Azerbaycan
kültüründe kendine özgü bir yeri olmuştur.
Azerbaycan Müzik Teorisi
Hacıbeyli, Azerbaycan musiki teorisini, Safiyuddin Urmevi(13.yy.) ile Abdülkadir
Meragalı’ya(14.yy) dayandırmaktadır. Hacıbeyli’ye göre, ilk dönem Azerbaycan musiki binasının sağlam
temelini teşkil eden, 12 Sütun,12 makam ve 6 burç ve 6 ses (perde) temsil ediyordu. 12 temel makam
şunlardır; Uşşak, Neva, Burelik, Rast, Irak, Isfahan, Zirefkend, Büzurk, Zenguk, Rehavi, Hüseyni, Hicaz.
Altı ses ise; şehnaz, Maye, Selmek, Nevruz, Gerdaniye, Geveşten ibarettir(Gerçek,1998:49).
Tabiî ki 12 klasik makamın adları ve özleri büyük değişikliklere uğramıştır: önceleri müstakil
sayılan makamlar bazı halklarda şube haline gelmiştir veya bazı şubeler makam halini almıştır. Zamanın
sarsıcılığına karşı dik bir şekilde ayakta duran tek makam Rast makamı olmuştur. Bu makam adının
manası, sağlam “Rast”, düz, doğru demektir. Eski musikişinaslar Rast makamını, makamların anası
olarak kabul etmişlerdir. Rast makamı sadece adını ve ses dizisini değil, geçmişin tınılarını da günümüze
kadar muhafaza etmiştir.
Hacıbeyli’ye göre şark musikisinde tam ton, yarım tondan başka,1/3 ton ve 1/4 ton da vardır.
Azerbaycan musikisinin ise en küçük aralığı yarım tondur ve dolayısıyla aynı sınıfta değerlendirilemez.
Bundan dolayı o dönemde birçok karşı görüş ile karşı karşıya kalmıştır. Bir sonraki paragrafta geçen
ifadelerinde ise Avrupa ses sistemine dâhil olan çalgılarla (örneğin piyano), Azerbaycan Mûsikîsi icra
edildiğinde, III. ve VI. derecelerde bazı uygunsuzluklar hissedileceğini vurgulamaktadır(Soysal,2012:52).

I-

III

-

VI

Tablo 1. Piyanoda Çalındığında Uyumsuz Gelen III ve VI Dereceler

Üzeyir Hacıbeyli’nin sözünün devamından şunlar anlaşılıyor. Azerbaycan Mûsikîsinde büyük üçlü
aralığı Batı ses sistemine göre daha pest, küçük üçlü aralığı ise Avrupa ses sistemine göre daha incedir.
“Fark tahminen bir koma kadardır” demektedir(Gerçek,1998:52).

Batı Ses Sistemine Göre Büyük Üçlü Aralığı
(1+1)

Azerbaycan Musikisindeki Büyük Üçlü Aralığı
(1+ K)

Batı Sistemine Göre Küçük Üçlü Aralığı
(1+1/2)

Azerbaycan Musikisindeki Küçük Üçlü Aralığı
(1+S)

Tablo 2. Büyük ve Küçük Üçlü Aralıklarının Kıyaslanması

Hacıbeyli, Tar’ın bir oktav içinde ki perde sayısının 17 olduğunu ayrıca belirtmektedir. Bu
görüşüyle, 13. yüzyılda kaleme alınan, Safiyyüddin Urmevî’nin ses sistemine, ismini anmadan temel
olarak dayandığı anlaşılmaktadır. Azeri dizilerinin kuruluşu, iki veya üç dörtlünün birleşmesiyle
oluşmaktadır. Dolaysıyla Azerbaycan dizileri sekiz sesin üzerinde olabilmektedir. Hacıbeyli şu dörtlüleri
kullanarak modları oluşturmuştur:
 1+1+1/2 Ana Dörtlü (İyonya modunun ilk dörtlüsü ile aynı, Maye dörtlüsü)
 1+1/2+1 Yardımcı Dörtlü (Doryen Modunun ilk dörlüsü ile aynı)
 1/2+1+1 Yardımcı Dörtlü (Frijyen Modunun ilk Dörtlüsü)
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 1/2+1+1/2 Eksitilmiş dörtlü
 1/2+1+/1/2+1/2 Arttırılmış ikilili dörtlü (Nayir, 2015:561)
Yukarıda sunulmuş olan dörtlüler kullanılarak 20 tane Azerbeycan dizisi oluşturulmaktadır. Bu
dizileri oluştururken dört kurala bağlı kalınmaktadır. Yukarıda sunulmuş olan beş adet dörtlüden
yararlanarak yedi adet asıl makam üç adet yardımcı makam oluşturulmaktadır. Asıl makamlar: Rast, şur,
segah, şeştar, çargah, bayati-şiraz, hümayun ile yardımcı makamlar ise: şehnaz, ikinci tip çargah ve
saranj’dır.
Azerbaycan Musikisinde Rast Makamı
Rast makamı dinleyicide “mertlik ve zindelik” hissi uyandırmaktadır (Gerçek,1998:47). Bu
makamın ana dizisi üç esas dörtlüden oluşur. Hacıbeyli, üç tane esas dörtlüyü do ekseninde, zincirli,
olarak birleştirerek Rast Makamı dizisini oluşturmuştur(Hacıbeyli, 2010, s. 22-38).

Tablo 3. Üç Esas Dörtlünün Zincirleme Kavuşturulmasıyla Ortaya Çıkan Rast Makamı Dizisi

Görüldüğü üzere Azeri Rast makam dizisi üç adet dörtlünün birleşmesi ile oluşmuştur ve tamamı
Barı müziği sistemi (tampere) sisteme göre şekillenmiştir.

Tablo 4. Azerbaycan Rast Dizisinin Yunan Moduyla Gösterimi

Eski Yunan dizileri üzerinde bakacak olursak, bu Rast dizisi aynı zamanda Sol üzeri esas dörtlünün
üzerine, Yunan Miksolidyen dizisinin eklenmesi ile oluşmuştur.
19 ve 20 nci Yüzyıllarda Türk Makamsal Müziğinin Evrimi
Osmanlı Devleti, yeniçerilerin çıkarttıkları isyanlar ve eski ordu sistemin getirdiği yenilgilerden
kurtulmak için, Sultan 2. Mahmut, 1825 yılında yine isyan çıkartan yeniçerilere karşı tüm halkın desteğini
alarak, yeniçeri ocağını yok etmiştir. “Vaka-i Hayriye” denilen bu olay sonrasında, Osmanlı ordusu,
Avrupa ordu sistemine geçmiştir. Bu yeni sistem ile yeniçeri ocağına bağlı çalışmakta olan mehterhane de
tarih sahnesinden silinmiştir. Yerine Batılı tarzda bandolar kurulmuş zaman içinde Türk musikisi
saraydan büyük oranda uzaklaşmıştır. İstanbul’da ve Anadolu’nun çeşitli yerlerinde yaşamına devam ede
gelmiştir. 1923’de kurulan yeni Türkiye Cumhuriyeti sonrası yenilik hareketi zannedilerek, Türk
musikisi bir kez daha ötelenmiş, radyolardan ve eğitim kurumlarından kaldırılmıştır. Tâki, 1976 yılında
ilk Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı kurulana kadar ciddi çalışmalar yapılamamıştır. Meşk geleneği
ile nesilden nesile aktarılan bu müzik kopmalar yaşamıştır. Lakin Tanburi Cemil Bey gibi büyük bir Türk
Müziği üstadının 1911-1916 yılları arasında yapılmış olan taş plak kayıtları (149 adet eser) bu geleneğin
taşınmasını sağlamıştır.
Türk Müziğindeki Rast Makamı
Türk musikisinin dört numaralı makamıdır. En çok kullanılan makamlar arasında altıncı sırada yer
almaktadır. Tabloda görüldüğü üzere Rast beşlisine, rast dörtlüsünün eklenmesiyle şekillenmiştir. Durak
perdesi rast, güçlüsü neva perdesidir. Seyri genel itibariyle çıkıcı bir karakterdedir. Donanımında, si
perdesi için koma bemol (segah) ve fa perdesi için bakiye diyezi (evc) konulur.

Rast’ta Rast beşlisi

Neva’da Rast dörtlüsü.
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Bir Rast Beşlisine, Neva Üzeri Bir Rast Dörtlüsü Eklenmesiyle Oluşan Rast Dizisi
Tablo 5. Türk Müziğindeki Rast Makamının Oluşumu

Rast makamı, ciddiyeti bildirmekte ve aynı zamanda cesaret ve kuvvet manasına da
sahiptir(Ezgi,1933, 271-272).
SONUÇ
Makamsal müzik anlayışı, Türkiye’de 20 nci yüzyılın başlarındaki batıllılaşma politikalarından
dolayı bazı değişimlere ve yasaklamalara maruz kalmıştır. Azerbaycan’da ise 1920 yılındaki Rus işgali
sonrasında, halk müziği Hacıbeyli’nin önderliğinde yeniden kuramsallaşmıştır. Bu kuramsallaşma büyük
oranda Batı müziği teorisi doğrultusunda olmuştur. Türk müziği ise kendi geleneğini 1970’li yıllardan
sonra yakalamış olsa da Azeri Türklerine ait müzik, koma geleneğini kaybetmiş gözükmektedir.
Bazı kaynaklarda geçen, Azeri besteci ve kuramcı olan Üzeyir Hacıbeyli’nin makamsal müziği yok
etmek için bu teoriyi yarattığı iddialarının gerçekleri yansıtmadığı düşünülmektedir. O dönem hâkim
komünist rejimin, tümden Azerbaycan musikisini yasaklamasını engellemek için Batı musikisi sistemine
dayalı bir teoriyi seçmiştir. Ayrıca açtığı bahislerde koma olan perdelerden söz etmesi, müziğin özü
hakkında malumatları da aktarmaya çalıştığını göstermektedir.
Ayrıca Azerbaycan Rast makamı dizisi ile Türk Rast Makamı dizisi arasında şu farklılıklar
mevcuttur.
Azerbaycan Rast Makamı

Türk Rast Makamı
Tablo 6. Azerbaycan ve Türk Rast Makamları

 İlk olarak Azeri Rast makamı kalın sol sesinden başlarken Türk Rast makamı porte içindeki sol
sesinden başlamaktadır.
 Azeri rast dizisi 10 sesten oluşan bir ses aralığına sahip iken, Türk Rast dizisi sekiz sesten
ibarettir.
 Azeri rast dizisi, donanımına herhangi bir değiştirici işaret almamak ile beraber porte içindeki si
sesini bemol olarak gösterilmiştir. Türk rast dizisi donanımında, si perdesi için koma bemol (segah) ve fa
perdesi için bakiye diyezi (evc) almıştır.
 Azeri rast makamı üç adet Esas dörtlünün zincirleme birleşmesi ile oluşurken, Türk rast makamı,
bir adet yerinden rast beşlisine, neva üzeri rast dörtlüsünün zincirleme olarak eklenmesi ile oluşmaktadır.
 Azeri rast dizisi mikrotonal aralıklar barındırmaz iken, Türk rast makamı içerdiği segah perdesi
ile mikrotonal aralıklar sergilemektedir.
13.yy’dan itibaren Urmevi’nin müzik teorisine dayalı olarak bir kökten geldiği sabit olan, bu özü
bir iki devletin musikileri farklı coğrafyalarda gelişimini sürdürmüştür. Anadolu Türkleri ile Azerbaycan
Türkleri kardeşliklerini, müzik sanatında da devam ettirmişlerdir. Anadolu’da derlenen türkülerde Azeri
Türkleri bulunmuş, Azerbaycan’da derlenenler ise Anadolu kokmuştur. Yaşadıkları savaşlar işgaller veya
yenileşme hareketleri sonrasında müzikleri bazen kısıtlamaya veya değişimlere uğrasa da büyük oranda
özünü bulmuştur.
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TARİHİ İPEKYOLU İLE MODERN İPEKYOLU JEOPOLİTİĞİNİN MUKAYESESİ
Araş. Gör. Turgay DÜĞEN
Özet: Dünya tarihinde Doğu ile Batı arasındaki ticari, siyasi ve sosyo-kültürel etkileşimin ve mücadelenin en
önemli güzergâhı olan İpekyolu, coğrafi keşiflerin ardından etkinliğini kaybetmiştir. Rusya’nın İpekyolu
üzerindeki hâkimiyeti ise İpekyolu’nun merkezindeki Türkistan’ın dış dünya ile bağlantısının neredeyse
tamamen kesilmesine neden olmuştur. Sovyetler Birliği’nin dağılması ile birlikte İpekyolu’nun yeniden
canlandırılması gündeme gelmiştir. Ancak tarihi İpekyolu ile 21. yüzyıldaki İpekyolu arasında tarih içinde
önemli farklar ortaya çıkmıştır. Bölgenin coğrafi yapısı nispeten aynı kalmasına rağmen bölge üzerinde ciddi
siyasi kırılmalar ve dönüşümler yaşanmıştır. Bununla birlikte insanların üretim - tüketim şekillerinin ve
araçlarının değişmesi, teknoloji alanındaki yenilikler ve sosyo-kültürel yapının değişmesi coğrafya
üzerindeki hareketliliği büyük çapta değiştirmiştir. Bu çalışmada tarihi İpekyolu ile 21. yüzyıldaki İpekyolu
güzergâhındaki siyasi değişim ve farklılıklar incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: İpekyolu, Jeopolitik, Türkistan, Çin, Avrupa, Türkistan
A Geopolitical Comparison of Historical and Modern Silk Roads
Abstract: The Silk Road, the route of comercial, political and socia-cultural interactions between East and
West in world history, had lost its efficiency after geographical discoveries. As the center of the Silk Road,
Turkestan’s connection with the external world has been cut by the occupation of the heart of the Silk Road
by Russian Impire. Reviving of historical Silk Road have come up after the collapse of the Soviet Union.
However, the Silk Road geography in the 21st century has differences compared to historical route. Although
its geographical structure has not changed in some degree, some differences and transformation in the region
occured. At the same time, changes in the production and consumption patterns and devices, technological
development and changing socio-cultural structure have effected the region. This study focuses on political
changes and differences between historical Silk Road and modern Silk Road.
Keywords: Silk Road, Geopolitics, Turkestan, China, Europe, Central Asia.

GİRİŞ
İpekyolu, eski dünyada Doğu ile Batı arasında kurulan, Çin’den Avrupa’ya doğru uzanan ve zaman
içinde farklı güzergâhlarla zenginleşen bağların bütününe verilmiş bir isimdir. Coğrafi keşiflerin
gerçekleşmesine kadar dünyanın ekonomik, sosyo-kültürel ve siyasi etkileşiminin ana hatları olan
İpekyolu, Rus imparatorluğunun İpekyolu coğrafyası üzerinde hâkimiyet kurmasıyla birlikte etkinliğini
ve önemini tamamen yitirmiştir. Önce coğrafi keşifler ardından da bölgenin Rusya tarafından işgali
İpekyolu jeopolitiğini büyük çapta etkilemiştir. 20. yüzyılın sonunda Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla
birlikte tarihi İpekyolu’nun yeniden canlandırılması gündeme gelmiştir. Ancak tarihi İpekyolu ile 21.
yüzyıldaki İpekyolu jeopolitiği arasında geçen zaman içinde siyasi, ekonomik ve sosyo-kültürel kırılmalar
ve dönüşümler yaşanmıştır. İpekyolu Rus hâkimiyeti döneminde kadar hiçbir zaman tam anlamıyla barışa
kavuşmamıştır ancak hiçbir zaman da tam anlamıyla kapanmamıştır (Uhlig, 2000, s.16).
Tarihi İpekyolu günümüze kadar, niteliği açısından, üç farklı döneme sahiptir. Bunlar; ticari
hatların ilk oluştuğu yıllardan İpekyolu’nun Rus hâkimiyetine girdiği döneme kadar olan “İpekyolu’nun
Etkin Dönemi”, Rus hâkimiyeti altındaki “İpekyolu’nun Edilgen Dönemi” (Davutoğlu, 2004, s.461) ve
Sovyetler Birliği’nin dağılmasından günümüze kadar olan “Edilgen konumdan Etkin Konuma Geçiş
Dönemi”dir. Üçüncü dönem içerisinde tarihi İpekyolu’nun tekrar eski jeopolitik önemini kazanmaya
çalıştığı veya bu rolün İpekyolu’na yeniden uyarlamak için uğraşıldığını görmekteyiz. Bu bağlamda tarihi
İpekyolu’nun özellikleri, kuralları ve geçmişi, günümüzle karşılaştırmalı olarak, yeniden sorgulanmalıdır.
Tarihi İpekyolu 21. yüzyılda yeniden canlanabilir mi, tarihi İpekyolu’nun şartları 21. yüzyılda niçin
yeniden gündeme gelmiştir ve gerçekten 21. Yüzyıl’ın şartlarıyla tarihi İpekyolu’nun özellikleri uyum
içinde midir?
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İpekyolu’nun Tarihi Ticaret Havzaları
Tarihi İpekyolu güzergâhındaki bilinen ilk seyahati Çin’de 56 yıl boyunca tahtta kalan Han
Hanedanı imparatoru Wu-ti (M.Ö. 140-86) döneminde gerçekleşmiştir. Wu-ti ülkesini Hunlara karşı
korumak için ittifak arayışına girmiş ve bu amaçla Fergana’ya Chang Ch’ien ile birlikte yüz kişilik bir
heyet göndermiştir. Ancak Chang Ch’ien önce Hunlar tarafından esir alınır sonrasında ise kurtularak
batıya doğru kaçmıştır. Chang Ch’ien Wu-ti’ye müttefik bulamamıştır ancak Çin’in Batı dünyasını
görmesini sağlamıştır (Taşağıl, 2008, s.173). Siyasi amaçlarla başlatılan seyahatten sonra ilk ayak izlerini
bırakılmış ve bu bölgelerin zenginliğinin fark edilmesi üzerine, seyahatler ticari amaçlara yönelik olarak
devam etmiştir (Roux, 2006, s.96). Muhtemelen zenginlik anlayışı, üretimdeki farklılıktan
kaynaklanmaktadır çünkü aynı şekilde Batılılar da Çin ülkesini zengin olarak görmüşlerdir. İki bölge
arasındaki üretilen ürünlerin farklılığı, her iki bölgeyi de cezp etmiştir. Bölgeler arasında farklı malları
elde etmek amacıyla başlatılan Doğu-Batı ticareti, İpekyolu’nun güzergâhlarını belirlemiştir.
Çin’den başlayıp Anadolu topraklarına ve buradan da Avrupa’ya uzanan ticaret yolları tek bir yol
üzerinde bulunmazlar. Yolların kesiştiği ortak ticaret merkezlerinin olmasına rağmen, yollar farklı
kollardan batıya ulaşırlar. Tıpkı bir ırmak gibi çatallanarak farklı güzergâhlar izleyen ticaret yollarının
ırmaklardan farkı, tek bir noktadan denize ulaşmamalarıdır. Ticaret yollarının başladığı merkezden denize
ulaştığı noktalara kadar içine aldığı etki alanına, o bölgenin ticaret havzası diyebiliriz. Ticari yolların ana
gövdesini oluşturan merkezi şehirlerin ve liman kentinin dışında kalan, ticaret yolunun ayrılan diğer
parçaları da ayrı bir ticaret havzası olarak ele alınmalıdır. Ticaret havzalarını birbirinden ayıran özellik
farklı noktalardan denize ulaşmalarıdır. Ancak İpekyolu farklı dönemlerde farklı güzergahların
kullanıldığı bir ticari ağdır. Özellikle siyasi güç mücadelelerine bağlı olarak bazı hatlar bir dönem
güvenlik açısından riskliyken, aynı yol başka bir dönemde güvenli hale gelebilir. Bu bağlamda, genel
olarak tarihi İpekyolu üç farklı ticaret havzasını içinde barındıran büyük bir ticaret havzasıdır.
İpekyolu’nun ana güzergâhı Çin’in güney kentlerinden başlayarak Bezeklik kentine ulaşır.
Kuzeyden Hami’ye güneyden ise, Miran’a doğru çatallanarak ayrılan yol; kuzeyden Turfan, Urumçi,
Tarım, Aksu güzergahını izleyerek, Güneyden ise; Çeçen, Hoten ve Yarkent üzerinden Kaşgar’da birleşir.
Kaşgar’da tekrar çatallanan yol, güneyden Hindistan’a kuzeyden ise, Semerkant üzerinden Buhara’ya
ulaşır. Kaşgar’dan güneye doğru ayrılan yol; Gilgit, Taksila, Peşaver ve Delhi üzerinden Hint
Okyanusu’na ulaşarak, İpekyolu Hint Ticaret Havzası’nı oluşturur. Kaşgar’dan Buhara’ya uzanan yol ise,
Buhara’da ikiye ayrılır. Bu ana yollardan biri ve en önemlisi, Hazar Denizi’nin güneyinden, İran
üzerinden Akdeniz’e ulaşan İpekyolu Akdeniz Ticaret Havzası’dır. Hazar Denizi’nin kuzeyinden devam
eden yol ise, Kafkaslar üzerinden Karadeniz’e ulaşan İpekyolu Karadeniz Ticaret Havzası’dır (Roux,
2006, s.28-29). Bu üç ticaret havzasının dışında, az bilinen ancak bölgenin göçebe kavimleri tarafından
sıkça kullanılan, Türkistan’ın kuzeyinde yer alan sayısız geçit ve yol bulunmaktadır (Grousset, 1996,
s.12). Ticaret yollarına adını veren İpek, dönemin şartları içinde yükte hafif pahada ise kıymetli bir mal
olarak ön plana çıkmaktadır (McEvedy, 2005, s. 22). Zamanla ipeğin önemini yitirmesi, İpekyolu’nun
önemini azaltmamıştır çünkü İpekyolu üzerinde yaşayan göçebelerin ekonomik hayatı sanıldığından daha
karışık bir yapıya sahiptir. Hayvancılık, av, meyve ve kök, özellikle soğan ve sarımsak önemli ticaret
mallarıdır. Bunların yanında; köleler, demir, altın ve gümüş ticari hayat için önemlidir. Yerleşik krallıklar
ise göçebelerden genellikle; kürk, at, et ve deri almaktadır (McEvedy, 2005, s.22-23). İpekyolu’ndaki bu
ürün çeşitliliği ticaretin yüzyıllarca devam etmesini sağlamanın yanında, bölgede dini ve kültürel bir
zenginliği de beraberinde getirmiştir (Baipakov, 2007, s.23-29). Budizm İpekyolu üzerinde Çin
topraklarına girip müthiş bir ilerleme gösterirken, Hint ve Yunan sanatları da İpekyolu üzerindeki
etkileşim ile gelişme fırsatı bulmuştur (Taşağıl, 2008, s.175). Ekonomik, kültürel ve sosyal hayattaki
hareketliliğin sağladığı önem, devletlerin bölgede hâkimiyet kurma istekleriyle siyasi alana da taşınmıştır.
Bunun neticesinde İpekyolu üzerindeki siyasi güç mücadelesi bölgede askeri ve siyasi kurumsallaşmayı
ve dinamizmi arttırmıştır.
İpekyolu’nda Güç Mücadelesi ve İpekyolu’nun Kuralları
İpekyolu’ndaki güç mücadelesinin belirleyici olan tarafları; Çinliler, Türkler, Moğollar ve
Ruslardır. Farsların ve Arapların da bölge üzerinde etki kurma çabalarına rağmen, bu milletler diğerleri
kadar uzun süreli ve etkili olamamışlardır. Bölgede etkili olan milletlerin bir İpekyolu siyasetleri olmuştur
ve bu siyasetleri doğrultusunda güç mücadelesine dâhil olmuşlardır. Ruslar dışında, hepsinin ortak
amaçlarından biri ise, ticaret yolları üzerinde güvenliği sağlamak ve tüccarlara karşı hoşgörülü davranmak
olmuştur. Uluslararası bir ticaret bölgesi olan İpekyolu’nun serbestliği ve herkese açık olması,
İpekyolu’nu ve İpekyolu’na hâkim olan kavimleri, dünya siyasetinde etkin kılmıştır.
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Hanlar döneminden Kubilay’a kadar dünya ticaretinin büyük yolunun açık tutulması, Çin
siyasetinin temel endişelerinden bir olmuştur (Grousset, 1996, s.12). Güç mücadelesindeki hedef ise,
İpekyolu’nu elde tutarak, malzeme temin eden ve zenginleşen Hunları Dış Moğolistan’dan atmak
olmuştur (Grousset, 1996, s.62). Çin genel olarak uluslararası ticareti sağlamak amacıyla, ticaret yollarını
açık tutmasına rağmen, bir istisna olarak 15. Yüzyılın sonlarında ticaret yollarını kapatmıştır. Bu
dönemde ise bölgenin genelinde etkili bir güç yoktur (Roux, 2006, s.349).
Türklerin ve Moğolların İpekyolu hâkimiyetleri de, İpekyolu’nun çok önemli bir bölümünü
oluşturmaktadır. İslamiyet bölgeye yayılması öncesinde bölgenin egemen Türk devletleri; Hunlar,
Avarlar ve Göktürk Devleti’dir. Bu devletler dağınık boyları bir araya getiren ve İpekyolu’nun
tamamında bütüncül bir güvenlik sağlayan güçlerdir. İpekyolu coğrafyasında 6. yüzyıldaki en önemli
gelişme Bumin Kağan’ın bölgedeki Türk boyları birleştirerek Göktürk Devleti’ni kurmasıdır (Taşağıl,
2012, s.16). Göktürk Devleti İpekyolu’nun merkezine hâkim olmasına rağmen ticaret yapmamışlardır.
Ticari alanda Soğdlara geniş imkânlar tanınmış ve bu dönemde Soğdlar ticari anlamda İpekyolu’nun
tamamına hâkim olmuşlardır. Öyle ki bu dönemde ticari dil bile Soğdça olmuştur. İpekyolu’ndaki ticari
hareketliliği önemseyen Göktürk Devleti, Soğdların bu faaliyetlerini desteklemekle kalmamış, İpekyolu
boyunca Soğd tüccarların haklarını da savunmuşlardır (Taşağıl, 2008, s.176). 630 yılında Göktürk
Devleti’nin dağılmasıyla birlikte Türkistan’da Çin yeniden hâkimiyetini tesis etmiştir. Ancak 751 yılında
Ziyad İbn Salih kumandasındaki İslam ordularının, Türklerin de desteğiyle, Çin ordusunu mağlup etmesi,
İpekyolu üzerindeki İslam egemenliğinin ve kültürünün etkisini artırmıştır. Karahanlılar’dan sonra hızla
yayılan İslamlaşma süreci ise; kültürel anlamda Şamanizm’i çok geride bırakarak, Türkistan’ın kültürel
dokusunu tam anlamıyla değiştirmiştir (Grousset, 1996, s.149-150) fakat İslam ile birlikte değişen
kültürel yapı, Türklerin tüccarlara ve dinlere karşı olan hoşgörü anlayışını değiştirmemiştir. Hoşgörü ve
serbest ticaret İpekyolu üzerinde hâkimiyet kurmanın bir şartı haline gelmiştir. Karahanlıların ve
Gaznelilerin hızlı yükselişinin önemli nedenlerinden bir de, İpekyolu’nun kilit noktaları olan Hotin,
Serinde ve Kabil gibi şehirleri merkez olarak kullanmalarıdır (Roux, 2006, s.242-243).
İpekyolu’nun en kuvvetli karakterlerinden bir olan Cengiz Han, İpekyolu’nda güvenli ticaret
ortamını tesis etmiş ve ticaretin en verimli dönemlerinden birinin yaşanmasını sağlamıştır. Cengiz Han,
bütün Türk ve Moğol kabileleri tek bir imparatorluk içinde toplamış, Pekinden Hazar Denizi’ne kadar sert
bir disiplin uygulayarak bölge içindeki savaş dönemlerine son vermiştir. Kervanlar için o zamana dek
görülmeyen bir güven ortamı oluşturulmuştur. O dönem ile ilgili Ebulgazi şöyle yazmıştır; “Cengiz Han
saltanatı döneminde İran ile Turan arasında bütün ülkelerde öylesine bir sükûn vardı ki, hiç kimseden en
ufak bir şiddet gösterisi gelmeksizin, kafanızın üstünde altın bir tepsi ile Doğu’dan Batı’ya gitmeniz
mümkündü”(Grousset, 1996, s.247). Cengiz Han sonrası Altın Orda Devleti tarafından Rusya’nın
tamamıyla fethedilmesinin ardından bile Rusların ticari ilişkilerine engel olunmamış aksine Altın Orda
Hanları tarafından ticari ilişkiler teşvik edilmiştir (Kurat, 2010, s.79).
İpekyolu’nun Mahkûmiyeti
16. yüzyıl İpekyolu’nun önemini ve etkisini kaybetmeye başladığı bir dönem olmuştur. Bu
dönemle birlikte, İpekyolu etkin bir konumdan edilgen bir konuma düşmüştür. Rusların Türkistan
coğrafyasına hızlı bir şekilde hâkim olması ve bu coğrafyanın yüzyıllardır uygulanan ticari geçişkenliğini
engellemesi İpekyolu’nu dünyaya kapalı bir bölgeye dönüştürmüştür. Ruslar bölgede tek hâkim güç
olmak adına bölgeye girmeleriyle birlikte etnik, dini ve siyasi yapıları dağıtmıştır (Kurat, 2010, s.143174). İpekyolu’nun edilgen dönemi 1. Dünya Savaşı’ndan sonra, Sovyetler Birliği ile birlikte de devam
edecektir. Sovyetler Birliği’nin serbest ticarete izin vermeyen ideolojik yapısı, İpekyolu’nu tek bir halkın
kullanımına ve tek bir ticaret havzasına dönüştürmüştür. Denize çıkış için bir tek Rusya Karadenizi’ni
kullanılabilir olmuştur. Bu dönemde İpekyolu’nun uluslararası ticarete kapalı bir yapısı vardır ve bundan
dolayı bu dönem İpekyolu için “kapalı ticaret havzası” dönemidir. 2. Dünya Savaşı’ndan sonra Çin Halk
Cumhuriyeti’nin Sosyalist yapısı ve politikaları da İpekyolu’nun doğu kısmını oluşturan Doğu
Türkistan’ı, Batı Türkistan’la aynı kadere sürüklemiştir. Doğusu ve batısı ile İpekyolu tüm etkinliğini bu
dönemde tamamen yitirmiştir.
Tarihi İpekyolu Yeniden Canlanır mı?
Soğuk Savaş’ın sona ermesi ile birlikte Türkistan ülkelerinin bağımsızlıklarını kazanmaları ve
Çin’in ekonomik olarak serbest piyasa kurallarıyla hareket ederek başlattığı yükseliş, tarihi İpekyolu’nun
edilgen konumdan etkin konuma geçebileceği bir geçiş dönemini başlatmıştır (Shirk, 2007, s.19).
İpekyolu üzerinde yer alan Türkistan Türk Cumhuriyetleri’nin bağımsız olmalarıyla birlikte başlayan yeni
dönem, bölge üzerindeki güç mücadelelerini de başlatmıştır. Türkistan üzerindeki güç mücadeleleri,
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Türkistan ülkeleri için tehlikelerle birlikte fırsatlar da sunmaktadır. Yaşanacak güç mücadelesi; ABD,
Rusya ve Çin’in etkili olduğu küresel güçler ve İran, Suudi Arabistan, Hindistan ve Türkiye gibi bölgesel
güçler arasında yaşanmaktadır. Bu çok taraflı güç mücadelesi, İpekyolu’na tarihi ticaret havzalarının
açılması imkânını getirmiştir.
Tarihi İpekyolu’nun yeniden canlanması yönünde umut vadeden bu önemli değişime rağmen Tarihi
İpekyolu ile 21.Yüzyıl’ın İpekyolu arasında bu benzeşmeyi olumsuz etkileyecek farklılıklar mevcuttur.
İlk olarak İpekyolu’nun ticaret malları günümüzde önemini yitirmiştir. 21. Yüzyıl İpekyolu’nun ticaret
malları; ipek, kürk, köle veya demir değil büyük oranda enerji kaynaklarından oluşmaktadır. İpek, yükte
hafif pahada ise ağır olmasına rağmen enerji kaynakları, yani petrol ve doğalgaz, çok kıymetli olmasıyla
birlikte taşınması için büyük yatırımlar ve devletlerarası işbirlikleri gerekmektedir. Enerji kaynaklarının
taşınması sorunu devletlerarası ciddi projelerle aşılmaktadır fakat taşınma konusunda önemli sorunlardan
biri de güvenliktir. Tarihi İpekyolu’nda ticaret yollarına hâkim tüm devletler ticari güvenliği sağlamaya
çalışmışlar ve büyük oranda başarılı olmuşlardı. Günümüzde ise İpekyolu’nun merkezi coğrafyaları siyasi
istikrarsızlık ve terör sorunu ile yaşamaktadır. İpekyolu coğrafyasının zenginliği için gerçekleşen
mücadeleye tarihi bir aktör olarak katılmayan ABD’nin 1998 yılında Ulusal güvenlik ve Strateji
Belgesi’nde, bölgenin enerji kaynaklarına dikkat çekilmiş ve şöyle denmiştir; “İstikrarlı ve müreffeh
Kafkasya ve Türkistan, Akdeniz'den Çin'e uzanan geniş bir bölgede istikrar ve güvenliğe katkı sağlayacak
ve Kafkasya gaz ve petrol rezervlerinin, ABD'nin muazzam ticari katılımıyla, dünya piyasalarına
aktarılmasını mümkün kılacaktır. Bu bölgedeki ülkeler, egemenliklerini ve uluslararası camiadaki
yerlerini teminat altına aldıysalar da, demokratik ve ekonomik alanda gerçekleştirilmesi gereken
reformlar vardır. […] Bu ülkelerin bağımsızlıkları, egemenlikleri, toprak bütünlükleri ve demokratik ve
ekonomik reformları gerçekleştirmeleri Amerikan çıkarları için önemlidir. Bu hedeflere ulaşılabilmesi
için ikili ilişkilerimizi ve uluslararası kuruluşlardaki liderliğimizi kullanarak milyarlarca doların bölgeye
akmasını sağlıyoruz” 1999 yılında da demokrasi, serbest piyasa ekonomisi ve güvenlik alanında
işbirliğini öne çıkaran “İpekyolu Strateji Yasası” ABD Senatosunda kabul edilmiştir Erhan, 2004, s.6).
ABD’nin İpekyolu politikası ABD’nin benimsediği siyasi ve ekonomik ilkelerin yanında Tarihi
İpekyolu’nun kuralları ile de uyum içindedir ancak ABD’nin bölgeye yönelik attığı adımlar bölgede
istikrarı getirmemiştir. Aksine, etkili olarak veya olmayarak, terörün ve siyasi istikrarsızlıkların artarak
devam ettiği bir süreci başlatmıştır. İpekyolu üzerinde güven ortamının oluşturulamaması Tarihi
İpekyolu’nun yeniden canlandırılması yönündeki en önemli engeldir. O coğrafyanın tarihi kuralları bu
durumun en açık delilidir. Batılı devletlerin Türkistan enerji kaynaklarına ulaşmadaki ısrarı ile bölgede,
çıkarları doğrultusunda, sorumluluk almaları güvenliğin daha erken gelmesini sağlayabilir. Avrupa’nın
enerji ihtiyacını karşılayacak olan boru hatlarının güvenliği Avrupa için de önemli olacağından,
gerçekleşecek boru hattı projeleri ülkeler arası “güvenlik zinciri” vazifesi görebilir.
İpekyolu’daki ikinci büyük değişim bölgenin siyasi yapısında yaşanmıştır. Büyük ve güçlü
imparatorlukların hâkim olduğu coğrafyada artık küçük parçalanmış siyasi yapılar mevcuttur. Bu durum
yukarıda değinilen güvenlik hususu ile de yakından alakalıdır çünkü zayıf ve küçük siyasi yapıların
varlığı İpekyolu’nun merkezi güçler tarafından değil çevre güçler tarafından yönlendirilmesine neden
olmaktadır. Bu bağlamda, yaklaşık 115 milyon1 nüfusa sahip olan merkez bölgenin2 2 milyar 700 milyon
nüfuslu çevre3 tarafından etki altına alınmaması mümkün değildir. Etki altındaki kaynak sahibi merkez
bölgenin kendi koşullarını ortaya koyarak şekillendiremediği dış politika, İpekyolu’nun etkinliğini de
olumsuz yönde etkileyecektir. Bununla birlikte merkez bölgenin çevrenin kontrolü dışında ekonomik
veya siyasi bir bütünleşme sürecine girmesi, çevreye karşı direncini arttırabilir. Böylece merkez ülkeler
kaynakların taşınması ve dağıtımı konusunda daha bağımsız bir siyaset oluşturarak, İpekyolu’nun
geleceğini kendileri tayin edebilirler. Bu ihtimal ise mevcut güç dengeleri göz önüne alındığında oldukça
zor görünmektedir. Modern İpekyolu’nun hem doğu-batı hem de kuzey-güney bağlantıları açısından
merkezi konumda olan Afganistan’ın güvenliksiz bir bölge olması ve çevresine de terör ve tehdit ihraç
etmesi Modern İpekyolu projelerinin gerçekleşme ihtimalini zorlaştırmaktadır. (Starr ve Kuchins, 2010,
s.23-25) 2014’de ABD ve NATO güçlerinin Afganistan’dan çekilmeleri beklenirken, Afganistan’ın
tamamında hala düzenli bir devlet otoritesi sağlanamamıştır.

