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ÖN SÖZ
Tüm dünyada üniversiteler sosyal ve ilmi hayata yön veren en önemli kurumlar
olarak içtimai dokuda yerlerini almışlardır. Toplumun zamana ve zemine bağlı
ihtiyaçlarını iyi gözlemleyen üniversiteler, ortaya koydukları projelerle değişimin
öncülüğünü üstlenmişlerdir.
İsmail GASPIRALI'nın: "Dilde, fikirde, işte birlik" idealinden,
Yahya KEMAL 'in
Dili bir, gönlü bir, îmânî bir insan yığını
Görüyor varlığının bir yere toplandığını
mısralarından ilhamla yola çıkan Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu
(TÜDAS), dünyadaki bilim camiasında Türk Dünyası ile ilgili çalışan bilim insanlarını
buluşturarak bilimsel fikir alışverişini sağlamak, yeni bilimsel araştırma ve tartışmaların
önünü açmak, Türk Dünyası ile ilgili akademik literatürün nitelikli zenginleşmesine
katkıda bulunmak amacıyla ilk olarak 2014 yılında Niğde Üniversitesinin ev sahipliğinde
gerçekleştirilmiştir. II. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu Kazak
Devlet Kızlar Pedagoji Üniversitesi ev sahipliğinde 2015 yılında Almatı'da ve III.
Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu ise Bakü Avrasya Üniversitesinin
ev sahipliğinde 2016 yılında Bakü'de düzenlenmiştir.
Bu sempozyumlarda temel amaç Türk Dünyasını ilgilendiren dil, edebiyat, tarih,
eğitim, kültür, sanat, iletişim, uluslararası ilişkiler, bölgesel sorunlar, işletme, ekonomi,
din, felsefe, sosyoloji, turizm, kadın çalışmaları ve fen bilimleri gibi alanlarda akademik
konuların ve güncel meselelerin tartışılması, karşılıklı deneyimlerin paylaşılması,
araştırma yöntemlerinin belirlenmesi, yeni bilimsel araştırma yönelimleri üzerinde fikir
paylaşımında bulunulması ve gelecekte Türk Dünyasında gerçekleştirilecek ortak
projelere zemin hazırlanmasıdır. Bilimsel etkinliklerin yanında gerçekleştirilen kültürel
etkinliklerle tarihi, dili ve kültürü bir Türk topluluklarının birbirleriyle iletişimlerinin ve
işbirliklerinin artırılarak, bölgede barışa ve huzura katkı sağlanması da hedeflenmiştir.
Geriye dönüp baktığımızda bu hedefleri gerçekleştirme noktasında büyük bir mesafe
katedildiğini görmekten dolayı mutluyuz.
IV. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumunun, 26-28 Nisan 2017
tarihleri arasında Niğde'de, Ömer Halisdemir Üniversitesi (Niğde, Türkiye), Kazak
Devlet Kızlar Pedagoji Üniversitesi (Almalı. Kazakistan), M. Akmulla Başkurt Devlet
Pedagoji Üniversitesi (Ufa, Rusya) ve Bakü Avrasya Üniversitesi (Bakü, Azerbaycan)
işbirliğiyle gerçekleşiyor olmasından, alanında çok büyük bir boşluğu dolduran bu güzel
organizasyona yeniden ev sahipliği yapıyor olmaktan ilimiz ve üniversitemiz adına büyük
bir gurur duyuyoruz.
Bu vesileyle başta hazırladıkları bildirileriyle ilmi dünyamıza yeni bakış açıları
sunan akademik camiamızın kıymetli üyelerine ve sempozyumun organizasyonunda
emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.
Ertan PEYNİRCİOĞLU
Niğde Valisi
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ÖN SÖZ
Bu yıl dördüncüsünü Niğde’de yapmaya muvaffak olduğumuz Uluslararası Türk
Dünyası Araştırmaları Sempozyumu, Üniversitemiz ile Kazak Devlet Kızlar Pedagoji
Üniversitesi (Kazakistan), M. Akmulla Başkurt Devlet Pedagoji Üniversitesi (Başkurdistan) ve Bakü Avrasya Üniversitesi (Azerbaycan) arasındaki kararlı işbirliğinin, ortak
üniversite kurullarının titiz çalışmalarının ve destekleyici kurum ve kuruluşların maddi
ve manevi katkılarının sonucunda gerçekleştirilmiştir. Birincisi yine Niğde’de düzenlenmiş olan Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu’nun Almatı ve Bakü
oturumlarının sonrasında tekrar ev sahipliğini yapma onurunu yaşamaktayız.
İlk yapıldığı 2014 yılında belirlenen amaç ve hedefler doğrultusunda, Sempozyumun her yıl farklı bir bağımsız ya da özerk Türk Cumhuriyeti’nde düzenlenmesi
planlanmış, keza ikinci ve üçüncü Sempozyumlar iki bağımsız Türk Cumhuriyeti’nin,
Kazakistan ve Azerbaycan’ın, sıcak atmosferlerinde gerçekleştirilmiştir. Kazak Devlet
Kızlar Pedagoji Üniversitesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen ikinci Sempozyum bir
başka platformla daha desteklenmiş, ilk kez Almatı’da düzenlenmiş olan Kökümüz Bir
Türküz Festivali, artık Sempozyumun ayrılmaz bir kültürel etkinliği haline getirilerek
gelenekselleştirilmiştir. İlk Sempozyumda belirlenen amaçlara yönelik ilk meyvelerin
alındığı ikinci ve üçüncü Sempozyumların verimli sonuçları Sempozyumun geleceğine
ilişkin umut ve kararlılığımızı beslemiş, IV. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları
Sempozyumu’nun hazırlık çalışmaları işte bu güçlü motivasyonla yürütülmüştür.
Türk dünyası çerçevesinde bilimsel çalışmalarını yürüten ve araştırmalarını yönlendiren bilim insanları, bu minvalde hem akademik çalışmalarını ortak bir platformda
değerlendirmekte hem de gelecekte birlikte çalışma imkanlarını geliştirme zemininde
buluşmaktadırlar. Sempozyum oturumlarında temelleri atılan işbirliklerinin artması,
tarafımızdan büyük bir sevinçle karşılanmaktadır.
Değerli bilim insanlarının Türk dünyasına ilişkin kültürel, sosyal, siyasi, iktisadi
ve diğer konulardaki gelişme düzeyinin artırılmasına, ikili, çok taraflı ya da bölgesel
sorunların çözümüne dair alternatiflerin sunulmasına yönelik bilimsel üretimlerini paylaşmak, bu Sempozyumun amaçlarından biridir. IV. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu Bildiriler Kitabı, işte bu bilimsel üretimin geleceğe birikim olarak aktarılması hedefiyle hazırlanmaktadır.
IV. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu’na ilgi gösteren ve
değerli çalışmalarıyla bu birikimin oluşmasına katkıda bulunan tüm bilim insanlarına,
Sempozyumun amaçlarına uygun şekilde yürütülmesi için gerekli çalışmaları ciddiyetle
yürüten ortak üniversitelerimize, maddi ve manevi katkılarıyla Türk dünyasının bilimsel
ve kültürel buluşmasını destekleyen kurum ve kuruluşlara teşekkürlerimi ve saygılarımı
sunarım.
Prof. Dr. Adnan GÖRÜR
Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü
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IV ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ТҮРКІ ӘЛЕМІ ЗЕРТТЕУЛЕРІ СИМПОЗИУМЫНА
ҚАТЫСУШЫЛАРҒА
Ататүрік аңсап, Алаш көсемдері
Әлихан Бөкейханов, Ахмет
Байтұрсыновтар арман еткен, Мағжан ақын жырлап өткен түркітілдес елдердің
бірлігі бүгінгідей жаһандану заманының толқымалы ауытқуларына қарамастан,
түбі бір түркі жұрты бір шаңырақ астына жиналуда. Көне Күлтегін ескерткішінде
жазылған: «Бек ұлдары – құл болмасын, пәк қыздары – күң болмасын» деп, Көк
Тәңірге сыйынып, төртеуін түгендеген көне түріктің көк семсерлі батырларының
үкілі үміті үстіміздегі жиырма бірінші ғасырда көш бастаған билеріміздің, ел
басқарған даналарымыздың кемеңгерлігі арқасында түзеліп келеді.
Түркі бауырларымыздың ынтымақтастығы бағытындағы тың бастама
Қазақстан Президенті, әлемдік аренадағы белді саясаткер, бүгінде бітімгерлік пен
келісімнің, өзара түсіністік пен әріптестіктің жайлы мекеніне айналып отырған
мемлекеттің көшбасшысы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың тікелей ықпал
етуімен сәтімен жүзеге асып, келелі істер атқарылып келеді. Қазақстан
Республикасының тәуелсіздік алған жиырма бес жылының ішінде түбі бір
түркінің біртұтастығына негізделген бірқатар халықаралық іргелі ұйымдар
дүниеге келіп, Түркі мәдениеті және өнерін бірігіп дамыту жөніндегі
халықаралық ұйым – ТҮРКСОЙ, Түркі мемлекеттері мен қоғамдардың достық,
бауырластық және ынтымақтастық құрылтайы, Түркі әлемінің социологтар
конгресі, Түркітілдес жаңалықтар агенттіктерінің бірлестігі, Түркітілдес
мемлекеттер ынтымақтастығы кеңесі саммиттері т.б. бұл бағытта келелі істер
атқаруда. Өткен жылы Әзербайжанның Шеки қаласында өткен ТҮРКСОЙ
халықаралық ұйымы тұрақты кеңесінің XXXIV отырысында көне Түркістан
шаһары түркі әлемінің 2017 жылғы мәдени астанасы болып жарияланып, бұл
шешімді ТҮРКСОЙ-ға мүше елдердің мәдениет министрлері, Түркі кеңесі,
Түркітілдес мемлекеттер Парламенттік Ассамблеясы мен Халықаралық Түркі
Академиясының өкілдері бірауыздан қабылдағандығы мәлім. Осылайша
Түркістан елордамыз Астана мен Түркияның Ескишехир, Түркменстанның
Марысы, Әзербайжанның Шеки қаласынан кейін, мәртебеге лайық бесінші шаһар
атанып, биылғы жылы киелі Түркістан қаласында наурыз мерекесі қарсаңында
«Түркістан – Түркі әлемінің мәдени астанасы» бағдарламасы аясында Қ.А.Ясауи
атындағы Халықаралық Қазақ-Түрік университетінде өткен «Түркістан және
Түркология» атты Халықаралық ғылыми-теориялық конференция, түбі түркі
тілдес халықтар театры, опера, цирк, би, сатира, дәстүрлі өнер және анимациялық
фильмдердің фестивалі, ақындар айтысы, түркі мемлекеттері әйелдерінің форумы,
түркі әлемі журналистерінің форумы, суретшілердің кездесуі, қолөнер
шеберлерінің фестивалі, әдеби журналдар редакторларының конгресі, ақынжазушылармен кездесулер әлемдік деңгейдегі тәрбиелік те, танымдық та маңызы
зор резонансты іс-шаралар болды.
Президентіміз
Нұрсұлтан
Әбішұлы
түркітілдес
мемлекеттердің
ынтымақтастық кеңесінің үшінші саммитінде: «Түркі әлемінің қанына сіңген
төзімділік, имандылық, адамгершілік қасиеттерін кеңінен насихаттаған жөн.
ТҮРКСОЙ, Түркі академиясы, Түркі мәдениеті мен мұрасы қорының жұмысына
белсене атсалысу керек. Білім мен тәжірибе алмасу, түркологтарды бірлесе
даярлау, түркі мұрасын зерделеуде Түркі академиясының мүмкіндігі зор. Түркі
кеңесінің Алматыда өткен бірінші саммитінің шешіміне сәйкес, «Түркі дүниесі»
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альманағы жыл сайын жарық көруде. Сондай-ақ Академия дайындаған «Түркілік
тәрбие антологиясының» маңыздылығы жоғары. Түркі халықтарының мәдениеті
мен өнерін насихаттауда ТҮРКСОЙ-дың атқарар рөлі зор, – деген еді.
Қазақстанды атажұртымыз, ал Түркістан қаласын барлық түркі
халықтарының мәдени және рухани орталығы ретінде ерекше қастерлейтін түбі
бір түркі бауырларымыздың тарихи шаһардың өсіп-өркендеуіне қомақты үлес
қосып жатқандығын ерекше ілтипатпен айтуға болады деп ойлаймыз.
Міне осындай ел игілігі үшін атқарылып жатқан игі істер қатарына 2014
жылдан бері Түркияның Нийде университетінің, М.Акмулла атындағы Башқұрт
мемлекеттік педагогикалық университетінің және Қазақ мемлекеттік қыздар
педагогикалық университетінің арасындағы өзара бірлескен ынтымақтастық
келісім-шарты негізінде ұйымдастырылып келе жатқан халықаралық түркі әлемі
зерттеулері симпозиумдары да жатады десек, келісерсіздер. Қашан да жоғары
деңгейде ұйымдастырылып келе жатқан бұл шара бүкіл түркі жұрты үшін де,
жалпы әлемдік өркениет пен ғылым үшін де аса маңызды болып табылады.
Аталған ұйымдастырушы үш ұйым да ұлт болашағы – жастарымызға білім
беретін, бәсекеге қабілетті мамандар дайындайтын, әлемдік университеттер
қатарында өзіндік орны бар, қалыптасқан дәстүрі бар жоғары оқу орындары
болып табылады.
Ғылым, білім, мәдениет саласындағы мұндай ынтымақтастықтың әлемдік
бәсекелелестіктегі оқу орнының халықаралық деңгейдегі мәртебесін көтеруге,
білім сапасын арттыруға, сонымен қатар, түркі әлеміне ортақ тарихымызды
дәріптеп, ортақ ғылыми зерттеулерге қол жеткізу болып табылады. Қазақстан
Республикасы жоғары білім беру саласында жетпіс жылдан астам білікті
мамандар дайындап келе жатқан Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық
университеті
мен
Түркия
Республикасындағы
алдыңғы
қатарлы
университеттердің бірі Нийде университеті арасындағы білім кеңістігіндегі
халықаралық ынтымақтастық туралы келісімшарт бүгінгі күні өз жемісін беруде.
Үздіксіз білім алу, бәсекеге қабілетті құзыретті тұлға қалыптастыру сынды Болон
үдерісінің басты қағидаттары негізінде бірлескен ғылыми-зерттеу жұмыстары
мен ғылыми жобаларды жүзеге асыру, білікті профессор-оқытушылармен,
академиялық ұтқырлық негізінде білімгерлерімізбен алмаса отырып тәжірибе
бөлісу - түркітану ілімінің түрлі салаларының дамуына да өз септігін тигізуде.
«Дүниедегі ең асыл тіл – араб тілі, одан кейін түрік тілі, түрік тілінің
ішіндегі гауһары – қазақ тілі» - деген еді түркі дүниесінің абызы, ғұлама ғалым
Мәшһүр Жүсіп Көпейұлы. Адамзаттың ақыл-ойы мен әлемдік өркениеттің биік
мұнарасында жақұт тастай жарқыраған түркі мәдениеті, түркі әдебиеті, түркі
тарихы мен тілін зерттеуге бүгінгі IV Халықаралық түркі әлемі зерттеулері
сипозиумына қатысушы ғалымдар да өз үлесін қосатындығына сенімдімін.
Симпозиум жұмысына сәттілік тілеймін!
Д. Ж. НӨКЕТАЕВА
Қазақ мемлекеттік Қыздар Педагогикалық Университетінің Ректоры

ÖN SÖZ
2017-ci il aprelin 26-28-i qardaş türk dünyasının elm adamlarını dördüncü dəfə
bir araya yığır. Əvvəlki illərdə Türkiyə Respublikasının Ömer Halisdemir Universiteti,
Qazaxıstanın Dövlət Qızlar Universiteti, Azərbaycanın Bakı Avrasiya Universiteti
mənəvi birliyimizin nümayişi meydanına çevrildi. Bu il yenidən Niğde elmi təmas
mərkəzimiz olur.
Ömer Halisdemir Universiteti, Kazak Dövlət Qızlar Pedaqoji Universiteti, M.
Akmulla Başqırd Dövlət Pedaqoji Universiteti və Bakı Avrasiya Universiteti başlanmış
təşəbbüsü gərəkli ənənəyə çevirmək qətiyyətini nümayiş etdirirlər. Ötən il Bakıda
keçirilən III Beynəlxalq Türk Dünyası Araşdırmaları Simpoziumu iştirakçılarının və
təşkil olunan seksiyaların (oturumların) sayına görə rekord həddə çatmışdır: 82 bölmədə
400-dən çox elm təmsilçisi müasir biliyin müxtəlif sahələrinə dair yeni araşdırmalarının
nəticələri barədə məruzə etdilər, Simpoziumun materialları dörd cilddə çap olunaraq
geniş elmi ictimaiyyətə çatdırıldı.
Hesab edirik ki, inkişaf etməkdə olan elmi əlaqələrimiz türk dünyasının bilim
adamlarının sıx əməkdaşlığının dərinləşməsində, onların arasında qarşılıqlı anlaşma və
təcrübə mübadiləsində gərəkli bir platformadır. Öz tərəfimizdən biz bu istiqamətlərdə
səylərin ardıcıl davam etdirilməsinə tərəfdarıq, türk dünyasını müxtəlif bölgələrində
təşkili ideyasını dəstəkləyirik. Nəzərə alırıq ki, ictimai-siyasi həyatı son dərəcədə
mürəkkəb olan müasir dünyamızda qarşılıqlı anlaşma olduqca vacibdir. Burada
mədəniyyət birliyi müstəsna əhəmiyyət kəsb edir. Xüsusən də, soykökü və taleyi bir
olan xalqlarımızın mədəniyyət və fəaliyyət birliyinə çalışmaq bizə daha perspektivli
görünür. Müstəqil türk dövlətləri arasında iqtisadi-siyasi inteqrasiya ilə yanaşı mənəvi
mədəniyyət birliyi sahəsində də inamlı addımlar atılmasını alqışlayırıq.
Əminəm ki, bu dəfə qardaş Türkiyənin Ömer Halisdemir Universitetində birgə
səylərimizlə keçirilən IV Beynəlxalq Türk Dünyası Araşdırmaları Simpoziumu mənəvi
birliyimizin yeni nümayişinə çevriləcək, onun gələcəkdə daha da dərinləşməsi işinə
layiqli töhfə verəcək.
Prof. Dr. Nazim HÜSEYNLI
Bakı Avrasiya Universitetinin Rektoru
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ÖN SÖZ
Günümüz Dünyasında Türk Dünyasının bir sempozyumda toplanması ve bilimsel
çalışmalar yapılması büyük önem arz etmektedir. 26-28 Nisan 2017 Tarihleri arasında
İlimiz Ömer Halisdemir Üniversitesi tarafından düzenlenen III. Uluslararası Türk
Dünyası Araştırmaları Sempozyumu etkinlikleri kapsamında Başta Üniversite
Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Adnan GÖRÜR ‘e ve emeği geçen Üniversite Öğretim
Üyelerine, Üniversite çalışanlarımıza candan teşekkürlerimi sunarım. Türk Dünyası
Üniversitelerinden gelen konuklarımıza ilimizde kendi memleketlerini aratmayacak bir
ev sahipliği yapmak için üzerimize düşen her türlü fedakarlığı yapacağımızdan hiç
kimsenin şüphesi olmasın.
Sempozyumda alanlarında uzman bilim insanları tarafından alınan kararların
uygulama projesi olarak hayata geçirilmesinde her zaman olduğu gibi Üniversitemize her
türlü katkının tarafımızdan verileceğinin bilinmesini isterim.
Bu sempozyumun Türk Dünyasına , Bilim insanlarına , Üniversitemize ve konuk
olarak katılacak üniversitelere ve bilimsel çalışmalara katkı sağlayacağına yürekten
inanıyorum.
Saygılar sunarım.

Faruk AKDOĞAN
Niğde Belediye Başkanı
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ÖN SÖZ
Eski adıyla “Niğde” yeni ismi ve kimliğiyle Ömer Halisdemir Üniversitesi
2014’ten beri “Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu”nu başarıyla
gerçekleştiriyor.
“Türk dünyasının dil, edebiyat, tarih, sanat tarihi, maarif, uluslararası ilişkiler ve
siyaset, maddi ve manevi değerler, iktisadi meseleler gibi sosyal bilimlerin her alanında
ihtiyaç duyduğu ilmi araştırmalara ortak bir paylaşım zemini sağlamak” amacıyla yola
çıkılan Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumunda, Türk dünyasının
kültürel meseleleri enine boyuna değerlendirilmektedir.
1990’lı yılların başında Sovyetler Birliği’nin çöküşüyle birlikte entelektüellerimizin zihnindeki “Türk Dünyası” ile gerçek birbiriyle uyuşmuyordu. Ne yazık ki, Sovyetler Birliği sonrasına hazırlıksız yakalanan Türkiye, merhum Cumhurbaşkanımız
Turgut Özal’ın gayretleriyle Türk Cumhuriyetlerini resmen tanımak suretiyle dirsek
teması kurmuştu.
Aradan 25 yıl geçti. Bugün, düne göre daha iyi bir konumdayız. Politik, ekonomik ve kültürel ilişkilerimiz her geçen gün güçlenmektedir. Öyle ki ortak tarih ve kültürümüzün gereği olarak Azerbaycan’da (Bakü), Kazakistan’da (Astana), Tataristan’da
(Kazan) Yunus Emre Enstitülerini açarak kültürel diplomasinin imkânları çerçevesinde
çalışmaya devam ediyoruz.
Enstitü, “Türkiye’yi, Türk dilini, tarihini, kültürünü ve sanatını tanıtmak; bununla ilgili bilgi ve belgeleri dünyanın istifadesine sunmak; Türk dili, kültürü ve sanatı
alanlarında eğitim almak isteyenlere yurt dışında hizmet vermek; Türkiye’nin diğer
ülkeler ile kültürel alışverişini arttırıp dostluğunu geliştirmek” amacıyla 40 ülkede 50
merkez vasıtasıyla hizmet veriyor.
Bununla birlikte yurt dışında 80 üniversiteyle işbirliğimiz bulunuyor. Bu üniversitelerin Türkoloji bölümlerinde Türkçenin öğretilmesi ve yaygınlaştırılması için çalışıyoruz. Yurt dışındaki merkezlerimiz ve irtibat noktalarımızda şu ana kadar 100.000 (yüz
bin) yabancı Türkçe öğrenmiştir. Amacımız Türk dilini öğretmek ve Türk kültürünü
dünya genelinde kalıcı kılabilecek işlere imza atabilmektedir.
Ömer Halisdemir Üniversitesinin öncülüğünde başlatılan sempozyumda bilim
insanlarının bir araya gelerek çeşitli konuları değerlendirmesi hiç şüphesiz Türk dünyasının geleceği açısından hayati önemi haizdir.
Bilginin de küreselleştiği 21. yüzyılda, Türk dünyasının seçkin aydınlarının çağın gerektirdiği bilgi ve donanıma ulaştırılması gerekiyor. Çağın gelişmelerini iyi gözlemleyerek, sorunlara çözüm üretme kapasitesine ulaşmak ise bütün aydınların görevidir.
Türk dünyasının dil, edebiyat, tarih, sanat tarihi, maarif, uluslararası ilişkiler ve
siyaset, maddi ve manevi değerler, iktisadi meseleler gibi sosyal bilimlerin her alanında
ihtiyaç duyduğu ilmi araştırmalara kaynaklık edecek olan “IV. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu”nun da bu anlamda değerli olduğunu düşünüyorum.
Ortak dil, ortak tarih ve ortak kültürün yaşatılması Türk dünyasının gelecek tasavvuru açısından gereklidir. Bu bakımdan sempozyumda Türk dünyasının dünü, bugünü ve yarınına dair görüşlerin ve çözüm önerilerinin ileri sürülmesi çok önemli sonuçlar
doğuracaktır.
“IV. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu”nun gerçekleşmesinde katkıda bulunan başta Ömer Halisdemir Üniversitesi, Kazak Devlet Kızlar Pedagoji Üniversitesi, M. Akmulla Başkurt Devlet Pedagoji Üniversitesi ve Bakü Avrasya
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Üniversitesinin değerli rektörlerine, sempozyuma bildiri sunan değerli bilim insanlarımıza ve sempozyumun her aşamasında emeği geçenlere teşekkür ederim.
Prof. Dr. Şeref ATEŞ
Yunus Emre Enstitüsü Başkanı

TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU
DÜZENLEME KOMİTESİNE
Ömer Halisdemir Üniversitesi öncülüğünde, Kazak Devlet Kızlar Pedagoji Üniversitesi, Akmulla Başkurt Devlet Pedagoji Üniversitesi ve Bakü Avrasya Üniversitesi
işbirliği düzenlenen “Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu” tüm Türk dünyasında
olduğu gibi Genel Sekreterliğimiz tarafından da büyük ilgiyle takip bir edilmektedir.
Dil, edebiyat, tarih, kültür-sanat ve uluslararası ilişkiler başta olmak üzere sosyal
bilimler alanlarında Türk Dünyasına ilişkin ilmi araştırmaların paylaşıldığı bir platform
oluşturmak üzere 2014 yılından itibaren düzenlenen “Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu” akademik anlamda verimli işbirliğinin tesis edilmesi ve ortak çalışma alanlarının oluşturulması noktasında büyük fayda sağlamaktadır.
Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan’ın 1991 yılında bağımsızlıklarını kazanmaları ile Türk devletleri arasında her alanda ortak çalışma
alanları oluşturulmuştur. 2016 yılında Türk devletlerinin bağımsızlıklarını kazanmalarının 25. Yıl dönümü tesis edilen bu verimli işbirliğinin bir göstergesi olarak tüm Türk
dünyasında coşkuyla kutlanmıştır. 2017 yılında Türk devletleri arasında diplomatik
ilişkilerin başlamasının 25. Yılı, 2018 yılı ise Türk devletleri tarafından kurulan ilk
uluslararası örgüt olan TÜRKSOY Teşkilatının kuruluşunun 25. Yılı olarak kutlanacaktır. Geride bırakılan sürede aynı tarihi ve kültürel köklere sahip akraba Türk halklarının
birbirleriyle iletişimini ve işbirliğini geliştirme noktasında önemli mesafe kat edilmiştir.
Yaklaşık 25 yıllık süre zarfında ortak kadim tarihimiz, ortak kültürel mirasımız
ve kültürel zenginliğimiz başta olmak üzere edebiyat, siyaset, ekonomi gibi güncel
yaşama dair pek çok alanda önemli akademik çalışmalar yapılmıştır. Türk halklarının
birbirini daha iyi anlaması, ortak tarihi ve kültürel değerlerin vurgulanması ve Türk
dünyasının daha da yakınlaşması açısından önem arz eden bu çalışmalar düzenlenen
Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu ile kamuoyuna ulaştırılmış, akademik anlamda ilişkiler önemli ölçüde geliştirilmiş ve ortak projeler düzenlenmesine zemin hazırlanmıştır. Bu bağlamda gelecek nesillerimizin birbirlerine daha güçlü bağlarla bağlanmalarını sağlayacak çalışmalara temel teşkil edeceğine inandığım IV Türk Dünyası
Araştırmaları Sempozyumunun da başarılı bir şekilde tamamlanmasını temenni eder,
sempozyumun düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkürlerimi bildirir, saygılar sunarım.
Düsen KASEİNOV
TÜRKSOY Genel Sekreteri
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OSMANLI DÖNEMİNDE IRAK TÜRKMENLERİ ARASINDA TASAVVUFÎ
HAYATIN YAYGINLAŞMASI
Yrd. Doç. Dr. Abdulcebbar KAVAK
Özet: Irak Türkmenleri, Abbasiler döneminden bugüne kadar, Irak’ın siyâsî, toplumsal,
dinî ve kültürel hayatında iz bırakmış ve varlıklarını korumuşlardır. Osmanlı döneminde
toplumsal ve siyasî alanda daha ciddi görevler üstlenen Türkmenlerin, tasavvufî hayatta
da etkinlikleri artmıştır. Irak Türkmenleri içinde, Kâdiriyye ve Nakşibendiyye gibi Sünnî
tarikatlara mensup olanların yanında, Bektâşiyye, Babâiyye ve Berzenciyye gibi heterodoks tarikatların içinde yer alanların sayısı da oldukça fazladır. Irak’ta Türkmenlerin tasavvufî hayatında iz bırakan çok sayıda mutasavvıftan bahsedilebilir. Nesîmî, Fuzûlî, Baba Gurgur, Şeyh Abdurrahman Hâlis Kerkükî, Şeyh Rıza Talabânî, Şeyh Ahmed Hânekâ
ve Hicrî Dede bu mutasavvıflardan en çok tanınanlardır. Bu çalışmamızda Irak Türkmenlerinin Osmanlı döneminde mensup oldukları Sünnî ve heterodoks tarikatlar ile tasavvufî
hayatlarına yön veren mutasavvıfları kısaca ele alacağız.
Anahtar Kelimeler: Osmanlı, Irak, Türkmen, Tasavvuf
The Spread of Sufistic Life Among Iraqi Turkmans in Ottoman Perriod
Abstract: Iraqi Turkmans have been efficient in political, social, religious and cultural life of Iraq and continued their existence since Abbasids. The role of Turkmen, who had
more significant duties in Ottoman Empire era in social and political fields, increased in
sufistic field as well. Among Iraq Turkmans, not only were there ones who belonged to
sunni sects such as Qadiriyya and Nakshbandiyya but also ones who were the members of
heterodox sects like Bektashiyye, Babaiyye and Barzanjiyya. Lots of sufis, who have
contributed to sufist life of Turkmans in Iraq, can be mentioned. Nesimi Fuzuli, Baba
Gurgur, Sheikh Abdurrahman Khalis Kerküki, Sheikh Rıza Talabani, Sheikh Ahmed
Khâneqa and Hicri Dede are among the most leading of the these sufis. In this study, we
will handle both sunni and heterodox sects which Iraqi Turkmans belonged to and sufis
who shaped their sufistic lives.
Keywords: Ottoman, Iraq, Turkman, Mysticism

Giriş
Irak’ta Türkmenler, nüfusun beşte üçünü oluşturan Araplar ve beşte birini oluşturan Kürtlerden sonra üçüncü büyük topluluğu oluştururlar. Ülkenin daha çok orta ve
kuzeybatı bölgelerinde yoğunlaşan nüfuslarıyla Türkmenler, (Saatçi, 1996: 31-32)
Araplarla Kürtler arasında stratejik bir yerleşim alanına sahiptirler. Türkmenlerin Irak’a
yerleşmeleri Abbasiler dönemine kadar uzanmaktadır. Horasan valisi Abdullah b. Ziyad,
halifenin talebi üzerine Irak’a Oğuz Türkleri arasından seçtiği iki bin usta okçuyu Irak’a
göndermiştir. Bu okçuları sonraki yıllarda daha başka savaşçılar takip etmiştir (ez-Zâbit,
1/35-39; Ahmed, 2005: 93; Marufoğlu, 1998: 56-57). İlk olarak Basra’ya yerleştirilmelerine rağmen daha sonra Musul, Kerkük ve Erbil şehirlerinde nüfusun önemli bir kısmını oluşturan Türkmen aşiretleri, Irak’ın siyasî ve toplumsal hayatında
etkin rol oynamışlardır (Nakip, 2007: 69-81). Osmanlı döneminde Irak Türkmenleri
idarî kadroların yanında ticaret ve hayvancılığa da önem vermişlerdir (Marufoğlu, 1998:
62-63).

Ağrı
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Türkmenlerin dörtte biri Şia mezhebine mensuptur (Saatçi, 1996: 33). Heterodoks dinî yapılanmalar içinde yer alan Türkmenlerin sayısı da az değildir. Geri kalanları
ise mezheben Sünnîdirler. Fıkhî mezheplerden ise Hanefî ve Şafiîliğe mensupturlar.
Türkmenler, Bağdat gibi İslam dünyasının önemli bir ilim, kültür ve ticaret merkezine ve Necef, Kerbela ve Basra gibi tarihî ve siyasî açıdan derin izler barındıran
şehirlere sahip olan Irak’ta, dinî ve tasavvufî hayatın içinde yer almışlardır. Osmanlı
döneminde daha da belirginleşen bu konumlarının yanında Türkmenler, ilim, sanat ve
edebiyat alanlarında da büyük şahsiyetler yetiştirmişlerdir (Mîr Basrî, 1997: 17-18).
1. Irak Türkmenlerinin Mensup Oldukları Tarikatlar
Irak’ta Türkmenler toplumsal hayatta etkin olan tarikatlardan hem Sünnî hem de
heterodoks olanların içinde temsil edilmişlerdir. Sünnî tarikatlardan Kâdiriyye, Mevleviyye ve Nakşibendiyye’ye mensup olan Türkmenlerin dışında kalanlar, başta Bektâşiyye olmak üzere Babaiyye, Berzenciyye ve Kâkaiyye gibi tarikat ve tasavvufî hareketlerin içinde yer almışlardır. Heterodoks yapılanmaların içinde yer alan Türkmenlerin
sayısı azımsanmayacak kadar çoktur.
1.1. Sünnî Tarikatlar
Irak’ta Türkmenlerin mensup olduğu Sünnî tarikatlar içinde Kâdiriyye, Mevleviyye ve Nakşibendiyye öne çıkmaktadır. Bu nedenle bu üç tarikata kısaca değinmek
yerinde olacaktır.
1.2. Kâdiriyye
Bağdat’ta vaazlarıyla halkı etkilemeyi başaran Abdülkadir Geylânî’nin, ilmî faaliyetlerinin yanında yaptığı tasavvufî sohbetleri, etrafında geniş bir kitlenin toplanmasına yol açmıştır. Bu durum sonradan Kâdiriyye adıyla anılacak büyük bir tarikatın oluşumuna zemin hazırlamıştır. Bu tarikat Bağdat başta olmak üzere Irak’ın her tarafında
yayılma imkânı bulmuştur.
Türkmenler Sünnî Arap ve Kürtlerle beraber, Irak toplumunun tasavvufî hayatı
içinde kadim bir geçmişe sahip olan Kâdiriye tarikatına yoğun ilgi göstermişlerdir.
Bağdat’ta Abdülkadir Geylânî (ö. 561/1166) kabrinin bulunduğu merkez tekke, Türkmenlerin Araplarla beraber tasavvufî faaliyetlere iştirak ettikleri başlıca tekkelerden biri
olmuştur. Musul’da Arap ve Kürtlerle tasavvufî hayatın içinde yer alırken, Erbil ve
Kerkük şehirlerinde ise daha çok Kürtlerle birlikte aynı tasavvufî ortamı paylaşmışlardır.
Erbil şehrinde Şehzâde Tekkesi adıyla da bilinen Han Ahmed Tekkesi ile Şeyh
Nûrî Tekkesi, Kâdiriyye tarikatının en aktif iki merkezi olarak hizmet vermiştir (Azzâvî,
2001: 105). Kerkük’te ise Şeyh Mahmud Zengenî’nin temelini attığı ve torunlarından
Şeyh Abdurrahman Hâlis Kerkükî (ö. 1275/1858)’nin genişlettiği Talabanî Tekkesi
(Karadağî, 2004: 47-48) Kadiriyye tarikatı mensubu Türkmenlerin sohbet ve irşad faaliyetlerinden istifade ettikleri önemli merkezlerden biri olmuştur. Şehrezûr bölgesinde
Kâdirîliği temsil eden ailelerden Berzencîlerin Kerkük’te açtıkları cami ve tekkeler de
Türkmenlerin tasavvufî hayatında iz bırakan maneviyat merkezleridir. Özellikle Şeyh
Hasan Gelezerdî (ö. 1175/1762)’nin oğlu Şeyh Muhyiddin Berzencî’nin Kerkük’teki
ilmî ve tasavvufî faaliyetleri, Türkmenler arasında da takdir edilmiş ve Kerkük’te saygın
bir konuma sahip olmuştur.
1.3. Mevleviyye
Mevlânâ Celalüddin-i Rûmî (ö. 672/1273), sadece Türk ve İslam dünyasını değil
bel ki tüm insanlığı kucaklayan tasavvufî bir ekol ve gönülleri fetheden bir eser bırakmıştır. Bu ekol Mevleviyye Tarikatı olup eseri ise Mesnevî’sidir.
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Mevleviyye tarikatı on altıncı yüzyıla kadar Anadolu’nun pek çok şehrinde faaliyetleriyle tanınmış ve güçlenmiştir. Daha sonra Osmanlı hâkimiyetindeki diğer bölgelerde açılan tekkelerle Mevlevîlik geniş bir alana yayılmıştır. Tarikatın yayıldığı yerler
içinde, Şam, Halep, Mısır, Kudüs, Cezayir, Fas, Sakız, Midilli, Tebriz ve İsfahan ile
Irak’ta Bağdat, Musul, Şehrizor ve Kerkük şehirleri sayılmaktadır (Küçük, 2007: 323324; Tanrıkorur, 29, 469).
Irak’ta Mevlevîliğin yayıldığı başlıca merkez olan Bağdat’ta tarikat mensupları
arasında Araplar bulunsa da, Mevlevîhâne’ye postnişin olarak görevlendirilen Mevlevî
şeyhleri dâhil Mevleviyye tarikatının mensuplarının önemli bir kısmı Türkmenlerden
oluşmuştur. Bağdat Mevlevîhânesi Kâdiriyye tarikatı kadar toplumun farklı katmanlarına nüfuz edemese de ilim ve sanat çevrelerinden çok sayıda zevâtı tekkeye çekmeyi
başarmıştır. Bağdat Mevlevî şeyhleri arasında Ahmed Cunûnî Dede ile Ahmed Niyazî
Dede’nin Mevlevîhâne’deki faaliyetlerinden bahsedilir (Küçük, 2007: 324).
1.4. Nakşibendiyye Tarikatı
Buharalı Muhammed Bahâeddin Nakşibend (ö. 791/1389)’e nispetle Nakşibendiyye olarak tanınan bu tarikat, Yeseviyye tarikatından sonra Orta Asya ve Anadolu’daki Türkler arasında en yaygın tarikatlardan biri olmuştur. Nakşibendiyye 15. Yüzyıldan itibaren İslam dünyasının pek çok yerinde yayılma imkânı bulmuştur. Nakşibendiyyenin Irak’taki varlığı ise Şehrezurlu Mevlânâ Hâlid’in Kuzey Irak’ta irşada başlamasıyla ciddi bir ivme kazanmıştır. Iraklı tarihçi Abbas Azzâvî Nakşibendiyyenin
Mevlânâ Hâlid’den önce de Irak’ın Bağdat, Musul ve diğer bazı şehirlerinde faaliyetlerine rastlandığını öne sürmekle beraber, bu konuda somut hiçbir faaliyet ve tarikat şeyhinin adından bahsetmez. (Azzâvî, 2001: 105)
Erbil şehir merkezinde Erbil kalesinin hemen yanında bulunan Mevlânâ Hâlid
Hânekası, Nakşibendiyye tarikatının bu şehirdeki en önemli irşad merkezlerindendir.
Nakşibendî şeyhleri arasında Erbilin saygın Molla Efendi ailesinden Şeyh Ebûbekir
Erbîlî ile Şeyh Hidâyetullah Erbîlî irşad faaliyetleriyle Erbil halkının tasavvufî hayatında iz bırakmış şahsiyetlerdir. Osmanlı döneminde Erbil şehir merkezinde yoğun bir
nüfusa sahip olan Türkmenlerin, Nakşibendiyye tarikatına intisaplarında bu merkez ve
adı geçen zevâtın katkıları büyüktür. Bununla beraber Erbil ve Kerkük’teki tasavvufî
faaliyetlerde Türkmenlerin Nakşibendiyye tarikatıyla ilgilerinden çok az bahsedilmesi
bu husustaki tespit ve yorumlarımızı sınırlandırmaktadır.
Kerkük şehrine gelince burada özellikle Şeyh Ahmed Hâneka’nın yürüttüğü tasavvufî faaliyetler Türkmenler dâhil şehrin hemen her tabakasından insanı tekkesine
çekmiştir. Önemli bir ilim ve maneviyat merkezi olarak hizmet veren Şeyh Ahmed
Hâneka Tekkesi, Irak’ta çok sayıda dinî ve siyasî kimliğe sahip zevâtın ziyaret ettikleri
ve istişarede bulundukları bir merkez olmuştur ( Karadağî, 2004: 46-47).
1.5. Heterodoks Tarikatlar
Irak, Sünnî tarikatlar kadar heterodoks tarikatların da toplumsal yapı içinde kendilerine uygun zemin buldukları bir yerdir. Heterodoks tarikatların en çok yayıldıkları
yerler arasında Musul, Kerkük ve Süleymaniye gibi ülkenin kuzeyinde yer alan şehirler
bulunmaktadır. Kalenderiyye, Hurûfiyye, Babaiyye, Kakkaiyye,
Berzenciyye ve
Bektâşiyye, Irak Türkmenlerinin en çok yer aldıkları heterodoks tasavvufî yapılardır.
Musul’a yakın Yarımca köyünde medfun Şeyh Ali Türkmanî (ö. 1186/1772) gibi
tecrit ehli zahid şahsiyetlerin varlığı bilinse de (el-Ömerî, 1968: 2/209-210), Irak Türkmenleri arasında Kalender meşrep sûfîler hakkındaki bilgimiz oldukça sınırlıdır. Batınî
tarikatlar içinde adına yer verilen ve Fazlullah Esterâbâdî (ö. 796/1394)’nin kurucusu
olduğu Hurûfiyye, 14. Yüzyıldan itibaren İslam dünyasında yayılma imkânı bulmuş
heterodoks bir tarikattır. Bu tarikata mensup olan Iraklı çok sayıda şairin (Aksu, 18/410)