1

CIA World Factbook, 2016, https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/, (10.03.2016).
Afganistan, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan,Özbekistan, Tacikistan ve Türkmenistan .
3
Çin, Hindistan, Rusya ve İran.
2
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21. Yüzyıl İpekyolu ile Tarihi İpekyolu arasındaki en önemli fark, güzergahlar ile kaynak-talep
arasında yaşanan değişimdir. Tarihi İpekyolu’nda ticari hareketlilik ana hatlarıyla doğu ile batı arasında
gerçekleşmekteydi. İki coğrafyadan da birbirine farklı mallar taşınıyor, merkezi bölge ticaretin taşıyıcı
rolünü üstleniyordu. Çevreler arasındaki ticari akım bütün devletlerin kazanç sağlayabildiği bir ticari
yapıyı oluşturmuştu fakat 21. Yüzyıl İpekyolu’nda kaynaklar çevre bölgeler arası bir trafiği değil
merkezden çevrelere doğru bir hareketi gerektirmektedir. Bundan dolayı İpekyolu üzerinde çevre
bölgelerin birbirlerine ihtiyaçları yoktur. Hatta Merkezi bölgedeki kaynakların tek yönlü akışı için çevre
ülkeler arası bir rekabet mevcuttur. Çevredeki her ülke kendi çıkarları gereği merkezi Asya’ya tek başına
hakim olmaya çalışmaktadır. Rusya Federasyonu, Sovyetler Birliği’nin dağılmasının ardından bile kendi
içinde bir imparatorluk yapısına sahiptir. Ruslar için bu büyük imparatorluğun korunma sorunu, Çarlık
dönemlerinde işgal edilen, İpekyolu’nun Müslüman Türk bölgesinin etki alanı içinde korunmasıyla
mümkündür (Özdağ, 2003, s.149). Rusya’nın büyük güç olabilmesi için, uzak bölgelerde etkin olmak
yerine, yakın çevrede etkili olmak daha akılcı bir yaklaşım olarak değerlendirilmektedir (Dağı, 2002,
s.175). Bu bağlamda Rusya bölgedeki sorunların çözümünü hedeflememektedir çünkü bölgedeki
etkinliğini krizler sayesinde sağlamaktadır. Bölgedeki ülkeler arasında yaşanan krizler için Rusya ilk
başvuru merkezidir ve krizler devam ettikçe Rusya’ya olan ihtiyaç da sürecektir (Roy, 2000, 159). Bunun
yanında SSCB dağılmadan önce Kazakistan ve diğer Türkistan ülkelerinin kaynaklarını uluslararası
pazarlara taşıyacak olan bütün boru hatlarının Rusya Federasyonu’ndan geçecek şekilde tasarlanmış
olması, Soğuk Savaş döneminin İpekyolu üstündeki etkilerini sürdürmektedir (Şükrüoğlu, 2003, s.277).
İpekyolu’nun güçlü tarihi aktörlerinden olan Çin de ekonomik yayılma, enerji kaynaklarının güvenliği ve
taşınması ve Doğu Türkistan meseleleriyle alakalı olarak İpekyolu’nda hâkim güç olmaya çalışmaktadır
(Andican, 2006, s.18). Çin’in 2013 yılında somut adımlarla ortaya koyduğu İpekyolu Projesi, 65 ülkeyi
ilgilendiren ve yaklaşık 21 trilyon dolarlık bir ekonomik alanı içine alan dev bir ekonomik ve kültürel
projedir.(Özdaşlı, 2015, s.5). Çin bu projeyi hayata geçirmek için Tarihi İpekyolu’nun merkez bölgesi
olan Türkistan’da önemli işbirliği anlaşmalarına imza atmış ve bu bölgedeki ekonomik ağırlığı 2013
sonrasında artırmıştır (Düğen, 21yyte.org, 2013). Çin Türkistan’da artırdığı ekonomik ağırlığını
demografik gücüyle de beslerken diğer yandan İpekyolu’nun batıya uzanan kısmında da Irak, İran,
Türkiye ve Yunanistan ile de işbirliğini artırmaktadır.(Lin, 2011, s.X) 21. Yüzyılda İpekyolu’nda
hâkimiyet için mücadele eden güçlerin, İpekyolu’nda çok taraflı ticaretin korunması amacını
taşımamaktadır. Hepsi için önemli olan kaynak sahibi ülkelerden en fazla payı alabilmek ve bölgeyi
olabildiğince tek taraflı olarak bağlamaktır çünkü 21. Yüzyıl’ın İpekyolu çıkarları bunu gerektirmektedir.
Sonuç olarak, Tarihi İpekyolu Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla birlikte dünya ticaretin
soyutlandığı uzun bir dönemi geride bırakmıştır. Yeni dönem siyasi, ekonomik ve sosyal farklılıkları da
beraberinde getirmiştir. İpekyolu’nun halkları bağımsızlıklarını kazanmalarıyla birlikte, milli şuuru
canlandırmak adına her millet gibi tarihi zaferlere ve hâkimiyetlerine dönüp bakmıştır. Türkistan’daki
Cumhuriyetlerle birlikte diğer büyük güçler de Sovyetler Birliği’nden kopan bu yeni devletlerin
coğrafyası için, İpekyolu’nun yeniden canlandırılması projelerini ortaya koymaya çalışmışlardır. Her ne
kadar yakın geçmişe nazaran Tarihi İpekyolu’nun canlandırılması daha kolay gibi görünse de yüzyıllar
içinde yaşanan büyük değişimler Tarihi İpekyolu’nun şartlarını fazlasıyla değiştirmiştir. Geriye dönüş
için aynı büyüklükte değişimlerin yaşanması gerekir. Tarihi referansların ışığında Türkistan, bir bütünlük
içerisinde, geleceğe dönük büyük proje ve planlarla değerlendirilmelidir çünkü 21. Yüzyıl Türkistan’ı
Tarihi İpekyolu’ndan daha büyük bir öneme sahip olabilir.
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ŞUMER DÜŞÜNCƏSININ TÜRK DƏFN MƏRASIMINDƏ ƏKSI
Ü. A. DADAŞOVA
Xülasə Bütün insanlar üçün həyatın sonu olan ölüm nəinki tarixi keçmişi olan Şumerlər, həmçinin müasir
türk xalqları belə yeni dünyaya keçid olaraq qəbul etmişlər. Müharibələrlə, yaxud da səfərlərlə bağlı olaraq
müxtəlif xalqların düşünmə və yanaşma tərzi bu və ya digərinin təsirinə məruz qalmış və bu
kondekslərindəki fərqliliklər, qarşılıqlı əvəzləmələr bir mədəniyyətin digər mədəniyyətə sivlizasiyası tarixi
baxımdan məqbul hal kimi qəbul edilmişdir.
Bu məruzə vasitəsilə müasir türk dəfn mərasimi zamanı həyata keçirilən ritualların, əslində, Şumerlərdən
qaynaqlandığını əsaslandırmağa çalışmışıq. Ümumiyyətlə, burada Şumerlərə məxsus olan gil lövhələrdəki
yazılarla türklərə məxsus olan folklor nümunələri müqayisə edilmiş və bu müqayisədə üst-üstə düşən
yanaşmaların, məqamların mövcudluğu göstərilmişdir. Xüsusilə, ilkin yaranma şəklini nisbətən daha çox
qoruyan yas mərasimlərindəki rituallar, o cümlədən də dəfn mərasimi Şumer mənbələrindəki materiallarla,
demək olar ki, eynidir.
Açar sözlər: “dağ”, “yad ölkə”, “kölgə”, “qayıq adamı”
The Reflection of Sumer Thought in Turkish Funeral.
Abstract: Not only The Sumerians who have long history in the past, but also modern Turkish peoples
accepted death for the end of life for all people as a transfer to a new world. As a result of wars or trips the
ways of thinking or approach of different people were affected by some other nations and these varieties and
mutual substitutions, replacing one culture by another one are considered as acceptable from the historical
point of view.
By this report we tried to make basement for such statement that the rituals carried out during the funeral
process of the modern turks, in fact, have their roots in Sumerians. Overall, in this report the scripts on the
tiny boards of clay belonging to the Sumerians are compared to the Turkish folklore samples and pointed out
the facts that some of the approaches and points are the same. Especially, the mourning rituals including
funerals which preserved their initially created forms are almost the same as in the Sumerians resources.
Keywords: mountain, alien country, shadow,” boat man”

Xalqın mərasimləri ətrafı “dərk etmə” anlamından çıxış edərək müxtəlif elementlər vasitəsilə
həyatda yaşayışını təmin edəcək ritualların reallaşması məcmusudur. Bu mərasimlərin içərisində yas
mərasimi doğum və toy mərasimlərinə nisbətdə hamı üçün keçirilməsi vacib olan addımlardandır.
Aşağıdakı kiçik Şumer mətnini nəzərdən keçirdikdə görərik ki, bu gün türk xalqlarının dəfn zamanı icra
etdikləri qeyri-ixtiyarı, mahiyyətinə varmadan, sadəcə, bu günə qədər ənənə kimi yanaşdıqları gedişatlar
əslində bu, mənbələrdən qaynaqlanmış və bu mənbələrin əksi olaraq üzə çıxmışdır.
Şumerlər mənbələrində yeraltı dünya, ölülərin getdiyi yer olan Kur əvvəlcə “dağ” mənasında
işlənmiş, sonralar isə “yad ölkə” anlamı daşımışdır. “ Şumer kosmologiyasına görə, Kur yer səthi ilə ilk
yaradılış okeanı arasında boş sahədən ibarət olmuşdur. Ölülərin kölgələri məhz oraya girən təsəvvür
olunurmuş. Kura girmək üçün “insanları udan çayı” keçmək lazım gəlirmiş. Onları qayıqda xüsusi
daşıyan olurmuş, ona “qayıq adamı” deyirmişlər” (6; 168)
Burada verilən “dağ”, “yad ölkə”, “kölgə”, “qayıq adamı” ifadələri görünüş cildində tam mənası ilə
ifadə olunmasa da, mahiyyət xarakterini qorumaqla öz əksini Türk mərasim folklorunda hələ də
yaşatmaqdadır.
Bu günün özündə də diqqət yetirsək, görərik ki, qəbiristanlıqlar hündür yerlərdə mövcuddur. Bəs
bunun səbəbi nədir? Belə yüksək yerlərdə olmasının səbəbi, fikrimizcə, şumerlərdən qaynaqlanmışdır.
İlk baxışda insanda elə təəssürat oyada bilər ki, yüksək yerləri su basmadığı üçün türklər bu addımı
atıblar. Lakin, fikrimizcə, türklərə görə məsələyə bu aspektdən yanaşmaq tam mənası ilə düzgün deyil,
çünki bu ərazilərdə sel daşqınları, demək olar ki, təsadüf olunmurdu. Elə olan halda yüksək yer seçiminin
səbəbi, demək, başqadır. Bəlkə də, bu yanaşma Dəclə, Fərat çaylarının sahillərində məskunlaşan qədim
şumerlər üçün məqbul sayılan bir gediş olmuşdur, çünki çayların daşma ehtimalı bu ərazilər üçün
reallaşan təbii hadisə idi. və demək, qəbirlərin sel basma nəticəsində itməsindən ehtiyatlanan şumer
xalqında hündür yerlər- dağlar seçmələri tələbdən doğan gedişat kimi qəbul etmək olar. Beləliklə,
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mədəniyyətlərin sivilizasiyasının nəticəsi olaraq qəbiristanlıqların hündür yerlərdə mövcudluğu türk
xalqlarına şumerlərdən keçən bir ənənə kimi qəbul etmək olar.
Digər yanaşma, dağ Türklər üçün müqəddəs sayılmış, onlar-şamanlar dağlarda dualar etmiş,
niyyətlərinin hasil olması üçün burada qurbanlar verilmişdir. Dağ tanrı ilə insanları, yerlə göyü
yaxınlaşdırır. İlkin təsəvvürlər olaraq ölülərin yüksək yerlərdə dəfn olunmasını, bir növ ruhların tanrıya
yaxınlaşması kimi də dəyərləndirmək olar.
Türk inanclarında ölüdən çəkinilir. İnsanlar belə güman edirlər ki, insanlar öldükdən sonra da bu
dünya ilə əlaqələrini davam etdirirlər.(5;16) “...ölünün ruhu ehsan süfrəsindən “öz payını” ala bilir (cümə
axşamı xörəyin duzunu tökərkən ölülərin adını çəkməklə; vaxtlı-vaxtında yad edilir (paltarlarının,
əşyalarının müəyyən zaman çərçivəsində qorunması ilə); bir sözlə, mərasimin bütün “yazılmamış
qanunlarına tam ciddiliyi ilə riayət olunur”. (1;127) Belə ciddi icra olunmanın da kökündə qorxu durur.
Bu gün doğma olan bir insan- canlı varlıq öldükdən sonra sanki yadlaşır, ondan ehtiyat edilir, ziyan
vuracaq deyə qorxulur. Niyə tarixən heç vaxt yenidən dirilməyən, ölən insandan bu qədər qorxulur?
İnsan öldükdə mütləq şəkildə bizi tərk edərək digər dünyaya-başqa ölkəyə “sakin” olur, dünən
yaşayan doğma insan artıq bu gün yaddır, artıq o, bizim üçün özgə olan “yad ölkə” yə mənsubdur. Əsil
mahiyyətinə varsaq, görərik ki, tarixin müxtəlif mərhələlərində yad ölkələrdən tez-tez basqınlar olur,
amansız vuruşmalar, döyüşlər, müharibələr olur. İnsanlar yad ölkədən daha çox həyat üçün təhlükə olan
zərbələr alırlar (Heç də təsadüfi deyil ki, Azərbaycan dilində “yadelli” sözü yad ölkədən gələn insan
mənasını ifadə etsə də, daha çox “insanlara fəlakət yaşadan, müharibə törədən insanlar” anlamını ifadə
edir). Bizcə, ölən insandan qorxmanın kökündə “yad ölkə” anlamı qəbul edilən düşüncə tərzi durur.
Yuxarıdakı şumer mətnində verilən kölgə, əslində insan ruhu anlamını ifadə etmişdir. “Primitiv
təfəkkürə görə, insanın ruhu onun güzgüdəki və sudakı əksində yerləşə bilir. Başqa sözlə, insan güzgüyə
baxarkən onun ruhunun güzgüdəki əksinə keçməsi mümkündür” və ölü də həmin ruhu dəfn olunana qədər
özü ilə apara bilər. (1;130) Bu gün yas mərasimlərindəki güzgü və ruhun əksi qorxusu şümerlərdəki
ölünün ruhu anlamında işlənən “kölgə” sözünə söykənir. Müasir insanlar güzgüdəki əkslərini ruh
adlandırırlar. Demək, bu məntiqdən yanaşaraq, deyə bilərik ki, güzgüdəki əks kimi kölgə də insan ruhunu
özündə ifadə edir. Odur ki, kimsə dünyasını dəyişəndə o evdə güzgünün üstünü örtərlər.
Şumerlərin “qayıq adam” adlandırdıqları adamın gördüyü “işi” türklərdə “şaman” və yaxud da din
adamı həyata keçirir, ölən insan “mənzil başına” (yəni Kura) onun (yəni qayıq adamının) vasitəsi ilə
çatır. “Qədim türklər bəzən ruhların xortladığına da inanmışlar. Həmin ruhlar bəzən başqasının bədəninə
də keçirdi...Bu şəkildə xortlayan ruhları ölülər aləminə qəbul etdirmək və ya göndərmək şamanların ( və
ya din adamlarının) vəzifəsi idi” .( 6; 123)
Qədim türklərdə dəfn yerlərinin müəyyən edilməsi bəzən müxtəlif yanaşmaların nəticəsindən irəli
gəlir. Belə ki, bəzi türklər yüksək təbəqəyə mənsub olan insanların dəfn edildiyi yeri gizlətmək məqsədi
ilə həmin qəbrin üstündən çay sularını yönəlməklə izi ititrirlər.( 6; 124) Türklərin bu cür yanaşmadan irəli
gələrək atdıqları addımlarla ( qəbrin üstündə suların olması) şumerlərin bu kiçik mətnindəki oxşarlıq diqqəti cəlb edir.
Bəlkə də, bunu həm təsadüf, həm də zərurət kimi də qəbul etmək də olar. Amma, fikrimizcə, bu oxşarlıq bu gün
düşünülən mahiyyətindən daha fərqlidir, yəni türklərin tanınmış adamların dəfni üçün çay altı seçmələri ilk baxışda
qəbri gizləmə mahiyyəti daşımaqdan başqa, həm də dərin tarixi kökdən gələn bir addım kimi qəbul etmək daha
məqbul sayılardı.
Sual oluna bilər ki, bu addım şumerlərdən qaynaqlanırsa, ənənə halına keçibsə, bəs nə üçün digər ölən
insanların da dəfnindən sonra həyata keçirilmir? Aydın məsələdir ki, bütün ölən insanların qəbirlərinin üstündən, yəni
qəbiristanlığın üstündən çay suyunun axıdılması, əlbəttə ki, reallaşan hal deyil. Bu çətinliyi aradan qaldırmaq üçün isə
insanlar alternativ yollar axtarmaqla vəziyyətdən çıxış yolu tapırlar. Hamıya məlumdur ki, türk xalqlarında, həmçinin
də Azərbaycan türklərində ölü dəf edildikdən sonra torpağın üzərinə su səpələnir. Bizcə, insanların daha asan seçdiyi
yol, alternativ yanaşma bu olmuşdur. İnsan dəfn edildikdən sonra üzərinə tökülən torpaq sonda yer sətnindən hündür
olur( yəni şumerlərdə ilkin olaraq dağ mənasını verən, ölülüərin dünyası olan Kur kimi), həmin hündür yerə- təpəyə“dağ”ın üzərinə su səpələnir. “Xalq arasında yayılmış inanca görə ölü basdırılandan sonra qəbrin üzərində çala
düzəldilib içərisinə su tökürlər ki, mərhumun sinəsi qurumasın” (3;217) İraq-Türkman dəfn mərasimində də
cənazənin torpaqlanaraq üzərinə çox su tökülməsi (7; 62) faktı mövcuddur.
Şumerlərə görə, əvvəl cənnət Eredu şəhərində olmuşdur. Bu şəhər isə su tanrısı olan Enkeyə
məxsusdur. Səmaya - ulduzlara baxmaqla işlərini nizamlayan şumerlər hər şeyi idarə edən tanrıları da
səmaya qalxızdılar və artıq cənnət də səmaya qalxdı. (2)
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İlkin qaynaq olaraq Şumer mənbələri ilə səsləşən bu görüntü sonralar mahiyyətində müxtəlif
yanaşmalar formalaşdırmışdır. Türklərin mifoloji düşüncələrinə əsasən, insan torpaq və sudan
yaranmışdır. .( 6; 123) Onlara görə, insan həyata necə gəlibsə, elə də getməlidir. Odur ki, ölünün üzərindəki zinət
əşyaları, hətta taxma dişi və ya qızıl dişi çıxarılır.(7; 58) Bu cür yanaşma tərzi bizə deməyə əsas verir ki, insan
torpaq və suyun birləşməsindən yaradılıbsa, torpaq və suyun birləşməsi ilə də bu dünyadan köçür, bəlkə
də, torpaq və sudan yaradılan insanın o biri dünyada da “yaradılışı”nı torpaq və suyun birləşməsi ilə təmin
etmək məqsədi güdür. Çünki bu iki komponetin birləşməsi həyatı yaşadan arqumentlərdir.
Qeyd edək ki, uzaq səfərə çıxarkən, gəlin ata evini tərk edərkən arxasınca su atılması bu gün üçün
aydınlıq əlaməti olaraq qəbul edilir və yaxud da saralmış səmənilərin suya atılması niyyətlərin hasil
olunacağına inam olaraq qəbul edilmişdir, lakin bunu əsas mahiyyəti ilə qədim şumer inanclarından
süzülüb gələn digər xüsusiyyəti də özündə formalaşdıran adətlərdən biri kimi dəyərləndirmək olar.
Şumerlər saxsı qablarda bəslədikləri bitkiləri suya atarkən oxuduqları nəğmələrdə tanrının (bitkilərin)
öldüyünün, lakin buna baxmayaraq geri gələcəyi (su ilə bitkinin birləşməsi ilə bitkiyə yenidən həyat
verərək qayıtması ) fikrini ifadə etmişlər. (2) Demək, su yenidən diriltmə, yaşamı, qovuşmanı, təkrar geri
dönməsini təmin edən gücə malik bir qüvvə olaraq dəyərləndirilmişdir.
Ümumiyyətlə, türk dəfn mərasimlərində mövcud olan yer və göy ünsürlərinin izləri, bu
yanaşmadan qaynaqlanan addımların atılması İraq- türkmanlarının yas mərasimindən də yan ötməmiş,
müəyyən qədər də olsa, ümumortaq yanaşma konstruksiyası özünü göstərmişdir. Türklərdə qəbul edilən
cəsədin torpaqda qalması və ruhun göyə uçması kərküklərdə aydın şəkildə göstərilməsə də, lakin onun
simvollaşmış variantlarının mövcudluğunun şahidi oluruq.
Türklər dağlara müqəddəs yanaşmış, burada mövcud olan nə varsa, müqəddəs saymışlar ( dəmir,
ağac və s.).Hündürlük olan dağ bir növ insanı tanrıya çatdırır, yaxınlaşdır. Türk dəfn mərasimində hündür
yerlərin - müqəddəs olan dağın seçilməsini ruhların tanrılara yaxınlaşmasına kömək edən amil kimi də
qəbul etmək olar.
Digər tərəfdən Şumer mətnlərindəki başqa oxşarlıqların demək olar ki, eyniyyət təşkil etməsi
məsələyə bu aspektdən də yanaşmağa əsas verir. Bəlkə də, bu oxşarlıq Türk- Şumer mədəniyyətlərin
sivilizasiyalarının ortaq nəticəsi olaraq meydana gəlmişdir.
Demək olar ki, bütün türk xalqlarında ruhdan qorxulur, ondan çəkinilir. Ruhları “razı salmaq” üçün
müxtəlif ayinlər, mərasimlər keçirilir. O biri dünyanın sakini olan ruhlara artıq doğma olan insan kimi
deyil, bu gün yad olan ölkənin sakini kimi baxılır.
Bəzən ruhlar öz ünvanlarına çatmırlar, belə olan halda həmin ruhlar digər insanın bədəninə keçə
bilir. Belə bir vəziyyətlə qarşılaşmamaq üçün şamanlar həmin ruhları “ünvanlarına” çatdırırlar.
Şumerlərə görə, cənnət su tanrısı olan Enkeyə məxsus olan şəhərdədir. Tanrılar da əvvəlcə burada,
yəni cənnətdə olmuşlar. Həmçinin Şumerlər suya əbədi həyat verən amil olaraq baxmışlar.
Türk xalqlarında dəfn zamanı ölü torpağa tapşırıldıqdan sonra üzərinə suyun axıdılmasını bu
qaynağa istinad olaraq qəbul etmək olar.
Digər yanaşma kimi, demək olar ki, bütün xalqların yaranış folklor təfəkküründə insanın torpaq və
sudan yaranması göstərilmişdir. Torpaqla suyun bir yerdə olması insanın o biri dünyada yaradılığına
kömək edən vasitə kimi baxılmasından irəli gəlmişdir.
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NAXÇIVAN DIYARINDA XALÇAÇILIQ SƏNƏTININ INKIŞAFINA DAIR
Prof. Dr. Vidadi MURADOV
Xülasə: Naxçıvan diyarında hələ eneolit dövründə meydana gəlmiş xalçaçılıq erkən orta əsrlər dövründən
başlayaraq müstəqil sənət sahəsinə çevrildi. İşçi qüvvəsinin və xammal ehtiyatlarının bolluğu orta əsrlər
dövründə Naxçıvan diyarının xalçaçılıq sənətinin mühüm mərkəzlərindən birinə çevrilməsinə səbəb olmuşdu.
Heç də təsadüfi deyil ki, Naxçıvan diyarı şəddə və vərni kimi xalça məmulatlarının istehsal edildiyi ilk
ərazilərdən hesab edilir. XVIII-XX əsrin əvvəllərində xarici bazarlarda xalça məmulatlarına tələbatın kəskin
şəkildə artması Naxçıvan diyarında da bu sənətin inkişafına güclü təkan vermişdi. Bölgədə istehsal edilən
xalça məmulatlarının artıq xeyli hissəsi bazara çıxarılırdı.
Açar sözlər: Naxçıvan diyarı, xalçaçılıq, sənət, inkişaf, xammal, yun, məmulat
On the History of Development of Carpet Weaving Art in Nakhchivan
Abstract: Carpet weaving emerged during the Eneolithic period in Nakhchivan and turned into an
independent art field as of the early medieval period. The abundance of workforce and raw materials in
Nakhchivan resulted in Nakhchivan being one of the important carpet weaving centers in the Middle Ages. It
is no coincidence that Nakhchivan is considered one of the territories where shedde and verni carpet products
were first produced. The increase in the demand for carpet products in foreign markets during the early
18th and 20th centuries pushed for the development of this art in Nakhchivan as well. A considerable number
of carpet products produced in the district was delivered to the market.
Key words: Nakhchivan, carpet weaving, art, development, raw material, wool, product

Xalçaçılıq Azərbaycanda yalnız sənət istehsalının deyil, həm də dekorativ-tətbiqi incəsənətin ən
qədim və geniş yayılmış sahələrdən biridir. Bu sənətin dünyada və ölkəmizdə yaranma tarixini dəqiq
müəyyənləşdirmək mümkün olmasa da, əldə olan materiallar əsasında bu məsələ haqqında müəyyən
fikirlər söyləmək mümkündür. Xalçaçılığın tarixi problemi ilə məşğul olmuş tədqiqatçıların əksəriyyəti
bu sənətin qədim Misirdə və Mesopotamiyada meydana gəldiyini bildirirlər. Tədqiqatçı L.Qriffin iddia
edir ki, xalçaçılıq sənəti ilə ilk dəfə qədim misirlilər məşğul olmuşlar. Məhz bu ölkənin ərazisindən
ayaqla hərəkətə gətirilən ən qədim toxuculuq dəzgahlarının aşkar edilməsi tədqiqatçının bu qənaətinə
haqq qazandırır [1,p.XV]. Misirlə yanaşı, Mesopotamiya da xalçaçılıq sənətinin ilk mərkəzlərindən hesab
edilir. XX əsrin əvvəllərində Qafqazda xalçaçılıq sənətinin vəziyyətini tədqiq etmiş A.C.Piralovun
fikrincə, bu sənət Misir və Mesopotamiyadan tədricən Kiçik Asiyaya, İrana və hətta Hindistana
yayılmışdır [18,s.50].
Arxeoloji materiallar göstərir ki, Azərbaycan, xüsusilə onun Naxçıvan diyarı xalçaçılığın meydana
gəldiyi ilk ərazilərdən olmuşdur. Uzun müddət Naxçıvanın Kültəpə adlı qədim yaşayış məntəqəsində
arxeoloji qazıntılar aparmış O.H.Həbibullayev burada yaşayan insanların hələ neolit və eneolit
dövrlərində toxuculuqla məşğul olduqlarını sübut edən iy və cəhrə kimi alətlər aşkar etmişdir. Burada
tunc dövrünə aid çox sadə toxuculuq dəzgahının tapılması da toxuculuğun bu bölgədə qədim tarixə malik
olduğunu təsdiq edir [5,s.9,127-128]. Cənubi Qafqazda, o cümlədən Azərbaycanda toxuculuq və onunla
bağlı sənət sahələrinin inkişafı haqqında e.ə. V əsrdə yaşamış qədim yunan müəllifi Herodot da məlumat
verir. O yazırdı ki, yerli əhali öz paltarlarını meşələrdən topladığı ağac yarpaqlarından və kökündən
qaynatma yolu ilə hazırladıqları məhlulla boyayır və bu paltarlar tamamilə nimdaş olana qədər öz
rənglərini saxlayır [17,s.7].
Azərbaycanda xalçaçılıq sənətinin tarixinin çox qədim olmasına baxmayaraq, onun müstəqil sənət
sahəsinə çevrilməsi erkən orta əsrlər dövründən başlayır. Fikrimizcə, bu heç də təsadüfi hal olmayıb, əsas
məşğuliyyəti qoyunçuluq olan, köçəri və yarımköçəri həyat tərzi keçirən türk tayfalarının burada kütləvi
məskunlaşması ilə bağlı idi.
Əslində istər erkən orta əsrlərdə, istərsə də sonrakı dövrlərdə istehsal olunmuş xalça
məmulatlarının çeşidinə nəzər salmaq kifayətdir ki, onların məhz qoyunçuluqla məşğul olan köçəri və
yarımköçəri tayfaların məişəti üçün nə dərəcədə zəruri olduğu müəyyənləşdirilsin. Belə ki, xurcun, çuval,
məfrəş, örkən, çul və s. daima yeni otlaq yerləri axtarışında olan tayfalar üçün öz yüklərini daşımaqda
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əvəzsiz rol oynayırdı. Kilim və digər xovsuz xalça məmulatlarından dəyələrin və yük arabalarının üstünü
örtmək üçün istifadə edirdilər. Dəyələrin döşəməsi isə xovlu xalçalarla döşənirdi [15.s.4-5]. Xalçaçılığın
Azərbaycanda türk tayfalarının kütləvi axını ilə əlaqədar məhz erkən orta əsrlər dövründən müstəqil sənət
sahəsinə çevrilməsini Mingəçevirdən tapılmış hana hissələri, xalça-palaz məmulatlarının qalıqları da
sübut edir [11,s.85].
Orta əsrlərin sonrakı dövrlərində Azərbaycanda, o cümlədən Naxçıvanda xalçaçılıq daha da inkişaf
edərək sənət istehsalının aparıcı sahələrindən birinə çevrilmişdi. Mənbələrdə bu fikri təsdiq edən çoxlu
faktiki məlumata rast gəlmək mümkündür. Hələ X əsrdə tərtib edilmiş "Hüdud əl-aləm" əsərində
göstərilirdi ki, Muğan özünün çuval və parçaları ilə, Naxçıvan, Xoy və Salmas şəhərləri isə xalça
məmulatları ilə şöhrət qazanmışdı. Müəllif Naxçıvan şəhərini "zili" və "xalı" tipli xalça məmulatlarının
əsas istehsal və satış mərkəzlərindən biri kimi xarakterizə edir [22,s.32]. Artıq bu dövrdən başlayaraq
xalça məmulatlarının istifadə dairəsi xeyli genişlənmiş, onlar evlərin, sarayların, karvansaraların,
məscidlərin, xanəgahların və digər ictimai binaların daxili bəzəyinin əsas elementinə çevrilmişdi. Hülakü
hökmdarı Qazan xanın (1295-1304) vəziri olmuş tarixçi F.Rəşidəddinin verdiyi məlumatdan aydın olur
ki, bu dövrdə Azərbaycanda xalçaçılıq sənəti xeyli inkişaf etmişdi. Onun Hülakü hökmdarının verdiyi
fərmanlardan birinin məzmunu haqqında verdiyi məlumatdan aydın olur ki, xalça məmulatları Cümə
məscidi, mədrəsə, xanəgah, xəstəxana, rəsədxana və digər yerlərə vəqf edilən dövlət əmlakının
siyahısında birinci yerdə dayanırdı [13,s.179; 20,236-238]. F.Rəşidəddinin verdiyi məlumat göstərir ki,
Qazan xana qədərki, elxani məmurları hər ilə əhalidən müxtəlif bəhanələrlə bir neçə min ədəd xalça (zili)
toplayırdılar [20,s.259-260].
Xalça məmulatı istehsalının monqol işğalına qədərki dövrdə Naxçıvan diyarında geniş yayılması
haqqında Naxçıvan şəhərinin tarixini tədqiq etmiş R.Məmmədov da maraqlı məlumatlar verir. Bizə
məlum olmayan mütəxəssislərin fikrinə istinad edən tədqiqatçı şəddə və vərni kimi xalça məmulatlarının
istehsalının məhz Naxçıvanda yaranması və sonralar başqa yerlərə buradan yayılması fikrini irəli sürür.
O, Naxçıvanı həm də "zili" xalçalarının toxunduğu ilk ərazilərdən biri hesab edir [7,s.103].
Göstərmək lazımdır ki, monqol işğalı Azərbaycanda, o cümlədən Naxçıvanda xalça məmulatlarının
bədii tərtibatına ciddi təsir göstərmişdi. Məhz bu dövrdən başlayaraq həm Azərbaycanın, həm də İranın
xalça məmulatlarının bədii tərtibatında Çin motivlərinin təsiri xelyi güclənmişdi. Getdikcə güclənən bu
təsir özünü Səfəvilər dövründə daha aydın göstərirdi [13,s.182]. Səfəvilər dövrü həm də xalça məmulatı
istehsalının həcminin əvvəlki dövrlərlə müqayisədə daha da artması ilə xarakterizə olunur. Ehtimal ki, elə
bu dövrdən başlayaraq, maddi vəziyyətindən asılı olmayaraq əhalinin bütün təbəqələri öz evlərini xalça
məmulatı ilə bəzəyir və döşəyirdi.
Xalçaçılıq sənəti XVIII-XX əsrin əvvəllərində daha yüksək inkişaf səviyyəsinə çatmışdı. Xüsusilə
XIX əsrdə xarici bazarlarda müxtəlif növ xalça məmulatına tələbatın kəskin şəkildə artması bu sənətin
kütləvi miqyas almasına gətirib çıxarmışdı. Məhz bu dövrdə Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində istehsal
edilən xalça məmulatları özlərinin toxunma texnologiyasına və təbii tərtibatına uyğun olaraq bir-birindən
aydın şəkildə fərqlənin yerli xüsusiyyətlər kəsb edirlər. Bu xüsusiyyətləri nəzərə alan sənətşünaslar
Azərbaycan xalçalarını Quba-Şirvan, Gəncə-Qazax, Qarabağ və Təbriz qruplarda təsnif etmişlər [6].
Lakin son illər apardığımız tədqiqatlar göstərir ki, bu bölgü Azərbaycanda xalçaçılıq sənətinin regional
xüsusiyyətlərini heç də tam dəqiqliklə əks etdirməyə imkan vermir. Təcrübə göstərir ki, tarixi şərait,
toxunma texnologiyası və bədii tərtibat nəzərə alınmaqla Azərbaycan xalçaçılığında Bakı, Quba, Şirvan,
Gəncə, Qazax-Borçalı, İrəvan, Qarabağ, Naxçıvan və Təbriz xalça qruplarını ayırmaq mümkündür
[9,s.28-56].
Azərbaycanın digər bölgələrində olduğu kimi, Naxçıvan diyarında da xalçaçılığın inkişafında
sənətkarlar arasında nəsildən-nəslə keçən zəngin ənənələrin və yüksək peşəkarlığın olması ilə yanaşı, işçi
qüvvəsinin bolluğu da mühüm rol oynamışdır. Əslində xalçaçılıq sənətini digər sənət sahələrindən
fərqləndirən ən başlıca xüsusiyyətlərdən biri onun ancaq qadın əməyinə əsaslanması idi. Xüsusilə dağlıq
rayonlarda uzun müddət davam edən sərt qış şəraitində əkin-biçin işlərinin dayanması nəticəsində
yaranan asudə vaxt kəndli ailəsi tərəfindən müxtəlif məmulatların, o cümlədən xalça məmulatlarının
istehsalına sərf edilirdi. Azərbaycan qadınları uzun qış gecələrində zəif lampa işığında mürəkkəb naxışlı
xalçalar toxuyurdular [12,s.40;16,s.67;19,s.24].
Naxçıvan diyarında xalçaçılıq sənətinin inkişafında xammal ehtiyatlarının bolluğu da mühüm rol
oynayırdı. Xalçaçılıq sənətinin əsas xammal bazası olan qoyunçuluq hələ qədim zamanlardan Naxçıvan
əhalisinin əsas məşğuliyyət sahələrindən biri idi. Burada, əsasən mazıx və balbas cinsli qoyunlar
yetişdirilirdi. Mazıx cinsli qoyunların yunu bir qədər qaba olub qızılı və qəhvəyi rəngə çaldığından yerli
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əhali onu "qızıl qoyun" adlandırırdı. Mazıx qoyunlardan fərqli olaraq, balbas cinsli qoyunların yunu ağ
rəngdə olub xalça toxuculuğu üçün daha yararlı hesab edilirdi. Hər iki cinsdən olan qoyunlar Naxçıvanla
yanaşı, İrəvan qəzasında, habelə qonşu İranda və Türkiyədə də yayılmışdı [1,s.246;10,s.21].
V.Qriqoryevin verdiyi məlumatdan aydın olur ki, XIX əsrin 30-cu illərində Naxçıvan diyarında məhz bu
qoyun cinsləri saxlanılırdı. Onun yazdığından məlum olur ki, buradakı "qoyun və qoçların hamısı
quyruqludur, onların yunu orta keyfiyyətlidir və daha çox evlərdə kobud mahud, xalça, kilim və at çulu
hazırlanmasına sərf edilir" [14,s.93]. İ.Şopen yazırdı ki, İrəvan və Naxçıvan bölgələrində saxlanılan
qoyunların hər başından ildə 3,8 batman və yaxud 4,5 funt yun almaq mümkündür [23,s.794-795]. Bunu
əsas tutan tədqiqatçılardan biri XIX əsrin 30-40-cı illərində Naxçıvan diyarında saxlanılan 69.953 baş
qoyun və keçidən ildə 7772 pud yun əldə edilməsi fikrini irəli sürür [4,s.59].
Naxçıvan diyarında forma və təyinatına görə xovlu xalçalar xalı, xalça, gəbə, canamaz növlərinə,
xovsuz xalçalar isə kilim, palaz, vərni, sumax, ladı, şəddə, xovsuz xalça məmulatları isə çul, məfrəş,
çuval, xurcun, heybə və s. növlərə bölünürdü. XVIII-XX əsrin əvvəllərində Naxçıvan diyarında toxunub
bu günə qədər qalmış xalça məmulatları üzərində apardığmız tədqiqatlar göstərir ki, burada toxunan istər
xovlu, istərsə də xovsuz xalça məmulatları müxtəlif ölçülü (220x150, 160x90, 380x200, 500x90,
240x120, 400x100, 370x200, 120x90, 200x160, 600x500, 180x160) olub, evlərdə döşəmələrin
örtülməsində, otaqların isidilməsində və bəzədilməsində istifadə edilirdi [9,s,48].
Onu da göstərmək lazımdır ki, xalçaçılıq sənəti Naxçıvan diyarında XVIII-XX əsrin əvvəllərindəki
yüksək inkişaf səviyyəsinə gəlib çatana qədər 4 mərhələdən ibarət olan uzun və mürəkkəb bir inkişaf yolu
keçmişdir. Xalça sənətinin ibtidai dövrü hesab edilən birinci mərhələdə əsasən, bəzəksiz, saya yerli və
birrəngli palaz və cecimlər toxunurdu. Bu mərhələdə toxucular yalnız heyvan yunlarının təbii
rənglərindən istifadə etməklə öz məhsullarına bəzək vururdular [2,s.74].
İkinci dövr xalça sənətinin texniki və bədii cəhətdən inkişafının ilk mərhələsi hesab edilir. Bu
dövrdə sadə dolama texnikasının köməyindən istifadə edən toxucular öz məhsulları üzərində sadə naxışlar
salmağa başlamışdılar. Naxçıvanda bu üsulla toxunmuş palaz və kilimlərdən alaçıqlarda, dəyələrdə və
toyxanalarda həm daxili bəzək-döşəmə, həm də xarici örtük kimi istifadə edirdilər [2,s74].
Xalça sənətinin üçüncü mərhələsi mürəkkəb dolama texnikasından və müxtəlif ölçülü naxış
elementlərindən geniş istifadə edilməsi yolu ilə vərni, zili, şəddə, sumax və ladı kimi xalça məmulatları
istehsalının meydana gəlməsi dövrü kimi xarakterizə edilir. Aparılan tədqiqatlar belə bir ehtimal irəli
sürməyə imkan verir ki, şəddə və vərni istehsalı Naxçıvanda meydana gəlmişdir. Maldarlığın geniş
yayıldığı bölgələrdə daha çox istehsal edilən bu məmulatlar üzərində stilləşmiş heyvan təsvirlərinin, zili
bəzəklərində isə həm də bir sıra həndəsi elementlərin meydana gəlməsi özünü bu mərhələdə daha aydın
göstərir [2,s.74].
Xalça toxuma sənətinin dördüncü mərhələsi düyünləmə, yəni əvvəllər dolama ilmə, sonralar isə
qullabı ilmə texnikası ilə yaranan xovlu xalça toxuma üsullarının inkişaf etdiyi dövrdür. Bu mərhələ istər
texniki, istərsə də bədii cəhətdən xalça sənətinin yüksək inkişaf dövrü hesab edilir. Hələ çox qədimlərdən
istifadə edilən ilmə-düyün texnikasının bu mərhələdə daha geniş tətbiq edilməsi mürəkkəb naxış-bəzək
kompozisiyalarının yaranmasına imkan verdi. Bu texnikanın geniş tətbiq edilməsi ilə əlaqədar xalçaçılar
istər xovlu, istərsə də xovsuz xalça məmulatlarının istehsalı zamanı dəmir bıçaq və qayçı, həvə və kirkit
kimi yeni əmək alətlərindən istifadə etmişlər [2,s.75].
Daxili və xarici bazarlarda xalça məmulatlarına tələbatın kəskin şəkildə artması bu sənətin
xarakterinə də ciddi təsir göstərmişdi. Uzun müddət ev peşəsi səciyyəsi daşıyan xalçaçılıq, XIX əsrdən
etibarən Azərbaycanın əksər bölgələrində olduğu kimi, Naxçıvan diyarında da daha çox bazar üçün
işləyən sənətkarlıq sahəsinə çevrilmişdi. Maraqlıdır ki, kapitalist istehsalının sürətlə inkişaf etdiyi XIX
əsrin ikinci yarısında sənət istehsalının əksər sahələrinin dərin tənəzüllə uğradığı bir şəraitdə xalça
məmulatı istehsalında, az ala sıçrayış xarakteri daşıyan yüksəliş müşahidə edilirdi. Yaranmış bu
vəziyyətin səbəbləri həmin əsrin sonlarında Cənubi Qafqazda xalçaçılıq sənətinin vəziyyətini öyrənmiş
K.Xatisovun hesabatında aydın şəkildə əks olunmuşdur. Hesabat müəllifi bildirir ki, qoyunçuluğun
inkişaf etdiyi kəndlərin iqtisadi həyatında xalça və palaz məmulatı istehsalının çox böyük əhəmiyyəti
vardır. Fikrini davam etdirən müəllif yazır ki, xalça məmulatı kəndlərin məişətində mebel, yataq dəsti və
pərdə rolu oynamaqla yanaşı, həm də onların mühüm gəlir mənbəyini təşkil edir" [21,s.284]. Statistik
məmulatlar da göstərir ki, bu dövrdə xalçaçılar istehsal etdikləri məhsulun xeyli hissəsini bazara çıxarıb
satırdılar. 1845-ci ildə Naxçıvan qəzasında istehsal edilmiş 1050 ədəd xalçanın 400, 3000 ədəd çuvalın
1500, 5000 çuvalın 2000, 10.000 yun corabın 5000 ədədi satılmışdı [19,s.44].
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XIX əsrin sonu-XX əsrin əvvəllərində xalça məmulatı istehsalında xeyli irəliləyiş müşahidə edilsə
də, bu sahə fabrik-zavod mərhələsinə yüksəlmiş ipəkçilikdən fərqli olaraq, hətta manufaktura mərhələsinə
keçə bilməyib, hələ də özünün sənət və xırda əmtəə istehsalı səviyyəsini saxlamışdı. Bu, hər şeydən
əvvəl, xalça məmulatı istehsalının spesifik xüsusiyyətləri ilə bağlı idi. Belə ki, daha çox şəhərlərdə
cəmləşmiş bir çox sənət sahələrindən fərqli olaraq, yolsuzluq şəraitində mərkəzlə zəif əlaqəsi olan və
böyük ərazilərə səpələnmiş xalçaçılıq daha çox kəndlərdə inkişaf etdiyindən, iri ticarət kapitalının
diqqətindən kənarda qalmışdı. Daha doğrusu, infrastrukturun zəif inkişaf etdiyi bu şəraitdə böyük kapital
sahibləri bu sahəyə vəsait ayırmağa cəsarət etmirdilər. Onlar kəndlərdə istehsal edilmiş yüksək keyfiyyətli
xalça məmulatlarını xarici bazarlardakı qiymətindən xəbərsiz olan kənd toxucularından dəyər-dəyməzinə
alaraq böyük gəlir götürürdülər. Bu məsələdə xarici bazara işləyən tacirlərlə xalçaçılar arasında vasitəçilik
edən alverçilər mühüm rol oynayırdılar [16,s.67].
Naxçıvan diyarında XVIII-XX əsrin əvvəllərində toxunmuş xalça məmulatlarının xeyli sayda
nümunəsi dövrümüzə qədər gəlib çatmışdır. Apardığımız çöl tədqiqatları zamanı Naxçıvan Muxtar
Respublikasının Babək, Culfa, Kəngərli, Sədərək, Naxçıvan şəhəri, Ordubad, Şahbuz və Şərur
rayonlarında tədqiq etdiyimiz dövrdə toxunmuş şəxsi kolleksiyalarda saxlanılan 24 ədəd yun xovlu xalça,
4 ədəd "Namazlıq", 4 ədəd yun xovsuz zili, 2 ədəd duz torbası, 2 ədəd xurcun, 1 ədəd məfrəş üzü, 1 ədəd
şəddə və 1 ədəd kilim aşkar edilərək elmi ictimaiyyətə təqdim edilmişdir [8,s.131-149]. Tədqiqat zamanı
aydın olmuşdur ki, şəxsi kolleksiyalarda saxlanılan xovlu xalçaların ən qədim nümunəsi 1800-cü ildə
Şərur rayonunun Maxta kəndində toxunmuşdur.
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DAĞLIQ QARABAĞ MÜNAQİŞƏSİNDƏ STATUS-KVO MÜHARİBƏ RİSKİNİ ARTIRIR
Vuqar MƏMMƏDZADƏ
Xülasə: Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə həlli uzandıqca bölgədə vəziyyət getdikcə
gərginləşəcək. İsti aylar yaxınlaşdıqca atəşkəsin pozulması halları artacaq. Rəsmi Bakı Ermənistana təzyiqin
artırılması üçün beynəlxalq vasitəçilərin atəşkəsin pozulması hallarını araşdıran qrupun yaradılmasına da
razılıq verməyəcək. Əslində rəsmi İrəvan da anlayır ki, Dağlıq Qarabağ ətrafındakı rayonları boşaltmağa razı
olmayana qədər atəşkəs daima pozulacaq, bölgədə müharibə risqi azalmayacaq. Buna baxmayaraq,
Ermənistan prezidenti Serj Sərkisyan Dağlıq Qarabağ ətrafındakı rayonları boşaltmaq qərarına hazır deyil.
Çünki,
həmin
rayonların
işğalında
Serj
Sərkisyan
bilavasitə
iştirak
edib.
Bütün hallarda münaqişənin həlli Dağlıq Qarabağ ətrafındakı rayonların boşaldılmasından keçir. Bu olmadan
müharibə hər an başlaya bilər.
Açar sözlər: Dağlıq Qarabağ, müharibə,Status-kvo, risk
Nagorno-Karabakh War Increases the Risk of the Status Quo
Abstract: The peaceful settlement of the Nagorno-Karabakh conflict, the longer the increasingly tense
situation in the region.Closer to the increase in ceasefire violations during the warmer months.Official Baku
to increase pressure on Armenia to establish a group of international mediators in cases of violations of the
cease-fire will not agree. In fact, official Yerevan also understands that unless you agree to evacuate the
regions around Nagorno Karabakh has always broken the cease-fire, not reduce risk of war in the region.
Nevertheless, the Armenian President Serzh Sargsyan is not ready to loosen the regions surrounding
Nagorno-Karabakh. Because of the occupation of these regions Serzh Sargsyan participated directly.
In all cases, the liberation of regions around Nagorno Karabakh tries to resolve the conflict. Without this war
could start at any moment.
Keywords: Nagorno-Karabakh,war, the status quo, risk

Sovetlər birliyinin süquta uğradığı illərdə keçmiş “ittifaq ölkəsində” gedən siyasi proseslər
nəticəsində müstəqillik qazanan respublikalar kimi Azərbaycan da öz daxili və xarici siyasətini sərbəst
müəyyənləşdirmək hüququ qazandı. Azərbaycan müstəqillik əldə etdiyi zamanlarda xarici havadarlarının
dəstəyi ilə Ermənistan tərəfindən elan olunmamış müharibəyə məruz qaldı, torpaqlarının 20 faizi işğal
olundu və yarım milyondan çox əhalisi məcburi köçkün vəziyyətilə üzləşdi. Müharibə davam etdiyi bir
zamanda Azərbaycanda ard-arda hakimiyyət dəyişikliyi baş verdiyi üçün cəbhədə mövqeylərimizin
zəifləməsinə gətirib çıxartdı. Savaşın getdiyi dövrdə bölgədə geosiyasi vəziyyətin Azərbaycanın lehinə
olmaması 1994-cü ildə cəbhədə atəşkəs sənədinin imzalanmasına gətirib çıxardı. Bu sənəd Azərbaycan
tərəfindən 8 may 1994-cü ildə imzalanmışdır (Azərbaycan tarixi, 2008: 271). Sənədə Ali Sovetin sədri
Rəsul Quliyev və Dağlıq Qarabağın azərbaycanlı icmasının rəhbəri şəxsində Şuşa rayonu İH başçısı
Nizami Bəhmənov, erməni tərəfdən Ermənistan parlamentinin sədri Babken Ararksyan və Dağlıq
Qarabağın erməni icmasının rəhbəri şəxsində "DQR parlamentinin sədri" Karen Baburyan imza atmışdır.
Sənəd 12 may 1994-cü ildən qüvvəyə minmişdir (Strateji Təhlil, 2013: 69). Elə həmin gündən cəbhə
xəttində aktiv hərbi əməliyyatlar müvəqqəti olaraq dayandırılmışdır (Tomas de Vaal, 2008: 40).
Azərbaycan tərəfi sənədə iki əlavə ilə imza atmışdı. Bişkek protokolunun 5-ci abzasında "tutulmuş
ərazilər" sözləri "işğal olunmuş ərazilər" sözləri ilə əvəzlənmiş və atəşkəsdən sonra cəbhə xəttində
yerləşdiriləcək müşahidəçilərin isə "beynəlxalq müşahidəçilər missiyası" olması qeyd olunmuşdur.
Bu sənədə əsasən, tərəflər tezliklə beynəlxalq vasitəçilik sayəsində "Böyük sülh sazişi" imzalamalı
idilər (Thomas de Waal, 2003: 53).
Sənəd 3 nüsxədə Azərbaycan, erməni və rus dillərində hazırlanmışdır. "Bişkek
protokolu" Qarabağ müharibəsi ərəfəsində cəbhə bölgəsində atəşkəsi nəzərdə tutan, bir növ siyasi
müraciət və ya sülhə çağırış məqsədli və hüquqi xarakter daşımayan sənəddir. Bu sənəd hüquqi xarakter
daşımadığına və üstəlik, heç bir tərəfə hüquqi öhdəliklər qoymadığına görə bir növ siyasi müraciət və ya
sülhə çağırışdan ibarət idi. Buna görə də Azərbaycan tərəfinin təkid etdiyi düzəlişlərin o qədər də böyük
əhəmiyyəti yox idi. Bununla belə, Bakı yalnız onun istəklərinin təsbit olunduğu kağızı imzalamağa
razılaşırdı ( Эхо, 2011: 1,3). Bunun nəticəsində 1994-cü il mayın 12-də cəbhədə atəşkəsə nail