4
IV. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu 26-28 Nisan 2017/NİĞDE

Irak Türkmenleri üzerinde etkili olduklarından söz edilir. Bunlardan Fazlullah Esterâbâdî’nin önde gelen talebelerinden Nesimî Türkmen asıllı bir şair olup, Iraklı çok
sayıda Türkmen şair ve edebiyatçısını derinden etkilemiştir.
Irak Türkmenlerini etkileyen bir diğer tarikat Babaiyye olup, Kerkük’ün Dakuk
ilçesinde Baba Musa Tekkesi’ni merkez edinmiştir. Silsilesi Şah İsmail Safevî (ö. 1524)
yoluyla Şeyh Haydar(ö. 1488)’a kadar uzanan bu tarikatın faaliyetleri Dakuk’ta yoğunlaşmıştır. Türkmenlerin içinde yer aldıkları diğer bir tarikat Berzenciyye olup, öne çıkan
lider şahsiyeti Şeyh Hasan Berzencî’dir (Rojbeyânî, 1983: 446-447). Kâkaiyye inancına
bağlı olan Türkmenler ise daha çok Musul’un güneyi ile Kerkük’ün Dakuk ve Ali Saray
bölgelerinde yaşarlar. Kakaiyye inancına mensup Türkmen asıllı Sarelu kabilesinin
reisliğini Taha Küçük adındaki bir Türkmen yürütürken, Telafer bölgesindeki Kakaî
Türkmenlere Ali Baba adındaki zât liderlik yapmaktadır (Azzâvî, 1949: 31-35).
1.6. Bektâşiyye
Irak Türkmenlerinin mensup oldukları heterodoks yapılanmalar içinde şüphesiz
en yaygını Bektâşiyye tarikatıdır. Bu nedenle Bektâşiyye’yi müstakil bir başlık altında
ele almamız uygun olacaktır. Osmanlı Devletinin Irak’ta henüz egemen olamadığı 14.
ve 15. Yüzyıllarda Hacı Bektâş-ı Veli ve bazı Bektâşî sembol ve ritüellerinin Irak’ta var
olduğu ifade edilmektedir (Kavak, 2016: 175). Musul bölgesinde Bektâşî-Alevî geleneğini genel hatlarıyla yansıtan ve Şabak adı verilen dinî topluluğun büyük ölçüde Türkmen kültürüne sahip oldukları görülür. Şabak toplumunun biri Yavuz Sultan Selim
diğeri IV. Murad dönemlerinde Irak'a yerleşen Türkmen boyları oldukları belirtilir (eşŞîbî, 1967: 44).
Musul genelinde beş seyyidin liderlik ettikleri faaliyetlerle Şabaklar ve diğer
Alevî-Bektâşîlerin hizmetlerini pîr adı verilen dinî şahsiyetler yürütmektedir. Başlarına
yeşil sarık saran ve sakal uzatan bu pîrler cem törenlerine de başkanlık etmektedirler.
Ayrıca bu cem törenlerinde Nesîmî, Fuzulî, Viranî, Yemînî, Kul Himmet, Pir Sultan
Abdal, Seyyid Nizamoğlu gibi Türkmen şairlerin deyişleri okunmaktadır (Taşğın, 2012:
93-94).
Musul dışında özellikle Kerkük’ün Dakuk ilçesi ile Tuzhurmatu, Beşîr ve Tis’în
bölgelerinde yoğun bir nüfusa sahip olan Bektâşiyye tarikatı mensubu Türkmenler,
Bektâşî tasavvuf geleneğini Osmanlı döneminden beri devam ettirmektedirler. Kerkük’ün sembolü haline gelen Baba Gurgur aynı zamanda Türkmenlerin en saygın
Bektâşiyye şeyhlerinden biridir. Keramet sahibi olduktan sonra Kerkük’ten ayrılan ve
Bağdat’a giden Baba Gurgur orada bulunan bir Bektâşî tekkesinde bir müddet irşad
faaliyetlerinde bulunduktan sonra vefat etmiş ve aynı tekkeye defnedilmiştir (Raûf,
2008: 311). Baba Gurgur dışında Dede Cafer, Hicrî Dede isimleri en çok bilinen Bektâşî
şeyhleridir (Bayatlı, 2008: 142; Karadağî, 2004: 97-98).
2. Irak Türkmenlerinin Tasavvufî Hayatında İz Bırakan Bazı Sûfî ve Şairler
Türkmenler, asırlardır yaşadıkları Irak topraklarında pek çok tarikatın irşad faaliyetlerine muhatap olmuş ve çok sayıda mutasavvıfa intisap etmiş yahut eserlerinden
istifade etmişlerdir. Bunların hepsinden bu tebliğimizde bahsetmemiz mümkün değildir.
Fakat Irak Türkmenlerinin tasavvufî düşünce ve yaşayışında manzum eserleriyle etkili
olan Mevlânâ Celâleddin-i Rûmî, Nesîmî, Fuzûlî (ö. 964/1556), Fazlî (ö. 972/1564),
Ahdî (ö. 1011/1602), Hakimzâde, Zihî Abdülcelil, Necefzâde el Bağdadî, Rûhî (ö.
1014/1605), Garîbî ile Esad Nâib Kerkükî (Dâkûkî, 1970: 35-38) gibi mutasavvıf
şairlerle, Türkmenler arasında toplumsal kabule mazhar olan Baba Gurgur, Şeyh Abdurrahman Hâlis Kerkükî, Şeyh Ahmed Hânekâ, Şeyh Hasan Berzencî, Dede Cafer ve
Hicri Dede gibi mutasavvıfların bir kısmını ele almamız, bu alanda genel bir fikir
edinilmemsine yardımcı olacaktır.
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2.1. Mevlânâ Celâleddin-i Rûmî
Kâmil mânada âlim, sûfî ve şairlik özelliklerine sahip bir şahsiyet olarak nitelenen Mevlânâ Celâleddin-i Rûmî (Öngören, 2004: 29/445), İnsan’ın Rabbiyle iletişimine
ve insanın toplumsal hayattaki konumuna pek çok sûfîden daha derin ve bir o kadar
hayranlık uyandıracak bir dille değinmiştir. Abdulkerim Kuşeyrî, Muhyiddin İbnü’lArabî ve Hafız Şîrâzî’nin tasavvufî sentezi gibi duran düşünceleri, haddizatında her
üçünü de aşan bir kucaklayıcılığa sahiptir. İnsanın iç dünyasını, yaşamsal gerçeklerini
ve ahlakını onun kadar güzel nazma döken sûfî pek azdır. Eserleri okuyanlar için bir
ayna görevi gördüğünü söylemek abartı olmaz.
Temelini attığı Mevleviyye Tarikatı ve eserleriyle adı Anadolu’nun sınırlarını
aşan Mevlânâ Celâleddin-i Rûmî’nin, Irak Türkmenleri arasında da çok saygın bir yeri
vardır. Mevlânâ’nın Mesnevî’si Irak’ta sadece Türkmenler arasında değil, tasavvufî
neşveye sahip tüm çevrelerde yaygınlaşmış ve zevkle okunmuştur. Şeyh Abdurrahman
Hâlis Kerkükî’nin Mesnevî’nin ilk on sekiz beytine yaptığı Türkçe şerh, (Bursalı Mehmed Tahir, 1333: 1/131) Türkmenler arasında yankı bulmuştur.
2.2. Nesimî
Nesîmî, Orta Asya ve Anadolu’da Türkçe şiirleriyle büyük bir şöhret kazanmıştır. Anadolu’ya geldiğinde Hurûfî düşüncesinden dolayı Hacı Bayram-ı Veli’nin huzuruna kabul etmediği Nesîmî, (Bilgin, 2007: 33/3) şiirleriyle pek çok mutasavvıf ve şairi
etkilemeyi başarmıştır.
Nesîmî, Irak Türkmenleri arasında Fuzûlî’den sonra şiirleri en çok okunan sûfî
şairlerden biridir.
Hurûfî bir şair olan Seyyid Nesîmî (ö. 820/1417)’nin, Türkmenler arasında saygın ve sarsılmaz bir konuma sahip olmasında bazı etmenlerin rol oynadığından bahsedilir. Bunlar; erken denebilecek bir dönemde, aruz ölçüsünü oldukça
başarılı bir şekilde kullanarak Türk dilinin bu vezne ayak uydurabileceğini kanıtlaması,
Hurûfîlik sisteminin dilini Farsça’dan Türkçeye aktarması, Hurûfîlik inancını estetik bir
malzeme haline getirebilmiş olmasıdır (Şenödeyici, 2015: 67). Nesîmî, Türk edebiyatında feci ölümünün sağladığı şöhret ile bilhassa Alevî-Bektâşî zümrelerinin dikkatini
çekmiş ve bu çevrelerce kutsal sayılmıştır(Şenödeyici, 2015: 42).
Nesîmî, Irak Türkmen şairleri üzerinde etkili olmuştur. Aynı zamanda Irak’taki
Bektâşî tekkelerinde şiirleri en çok okunan başlıca şairlerden biridir (Mîr Basrî, 1997:
17-18).
2.3. Fuzulî
Türk edebiyatının en büyük simalarından biri olan Fuzûlî (ö. 963/1556), Irak
Türkmenlerinden olup Bayat boyundandır. Kanûnî Sultan Süleyman ve pek çok devlet
ricaline yazdığı kasidelerle onların himayesine girmeye çalışmıştır (Karahan, 1996:
13/241-242). Fuzûlî’nin Kanûnî döneminde sadece devlet ricali arasında değil ilmiye ve
sûfiye snıfından şiir ve edebiyata meraklı olanlar arasında da tanınmıştır.
Fuzûlînin şiirlerine edebî bir ürün olmasının çok fevkinde bir anlam ve misyon
yüklenmiştir. Güney Kafkasya, Azerbaycan, İran, Irak ve Rusya’da yaşayan Türkler’in,
yabancı kültür baskılarına karşı kendi kültür ve geleneklerini korumada Fuzûlî’nin halk
arasında yaygın olan şiirlerinin rolü büyüktür (Karahan, 1996: 13/244).
İlim ve tasavvuf çevrelerinde şiirleri ilgi ve takdirle okunan Fuzûlî, 963/1556 senesinde Bağdat’ta vefat etmiştir (Karahan, 1996: 13/242). Fuzûlî, Bektâşiyye başta
olmak üzere Irak’taki heterodoks yapılanmalar içinde yer alan Irak Türkmenlerini derinden etkilemiştir. Sohbet halkalarında kasideleri en çok okunan şairlerin başında
Fuzûlî gelmektedir (Karadağî, 2004: 99).
2.4. Baba Gurgur
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Baba Gurgur, 900/1496 senesinde Kerkük’te doğmuştur. Kerâmetlerle dolu hayatı onu Kerkük’te yetişmiş büyük sûfîler arasında öne çıkarmaktadır. Baba Gurgur’un
Kerkük’te gösterdiği bir keramet adının bugüne kadar yaşamasına yol açmıştır. Rivayet
edildiğine göre Baba Gurgur keramet olarak bir tarladan petrol veya gaz çıkartıp yanmasını sağlamıştır. Günlerce hiç sönmeyen bu ateşten dolayı Baba Gurgur adını almıştır. Bugün Kerkük’ün en meşhur petrol sahalarından biri bu isimle bilinmektedir.
Yüz yaşından fazla ömür süren Baba Gurgur’un Kalender meşrep yapıya sahip
Bektâşî şeyhi olduğu söylenebilir. Onun Bağdat’ta bir Bektâşî tekkesinde bulunan kabri,
Bektâşî mensubu olduğu hususunda şüphe bırakmamaktadır. Baba Gurgur 1011/1602
senesinde vefat etmiştir. (Raûf, 2008: 312)
2.5. Şeyh Abdurrahman Halis Kerkükî
Şeyh Abdurrahman Hâlis, 1212/1797 senesinde Kerkük’te dünyaya gelmiştir
(Vassâf, 2011: 1/139; Müderris, 1983: 271). Talebânî nispetiyle meşhur sûfî bir ailede
yetişmiştir. Ailesi Kadîrî şeyhleri olarak Kerkük ve çevresinde tanınmışlardır.
Şeyh Abdurrahman Hâlis, Kerkükte medrese tahsilini ikmal ettikten sonra tasavvufa yönelmiştir. Tasavvufî eğitimini Kerkük’ün saygın Kadirî şeyhlerinden biri olan
babası Şeyh Ahmed üstlenmiştir. İrşad iznini de babasından almıştır (Müderris, 1983:
271). Babasının vefatından sonra irşad postuna oturan Şeyh Abdurrahman Hâlis Kerkükî, Kerkük ve çevresine yayılan faaliyetlerinde çok sayıda Türkmenin de içinde yer
aldığı bir müridan ve muhibban kitlesine sahip olmuştur. Bunda yazdığı Türkçe şiirlerin
yanında Mevlânâ’nın Mesnevî’sinin ilk on sekiz beytine yaptığı Türkçe şerhin de etkisi
büyüktür. Şiirlerinde Hâlis mahlasını kullanan Şeyh Abdurrahman Hâlis Kerkükî’nin
Arapça kasideleri Fuzûlî’nin Arapça kasideleriyle eş değer bulunmuştur (Çelik, 2008:
165). Onun Türkçe kasidesinden bir beyit: (Vassâf, 2011: 1/141)
Medâris içre Hâlis görmedim ben aşk-ı sevdâsın
Anınçün ilmimi meyhanede rehn-i şarab itdim

Kerkük Türkmenleri arasında şiirleri yaygın olarak okunan Fuzûlî’nin bazı kasidelerine tahmis yazmıştır. Bu tahmislerden birine örnek: (Bursalı Mehmed Tahir, 1333:
1/131)
Âteş-i aşkın fürûzân olsa âşık nar olur
Her zaman gördükçe âşık gözlerin humar olur
Hüsnünü âyine-i dilde gören hişyâr olur
Hüsnün oldukça füzûn aşk ehli artık zâr olur
Hüsn ne miktar olursa aşk ol miktar olur

Şeyh Abdurrahman Hâlis Kerkükî, irşad faaliyetleri Irak’ın sınırları aşan bir
Kâdirî şeyhi olarak 1275/1858 senesinde Kerkük’te vefat etmiş ve irşad faaliyetlerinde
bulunduğu tekkesine defnedilmiştir (Müderris, 1983: 272).
2.6. Şeyh Ahmed Hânekâ
Şeyh Ahmed Hânekâ, Kerkük’te Nakşibendiyye tarikatını temsil eden etkin mutasavvıflardan biridir. Mevlânâ Hâlid-i Bağdadî (ö. 1242/1827)’nin halifelerinden Şeyh
Abdülkadir Berzencî’nin torunu olan Şeyh Abdurrahman, Kerkük’te sadece ilmî ve
tasavvufî alanda değil toplumsal ve siyasî alanlarda da sözüne itibar edilen ve pek çok
büyük şahsiyetin kendisiyle istişarede bulunduğu lider bir kişiliğe sahiptir.
Şeyh Ahmed’in irşad faaliyetlerini yürüttüğü hanekâ, babası Şeyh Hüseyin tarafından Kerkük mutasarrıfı Kayış Muhammed Paşa Camiinin yakınına inşa edilmiştir.
Şeyh Ahmed zamanında da bu hanekâ genişletilmiş ve büyük bir külliye şekline dönüştürülmüştür (Karadağî, 2004: 46).
Kerkük’te Türkmenlerin Nakşibendiyye tarikatına intisap etmelerinde Şeyh Ahmed Hânekâ’nın etkin faaliyetleri kadar saygın kişiliğinin de etkisi olmuştur. Şeyh Ahmed’in Kerkük’te hem Kâdiriyye tarikatını hem de Bektâşiyye tarikatını temsil eden
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ailelerden biri olan Berzencîlerle akrabalığının da, Türkmenlerin kendisine muhabbet
beslemelerinde etkili olduğunu tahmin ediyoruz.
2.7. Dede Cafer
Kerkük’te yaşamış ve Türkmenler arasında etkin faaliyetler yürütmüş olan Dede
Cafer hakkında bilinenler odukça sınırlıdır. Daha çok 19. Yüzyılın son çeyreğinde adından bahsedilmektedir. Demirci aşiretine mensup olduğu ve Dede Galib adında bir amcazâdesi bulunduğu söylenen Dede Cafer’in (Bayatlı, 2008: 142), aile çevresinin de
Bektâşî geleneğini devam ettirdiği anlaşılmaktadır. .
Dede Cafer’in Kerkük’te açtığı tekke Bektâşiyye tarikatının 19. Yüzyıldaki en
faal tekkelerinden biri olmuş ve birden çok şubesi açılmıştır. Kerkük merkezde Dede
Merdan Tekkesi, Zeynelabidin köyünde Derviş Abbas Tekkesi, Tuzhurmatu’da Dede
Galib Tekkesi ile Hünkâr Tekkesi Dede Cafer’in gayretleriyle açılan Bekâşî tekkeleridir
(Bayatlı, 2008: 142-143).
2.8. Hicri Dede
Hicri Dede’nin 19. Yüzyılın son çeyreğinde Kerkük’te dünyaya geldiği tahmin
edilmektedir (Karadağî, 2004: 101). Onun Irak’ta yaygın heterodoks tasavvufî yapılanmalardan Kâkaiyye’ye mensup bir şeyh olduğu belirtilir. Hicri Dede tasavvufî olarak
Bektâşî-Hurûfî geleneğe sahip bir şairdir. Şiirlerinde Fazlullah Hurûfî, Nesîmî, Hacı
Bektâş-ı Veli, Fuzûlî ve Rûhî gibi Türkmen şairlerinin etkisi açıkça görülmektedir (Karadağî, 2004: 99).
Hicri Dede’nin Türkçe ve Farsça kaleme aldığı on sekiz eserinden bahsedilir.
Bunlardan bazıları; Yâdigâr-ı Hicrî, Hayyâm’a nazire olarak yazdığı Rubâiyyât’ı, Tercümetu Gülistan-ı Sa’dî, Kerkük Tarihi (Karadağî, 2004: 101-102).
Sonuç
Türkmenlerin Irak’taki varlıkları Osmanlı Devletinden çok öncesine dayanmaktadır. Bununla beraber Osmanlı Devleti’nin Irak’ta hâkimiyet kurması, Türkmenlerin
toplumsal hayattaki etkilerini arttırmış ve daha aktif hale getirmiştir. Türkmenler çok
dinli ve çok kültürlü bir yapıya sahip olan Irak’ta, İslamî kimliklerini korumakla beraber, farklı mezhep ve tarikatlara mensubiyetten de geri durmamışlardır. Bu nedenle
Irak’ın dinî ve tasavvufî hayatında etkin olan Sünnî ve heterodoks yapılanmaların hemen hepsinde Türkmenlere rastlamak mümkündür.
Kâdiriyye, Nakşibendiyye ve Mevleviyye gibi Sünnî tarikatlara mensubiyetlerinde kendilerine ait dil ve kültür ve gelenekleri fazla yaşatamayan Türkmenler,
Bektâşiyye başta olmak üzere heterodoks yapılarda kendilerini daha rahat ifade etme ve
kültürlerini yaşatma olağanı bulmuşlardır. Bu nedenle Musul ve Kerkük şehirlerinde
yoğunlaşan Bektâşiyye tarikatı mensupları ile özünde Bektâşî-Alevî kültürünü sürdüren
Berzenciyye, Babaiyye ve kısmen Kâkaiyye inancına mensup Türkmenler, Nesîmî,
Fuzûlî ve Hacı Bektâş-ı Veli gibi meşhur şahsiyetlerin Türkçe tasavvufî gazellerini ve
nefeslerini sohbet halkalarında büyük bir zevkle okumuşlardır.
Baba Gurgur, Dede Cafer ve Hicrî Dede Irak Türkmenleri arasında çok saygın
bir konuma sahip Bektâşî şeyhleridir. Dede Cafer’in 19. Yüzyılın sonlarında Kerkük
merkez ve Dakûk ilçesi ile Hanekin’de açtığı Bektâşî tekkeleri Türkmenlerin biraraya
geldikleri önemli tasavvufî merkezler olmuştur. Diğer taraftan Türkmenler, Kâdiriyye
tarikatı şeyhlerinden Abdurrahman Hâlis Kerkükî ile Nakşibendiyye tarikatı şeyhi Ahmed Hânekâ’nın Kerkük ve çevresindeki irşad faaliyetlerinden etkilenmişlerdir.
KAYNAKÇA
Ahmed, Kemal Mazhar (2005), Kerkük, çev. Kadri Yıldırım, İstanbul, Avesta Yayınları.
Aksu, Hüsamettin (1998), “Hurûfîlik”, Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, C 18.

8
IV. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu 26-28 Nisan 2017/NİĞDE
Azzâvî, Abbas (2001), Erbîl fî muhtelefi’l-‘usûr, tah. Muhammed Ali Karadâğî, Bağdat, Şeriketul
Hansa li’t-Tibaeti’l-Mahdûde.
Azzâvî, Abbas (1949), el-Kâkaiyye fi’t-târîh, Bağdat, Şeriketü’t-Ticâre ve’t-Tibâ’a’l-Mahdûda.
Bayatlı, Necdet Yaşar (2008). “Bir Bektaşî Tekkesi: Dede Câfer Tekkesi ve Ritüelleri” Türk
Kültürü Hacı Bektaş Veli Dergisi, S 47.
Bilgin, A. Azmi (2007) , “Nesîmî”, Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, C 33.
Bursalı Mehmed Tahir (1333), Osmanlı Müellifleri, İstanbul, Matbaa-i Âmire.
Çelik, İsa (2008), “Kâdiriyye Tarikatı Hâlisiyye Şubesinin Kurucusu Şeyh Abdurrahman Hâlis
Kerkükî”, Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, C 15, S. 38.
Dâkûkî, İbrahim (1970), Irak Türkmenleri, Ankara, Güven Yayınevi.
Karadağî, Muhammed Ali (2004), Hüviyyetu Kerkük, Erbil, Menşûrâtu Ârâs.
Karahan, Abdülkadir (1996), “Fuzûlî”, Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, C 13.
Kavak, Abdulcebbar (2016), Kuzey Irak’ta Tasavvuf 17. Yüzyıl, Ankara, İlâhiyat Yayınları.
Küçük, Sezai (2007), Mevlevîliğin Son Yüzyılı, İstanbul, Vefa Yayınları.
Ma’rufoğlu, Sinan (1998), Osmanlı Döneminde Kuzey Irak, İstanbul, Eren Yayıncılık.
Mîr Basrî (1997), A’lâmu’t-Turkman ve’l-edebu’t-Turkî fi’l-Irâki’l-hadîs, Londra, Mektebetü’lVarrâk.
Nakip, Mahir (2007), Kerkük’ün Kimliği, Ankara, Bilgi Yayınevi.
el-Ömerî, Muhammed Emin b. Hayrullah (1968), Menhelü’l-evliyâ ve meşrebu’l-asfiyâ min
sâdâti’l-Mavsili’l-Hadbâ, tah. Said ed-Dîvecî, Musul, Matbaatü’l-Cumhuriyye.
Öngören, Reşat (2008), “Mevlânâ Celâleddin-i Rûmî”, Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, C 29.
Raûf, İmâd Abdüsselam (2008), Dirâsât vesâikiyye fî tarîhi’l-Kurdi’l-hadîs ve hadâratihim, Erbil,
Mudîriyyetu’l-Matbaati’s-Sakâfe.
Rojbeyânî, Muhammed Cemîl Molla Ahmed (1983), Dâkûk, Bağdat, Matbaatu’l- Macma’i’l‘İlmiyyi’l-Irakî.
eş-Şîbî, Kâmil Mustafa (1967), et-Tarîkatü’s-Safeviyye ve revâsibuhâ fil’l-Iraki’l-mu’âsır, Bağdat,
Mektebetü’n-Nahda.
Saatçi, Süphi (1996), Tarihi Gelişim İçinde Irak’ta Türk Varlığı, Ed. Tülây Turan, İstanbul, Tarihi
Araştırmalar ve Dökümantasyon Merkezleri Kurma ve Geliştirme Vakfı Yayınları.
Şenödeyici, Özer (2015), Nesîmî ve Hurûfîlik Kitabı, İstanbul, Kesit Yayınları.
Tanrıkorur, Ş. Barihüda (2004), “Mevleviyye”, Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, C 29.
Taşğın, Ahmet (2012), Irak’ta Mezhep Çatışmaları Arasında Alevîler ve Bektaşîler, İstanbul,
Önsöz Yayıncılık.
Vassâf, Hüseyin (2011), Sefîne-i Evliyâ, İstanbul, Kitabevi.
Müderris, Abdülkerim (1983), ‘Ulemâunâ fî hidmeti’l-ilmi ve’d-dîn, Bağdat, Dâru’l-Hürriyye.
ez-Zabit, Şakir Sabır, Mûcezu târîhi’t-Türkman fi’l-Irak, takd. Mustafa Cevad, Kerkük, Mahzen
Fikrî.