Azərbaycan Dövlət İqtisad, Universitetinin Müəllimi, vuqar-memmedzade@mail.ru

382
III. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu
olunmuşdur. Atəşkəs müqaviləsini imzalayan Ermənistan Dağlıq Qarabağ və ətrafındakı yeddi
rayonumuzu işğal altında saxlamaqla zamanın məhz onun xeyrinə işləyəcəyini düşünürdü. Ancaq 1994cü ilin sentyabrında neft müqavisi imzalandıqdan sonra Azərbaycan Amerika Birləşmiş Ştatlarının və
Qərbin maraq dairəsinə çevrilməyə başladı. Çeçenlərin Rusiya ilə müharibəsi də bizim vaxt
qazanmağımıza səbəb oldu. Rus-Çeçen müharibəsi başladığı zaman Rusiya ilk öncə çeçen məsələsini ön
plana çıxardı. Azərbaycanla bağlı siyasətini isə bir müddət təxirə saldı. Rusiyanın məqsədi Azərbaycanı
ermənilərin əliylə əzmək, burada öz hakimiyyətini bərqərar etmək idi. Əbülfəz Elçibəyin hakimiyyəti
dövründə rus qoşunları Azərbaycanı tərk etmək məcburiyyətində qaldılar. Bu hadisə o dövr üçün nonson
idi. Çünki, o zaman heç bir keçmiş Sovet ölkəsi bunu etmək iqtidarında deyildi. Rus qoşunları
Azərbaycanı tərk etdiyi zaman rus hərbi elitası buralara yenidən qayıdacaqlarını düşünürdülər. Amma
hadisələr elə cərəyan etdi ki, neft müqaviləsi imzalandı, Rusiya isə çeçenlərlə müharibədə məğlub oldu.
Atəşkəsin bu qədər uzun çəkməsi və bu müddət ərzində Azərbaycanın iqtisadi və hərbi cəhətdən
möhkəmlənməsinin əsas səbəbi Rusiyanın Çeçenistandakı məğlubiyyəti olduğunu demək mümkündür.
Qeyd etmək lazımdır ki, Ermənistan dəfələrlə Azərbaycanla sülh bağlamağa cəhd etmişdir.
Ermənistanın keçmiş prezidenti Levon Ter-Petrosyan dəfələrlə bəyanat vermişdi ki, Azərbaycanla sülh
bağlanmasa Ermənistanın gələcəyi yoxdur. İlk dəfə 1998-ci ildə Levon Ter-Petrosyan Azərbaycana təklif
etmişdi ki, Dağlıq Qarabağ ətrafındakı 7 rayonu qaytara bilərlər, yetərki Dağlıq Qarabağın statusu
müəyyən olunsun, sonra isə ikili əlaqələrimiz möhkəmlənsin. Prinsip etibarilə Azərbaycan tərəfi bu
şərtlərə razı idi. Ancaq çox keçmədən Levon Ter-Petrosyan vəzifəsindən uzaqlaşdırıldı, yerinə isə Dağlıq
Qarabağ separatçılarının başçısı Pobert Koçaryan gətirildi.
İkinci dəfə 1999-cu ildə Heydər Əliyev Robert Koçaryana məsləhət verdi ki, Ermənistanın ən
məşhur və güclü, eyni zamanda Rusiyanın da dəstəklədiyi baş nazir Vazgen Sarkisyan və Ermənistanın
digər bir tanınmış siyasətçisi Karen Dəmirçiyanla danışıqlar aparıb bu mövzuda onların da dəstəyini alsın.
Belə vəziyyətdə Rusiyanın da sülhün əldə olunmasına maneçilik törətməsi mümkün olmayacaq və
bölgədə arzuolunan daimi sabitlik təmin olunacaqdır. Azərbaycanın keçmiş prezidenti Heydər Əliyev
Koçaryanla bunu İsveçrədə açıq şəkildə üzbə-üz görüşdə müzakirə etmişdi. Rusiyanın danışıqlara
müdaxilə edə bilməməsi üçün İsveçrə görüş yeri olaraq seçilmişdi. Bu danışıqların mahiyyətindən Qərb
ölkələri xəbərdar ola bilərdilər, amma rusların bu məlumatları əldə etmələri mümkün deyildi. Heydər
Əliyev bəzi güzəştlərə getmək, regionda sülhə nail olmaq istəyirdi. Eyni zamanda yeddi rayonun
Ermənistan tərəfindən sülhməramlıların bu əraziyə gətirilmədən Azərbaycana geri qaytarılmasının da
Azərbaycan üçün böyük əhəmiyyət kəsb etdiyini yaxşı dərk edirdi. Təəssüflər olsun ki, bu görüşmədən
bir neçə gün sonra erməni parlamenti qəfil silahlı hücuma məruz qaldı. Vazgen Sarkisyan, Karen
Dəmirçiyan və Ermənistanın bir neçə naziri parlamentdə güllələndi.
1999-cu ilin noyabr ayında ATƏT-in İstanbul sammitinin baş tutması gözlənilirdi. İstanbul
sammitinin gündəliyində iki əhəmiyyətli məsələ var idi. Birincisi; Rusiyanın hərbi bazalarının Gürcüstan
ərazisindən çıxarılması,ikincisi isə; Azərbaycanla-Ermənistan arasında sülh müqaviləsinin imzalanması.
Həmin müddətdə Azərbaycanda iki yüksək vəzifəli şəxsin istefasından və Ermənistan parlamentinin
silahlı hücuma məruz qalmasında sonra İstanbul sammiti Qarabağ məsələsini gündəlikdən çıxardı.
Sammitin yekun sənədində isə yazıldı ki, Azərbaycanda iki böyük vəzifəli şəxsin, yəni xarici işlər naziri
Tofiq Zülfüqarovun, prezident katibliyinin rəhbəri Eldar Namazovun istefası və Ermənistan parlamentinin
silahlı hücuma məruz qalması səbəbindən Dağlıq Qarabağ məsələsinin müzakirəsi gündəlikdən
çıxarılmışdır.
Ermənistanın üçüncü prezidenti Serj Sarkisyan Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham
Əliyevlə dəfələrlə Qarabağ münaqişəsinin nizamlanma yollarını müzakirə ediblər. Qeyd etmək lazımdır
ki, bu görüşlərin əksəriyyəti məhz Rusiyanın vasitəçiliyi ilə baş tutmuşdur. Amma bu və digər formatda
baş tutmuş müzakirələrin heç birində konkret nəticə əldə edilməmiş və Ermənistan tərəfindən bölgədə
status kvo-nun saxlanılmasına, münaqişənin daha uzun müddətə dondurulmasına çalışılmışdır.
Ermənistanın status kvo-nun saxlanılmasına səbəbkarlardan biri də ATƏT-in Minsk qrupunun destruktiv
mövqeyi səbəb olmuşdur. Azərbaycan Respulikasının Prezidenti İ.Əliyev dəfələrlə bildirmişdir ki, bizim
üçün status kvo dözülməz və qəbul edilməzdir. Bütün bunlara baxmayaraq, dünya ictimaiyyəti
Ermənistanın işğalçı siyasətinə göz yumur və onun mövqeyini dəyişməsi üçün ona təzyiq etmirlər.
Məhz belə bir danışıqların dalana dirəndiyi zamanda aprelin 1-dən etibarən Ermənistan silahlı
qüvvələrinin təmas xəttində yerləşən mövqelərimizə qarşı hücuma keçmişdir. Ermənilərin bu hücumunu
dəf etdikdən sonra Azərbaycan silahlı qüvvələri cəbhə boyu əks hücuma keçmişdir .Qeyd etmək lazımdır
ki, bu, son günlərdə ermənilərin ilk hücumu deyildir. Bir neçə gün bundan əvvəl Azərbaycan-Ermənistan
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sərhədində, Qazax istiqamətində də oxşar təxribat törədilmişdir. Azərbaycanın mövqelərinə Ermənistanın
təxribatçı qruplarının hücumu nəticəsində iki hərbçimiz həlak olmuşdur. Düşmənə layiqli cavab verilmiş
və ordumuz onları geri çəkilməyə məcbur etmişdi. Ermənilərin bu təxribat Azərbaycan Ordusu tərəfindən
layiqincə cavablandırıldı. Düşmənə çox böyük zərbələr endirildi. Eyni zamanda, Azərbaycan ordusu işğal
olunmuş bir sıra strateji əhəmiyyətə malik mövqeləri geri qaytardı.
Atəşkəsin ermənilər tərəfindən pozulmasından dərhal sonra aprelin 2-də Azərbaycan prezidenti
İlham Əliyev Təhlükəsizlik Şurasının iclasında demişdi ki: Ermənistanın əsas məqsədi status-kvonun
dəyişməz qalmasıdır. Əfsuslar olsun ki, Minsk qrupuna həmsədrlik edən ölkələrin dövlət başçılarının
çoxsaylı bəyanatları Ermənistan rəhbərliyinə heç bir təsir göstərmir. Bu bəyanatlar ondan ibarətdir ki,
ABŞ, Rusiya və Fransa dövlətlərinin başçıları dəfələrlə bildirmişlər: status-kvo qəbuledilməzdir,
dəyişməlidir və məsələ tezliklə öz həllini tapmalıdır.
Status-kvonun dəyişdirilməsi o deməkdir ki, işğalçılar işğal edilmiş torpaqlardan çıxmalıdır.
Ermənistan rəhbərliyi isə bunu istəmir. Əsas məsələ bundan ibarətdir. Onlar istəyirlər ki, bu, sonu
olmayan prosesə çevrilsin. İstəyirlər ki, danışıqlar bundan sonra da iyirmi il davam etsin. Onlar özlərini
danışıqlar masası arxasında qeyri-səmimi aparırlar. Bu yaxınlarda Rusiya Prezidenti və Rusiyanın xarici
işlər naziri digər həmsədrlərlə birlikdə müəyyən təkliflər irəli sürmüşlər. Biz bunu alqışlayırıq. Həm görüş
əsnasında və rəsmi bəyanatlarda Azərbaycanın ərazi bütövlüyü ilə bağlı öz fikirlərini bildirmişlər.
Qeyd etmək lazımdır ki, Rusiya prezident Putin atəşkəs elan olunandan sonra İ.Əliyevə zəng etdi.
Sonra Rusiya prezidentinin mətbuat katibi Peskov bəyanat verdi. O da öz adından yox, prezidenti adından
münasibət sərgilədi. İkinci, Rusiya XİN rəhbəri Lavrov hər iki respublikadakı həmkarlarıyla telefon
əlaqəsi saxladı. Üçüncü, müdafiə naziri Şoyqu Bakı və İrəvandakı həmkarlarına zəng etdi. Kollektiv
Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatının rəsmisi Bordyuja neytral bəyanat versə də, İrəvana zəng etdi.
Amma təşkilat Ermənistana dəstək bəyanatı da yayınladı.
Dağlıq Qarabağda baş verən son hadisələrdən sonra rusiyalı rəsmilərin ard-arda Bakıya səfərləri
başladı. Rusiya xarici işlər naziri Sergey Lavrov Azərbaycana rəsmi səfər edib və Azərbaycan prezidenti
İlham Əliyevlə görüşüb. Görüşdə İlham Əliyev bir daha bəyan etdi ki, Dağlıq Qarabağda münaqişənin
beynəlxalq hüquq normalarına uyğun olaraq sülh yolu ilə həll olunmasının tərəfdarıdır. Sergey Lavrov
isə bildirib ki, rəsmi Moskva Qarabağ münaqişəsində razılaşmaya nail olmaq üçün tərəflərə əlindən gələn
köməyi etməyə hazırdır. Rusiyada açıq şəkildə bildirirlər ki, Qafqazda vəziyyət dəyişib, ancaq bu
dəyişikliklər bəzi prinsipial məsələlərdə Rusiyanın mövqeyinin dəyişməsinə səbəb olmayıb. Bu prinsipial
mövqe ise birinci Qarabağ müharibəsi dövründə olduğu kimi yenə də Rusiya öz silahlı qüvvələrini
Cənubi Qafqaz ölkələrinin hər birində yerləşdirmək istəyir. Hələ 1994-cü ildə Gürcüstanın Cənubi
Osetiya və Abxaziya ərazisində Rus sülhməramlılarının qalmasına nail olmuşdur. Eyni situasiyanı Dağlıq
Qarabağda da etməyə çalışan Rusiya H.Əliyevin kəskin etirazı ilə qarşılaşmış və Azərbaycan
sərhədlərində öz sülhməramlıları yerləşdirə bilməmişdir. Lakin təmas xəttində atəşkəsin pozulmasından
sonra Rusiyadan davamlı şəkildə Qarabağa rus sülhməramlıların gətirilməsinin zəruriliyi barədə
səsləndirilən fikirlərin indi daha ciddi şəkildə ifadə olunması, üstəlik, ABŞ-ın bu məsələ ilə əlaqədar
narahatlığının operativ olaraq bildirilməsi situasiyanı xeyli aydınlatmış oldu. Nüfuzlu “Stratfor” şirkətinin
“tezliklə Dağlıq Qarabağda status-kvo dəyişə bilər. 1994-cü ildə əldə edilmiş atəşkəsdən sonra bu region
faktiki olaraq Ermənistanın nəzarəti altındadır, situasiya isə dondurulmuşdu. İndi isə Qarabağa Rusiya
sülhməramlıları yeridilə bilər” - açıqlaması konkret situasiyanın ciddi təhlilinin məntiqi nəticəsi hesab
olunmalıdır. Amma azərbaycan hakimiyyəti öz sərhədləri daxilində heç bir ölkənin əsgərlərini görmək
istəmədiyini dəfələrlə bildirmişdir.
Beynəlxalq Böhran Qrupunun (BBQ) Qafqaz üzrə layihə direktoru Sabin Frayzerin sözlərinə görə,
sülhməramlıların beynəlxalq mandatı olmalıdır. Bu mandat ya BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasına, ya da
ATƏT-ə verə bilər: «Yəni ya BMT-nin Baş katibi, ya da ATƏT-in sədri ölkələri missiyada iştirak üçün
əsgər göndərməyə dəvət edə bilər. Bu dəvəti hansı ölkənin qəbul edəcəyini gözləmək lazımdır, bəlkə
Avropa Birliyi də bunda maraqlı olar».
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AKADEMIK TOFIQ HACIYEVIN ELMI YARADICILIĞINDA TÜRKDILLI XALQLAR ÜÇÜN
“ORTAQ ÜNSIYYƏT (İLƏTIŞIM) VASITƏSI” MƏSƏLƏSI
Vüsalə AĞAYEVA
Xülasə: Məqalədə görkəmli dilçi alim, türkoloq Tofiq Hacıyevin türkdilli xalqlar üçün ortaq ünsiyyət
vasitəsinin yaradılması haqqında elmi mülahizələri tədqiq olunub. Aktuallığı ilə səciyyələnən “ortaq türkcə”
mövzusu ətrafında müəllifin akademik tövsiyyələri şərh olunub. Alimin bu məsələ ilə bağlı araşdırmaları
tədqiqata cəlb olunub. Türkoloq Tofiq Hacıyev Türkiyə türkcəsini türklər üçün ortaq ünsiyyət vasitəsi hesab
edir. Məqalədə alimin türkçülük ideologiyası dilçilik müstəvisində təhlil olunub.
Açar sözlər: Tofiq Hacıyev, türkoloq, ünsiyyət vasitəsi, ortaq türkcə
“Common of Means of Communıcatıon” Issue for Turkıc Speaking People in the Scientific Creativity
of Academic Tofig Hajıyev
Abstract: In this article, scientific considerations of scientist turkologist Tofig Hajiyev about linguists
common means of communication for scientific opinions on the establishment of the Turkic-speaking
peoples was studied. The academic commentary about “common language” of the author was characterized.
The studies about this problem of scientist was involved in the research. Turkologist Tofig Hajiyev considers
Turkey language of the common means of communication for turks. In this article, the Turkism ideology of
scholar was analyzed in the context of linguistics.
Keywords: Tofig Hajiyev, turkologist, means of communication, the common language

Türk birliyinin yolu dil birliyindən keçir.
TOFİQ HACIYEV
Türkologiyada böyük elmi məktəb yaratmış görkəmli dilçi alim, akademik Tofiq Hacıyev elmi
araşdırmalarında türkologiya elminin əsas problemlərini elm müstəvisinə gətirmiş, akademik
tədqiqatlarını geniş oxucu kütləsinə təqdim etmişdır. Alimin türkçülük ideologiyası: ortaq türkçə, vahid
imla və əlifba məsələləri ilə bağlı araşdırmalarına dair fəaliyyəti dövrünün əsas tədqiqat obyektinə
çevrilərək, eyni zamanda bu ideologiyanın yeni prioretitlərinin müəyyənləşdirilməsinə çoxşaxəli
perspektivlər yaratmışdır.
Görkəmli alim, türk dünyasında qələmi ilə tanınan məşhur türkoloq, akademik Tofiq Hacıyev elmi
yaradıcılığının çox hissəsini ümumi türk ədəbi dili uğrunda mübarizəyə həsr etmişdir. Elmi yaradıcılığı
boyu elmi mükəmməlliyi ilə seçilən türkoloq Tofiq Hacıyevin türk dünyasında qazandığı uğurlar,
nailiyyətlər bizə bunu deməyə əsas verir: Müasir dövrdə Turan ideologiyası uğrunda böyük mübariz olan
T.Hacıyev “işdə, fikirdə, dildə bir” ideyasının müəllifi Krımlı İsmayıl bəy Qaspiralının “ümumtürk
ideologiyasını” yaşadan və inkişaf etdirən alimlərdən biri və cəsarətlə desək, birincisidir. “Belə ki,
əməkdar elm xadimi, “Şöhrət” ordenli, 1995-ci ildən Türkiyə Cümhuriyyəti Atatürk Dil, Tarix və Kültür
Qurumunun fəxri üzvü olan akademik Tofiq Hacıyev elmi və ictimai fəaliyyətinə görə 1998-ci ildə
Türkiyə Cümhuriyyətinin “Ləyaqət nişanı” ilə təltif olunmuşdur. Türkiyənin Sanatçılar və Yazarlar
Vəqfinin 2002-ci il üzrə “Türk dünyasına xidmət” medalının sahibidir. 2004-cü ilin mayında Qaraman
Türk Dili mükafatına, həmin ilin iyulunda isə Atatürk Dil Qurumunun Üstün Hizmət Baratına layiq
görülmüşdür”.[Hacıyev/ www.Tofiq-Haciyev.com]
“İdeya ehtiyacdan doğulur. Ehtiyac duyulanda tarix ideyanı yaradır”-deyən böyük türk ideoloqu
Tofiq Hacıyevin türkdilli xalqların birliyi, milli türkçülük ideologiyası, maariflənmələri uğrunda əməyi
böyükdür. Alimin türk birliyi konsepsiyasında dil birliyi xüsusi mövqe tutur. Türkoloq dilin köməyi ilə
danışıb anlama yolu ilə türk birliyinin yaranacağına əmindir. Tofiq Hacıyev türkün birliyi, istiqbalı,
istiqlalı üçün ilk növbədə dostluq və birlik məfhumlarının vacibliyini nəzərə çatdırır. Müəllif bu
birliklərin ən yüksək mərtəbəsində dil birliyinin hakim mövqedə olması qənaətindədir. Akademik
tədqiqatları linqivistikanın əsası, özülü olan elm fədaisi Tofiq Hacıyev elmi mülahizələrini elmi-dilçilik
mövqeyindən əsaslandırır, türkoloji müstəvidə araşdırır. Alimin “türk xalqlarının vahid əlifba, ortaq imla,
ortaq ilətişim dili” kimi dilçilik məsələlərinə dair tədqiqatları saysız-hesabsızdır. Belə ki, türkoloq
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“Türklər üçün ortaq ünsiyyət dili” (2013) kitab və bir çox elmi məqalələrində Turan ideologiyasının
müdafiəçisi və carçısı kimi çıxış edir.
T. Hacıyev tarixən Altaydan Dunaya qədər coğrafi ərazidə məskunlaşan, Orxon-Yenisey
kitabələrinin dili və otuza yaxın türkdilli xalqların ana dili olan türkcənin tarixindən, ruslaşdırma siyasəti
yürüdən Sovet hakimiyyəti dönəmində türk xalqlarını bir-birindən ayırmaq siyasətindən və bu antitürk
imperiyanın dağılmasından sonra türkdilli xalqların ümumi türk ilətişim dili uğrunda mübarizəsindən,
türk xalqlarının bir-biri ilə anlaşma, ilətişim, ünsiyyət dili kimi türkcənin rolundan geniş şəkildə bəhs
edir. Akademikin Türkoloji Qurultaya aid həsr etdiyi elmi məqaləsində bu fikri aydın şəkildə görmək
mümkündür: “Qurultayın (alim I Türkoloji Qurultayı nəzərdə tutur- A.V.) siyasi aksenti bu idi ki, türk
xalqları bir-birinin içində ərisin, bu ərinti məhsulu udmaq Rusiya üçün asanlaşsın. Əslində bir az sonra
Sovet dövləti saldığı dil birləşməsi söhbətindən peşman oldu. Dilləri əritməyin mümkün olmadığını
görüb, başqa bir sol tədbirə əl atdı: türklər bir-birini oxuya bilməsinlər”. [Haciyev: 2006, s. 23] Bu faktı
digər alimlərimizin tədqiqatlarında da görmək mümkündür: “1930-cu ildə öz əcəli ilə vəfat edən Səməd
Ağamalıoğlundan başqa Qurultayın bütün nümayəndələri 1937-ci ildə istisnasız olaraq repressiya qurbanı
oldular. Hətta bu illərdən 1956-cı ilə qədər I Türkoloji Qurultayın adını çəkmək belə, qadağan
edilmişdir”. [Hüseynova, Eyvazov, Bayramov, Fərəcov: 2015, s.212 ]
Azərbaycan dilçilik elmində “ortaq ünsiyyət dili” məsələsinin həlli istiqamətində daha çox Tofiq
Hacıyev bu problem ətrafında daim araşdırmalar aparıb, dəyərli fikirlər irəli sürüb. Türkiyənin tanınmış
ziyalısı Dr. Şükrü Haluk Akalinin təbirincə desək, “Ancaq Türkiyə dışında bir kişi var ki öteden beri Türk
dünyasında ortak bir iletişim dili kurulması konusunu yazılarında, konuşmalarında, çalışmalarında daima
gündəmdə tutuyor: Azerbaycan`dan Prof. Dr. Tofik Hacıyev…” [Akalin/ www.academia.edu] Alim
“Türklər üçün ortaq ünsiyyət dili” kitabında “ortaq türk dili və ortaq türk ünsiyyət dili” anlayışlarına
aydınlıq gətirir: “Ortaq türk dili və ortaq türk ünsiyyət dili anlayışları fərqlidir. Prinsipcə bu ifadələr birbirinin sinonimidir. Ancaq bugünkü qavranışda həmin ifadələr köklü şəkildə bir-birindən fərqlənir.
“Ortaq türk dili ifadəsi “yaratmaq” feili ilə işlənib,mənim təklif etdiyim “ümumortaq türk ünsiyyət dili”
ifadəsi “işlətmək, işlənmək” feili ilə cümlələşir. Yəni “ortaq türk dili” yaradılır, ancaq “türk ünsiyyət dili”
hazır olan türkcələrdən birini alıb ünsiyyətdə işlətmək deməkdir. “Yaratmaq” o deməkdir ki, olmayan bir
varlıq ərsəyə gətirilir, bu halda isə olmayan, mövcud türkcələrdən heç biri olmayan, ancaq hər birini əvəz
edən bir türkcə inşa edilir. “Ortaqlıq” o deməkdir ki, mövcud türkcələrin hər birindən müəyyən dil
nümunələri götürülüb birləşdirilir”. [Hacıyev: 2013, s. 228]
Tofiq Hacıyev ideyanın tarixçəsindən bəhs edərkən ilk növbədə “təcrübi iş” kimi fəaliyyətə
başlayan M. M. Kazımbəyin elmi fəaliyyətində türkoloji aspektlərini şərh və təhlil etdikdən sonra “işdə,
fikirdə, dildə bir” ideyasının müəllifi İ. Qaspiralının ümumi türk ədəbi dili məsələsinin türk xalqları üçün
mühüm əhəmiyyətindən, vacibliyindən söz açır. Milli birlik hissinə xüsusi önəm verən, türk xalqını,
türkcəsini, Turan ideologiyasını dərin rəğbətlə sevən İsmayıl bəy Qaspiralını alim Füzuli Məcnunu ilə
müqayisə edir: “Qıldı Məcnun kimi çoxlar həvəsi-eşq, vəli…”(Füzuli), “vəli”si budur ki, bu işdə
məcnunluğa alışmaq, Məcnun kimi olmaq, yəni Məcnuna bənzəmək hələ azdır, Məcnunun özü olmaq
lazımdır”.[Hacıyev: 2013, s. 11] İsmayıl Qaspiralını türk xalqlarının rifahı üçün qəlbində, əməlində olan
dərin sevgisinə görə akademik Tofiq Hacıyev “Məcnun”la müqayisə edib. Ancaq akademik Tofiq
Hacıyevin özünün də ümumtürk xalqlarının birləşməsi, vahid türkcənin, imlanın, əlifbanın yaranması
üçün göstərdiyi təşəbbüslər də alimin “Turan ideologiyasına”olan sevgisindən xəbər verir. Ortaq türk
ədəbi dili, ilətişim dili ilə bağlı tədqiqatları akademik Tofiq Hacıyevin özünə “Müasir ümumtürk
dilçiliyində “Turan ideologiyası eşqinin Məcnunu” adlandırmağa əsas verir.
“Türk elləri bir-birinə yadlanır, Qazax,qırğız, türkmən, özbək adlanır” söyləyən türk soyuna
bağlılığı ilə seçilən şairimiz Almas Yıldırımın bu sözlərini alim “antitarixi bir emosiya” hesab edərək
dillərin ayrılması və uzaqlaşmasını dilin inkişaf qanunu sayır. [Hacıyev: 2013, s.7] Lakin şairin “Nerdə
qopuz, nerdə qırıq kaman hey...Nerdə böyük vətən, nerdə Turan hey...”-deyə kədərli notlarla zəngin olan
bu sual nidasının kədərinin əsas səbəbini “Turanın əlaqəsizliyində” görür”.[Hacıyev: 2013, s.8] “Oğuz
xanın da oğullarından hərəsinin bir adı vardı. Ancaq bunlar bir ailəsinin oğulları idilər. İndi ayrı düşmüş
bu oğulların bir-birinə əl verməsi vaxtıdır”-deyən alim gələcəyə ümidlə baxır və “Turan deyilən əfsanəvi
anlayışın gerçəkliyə dönəcəyinə” əmindir. [Hacıyev: 2013, s. 8] “Mustafa Kamal Atatürk deyib: “Dil bir
körpüdür...İnanc bir körpüdür...Tarix bir körpüdür...Köklərimizə dönməliyik və hadisələrin böldüyü
tariximizin içində bütünləşməliyik. Onların (xaricdəki türklərin) bizə yaxınlaşmasını gözləməməliyik.
Bizim onlara yaxınlaşmağımız lazımdır...”[Dursunova: 2011, s. 676]
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Tofiq Hacıyev türkoloji araşdırmalarında Birinci Türkoloji Qurultaya (Bakı, 1926) dair tədqiqatları,
elmi mülahizələri də türkologiya elmində xüsüsi mövqe tutur. “Türk xalqlarının tarixi, mədəniyyəti,
maarifi ilə bağlı zəngin problemlər proqramı olan Birinci Türkoloji Qurultay, adətən, ən çox dil
məsələləri ilə xatırlanır”. [Hacıyev: 2006, s.18] Müəllif, İsmayıl Bəy Qaspiralı və V. Radlovun şərəfinə
keçirilən 131 nəfər nümayəndənin iştirak etdiyi, yeddi böyük problemin həlli istiqamətində keçirilən 17
iclas və 38 məruzədən ibarət olan, Türkdilli xalqların həyatında mühüm əhəmiyyət kəsb edən, tarixi
hadisə sayılan Birinci Türkoloji Qurultayla bağlı elmi mülahizələrində beş iclası əhatə edən əlifba
məsələsindən qısa söz açaraq Türkiyənin görkəmli professoru Mehmet Fuad Körpülüzadənin “I Türkoloji
Qurultay” zamanı söylədiyi “Türk xalqlarında ədəbi dilin inkişafı” adlı məruzəsinin müzakirəsinə dair
dəyərli fikirləri və bu mövzu ətrafında söylənilən elmi mülahizələrdən geniş bəhs edir. Görkəmli türkoloq
Bəkir Çobanzadənin təbirincə desək, “ədəbi dil ilə xalq dili bir-birinin eyni deyildir. Dil daima dəyişən,
bir hal üzərində durmayan bir şey olduğundan böyükcə bir ölkədə hər vadinin, hər guşə və rayonun
özünəməxsus bir şivəsi, danışıq surəti olar”. [Çobanzadə: 2007, s.192] “Türk ləhcələrindən bəziləri ədəbi
dillər sayıla bilər”-deyən Fuad Körpülüzadə və qurultay məruzəçilərin sonda gəldiyi qənaətə akademik öz
mövqeyini elmi mülahizələri ilə bildirir: “Ümumi ortaq türk ədəbi dili yaratmaq əsla mümkün deyil.
Müxtəlif coğrafiyalarda formalaşmış yerli milli dillər şəklinə düşmüş türkcələri bir yana qoyub, yeni dil
hazırlamaq olmaz”. [Hacıyev: 2013, s. 107]
2001-ci ildə akademik Tofiq Hacıyevin “Ulus” qəzetinə verdiyi müsahibəsində jurnalistin “Neçə
ildir ki, vahid türk dili ideyası atılıb ortalığa. Bunun reallaşması nə dərəcədə həqiqətə uyğundur?” sualını
alim belə cavablandırır: “Ümumi türk dili formalaşa bilməz. Kimsə ana dilindən əl çəkib, təzə dil
yaratmaz. Sadəcə müasir türk dillərindən birini (alim Türkiyə türkcəsi nəzərdə tutulur- A.V.) ümumi
ünsiyyət dili kimi qəbul etmək olar”. [Hacıyev: 2013, s. 6] Akademik Tofiq Hacıyev ortaq türk dili kimi
Türkiyə türkcəsini hesab edir, alimin təbirincə desək, “bu gün tarixi əlaqələndirici rolunu Türkiyə türkcəsi
yerinə yetirə bilər”[Hacıyev: 2013, s. 170 ] Lakin müəllif Türkiyə türkcəsində bəzi nöqsanların olduğunu
da vurğulayır. Eyni zamanda Türkiyə türkcəsində “yetərsay”, “bilgisayar” kimi yeni yaranmış bəzi
sözlərin Azərbaycan türkcəsinə keçidini tədqirəlayiq hesab edir. Türkiyənin tanınmış alimi Dr. Yavuz
Donatın Tofiq Hacıyev haqqında qələmə aldığı “Hocalar hocası” məqaləsində Dr.Yavuz Professor Dr.
Tofiq Hacıyevlə bağlı xatirələrindən söz açarkən akademikin Türkiyə türkcəsində bəzi sözlərin düzgün
olmadığı haqqında fikirləri alqışa layiqdir: “...Dedi ki, (Tofiq Hacıyev - A.V.): - Atatürk`ün Türkçesi,
Aşık Veysel`in, Mehmet Akif`in, Nazim Himet`in Türkçesi, özümün çok kolay anladığı Türkçe... Ama
siz sonradan Türçeyi bozdunuz. “Nasıl bozduk” diye sorduk. Prof. Hacıyev: - Randevu diyorsunuz. Görüş
varken, randevuyu nereden çıkartıyorsunuz?.. Yüz yüze dururken, direk demeniz şartmı?...sıkıntı
demiyor, depresiyon diyorsunuz...”[Hacıyev, Biblioqrafiya: 2006, s.126]
Müəllif Türkiyə türkcəsinin inkişafında digər türkcələrin də nəzərə alınmasını zəruri hesab edir.
Çünki belə olan halda, həmin türkcələr də inkişaf etmiş olar. Bu yolla, alim türkcələrin daxili inkişaf
qanunlarının, xüsusən, subyektiv şərtlərlə bağlı olan faktorların-terminlərin dəyişməyəcəyi qənaətindədir.
[Hacıyev; 2013, s.170] Türkiyə türkcənin digər türkcələrə daha da yaxınlaşması üçün on iki maddə
təqdim edir: “Türkiyə türkcəsinin ilətişim dili imkanlarını təmin etmək üçün nələr gərəkdir.
1. Vahid əlifbaya nail olmalıyıq və eyni səsin eyni hərflə işarələnməsini mühüm şərtdir.
2. Bütün türklərin imlası uyğun prinsiplər əsasında qurulmalıdır. Əcnəbi sözlər türkcə necə tələffüz
edilirsə, elə də yazılmalıdır.
3. Bütün türkcələrdə ortaq terminlər hazırlanmalıdır. Bunun üçün müxtəlif türkcələri təmsil edən dil
alimlərindən ibarət ümumi, müştərək komissiya qurulmalıdır. Yeni yaradılan türkcə və ya yabancı
dillərdən alınan terminləri həmin komissiya təhlil və qəbul etdikdən sonra, hər türkcə həmin terminləri öz
fonetik bazasında məcburi işlətməlidir.
4. Bütün türk cümhuriyyətlərində Türkiyə türkcəsi azacıq saatlarla orta məktəblərdə tədris
olunmalıdır.
5. Türkiyənin televiziya verilişlərində spiker məsələsinə diqqət yetirilməli, aydın tələffüzlü şəxslər
seçilməlidir.Türk dövlətlərinə yayımlanan televiziya kanallarında Türkiyə türkcəsi ilə yerli türkcələrin
arasındakı sözləri parallel işlətmək olar.
6. Türkiyə türkcəsi də o biri türkcələrə doğru bir addım atmalıdır. Bu gün Azərbaycan türkcəsində
işlənən bilgisayar, yetərsay, öndər, dəstəkləmək, baxım (əvvəl “nöqteyi-nəzər”) kimi sözlər Türkiyə
türkcəsindən götürülüb. Türkiyə türkcəsi də başqa türkcələrdən daha uğurlu sözləri alıb işlədə bilər.
Qulaqlarımızı cırmaqlayan anahtar, randevu, direkt, kalite qəbilindən əcnəbi sözləri lüğətindən
çıxarmalıyıq.
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7. Süni söz yaradıcılığı dayandırılmalıdır.
8. Əhməd B. Ərcilasunun “Türk ləhcələrinin qarşılaşdırılma sözlüyü”ndəki başqa türkcələrdən fərqli
sözlər üzərində düşünməli. Heç olmasa, çıxarılan sözlərin süni yaradılanlarla parallel işlənməsinə icazə
verilsin.: Belə: həm müəllim, həm öyrətmən, həm mühit, həm ortam, həm təsir, həm etki və s. Başqa
türklərin anlaması üçün bu zəruridir.
9. Yabançı qrammatikanın qarşısı qətiyyətlə alınmalıdır.
10. Söz sonunda saitə diqqət yetirilməli: qəzetə >qəzet, banka >bank…
11. Turizm sistemi yaradılmalı.
12. Türkiyənin iş adamları türk ölkələrində iş yerləri açılmasına diqqəti artırmalıdırlar. Bu ölkələrdə
ingilis dilinə axın sadəcə iş yeri tapmaq, dolanmaq tələbi ilə bağlıdır”. [Hacıyev: 2013, s. 238]
Müəllifə görə, türk dil ailəsini digər dil ailələrindən fərqləndirən türk dil ailəsində ailədaxili
anlaşma faktının olmasıdır. Ancaq akademik bu anlaşmanı tam deyil, “qismən” anlaşma hesab edir və bu
anlaşma əsasında vahid, ümumi, ortaq dilin yaradılması ideyasını təklif edir. Lakin hər bir türk xalqının
öz ləhcəsi, milli türkcəsini nəzərə alaraq, bu türkcələr əsasında yeni bir türkcə yaratmağın sadəcə bir
xülya, xəyal olduğunu söyləyir. “...Turan imperiyası yaradılsa, bütün türk xalqları-ulusları bir dövlətdə
birləşsə, yenə mövcud xalq türkcələri birləşə bilməz. O halda bu türkcələrdən biri dövlət dili olaraq, hər
ulus öz ailəsində, öz coğrafiyasında özünün dilində danışacaq və bununla yanaşı, dövlət dilini də öyrənib
ümumi ünsiyyət üçün onu işlədəcək”. [Hacıyev: 2013, s. 8] Müəllif Türkiyə türkcəsinin ölkələrarası
ünsiyyət, ilətişim dili kimi işlənəcəyi halda daha da bir türkcə kimi daha da güclənəcəyini vurğulayır.
Tofiq Hacıyev dar məqamda həmişə bir-birinə dayaq olan, çətin əməlləri həyata keçirməyə qadir olan
Türklərin buna- ortaq ilətişim dilinin yaranmasına da nail olacaqlarına əminliklə inanır və fikrini Mehmet
Akifdən sitat gətirdiyi bir bənd şeirlə yekunlaşdırır:
Bir zamanlar biz də millət, həm nasıl millətmişiz:
Gəlmişiz, dünyaya milliyət nədir öyrətmimişiz;
Qapqaranlıqkən bütün afaqı insaniyyətin
Nur olub, fışqırmışız ta sinəsindən zülmətin. [Hacıyev: 2013, s. 239]
Beləliklə, akademik Tofiq Hacıyevin aktuallığı ilə səciyyələnən türkdilli xalqların ortaq ünsiyyət
vasitəsi, türkçülük ideologiyası üçün dilçilik müstəvisinə çıxardığı elmi-akademik konsepsiya bir gün
həlli yolunu tapacaq. Türk xalqlarının vahid ilətişim, ünsiyyət vasitəsinin yaranması və “Turan” ideyası
altında birgə milli, elmi, mədəni, siyasi, iqtisadi birliyi üçün zaman lazımdır, lakin mühüm əhəmiyyət
daşıyan bu önəmli, vacib məsələnin, problemin həll yolunu, çıxış yolunu öz axarı ilə gedən zamanın
öhdəsinə buraxmaq lazım deyil.
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KARS MÜZESİ’NDE BULUNAN BÜYÜK SELÇUKLU DÖNEMİNE AİT FİGÜR BEZEMELİ
BİR ÇİNİ LEVHANIN İKONOGRAFİK ÇÖZÜMLEMESİ
Prof. Dr. Yusuf ÇETİN
Özet: Büyük Selçuklular İslam öncesi Türk sanat geleneklerini yayıldıkları coğrafyadaki yerli sanat
gelenekleri ile kaynaştırarak “Selçuklu Üslubu” adı altında yepyeni bir üslubu meydana getirmiş ve İslam
coğrafyasının her köşesine yayarak etkisi yüzyıllar sürecek olan bir sanat geleneğini oluşturmuşlardır. Bu
üslubun en iyi gözlemlendiği alanlarından birisini figür bezemeli çini ve seramikler oluşturmaktadır. Büyük
Selçuklu dönemi çini ve seramiklerindeki figürlü anlatım, Moğol akınları sonucu tahrip olan minyatürlerin
yerine bize o dönemin sosyal yaşantısı hakkında bilgi veren önemli tarihi belgelerdir. Kars Müzesi’nde
bulunan Büyük Selçuklu dönemine ait çini levha üzerinde yer alan figür bezemeli kompozisyon Selçuklu
döneminin sosyal yaşantısı, gelenekleri, inanışları ve kıyafetleri hakkında bilgi aktaran bu belgelerden birisini
oluşturmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Büyük Selçuklu, çini, figürlü bezeme, ikonografi, lüster
An Iconographic Analysis of a Figural Decorated Tile Plate in Kars Museum Belonging To Great
Seljuk Era
Abstract: The Great Seljuks, through merging pre-İslamic Turkish artistic traditions with the local artistic
traditions of the lands that they spread to, has brought about a quite new style under the name “Seljuk Style”
and via propagating it to every corner of the Islamic territory, the Seljuks formed an artistic tradition that
would have an ongoing impact for centuries. One of the best fields that this style is observed is compromised
from figural decorated tiles and ceramics. The figural expression in tile and ceramics of Great Seljuk Era, are
significant historical records giving information about the social living of the time as a substitute for the
miniatures ruined during Mongolian invasions. The figural decorated composition on the tile plate in Kars
Museum belonging to Seljuk Era constitutes one of those records that relays information about the social
living, traditions, beliefs and clothing of Seljuk Era.
Key Words: Great Seljuks, tile, figural decoration, iconography, lustre

Giriş
X. yüzyılın sonlarında tarih sahnesine çıkan Büyük Selçuklular kısa süre içinde büyüyerek doğuda
Orta Asya içlerine, güneyde Arap yarımadasına ve batıda Anadolu’ya kadar uzanan geniş bir coğrafyaya
hükmeden bir imparatorluğa dönüşmüştür. Yayıldığı coğrafyadaki köklü sanat geleneklerini Orta Asya
İslam öncesi Türk sanat geleneklerini ile kaynaştırarak “Selçuklu Üslubu” adı altında yepyeni bir üslubu
meydana getirmiş olan Selçuklular bu üslubu İslam coğrafyasının her köşesine yayarak etkisi yüzyıllar
sürecek olan bir sanat geleneğinin de temellerini atmışlardır. Selçuklu üslubunun karakteristik
özelliklerini yansıtan birçok sanat alanı içinde İran bölgesinde gelişen çini ve seramik sanatında erken
İslam seramik sanatının mirası davranılarak farklı teknikler, desenler, üsluplar ve formlarla İslam
dünyasına yüzyıllar boyu izlerini hissettirecek yenilikler kazandırılmıştır. Selçuklu çini ve seramiklerini
bezeyen figürlerde Orta Asya step kültürünün yansımalarını ve İslamiyet’i kabul etmiş olmalarına rağmen
Şaman inançlarından etkilenen anlatımların izleri dikkat çekmektedir. Bu zengin figürlü programda erken
İslam (Abbasi, Samanoğlu, Karahanlı, Gazneli), Zerdüşt (Sasani), Hıristiyan (Bizans) sanatı yansımaları
da gözlenmektedir (Öney, 2004, c. 61). Selçuklu çağının en güzel çini ve seramik ürünlerinin İran’ın
Keşan kentinde imal edildiği düşünülür. Kaynaklarda bu kentin yanı sıra Rey, Gürgan, Save gibi
merkezlerin de ismi dile getirilse de belli ki Keşan’ın o tarihlerdeki konumu ve ünü bambaşka olmuştur.
Selçuklu çağında mimari seramiklerin “kaşi” olarak adlandırılması da tesadüfî değildir (Avşar-Avşar,
2015, c. 99). Bu merkez özellikle bir sır üstü tekniği olan ve sırlı çini veya seramik üzerine altın, gümüş
ya da bakır oksitli bir birleşikle desenler işlendikten sonra, tekrar alçak bir ısıda yeniden fırınlanması
yöntemi olan lüster tekniğinde yapılmış çini ve seramikleri ile ünlüdür. Bazı çini ve seramikler üzerindeki
usta isimlerinden anlaşıldığı kadarıyla süslemelerin minyatür sanatçıları tarafından yapıldığı ve kitap
süsleme sanatları arasında yakın bir bağlantının olduğu ortaya çıkmaktadır (Hillerbrand, 2005, s. 103).
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Kars Müzesinde Bulunan Büyük Selçuklu Dönemine Ait Çini Levhanın İkonografik
Çözümlemesi
Araştırmamızın konusunu Kars Müzesi’nde bulunan XII-XIII. yüzyıllara tarihlendirilen Büyük
Selçuklu dönemine ait figür bezemeli lüster bir çini levhanın ikonografik çözümlemesi oluşturmaktadır.
Keşan menşeli bu çini levha sekiz kollu yıldız formunda bir duvar çinisidir (Foto. 1). Prof. Dr. Beyhan
Karamağaralı tarafından 2001 Ani kazılarında (Karamağaralı, 2002, c. 233-242) bulunmuş olan çini
levha, 11.09.2001 tarihinde Kars Müzesi’ne getirilerek 02.101967/530 envanter numarası ile kaydı
yapılmıştır. Uzunluğu 20 cm., kalınlığı 1.5 cm. olan ve beyaza yakın krem rengi kilden yapılan figür
bezemeli çini levhada lüster tekniği kullanılmış olup fırınlamadan önce, sır içine uygulanan ve yer yer
deseni tamamlayan koyu mavi renkli sır da uygulanmıştır. Dünya sanat literatüründe “Keşan lüsterleri”
adıyla anılan bir gruba ait olan bu çini levhanın benzerlerine dünyanın çeşitli müze ve koleksiyonlarında
rastlamak mümkündür (Foto. 2). XII. yüzyıl sonu XIII. yüzyıl başlarına mal edilen ve aynı döneme ait el
yazmalardaki minyatür konularına benzer konular işlendiği için “Minyatür üslubu” olarak adlandırılan
Keşan lüsterlerinde kompozisyonlar sıkışık, karmaşık ve zengin figürlüdür (Ettinghausen-Guest, 1961, c.
25-64). Bu merkezde üretilen ve yaygın olarak lüster tekniğinin kullanıldığı tabakları, sürahileri, duvar
çinilerini çevreleyen neshi yazı bordürleri çoğunlukla Farsça aşk metinlerini kapsar. Sarayla ilgili taht, av,
eğlence, polo oyunu, savaş, astrolojik konular, İran edebiyatından kahramanlar Keşan lüster
seramiklerinde çeşitli kompozisyonlarla bol bol üretilmiştir. Saraylar, köşkler ve sivil yapılar için
kullanılan çinilerde de seramiklere benzer figürlü konular işlenmiştir. Figürlü desenli bu yıldız şeklindeki
çiniler, bitkisel desenli haç biçimli çinilerle bağlanarak büyük panolar oluşturmuştur (Öney, 2004, c. 63).
Yıldız-haç olarak adlandırılan bu kompozisyon Selçuklu sanatının en önemli kompozisyonlarından birisi
olup kaynağı Sasani dönemine kadar uzanmaktadır. VIII-IX. yüzyıllardan XVIII. yüzyıl sonlarına kadar
İslam coğrafyasında hemen hemen her malzeme ve teknikte örneklerini gördüğümüz bu kompozisyon
Hristiyan Batı’ya da geçerek evrensel bir karakter kazanmıştır (Arık, 2012, c. 71-84). İncelememize konu
olan çini levhanın kompozisyon özelliklerini taşa işlenmiş olarak Ani Selçuklu Sarayı (XII. yüzyıl) taç
kapı bezmesinde (Foto. 3) ve Anadolu Selçuklu dönemine ait Kubad Abad Sarayı (1236) duvar
çinilerinde de görmek mümkündür (Foto. 4).
Tek parça halindeki örneğimizi oluşturan sekiz kollu yıldızı dışta ince mavi iki kontur ile
sınırlandırılan sekiz kollu yıldız formuna göre düzenlenmiş nesih bir yazı kuşağı çevrelemektedir.
Kompozisyonun ana temasını oluşturan “saraylı aşıklar” XII-XIII. yüzyıl Keşan çini ve seramiklerinin en
çok işlenen konusudur. Zaman zaman saray bahçesinde birbirlerine şiir okuyan veya birbirlerine içki
sunarak, çeşitli müzik aletleri çalarak eğlendiren, gösterişli giysiler içinde sevgililer canlandırılırmıştır.
Levhanın dışında beyaz zemin üzerine kahverengi harflerle yazılan bu Farsça yazı da bir aşk şiirine ait
mısralar olup âşıkların birbirlerine sundukları aşk dolu sözcüklerden oluşmaktadır. Minyatür üslubuna
göre işlenen kompozisyon sıkışık, karmaşık ve zengin olarak işlenmiş olup karşılıklı bağdaş kurmuş iki
figür ve ortalarında bir servi ağacından meydana gelmektedir. Beyaz zemin üzerine kahverengi
konturlarla belirlenen figürlerin kaftanlarında, hayvanların gövdelerinde yer alan benekler, çintemaniler
step ve Uzak Doğu kültürünün uzantılarıdır. Bağdaş kurarak oturuş, börk tarzı başlıklar, Moğol tipi,
şişman yanaklı ve çekik gözlü yüzler, kaftan, kollarda tiraz bantları, Orta Asya etkilerinin belirgin
özellikleridir. Figürlerin başını kuşatan hâle motifi, Hıristiyan azizlerinden esinlenilen ilginç sentezi
yansıtır. Detaylı süsleme ve kıvrık hatlarla doldurulan figürler, ince ince işlenip ağ gibi örülen zeminle
kaynaşmış gibidir (Öney, 2004, c. 63). Her iki figürün arkasında servi ağacıyla birlikte doğayı
betimlemek için sol tarafta tek goncalı, sağ tarafta iki goncalı gül motifleri yerleştirilmiştir.
Sol tarafta yer alan bağdaş kurmuş erkek olduğu anlaşılan figürün üzerindeki kaftan altıgenlerin
eksene göre bir kaydırılması ile oluşturulan geometrik bir desene sahiptir. Mavi konturlarla belirlenen
altıgenlerin içleri kıvrık hatlarla doldurularak zengin bir görünüm sergilenmiştir. Erkek figürünün göğüs
hizasında gösterilen tek eli sevgiliye yönelik olup hitap eder pozisyonda betimlenmiştir. Şişman
yanakları, çekik gözleri ve küçük ağzı ile Orta Asya İnsan tipi özellikleri yansıtan figürün uzun saç örüğü
arkaya doğru sarkmıştır. Türklerde uzun saç erkeklerde yiğitlik sembolüdür. Başındaki börkü XII-XIII.
yüzyıl Selçuklu erkek figür betimlemelerinde karşımıza çıkan daha yayvan taçlı bir börk şeklindedir.
Başının arkasında yer alan hale ise yerli Hristiyan sanatının etkilerini açıkça ortaya koymaktadır.
Erkek figürünün karşısında yer alan kadın figürü erkek figürüne büyük ölçüde benzemekle birlikte
küçük detaylarda ayrılmaktadır. Selçuklu dönemi sanat eserleri incelendiğinde kadının birey değerinin
korunduğu, kadın ve erkeğin tıpkı kaynaklarda anlatıldığı gibi birbirine destek olan, bir cinsiyetin tek
yönlü hâkimiyetinin olmadığı tasvirlerle karşılaşılmaktadır. Kadın ve erkek karşılıklı olarak yüzleri
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birbirlerine dönük olarak ve çoğu kez bağdaş kurmuş şekilde oturur vaziyette gösterilmiştir. Hiyerarşik
boyutlandırma yapılmamış, kadın ve erkek aynı boyda resmedilmiştir. Cinsiyete dayalı bir ayırımın
olmadığını kadın ve erkek figürlerinin birbirine çok benzeyen fizyonomilerde betimlenmiş olması da
göstermektedir (Tekin, 2014, c. 994). Bağdaş kurmuş pozisyonda betimlenen kadın figürünün üzerindeki
kaftan daha farklı bir desene sahip olup üzerine iri bir kıvrık dal motifi yerleştirilmiştir. Mavi bir kontur
ile belirlenen bu kıvrık dalın dışında kalan yerler kahverengi kıvrık hatlarla doldurulmuştur. Bir ayağının
uç kısmı görülen kadın figürünün göğüs hizasındaki eli zarif bir biçimde içe doğru kıvrılmıştır. Adeta
karşısındaki sevgilinin aşk dolu sözcüklerini bu zarif el hareketleri ile kabul etmektedir. Aynı şekilde
şişman yanakları ve çekik gözleri ve gonca ağzı ile Orta Asya insan tipi özellikleri yansıtan kadın
figürünün uzun saç örüğü arkaya doğru sarkmıştır. Kadın olduğunu belirgin kılan en önemli imge ise
yanaklarına yerleştirilen karşılıklı iki benidir. Yanaklara ben kondurulması Türklerde eski bir süsleme
geleneğidir. Ayrıca başındaki börkü erkeğin börküne göre yüksek alınlıklı olup daha gösterişlidir. Benzer
kadın başlıklarına Kubad Abad Sarayı (1236) çinilerindeki kadın figürlerinde de görmek mümkündür
(Önder, 1973, c. 1-8).
Figürlerin ortasında kompozisyonu dikey olarak iki eşit parçaya ayıran bir servi ağacı yer
almaktadır. Kaynağı İslam öncesi Türk kültüründeki “Hayat Ağacı” inancına dayanan bu motifin İslam
sonrası dönemde başta servi ve hurma olmak üzere farklı ağaç formlarına dönüştüğü görülmektedir.
Sürekli yeşil kalması ve uzun boyu ile Türk sanatı ikonografisinde ebedi olanı, uzun hayatı ve
ölümsüzlüğü simgeleyen servi (Ergun, 2004, c. 234-235) burada kadın ve erkeğin sonsuza dek
birlikteliğini ve uzun bir ömür temennisini de sembolize etmiş olmalıdır. Servinin gövdesinin altında ve
üstünde iki yana doğru açılmış çok parçalı yaprak motifleri kompozisyonu zenginleştirmektedir. Ağcın
gövdesinin içi kahverengi eğrilerle doldurularak hacim kazandırılmaya çalışılmış ve tamamı koyu mavi
renkli sır ile belirginleştirilmiştir.
Sonuç
“Selçuklu Üslubu ”nu belirgin kılan ve çeşitli müzelerde yer alan çok sayıdaki Selçuklu çini ve
seramiklerinin figürlü anlatımı, Moğol akınları sonucu yanıp kül olan minyatürlerin yerine bize Selçuklu
yaşantısı, gelenekleri, sarayı, adetleri, inanışları, kıyafetleri, modası, eğlenceleri v.s. için ışık tutan en
önemli tarihi belgelerdir (Öney, 2004, c.62). Kars Müzesi’nde bulunan çini levha da bu sanat anlayışının
bir parçası olarak dönemin sosyo-kültürel ve sanatsal geleneklerini bize yansıtması açısından önemlidir.
KAYNAKÇA
Arık, R. (2012). “Sınır Tanımayan Bir Bezeme Motifi”, Uluslararası Katılımlı XV. Ortaçağ ve Türk Dönemi
Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu (Anadolu Üniversitesi-Eskişehir 19-21 Ekim 2011), C.
1, Eskişehir, s. 71-84.
Avşar, L.-Avşar, M. (2015). “Seramik Sanatı Eğitiminde Selçuklu Seramiğinin Yeri”, Kalemişi, Cilt 3, Sayı 5, s. 96110.
Ergun, P. (2004). Türk Kültüründe Ağaç Kültü, Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları.
Ettinghausen, R.–Guest, G. D. (1961). “The Iconography of a Kāshān Luster Plate”, Ars Orientalis, Vol. 4, p. 25-64.
Hillenbrand, R. (2005). (Çev. Çiğdem KAFESÇİOĞLU). İslam Sanatı ve Mimarlığı, İstanbul: Homer Yayınları.
Karamağaralı, B.(2003). “2000-2001 Yılı Ani Kazısı”, 24.Kazı Sonuçları Toplantısı, 2. Cilt, Ankara: Kültür
Bakanlığı Yayınları, s. 233-242.
Öney G. (2004). “Büyük Selçuklu Seramik Sanatında Resim Programı ve Gelişen Figür Üslûbu”, Sanat Tarihi
Dergisi, Sayı/ XIII/1/Nisan, s. 61-82.
Öney G. (2008). “Tarihten Yansımalarla Büyük Selçuklu Seramiklerinde Kadın”, Sanat Tarihi Dergisi, Sayı/ XVII/I
/Nisan 2008, s. 55-75.
Önder, M. (1973). “Selçuklu Devri Kadın Başlıkları”, Türk Etnoğrafya Dergisi, S. 13, İstanbul, s. 1-8.
Tekin, B. B. (2014). “Selçuklu Kültüründe Kadın’ın Konumu: Sanat Eserlerinden Hareketle Karşılaştırmalı Bir
Değerlendirme”, Turkish Studies, Volume 9/10 Fall 2014, p. 991-1008.
http://www.iranicaonline.org/articles/kashan-vii-kashan-ware (Erişim tarihi: 30.01.2016)
http://www.sothebys.com/fr/auctions/ecatalogue/2010/a-princely-collection-treasures-from-the-islamic-worldl10225/lot.84.html# (Erişim tarihi: 04.02.2016)
https://tr.pinterest.com/pin/376191375104787834/ (Erişim tarihi: 04.02.2016)

392
III. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu
FOTOĞRAFLAR

Fotoğraf 1. Kars Müzesi’nde bulunan çini levha
Fotoğraf 2. Keşan çini levhalar
(http://www.sothebys.com/fr/auctions/ecatalogue/2010/a-princely-collection-treasures-from-theislamic-world-l10225/lot.84.html)

Fotoğraf 3. Ani Selçuklu Sarayı taçkapısı
Fotoğraf 4. Kubad Abad Sarayı çinileri ( Karatay Müzesi)

İSLAMİYETTEN ÖNCE TÜRKLERDE DEMIRCILIK
Yusufcan YASİN



Özet: Türklerde madencilik dört bin yıldan fazla bir tarihe sahiptir. Türkler, bir kültürün gelişmesinde
madenciliğin çok önemli bir rolü olduğunu iyi kavrayan bir millettir. Tarihin muhtelif dönemlerinde Türkler,
altın, bakır, gümüş, demir, kalay gibi maden ocaklarını kazmakla komşu kavimler arasında ün kazanmıştır,
Bilhassa Türkler, ilk olarak demir madenlerini çıkaran bir kavimdir. Söz konusu bildiride destanlar, yazılı
kaynaklar ve arkeolojik buluntulara göre Türklerin demircilik tarihinden bahsedilir.
Anahtar Kelimeler: Türkler, madencilik, demircilik
The Ironwork in the Turkish History Before the Islam
Abstract : Turkic has a workmanship history of then four thousand years. İn the cultare development Turkic
have deep knov workmasnship to play an important role. İn the every age’s of history, Turkic are to
excavated mines of gold, silwer, tin, kopper, iron and Turkish workmanship are famous neighbour nations.
Especilly in the history of world Turkish persons are the first time excavated iron mine. İn this paper in
accordance with the epic poem, historical documents and archeological meterial will be research history of
Turkish ironwork.
Keywords: Turkic, workmanship, iron mine.