TÜRK DÜNYASI SU HAVZALARI VE GELECEĞİN ŞEKİLLENDİRİLMESİ
Öğr. Gör. Abdullah İlker ESİN
Özet: Su havzaları, yaşamın temel kaynaklarından olan suyun insanların kullanımı için
hazır halde bulunduğu veya hazır hale getirildiği doğal depolar ve fabrikalardır. Su havzalarının su üretiminin yanında, canlı çeşitliliğinin ve iklimin korunması, besin üretimi, toprak koruma ve rekreasyon gibi faydaları da mevcuttur. Günümüzde, dünyanın çoğu bölgesinde, insanların içme, kullanma, üretim ve ulaşım gibi ihtiyaçları su yetersizliği nedeniyle karşılanamamaktadır. Dünyadaki nüfus artışı ve ekonomilerin büyümesi ile birlikte toprak ve su kaynakları üzerine yeni talepler oluşmaktadır. Birleşmiş Milletler Çevre Programı tarafından belirlenen dünyanın en önemli su havzalarının sekizinde Türkler yer almaktadır. Gün geçtikçe su sıkıntısının daha önemli bir hale geldiği göz önüne alındığında,
bu havzalardaki Türk varlığının devamlılığı da aynı derecede önem kazanmaktadır. Tarih
boyunca Türklerin yaşadıkları su havzalarındaki varlığı tehdit altında kalmıştır. Bu havzaların bir kısmından idari hâkimiyet bir kısmından da hem idari hem de nüfus hâkimiyeti
olarak uzaklaştırılmak istenmişlerdir. Su havzaları üzerine yapılan bilimsel çalışmalarda
Türk Dünyası odaklı bütünsel bir bakışın olmadığı, bu çalışmalarda çoğunlukla siyasi sınırların esas alınıp, coğrafi ve kültürel bütünlüğün göz ardı edildiği, siyasal ve politik değerlendirmeye yönelik metinlerin yetersiz oldukları görülmektedir. Türk dünyası üzerine
yapılan çalışmalarda da su konusuna gerektiği kadar ilgi gösterilmemektedir. Bu konu
hem fen bilimcilerin hem de sosyal bilimcilerin de ilgi alanlarına girmelidir.
Anahtar Kelimeler: Su, Su havzaları, Türk Dünyası
River Basins of the Turkish World and Shaping the Future
Abstarct: River basins are natural reservoirs and factories, which provide and produce
fresh water that is one of the main sources of life. In addition to the water production, water basins also have benefits such as protection of bio-diversity and the climate, food production, soil conservation and recreation. Nowadays, in most parts of the world, drinking,
using, producing and transporting requirements of people are not met due to water shortages. In conjunction with population increase and economic growth, new demands on soil
and water resources have been emerging. Turks have been located in eight of the world's
major river basins which are determined by the United Nations Environment Programme.
Given the fact that water stress has been coming into prominence day by day, the continuity of the Turkish presence in these basins has also been gaining importance. Throughout
history, the presence of the Turks in the water basins has been threatened. They were
wanted to be removed from some of these basins as administrative domination and from
some of them as administrative and population domination. It is seen that scientific studies on water basins don’t have a holistic view that is focused on the Turkish World. Also
these studies, which are inadequate about political evaluations, are mostly based on political borders, and ignoring the geographical and cultural integrity. However, subject of water is not shown as much attention as necessary in the studies about the Turkish World.
This subject should be of interest to both physical scientists and social scientists.
Keywords: Water, River Basins, Turkish World

Giriş
İnsanlığın ortaya çıkışı ile birlikte, insanın suyla olan ilişkileri başlamıştır. Tarihte ilk uygarlıkların nehirler ve sulama kanalları boyunca geliştiği ve sulamanın insanoğlu tarafından doğal çevrenin ilk değişikliklerinden biri olduğu bilinmektedir (Güngör ve
diğerleri, 1996: 3; Kanber, 1999: 1). Su kullanımı, toplum gelişiminin devamlılığını
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doğrudan etkilemiş, göçebe toplumlar sulanan verimli arazilerde bitkisel üretim yaparak
daha sabit, yerleşik toplumlar haline gelmişlerdir. İlk uygarlıkların çoğu, suyun kullanılmasındaki başarısına bağlı olarak gelişmiştir (Kanber, 1999:2).
İlk toplumlarda su kullanımının dört ana havzada ortaya çıktığı anlaşılmaktadır.
Gulhati ve Smith, (1967)'e göre bunlar, MÖ 6000 yıllarında Mısır’da Nil, MÖ 4000
yıllarında Mezopotamya ve Anadolu’da Fırat ve Dicle, MÖ 3000 yıllarında Çin’de Sarı
ve MÖ 2500 yıllarında İndus havzalarıdır (Kanber, 1999: 2).
Eski çağlardan itibaren pek çok inanışta dünyanın ana maddesi olarak kabul edilen su, hava, toprak ve ateş unsurları içinden, suyun Türkler için önemli bir yeri vardır.
Türklerin yer-sulara duydukları ilahî yaklaşımlardan Türk dünyasındaki sulara sahip
olma ve denizlere ulaşma idealini anlamak mümkündür. Türklerin, kara üzerinde, hayvanlarını otlatmak ve hayatî ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yeşil ve sulak alanlar
aradıkları bilinmektedir. Ancak, suyun temel hayatî ihtiyaçları karşılamasındaki öneminden başka, su kültürü bir inanışın ve felsefenin de parçası olmuştur. Eski Türkler,
bütün âlemin sudan yaratıldığına, evrenin ilk maddesinin su olduğuna inanır ve suya
saygı gösterirlerdi (Erdemir, 2011: 822).
Bu çalışmada, yaşamın temel kaynaklarından bir olan suyun, dünyadaki durumu,
dünyadaki su kaynaklarının potansiyeli ve bu kaynaklarla Türklerin yaşadıkları coğrafyaların ilişkisi ortaya konulup, su havzalarındaki Türk varlığının geleceği hakkında
bakış açısı oluşturulmaya çalışılmıştır.
1. Dünyadaki Su Durumu
Dünya’daki toplam su hacminin sadece % 2,5’ini tatlı sular oluşturmaktadır. Bu
da yaklaşık 35 milyon km3 su hacmi demektir. Ancak bu tatlı su varlığının da % 70’i
buzullarda bağlanmıştır (UNESCO, 2003: 67). Yerküredeki su döngüsü yerine başka
hiçbir şeyin konulamayacağı bir değerdir ancak günümüzde insan faaliyetleri bu değeri
tehlikeli bir biçimde bozmaktadır. Okyanuslar, buzullar, göller ve derin aküferlerde
büyük miktarda su bulunmasına karşın, yerküredeki suların sadece çok küçük bir kısmı
(% 0,01) tatlı su ve su döngüsü içinde yenilenebilmektedir (Postel, 2010: 12).
Dünyadaki nüfus artışı ve ekonomilerin büyümesi ile birlikte toprak ve su üzerine yeni talepler oluşmaktadır. Bu bağlamda su rekabeti sadece ülkeler içinde ve arasında değil, insanlar ile bağımlı oldukları ekosistemler arasında da artmaktadır. 2030 yılına
kadar dünya nüfusuna eklenmesi beklenen 1,7 milyar insanın beslenmesini günümüz
şartlarındaki ortalama su tüketimi ile sağlayabilmek için yılda 2040 km3 su gerekmektedir. Bu da Nil Nehri’nin yıllık su miktarının 24 katına eşit olacaktır (Postel, 2010: 16).
Bu kadar büyük miktarda ek su ihtiyacının ekolojik bedeli de büyük olacaktır. Besin
üretimi için yağışlardan daha fazla yararlanılması, tarım için yer açmak üzere daha fazla
orman kesilmesine, daha fazla sulama yapılması ise, nehirler, göller ve aküferler üzerindeki baskının artmasına neden olacaktır. Diğer yandan, Dünya Barajlar Komisyonu’nun
(WCD) raporuna göre (2010: 14), dünyadaki elektrik enerjisinin % 19’u hidroelektrik
santrallerden sağlanmaktadır. Yine aynı raporda, dünyadaki gıdaların da % 40’ının
sulanan tarım alanlarından elde edildiği belirtilmektedir (2010: 12).
İnsanların su ekosistemleri üzerindeki bu olumsuz etkileri yanında iklim değişikliği konusu da sular üzerinde başka bir tehdit unsuru olmaktadır. Atmosferde karbondioksit ve sera gazlarını birikmesi ile terleme ve buharlaşma (evapotranspirasyon) artmakta, bu artış da sellere ve kuraklıklara yol açmaktadır. Bu afetler içinde kuraklığın diğerlerinden daha farklı bir yeri bulunmaktadır. Kadıoğlu (2001: 14) kuraklığı şöyle tarif
etmiştir: “Kuraklık öyle bir şeydir ki susuzluk, kıtlık, açlık, iflas, işsizlik, göç, savaş,
ölüm, hepsini içinde barındıran çok kapsamlı bir afettir.” Dünyanın bazı bölgelerinin
karşı karşıya kaldığı bu kuraklık tehlikesi su havzalarının önemini daha da artırmakta-
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dır. Seller ise, dünya ekonomisine yılda ortalama 50-60 milyar dolar zarar vermektedir
(UNU-EHS, 2004: 1). Sıcaklık artıp, buharlaşma-terleme oranları yükseldikçe, dünya
genelinde sulama yapılan toprakların üçte ikisinde yetiştirilen bitkiler de daha fazla su
istemeye başlayacak ve sulama yapılan tarım alanlarında şimdiden görülen su sıkıntısı
daha da artacaktır (Döll, 2002: 290).
İnsan faaliyetleri sonucu doğal dengenin bozulmasıyla meydana gelen afetleri
doğal afetler olarak değerlendirmek giderek zorlaşmaktadır. Kasırgalar, seller, depremler, tsunamiler ve kuraklıklar doğal olaylardır ama bunların korkunç sonuçlar doğurma
derecesi büyük ölçüde insan faaliyetlerinden etkilenmektedir.
2. Su Havzası Kavramı
Üzerine düşen yağış sularını belirli bir akarsu kesitine gönderen ve komşu havzalardan, sırtlardan geçen bir su ayrım çizgisiyle (topoğrafik sınır) ayrılan, hidrolojik,
topoğrafik üniteye havza denir. Havzalar hidrolojik, biyolojik bir birim olduğu kadar,
doğal kaynakların planlanıp yönetilmesi için sosyo-ekonomik ve politik bir birim olarak
da kabul edilir (Özhan, 2004: 2). Havza içinde veya dışında yaşayan insanların içme,
kullanma, üretim (tarımsal, endüstriyel, su ürünleri) ve ulaşım gibi ihtiyaçları dünyanın
çoğu bölgesinde su yetersizliği nedeniyle karşılanamamaktadır.
Sağlıklı su havzaları doğanın su fabrikaları gibidir ve korunmalarının çok sayıda
faydası vardır. Su kaynakları kirlendikçe bunları arıtıp içime uygun hale getirmenin ya
da canlı faaliyetlerinin tekrar hayat bulmasının maliyeti de artmaktadır. Su havzaları
geleneksel arıtma tesislerinden çok daha ucuz ve yüksek kaliteli su üretimi yapabilirler.
Bunun yanında dinlence alanlarında canlı çeşitliliğinin ve yöre iklimin korunmasına
kadar birçok ek fayda yaratırlar. Su havzalarında bulunan nehirlerin, sulak alanların ve
diğer tatlı su ekosistemlerin sağladığı bazı faydalar:
 Sulama, sanayi, kentler ve evler için su temini,
 İnsanlar ve yaban hayatı için balık, su kuşu, midye vb besinler,
 Su arıtma ve kirleticilerin filtrelenmesi,
 Sellerin önlenmesi,
 Kuraklığın azalması,
 Yer altı sularının beslenmesi,
 Su depolama,
 Toprak verimliliğinin korunması,
 Delta ve haliçlere besin iletimi,
 Rekreasyon faaliyetleri
şeklinde sıralanabilmektedir (Postel, 2010: 15, 36)
3. Dünyadaki Önemli Su Havzaları İle Türk Coğrafyasının İlişkileri
Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) tarafından 2002 yılında yayınlanan,
dünyanın su kaynaklarına olan tehditlerin ve bu kaynakların uygun kullanım ve yönetim
önerilerinin yer aldığı raporda dünyanın en önemli 26 su havzası belirtilmiştir (Şekil 1).
Söz konusu havzalardan sekizi Türklerin yaşadığı coğrafyalarda yer almaktadır. Bu
havzalar, İdil, Obi, Yenisey, Lena, İndus, Ganj-Brahmaputra, Tuna ve Fırat-Dicle havzalarıdır.
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Şekil 1.Dünyanın önemli havzaları (GRID-Arendal, 2001)

Söz konusu havzaların bir kısmında Türkler bağımsız devletler halinde bulunmakta bir kısmında ise başka devletler içinde yaşamaktadır (Tablo 1).
İdil (Volga) Nehri, 3.500 km'lik bir uzunluk ve 1.360.000 km2'lik bir havza alanı
ile Avrupa'nın en büyük ve en uzun nehridir. 57 milyon insanın yaşadığı İdil Havzası,
Rusya’nın sanayi ve tarımsal üretiminin yarısını kapsamaktadır. İdil havzası, ibreli ve
yaprak döken ormanlardan, bozkırlara, çöllere ve sulak alanlara kadar farklı bitki örtülerini barındıran iklim koşullarına sahiptir. İdil Nehri’nin yıllık ortalama debisi 8.073
m3/sn’dir. Havzanın su kaynakları tarım, sanayi üretimi, ulaşım, enerji üretimi ve nüfus
için içme suyu olarak kullanılmaktadır. İdil Havzası, karasal ve su bitkileri ile fauna
çeşitliliği bakımından zengin olmakla birlikte, havzadaki insan faaliyetleri başta tarım,
sanayi ve kentleşme olmak üzere ekosistemleri ve canlı çeşitliliğini etkilemektedir
(Leummens, 2016: 1).
Obi Havzası yaklaşık 2.800.000 km2’lik bir alanı kaplayıp, üzerinde 5.410 km ile
dünyanın en uzun yedinci nehri olan Obi Nehri’ni bulundurmaktadır. Genelde kış soğuklarının uzun sürdüğü bir iklimi vardır. Havzanın üst ve orta kesimlerindeki bozkır ve
tayga şeklinde bitki örtüsü görülmektedir. Havzada nehir şeridi boyunca uzanan geniş
çayırlıklar ile taşkın ovalarının yüksek kesimlerinde ibreli ve yapraklı ormanlar bulunmaktadır. Nehrin yıllık ortalama debisi 12.475 m3/sn’dir. Rusya’nın bölgedeki petrol ve
gaz üzerine olan yatırımları, Çin’in tarımsal ve endüstriyel faaliyetleri ve Kazakistan’daki metal endüstrisi havza üzerinde baskı uygulamaktadır (UNECE, 2011: 91).
Havza
İdil (Volga)

Yüzölçümü
(km²)
1.553.900

Obi

2.734.800

Yenisey

2.497.600

Ülkeler
Rusya
Kazakistan
Beyaz Rusya
Rusya
Kazakistan
Çin
Rusya

Yüzölçümü
(km²)
1.849.800
2.400
1.600
2.109.600
573.400
50.400
2.169.800

Oranlar
(%)
99,74
0,15
0,10
77,14
20,97
1,84
86,88
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Moğolistan
327.600
13,12
Rusya
2.490.00
100,00
Pakistan
609.100
56,09
Hindistan
282.000
25,98
Çin
111.000
10,22
Afganistan
72.500
6,68
Ganj ve Brah1.675.700 Hindistan
974.300
58,14
maputra
Çin
320.400
19,12
Nepal
147.300
8,79
Bangladeş
123.400
7,36
Bhutan
39.900
2,38
Myanmar
2.100
0,13
Tuna
779.000 Romanya
228.800
29,35
Macaristan
92.800
11,90
Sırbistan-Karadağ
81.000
10,40
Avusturya
80.300
10,30
Almanya
52.100
6,68
Bulgaristan
47.300
6,06
Slovakya
46.800
6,01
Bosna Hersek
37.800
4,85
Hırvatistan
34.000
4,37
Ukrayna
25.600
3,29
Çek Cumhuriyeti
21.300
2,74
Slovenya
16.400
2,10
Moldova
12.100
1,55
Fırat Dicle
793.600 Irak
318.900
40,19
Türkiye
197.100
24,84
İran
155.600
19,60
Suriye
119.400
15,04
Ürdün
2.200
0,28
S.Arabistan
240
0,03
Tablo 1.Türklerin yaşadığı coğrafyada bulunan su havzaları (Wolf ve diğerleri, 1999)
Lena
İndus

2.490.00
1.086.000

Moğolistan’ın kuzeyinden doğan ve Rusya’dan geçerek Kara Denizi’ne dökülen
Yenisey Irmağı yıllık ortalama 18.730 m3/sn debisi ile (UNECE, 2011: 90) dünyanın en
büyük beşinci havzasını oluşturur. Yenisey Havzası’nın üst bölümünün büyük ve önemli bir özelliği, dünyanın en derin ve en eski gölü olarak kabul edilen ve bitki ve hayvan
endemizminin önemli bir merkezi olan Baykal Gölü'dür. Bölgedeki orman ve maden
kaynakları üzerindeki baskı ile hidroelektrik ve nükleer santraller havza üzerinde olumsuz etkiler oluşturmaktadır (Davidson, 2016: 1).
Lena, uzunluğu (4.400 km) ve havza alanı (2.500.000 km2) ile dünyanın en büyük nehirlerinden biridir. Yıllık ortalama debisi 16.871 m 3/sn’dir ve Kuzey Buz Denizi’ne dökülür. Delta bölgesinde tundra, güney kısımlarda ise tayga bitki örtüsü görülmektedir. Havzadaki endüstriyel faaliyetlerin yanında, avcılık ve balıkçılık da yaban
hayatını olumsuz yönde etkilemektedir (Degtyaryev, 2016: 1).
İndus Nehri, 2.880 km uzunluk ve 6.600 m3/sn debisiyle, tatlı su faunası ve su
kuşları bakımından zengin canlı çeşitliliğine sahip bir havza oluşturmaktadır (Wong ve
diğerleri, 2007: 25). 2013 yılı verilerine göre, yaklaşık 250 milyon kişilik bir nüfusa
sahip havzanın (Nawaz ve diğerleri, 2016: 1) %30’u kurak iklim kuşağında yer almaktadır. Debisinin büyük bir bölümü (%70-80) buzullardan geldiği için iklim değişikliği,
havzanın maruz kaldığı en önemli tehlikedir (Wong ve diğerleri, 2007: 26).
Ganj ve Brahmaputra nehirleri 2.525 km uzunluğa ve ortalama 38.129 m3/sn debiye sahiptir. Havza bataklıklar, yüksek rakımlı göller taşkın ovaları gibi çeşitli sulak
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alan tiplerine sahiptir. Bu sulak alanlar ayrıca 630 milyonluk nüfusa su ve besin temin
etmektedir. Bununla birlikte, doğal akış rejimlerinin değiştirilmesi, tarım ve yerleşim
alanlarının genişlemesi, kirlilik ve kontrolsüz turizm bu ekosistemleri tehdit etmektedir
(Kumar ve diğerleri, 2016: 1).
Tuna Nehri 2.587 km uzunluğa ve yıllık ortalama 6.500 m 3/sn debiye sahiptir.
Tuna Havzası 807.827 km2 yüzölçümü ile 13 farklı Avrupa ülkesi sınırları içindedir
(UNECE, 2011: 167). Son iki yüzyıl boyunca, Tuna Havzası’ndaki sulak alanların ve
taşkın ovalarının % 80'i birbirinden kopmuş veya birçoğu yok olmuştur. Buna rağmen
mevcut alanlar taşkın önleme, yer altı suyu besleme, sediment ve besin maddesi tutulması, canlı çeşitliliğe katkı gibi faydalar bakımından hala değerli ekosistemlerdir (Csagoly ve diğerleri, 2016).
Fırat-Dicle Havzası, Türkiye’de doğan Fırat (2.786 km) ve Dicle (1.800 km) nehirlerinin döküldükleri Basra Körfezi’ne kadar oluşturdukları 793.600 km2 yüzölçümüne sahip havzadır. İki ırmağın yıllık toplam debisi 68-84,5 milyar m3 arasında değişmektedir (Kibaroğlu, 2002: 2). Havza alanının % 90’ından fazlası çorak arazi sınıfındadır. Havzadaki su kaynakları daha çok içme suyu, tarım ve hidroelektrik santraller için
kullanılmaktadır. Su kalitesi yüksek buharlaşma sonucu meydana gelen tuzluluk nedeniyle risk altındadır (UN-ESCWA, 2013: 48-49, 100-101).
Sonuç
Türkler dünyanın en önemli havzalarından sekizinin, (İdil, Obi, Yenisey, Lena,
İndus, Ganj-Brahmaputra, Tuna ve Fırat-Dicle) içinde bağımsız devletler halinde ya da
başka devletlerin çatısında yaşamaktadır. Günümüzde Obi (Kazakistan) ve Fırat-Dicle
(Türkiye) havzalarında bağımsız devletler olarak varlıklarını sürdürmektedirler. Gün
geçtikçe su sıkıntısının daha da önemli bir hale geldiği göz önüne alındığında bu havzalardaki Türk varlığının devamlılığı da aynı derecede önem kazanmaktadır. Bu havzalar
içinde tasarruf hakkı sadece Fırat-Dicle havzasında sınırlı oranda mevcuttur.
Tarih boyunca Türklerin yaşadıkları su havzalarındaki varlığı tehdit altında kalmıştır. Bu havzaların bir kısmından idari hâkimiyet bir kısmından da hem idari hem de
nüfus hâkimiyeti olarak uzaklaştırılmak istenmişlerdir. Tarihsel sıralamaya göre, öncelikle Türklerin Orta Asya ve Doğu Avrupa’daki havzalardaki (İdil, Obi, Yenisey, Lena)
hâkimiyeti idari ve nüfus bakımından azaltılmıştır. Bu amaçla 19. yüzyılın son çeyreğinde Sibirya’daki Rus nüfusu artırılmıştır. 1882-1900 yılları arasında Sibirya’ya 1,3
milyon Rus göç etmiş ve zamanla Rus nüfusu bütün Sibirya’ya yayılarak çoğunluğa
ulaşmıştır (Derman, 2016: 17). Ardından 19.yüzyılın ortalarında Babür Devleti’nin
yıkılmasıyla İndüs ve Ganj-Brahmaputra havzalarındaki idari hâkimiyet son bulmuştur
(Demirel, 2012: 76). 20. yüzyılın başlarında Balkan Savaşları ile Tuna havzasından hem
idari hem de nüfus olarak uzaklaştırılma çabaları ile karşı karşıya kalınmıştır. Yine 20.
yüzyılın başlarından günümüze kadar uzanan Fırat-Dicle havzasındaki Türk varlık mücadelesi halen devam etmektedir. Bölgedeki küresel güçlerin rekabeti petrol konusunda
olduğu kadar suyla da ilgilidir. Bu ve bunun gibi benzer tehditler Türk Bilim Dünyasında su havzalarının hem ekolojik hem de jeopolitik açılardan işlenmesi gereken disiplinler arası bir konu olduğunu göstermektedir.
Su havzaları üzerine yapılan bilimsel çalışmalarda Türk Dünyası odaklı bütünsel
bir bakışın olmadığı, bu çalışmalarda çoğunlukla siyasi sınırların esas alınıp, coğrafi ve
kültürel bütünlüğün göz ardı edildiği, siyasal ve politik değerlendirmeye yönelik metinlerin yetersiz oldukları görülmektedir. Türk dünyası üzerine yapılan çalışmalarda da su
konusuna gerektiği kadar ilgi gösterilmemektedir. Bu konu fen bilimcilerin olduğu
kadar sosyal bilimcilerin de ilgi alanlarına girmelidir.
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ULUSLARARASI HUKUK VE ÜLKE MEVZUATI BAĞLAMINDA
MAKEDONYA’DA TÜRKÇE EĞİTİMİN STATÜSÜ
Doç. Dr. Abdülmecit NUREDİN 
İmer YUSUF**
Özet: Avrupa'da uzun süre politik olarak azınlık haklarını korumak ,yaygınlaştırmak, teşvik ve taahhütlerin yanısıra, mevcut yasal çözümler ve inisiyatiflerin azınlık hakları konusunda mevcut süreç ve mekanizmalar irdelenmektedir. Bu bağlamda, Ulusal Azınlıklar
Çerçeve Sözleşmesi onaylanması gibi farklı, lakin eşit statüde azınlık hakkları standardizasyonu konusunda düzenlemeler mevcuttur. Avrupa Konseyi, bölgesel organı olarak,
Ulusal Azınlıkların Korunmasına ilişkin Çerçeve Sözleşmesi (Çerçeve Sözleşme) kabulü
ile desteklenmesi ve azınlık haklarının korunması bağlamında mesafe katetmiş oldu. Söz
konusu çerçeve sözleşmesini, Makedonya 1997 yılında onaylıp, "azınlık" tanımı konusunda, açık ve ortak bir tanımının olmamasından ötürü, çekince koyup, ülke mevzuatına
yer alan “ulusal azınlık” ibaresini kullanmaktadır. Uluslararası hukuk ve Makedonya
Cumhuriyeti hukuk mevzuatı esas alınarak, Makedonya Cumhuriyetinde ilkokul, ortaokul
ve yükseköğrenimde Türkçe eğitimin statüsü,çalışmanın esasını oluşturmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Uluslararası Hukuk, Türkçe,Eğitim
The Status of Education in Turkish Language in the Republic of Macedonia within
the Context of Both International and National Law
Abstract: Over the last three decades in Europe widely discusses the process and mechanisms to promote and protect the rights of minority groups, which contributed to the development of a wide range of political efforts, legislative solutions and initiatives. This can
be seen through a range of diverse, yet equal measures, such as the ratification of the
Framework Convention on National Minorities Council of Europe, the adoption of antidiscrimination legislation, programs for the integration of minorities in public life, the governmental bodies for the promotion of minority rights and the like.Council of Europe, as
a regional body, has gone a step forward in the promotion and protection of minority
rights with the adoption of the Framework Convention for the Protection of National Minorities (FCNM). In this Convention, ratified by the Republic of Macedonia in 1997, despite the absence of a clear and common definition of the term "minority", it can identify
several elements of the definition in otherprovisions of the FCNM. Based on the framework international law and the legal system of the Republic of Macedonia, and the
provisions of the minorities, the topic of this paper will be a statute of the Turkish language teaching in primary, secondary and higher education in the Republic of Macedonia.
Keywords:Education, Turkish, International Law

1.1.Eğitim ve Eğitim Hakkı Kavramları
Eğitim hakkını ele almadan önce “eğitim” kavramına kısaca değinmekte yarar vardır.Sözlük anlamı ile eğitim, “yeni kuşakların toplum yaşayışında yerlerini
almak için hazırlanırken, gereken bilgi, beceri ve anlayışlar elde etmelerine ve kiş iliklerini geliştirmelerine yardım etmek etkinliği” şeklinde tanımlanmakt adır.(Oğuzkan, 1974: 61) Eğitimin bu güne kadar birçok tarifi yapılmıştır. Eğitimciler kadar eğitim tarifinin olduğu ifade edilmektedir. Ancak bu tariflerin birleştiği
nokta, eğitimin bir yönlendirme ve yetiştirme faaliyeti ve bilimi olduğ udur.(Çelikkaya, 1997: 26) Uluslararası hukuk belgelerinde eğitim kavramının tarifi
yapılmamıştır. Sadece EğitimdeAyrımcılığa Karşı Sözleşmenin 1/2. maddesinde
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bu Sözleşme açısından eğitim teriminden ne anlaşılması gerektiği açıklanmıştır.
Buna göre, Sözleşmedeki anlamı ile eğitim, eğitimin tüm tip ve seviyeleri ifade
eder.
Eğitimin amaç ve hedefleri, çeşitli uluslararası hukuk belgelerinde yer almaktadır (İnsan Hakları Evrensel Bildirisi (mad. 26/2), Eğitimde Ayrımcılığa Karşı
Sözleşme (mad. 5/1/a), Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme (mad. 13/1), 17 Kasım 1988 tarihli Amerikan İnsan Hakları Sözleşmesine Ek
Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Alanındaki San Salvador Protokolü (mad. 13/2),
BM Çocuk Hakları Sözleşmesi (mad. 29/1).) Bu düzenlemeler göz önüne alındığında
eğitim hakkının temel amaç ve hedefleri konusunda uluslararası alanda şu konula rda fikir birliğine varıldığı söylenebilir: a) insanın kişiliğini ve onurunu serbestçe
geliştirebilmesi olanağı; b) insanın diğer medeniyetlere, kültürlere ve dinlere karşılıklı hoşgörü ve saygı ruhu ile özgür bir toplumda aktif katılım olanağı;
c)ebeveynlerine, ülkelerinin millî değerlerine ve tabii çevreye saygıyı geli ştirmek ve
d)insan hakları, temel özgürlükler ve barışın idamesine saygıyı gelişti rmek.(Novak: 1995, 195)
Eğitim ve öğretim kavramları zaman zaman birbirleri yerine kullanılmakta ve
karıştırılmaktadır.Ancak bireyin yaşam boyu süren eğitiminin, okulda, planlı ve
programlı olarak yürütülen kısmı bireyin “öğretimini” oluşturur.Bu durum, birey
açısından dile getirildiğinde “öğrenim” olur.Öğretim, öğrenmenin gerçekleşmesi ve
bireyde istenen davranışların gelişmesi için uygulanan süreçlerin tümüdür.Bu b akımdan ele alındığında öğretim, eğitim kavramının alt kesimlerinden biridir, yani
eğitimin içeriğinin önemli bir bölümüdür.(Varış: 1978,15)
Sözlük anlamı ile öğretim, “belli bir amaca göre gereken bilgileri verme işi,
tedris, tedrisat, talim”; öğrenim ise “herhangi bir meslek, sanat veya iş için gerekli
bilgi, beceri ve alışkanlıkların elde edilmesi amacıyla yapılan çalışma, tahsil”dir.
“Eğitim”, “öğrenim” ve “öğretim” kavramlarını “hak” ve “özgürlük” kavramları
hukuk âlemine aktarır. Bazı yazarlar bu hakkı “eğitim hakkı” ve “eğitim özgürlüğü”
(ve alt başlığı “eğitimde çoğulculuk”) olarak iki ana başlık altında incelerken (Y aşar: 2000, 6.) bazıları da “eğitim hakkı” ve “öğrenim özgürlüğü” şeklinde ele a lmaktadır.(Kabaoğlu: 1993,253 ) Bazen de “eğitim hakkı” ve “öğretim özgürlüğü”
olarak da ifade edilmektedir. (Soysal : 1970, 245) Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
ise Campbell ve Cosans Kararında, çocukların eğitiminin, bir toplumda yetişkinlerin kendi inançlarını, kültürlerini ve öteki değerlerini gençlere nakletme çabalarını
kapsayan bütün bir süreci, öğretimin ise, özellikle bilginin ve entelektüel gelişm enin nakledilmesini kapsadığını belirtmiştir.( Divan: 1982,33)
Ülke Anayasasının bu hakkı düzenleyen ilgili maddesinin kenar başlığı ise
“Eğitim ve öğrenim hakkı ve ödevi”dir. “Eğitim hakkı”, öğrenci için bir hak olduğu
kadar, devlet için de bir ödevdir. Eğitim özgürlüğünün bir cephesini oluşturan “eğ itimde çoğulculuk”, ebeveyne ilişkin bir özgürlüktür ve velinin çocukları için uygun
olan eğitimi seçme özgürlüğünü ifade eder. “Öğrenim özgürlüğü” öğrenci ve velinin
özgürlüğüdür. Uluslararası hukuk belgelerine baktığımızda ise metinlerin İngilizc elerinde bu hak “right to education” (eğitim hakkı) olarak ifade edilmekte ve eğitime
ilişkin haklar ve özgürlükler bu ifade çerçevesinde ele alınmaktadır. Biz de çalışmamızda eğitim ile ilgili hakları ifade ederken bu yaklaşımı benimseyerek “eğitim
hakkı” kavramını kullanacağız ve eğitime ilişkin hakları ve özgürlükleri bu genel
başlık altında inceleyeceğiz.
1.2. Hak ve Özgürlüklerin Sınıflandırılmasında Eğitim
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Temel hak ve özgürlüklerin sınıflandırılmasında Alman hukukçu
JELLINEK’ten beri üçlü bir ayrıma gidilmektedir: koruyucu haklar, isteme hakları ve katılma hakları başlığı altında düzenlenmiştir. Eğitim hakkı ise, “kişilerin
toplumdan ve devletten isteyebilecekleri haklar” olarak tanımlanan isteme haklarına
dâhildir. (Gözübüyük, 1997: 154 ) Ancak bu sınıflandırmanın geçerliliğini yitirdiği
ileri sürülmekte ve yeni sınıflandırmalar yapılmaktadır.
Modern insan hakları terminolojisi ise genellikle insan haklarını üç kuşağa
ayırmaktadır: Birinci kuşak (medenî ve siyasî haklar); ikinci kuşak (ekonomik,
sosyal ve kültürel haklar) ve üçüncü kuşak (dayanışma ya da grup hakları). Genellikle herhangi belirli bir insan hakkı, üç kuşağın yalnızca birisinin kapsamında değerlendirilir.
Mülkiyet ya da grev hakkı gibi bazı haklar ise hem bir medenî ya da siyasî
hem de ekonomik hak olarak nitelendirilebilir.Eğitim hakkı, ise belki tüm bu üç
kuşağın çeşitli yönlerini kapsayan tek haktır.Ancak öncelikle ikinci kuşak bir haktır.
1.3.Kültürel Haklar Çerçevesinde Eğitim Hakkı
Eğitim ve kültür arasında yakın bir ilişki vardır.Kültür, bir topluma önceki
kuşaklardan gelişerek aktarılan, toplum üyelerinin çoğunluğu tarafından değerli
bulunan insan yapısı, tüm varlık, eylem ve düşünceleri kapsar. (Başaran: 1984, 52 )
Eğitimin sosyal görevi ise, ağırlıklı olarak ulusal kültürü araştırma, koruma, yaşa tma ve geliştirmedir.Dolayısıyla, eğitim, kültürün taşıyıcısı ve geliştiricisidir.Ancak
kültür ve kültürler de eğitimi etkiler.Yani karşılıklı bir iletişim söz konusudur. Her
kültürün oluşumunda eğitim, temel etkinlik olarak ortaya çıkar.Eğitim, kültürlerin
aşılanması, oluşturulması, kuşaktan kuşağa aktarılması gibi temel işlevleri yerine
getirir.
Bu yüzden kültürel haklar denildiğinde, eğitim hakkı da doğrudan bu kapsam
içinde yer alır. Eğitim ve kültürün bu bütünleşmesi, kültürel haklar ve eğitim hakk ını da bu derecede kaynaştırmıştır.( Çeçen : 2000, 180 )
Dolayısıyla, eğitim hakkı, sosyal haklardan çok kültürel haklar kategorisinin
en göze çarpan örneğidir. Eğitim hakkı, kişiliğin geliştirilebilmesi için bir insanın
ihtiyaç duyduğu temel araçların biri olarak kabul edilir ve eğer mümkünse herkese
ücretsiz eğitim sağlamak için eğitim kurumları sisteminin gelişmesi ve devamı için
devletleri zorlar.
Kültürel hakların kapsam ve boyutlarına göre “genel” ve “özel” kültürel ha klar olarak sınıflandırıldığını görmekteyiz.Genel kültürel haklar, düşünme, konuşma, yazma, yayın, eğitim ve kültürel örgütlenme hakları; özel kültürel haklar ise,
kültürü istemek hakkı, kültürel etkinliklere katılma hakkı, kültürlerin korunması,
kültürlere gelişme hakkının tanınması ve kültürel özerklik hakkıdır.
1.4.Kolektif-Bireysel Hak Ayrimi Çerçevesinde Eğitim Hakkı
Kültürel haklar, uluslararası düzeyde tanınan insan haklarının diğer ana kategorilerinden genellikle daha az dikkat çekerler. Bunun temel sebebi ise daha çok
siyasîdir. Birçok ülkede, ekonomik ve sosyal hakların çoğunun aksine, devletin
kültürel hakları geliştirmek için pozitif faaliyet gösterme yükümlülüğü bulunduğu
kabul edilmemektedir. (Donnelly : 1995, 164 ) İnsan haklarının birçoğu, temel ol arak topluluktan ayrı düşünülen bireye atıfta bulunur ve topluluğa karşı talepleri
ifade eder. Aynı şekilde, kültürel haklar da aynı derecede topluluğun üyeleri olarak
bireylere işaret eder. Bununla birlikte, kültürel hakların bireysel olduğu kadar (örneğin düşünce özgürlüğü) kolektif yönünün de olduğu belirtilmektedir (Kabaoğlu:
1989, 188 ) (örneğin okullara, yayınlara sahip olma, azınlıkların korunması). Eğitim
hakkı ve özgürlüğü, ancak örgütlü ve kurumsallaşmış yapılar içinde kullanılabilir.
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Çalışma, eğitim, beslenme gibi haklar, devletin uygun önlemleri alması ile uygul anabilir. Kişi, çoğu kez sadece kendi çabası ile bu hakların konusunu gerçekleştiremez.Buna rağmen, bu haklar bakımından da hakkın öznesi kişidir.Bunları talep
etme kişinin hakkıdır ve sadece gerçekleştirilmesi bakımından kolektif bir özellik
gösterirler. Çünkü örneğin eğitim hakkı bireysel bir hak olsa da topluluk içinde
kullanılır. Dolayısıyla bu anlamda “kolektif” ifadesini “hakkın topluca aranması”
şeklinde değil, “topluluk içinde başkaları ile birlikte kullanmak” anlamında düşünmek gerekir.
Kültürel hakları azınlıklar açısından ele aldığımızda, azınlık hakları, kültürel,
siyasal, ekonomik alana ilişkin bütün hakları içeren self-determinasyondan farklı
olarak, azınlıkların kültürel kimlik hakkı çerçevesinde tanımlanır. Daha önce de
ifade ettiğimiz gibi, ayrılma hakkı anlamındaki self-determinasyon hakkı, günümüz
pozitif hukukunda azınlıklar bakımından söz konusu değildir.Bu yüzden azınlık
hakları, özellikle “azınlığa mensup kişilerin bireysel hakları” şeklinde ifade edi lmektedir.Bunun nedeni ise azınlık haklarının, kültürel haklar boyutundan siyasal
haklar boyutuna geçişini sağlayacak ya da self-determinasyon hakkı ile ilişkilendirilmesine sebep olacak bir “kolektif haklar” anlayışına yol açmama düşünces idir.(Çavuşoğlu, 2004)
2.Uluslararası Hukukta Eğitim Hakkı
2.1. İnsan Hakları Evrensel Bildirisi
Evrensel düzeyde eğitim hakkı ile ilgili ilk hükümler İnsan Hakları Evrensel Bildirisinde yer aldı.Bağlayıcı olmayan niteliğine rağmen, Bildiri, kendinden
sonraki bağlayıcı nitelikteki belgelere örnek olmuştur.Eğitim hakkı, Bildirinin
26.maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre,
“1. Her şahsın eğitime hakkı vardır.Eğitim parasızdır, hiç olmazsa ilk ve t emel eğitim safhalarında böyle olmalıdır.İlk eğitim mecburidir.Teknik ve meslekî
öğretimden herkes istifade edebilmelidir.Yüksek öğrenim liyakatlerine göre herkese
tam eşitlikle açık olmalıdır.
2. Eğitim insan şahsiyetinin tam gelişmesini ve insan haklariyle ana hürriyetlere saygının kuvvetlendirilmesini istihdaf etmelidir. Bütün milletler, ırk ve din
grupları arasında anlayış, hoşgörürlük ve dostluğu teşvik etmesi ve Birleşmiş Mi lletlerin barışın idamesi yolundaki çalışmalarını geliştirmelidir.
3. Ana baba, çocuklarına verilecek eğitim nev’ini tercihan seçmek hakkını
haizdirler.”
2.2. Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme
İnsan Hakları Evrensel Bildirisi’ndeki temel ilkeler, ikiz sözleşmelerden biri
olan Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşmenin
13.maddesinde de yer almıştır.
Eğitim hakkı daha çok sosyal ve kültürel hakları ilgilendirdiği için bu Sö zleşmede daha geniş bir şekilde düzenlenmiştir. 13. maddeye göre,
“1. Bu Sözleşme’ye Taraf Devletler, herkesin eğitim görme hakkına sahip olduğunu kabul ederler. Taraf Devletler, eğitimin, insanın kişiliğinin ve onur duygusunun tam olarak gelişmesine yönelik olacağı ve insan hakları ile temel özgürlükl ere saygıyı güçlendireceği hususunda mutabıktırlar. Taraf Devletler, ayrıca, eğit imin, herkesin özgür bir topluma etkin bir şekilde katılmasını sağlayacağı, tüm uluslar ve tüm ırksal, etnik ve dinsel gruplar arasında anlayış, hoşgörü ve dostluğu
geliştireceği ve Birleşmiş Milletler’in barışın korunması yönelik faaliyetlerini gü çlendireceği hususunda mutabıktırlar.
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2. Bu Sözleşme’ye Taraf Devletler, bu hakkın tam olarak gerçekleştirilmesi
amacı ile aşağıdaki hususları kabul ederler:
a) İlköğretimin herkes için zorunlu ve parasız olacaktır;
b) Teknik ve mesleki eğitim de dâhil olmak üzere, orta öğretimin çeşitli b içimlerinin, her türlü uygun yöntemle ve özellikle parasız eğitimin tedricen yaygı nlaştırılması yoluyla herkes için açık ve ulaşılabilir olması sağlanacaktır;
c) Yüksek öğrenimin, özellikle parasız eğitimin tedricen geliştirilmesi yoluyla, kişisel yetenek temelinde, herkese eşit derecede açık olması sağlanacaktır;
d) İlköğretim görmemiş ya da ilköğretimi tamamlamamış olanlar için temel
eğitim elden geldiğince teşvik edilecek ve yoğunlaştırılacaktır;
e) Her düzeyde okullar sisteminin geliştirilmesi aktif bir şekilde yürütülecek,
yeterli bir burs sistemi yerleştirilecek ve öğretim personelinin maddi koşulları s ürekli olarak iyileştirilecektir.
3. Bu Sözleşme’ye Taraf Devletler, ana-babaların veya -bazı durumlardayasal yoldan tayin edilmiş velilerin çocuklar için, kamu makamlarınca kurulmuş
okulların dışında, Devletin koyduğu ya da onayladığı asgari eğitim standartlarına
uygun diğer okullar seçme özgürlüğüne ve çocuklarına kendi inançlarına uygun
dinsel ve ahlaki eğitim verme serbestliklerine saygı göstermekle yükümlüdürler.
4. Bu maddenin hiçbir hükmü, bireylerin ve kuruluşların eğitim kurumları
kurma ve yönetme özgürlüklerini kısıtlayacak şekilde yorumlanamaz; bu özgürlüğün
kullanılması, daima, bu maddenin 1. fıkrasında ortaya konmuş olan ilkelere uyu lmasına ve böyle kurumlarda verilen eğitimin Devlet tarafından belirlenebilecek
asgari standartlara uygun olması gereğine bağlıdır.”
Sözleşmede eğitim diline ilişkin bir düzenleme yer almadığından ötürü, konuyla ilgili ironic bağı noksan kalmıştır.
2.3. Medenî ve Siyasî Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme
Yine ikiz sözleşmelerin ikincisi olan Medenî ve Siyasî Haklara İlişkin
Uluslararası Sözleşmenin 18/4.maddesi, devletlerden ebeveynin çocuklarına kendi
inançlarına uygun bir dinî ve ahlâki eğitim verme özgürlüğüne saygı göstermelerini
istemektedir. 18/4. maddeye göre,
“ Bu Sözleşme’ye göre Taraf Devletler, ana-babaların ve, uygulanabilir olan
durumlarda, yasalarca saptanmış vasilerin, çocuklarına kendi inançlarına uygun
bir dinsel ve ahlaki eğitim verme özgürlüklerine saygı göstermekle yükümlüdürler.”
Yukarıda görüldüğü gibi aynı hüküm, Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara
İlişkin Uluslararası Sözleşmenin 13/3.maddesinde de yer almaktadır. Ancak 13/3.
madde, ebeveynin çocuklarına kendi inançlarına uygun bir dinî ve ahlâki eğitim
verme özgürlüğü yanında, devlet okulları dışında da, diğer okulları seçme özgürl üğünü öngörmektedir.
2.4.EğitimdeAyrımcılığa Karşı Sözleşme
Eğitim hakkı konusundaki diğer önemli bir belge ise, eğitimde ayrımcılığı
kaldırmayı hedefleyen EğitimdeAyrımcılığa Karşı Sözleşmedir. 19 maddeden
oluşan Sözleşme, eğitimde muamele ve fırsat eşitliğini destekleme konusunda de vletin yükümlülüklerini düzenlemektedir.Daha önce de ifade edildiği gibi, Sözleşmenin azınlıklara ilişkin hükümleri de vardır. Buna göre Sözleşme ile ulusal azınlık
üyelerine, okullarının yönetimi dâhil, kendi eğitim etkinliklerini yerine getirme ve
her devletin eğitim politikasına göre, kendi dillerini kullanma ya da öğretme hakları
tanınmıştır (mad. 5/1-c).
3.Makedonya’daki Türklerin Ana Dilde Eğitimin Statüsü
3.1.Osmanlı Sonrası Dönem
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Makedonya, coğrafî üç alt bölge hâlindedir: Vardar Makedonyası (Bugünkü
Makedonya), Ege Makedonyası (Yunanistan Makedonya’sı) ve Pirin Makedonya’sı
(Bulgaristan Makedonyası). Makedonya ve dolayısıyla buradaki Türkler, 30 Mayıs
1913 tarihinde imzalanan ve Birinci Balkan Savaşını sona erdiren Londra Andla şması ile Osmanlı egemenliğinden çıktı.
İkinci Balkan Savaşından sonra imzalanan 10 Ağustos 1913 tarihli Bükreş
Barış Andlaşması ile Bulgaristan Makedonya'nın küçük bir bölümünü, Sırbistan
orta ve kuzey, Yunanistan ise güney bölümünü aldı.( Abbas: 1999,283 )
Savaş sonrasında Sırbistan ile yapılan 13 Mart 1913 tarihli Barış Andlaşmasının 8.maddesine göre Sırbistan tebaası Müslümanlara, diğer mezheplere mensup
Sırp tebaaları ile eşit haklar tanınacaktı. Andlaşmanın 9.maddesi özellikle eğitim
hakkı ile ilgiliydi. Buna göre Müslüman okulları ve bu arada Üsküp ve Manastır
sanat ve meslek okulları tanınacaktı.Bunların gereksinimlerini karşılamak için ell erinde bulundurdukları gelir kaynaklarına saygı gösterilecekti.Bundan sonra kurul acak Müslüman özel okulları da aynı şekilde mütalaa edilecekti.Okullarda Türkçe
öğrenim görmek hakkı olmakla birlikte Sırpça öğrenmek zorunlu olacaktı.Ayrıca
müftü yetiştirmek için Sırp hükümeti tarafından özel bir müessese kurulacaktı.
Bu düzenlemeye rağmen Türklere yeterli derecede eğitim verilmedi. Birinci
Dünya Savaşı sonunda kurulan Sırp-Hırvat-Sloven Krallığı döneminde de Türkçe
eğitim engellenmeye başlandı, Türk okullarında sadece din dersleri Türkçe olarak
verilebildi. Diğer dersler Sırpçaydı. 1929 yılında ilân edilen “Altı Ocak” diktatörl üğü ile zaten oldukça sınırlı olan hak ve özgürlükler, bu arada kültürel haklar askıya
alındı.1941-1944 yılları arasında Vardar Makedonya’sı Bulgaristan tarafından işgal
altında tutuldu.1944 yılında Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti’ne bağlı
olmak üzere bir Makedonya Sosyalist Cumhuriyeti kuruldu. Makedonya’yı altı
ulusun oluşturduğu kabul edildi. Türkler ise ulus olarak kabul edilmeyip çeşitli
haklara sahip olan bir azınlık statüsünde kaldı. (Oktay: 2003, 135) 2 Ağustos 1944
tarihinde, ülkede yaşayan halkların kültürel ve eğitim haklarının tanınması kararı
alınmasına rağmen, Türkçe eğitim veren okullar ancak 1951 yılında açılabildi.Eğitim Latin alfabesi ile yapılmaktaydı. Bu okullar 1955 yılına kadar 4, bundan
sonra da sekiz yıllık eğitim verdiler. Ancak okullarda öğretmen açığı vardı.Bu oku lların en eskilerinden biri, bugün de faaliyetini sürdürmekte olan “Tefeyyüz Okulu”dur.
3.2.Günümüzdeki Durum
1989’da yapılan anayasa değişikliği ile Makedonya, sadece “Makedon ulus unun ulus devleti” olarak anılmaya başlandı. Yugoslavya Federasyonu’ndan ayrıldı ktan sonra 20 Kasım 1991 tarihinde yeni Anayasasını kabul etti. Yeni Anayasaya
göre ülkede yaşan milliyetlerin üyelerinin sekiz yıllık temel ve orta (lise) okullarda
kendi dillerinde eğitim alma hakkı vardır. Ancak bu okullarda Makedonca da öğr etilecektir (mad. 48/3). Türkler Anayasanın girişinde Makedon halkını oluşturan
halklardan biri olarak kabul edildiği için bu hakkın Türkleri de kapsayacağı izahtan
varestedir.
Yeni dönemde 1995-1996 öğretim yılı itibariyle, 54 Türk okulunda 5612 öğrenci ve 229 öğretmen vardı.Türkiye ile eğitim alanında işbirliği yapılmaktadır.Türkiye’den kitap yardımı yapılmakta, Makedonya’dan gelen Türk gençlerine
eğitim verilmektedir. Makedonya Türklerinin lise düzeyinde eğitim göreceği okul
sayısı oldukça sınırlıdır.(Akalın: 2002, 7) Türkler dağınık olarak yaşadıkları ve
yaşadıkları bölgelerde yeterli sayıya ulaşamadıkları için ana dillerinde eğitim ha k-
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kından yeterince yararlanamamaktadırlar.Bu yüzden Türk çocukları Arnavutça ve
Makedonca eğitim görmek zorunda kalmaktadırlar.(Nuredin: 2007,91)
Makedonya’daki Türk gençleri ana dillerinde liseyi bitirseler bile devlet ün iversitelerinde Türkçe sadece birkaç branşta eğitim almaları olayısdı. Üsküp’teki
Kril ve Metodi Üniversitesi Filoloji Fakültesi bünyesinde 1976 yılında bir “Türk
Dili ve Edebiyatı” bölümü açılmıştır ve bugün de faaliyettedir.
2014 yılında Gostivar şehrinde kurulan özel Uluslararası Vizyon Üniversit esi, Balkanlarda eğitim dili Türkçe olarak akredite edilen ilk ve tek üniversite hüvv iyetini kazanmış oldu.(M.C. Resmi Gazetesş, no.153)
13 Ağustos 2001 tarihinde Makedonya’daki etnik çatışmaları önlemek amacı
ile Makedonya Parlamentosu’nda temsil edilen (2 Makedon, 2 Arnavut) en büyük
dört parti lideri ve Makedonya Cumhurbaşkanı tarafından Ohri Çerçeve Andlaşması imzalandı. “Eğitim ve Dillerin Kullanımı” başlıklı bölüme göre, sekiz yıllık
temel ve orta (lise) öğretiminde dersler öğrencilerin ana dilinde yapılacaktır (mad.
6.1). Özel andlaşmalara dayanarak, Makedonya nüfusunun en az yüzde yirmisinin
konuştuğu dillerde görülecek yüksek öğretim, devlet tarafından finanse edilmesi
temin edilecektir (mad. 6.2). Ayrıca Makedonya'da çoğunlukta olmayan toplumlara
mensup öğrencilerin devlet üniversitesine kayıt yaptırması sırasında pozitif ayrımc ılık ilkesi uygulanacaktır. Kayıtların, ülke nüfus oranını gerçekçi şekilde yansıtıncaya kadar, bu ilke uygulanacaktır (mad. 6.3). Yerel yönetim bölgesinde yaşayanların
en az yüzde yirmisi tarafından konuşulan dil de, Makedonca ile birlikte yerel yön etimlerde kullanılacak resmî diller kapsamında olacaktır (mad. 6.6). ( Uzpeder : 2003,
65)
Makedonya, azınlıkları ilgilendiren başlıca çok taraflı andlaşmalar bakımı ndan Medenî ve Siyasî Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşmeye taraf olmuştur.Makedonya Bölgesel veya Azınlık Dilleri Avrupa Şartını imzaladı, aynı zama nda Ulusal Azınlıkların Korunmasına İlişkin Çerçeve Sözleşmeyi onayladı.
Sonuç
Makedonya’daki Osmanlı Hâkimiyetinin sona ermesinden itibaren dil, din, eğitim, sosyal ve siyasal örgütlenme vb. hususlarda çeşitli zorluklara katlanan Makedonya
Türkleri bugün, atalarının doğduğu bu topraklarla, ‘anavatan’ olarak düşündükleri Türkiye arasında sıkışıp kalmışlardır. Özellikle 1990’lı yılların başlarına kadar sürekli olarak göç etme endişesi ile karşı karşıya kalan Makedonya Türkleri sistematik bir biçimde
marjinalleştirilmişleridir. Günümüzde, iloklul ortaokul, ve yükseköğrenimde anadilde
eğitim alma hakkına sahip olmakla birlikte, mevzut ve biroktatik uygulamalar neticesinde tam anlamıyla uygulama gerçekleşmemiştir.
Özellikle, Doğu Makedonya’da ilokul ve lise düzeyinde eğitimin tam anlamıyla
anadilde uygulanmaması, gerek anayasa ile temin altına alınmış “anadilde eğitim hakkı”
gerekse, Makedonyadevletinin, azınlıkları ilgilendiren başlıca çok taraflı andlaşmalar bakımından Medenî ve Siyasî Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşmesi, Makedonya Bölgesel veya Azınlık Dilleri Avrupa Şartını aynı zamanda Ulusal Azınlıkl arın Korunmasına İlişkin Çerçeve Sözleşmeyini imzalayıp onaylamasına rağmen, söz
konusu sözleşme ve uluslararası hukuk kriterlerinin uygulanmasında birokrasini n
hantal ve isteksiz tutumu, anadilde eğitim haklarının tam anlamıyla uygulanmasını
yavaşlatmaktadır.
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MODERN TÜRK CUMHURİYETLERİ’NDE BAZI EKONOMİK
GÖSTERGELERİN TARIMSAL VERİLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRMESİ
Doç. Dr. Adnan ÜNALAN