İnsanların madencilik tarihi pek eski çağlara dayanmaktadır. Çakmak taşı, tuz, kömür, bakır, bronz
ve altın insanların ilk olarak tanıdığı madenlerdir. Ondan sonra insanlar demir madenini keşfetmiştir.
Madenlerin keşfedilmesi ve onun çeşitli malzemelerin yapımında kullanılmasi ile insanların medeniyet
tarihi yeni bir safhaya geçmiştir. Bilhassa, demirin çeşitli sahalarda uygulanması insanlarının gelişme
aşamasını daha da hızlandırmış ve insanlığa yeni bir hüviyet kazandırmış. Orta Asya’nın eski kültür
merkezleri içinde maden bakımından en zengin ve madenciliğin en ilerlemiş olduğu bölgenin Altay ve
Baykal bölgeleri olduğu bilinmektedir. Sonraları Çin’de yapılmış araştırmalar sayesinde, eski Türk
yurdlarından olan Tanrı Dağı ve Karakurum(Altın) dağ eteklerinin de madencilik bakımından parlak bir
geçmişe sahip olduğu kanıtlanmaktadır. Yazılı kaynaklara ve kazılarda elde edilen buluntulara göre,
Türkleri insanlığın ilk madencileri arasında saymak doğru bir hüküm olabilir. Türklerin türeyip çoğaldığı
ve büyük devletleri kurduğu Orta Asya, eski çağlarda olduğu gibi, bugün de dünya’nın en değerli ve en
mühim maden bölgelerindendir. Moğolistan’dan Tuna’ya kadar uzanmış bozkırlardaki kurganlarda
bulunan ve metallar üzerine çok zarif bir biçimde işlenmiş “hayvan stili san’at üslûbu”, Türklerin
madencilik ve işleyicilik bakımından harcadığı cabalarını ve gösterdiği yeteneklerini tam belirtileriyle
ortaya çıkarmaktadırlar ve bununla kamu oyunu hayrete bırakmaktadırlar.
Demir işleyicilik, madencilikte son safha olarak görunmektedir. Gerçekten, Altay ve Altın dağ
vadilerinde yerleşen Türk boyları, daha milattan bir kaç binlerce yıl önce usta maden işçileri idi. Bunlara
eski literatürlerde “Altay’ın Demircileri” denilmektedir (Türk Ansiklopedisi, 166:211). Dünya’nın en
geniş imparatorluklarını kuran Türkler, büyük ölçüde ve çağına göre daima yüksek bir harp sanayi’ine
sahib olmuşlardır. Bu üstünlüğü sağlayan vasıtılardan biri demir idi. Demirin ilk keşfedildiği yer olarak
bazan Afrika, bazan Cenubî Hindistan, bazan Şarkî Anadolu gösterilmiş, M.ö. 4.binlerde Mısırda, daha
sonraları Çin’de, Troya’da ve Mezopotamya’da demirin tanındığı ileri sürülmüş ise de, bunlar doğru olsa
dahi, fazla bir değer taşımaz. Çünkü meteor ve filiz halde bulunan bu demir o çağlarda son derece azdı ve
faydası da yoktu. Gerçek demir çağı bu madenden bol miktarda alet ve silah yapılması ile başlar. Bu
imkan da Altaylar’da, Yenisey nehrinin kaynak bölgelerinde mevcud olmuştur. Tarihî devirlerde de aynı
bölgede(bilhassa Salınçak ve Onugug havalisi) Yüksek vasıfta sert ve yumuşak çeliklere tesadüf edilmiş.
Şimal Altaylar’da demir eritme ocakları, Ulan-Ede(baykalın şarki) yakınında Göktürkler çağından demir
ocak ve döküm yerleri ortaya çıkarılmıştır. Çin kaynaklarına göre, Yenisey’in yukarı mecrası dolaylarında
eskiden beri demir cevherleri elde edilirdi. Abakan havalisinde yüksek vasıfta mıknatıs ve Tuba ırmağı
boyunca demir cevherleri bulunuyordu (İslam Ansiklopedisi, 1988: 249). Araştırmalarda madenciliğin
göcebe ve savaşçı kavimlerin icadı olduğu ileri sürülmektedir. Göçebe hayat tarzı, savaşçılık ve vurucu
silahları yapma ihtiyaçları, herşeyden önce insanları madenleri farketmeğe sürüklemişlerdi. Zengin demir
madenleri bulunduğu Orta Asya bölgesinde türeyen ve tarihteki ilk rolü göçebe ve savaşçılıkla başalayan,
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bilhassa atı evcilleştirmek ve süvariler kurmak, uzaklara hükmetmek duygusuyle tarihe sahnesinde
görülen Türklerin, demir madenini ilk olarak keşfettikleri imkan dışı bir hüküm değildir. Gerçekten,
Türkler tarih boyunca demire çok sıkı bağlanmış ve büyük bir millet olma vasfını da demir sayesinde
kazanmıştır. Bu,Türk destanlarına ve folklorlarına da yansımıştır. Örneğin, Oğuz Kağan Destanı’nda ,
demir dağının kazıldığından söz açıldığı gibi, Ergine Kun Destanı’nda, Ergine Kun’a sığınan Türklerin,
demir eritip dışarıya çıkış yolunu açarak o yerden kurtuldukları söylenir. Çin kaynaklarında, Orta
Asya’daki Yarkent vahasında demir dağının varlığından söz açılmakla birlikte aynı dağ ile ilgili
menkıbevî kayıtlar da geçer (Tursun, 1990: 438-439). İran Destanı, Türkleri en eski zamanlardan beri bir
“çeliğe bürünmüş” millet olarak tavsif ediyor ki biz, tarihî devirlerde Türklerin yaptıkları demirciliği,
bunların tarihten önceki zamanlarda dahi inkişaf ettirdikleri bir san’atları olarak kabul edebiliriz (Togan,
1981: 31). Diğer milletlere nazaran demir, Türklerin yaşam, maişet, sanat ve savaşlarında üstün bir yer
tuttuğundan, Türkler onu kutsal bir şey tanımıştır ve yemin ederken önüne kılıç korlardı (Keşkeri, 1981:
469). bütün bu malumatlar da, demiri keşfetmek ve eritmek teknolojisinin Türklere özgü bir buluş
olduğunu belirtmektedir.
Kurganlarda elde edilen malzemelerden demir işleyiciliğinin Orta Asyadakı kesin tarihi tesbit
edilmemiş ise de, bunun her halde M.Ö. 2. bin başlarına rastlanması gerekir, zira daha o tarihlerde
Türklerin geniş sahalara hükmedebilmeleri, sür’at bakımından atın sağladığı üstünlük yanında, vurucu
silah olarak demir alet ve vasıtalarını geniş ölçüde kullanmış olmaları ile açıklanabilir. İlk tarihî büyük
Türk imparatorluğunu kuran Asya Hunlarının ancak atın sür’ati ve demirin vurucu gücünün birada
değerlendirilmesi ile anlaşılması mümkün. Bu başarıların, daha önceki asırlarda, aynı sahadaki imkanlar
ile desteklenmiş olması icab eder. Nitekim, M.Ö. 1.bin olarak tarihlenen Kargalı kurganının (Tanrı
Dağlarında) birinci katında demirden yapılmış eşya bulunmuştur. Bu tesir buraya Yenisey bölgesinden
gelmiştir. Diğer taraftan, en aşağı milattan önce 1400’lerde Altayların garbında bol miktarda demir
istihsal edildiğini söyleyen W.Ruben’e göre, “tarihi vesikalara dayanarak bu eski türk sahasını demir
kültürünün doğduğu yer kabul etmekte zaruret vardır.” (İslam Ansiklopedisi: 249). Bu tarihten sonra
demir işleyicilik Orta Asya’dan dünya’nın diğer yerlerine yayılmıştır. Bazı Hindo-Germenciler tarafından
bile, madencilik bakımından Hind- Avrupalı halk üzerinde Altaylı tesiri kabul edilmiştir. Hindlilerin
milattan önceki 4.yüzyıla çıkan hadiseleri aksettiren destanları Muhabharata’da da demirin Hindistan’a
şimal’den, yanı Orta Asya’dan getirildikleri anlatılmaktadır (Togan, 1981: 30). Çinlilere de demirciliğin
m.ö. ancak 7.yüzyılda Türk kökenli Choular zamanında malum olduğu fikri sanat tarihçisi O.Münsterberg
tarafından ileri sürülmüş. Fakat demirin geniş mikyasta ve silah imali için istimali Çin’de ancak milattan
önce 300’lerde başlamıştır. Çin sanatı mütehassısı Carl .W. Bishop’un 6.5.1937 tarihiyle Columbia
Üniversitesi hocalarından Dr. Thomasread’e yazdığı bir mektubunda, en eski Çin demir silahları Shan- si
eyaletinde ve Chou sülalesinin vatanı olan yerlerde bulunduğundan, demirin, “Steppe corridor”, yani Wei
nehri havzası yoluyla garptan gelmiş olduğunu ve bunu Chou’ların getirmiş bulunduğunu ileri sürmüştür
(Togan, 1981: 30). Demirciliğin Çinlilere Türklerden gelmiş olduğunu Çinli bilim adamları da
vurgulamaktadır. Bu konuda Sen-Zhong-Mien şöyle yazmıştır: “Sibirya’da bulunan her bir bölgede demir
ocakları vardır....Gök Türkler demire “Tamur” adını vermiştir. Aynı sözcüğün birinci hecesi olan “Ta” ile
Çinçedeki “tie”( “demir” anlamında gelen Çinçe işaret) nin eski telaffuzu aynıdır. Bu, Çin’de demir
kullanma teknolojisinin kuzey-batı taraflardan gelmiş olduğunu kanıtlamaktadır.’’ (岑仲免 著, 1981: 24).
Fiilen, Türkler demirin sayesinde özğürlüğe kavuştukları ve usta demir tüccarları olduğu gibi,
demirden yapılmış silahlara dayanarak üstün düzeydeki bir askerlik tekniğini yaratmış ve büyük devletleri
kurmuş, bunun dışında, madencilik sayesinde bol servet sahibı olmuşlar ve yaşam çevrelerini daha da iyi
bir duruma getirmişlerdi. Ezcümle, demir ve at Türklere büyüklük vasfını kazandırmışlardı.
Uygur Bölgesi’nde, M.ö. 400- 800 yıllar arası olarak tarihlendirilen kültür yerlerindeki buluntular
arasında demirden yapılmış saban, bıçak, hançer, çivi, bilezik, yüzük gibi alet ve süs eşyaları ve demir
parçaları da ele geçmiştir. Bu, Doğu Türkistan’da günümüze kadar bilinen ilk demir malzemeleridir. Çin
kaynaklarına ve arkeolojik buluntulara göre, Hun imparatorluğu döneminde Tarim Nehri dolaylarındaki
vahalarda ve şehir devletlerinde maden ocaklarının kazıldıkları ve demir de dahil çeşitli maden
işleyiciliğin ileri bir düzeye ulaştığını söyliyebiliriz. Bu hususta bir Çin kaynağında, Küsen’de kömür ve
petrol madenlerin kazılmış oldukları bildirildiği gibi, tarihçi Ban-Gu şöyle yazmaktadır: “Çarkilik
devletinin dağlarında demir var. harb silahlarını kendileri yapar. savaş yaparken ok-yay, süngü, kılıç,
hançer kullanırlar ve zırh giyerler”, “Yarkent’te demir ve gök renkli yeşim taşı elde edilir”, “Nandu
devletinde demir, bakır ve kurşun gibi madenler kazılır”, “Kum’da bakır, demir, sarı margumuş bulunur”,
“Küsen devleti’nin adamları metal işleyiciliği ile uğraşırlar. kurşun elde edilir”, “Kurudağ devletinin
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dağlarında demir çıkar.” (Ban-Gu: 1994: 853, 881, 864, 916, 929, 930). Aynı Çin kaynağına göre,
Yarkent, Kökyar, Udun ve Pişamşan devletlerinde gene yüksek vasıfta yeşim taşı bulunuyordu. 《释氏西
域记》(‘‘Buddhist Memleketler Seyahat Anıları’’) adlı bir Çin kaynağında şöyle yazılmıştır: “Küsen’in
kuzeyinde iki yüz li(100 km) uzaklıkta bir dağ var. Geceleri alevler, gündüzleri sis yükselir. İnsanlar aynı
dağda çıkardığı maden kömürleri ile yine aynı dağın demir madenlerini eritirler ve 36 devleti demir ile
temin ederler.” (刘锡凎 陈良伪 著, 1992: 113). Ondan sonra, 4.ve 6. yüzyıllarda yaşayan müverrihler de,
Türklerin madenciliği hakkında bilgi vermeği hıç unutmamıştır. Örneğin, Çin kaynaklarında, Batı’ya
doğru göç eden Hunların bakıyelerinden Yabbanların madenciliği ile ilgili kayıtlar da vardır. Eski Çin
tarihçisi Liu-Yen-shou’nun bildirdiğine göre, Yabbanlar ülkesinin Güney taraflarında bulunan dağlarda
yanardağ vardı. Dağlarda yanmış taşlar sonraları sıyah renkli cürüf bir madde haline gelip erimişler ve bir
kaç on li uzaklıktaki yerlere kadar akarak donmuş. O, kükürttür. Adamlar onu taşıyıp ilaç yapıyorlardı
(Li-Yan-shou, 2002: 430). Kazılarda Niya şehri kalıntıları arasında demir eritme yerleri, demir sinterleri
ve demir cevherleri bulunmuş. Lop ilçesinde bulunan Aççik Dağları’nda demir sinterleri yanında
çanaktan yapılmış küreklerin ağızları elde edilmiş ve Kuça’dakı Aği dağlarında demir eritilirken
kullanılan aletler, demir talaşlar bulunmakla birlikte, Kökşa denilen yerde bir demir ocağı bulunmuştur.
Bunların Hun devrine ait olduğu bildirilmektedir (薛宗正 著, 1997: 58-59).
Yukarıda da belirtildiği gibi, 6.yüzyılda Göktürk devletinin kurulmasıyla Altay ve Tanrı Dağları
etekleri ve Yenisey vadisinde pek çok altın, bakır, gümüş, kalay ve demir ocaklarının açılmış olduğunu
Çin kaynaklarından, Göktürklerin sarayındaki madenden yapılmış nadir eşyalardan, Tova’de ele geçen
çeşitli buluntulardan ve Göktürk tüccarlarının demir ticaretiyle uğraştıklarından öğreniyoruz. Bilhassa,
Avarlar tarafından ‘‘Demirci Köleler’’ adı verilen Göktürklerin demir işlemekteki mahirliği, vurucu
sılahlara karşı duyduğu ihtiyaclar, yeni ve iyi cins demir ocaklarının açılmasında itici rol oynamıştır. Bu
durum aynı dönemde teşekkül eden destanlarda da önemli bir konu olarak görülüyor. Çin kaynaklarında
Göktürk ülkesinde ‘‘Temür Daği’’(Demir Dağları’’) adı verilen ve çok stratejik önemi haız olan bir
dağdan söz açılıyor. Bu dağ Yin-shan Dağı’nın kuzeyinde ve Kansu eyaletindeki Hui-hsian şehrinin 15
km güneyinde bulunmaktadır (Togan, 2006: 20; Chang, 1968: 98). Göktüklerin demircilik teknolojisining
gelişme merhalesini Rus tarihçisi L. Gümilyev şöyle tarif ediyor : ‘‘Demiri, cevheri eriterek elde
ediyorlardı. Demirin, oksit ve karbon oksidi birleştirerek, kimyevi operasyondan geçirip yeniden
işlenmesiyle ham demir denilen nervürlü metal kütle elde ediyorlardı ki, bunun kalitesi bugün bile yüksek
derecelerde ısıtılarak elde edilen metalin kalitesiyle aynı idi.’’ (Gumilёv, 2003: 91). Gerçekten,
Göktürklerin Avar hakimiyetinden kurtulup müstakil bir devlet haline gelmesi ve doğuda Mançurya’dan
batıda Kara Deniz’e kadar uzanan büyük bir imparatorluğun kurucuları olarak tanınması ve milyonlarca
süvarıların sahibi olması demircilik sayesinde ortaya çıkmıştır. Aynı dönemde, Göktürklere bağlı vassal
devletler ve kavimler de Göktürkleri demirler ile temin ediyorlardı. Çin kaynaklarında Kırgızlardan
bahsedilirken bu hususta şöyle yazılmıştır : ‘‘Maden olarak altın, demir ve kalay bulunur. Bunlarda her
yağmurdan sonra demir bulunur. Ka-şa(Kaça, Kişek) denen bu iyi cins demirden gayet keskin silahlar
yapılır. Bu demirden daima Göktürklere verilir.’’ (Baytur, 1991: 558; Eberhard, 1996: 68; Taşağıl, 2004:
84; Ow-Yang-xiu, 2010: 820). Yine Çin kaynaklarına göre, Göktürklere bağlı vaha devletlerinden
Kusen’de bol miktarda bakır, demir, kurşun madenleri bulunuyor, Kaşgar’da da bakır, demir, kalay
oçakları kazılmış ve elde edilen madenler her sene hediye olarak Göktürklere gönderilmişti (Li-Yan-shou,
2002: 427-430). Altay ve Tanrı dağları etekleri ve Yenisey nehri boylarında çıkarılan demir ve diğer
maden cevherleri Göktürklerin çeşitli ihtiyaçlarını karşılamakla kalmamış, aynı zamanda demir ve diğer
madenler, metaldan yapılmış şeyler Çin, İran ve Bizans gibi ülkelere de ihraç ediliyorlardı. Aynı dönemde
yaşayan Kurıkanlar da usta demirciler olarak tanınmıştır. Kurıkanların elde ettikleri ham demirdeki saf
metal oranı %99,45’e kadar çıkıyordu; bu yüzden de oldukça katıydı ve dövmeye elverişliydi. Onlar bu
metaldan bıçaklar, mızrak ve ok uçları yaptılar ve yama yapmak suretiyle delik tencereleri tamir ettiler.
(Gumilёv, 2003: 92)
Uygurlar Göktürklerden sonra gelen Türk kavimleri arasında en iyi demir ve çelik işçileri idi.
Uygurlar, maden çıkarma, metal işleme sanatı, bilhassa demir ve çelik yapımındaki mahirliğiyla komşu
kavimler arasında ün kazanmıştır. Ordubalık’daki kazılarda bir evin bir madenci ustasına ait olduğu tesbit
edilmiştir. Zira bu evde bronz külçeler, ince bakır tabakalar ve zift kalıntıları görülmüştür. (Киселев,
1957: 91-101). İdrisi’de Toğuzguz ülkesindeki Bahvan şehrinde demirden her türlü nadir eşyanın yapıldığı
çarşıların yer aldığı ve bu şehirden Tibet’e ve Çin’e demirden imal edilmiş pek çok şeyin ihraç edildiği
yazılmıştır (Şeşen, 2001: 98).
İdikut Uygur Devleti sınırları içinde zengin maden ocakları vardı. Bu hususta 981’de Uygurlar

396
III. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu
arasına gelen Çinli seyyah Wang - Yen- te çok değerli bilgileri vermiştir. Ona göre, Tanrı Dağları
silsilesinin Turfan’ın kuzeyinden geçen kesminde, Boğda zirvesi eteklerinde altın başta olmak üzere
değerli maden ocakları vardı. Elbette Uygurlar, kendi ülkesinin kuzey sınırlarını teşkil eden Altay
dağlarının altın madenlerini de işleyerek çeşitli süs eşyaları ve diğer aletleri yapıyorlardı. Bu dönemde
Uygurlar çoğullukla demir, nışadır, boraks madenlerini kazmakla uğraşıyorlardı (任一飞, 1997: 23).
Uygur çağına ait Bezeklik’teki freskilerde çalışmakta olan bir demirci ve altında da ‘‘bu demirci’’ yazısı
görülmüş (Берништам, 1952: 100-102). İyi çelik cevherleri, Asya kıtasının en önemli nışadır madenleri,
en iyi cins biroks oksit Uygur ülkesinde bulunurdu, bu madenler ve onlardan yapılmış aletler Çin’e ihraç
edilirdi (Ögel, 1971: 130-132). Diğer bir çok sahalarda olduğu gibi, madencilik, bilhassa demircilik
sahasında da Uygurlar Kitanlara ve Moğollara öncü olmuştur. Bu konu üzerine Uygur ve Kitan ilişkilerini
en iyi araştıran bilginlerden biri olan B. Ögel şöyle yazıyor: ‘‘Öyle anlaşılıyor ki, doğu Moğollarındaki
asıl gelişme, Uygur devletinin 840’da yıkılması ve Uygurların da güneye inmesi ile başlamıştı.
Uygurların yakın ve dost vassalleri olan Hei-ch’e-tzu(Kara Arabalılar) adlı Proto-Moğol kavmi, Uygur
kültürünün doğuda yayılmasında önemli bir rol oynamıştı. Wittfogel’in da haklı olarak dediği gibi, Hitay
devletini Kuran Kitanlar, keçe çadırlı arabalar ile demirciliği, Uygurların bu eski kölelerinden
öğrenmişlerdi. Başlangıçta Moğollarda, köklü bir maden ve demir kültürü yok idi. Bu tekniği Moğollar,
ya Uygurlardan veyahut da uzun zaman Uygurların tesirinden kalmış, Hei-ch’e-tzu gibi, Proto-Moğol
kabilelerinden almışlardı.’’ (Ögel, 2000: 401,422). Cengiz Han çağında Moğollara seyahat eden Çinli
elçiler, Moğolların çelik işlemesini bilmediklerini yazarlar. Moğol generalleri ve orduları kendi kılıçlarını
Uygurlara ısmarlarlardı. Çin’in batısındaki demir madenlerini de Uygurlarla Türk Tatarlar işletirlerdi
(Ögel, 1971: 130).
Bunun dışında, Uygurların maden kömürü kullandığı bilinmektedir. Aslında, Türkler milattan çok
önceleri kömürden geniş ölçüde faydalanmışlar, Nursay’da bulunan bakır ocaklarındakı kalıntılardan aynı
çağların madenciliğinde ağaç kömürünün yakıt olarak kullanıldığı anlaşılmakla birlikte Çin kaynakları
Türklerin milattan önceleri demir eritirken maden kömüründen faydalandığını yazmaktadırlar. Altay
Dağları’nda, Berel Nehri’nin döküldüğü yerin yakınlarında bulunan Hunlara ait bir mezarda insan
kemikleri yanında kül ve kömür kalıntılarına da rastlanmıştır (Ögel, 2003: 72). Uygur Kağanı Bayan
Çur’un bitiğinde Kömür Dağı’ndan bahsedilerek ‘‘Kögürde Kömür tagta Yar ögüzde’’(Kögür’de, Kömür
Dağı’nda , Yar İrmağı’nda) şeklinde bir ifade geçiyor (Ercilasun, 2007: 216). Hüseyin Namık Orkun,
bunu Uygur devleti başkentinin kurulduğu Karakurum ötesindeki bir dağ olarak tanıtıyor (Orkun, 1994:
910). Uygur ülkesine gelen Çin elçisi Wang-Yen-te şöyle diyordu: “Ağzında alev ve dumanlar çıkan
dağın eteklerinde siyah taşlar ve kumlar bulunurdu. Uygurlar bu sıyah taşları alarak ocaklarında
yakarlardı.” (Ögel, 1971: 132). Madencilik sahasında kazandığı gelişmeleri göz önüne alan İbrahim
Kafesoğlu da Uygurları, mahir maden(altın,bakır, maden komürü) işçileri olarak tavsif ediyor (Kafesoğlu,
2004: 316). Anlaşılıyor ki, milattan önceki çağlardan itibaren Türkler, kömür madenlerini elde ederek,
gündelik yaşamında ve maden dökümcülük sahasında geniş mıkyasta kullanmakla sanat ve endüstrinin
başlıca bir vasıtası durumuna getirmişlerdi. Anıl Çeçen de Uygurların madencilik tarihi ve demirciliğin
Uygurların iktisadî, sosyal ve kültürel bakımından kalkınmasına gösterdiği etkileri şöyle özetliyor :
‘‘Milattan sonra birinci yüzyıldan sonra da Uygurlar bakır, demir, kömür, gümüş ve altın eriterek
işlemişlerdi. Taklamakan Çölü araştırmalarında demir tavlamak için yapılan maden ocakları bulunmuştur.
Kuçar’da ise bakır ve gümüş dökmek için yapılmış olan kazanlar ele geçirilmiştir. Kuçar kenti
yakınlarında Uygurların işlettiği bir de kömür madeni bulunmuştur. Kömür işletmesini bilen Uygurlar
bunun ateşi ile diğer madenleri eriterek silah, kazma, kürek, balta, çapa gibi malzemeler de yapıyorlardıç
demircilik ve bakırcılığın yanısıra kuyumculukta da ileriydiler. demircilik işlerinin gelişmesiyle Uygur
Türklerinde tarım ve sulama teknikleri de gelişmiştir. Doğu Türkistan’da önemli sayıda sulama kanalları
yapıldı.’’(Çeçen, 2007: 170-171)
Kısacası, bütün bu bilgilerden şu sonucu çıkarabiliriz ki, dünya madencilik tarihinde demir
madenlerini bulmak ve işlemek ilk olarak Türklerin zihniyeti ile Orta Asya’da ortaya çıkmıştır. Tarihi
milattan önceki 2. bin yılların başlarına kadar giden bu sanayı, aynı dönemden itibaren Orta Asya’dan
dünyanın dört etrafına yayılmaya başlamıştı. Sonraları Hunlar, Göktürkler ve Uygurlar döneminde bu
sanayı daha gelişme gösterip, Türkleri komşularının karşısında büyük ve güçlü bir millet olma şansına
kavuşturmuştu.
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OSMANLI DÖNEMİ PADİŞAH PORTRELERİNİ RESMEDEN MİNYATÜRLERDE TASVİR
EDİLEN YASTIKLAR
Yrd. Doç. Dr. Zeynep BALKANAL
Özet: Minyatür, çok ince işlenmiş ve küçük boyutlu resimlere ve bu tür resim sanatına verilen addır. Osmanlı
minyatürleri o dönemin kültürel ve sosyal açıdan geçmişten günümüze önemli belgeleridir. Osmanlı
döneminde 16. yüzyıldan beri süregelen bir padişah portreciliği geleneği vardır. Padişahlar portrelerini portre
albümlerinde minyatür tekniğinde yaptırmışlardır. Minyatürler incelendiğinde, Osmanlı dönemi el sanatlarını
uygulayan saray ustalarının teknik, renk, motif, kompozisyon bakımından belirli bir üslup geliştirdiği dikkati
çekmektedir. Padişahlar portrelerinde çoğunlukla yaslandıkları bir yastıkla birlikte resmedilmişlerdir. Bu
yastıklar padişahların resmedilmesinde kullanılan geleneksel kalıbın da ayrılmaz bir parçasıdır. Ayrıca
padişahların üzerlerine giymiş oldukları kıyafetler, yaslanmış oldukları yastıklar ve üzerlerine oturmuş
oldukları halıların desenleri dönemin zevkini ve sanat anlayışını yansıtmaktadır. Çalışmanın amacı, padişah
portrelerindeki yastıkları şekil, desen, motif, renk ve kompozisyon açısından incelemektir. Bu amaç
doğrultusunda kaynak tarama yöntemiyle oluşturulan araştırma kapsamında bulunabilen minyatür örnekleri
incelenmiş ve padişah portrelerindeki yastıklar şekil, desen, motif, renk ve kompozisyon açısından ele
alınmıştır.
Anahtar Kelimeler: Osmanlı, minyatür, yastık, dokuma, süsleme sanatı.
The Pillows Depicted in the Miniatures Painted as the Sultan Portraits in Ottoman Period
Abstract : Miniature is the art of painting worked very finely as small sized paintings. Ottoman miniatures
are significant documents from the past to the present time in social and cultural senses in that period. There
had been a tradition of Sultan portrait painting since 16th century in Ottoman period. Sultans made their
portraits drawn with the technique of miniature in portrait albums. Upon detailed examination of miniatures,
it is striking that the palace artists applying the handicraft arts in Ottoman period developed a certain style in
terms of technique, colour, motive and composition. In their portraits, Sultans were mostly depicted with a
pillow on which they leaned. These pillows are an indispensable part of the traditional cliché used in the
depiction of Sultans. In addition, the designs of the clothes Sultans wore, the pillows they leaned and the
carpets they sat on reflect the taste and sense of art in that period. The purpose of the study is to investigate
the pillows in the Sultan portraits in terms of shape, design, motive, colour and composition. In this sense, the
miniature samples that was obtained within the context of the research that was formed through literature
review were investigated and the pillows in the Sultan portraits were examined in terms of shape, design,
motive, colour and composition.
Keywords: Ottoman, miniature, pillow, weaving, art of decoration