Özet: Bu çalışmada, modern Türk Cumhuriyetleri’nin (Türkiye: TR, Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti: KKTC, Azerbaycan: AZ, Kırgızistan: KG, Türkmenistan: TM, Kazakistan:
KZ ve Özbekistan: UZ) bazı ekonomik göstergeleri tarımsal istatistikler açısından değerlendirilmiştir. Bu değerlendirmeler sonucunda; kırsal nüfusun toplam nüfusa oranı bakımından ilk sırada UZ’nin, son sırada TR’nin, tarıma elverişli alanın oranı bakımından ilk
sırada KZ’nin, son sırada KKTC’nin, kişi başına tarıma elverişli alan bakımından ilk sırada KZ’nin, son sırada KKTC’nin, kişi başına ihracat bakımından ilk sırada KZ’nin son sırada KG’nin, kişi başına ithalat bakımından ilk sırada KKTC’nin, son sırada UZ’nin; ihracatın ithalatı karşılama oranı bakımından ilk sırada KZ’nin, son sırada KKTC’nin, tarımsal ürünlerin toplam ihracat içindeki oranı bakımından ilk sırada KKTC’nin, son sırada
TM’nin, tarımsal ürünlerin toplam ithalat içindeki oranı bakımından ilk sırada KG’nin,
son sırada TM’nin, tarımsal ürünlerde ihracatın ithalatı karşılama oranları bakımından ilk
sırada TR’nin, son sırada KZ’nin olduğu görülmüştür. Hayvansal üretimde 100 kişiye düşen hayvan sayıları bakımından sığır sayısında ilk sırada TM’nin, son sırada TR’nin, koyun sayısı bakımından ilk sırada TM’nin (260.5 baş) son sırada TR’nin (39.6 baş), keçi
sayısı bakımından ilk sırada TM’nin, son sırada AZ’nin, yumurtacı ve etlik piliç sayısı
bakımından ilk sırada KKTC’nin, son sırada KG’nin, arı kolonisi sayısı bakımından ilk sırada TR’nin, son sırada UZ’nin olduğu görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Türk Cumhuriyetleri, Ekonomi, İhracat, İthalat, Tarımsal Değerlendirme
Evaluation of Some Economic Indicators in the Modern Turkish Republics for Agricultural Data
Abstract: In this study, some economic indicators of modern Turkish Republics (Turkey:
TR, Turkish Republic of Northern Cyprus: TRNC, Azerbaijan: AZ, Kyrgyzstan: KG,
Turkmenistan: TM, Kazakhstan: KZ and Uzbekistan: UZ) were evaluated in terms of agricultural statistics. As a result of these evaluations; UZ was the first and TR was the last
country in terms of the ratio of rural population to total population, KZ was the first and
TRNC was the last country in terms of the ratio of the arable land area to the total area,
KZ was the first and TRNC was the last country in terms of arable land per capita, KZ
was the first and Kyrgyzstan was the last country in terms of exports per capita, TRNC
was the first and UZ was the last country in terms of imports per capita, KZ was the first
and TRNC was the last country in terms of exports to imports coverage ratio, TRNC was
the first and TM was the last country in terms of the rate of agricultural products in total
exports, KG was the first and TM was the last country in terms of the ratio of agricultural
products in total imports, TR was the first and KZ is the last country in terms of coverage
ratio of exports to imports for agricultural products. According to number of animal per
100 people: TM was the first and TR was the last country in terms of number of cattle,
TM was the first and TR was the last country in terms of number of sheep, TM was the
first and AZ was the last country in terms of number of goat, TRNC was the first and KG
was the last country in terms of number of poultry and TR was the first and UZ was the
last country in terms of number of the bee colonies.
Keywords: Turkish Republics, Economy, Export, Import, Agricultural Evaluation
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Giriş
Kadim devletler olarak kökleri insanlık tarihinin başlangıcına kadar uzanan ve
bugün de bağımsız birer devlet olarak varlıklarını sürdüren modern Türk Cumhuriyetleri’nin dünya tarihi içindeki önemi her geçen gün artmaktadır. Çünkü Türklerin geçmişten günümüze dünya tarihi içinde kurmuş olduğu irili ufaklı tüm devletler diğer milletlere siyasi, askeri, bilimsel, kültürel ve ekonomik açılardan önemli ölçüde ilham kaynağı olmuşlardır.
Günümüzde modern Türk Cumhuriyetleri olarak; Osmanlı İmparatorluğu’nun
devamı olarak 29 Ekim 1923’te kurulan Türkiye Cumhuriyeti, 15 Kasım 1983’te bağımsız bir devlet olarak kurulan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Sovyet Sosyalist
Cumhuriyetler Birliği’nin dağılmasının ardından 1991 yılında bağımsızlıklarını ilan
ederek bağımsız birer devlet olarak kurulan Azerbaycan (30 Ağustos), Kırgızistan (31
Ağustos), Türkmenistan (27 Ekim), Kazakistan (16 Aralık) ve Özbekistan (29 Aralık)
olmak üzere toplam 7 bağımsız Türk Cumhuriyeti bulunmaktadır. Bu devletlerin toplam
yüzölçümü yaklaşık 4.74 milyon km2 ve toplam nüfusu da yaklaşık 148 milyondur. Hiç
kuşku yoktur ki bu devletlerin ekonomik açıdan öncelikli olarak kendilerine yeterli
olması daha sonra da küresel ekonomi içindeki yerlerinin daha da yukarı çıkarılması
gerekmektedir.
Güç ve iktidar mücadelesinin hatta savaşlarının sürekli yaşandığı bu coğrafyada,
mevcut bu Türk Cumhuriyetlerinin bağımsız birer devlet olarak varlıklarını sürdürmeleri, kendi milletlerine hak ettiği refahı sunmaları ve diğer gelişmiş ekonomilerle her
alanda rekabet edebilmeleri ancak, bu devletlerin yetişmiş insan kaynağıyla birlikte
siyasi, askeri, bilimsel ve ekonomik olarak güçlü olmalarıyla mümkündür. Burada anahtar gücü “ekonomik güç” olarak değerlendirmek çok daha gerçekçi bir yaklaşım olacaktır. Bir devletin ekonomik olarak güçlü olabilmesi için öncelikli iktisadi alanlarını belirlemesi ve bu alanlarda yeni yatırımlarla üretimini hem nitelik hem de nicelik olarak
artırması gerekmektedir. Bu yatırımların başta kendi ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde
ve dünya gerçeklerini de dikkate alarak ihracat imkânlarına göre planlanması da son
derece önemlidir.
Ülkelerin kalkınmasında tarım sektörünün önemi, yarattığı istihdam olanakları,
küreselleşen ekonomik sistem, artan rekabet ortamları ve hızla değişen pazar şartlarının
da etkisiyle giderek artmaktadır (Doğan ve diğerleri, 2015: 29-41). Tarımsal üretim,
sanayisi göreli olarak az gelişmiş özellikle de kırsal nüfusu fazla olan ve gelişmekte
olan ülkelerin ekonomisinin hızlı bir şekilde iyileştirilmesinde kullanılabilecek önemli
bir araçlardan birisi olarak önemini her zaman korumuştur. Burada dikkat edilmesi
gereken husus, tarımsal üretimle ilgili tüm kaynakların (insan, doğa, bilgi, teknoloji vb.)
uygun şekilde değerlendirilmesi ve var olan potansiyelin harekete geçirilebilmesidir.
Bir ülkenin öncelikle kendi toplumunun ihtiyaç duyduğu temel gıda hammadde
ve ürünlerini (tarla bitkileri, bağ-bahçe bitkileri ve hayvansal ürünler) üretebilmesi yani
bu konuda kendine yeterli olabilmesi stratejik açıdan, daha sonra da bu ürünlerini dünya
standartlarına göre üreterek ihraç edebilecek konuma gelmesi ise ekonomik büyüme
açısından oldukça önemli bir konudur. Bu kapsamda ele alınması gereken temel konu
tabi ki, o ülkenin tarımsal üretim potansiyeli ile bu potansiyelini ne ölçüde etkili ve
verimli olarak kullanabildiğidir. Bilindiği üzere bir ülkenin tarımsal üretim potansiyelini; o ülkenin coğrafyası, iklimi, tarımsal üretime elverişli alanı, kısal nüfusu, ülkede
uygulanan tarım politikası, üreticilerin eğitim ve örgütlenme durumu, birim alandan/hayvandan alınan ürün miktarı ve kalitesi, modern teknik ve teknolojilerin kullanılma durumu, tarıma dayalı sanayinin varlığı, ihracat potansiyeli ile yeterli sayıda ve
nitelikte insan kaynağına (işgücüne) sahip olma durumu gibi birçok unsur belirlemekte-
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dir. Bu kapsamda, bu çalışmada günümüz modern Türk Cumhuriyetlerine ait bazı ekonomik gösterge ve istatistikler tarımsal veriler açısından değerlendirilerek bazı karşılaştırmalar yapılmıştır. Elbette bu çalışmayla yapılan değerlendirmelerin gelecekte yürütülecek benzer çalışmalarla daha da kapsamlı olarak incelenmesinde fayda olacaktır.
1. Materyal ve Metot
Bu çalışmada, bugün bağımsız birer devlet olarak varlıklarını sürdüren modern
Türk Cumhuriyeti’ne ait bazı genel veriler ile güncel ekonomik gösterge ve tarımsal
istatistikler (2014, 2015 ve 2016 yılları) kullanılmıştır. Bu veri ve istatistiklerden; ülkelerin yüz ölçümü, nüfusu, nüfus yoğunluğu, kırsal nüfus oranları, tarıma elverişli alanların toplam alana oranları, milli gelirleri, yıllık ihracat ve ithalat rakamları ile ihracatın
ithalatı karşılama oranları, ihracat ve ithalat rakamları içinde tarımsal ürünlere ait oranlar ile tarımsal ürünlerde ihracatın ithalatı karşılama oranları ve son olarak da hayvansal
üretim açısından hayvan sayıları kullanılarak incelenen bu ülkeler için bazı karşılaştırma
ve değerlendirmeler yapılmıştır.
2. Bulgular
İncelenen bu Türk Cumhuriyetleri’nin yüzölçümleri, nüfusları, nüfus yoğunlukları ve kırsal nüfus oranlarını gösteren grafikler aşağıda verilmiştir (Resim 1).

Resim 1. Ülkelerin Yüzölçümü, Nüfusu, Nüfus Yoğunluğu ve Kırsal Nüfus Oranları Grafikleri
(http://www.fao.org/faostat/, http://www.devplan.org/frame-tr.html, http://spd.gov.ct.tr/ )

Resim 1’de verilen grafiklere bakıldığında, modern Türk Cumhuriyetleri’nden
Kazakistan’ın yaklaşık 2.73 milyon km2 ile en fazla yüzölçüme sahip olan Türk
Cumhuriyeti olduğu, 2. sırada Türkiye’nin (783.6 bin km2), 3. sırada Türkmenistan’ın
(491.2 bin km2) son sırada ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin (3355 km2) geldiği
görülmektedir. Ülke nüfusları bakımından yaklaşık 79 milyonluk nüfusuyla ilk sırada
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Türkiye’nin bulunduğu, 2. sırada Özbekistan’ın (29.9 milyon), 3. sırada Kazakistan’ın
(17.6 milyon) son sırada KKTC’nin (314 bin) yer aldığı, nüfus yoğunluğu bakımından
km2’ye 113 kişi ile Azerbaycan’ın ilk sırada olduğu, 2. sırada Türkiye’nin (100 kişi), 3.
sırada KKTC’nin (94 kişi) son sırada ise Kazakistan’ın (6 kişi) olduğu, tarıma elverişli
alanların oranları bakımından ise %63.4 ile ilk sırada Özbekistan’ın, 2. sırada
Kırgızistan’ın (%61.8), 3. sırada Türkmenistan’ın (%50) son sırada ise Türkiye’nin
(%25.9) yer aldığı görülmektedir.
İncelenen bu Türk Cumhuriyetleri’nin toplam milli gelirleri ile kişi başına düşen
milli gelirlerini gösteren grafikler aşağıda verilmiştir (Resim 2.)

Resim 2. Ülkelerin Toplam ve Kişi Başına Düşen Milli Gelirlerini Gösterir Grafikler
(http://statisticstimes.com/economy/gdp-nominal-vs-gdp-ppp.php,
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_ countries_ by_GDP_(nominal))

Resim 2’de verilen grafiklerdeki veriler değerlendirildiğinde, yaklaşık 734
milyar US$’lık milli gelir ile Türkiye’nin ilk sırada bulunduğu, 2. sırada Kazakistan’ın
(173.2 milyar US$), 3. sırada Özbekistan’ın (65.7 milyar US$) son sırada ise KKTC’nin
(4.37 milyar US$) yer aldığı görülmektedir. Kişi başına düşen milli gelirler bakımından
ise yaklaşık 13.7 bin US$ ile ilk sırada KKTC’nin, 2. sırada Kazakistan’ın (9828 US$),
3. sırada Türkiyen’nin (9326 US$) son sırada ise Kırgizsitan’ın (1120 US$) olduğu
görülmektedir.
İncelenen bu devletlerin yıllık toplam ihracat ve ithalat rakamları ile bunlara ilişkin bazı istatistikleri gösteren grafikler aşağıda verilmiştir (Resim 3).
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Resim 3. Ülkelerin Toplam İhracat ve İthalat Rakamlarını Gösterir Grafikler
(http://www.fao.org/faostat/en/#data/TP, http://www.ticaret.gov.ct.tr/,
https://tr.wikipedia.org/wiki/, http://tdkb.gov.ct.tr/)

Resim 3’te verilen grafiklerden, yaklaşık 152 milyar US$’lık yıllık toplam
ihracat ve 243 milyar US$’lık yıllık toplam ithalat rakamlarıyla her iki konuda da ilk
sırada Türkiye’nin olduğu görülmektedir. Buna karşın, ülke nüfusları dikkate
alındığında, kişi başına en fazla ihracat yapan ülkenin 5119 US$ ile Kazakistan olduğu,
bunu sırasıyla Azerbaycan (3533 US$), Türkmenistan (3225 US$), Türkiye (1928 US$),
Özbekistan (499 US$), KKTC (384 US$) ve Kırgısitan’ın (317 US$) takip ettiği
görülmektedir. Kişi başına düşen ithalat rakamlarına bakıldığında ise 5412 US$ ile ilk
sırada KKTC’nin geldiği, bunu sırasıyla Türkiye (3088 US$), Kazakistan (2952 US$),
Türkmenistan (2322 US$), Azerbaycan (1228 US$), Kırgızistan (856 US$) ve
Özbekistan’ın (423 US$) takip ettiği görülmektedir. Toplam ihracatın ithalatı karşılama
oranları bakımından %173 ile ilk sırada Kazakistan’ın olduğu, bunu sırasıyla
Türkmenistan (%139), Özbekistan (%118), Azerbaycan (%88), Türkiye (%62),
Kırgızistan (%37) ve KKTC’nin (%7) izlediği görülmektedir.
İncelenen bu devletlerin tarıma elverişli alanlarına ilişkin bazı istatistiklerini gösteren grafikler aşağıda verilmiştir (Resim 4).
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Resim 4. Ülkelerin Tarıma Elverişli Alanları ve Oranlarını Gösterir Grafikler
(http://www.fao.org/faostat/en/#data/TP, http://www.ticaret.gov.ct.tr/,
https://tr.wikipedia.org/wiki/, http://tdkb.gov.ct.tr/)

Resim 4’te verilen grafiklerden, bu ülkelerin tarıma elverişli alanların oranları
açısından %79.6’lık oranla ilk sırada Kazakistan’ın olduğu, bu ülkeyi sırasıyla
Türkmenistan (%68.9), Özbekistan (%59.6), Azerbaycan (%55.1), Kırgızsistan (%52.8),
Türkiye (%49) ve KKTC’nin (%41.7) takip ettiği görülmektedir. Kişi başına tarıma
elverişli alan açısından 123.12 dekarla (da) ilk sırada Kazakistan’ın geldiği, bu ülkeyi
sırasıyla Türkmenistan (62.97 dekar), Kırgızistan (17.77 da), Özbekistan (8.96 da),
Türkiye (4.90 da), Azerbaycan (4.89 da) ve KKTC’nin (4.46 da) izlediği görülmektedir.
İncelenen bu devletlerin tarımsal ürünlerin toplam ihracat ve ithalat içindeki paylarını gösteren grafikler aşağıda verilmiştir (Resim 5).
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Resim 5. Ülkelerin Tarımsal Ürünler Açısından İhracat ve İthalat Rakamları İle Oranlarını
Gösterir Grafikler (http://www.fao.org/faostat/en/#data/TP, http://www.ticaret.gov.ct.tr/,
http://tdkb.gov.ct.tr/)

Resim 5’te verilen grafiklerdeki verilerden, bu ülkelerin kişi başına tarımsal ürün
ihracatı açısından 244 US$ ile ilk sırada KKTC’nin geldiği, 210 US$ ile 2. sırada
Türkiye’nin bulunduğu, daha sonra da sırasıyla Kazakistan (157 US$), Azerbaycan (91
US$), Türkmenistan (60 US$), Özbekistan (41 US$) ve Kırgızistan’ın (38 US$) geldiği
görülmektedir. Kişi başına tarımsal ürün ithalatı bakımından 473 US$ ile ilk sırada yine
KKTC’nin geldiği, bu ülkeyi sırasıyla Kazakistan (254 US$), Türkiye (169 US$)
Azerbaycan (161 US$), Kırgızsitan’ın (148 US$) Türkmenistan (84 US$) ve
Özbekistan’ın (46 US$) takip ettiği görülmektedir. Tarımsal ürünlerin toplam
ihracattaki payı bakımından ilk sırada KKTC’nin (%63.5) olduğu, bu ülkeyi sırasıyla
Kırgızistan (%12.1), Türkiye (10.9), Özbekistan (8.3), Azerbaycan (%4.6), Kazakistan
(%3.1) ve Türkmenistan’ın (%1.9) takip ettiği; tarımsal ürünlerin toplam ithalattaki payı
açısından ilk sırada Kırkızistan’ın (%17.3) bulunduğu, bu ülkeyi sırasıyla Azerbaycan
(%13.1), Özbekistan (10.8), KKTC (%8.7), Kazakistan (%8.6), Türkiye (5.5) ve
Türkmenistan’ın (%3.6) takip ettiği görülmektedir. Tarımsal ürünlerde ihracatın ithalatı
karşılama oranlarına bakıldığın da ise %124.2 ile Türkiye’nin ilk sırada yer aldığı ve bu
açıdan yeterli tek ülke olduğu, Türkiye’nin ardından sırasıyla Özbekistan (%90.4),
Türkmenistan (%71.5), Kazakistan (%61.7), Azerbaycan (%56.7), KKTC (%51.5) ve
Kırgızistan’ın (%26) geldiği görülmektedir.
İncelenen bu devletlerin hayvan varlıklarını gösteren grafikler aşağıda verilmiştir
(Resim 6).
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Resim 6. Ülkelerin Çiftlik Hayvanı Varlıklarını Gösterir Grafikler
(http://www.fao.org/faostat/en/#data/QA, http://tdkb.gov.ct.tr/)

Resim 6’da verilen grafiklerden, bu ülkelerin 100 kişiye düşen hayvan sayılarına
bakıldığında; sığır sayısı bakımından ilk sırada 42.8 baş ile Türkmenistan’ın geldiği, bu
ülkeyi sırasıyla Özbekistan (35.5 baş), Kazakistan (33.2 baş), Azerbaycan (25 baş),
Kırgızistan (24.5 baş), KKTC (21.7 baş) ve Türkiye’nin (18.1 baş) takip ettiği; koyun
sayısı bakımından 260.5 baş ile ilk sırada yine Türkmenistan’ın daha sonra ise sırasıyla
Kazakistan (86.2 baş), Kırgızistan (82.8 baş), Azerbaycan (81.8 baş), KKTC (79.9 baş),
Özbekistan (48.7 baş) ve Türkiye’nin (39.6 baş) geldiği; keçi sayısı bakımından 42.8
baş ile yine Türkmenistan’ın geldiği, daha sonra ise sırasıyla KKTC (32.5 baş),
Kırgızistan (15.3 baş), Kazakistan (13.4 baş), Türkiye (13.2 baş), Özbekistan (10.6 baş)
ve Azerbaycan’ın (6.7 baş) geldiği; toplam tavuk ve etlik piliç sayısı bakımından 3050
adet ile KKTC’nin ilk sırada olduğu, bu ülkeyi sırasıyla Türkiye (373 adet),
Türkmenistan (298 adet), Azerbaycan (249 adet), Kazakistan (184 adet), Özbekistan
(170 adet) ve Kırgızistan’ın (64 adet) takip ettiği; arı kolonisi/kovanı sayısı bakımından
ise 9 koloni ile ilk sırada Türkiye’nin yer aldığı, daha sonra sırasıyla KKTC (5.4
koloni), Azerbaycan (2.5 koloni), Kırgızistan (1.6 koloni) ve Özbekistan’ın (1.1 koloni)
geldiği, Türkmenistan ve Kazakistan’ın ise arı kolonisi varlığı ile ilgili herhangi bir
istatistik olmadığı görülmektedir.
Sonuç
Yapılan tüm bu değerlendirmeler sonucunda; incelenen 7 modern Türk Cumhuriyeti içinde yüzölçümü bakımından ilk sırada Kazakistan’ın (2.725.000 km2) son sırada
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KTTC)’nin (3.355 km2); toplam nüfus bakımından ilk
sırada Türkiye’nin (79 milyon) son sırada KKTC’nin (314 bin), nüfus yoğunluğu bakımından ilk sırada Azerbaycan’ın (113 kişi/km2) son sırada Kazakistan’ın (6 kişi/km2),
kırsal nüfusun toplam nüfusa oranı bakımından ilk sırada Özbekistan’ın (%63.4) son
sırada Türkiye’nin (%25.9), tarıma elverişli alanın ülke yüzölçümüne oranı bakımından
ilk sırada Kazakistan’ın (%79.6) son sırada KKTC’nin (%41.7), kişi başına tarıma elverişli alan bakımından ilk sırada Kazakistan’ın (123.12 dekar/kişi) son sırada KKTC’nin
(4.46 dekar/kişi), kişi başına milli gelir bakımından ilk sırada KKTC’nin (13.721 US$)
son sırada Kırgızistan’ın (1120 US$), kişi başına toplam ihracat bakımından ilk sırada
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Kazakistan’ın (5119 US$) son sırada Kırgızistan’ın (317 US$), kişi başına toplam ithalat bakımından ilk sırada KKTC’nin (5412 US$) son sırada Özbekistan’ın (422 US$),
toplam ihracatın ithalatı karşılama oranı bakımından ilk sırada Kazakistan’ın (%173)
son sırada KKTC’nin (%7), tarımsal ürünlerin toplam ihracat içindeki payı bakımından
ilk sırada KKTC’nin (%63.5) son sırada Türkmenistan’ın (%1.9), tarımsal ürünlerin
toplam ithalat içindeki payı bakımından ilk sırada Kırgızistan’ın (%17.3) son sırada
Türkmenistan’ın (%3.6), tarımsal ürünlerde ihracatın ithalatı karşılama oranları bakımından ilk sırada Türkiye’nin (%124.2) son sırada Kazakistan’ın (%26), 100 kişiye
düşen hayvan sayıları içinde sığır sayısı bakımından ilk sırada Türkmenistan’ın (42.8
baş) son sırada Türkiye’nin (18.1 baş), koyun sayısı bakımından ilk sırada Türkmenistan’ın (260.5 baş) son sırada Türkiye’nin (39.6 baş), keçi sayısı bakımından ilk sırada
Türkmenistan’ın (42.8 baş) son sırada Azerbaycan’ın (6.7 baş), tavuk ve etlik piliç sayısı bakımından ilk sırada KKTC’nin (3.050 adet) son sırada Kırgızistan’ın (64 adet), arı
kolonisi/kovanı sayısı bakımından ilk sırada Türkiye’nin (9 koloni) son sırada ise Özbekistan’ın (1.1 koloni) olduğu görülmüştür.
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ERMƏNİSTAN-AZƏRBAYCAN, DAĞLIQ QARABAĞ MÜNAQİŞƏSİNİN
HƏLLİNDƏ AZƏRBAYCAN DİPLOMATİYASININ BAŞLICA MÖVQEYİ
Dos. Afət SEYİDOVA
Xülasə: Müasir Azərbaycan xarici siyasətinin və təhlükəsizliyinin qarşısında duran ən
aktual problemlərdən biri Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsidir.
Məqalədə bu münaqişənin tənzimlənməsi ilə bağlı Azərbaycanın yeritdiyi siyasət və
Azərbaycan diplomatiyasının başlıca mövqeyi göstərilib. SSRİ-nin dağılmasından sonra
Dağlıq Qarabağ problemi beynəlxalq məsələyə çevrildi. Müstəqillik qazanandan sonra
Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi Azərbaycan diplomatiyasının
başlıca vəzifəsinə çevrildi. Heydər Əliyev kursunu uğurla davam etdirən İlham Əliyev bu
siyasəti müasir dövrün tələblərinə uyğun addımlarla möhkəmləndirdi. ErmənistanAzərbaycan¸ Dağlıq Qarabağ münaqişəsi indiyədək həllini tapmamışdır. Bu Ermənistanın
hərbi qüvvələrinin insanlığa qarşı törətdiyi kütləvi və dəhşətli soyqırımdır.
Açar Sözlər: Dağlıq Qarabağ, siyasət, diplomatiya, hərbi münaqişə, BMT
Armenia-Azerbaijan, Nagorno-Karabakh Conflict the Position of the Azerbaijani
Diplomacy
Abstract: One of the main problems in front of the modern Azerbaijan’s foreign policy
and security is the Conflict of Nagorno Karabakh between Azerbaijan and Armenia.
Policies implemented by Azerbaijan for regulation of the conflict and the main position of
Azerbaijan Diplomacy introduced in this article. After collapse of USSR, Nagorno
Karabakh conflict became international problem. After gaining independence, Conflict
between Azerbaijan and Armenia, Nagorno Karabakh conflict has become the main task
of Azerbaijan Diplomacy. İlham Aliyev, who successfully continues the course of
H.Aliyev strengthened this policy in accordance with the requirements of the modern era.
Armenian-Azerbaijan Nagorno Karabakh conflict has not been resolved yet. This is
massive and terrible genocide that was committed by Armenia military forces against
humanity.
Keywords: Nagorno-Karabakh, politics, diplomacy, and military conflict, United Nations

Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin tarixi və mahiyyəti,
onun törətdiyi nəticələr dünya birliyinə yaxşı məlumdur. Bu münaqişə əzəli Azərbaycan
torpağı olan Dağlıq Qarabağı qoparıb özünə birləşdirməyə çalışan Ermənistanın
Azərbaycana ərazi iddiaları nəticəsində yaranmışdır. 1988-ci ildə münaqişə başlananda
keçmiş Sovet İttifaqının rəhbərliyinin Azərbaycana qarşı ədalətsiz və qərəzli mövqeyi,
problemin vaxtında qarşısını almaq istəməməsi nəticəsində münaqişə dərinləşərək
müharibəyə çevrildi. 1993-cü ildə Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə yeni zərbələr
vuruldu. Respublika ərazisinin 20 faizi düşmən tapdağı altına düşdü (Abdullayev,
2000).
1993-cü ilin oktyabr ayında prezidentlik fəaliyyətinə başlayan kimi Heydər
Əliyev münaqişənin nizamlanması istiqamətində çoxşaxəli və çoxtərəfli danışıqlara
başladı. Heydər Əliyev andiçmə mərasimindəki (10 oktyabr 1993-cü il) nitqində
demişdir: “Biz, ümumiyyətlə sülhsevər mövqe tutaraq bu vəzifəni (işğal olunmuş
torpaqların geri qaytarılması) birinci növbədə sülh yolu ilə, Danışıqlar yolu ilə həll
etməyə üstünlük veririk. Bu baxımdan müstəqil Azərbaycan Respublikası diplomatik
vasitələrdən səmərəli istifadə etməli, sülh danışıqlarını Azərbaycan Respublikasının
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mənafelərini təmin etmək yolu ilə aparmalı və bu danışıqlar nəticəsində məqsədimizə
nail olmalıyıq. Biz, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının, ATƏT-in, BMT TŞ-nın, bu
münaqişənin aradan qaldırılmasında iştirak edən böyük dövlətlərin və bütün beynəlxalq
təşkilatların imkanlarından səmərəli istifadə edərək Azərbaycanı müharibə
vəziyyətindən çıxarmaq, işğal olunmuş torpaqlarımızı geri qaytarmaq üçün bundan
sonra da səy göstərəcəyik”. Bu çıxış beynəlxalq təşkilatların və böyük dövlətlərin
münaqişənin həlli üçün məqbul sayılan fəaliyyətlərinə inamın açıq şərhi idi.
Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyev cənablarının uğurlu diplomatiyası, Milli
Ordunun güclənməsi nəticəsində düşmən və onun havadarları artıq münaqişənin zorakı
vasitələrlə həll etmək cəhdlərini perspektivsizliyini dərk edirdilər. 1994-cü il mayın 12də Minsk qrupunun vasitəçiliyi ilə cəbhələrdə atəşkəsə nail olundu (Vahabov, 2005).
Heydər Əliyev 1994-cü ilin sentyabrında BMT Baş Məclisinin 49-cu sessiyası
tribunasından Azər-baycan həqiqətlərini bütün dünyaya tanıtdı, bu ölkənin sülhsevər,
humanist, demokratik dəyərləri üstün tutduğunu göstərdi. BMT-nin Baş katibi Butros
Qali Azərbaycana gəldi. Heydər Əliyev ABŞ, Rusiya prezidentləri ilə görüşdü.
İngiltərə, Fransa, Çin, Pakistan, İran, Türkiyə, Almaniya, Polşa və b. ölkələrə
səfərlərindən bu məsələləri dövlət başçıları ilə müzakirə etdi (Əliyev,1997).
Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə həlli
istiqamətində göstərilən səylərin heç bir nəticə verməməsi Azərbaycan cəmiyyətində
müharibə ab-havasının artmasına səbəb olurdu. Bu isə təbii olaraq beynəlxalq
təşkilatları, o cümlədən münaqişənin həlli ilə bağlı məsuliyyəti öz üzərinə götürən
Minsk qrupu və dünyanın bir çox aparıcı dövlətlərini narahat edirdi.
Beynəlxalq təşkiIatlar içərisində Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ
münaqişəsinə Azərbaycanın mənafeyi baxımmdan ən obyektiv qiyməti Islam Konfransı
Təşkilatı verdi (Əhmədov,1997).
Təşkilatın 1994-cü il dekabrın 13-dən 15-dək Mərakeşin paytaxtı Kasablanka
şəhərində keşirilən 7-ci Zirvə görüşündə qəbul edilən qətnaməsində Ermənistanın
Azərbyacana qarşı təcavüzü pisləndi, BMT TŞ-nin 822, 853, 874, 884 saylı
qətnamələrinin dönmədən yerinə yetirilməsi və erməni işğalçı qüvvələrinin tutduqları
bütün Azərbaycan torpaqlarından, o cümlədən Şuşa və Laçın rayonlarından qeyd-şərtsiz
və dərhal çıxarılması qəti şəkildə tələb olundu. Qətnamədə həmçinin Azərbaycan
ərazisində bir milyondan artıq qaçqın və köçkünün olması ilə əlaqədar IKT üzvü olan
ölkələr, Islam İnkişaf Bankı və digər Islami təsisatlar bu ÖIKƏYƏ təcili maliyyə və
humanitar yardım göstərməyə çağırılırdı (Abdullayev, 2000).
Ümumiyyətlə, Kasablanka konfransında qəbul edilən qətnamədə Ermənistan
birmənalı şəkildə beynəlxalq səviyyədə təcavüzkar dövlət kimi tanındı.
Bundan başqa həmin il ərzində Türkiyə prezidenti Süleyman Dəmirəl, Fransa
Prezidenti Jak Şirak, Avropa Komissiyasının Sədri Romano Prodi, 2000-ci ildə
Gürcüstan Prezidenti Eduard Şevardnadze, BMT-nin Qaçqınlar Üzrə Ali Komissarı
Sadako Oqata ilə görüşlər keçirən Heydər Əliyev daima Azərbaycanın sülhün tərəfində
oldğunu vurğuluyaraq həmin dövlətlərin də bu sahədə səylərinə böyük ümidlər
bəslədiyini bildirmişdi. Bu illər ərzində bir neçə dəfə Ermənistan Prezidenti Robert
Koçaryan ilə təkbətək görüşlər keçirilmiş, burada Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq
Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə aradan qaldırılması barədə ətraflı fikir mübadiləsi
aparılmışdır (Abdullayev, Muradov, 1997).
2003-cü ilin oktyabrın 15-də Azərbaycan Respublikasının yeni prezidenti
seçilən İlham Əliyevin dövlət başçısı kimi öz səlahiyyətlərinin icrasına başlamasından
sonra Azərbaycanın xarici, siyasi, iqtisadi və beynəlxalq əlaqələrinin genişlənməsi və
maraqlarının təmin olunması prosesində əvvəlki kurs nəinki saxlanıldı, hətta məharətlə
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inkişaf etdirildi. Azərbaycan Prezidenti seçildiyi ilk gündən Ermənistan-Azərbaycan,
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizama salınmasına xüsusi diqqət yetirən İlham Əliyev
bu məslədə yalnız respublikamızın milli və dövlətçilik maraqlarını üstün tutduğunu
nümayiş etdirmişdir. Azərbaycan Prezidenti bütün xarici səfərlərdə, eləcə də Bakıda
keçirdiyi çoxsaylı görüşlərdə Ermənistanın hərbi təcavüz məsləsini daim önə çəkmiş,
Azərbaycan xalqının öz torpaqlarının işğalı ilə heç zaman razılaşmayacağını, ehtiyac
yarandığı halda hərbi əməliyyatların başlanmasına qərar verəcəyini vurğulamışdır.
Bununla yanaşı, dövlət başçısı Azərbaycanın xarici siyasət kursunun mühüm tərkib
hissələrindən birinə çevrilən Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin
dinc vasitələrlə nizama salınmasının tərəfdarı olduğunu bildirərək, beynəlxalq
təşkilatların bu sahədə səylərini gücləndirməsinin zəruriliyini bəyan etmişdir
(Mehdiyev, 1997).
2003-cü ilin sentyabrın 24-də İlham Əliyev bu münaqişənin nizama salınmasında
beynəlxalq dəstəyin qazanılmasının zəruri olduğunu nəzərə alaraq BMT BM-nin 58-ci
sessiyasında çıxışında bəyan etmişdi: “Azərbaycan nümayəndə heyəti bu yüksək
kürsüdən beynəlxalq icmanın diqqətini davam edən Ermənistan-Azərbaycan
münaqişəsinə dönə-dönə cəlb etmişdir. Təhlükəsizlik Şurasının 4 qətnamə qəbul
etməsindən artıq 10 il keçir. Nu qətnamələr erməni işğalçı qüvvələrinin Azərbaycan
ərazilərdən dərhal, tam və qeyd-şərtsiz çıxmasını tələb edir”, “Ermənistan bu
qətnamələri saymamazlığı ilə beynəlxalq icmaya meydan oxuyur. BMT Təhlükəsizlik
Şurası və ATƏT-in Minsk Qrupu isə bununla bağlı heç bir adekvat qərar qəbul
etmirlər”. Ilham Əliyev bu çıxışı ilə problemin həllinə daha ciddi yanaşılmasına diqqəti
artırdı (Vahabov, 2005).
2004-cü il sentyabrın 16-da MDB-yə üzv ölkələrinin dövlət başçılarının Astana
toplantısı zamanı Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizama
salınmasına dair müzakirələr üçün əlverişli şərait yaranmasından istifadə edən
Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin təkbətək, sonra isə Rusiya prezidenti
V.Putinin və bundan sonra Minsk Qrupu həmsədrlərinin iştirakı ilə geniş formatda
məsləhətləşmələri oldu.
İlham Əliyev öz çıxışlarmda BMT TŞ-nin münaqişənin həllinə, sülhün əldə
olunmasına kİfayət qədər diqqət yetirməməsini vurğulayır, işğal altında qalan ərazilərdə
transmilli cinayətkarlığın güclənməsini, bəşəriyyət üçün yeni təhlükə mənbəyinə
çevrilməsini diqqətə çatdırdı. Problemin nizamlanması istiqamətində Dünya birliyinin
nümayiş etdirdiyi soyuqqanlılığın sabah onları daha böyük təhiükələrlə qarşı-qarşıya
qoyacağını anlatdı. Ilham Əliyev BMT Baş Assambleyasının 59-cu sessiyasındakı
çıxışında Ermənistan-Azərbaycan, Dağhq Qarabağ münaqişəsinə münasibətdə
Azərbaycanın mövqeyini bir daha açıqladı, TŞ- nin fəaliyyətinə iradlarını bildirdi.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin apardığı siyasi mübarizəyə əsaslanan
Azərbaycan diplomatiyası ölkə həqiqətlərinin beynəlxalq ictimaiyyətə çatdırılmasında
daha da fəallaşdı. Ermənistanın beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərinə məhəl
qoymayan işğalçı dövlət olması faktı bir çox dünya ölkələri tərəfindən qəbul edildi, bu
da Ermənistanın siyasi mövqelərinin sarsılmasına zəmin yaratdı. Minsk Qrupunun öz
fəalliyətini son illərdə xeyli dərəcədə gücləndirməsi, dünyanın ən aparıcı beynəlxalq
təşkilatlarının Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə daha çox diqqət
ayırması əyani şəkildə göründü. Avropa Şurası, Avropa Birliyi, İKT kimi nüfuzlu
beynəlxalq qurumlar, habelə münaqişə ilə bağlı 4 qətnamə qəbul etmiş BMT-nin
problemin həllində ərazi toxunulmazlığı problemini önə çəkməsi Respublikamızı
beynəlxalq əməkdaşlıq mərkəzinə çevirdi (Əhmədov, 1998).
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Ermənistan münaqişənin həllinə təşəbbüs göstərmək əvəzinə Azərbaycan
əleyhinə dünyanın istənilən yerində güclü təbliğat apardığı, böhtan, yalanlar yağdırdığı
və tarixi təhrif edərək Azərbaycan xalqını ləkələmək istədiyi bir zamanda Azərbaycan
dövlətinin başçısı haqlı olaraq onlara tarixi proseslərin bəzi məqamlarını xatırlatdı və
kəskin münasibət bildirdi: O, Dünya Azərbaycan və türk diaspor təşkilatları
rəhbərlərinın I forumunda (2007-ci il 9 mart) demişdir: «Ermənistan on ildən artıqdır ki,
Azərbaycan torpaqlarını işğal edib, indi Azərbaycam işğal siyasətində ittiham edir.
Bizim ata-baba torpağımız olan İrəvan xanlığı, Zəngəzur mahalı, digər torpaqlar indi
Ermənistan dövləti üçün torpaq olubdur, Bunlar bizim tarixi torpaqlarımızdır, ancaq biz
Ermənistana qarşı torpaq iddiası irəli sürmürük. Halbuki, sürə bilərik. Çtinki indiki
Ermənistanm yerləşdiyi ərazi qədim türk, Azərbaycan torpaqlarıdır. Əgər onlar öz
xalqınm gələcəyi haqqında düşünürlərsə, öz siyasətində dəyişiklik etməlidirlər.
Azərbaycanın işğal olunmuş torpaqlarından qeyd-şərtsiz çıxmalıdırlar və Türkiyəyə
qarşı əsassız ittihamlardan əl çəkməlidirlər. ƏKS təqdirdə, Ermənistanın özünün
müqəddəratı sual altına düşə bilər. Azərbaycan heç vaxt Dağlıq Qarabağın itirilməsinə
razılıq verməyəcək, nəyin bahasına olursa-olsun, doğma torpaqlarını azad edəcək, ərazi
bütövlüyünü bərpa edəcək. Dağlıq Qarabağ əzəli Azərbaycan torpağıdır. Ermənilər
oraya XIX əsrin əvvəllərində köçürülmüşlər. Bir dəfə Azərbaycan, türk torpağında
erməni dövləti yaradılıb, burada ikinci erməni dövlətinin yaranmasına biz heç vaxt
imkan vermərik”.
2010-cu ilin 1-2 dekabr tarixlərində Astanada ATƏT-in Sammiti keçirilmiş və
sözügedən tədbirdə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin rəhbərlik
etdiyi nümayəndə heyəti iştirak etmişdir. Sammit çərçivəsində Ermənistan-Azərbaycan,
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin tənzimlənməsinə dair Azərbaycan və Ermənistan
prezidentləri, eləcə də, ATƏT-in Minsk Qrupuna həmsədr ölkələrin nümayəndə
heyətləri başçılarının birgə bəyanatı qəbul edilmişdir. Bundan əlavə, Sammitin yekun
Bəyannaməsində ATƏT məkanında həlli uzanan münaqişələrin beynəlxalq hüququn
BMT Nizamnaməsi və Helsinki Yekun Aktında təsbit edilmiş norma və prinsipləri
əsasında həllinin vacibliyi qeyd edilmişdir (Vahabov, 2005).
2011-ci il fevralın 11-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev
ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri Bernar Fasyeni (Fransa), İqor Popovu (Rusiya),
Robert Bradtkeni (ABŞ) və ATƏT-in hazırkı sədrinin xüsusi nümayəndəsi Anji
Kaspşiki qəbul etmişdir. Görüşdə Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ
münaqişəsinin nizama salınması ilə bağlı danışıqların hazırkı vəziyyəti və perspektivləri
ətrafında fikir mübadiləsi aparılmışdır.
2011-ci ilin iyulun 27-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin
adından ölkəmizdə rəsmi səfərdə olan Türkiyə Respublikasının Baş naziri Rəcəb Tayyib
Ərdoğanın şərəfinə rəsmi ziyafət verilmişdir. Bu görüşdə Azərbaycanın ağrılı yeri olan
Dağlıq Qarabağ münaqişəsi də müzakirə edilmişdir. Prezident İlham Əliyev belə
demişdir: "Azərbaycan Dağlıq Qarabağ üzərində öz suverenliyini ya barış yolu ilə, ya
da hərb yolu ilə bərpa edəcəkdir".
2012-ci ilin yanvarın 23-də Soçidə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham
Əliyevin, Rusiya Federasiyasının Prezidenti Dmitri Medvedevin və Ermənistan
Respublikasının Prezidenti Serj Sarkisyanın birgə görüşü olmuşdur. Görüşdə
Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması ilə bağlı
məsələlər edilmiş və görüşün yekunlarına dair Birgə Bəyanat qəbul olundu.
İlham Əliyev belə demişdir: biz bundan sonra da öz gücümüzü - siyasi, iqtisadi,
hərbi gücümüzü artırmalıyıq, artırırıq və bu, bizim suveren hüququmuzdur. Bir daha
demək istəyirəm, məndə heç bir şübhə yoxdur ki, Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünü
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bərpa edəcəkdir. Hər gün, hər ay bizim qələbəmizi yaxınlaşdırır. Hər ay, hər il
Azərbaycan daha da güclənir, Ermənistan daha da zəifləyir. Bunu artıq bu məsələ ilə
məşğul olan bütün maraqlı qurumlar, ölkələr də görür, bilir. Tarixin gedişatı, inkişafı
belədir ki, Azərbaycan ilə rəqabət aparmaq Ermənistan üçün mümkün olmayacaqdır.
Onların əsas ümidi xarici qüvvələrə, erməni lobbisinə, onun havadarlarına və bəzi başqa
ölkələrin dairələrinədir. Bizim isə ümidimiz öz gücümüzdür - Azərbaycan xalqıdır, haqq
və ədalətdir, beynəlxalq hüquqdur və artan gücümüzdür"
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KLASİK ÇAĞATAYCA DÖNEMİNDE YAZILMIŞ İLMİHAL KİTAPLARI
Yrd. Doç. Dr. Ahmet AYDIN
Özet: Bu çalışma Çağatay edebiyatının gelişim tarihinde XV. yüzyılın ikinci yarısından
XVI. yüzyılın ilk yarısına kadarki zaman dilimini ifade eden Klasik Çağatayca Dönemi’nde kaleme alınmış ilmihal türündeki eserleri konu edinmektedir. Klasik Çağatayca
Dönemi’nde gerek bürokrasi gerekse ilim ve kültür sahalarında kabul gören Çağatayca ile
zengin bir edebî miras ortaya çıkmıştır. Şeybânîler ile Orta Asya’da Bâbürlüler ile de
Hindistan’da yayılan Çağatayca bir ilim dili olarak İslâmî ilimler sahasında da kabul görmüş ve söz konusu devletlerin hükümdarları başta olmak üzere ilmihal sahasında bu dilde
çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmada Çağatay edebiyatının gelişimindeki en önemli isim
sayılan Ali Şir Nevâî, Şeybânîler Hanedanı’nın kurucusu Şeybânî Han, onun yeğeni ve
Şeybânî hükümdarlarından Ubeydullah Han ve Hindistan’daki Bâbürlü Devleti’nin ilk
hükümdarı olan Bâbür Şah’ın yakın dönemlerde yazdıkları ilmihal kitaplarının incelenmesi hedeflenmektedir. Sözü edilen ilmihal kitapları muhteva ve sistematikleri, bu sahaya
olan katkıları ve kaynakları açısından mukayese edilmeye çalışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: İlmihal, Çağatay Edebiyatı, Ali Şir Nevâî, Şeybânî Han, Bâbür.
Catechism Books Written in the Classical Period of Chagatai Language
Abstract: This study deals with the books of catechism written in the classical Chagatai
period. This period covers the first half of the XV. century from the second half of the
XVI. century in the history of the development of the Chagatai literature. Chagatai language accepted by both bureaucracy and fields of science and culture reveals a rich literary heritage in the classical Chagatai period. Chagatai language adopted by Shaibanis in
Central Asia by Mughal Empire in India was also accepted as an Islamic language in the
field of Islamic sciences and studies were carried out on the grounds of catechism, especially the rulers of the states. This study is aimed at examining the books of literature
written in recent periods. Authors of this work Ali Şir Nawai, who is considered to be the
most important name in the development of Chagatai literature, Shaibani Khan, the
founder of the Shaibanis Dynasty, Ubeydullah Khan, who is one of his nephews and
Shaibanis rulers, and Baber Shah, the first ruler of the Mughal Empire. These books will
be compared to each other in terms of their content and systematics, contributions to their
fields and resources.
Keywords: Catechism, Chagatai Literature, Ali Şir Nawai, Shaibani Khan, Babur.