Giriş
Genel tanımlamayla yazma eserlerde anlatılan olayları görselleştirmek üzere yapılan kitap
resimlerine minyatür denilmektedir (Mahir, 2004: 15). Ortaçağ Avrupa’sında el yazması kitapların bölüm
başlarındaki ilk harfler “minium” denilen maden kırmızısı (sülüğen) ile boyanıp süslenirdi. Daha sonraları
kitapları süslemek için yapılan resimlere de bu ad verilmiştir. Minyatür kelimesinin Türkçe’de, Arapça’da
ve Farsça’da bir karşılığı yoktur. Türk dünyasında eskiden beri minyatüre nakış, nakış yapana da nakkaş
denilmiştir (Binark, 1975: 35).
İslam Ansiklopedisinin minyatür maddesinde ise, “İslam sanatında minyatüre "tasvir", minyatür
sanatçısına "musavvir" veya "nakkaş" adı verilmiştir. Metni açıklamak amacıyla kitap sayfalarına veya
bir albüm içinde toplamak için tek yaprak halinde suluboya ve altın, gümüş yaldızla yapılan minyatürler,
ışık gölge oyunlarıyla derinlik duygusu kazandırılmayan küçük boyutlu resimlerdir” ifadesi kullanılmıştır
(Mahir, 2005:118).
Minyatürün kökeni, Batı’da Antik Çağ’a, Doğu’da ise İslâm öncesi dönemlere kadar inmektedir.
İslâm dünyasında, Selçuklu, Moğol, Memlûk, Celayirli, İncu, Muzafferi, Timurlu, Türkmen, Safevî ve
Osmanlı egemenliğinde gelişen minyatür sanatı 13-19. yüzyıllar arasında (el yazmalarında) egemen resim
türü olarak karşımıza çıkmaktadır (Renda, 1997: 1262).
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Selçukluların Anadolu'ya yerleşmeleri ve büyük bir imparatorluk kurmaları ile birlikte minyatür
sanatı da gelişmiş, hükümdarlar ve Mevlana’nın desteği ile dönemin diğer sanatsal faaliyetleri arasında
önemli bir yer edinmiştir (İnal, 1995: 49).
Anadolu Selçukluları’na ait nakışlanmış ender el yazması kitaplardan en önemlisi Varka ve
Gülşah’tır (Tansuğ, 1997: 108). Minyatürün Osmanlı Döneminde önem kazanması ise sanata ve resme
düşkünlüğü ile tanınan Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul’u fethinden sonra olmuştur. Gerçek yükselişini de
başta Osmanlı padişahları olmak üzere yüksek rütbeli devlet adamlarının da desteğini alarak 16. yüzyılda
yaşamıştır (Çağman, 1982: 80). Bu yüzyılda Süleymanname, Şemail-i Ali Osman, DerBeya-ı Menazil-i
Seferi-i Irakeyn, Surname-i Muradiye, Siyer-i Nebi gibi ünlü el yazmaları tasvirde etki kaynaklarının
özümsendiği özgün bir senteze yani tipik Osmanlı niteliklerine sahip çıkmıştır. Bu yüzyıldan önemli üç
büyük nakkaş adı, Nigâri, Matrakçı Nasuh ve Osmandır (Tansuğ, 1997: 108).
Osmanlılarda padişah portreciliği, 15. yüzyılda resmi tarih yazımı ile birlikte başlar. Zira padişah
tarafından yazdırılıp resmettirilen, Osmanlı’nın geçmişi, devlet örgütlenmesi ve sosyal yaşamı hakkında
görsel bir belge olma özelliği taşıyan bu tarihi konulu yazmalarda, minyatürler, sadece olayları değil aynı
zamanda padişahların fizyonomilerini de en doğru şekilde yansıtarak, Osmanlı resim sanatında padişah
portreciliğinin ilk adımını oluşturmuşlardır (Renda, 1999: 12).
Osmanlı sarayında ilk padişah portresi albümü Kıyafetü’l-İnsâniyye fî Şemâili’l- Osmâniyye olup
III. Murad döneminde hazırlanmıştır. 1579 yılında yazılmış olan eserin metni, dönemin ünlü şehnâmecisi
Seyyid Lokman Aşurî tarafından yazılmış, eserin içerisinde yer alan padişah portreleri ise dönemin
önemli nakkaşlarından Nakkaş Osman tarafından yapılmıştır. Nakkaş Osman’ın bu portreleri, Osmanlı
padişah portreciliğinde klâsik denilen portre kalıplarını oluşturmuş, bu portreler ile birlikte, ilk kez bir
Osmanlı padişah portre ikonografisi oluşturulmuştur. Bu eserde her padişah için oluşturulmuş ikonografik
kalıp, daha sonraki sanatçılar tarafından da kullanılmıştır (Renda, 1980:417).
Fatih döneminde başlayan padişah portreciliğini Kanuni döneminde sürdüren ünlü nakkaş Nigârî,
yalnızca Kanuni ve Barbaros gibi ünlü Türk büyüklerini portrelemekle kalmamış, dönemin Avrupa'sının
iki büyük kralı 1. François ve V.Karl'ı da (Şarlken) resimlemiştir. Bu yabancıların portrelerini çizerken,
saraya ulaşan Avrupa kökenli oyma baskılardan esinlenmiş olduğu anlaşılan Nigâri, yapıtlarında kökeni
Batı resmine dayanan 3/4 profil ve tam profil kullanırken, Doğu resim geleneğinin daha çizgisel tasvir
biçimini de yaşatmıştır (http://dolusozluk.com/?i=125199).
Nakkaş Osman'ın Osmanlı minyatürünün klasikleşmesinde oynadığı rol, portrecilikte de kendini
gösterir. Osman'ın Seyyid Lokman'la birlikte hazırladığı bir padişah portreleri albümü ilk 12 Osmanlı
padişahının portrelerinin saptanmasını sağlamıştır. "Kıyafet-ül insâniye fi Şemâil-el-Osmâniye"(TSMK)
adı verilen bu 1579 tarihli albümde, o güne değin başa geçmiş padişahların özellikleri anlatılmış ve
resimlenmiştir. Geçmiş dönemlerin padişahlarını resimlemek için çeşitli yabancı kaynaklara da
başvurduğunu belirten Nakkaş Osman'ın, tüm gelenekselliğinin yanında, Batı portreciliğinin Fatih
döneminden beri sızan kimi izlerini de taşıyan portreleri, her padişahı fiziksel ve kişisel özellikleriyle
yansıtmayı amaçlar. 3/4 profilden betimlenen padişahlar, bir yastığa dayanarak otururlar ve ellerinde çoğu
kez bir çiçek ya da mendil tutarlar. Osman'ın bu albümde çizdiği portreler, biçim açısından sonraki
dönemlerde yapılan portrelere şablon oluşturduğu gibi, tüm minyatürlerde padişahlar hangi ortam ya da
olay içinde gösterilirlerse gösterilsinler aynı görünümü, hatta aynı giysiyi korumuşlardır
(http://dolusozluk.com/?i=125199).
İncelenen örneklerde padişah portrelerinde mekân genellikle aynı düzende yerleştirilmiş, padişahlar
yastığa dayanarak resmedilmiştir. Yastık formları sadece portrelerde değil padişahların tahta çıkış
sahnelerinde, av sahnelerinde, sünnet düğünlerinde, bayram kutlamalarında, şenliklerde, elçi, kral ve
prenslerin kabullerini gösteren minyatürlerde de görülmüştür (Fot. 2, 3, 4). Araştırma padişah
portrelerinde görülen yastıklarla sınırlandırılmıştır.
Özellikle Şiblizâde’nin, Timurlu ve Avrupa portre geleneklerini bir arada harmanladığı, gül
koklayan Fatih portresi, sonraki dönem portrelerine bir ön kalıp oluşturması açısından oldukça önemlidir.
Zira bu portrede kullanılan Timurlu ikonografisi, klâsik dönem portreciliğinde de etkisini sürdürmeye
devam ettirmiştir (Necipoğlu, 2000: 30).
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Fot. 1. Fatih Sultan
Mehmed Portresi Kıyâfetü’lİnsâniye fî Şemâ’il ü’lOsmâniye Nakkaş Osman
(Mahir, 2004).

Fot. 2. Mustafa Âli'nin
Nusretnamesi'nde Lala Mustafa
Paşa'nın
sefer
sırasında
yeniçerilere
verdiği
ziyafet
(İslam Ansiklopedisi, 2005:
415).

Fot. 3. Çelebi Sultan
Mehmed’in ölümünün askerden
gizlenmesi-Hünername
(Adım
Adım Osmanlı Tarihi Padişahlar
Albümü 1999: 84).

Padişah portrelerini konu alan minyatürler incelendiğinde kalıplaşmış bir mekân olgusu
gözlemlenmektedir. Nakkaş Osman, Fatih Sultan Mehmed’in portresinde geleneksel kalıplar dahilinde
yastık kullanmıştır. Fatih Sultan Mehmed’in yaslandığı yastığın zemini kırmızı renkte ve üzerindeki
motifler sarı yaldızla boyanmıştır. Yuvarlak formlu motiflerin aralarına yaprak şeklinde küçük motifler
konularak kompozisyon oluşturulmuştur (Fot.1).
Osman Gazi’nin Kıyâfetü’l-İnsâniye fî Şemâ’il ü’l-Osmâniye albümünde yer alan portresinde
yaslandığı yastığın zemini turuncu renkte ve üzerindeki motifler sarı yaldızla boyanmıştır. Yastığın deseni
simetrik biçimde yerleştirilmiş yaprak motiflerinden oluşturulmuştur (Fot. 5). Fatih Sultan Mehmet’in
aynı albümde yer alan portresinde yaslandığı yastığın zemini turuncu renkte ve üzerindeki motifler sarı
yaldızla boyanmıştır. Yastığın deseni hançer yaprağı motiflerinden oluşturulmuştur. Hançer yaprakları
zemine karışık bir şekilde yerleştirilerek kompozisyon tamamlanmıştır (Fot. 6).
II. Selim’in Kıyâfetü’l-İnsâniye fî Şemâ’il ü’l-Osmâniye albümünde yer alan portresinde yaslandığı
yastığın zemini turuncu renkte ve üzerindeki motifler sarı yaldızla boyanmıştır. Yastığın deseni dört
yapraklı yoncaya benzer stilize edilmiş çiçek motiflerinden oluşturulmuştur. Çiçek motifleri zemine
karışık bir şekilde yerleştirilerek kompozisyon tamamlanmıştır (Fot. 7). I. Ahmet’in portresinde
yaslandığı yastığın zemini turuncu renkte ve üzerindeki motifler sarı yaldızla boyanmıştır. Yastığın iki
ucu birbirine sıralı bir şekilde dizilmiş stilize yaprak ve çiçekler, önünde kontur içerisinde irili ufaklı
yaprak motifleri ile oluşturulmuştur. Ortada ise, dört kenarında köşebentler bitkisel bezemelerle
oluşturulmuş, minyatürde çiçek motifinin bir kısmı görünmektedir (Fot. 8).

Fot. 4. Orhan Bey’in
Tahta
Çıkışı-Hünername
(Adım Adım Osmanlı Tarihi
Padişahlar Albümü, 1999:
35).

Fot. 5. Osman Gazi,
Kıyâfetü’l-İnsâniye fî Şemâ’il
ü’l-Osmâniye
(Adım
Adım
Osmanlı
Tarihi
Padişahlar
Albümü, 1999: 33).

Fot. 6. Fatih Sultan
Mehmet, Kıyâfetü’l-İnsâniye fî
Şemâ’il ü’l-Osmâniye (Adım
Adım Osmanlı Tarihi Padişahlar
Albümü, 1999: 121).
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Sultan IV. Murad portresi, Levnî’nin kendi yorumu ile yapmış olduğu, mor zemin üzerine beyaz
altın ile boyanmış ‘lâle’ ve ‘peleng’ motiflerinden oluşmuştur. Kompozisyonda lale motifleri zemine
karışık bir şekilde yerleştirilmiş, aralarına peleng motifleri serpiştirilmiştir (Fot. 9). Kanunî Sultan
Süleyman portresindeki yastık deseni, hançer yapraklarının karışık bir şekilde dizilmesi ile
oluşturulmuştur. Koyu renk zemin üzerine motifler sarı yaldız ile boyanmıştır (Fot. 10).
Osman Gazi portresindeki yastık, turuncu zemin üzerine çintemani desenindeki üç benek ve peleng
motiflerinin karışık bir şekilde yerleştirilmesi ile oluşturulmuştur. Üçlü benekler, sarı yaldız ile peleng
motifleri beyaz yaldız ile boyanmıştır (Fot. 11). Çelebi Mehmed portresinde yastığın zemini kahverengi
tondadır. Sarı yaldızla boyanmış, çiçek ve yaprak motifleri birbirinin boşluklarını dolduracak şekilde
bezenmiştir. Motifler sarı ve beyaz yaldızla meydana getirilmiştir (Fot. 12).

Fot. 8. I.Ahmet Minyatür
Fot.
7.
II.Selim
Suhbat-ül
Ahbar (Adım Adım
Kıyâfetü’l-İnsâniye fî Şemâ’il
Osmanlı
Tarihi
Padişahlar
ü’l-Osmâniye (Adım Adım
Osmanlı Tarihi Padişahlar Albümü, 1999: 239).
Albümü, 1999: 199).

Fot. 10.
Kanunî Sultan
Süleyman, Minyatür: Levni, Kebir
Musavver Silsilename TSM 171020 (http://www.sedefscorner.com
(03.03.2016).

Fot. 9. Sultan IV.
Murad’ın Portresi Minyatür:
Levni,
Kebir
Musavver
Silsilename TSM A 3109 (And,
2002: 159).

Fot. 11. Osman Gazi,
Fot. 12. Çelebi Mehmed,
Minyatür:
Levni,
Kebir Kebir Musavver Silsilenâme,
Musavver Silsilenâme, TSM TSM
(https://tr.pinterest.com
(http://www.turkishculture.org
(03.03.2016).
03.03.2016).

Sonuç
Padişahların betimlendiği minyatürler incelendiğinde, mekânın genellikle aynı tarzda kurgulandığı
görülmektedir. Minyatürlerde mekân; padişahın üzerinde oturduğu yaygı, arkasını yasladığı yastık, arka
plan gibi unsurlardan oluşturulmuştur. Minyatürlerin arka planlarında perdeler, geometrik ve bitkisel
motifler, yazılar görülmektedir.
Bu minyatürlerde padişahlar genellikle dik bir şekilde bir yastığa yaslanmış, başlarında sarıkları,
üzerlerinde kaftanları ile bağdaş kurarak, iki bacağını bükerek çökmüş ya da bir bacağını bükmüş diğerini
ise yukarıya doğru toplamış yerde oturarak tasvir edilmişlerdir. Tahtında oturarak resmedilen padişahların
portreleri de mevcuttur.
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Bazıları belindeki kemerine sokulmuş bir hançer ile, bazıları ise bir kırmızı karanfili ya da bir
pembe gülü koklarken resmedilmiştir. Bazılarının ise elinde bir kitap ya da mendil tuttuğu
gözlemlenmiştir.
Padişah portrelerinde görülen yastık örneklerinde renkler, formlar, motifler ve kompozisyonlar
dönemin sanat zevkini ve ihtişamını bize yansıtmaktadır. İncelenen minyatür örneklerinde görülen
yastıklar dikdörtgen ve yuvarlak formdadır. Zemin düz renk, üzerine uygulanan motifler genellikle yaldız
kullanılarak yapılmıştır. Kompozisyonlar incelendiğinde, bitkisel bezemelerin sıklıkla kullanıldığı
yastıkların üzerindeki desenlerin belli bir ölçüye bağlı kalınmadan yapıldığı tespit edilmiştir. Motifler
bazı örneklerde sıralı, bazılarında ise karışık şekilde yerleştirilmiştir.
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TÜRK KÜLTÜRÜNDE, GRİFON FİGÜRÜNÜN HUN TÜRKLERİNDEKİ YAYGIN
KULLANIM ALANLARI İLE SELÇUKLU TÜRKLERİNDEKİ KULLANIM ALANLARININ
KARŞILAŞTIRILMASI
Öğr. Gör. Zeynep Çiğdem ÇENGEL
Özet: Türk kültür araştırmalarında coğrafi değişimlerin ve dini inançların farklılık göstermesi kültür içinde
değer kazanan sembollerin anlamlarının, yaşanılan çağ içinde değerlendirilmesi ile anlaşılabilir olmuştur. Bu
çalışmada ele aldığım Hun Türkleri ile Selçuklu Türklerindeki sembollere yükledikleri anlam farkının,
yaşadıkları din etkisinde değişiklik gösterdiğini ve Hunların bozkır hayatı yaşarken yarı yerleşik toplumların
sanat algısını yansıttığını görmekteyiz. Selçukluların yerleşik hayatın ve mimari unsurların içinde grifon
figürüne yapıların koruyuculuğu görevini verdiğini ve bu yapıların bekçileri olduğunu eserlerden
anlamaktayız. Hun Türklerindeki sanatın işlevselleştirilerek, günlük kullanım eşyalarına yansımış olup,
günümüze gelen kalıntılarda küçük ve taşınabilir boyutlarda olduğunu görüyoruz. Hun toplumuna ait mimari
kalıntıları bilmediğimiz için yorumu bu hususi eşyalar üzerindeki figürlerden yapıyoruz. Bu eşyalar daha çok
mezarlara gömülen hususi eşyalardır, büyük boyutlu olanlarını bilmemekteyiz. Selçuklunun zamanımıza
yakın çağda varlık göstermesi eserlerine ulaşmamızı ve incelememizi mümkün kılmaktadır. Hala mimari
eserlerin pek çoğu ayakta olup, açık hava müzelerinde sergilenmekte şehirlerimizi süslemektedir. Eserleri
süsleyen halı, madeni objeler, çini süslemelerin bazıları yurtdışındaki müzelerde bulunsa da eserlerin motif,
figür ve kompozisyon incelemeleri yapılabilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Kültür, coğrafya, din, sembol, eser.
The Comparison Between the Common Usage Areas of Gryphon Figure in Hun Turks and the Usage
Areas of It in Seljuk Turks within the Scope of Turkish Culture
Abstract: Turkish culture and religious beliefs of the geographical shift in research of the meanings of the
symbols in winning culture values differ, It has been understood by evaluating era we live in. I have dealt
with in this study, the Seljuk Turks, Huns of the difference that they upload to the symbols in Turkey, It has
shown that religious influence and change, Hunan of life while living in the steppes, we see that half of the
established society reflects the perception of art. Seljuks had given the task of guarding the structure griffin
figure in the life of residents and we understand the works and architectural elements are the guardians of
these structures. Hun arts in Turkey functionalized, It has been reflected in the articles of daily use, In extant,
and we see that in small portable size. Reviews of architectural remains of Hunan society we do not know we
do the figures on these particular items. This stuff is buried in the private goods more grave, We do not know
that are oversized. Us to achieve our presence felt in the works of our time of the Seljuk era and close
examination makes it possible. Most of the architectural works is still standing, exhibited in the open air
museum decorate our city. Carpets adorning the works, metal objects, some of the decorative tiles in
museums abroad works motifs , figures and composition analysis can be performed.
Keywords: Culture, geography, religion, symbol, work.

GRİFONUN İKONOGRAFİSİ VE SEMBOLİK ANLAMLARI
Grifon adı bir görüşe göre Ortaçağ Latin formlarının birinden, “grypho”, “gryphonem”den gelir ve
grasp yani “yakalamak” anlamında eski Hint-Avrupalılar’a kadar geri gittiği düşünülür. Ayrıca grifon,
gagası gibi “kıvrık” ya da “kancalı” anlamına gelen gryphos kelimesine bağlı olarak Yunan ismi “gryps”
(γρύψ) ile ilişkilendirilir (Leibowitch:1968, s.126-136). Grifon ismini mücadeleci karakterinden bazıları
olan “yırtmak”, “kırmak”, “yutmak” kelimeleri ile ortaya koyar; ona yakıştırılan ”hızlı olan” başlıca
niteliklerindendir (Goldman:1960, s.319-328).
Konuyla ilgili başka bir teori ise bir meleğe (Minns:1913, s113), adını veren Hayat Ağacını
koruyan kanatlı bir koruyucu olan ve grifona benzeyen Orta Doğu “kherub”dan gelen bir kelime
olduğudur (Armour:1995, s.74-80). Tarih boyunca grifonlar ayrıca Tesh-tesh, Monthou, Akhekh, Shedou,
Sefer, Srref, Saget, Shay gibi isimleri ile anılmışlardır (Leibowitch:1968, s.127). Grifonlar koruyucu
özelliklerinden dolayı “altın koruyucuları” olarak da isimlendirilirler (Tekçe:1993, s.113). Korku ve
dehşet, grifonu betimleyen diğer kelimelerdir.
M.Ö. IV. binyılda Mezopotamya’da kuş benzeri yaratıklar ikonografide ve kozmolojide yeni
semboller, yeni elemanlar olarak görülmeye başlar. Bu ikonografik elemanlar içinde özellikle iki ya da
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birkaç hayvan bölümünden oluşan kanatlı figürler ön plandadır. Bu çerçeve içinde grifon tasvirleri dikkati
çekecek kadar çok sayıda yer almaktadır.
Fantastik hayvanların üsluplandırılmasına bakmak için yırtıcı hayvanların ve onların stilize edilmiş
örneklerinin gözden geçirilmesi gerekir (Gryaznov, s.198). Hayvanın ibiği, kulağı, boynuzu, bele kadar
inen yelesi, pençesi ve kanatları fantastik hayvanlar için önemli özellikler arasındadır
(Perevodçikova:1994, s.48). Bunlar birkaç yırtıcıda görülen özelliklerin ve buna bağlı güçlerin tek bir
hayvanda ya da merkezde toplanmasıdır. Örneğin yırtıcı kuşun kancalı sivri gagası ve keskin gözleri ile
aslanın başı, gövdesi ve kulakları bir hayvanda toplanabilir (Rostovtzeff:1922, s.194). İşte bu yüzden
fantastik hayvanlar üzerlerinde taşıdıkları arttırılmış güçleri ile belki de doğadaki hayvanlardan daha
değerli idiler. Çünkü fantastik hayvanlar gerçek hayatta olan hayvanların özelliklerine sahiptir ama aynı
zamanda insanların hayal gücünün ya da sahip olmak istedikleri gücün sanata yansıtılmasıdır. Başka bir
deyişle fantastik hayvanlar soyut ile somut arasındaki (Mülayim:1999, s.159) ince çizgide durmaktadır.
Tarih öncesi dönemdeki grifon betimleri farklılıklar gösteren iki üslupla; bozkır üslubu ve yerleşik
üslup ile karakterize edilebilir. Diğer bütün gerçeküstü hayvanlar gibi Yakın Doğu’da yoğun biçimde
varlık gösteren grifonların devamlılığını bir yandan bozkır topraklarında (Jettmar, s.35-134) Güney Rusya
ve Macaristan’da (Ligeti:1970, s.206) diğer yandan Anadolu topraklarında, Ege, Miken, Yunan, Bizans
sanatında vb. görebiliriz (Rostovtzeff:1922, s.193).
Türk Sanatında Grifon motifi de gerçeküstü hayvanlar dünyasında ayrıcalıklı bir yere sahiptir.
Grifon, aslan benzeri bir yırtıcının gövdesine, kartal kanatlarına sahiptir; baş kısmında kıvrık gaga, göz ve
kulaklar bulunur. İki tip grifon daha vardır; kartal-grifon ve aslan-grifon. Kartal-grifonlar kartalın
gövdesine ve kanatlarına sahiptir, kıvrık gagalarının yanı sıra başlarında ibik, yele ve kulak
bulunmaktadır. Aslan cinsinden bir yırtıcının gövdesine sahip aslan-grifonlar da kanatlıdır, başlarının
üzerinde boynuz yer almaktadır. Sembolik anlamda inançların sonucu olarak ortaya çıkan grifon
koruyuculuk ve kötü ruhları kovan başlıca özelliği ile birlikte uğur getiren, baharın müjdecisi, şifa veren
ve uzun ömürle ilişkilendirilen fantastik bir hayvandır. Dünyevi ve siyasal gücü temsil eder.
Dik kulakları dikkati, açık kanatları çevikliliği, hızı, hakimiyet gücünü ve belki de bağımsızlığını,
aslan özellikleri de cesareti ve yine hızı betimler. Göğün hakimi, sonsuzluk sembolü kartal ve yerin kralı
aslan özelliklerini taşıyan grifon başka bir görüşe göre, kartal olarak imparatorun, aslan olarak halk
gücünün işaretidir. Bununla bağlantılı biçimde hanedanlık ongununda bir boyun önderi ya da hükümdarın
ruhunu simgeliyor olabilir.
Türk Sanatı zorlu coğrafi ve iklim koşulları içinde doğmuştur. Geniş bozkırlarda insanlar
kendilerini doğa şartlarına, düşmanlara ve varlığını hissettikleri görülmeyen bazı kötülüklere karşı
savunmak zorunda kalmışlardır. Duydukları korkudan kurtulmak için sığındıkları önemli güçlerden biri
hayal dünyalarında geliştirdikleri gerçeküstü hayvanlardır.
Asya’nın ilk bozkır imparatorluğunu kuran Hun Türkleri hakkında ilk yazılı kaynaklara Çin
yıllıklarında rastlanır. Çin kaynaklarında Hiung-Nu olarak bilinen Hunlar’dan ve onların Çinliler ile olan
ilişkilerinden bahsedilmektedir (Aslanapa:2002, s.42). Bu bilgiler sayesinde Hunlar’ın ataları ve diğer
Proto-Türk topluluklarının çok erken dönemlerden beri Türk sanat üsluplarını oluşturdukları ve
sanatlarında kendilerine has yorumlar yaptıkları anlışılmaktadır (Çoruhlu:1998, s.42).
Hunlar’ın sahip olduğu önemli eserlerin hemen hepsi Pazırık, Noin-Ula, Şibe, Katanda, Tüekta,
Başadar, Berel ve Ak-Alaha gibi kurganlarda yer almaktadır. Bunlar Moğolistan, güney Sibirya ve
Ordos’ta bulunmaktadır (Rudenko:1970, s.26). Hunlar bu dekoratif ve sembolik sanatı uygularken ahşap
oyma, aplike, dokuma gibi çok çeşitli teknikler kullanmışlardır. Hunlar’ın ahşap üretimde ne kadar
gelişmiş oldukları açıkca ortadadır. Hatta ahşap eserlerin bir kısmı heykel olarak düşünülebilir. Örneğin at
koşum takımlarında karşımıza çıkan grifonların bazılarının kafası monte edilmek üzere tasarlanmıştır ve
küçük heykelcikleri anımsatırlar. Ahşap eserlerin çoğu gümüş ya da altın yaldız kaplıdır ve alçak
kabartma olarak sedir ağacından oyulmuştur (Gryaznov, s.194-196). Ayrıca Ukok Platosu’nda ortaya
çıkarılan soylu bir kadın sayesinde erkeklerin yanısıra kadınlara da değer verildiğini belirtmemiz
mümkün olmaktadır (Çoruhlu:1998, s.45). Bu soylu kadın ve soylu erkeğin gövdelerinde yer alan
dövmelerde grifon görünümlü hayali varlıkların figür olarak yer alması bu varlıkların yaşarken ve
öldükten sonra bedenlerinin korunacağına inanmaları ile ilişkilidir. Hun Türklerinin bozkır hayatında ata
verdikleri değer de çok yüksektir atlarının grifondaki hız ve çeviklik özelliğini taşıması ve güçlü olması
için at koşum takımlarına ve eğer üzerindeki dokumalara çokça grifon tasviri işlemişlerdir. Bu eserler
bozkır hayatı içindeki şartlar gereği taşınabilir ölçülerde olup, öldükten sonra kişinin mezar odasına kendi
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eşyaları ile atının malzemeleri konulmuş ve günümüze kadar gelmiştir. Dönemin dini inançlarıyla
grifonun gücü ve koruyucu etkisine inanmak örtüştüğü için hemen hemen her eşya yüzeyinde farklı
tekniklerle var olmuştur.

Resim 1. Eyer kaplaması Pazırık Hermitage Müzesi St. Petersburg.

Batı Türkler (Hunlar)’ın batıya olan ilk göçleri M.S. 93 yılında Batı Türkistan’a doğru olmuştur.
Daha sonra Volga bölgesine ulaşmışlar, gelişmiş sanat seviyelerini Şipovo ve Çariçin kurganları ile
kanıtlamışlardır (Çoruhlu:1998, s.132). M.S. 370-375 yıllarında İdil Nehri’ni geçerek Karadeniz’in
kuzeyine doğru hareket etmişlerdir. Bu tarihler Kavimler Göçü’ne denk gelmektedir. Yine bu tarihlerde
Urfa’ya kadar ilerlemişlerdir (Baştav: s.853).
Avrupa Hunları yaptıkları bu seferlerle Doğu Avrupa’nın yapısında dikkate değer değişikler
yaratmıştır; Avrupa’ya kültürel, politik ve sosyal yönden etkiler taşımış, Avrupa’daki çeşitliliği
zenginleştirmiştir. Beraberlerinde getirdikleri sanatsal özelliklerden biri maden sanatına uyguladıkları
“polychrome” tekniği olmuştur (Wolfram:1985, s.68).
Yaklaşık olarak 441 civarı Karpat ve Macaristan’da yer alan Pannonia’yı istila eden Avrupa
Hunları bu çevrede takı, levha, kazan ve kaplardan oluşan değerli sanat eserleri üretmişlerdir. Ayrıca
altın, gümüş ve tunç gibi (Esin:1978, s.77) çeşitli madeni eserler, metal levhalarla kaplı eyerler, ok, yay,
mızrak gibi silahlar, keramik ve cam kaplar da ele geçirilmiştir.
Takı, levha ve kemer tokaları üzerinde grifon motiflerini izlemek mümkündür. Sözü edilen eserler,
tarihi ve etnik sürecin en iyi yorumlarını yansıtır (Wolfram:1985, s.69). Bu buluntular arasında SegedinNagyszeksos ve Csongrad mezarları ilk sırayı alır (Çoruhlu:1998, s.132-134) Nagyszeksos Hazinesi
kıymetli taş ve ziynet eşyaları ile birlikte, Tuna bölgesinde bulunan en değerli eserleri barındırmaktadır
(Baştav, s.883).
Türkler büyük göçler yaparak zaman zaman farklı bölgelere uzun süreli yerleşerek imparatorluklar
kurmuşlar ve eserlerini mimari yapılar üzerinde oluşturmaya başlamışlardır. Büyük Selçuklular XI.
yüzyıldan itibaren Orta Asya’da önemli olmaya başlamışlardır; Bu imparatorluğun temeli Horasan’da
atılmıştır. Doğu Türkistan’dan İran, Afganistan, Anadolu ve Arabistan Yarımdası’na kadar olan
topraklarda varlık göstermişlerdir (Yazıcı:2002, s.205-Atalay, s.243).
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Resim 2. Pazırık Hermitage Müzesi St. Petersburg.( Ahşap Grifon Başı).

Hun sanatı ile Selçuklu sanatı arasında ortak özellikler vardır. Her ikisinde de bozkır hayatında öne
çıkan hayvan figürleri ağırlıklı yer alır. Hayvan mücadele sahneleri hemen hemen aynı estetik ve kıvrak
çizgilerde oluşturulmuş, doğadaki vahşi hayatı ve tüm doğa hayvanlarını konu alır. Her iki sanat algısında
da ortak efsanevi yaratık grifondur. Bunların dışında Selçukluda sren, sfenks, zümrütüanka kuşu (simurg),
hüma kuşu, ejder gibi pek çok efsanevi varlık eserlerde süsleme unsuru olarak kullanılmıştır. Bu varlıklar
yapılarda koruyucu güç faktörü olarak yer alır. Bununla birlikte gerçek hayvanlarda ise başta kartal, aslan,
geyik mücadele sahneleri ve hatta bazen insan figürüde sanat eserlerini süslemiştir.
Zamanla çini ve sırlı tuğla kullanımında ilerlemişlerdir. Keramik alanında çok çeşitli teknik ve
süslemelere sahip olan Selçuklular bitkisel motiflerin yanı sıra Hayvan Üslubu özellikleri yansıtan
tasvirlere de yer vermişlerdir. Dini törenlerde, savaşta ve günlük hayatta kullanmak üzere madeni eserler
üretmişlerdir. Bu madeni eserler üzerinde aslan, tavşan, tilki gibi gerçek hayvanlarla birlikte grifon,
sfenks gibi gerçeküstü hayvanlar da kullanılmıştır (Erginsoy:1978, s.128). Bunlardan başka geometrik,
bitkisel motifleri ve yazıyı dekoratif unsur olarak sanatlarında göstermişlerdir (Çoruhlu:2000, s.54).
Anadolu Selçuklu Dönemi’nde özellikle XIII. yüzyılda cami, türbe, kervansaray gibi önemli
mimari eserler üretilmiştir (Ögel:1989, s.4-10). Bu dönemde mimaride olduğu gibi el sanatlarında da
önemli eserler ortaya çıkmıştır; mimariye bağlı süsleme, çini, keramik, maden, cam, oyma, hat, tezhip,
dokuma ve daha pek çok alanda güzel ve değerli örneklerle karşılaşmamız mümkündür. Tüm bu eserler
üzerinde kaynağını İslamiyetten önce Orta Asya Türk sanatından alan grifon, kartal, aslan gibi motiflerin
yanı sıra insan, bitki, geometrik figürler başarı ile uygulanmıştır. Hayali varlıklar, mimari eserin
korunacağı tılsımı olduğuna inanılarak yapının farklı yerlerinde çini süslemelerde yada yapı dışındaki taş
kabartmalarda estetik ve sanatsal bir formda nakşedilmiştir. Selçuklu sanatı resimden ve figürden yana
oldukça zengindir. Orta Asya coğrafyasındaki sanat algısının Anadoluya uzantısı olmuş ve İslam ile
oldukça uyumlu bir sentez oluşturmuştur.
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Resim 3.Selçuklu Kubadabad Sarayı Çinileri (Kanatlı Grifon Figürü).

Orta ve İç Asya’da yoğun olarak varlık gösteren Türkler’in ana hatlarıyla vermeye çalıştığımız
tarihsel süreç ve coğrafya içinde, Çoruhlu’nun belirttiği gibi, Proto-Türk Dönem’de büyümeye başlayan
sanat unsurları, Hun Devri’nde ortak özellikler kazanmış, Göktürkler’de gelişmeye devam etmiş;
Uygurlar’da ise evrenselliğe ulaşmış, Avarlarla dünyaya açılmıştır. Türkler’in İslamiyeti kabulü ile ortaya
çıkan yeni sentezlerin Türk sanatının kendi yorumu ile birleşerek Anadolu Türk sanatı ile doruk noktasına
varmış olduğu belirtilebilir. Türkler ilk ortaya çıktıkları Altay ve Orhon bölgelerinden doğuda Çin’e,
güneyde Hindistan’a ve batıda Viyana’ya kadar ulaşmışlardır (Glück:1941, s.151-152).
Sonuç olarak Türk sanatı uygulama teknikleri çeşitliliği ile oldukça zengin eserlerin verildiği, her
coğrafya ya uyum sağlayabilmiş kültürel zenginliğin yansımaları ile yüzyıllar boyu süregelmiştir.
Günümüzde batı etkisinde eserlerin oluşturulmasının yanında zengin çeşitliliğe sahip geleneksel
eserlerimizinde köklerimizi yansıtan örnekleri yapılmaktadır. Ancak Grifon figürüne yüklenen anlamlar
unutulmuş geçmişteki tılsımına artık inanılmamaktadır. Müzelerde yer alan sanat eserleri yaşadığımız çağ
ile geçmiş arasında bağ kurmamızı sağlayarak bize kimliğimizi nasıl yaşadığımızı ve en önemlisi
atalarımızı hatırlatmakta ve anlamaya çalışmamızı sağlamaktadır.
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OSMANLI KLASİK DÖNEM MİNYATÜR SANATININ FELSEFESİNE YÖNELİK BİR
DURUM DEĞERLENDİRMESİ
Öğr. Gör. Züleyha ZOR*
Özet: İnsanlarda büyük beğeni ve haz oluşturan objeye sanat eseri; Bu tür duyarlılığı yüksek olan insanlara
ise sanatçı denir. Felsefe, düşünüş biçimini ele alan, varlığın ve bilginin kavrana bilirliğini araştıran bilim dalı
iken, sanat felsefesi, sanatın ne olduğunu doğal olanakları ve ölçütleri içerisinde ele almaktadır. Genellikle
sanat felsefesi anlamına gelen, Estetik; sanat eserindeki güzellik duygusunu yaratan nesneleri, deneyden
geçirerek görmemizi, keşfetmemizi sağlamaktadır. Türkler uzun bir zaman aralığında değişik coğrafi
bölgelerde çok farklı kültürler ile etkileşim içinde kalmıştır. Türk kültürü ve sanatını besleyen bir inanç
sistemi olarak İslamiyet, Türk Sanatına yön veren bir üst kimliktir. Türk Sanatında genel olarak mimari,
yazma kitap sanatları, edebiyat, musiki ve süsleme sanatlarının belirgin bir şekilde öne çıktığı görülmektedir.
Fakat bu sanatlar içerisinde insanların ruhsal ve fiziksel yönlerini inceleyen sanat dalı minyatür olmuştur.
Belge niteliği taşımasının yanı sıra, yaşanan dönemin felsefesini de yansıtmaktadır. Bu yüzden göze dayalı
sanatların felsefi boyutuna verilecek en iyi örnek minyatür sanatıdır.
Anahtar Kelimeler: Minyatür, Felsefe, Estetik, Türk Sanatı
An Assessment on the Philosophy of Classical Ottoman Miniature
Abstract: Art is forming a great appreciation and enjoyment in humans; having such a high sensitivity that is
called artist. While the philosophy is a branch of science that discussing the way of thinking, searching the
existence and perceptible information, philosophy of art is taken what the art is in consider to its natural
possibilities and criteria. Usually aesthetics that means the philosophy of art; it allows us to discover the
sense of beauty in art by an experimental way. Turkey had been interacted with many different cultures
because of remaining in different geographic regions over a long period of time. Islam as a belief system that
feeds the Turkish culture and art is one of the top identity that shape the Turkish art. Architecture, art of
book, literature, music and decorative arts have been come to the forefront in overall of Turkish art. But
miniature has been studying the mental and physical aspects of people. As well as it has the characteristics of
document, reflects the philosophy of the experienced periods. Miniature will be given as the best
philosophical example of the art based on eye.
Keywords: Miniature, Philosophy, Aesthetics, Turkish Art

Giriş
İnsanoğlu, tarihi boyunca var olan her tür güzelliğin peşinde ve güzeli arama duygusu içinde
olmuş, bu arayışı da sanat eseriyle ortaya koymuştur. Farklı medeniyetlere göre çok değişik biçimde
gelişen sanatın tarifi de tıpkı gelişimi gibi birçok şekilde yapılmıştır. Bize göre; insanın kendini ifade
etme biçimi olan sanat, eşyanın hakikatini aramak ve ipuçları yakaladığında bunları beş duyu organı ile
algılanabilir şekle sokmaktır (www.ktsv.com.tr). Sanat; Karışıklıktan ahenk yaratma faaliyetidir.
Sanat kolayca anlaşılmayan niceliği-çokluğu kolayca anlaşılabilecek bir birliğe dönüştürür
(Boydaş, 2005;5). Gerçekler dünyasındaki obje, durum ve davranıştan zevk vericilik, mutluluk
kazandırıcılık bir veya birkaç kişinin tattığı bir durum olabilir. Evrendeki canlı ve cansız varlıkları renk,
biçim, boyut, oran, konum, işlev bakımlarından kendi isteklerimize göre şekillendiremez ve
değiştiremeyiz. Bazı insanlar heyecan verici saydıkları gerçek obje, durum ve davranışlar üzerinde seçme,
ayıklama, eklemeler yapar müdahale eder yeni kompozisyonlar yaratırlar. Bu tür duyarlılığı yüksek
insanlara Sanatçı, meydana getirilen, insanlarda büyük beğeni ve haz oluşturan objeye ise sanat eseri
denir (Tural; 1999,20).
Sanat eseri bir penceredir. Pencerelerin binalarda dış dünya ile bağlantıyı sağlaması gibi sanat
eserleri de diğer duygularla irtibat sağlar. İnsan bu pencereden baktığında diğer insanların ve kendinden
önce yaşamış kişilerin duygu ve düşüncelerini en dolaysız biçimde görebilir (Özkeçeci; 2007, 16).
Sanat nesnel ve öznel yaklaşımlara göre farklı açıklanmaktadır. Nesnel yaklaşımlarda sanat
toplumsal etkilerle, öznel yaklaşımlar da ise salt bireysellikle yaratılır. Tolstoy, sanatın ortaya çıkışının
bir ihtiyaçtan kaynaklandığını ifade eder. Ona göre “insanın bir zamanlar yaşamış olduğu duyguyu
kendinde canlandırdıktan sonra, aynı duyguyu başkalarının da hissedebilmesi için hareket, ses, çizgi, renk
*
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veya sözcüklerde belirlenen biçimlerde ifade etme ihtiyacından sanat ortaya çıkmıştır” (Ersoy; 1995, 5).
Sanat daha önce düzensiz olana düzeni getirmekle bilim ve felsefenin de temeli olmuştur. Çünkü sanat bir
dereceye kadar önce sisli olanı açığa kavuşturur. Artistik yaratmanın etkisiyle daha önce düzensiz,
dağınık görünen bir evren, seçme, ayıklama ve toplama yardımıyla, organize, düzenli bir mikrokosmoza
dönüştürülür (Boydaş, 2005, 5).
Genel olarak düşünüş biçimini ele alan, varlığın ve bilginin kavranabilirliğin araştırmasını yapan
felsefe, doğal olarak sanatla da ilgilenir. Bu ilgi, “Sanat Felsefesi” anlamını yaratmıştır. En yalın ifade
şekliyle Sanat Felsefesi; sanatın ne olduğunu, sanatın olanaklarını ölçütlerini ele alan felsefe dalıdır.
Sanatçının doğadaki nesneleri taklit etmesiyle ortaya çıkan, kullanılan araçlara göre türleri oluşan bir
disiplindir. Kaynağı ise bilinen, yaşanan tabiî veya düzenlenmiş çevredir. Ressam renk, heykeltıraş kil
veya mermer aracılığı ile nesneleri taklit eder, bu taklit esnasında sanatın yöneldiği varlık ise ya doğaya,
ya insanın oluşturduğu dünyaya ait varlık ve nesnelerdir.
Sanat felsefesinin dayandığı temel konu estetiktir. Estetik kelimesi, Yunanca “aisthesis” veya
“aisthanesthai” kelimelerinden gelir. Duyum, duyular, algı, duygu ile algılamak gibi anlamlar taşır
(http://eodev.com). Estetik kavramını açıklarken haz alınan güzel olan her şey düşünülür ve ifade edilir.
Güzellik, hayal gücümüz ile düşünce gücümüz arasındaki uyum ve bu uyumun bize verdiği çıkarsız
hazdır.
Genellikle sanat felsefesi anlamına gelen estetik, kimi zaman bilim dalı olarak da ifade edilmiştir.
Bilim olarak tanıtılmasının nedeni; güzellik duygusunu yaratan nesnelerin deneyden geçirilerek sanat
yapıtının hazırlık aşaması, “araştırma, inceleme, deneme, etüt, eskiz vb” bilimsel yöntemlerle ortaya
konulması amacıyla çalışmalar yapılmasıdır. Estetik yalnızca güzel olanın bilimi değildir.
Daha kapsamlı olarak dile getirmek gerekirse estetik, insanın çevresinde yatan pratik etkinliği
içinde yarattığı ve gerçekliği yansıtan, sanatta saptanabilen tüm estetik değerlerin zenginliğini araştıran
bilimdir. Bu anlamda estetik, gerçekliğin insanlar tarafından estetik çözümlenmesinin bilimi olarak da
tanımlanabilir (www.karakalemkitabevi.com.tr).
Sanatçı olabilmek için yaşantıyı yakalayıp tutmak onu belleğe yerleştirmek, gerçekleri biçime
dönüştürmek gerekir. Sanat felsefesini; estetik kaygı, güzellik, toplumun aldığı haz ve kabuledişlik,
beğeni gibi temel duygular ve o duyguların en yüksek ifadesi diyebiliriz. Her toplum yaşayış inanç ve
ahlaki normlarına göre çevresinde var olan nesnelerden değişik şekillerde etkilenir ve haz alır. Bu
duyguyu etkileyen ve tetikleyen unsurlar, o toplumun var oluşundan beri çizilen karakteristik özelliklere
bağlıdır.
İnsan, yaratıldığı günden bu yana yaşadıklarından, düşünce ve inançlarından, kısaca varlığından
daha sonra gelenleri haberdar etmek kaygısı taşımıştır. Geleceğe kendinden bir iz bırakmanın en güzel
yolu da sanat eserleri olmuştur. Her medeniyet gücünü simgelemek, kalıcı olmak, gelecek nesilleri
kendinden ve yaşananlardan haberdar etmek, en önemlisi kültürel öğelerini, inançlarını, duygularını ve
diğer değerlerini aktarmak için sanat eseri üretmiştir.
Ortaya çıktığı dönemin hayat tarzını, düşünce biçimini, medeniyet seviyesini ve daha birçok
yönünü yansıtan sanat eserleri, aynı zamanda belge niteliği taşır. Tarih boyunca dikilen anıtlardan ve
ihtişamlı mimari formlarından, küçük kullanım eşyalarına kadar çok değişik biçimlerde ortaya koyulan
eserler, farklı toplumları tanıtmada en değerli belgesel kaynaklar olarak ele alınmıştır.
Türk Sanatı, uzun bir zaman aralığında, değişik coğrafi bölgelerde ve çok farklı kültürlerle
etkileşim içinde heyecan verici bir seyir izler. Türkler, dünya üzerinde çok geniş alana yayılmış ve
gittikleri bölgelerde dönem dönem uzun süreli devletler kurmuş bir millettir.** Bu kadar geniş alana
dağılmalarına ve bazen bulundukları coğrafyada azınlıkta kalmalarına rağmen hem kültürlerini korumayı
hem de geliştirmeyi başarmışlardır. Yayılma büyüdükçe, -özellikle İslamiyet’in kabulü sonrasında- birçok
koldan devam eden fetihlerle değişik bölgelerde Türklerin çeşitli devletler kurmasıyla sanatsal üretim
**

Mayıs 2007 tarihinde kendilerini ziyaret ettiğimiz ve o tarihte Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı olan Prof.
Dr. Sadık Tural’ın sohbetindeki şu önemli ifadeleri paylaşmayı gerekli sayıyorum: “Avrasya dediğimiz coğrafyada kökdeş
olan halklar var. Kökendeş halkların, Çin’den Adriyatik’e kadar geniş bir coğrafyada hem siyasî üstünlüğü olan devletler
kurdular, hem de kendine özgü bir dünya olan sanat ürünleri verdiler. Sizin uğraştığınız minyatür, tezhip ise, Türk soylu
halkların tecrid soyutlama yeteneğini, başarısını göstermesi bakımından önemlidir. Bu açıdan kendine özgü estetik ve felsefe
taşıyan halılar, kilimler bile, Türklerin ulaşılmaz zenginlik sahibi olduğunu gösterir. Üç bin yılı aşan bir zamanda Avrasya
adlı geniş coğrafyada farklı adlar altında ama kökdeş, soydaş halkların insanlığa sunduğu sanat ürünleri de, zanaat ürünleri
de, yeterince araştırılıp değerlendirilmedi.”
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içinden çıkılmaz bir biçimde iç içe geçmiştir. Tüm İslam Dünyası içinde bu sebeple mimari yapıların bile
aidiyeti güçleşir (Özkeçeci; 2007, 199).
Bin yılı aşkın bir süredir Türk Kültürü’nü ve Sanatı’nı besleyen en güçlü kaynak İslam medeniyeti
olmuştur. Bir inanç sistemi olarak İslam, Türklerin İslamiyet’i kabul etmelerinden bu yana hem bireysel
hem de toplumsal açıdan kapsayıcı, bütünleyici, yönlendirici, hepsinden önemlisi sanatın amacını
belirleyen bir üst kimlik olmuştur (www.gulceedebiyat.net/).
Türk Sanatı’nda genel olarak mimari, yazma kitap sanatları, edebiyat, musiki ve süsleme
sanatlarının belirgin bir şekilde öne çıktığı görülür. Batıda yazı bir sanat dalı olarak gelişmediğinden, yazı
ve yazma kitap sanatları, sanat sınıflandırması içerisinde yer almaz ama Türk Sanatı içerisinde göz ardı
edilemeyecek bir gelişme göstermiştir. Başta hat sanatı olmak üzere, tezhip, minyatür ve ebru sanatı
yazma kitap sanatları içinde yer alır. Bilinçli bir tercihle figüratif unsurlardan uzak duran Türk Sanatı’nda
kitap sanatları çerçevesinde mükemmel ebrular yapılmıştır. Bütün bu sanatlar içerisinde insanların ruhsal
ve fiziki yönlerinin ve yaşam biçimlerinin en ince detayına kadar resmedilip betimlendiği minyatür, bir
başka ifadeyle Türk Resim Sanatı, belge niteliği taşıması yönü ile tamamen o ortamda var olan ve
yaşanan âlemin felsefesini anlatır. Bu yüzden göze dayalı sanatların felsefik boyutuna verilecek en iyi
örnek Türk Resim Sanatı (Minyatür) olabilir.
Türk Resim Sanatı’nın günümüze gelmiş bilinen en eski örnekleri VIII. ve IX. yüzyıllara ait olan
ve Turfan bölgesinde Hoço, Bezeklik, Sorçuk gibi Uygur merkezlerinde bulunmaktadır. Uygurların
mabetlerini süsleyen duvar resimleri figürlü işlemelerinin yanında kitap resimleri de vardır. Türklerin
İslamiyet’i kabul etmelerinden önceki devreye ait yazmalardaki bu resimler, Uygur prens ve prensesleri
ile Mani dini ve Uygur rahiplerini canlandırır. Çeşitli kültür ve dinlerin etkili olduğu bir ortamda yapılan
bu resimlerde üsluplar, zenginlik ve farklılık gösterir. İslamiyet’ten sonraki dönemde Türk Sanatı’nda
ortaya koyulan eserler genellikle İslam Sanatı içinde değerlendirilir. El yazması eserlerde metni
aydınlatan, etkisini güçlendiren ve yapıldıkları dönemin özelliğini taşıyan kitap resimleri, doğu
kültüründe önemli bir yer taşır.
İslam Resim Sanatı’nın temeli, ilk güçlü Müslüman devletlerinin kurulduğu Tebriz, Şiraz, Bağdat
ve Herat’ta atılmış, daha sonraları Kazvin, Isfahan, Buhara gibi çeşitli şehirlerde yayılmıştır (http://tugcegul.blogspot.com.tr). Türk hükümdarların dönem dönem büyük katkı sağladığı bu eski merkezler, tüm
süsleme sanatlarında özellikle de resim sanatında, çağları etkileyen ve dilden düşmeyen birer efsane
olmuşlardır. O dönemin Heratlı, Tebrizli, Şirazlı üstatlarının yaptığı resimlerin kendileri kalmasa bile ünü
dilden dile anlatılarak, kitaplarda yazılarak yüzyılları aşmıştır.
Bu dönemlerde resim sanatında atılan temeller konulan kurallar ve uygulamalar yüzyıllar boyu
sürecek Türk Resim Sanatı tarzını doğurmuştur. İslam Sanatı içinde gelişen resim sanatı, bu bütünü
oluşturan farklı kavimlere, kültür çevrelerine yerel faktörlere ve dönemlere göre önemli değişiklikler
gösterir. Bu sebeple bin yıllara uzanan bir birikimi devam ettiren Doğu Resim Sanatı’nın kural ve
uygulamaları mutlaka değişime uğramıştır. Yine de değişmeyen bazı genel geçer kuralları mevcuttur.
Uygur sanatçılarının yüzyıllar boyu devam eden ana kurallara katkısı büyük olmuştur. Selçuklular
vasıtasıyla İslam Sanatı içine giren kompozisyon özellikleri devam edip gitmiştir. Resimlerde belli
kurallara göre kurgulanan kompozisyon şemaları ve figürler yuvarlak yüzlü, çekik gözlü, küçük ağızlı,
uzun örgülü saçlı, Türk tipi hiç değişmeden tekrarlanmıştır. Türk Minyatür Sanatı, ilerleyen dönemlerde
özellikle İran Resim Sanatı içinde büyük gelişme göstermiş ve mükemmel eserler vermiştir.
Herat Okulu, Tebriz Okulu, Kazvin Okulu, Şiraz Okulu, Isfahan Okulu olarak ayrı ayrı üsluplar
geliştiren bu merkezlerde üretilen efsaneleşmiş eserler, Türk Resim Sanatı’nın en seçkin örnekleri
arasında yer alır ve daha sonra kuralları ve yönünü belirler.
Bu resimlerde figürlerin yalnız eni ve boyu vardır, derinliği yoktur. Resimlerde; yöneticilerin
hayatına dair her şey, dini temalar, aşk hikâyeleri, tarihi olaylar, belgesel, didaktik bilimsel çalışmalar vb.
her türlü konu işlenir. Konular, toplumların tercihlerine göre farklılıklar gösterir. Resimlerde en çarpıcı
özellik kullanılan renklerdir. Canlı, pırıl pırıl renkler hiçbir gerçeklik kaygısı taşımadan kullanılır ve
sanatçı özgürce mavi atlar, altın gökyüzü, gümüşten ırmaklar veya pembe dağlar boyar. Bu resimler,
dinamik bir yaşanılmışlığı tabiatı kopya etmeden, yüzeysel ve dekoratif bir anlayışla ele alır. Konuları
çizgisel bir ifadeyle ve canlı renklerle çarpıcı bir biçimde anlatır. Sanatçılar atların yelelerini, kumaş
desenlerini, insanların sakallarını, desenlerini iç mekânın duvar süslemelerini, halı süslemelerini gerekli
gördükleri ayrıntıları en ince detayına kadar sabırla ve mükemmel bir incelikle işlemişlerdir. Konuyu
ayrıntılı bir şekilde resmetmek için duvarlar sanatçıya engel olmaz. Hatta aynı kompozisyonda
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mekânların içi de dışı kadar açık olarak görülür. Bir av sahnesinde veya âşıkların buluştuğu bir sahnede,
ana tema etrafında çok çeşitli konuları resme yerleştirir. Sanatçı küçük bir kitap sayfasına veya bir
murakka levha üzerine hayatın bütün yaşanmışlığını sığdırır. Resmi inceleyen göz her defasında farklı bir
ayrıntıya takılır ve saatlerce inceleyebilir (Özkeçeci; 2007, 156).
Selçuklu dönemi resim sanatının en önemli eseri “Varka ile Gülşah”tır. Eserde Leyla ile Mecnun,
Kerem ile Aslı vb. aşk hikâyeleri ele alınmıştır. Abdül Mümin el Hoyi tarafından resimlenmiştir.
Kompozisyonlar hikâyeyi canlandırmak için çevrede tabiat, kuşlar, çiçekler, dereler, çekik gözlü tipler,
derin manalar anlatırcasına bakışla tasvir edilir. Bu dönemde tıp botanik, astronomi ve mekanik buluşları
içeren bilimsel kitaplar, mesneviler ve hikâyeler resmedilmiştir. Arka planda kırmızı ve mavi gibi
kuvvetli renkler kullanılmıştır. Yüz tipi yuvarlak, çekik gözlü olan figürlerin yer aldığı resimlerde,
mekânlar ve tabiat, fonda sembolik olarak gösterilmiştir.
Osmanlı döneminde ise resim sanatını icra etmek için nakkaşhaneler açılmıştır. Nakkaşhanelerde,
Babanakkaş yönetiminde pek çok sanatçı çalışmıştır. Resim çalışmaları önce Edirne’de sonra İstanbul’da
devam etmiştir. İstanbul’da saray nakkaşhanesinde XIX. yüzyıla kadar çalışmalar sürdürülmüştür.
Minyatürlere başta padişah olmak üzere yöneticiler için hazırlanmış yazma eserlerde yer verilir. Bu
yazma eserlerdeki resimler, devletin gerçekleştirdiği resmi ve dini törenler, geçitler, düğünler,
eğlencelerin yanı sıra sultanların faaliyetlerini, savaşlarını, elçi kabullerini, avlanma sahnelerini ve
hünerlerini anlatan, kale, liman ve şehirlerin topoğrafik bir anlatımla çizildiği şehnameler, şehzadelerin
sünnet düğünlerini anlatan surnameler, gözleme dayalı ve gerçekçi bir ifadeyle çizilmiş belgesel
niteliğindedir.
Osmanlı zamanında Türk Resim Sanatı’nın en önemli eserleri yapılmıştır. Özellikle Fatih Sultan
Mehmet döneminde büyük başarılar sergilenmiştir. 1452’de Edirne’de hazırlanan “Dilsuzname” adlı
edebi eser ile “İskendername” resimleri dönemin giyim, müzik aletleri ve eğlence hayatını yansıtır.
“Cerrahiye-i Hakaniye” resimleri ise çeşitli cerrahi müdahalelerin çizgisel üslupla açık seçik ve yalın bir
biçimde açıklamasıdır.
II. Bayezid döneminde tarihi olayların yazdırılarak kayda geçirilmesi ve resmedilmesi için
“Şehnamecilik” adıyla resmi görevlendirme yaptırılmıştır. Bu döneme ismini yazdıran Matrakçı Nasuh,
içinde insan figürü bulunmayan kent, kale, liman görüntülerinin yer aldığı farklı bir tarz oluşturmuştur.
Daha sonra II. Selim Han zamanında “Şehnamey-i Selim Han” adlı eserde, II. Selim’in babasının ölümü
üzerine tahta çıkışı karşılıklı iki sayfada yapılmış, Topkapı Sarayı’nda paya biçilemez hediyeler sunan
Safevi elçisini kabul edişi halkın coşkusu belgelenmiştir.
16. yüzyılda sarayın nakaşhanesine alınan Nakkaş Osman, III. Murat’ın oğlu Şehzade Mehmet‘in
52 gün 52 gece süren sünnet düğünü eğlencelerini konu almıştır. Sünnet şenlikleri o günkü adıyla At
Meydanı’nda (bugünkü Sultanahmet Meydanı) yapılmıştır. Padişah ve şehzadesi İbrahim Paşa
Sarayı’ndan seyretmiştir. Şenliğe cambaz, hokkabaz, perendebaz gibi marifet ehlinin yanı sıra İstanbul’un
camcısından okçusuna, kebapçısından kumaşçısına bütün esnaf loncaları katılıp hünerlerini
göstermişlerdir. Bu törende olup bitenler Nakkaş Osman tarafından 250 çift sayfa resimlenmiştir.
Daha sonraki dönemde de devam eden resim sanatında XVIII. yüzyılın en ünlü nakkaşı olarak
Levni’yi görürüz. Levni, çeşitli milletten ve meslekten kadın ve erkeklerin figürlü resmini yapmıştır.
Levni’nin en tanınmış eseri iki kopya olarak hazırladığı “Surname”dir. Yine bu eserde III. Ahmed’in
oğlunun sünnet düğünü vardır. Kitapta padişah ve şehzadeler eğlenceleri seyrederken resmedilmiştir.
Levni’nin hazırladığı diğer önemli eser de padişah resimlerinin bulunduğu “Sinsilename”dir. Levni,
Osman Gazi’den III. Ahmet’e kadar tüm sultanların görüntülerini yapmıştır. Bunu yaparken diğer
sanatçılara göre daha realist bir örnek sergilemiştir.
Türk Resim Sanatı, batı resim sanatı tarzından oldukça farklı bir şekilde gelişme göstermiştir.
Yukarıda da bahsedildiği gibi yapılan eserler toplumun genel yaşantısını en üst tabakadan olan saray
eşrafı ile halkın en alttaki zümresi aynı sayfa içinde resmedilmiş, insanların yaşantı ve duygularını, farklı
boyutta sergileyen minyatürler değişik bir haz vermiştir. Doğanın aynen kopyalanması yerine kişinin
istediği gibi renkler ve figürlerle oynayarak klasik olan tarzdan başka bir âlemi seyredercesine ortaya
konulan bu çalışmalar, seyreden her insanı büyülemiştir. Böylelikle sanatta güzel olan beğeni toplayan
eserler minyatür sanatıyla farklı bir felsefik boyut kazanmıştır.
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