Giriş
Fıkıh literatürü içerisinde müstakil edebiyat oluşturmuş sahalardan biri ilmihal
türündeki çalışmalardır. Küçük yaştaki çocuklar başta olmak üzere halkın temel dini
bilgileri öğrenmeleri hedefiyle hazırlanan ve bir kısmı medreselerde ezberletilen ilmihal
kitaplarının Osmanlı döneminde zengin bir ilim mirası ortaya çıkardığı görülmektedir.
Çağatayca kaleme alınmış ilmihal eserleri de bu dildeki ilim geleneğinde önemli bir yer
tutmaktadır. Bu çalışma XVI. yüzyılın başlarında birbirlerine oldukça yakın tarihlerde
Çağatayca kaleme alınmış ilmihal eserlerini incelemeyi hedeflemektedir. Kronolojik
olarak sıralanacak olursa sözü edilen eserler Ali Şir Nevâî’nin (v. 906/1501) Sirâcu’lmüslimîn’i, Şeybânî Han’ın (v. 916/1510) Risâle-i Maʻârif’i, Bâbür’ün (v. 937/1530)
Mübeyyen Der Fıkh’ı ve Ubeydullah Han’ın (v. 946/1539) Manzûme fî hakkı mesâili’lvuzû ve’s-salât adlı çalışmasıdır. Arap harfleriyle yazılan Çağatayca’dan latinize edilerek dil özellikleri bakımından incelemeler yapılan bu eserler hakkında, ilmihal edebiyatına dair birer çalışma olmaları yönüyle fıkıh ilmi açısından yapılmış bir araştırmaya
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ulaşılamamaktadır. Mezkûr eserlere dair bir incelemenin ilmihal edebiyatıyla ilgili çalışmalara küçük bir katkı yapacağı düşünülmektedir.
Cengiz Han’ın oğlu Çağatay’ın adına nispet edilerek yapılan bir isimlendirme
olan Çağatayca Moğol istilasından sonra Cengiz’in çocukları tarafından kurulan Çağatay, İlhanlı ve Altın-Ordu imparatorluklarının medeniyet merkezlerinde XIII-XIV. asırlarda gelişen ve Timurlular devrinde özellikle XV. asırda klasik yapıya kavuşan ve
zengin bir edebiyat yaratan edebî orta Asya lehçesini ifade etmektedir. XIV. ve XV’inci
asrın ilk yarısında Timurlular devrinde Horasan ve Mâveraünnehir’in Herat ve Semerkant gibi kültür ve siyasî merkezlerinde bu dil klasik bir edebî dil mahiyeti kazanmıştır
(Köprülü, 1989: 82-83, 96-98). XIV. asırdan başlayarak Çağatay ulusunun hâkim oldukları bölgelerde vücuda gelen Türk eserleri umûmiyetle Çağatayca olarak kabul edilmiştir (Köprülü, 1980: 275). Çağatay edebiyatının gelişim tarihi konusunda farklı tasnifler ve dönemlendirmeler yapılmakla birlikte bu konuda görüş bildiren isimlerin
Nevâî ile birlikte Klasik Çağatayca Dönemi’nin başladığı hususunda ittifak ettikleri
görülür (Ölmez, 2007: 178-180; Köprülü, 1989: 93-185; Üzeyir, 2011: 19; Ekiz, 1986:
14-23; Çetindağ, ts.: 57-58). Klasik öncesi dönemde Çağatayca bir edebiyat oluşturmaya çalışan Sekkâkî, Lutfî, Atâyi, Haydar Tilbe, Yusuf Emirî, Ahmedî ve Gedâyi (Ölmez, 2007: 180; Köprülü, 1989: 121, 124-133) gibi âlim ve şairler arasında ilmihal
türüne dair şöhret bulmuş bir çalışma tespit edilememektedir. Çağatayca ilmihal eserlerinin klasik dönemde ortaya çıktığı söylenebilir. Bu çalışma Osmanlı ilim havzası dışında kalan Mâveraünnehir ve Hindistan’da XVI. yüzyılın başlarında dönemin aynı zamanda önde gelen şairleri arasında sayılan yukarıda arz edilen isimlerin ilmihal edebiyatına dair eserlerini konu edinmektedir.
1.Eserlerin Yazıldıkları Dönem ve Müellifleri
İlmihal edebiyatına dair yukarıda arz edilen dört eserin birbirleri ile siyâsî mücadele içinde olan devletlerin yöneticileri ve önde gelen simâları tarafından kaleme alındıkları görülür. Timurlular (1370-1507) döneminin meşhur ilim ve siyaset adamı
Nevâî’nin (Alan, 2007: 227), Bâbür ile yüz yüze hiç görüşmemiş olsa da onunla mektuplaştıkları bilinmektedir. Ayrıca Bâbürnâme’de Nevâî’den övgü dolu ifadeler ile
bahseden bölümlere tesadüf edilebilmektedir. Şeybânî Han ile Bâbür ise aynı bölgede
hükümdarlık için mücadele etmiş iki düşmandır. Bâbür onun karşısında aldığı yenilgi
yüzünden Mâveraünnehir bölgesinde tutunamayarak Hint topraklarına yönelmiştir. Öte
yandan Nevâî’nin en büyük destekçisi olan Hüseyin Baykara’yı yenerek Timurlular
Devleti’ne son veren ismin de Şeybânî Han olduğuna işaret etmek gerekir (Alan, 2007:
226-227, 233). Ubeydullah Han ise yukarıda ifade edildiği üzere Şeybânî Han’ın kardeşinin oğludur. Bahsi geçen isimlerin sadece siyaset değil edebiyat ve ilim sahalarında da
birbirlerini geçme arzusunda oldukları görülmektedir. Aynı zamanda edebiyat ve şiirle
meşgul olan bu dört ismin Çağatayca birer ilmihal yazmaları bunun tezâhürlerindendir.
Aşağıda bu isimlerin biyografileri üzerinde kısaca durulacaktır.
1.1.Ali Şir Nevâî (v. 906/1501)
Ali Şir Nevâî Horasan bölgesinde hâkimiyetini sürdüren Timurlular’ın son hükümdarı Hüseyin Baykara (1470-1506) döneminde (Alan, 2007: 207-227) yaşamış ve
bu hükümdarın yakın çevresi içinde yer almış bir şair ve edebiyatçıdır (Çetindağ, ts.: 4;
Alan, 2007: 306). Baykara’nın devrinde Nevâî’nin yaşadığı Herat bölgenin ilim ve
kültür merkezi haline gelmiştir. Aynı zamanda Çağatayca şiirler yazan bir şair olan
Hüseyin Baykara’nın (Alan, 2007: 306; Ekiz, 1986: 20; Köprülü, 1989: 150-151) bu
edebiyatın gelişimine olan en büyük katkılarından birinin Ali Şir Nevâî’yi himâye etmesi olduğu söylenebilir (Pekolcay, 1994: 262). Zira Klasik Çağatay Edebiyatı’nın en
önemli temsilcisi olarak Nevâî kabul edilmektedir. Onun zamanında Çağatayca sadece
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klasik bir şiir dili olarak değil bir ilim ve kültür dili olarak da kabul görmüştür. Nevâî
manzum ve mensur eserleri ile bu edebiyatın tesisine önemli katkılarda bulunmuştur
(Ölmez, 2007: 188; Üzeyir, 2011: 16, 19; Ekiz, 1986: 16; Çetindağ, ts.: 57, 59, 71, 74).
Soyu Uygur Türkleri’ne dayanan ve 844/1441 tarihinde Herat’da doğan Nevâî, yukarıda
ismi geçe Hüseyin Baykara ile birlikte büyümüştür. Mühürdarlık ve emirlik gibi resmî
görevlerde bulunan ve devlet işlerinde etkili bir sima olarak kabul edilen Nevâî (Alan,
2007: 227; Çetindağ, ts.: 64-65; Ekiz, 1986: 92-93) küçük yaşta şiire ilgi duymuştur.
Nevâî Farsça şiirler yazarak şiir hayatına başladıysa da Türkçe’nin Farsça gibi bir kültür
ve edebiyat dili olabileceğini göstermek ve kelime zenginliği ve mana inceliklerini ifade
kabiliyeti bakımından onun Farsça’dan daha üstün bir dil olduğunu savunmak üzere iki
dili mukayese ettiği Muhâkemetü’l-lugateyn’ini ile divan, mesnevi, biyografi, tarih,
hadis ve fıkıh gibi sahalardaki temel eserlerini Türkçe olarak kaleme almıştır. İlim dünyasında Çağatayca’nın kullanılmasına yönelik çabaları nedeniyle Çağatayca’ya Nevâî
Dili adı verilmiş, bu döneme de Nevâî devri denilmiştir (Köprülü, 1989: 139, 146; Çetindağ, ts.: 72-75; Ölmez, 2007: 188-189; Levend, 1965: 29-48, 227; Ekiz, 1986: 98100). Hatta Nevâî’nin eserlerini okuyabilmek için Çağatayca’ya has gramer ve lügat
kitapları hazırlanmıştır (Köprülü, 1989: 83). Nevâî ilmihal türüne dair Sirâcü’lmüslimîn’ini hayatının sonlarına doğru 905/1500 yılında hazırlamış (Levend, 1965: 257;
Ölmez, 2007: 194.) ve 1501’de Herat’ta vefat etmiştir (Levend, 1965: 47).
Bâbür Ali Şir Nevâî’yi nâzik tabiatlı, güzel şiirler kaleme almış, her iş için bir
eser yazmış, birçok şeyler icat etmiş (Bâbür, 2006: 352-353), itibar sahibi (Bâbür, 2006:
344) bir isim olarak tanıtmaktadır. Semerkand’ı ikinci kez ele geçirdiği h. 906 (1501)
senesinde Bâbür halen hayatta olduğundan bahsettiği Nevâî ile yüz yüze görüşme
imkânı bulamamıştır. Bununla birlikte bu sırada kendisine bir mektubunun ulaştığından
ve arkasına Türkçe bir beyit yazıp bu mektubu geri gönderdiğinden bahsetmektedir
(Bâbür, 2006: 232, 365). Nevâî Bâbür’ün tenkitlerine de konu olmuştur. Bâbür
Nevâî’nin Mizânü’l-evzân adlı arûz hakkındaki risâlesinin tenkit edilecek birçok yönü
bulunduğu kanaatindedir. Ona göre Nevâî, yirmidört rubâî vezninden dört tanesinde
yanılmıştır. Bazı bahirlerin vezninde de aynı şekilde hataya düşmüştür. Bâbür bu hataların âruz ile uğraşan kimselerce malum olduğunu söyler. Onun ayrıca farsça bir divan
kaleme aldığını belirten Bâbür, bazı beyitlerini beğenmiş olsa da genel olarak bu beyitlerin zayıf ve değersiz olduğunu düşünmektedir (Bâbür, 2006: 341-342). Bâbür’ün Arûz
Risalesi’ni hazırlamasında Nevâî’nin bu konudaki eserini yeterli görmemesi ve onu
geçme arzusunun etkili olduğu anlaşılmaktadır (Ölmez, 2007: 202-203).
1.2.Şeybânî Han (v. 916/1510)
Kronolojik olarak ele alınacak olursa Nevâî’nin ardından bu dönemde Çağatayca
yazılan ikinci eserin Şeybânî Han’a ait olduğu görülür. Şeybânî Han, Timurlular Devleti’ne son vererek Mâveraünnehir ve Harizm’de hâkimiyet sağlayan Şeybânîler’in kurucusudur (Alan, 2007: 224-225; Türkoğlu, 2010: 45; a.mlf., 2010: 44). Şeybânîler Timurlular’dan sonra başta hükümdarları olmak üzere Çağatay dili ve edebiyatına önem vermesi sürdürmüşlerdir (Ölmez, 2007: 197; Köprülü, 1989: 158-174). Soyu Cengiz Han’a
dayanan Şeybânî Han 1451 yılında doğmuştur. Babası Şah Budak’ın Moğol Hanı Yunus Han tarafından öldürülmesi üzerine Atabeg Uygur Han gibi idarecilerin himâyesinde büyümüştür. Timurluların arasındaki iç çatışmalardan faydalanarak Buhara ve Semerkant’ı alarak iktidarını ilan etmiştir. Semerkant şehrini geri almak üzere Bâbür ile
savaşmış ve onu hezimete uğratmıştır (Türkoğlu, 2010: 43-44; Ölmez, 2007: 198).
Arapça ve Farsça’yı iyi kullanan Şeybânî Han’ın meşhur eseri Divân’ının yanı sıra
Risâle-i Maʻârif (Türkoğlu, 2010: 45) adlı bir fıkıh çalışması bulunmaktadır. Bu eser
Şeybâni Han Risâle-i Maʻârif adıyla yayınlanmıştır (Alışık, 2002). Nesir olarak kaleme
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alınmış bu eserin girişinden çalışmanın Şeybânî Han’ın 913/1507’de Horasan bölgesinde hâkimiyet sağlamasından sonra yazıldığı anlaşılmaktadır. Eseri Şeybânî Han oğlu
Muhammed Timur Bahadır için Çağatayca yazmıştır (Alışık, 2002: 27). Şeybânî Han,
Merv yakınlarında Şah İsmail ile yaptığı bir savaş sırasında yaralanarak 1510’da vefat
etmiştir (Türkoğlu, 2010: 44). Bâbür hâtıratında düşmanı olarak bahsettiği bu ismin
tecrübeli bir idareci olduğunu söylemekte ve onunla girdiği siyasî mücadeleye yer vermektedir (Bâbür, 2006: 230, 237-239, 244-246, 401-402). Bâbür’ün Şeybânî Han’a
yönelik taraflı ve eleştirel tutumu onun hatıratında dile getirdiği konuları tarafsız ele
alacağı vaadini zaman zaman terk ettiğinin en önemli örneklerindendir (Bayram, 2004:
170-171).
1.3.Bâbür Şah (v. 937/1530)
Klasik Çağatayca Dönemi’nin Nevâî’den sonraki en önemli temsilcisi olarak
Bâbür kabul edilmektedir (Ölmez, 2007: 200; Köprülü, 1989: 175; Kabaklı, 1985: 103;
Ekiz, 1986: 22). Bâbür ve çocukları döneminde Çağatayca bir edebiyat ve Hint saraylarında bir aristokrasi dili olarak kabul görerek bu dil yeni bir saha kazanmıştır (Köprülü,
1989: 154-155, 165). Tam adı Zahiruddin Muhammed b. Ömer Bâbür Mirza olan Bâbür
Şah 888’de (1483) Timurlular döneminde Fergana’da doğmuştur. Timur’un torunlarından Fergana’nın hükümdarı olan babası Ömer Şeyh Mirza’nın aniden vefatı üzerine
küçük yaşta (899/1494) buranın yöneticisi olmuştur (Abdülhay el-Hasenî, 1999: 314;
Hasan-ı Rumlu, 2006: 605-606. Nagavrî, Ekbernâme, 1953: 137-138; Rizvi, 1987: 91;
Duglat, 2006: 343-344; Edwards, 1977: 15-16). Mâveraünnehir bölgesinde hâkimiyet
sağlayan Özbeklere karşı Bâbür başarı sağlayamayınca (Bayur, 1947: 6) babasından
kalan topraklardan çok uzak bir mesafede Afganistan’da Kabil merkezli bir devlet kurma hedefiyle Hint topraklarına yönelmiştir. 1526 yılında Kuzey Hindistan’daki Lûdiler
Devleti’ni yenilgiye uğratarak bu devletin hâkimiyetine son veren Bâbür Delhi ve Agra’yı aldıktan sonra dedesi Timur’un meşru vârisi sıfatı ile 1526 yılında Bâbürlü Devleti’ni kurmuştur (Abdülhay el-Hasenî, 1999: 314; Bayur, 1947: 6-25; Konukçu, 1991:
395-396; Gülbeden Begüm, 1987: 27-28, 115-117; Rizvi, 1987: 91-92; Richards, 1995:
6-8; Köprülü, 1979: 180-183). Mübeyyen’in hâtimesinde (Bâbür, 2004: 205) açıkça
belirtildiği üzere Bâbür eserini 928 (1522) yılında kaleme almıştır. Buna göre eser
Şeybânî Han’dan yaklaşık onbeş yıl sonra yazılmıştır. Bâbür 1530 yılında Agra’da vefat
etmiştir (Gülbeden Begüm, 1987: 137-138; Konukçu, 1991: 396; Richards, 1995: 8-9;
Bayur, 1947: 27; Köprülü, 1979: 183). Bâbür’ün vefâtından sonra XVI. yüzyılda Çağatayca Hindistan’da sadece şiir dili olarak değil bir kültür dili olarak önemli bir gelişme
göstermiştir. Bu dönemde dini, ahlaki ve tarihi konularda bu dilde eserler yazılmış ve bu
dil Hindistan’da 18. yüzyıla kadar varlığını devam ettirmiştir (Eraslan, 1993: 173-174).
1.4.Ubeydullah Han (v. 946/1539)
Bâbür’ün vefatından iki yıl sonra 1532 yılında tahta geçen Ubeydullah Han
Şeybânîler’in dördüncü hükümdarıdır ve amcası Şeybânî Han gibi döneminin tanınmış
şairlerindendir (Ekiz, 1986: 22). Şiilere karşı verdiği mücadele neticesinde onların Orta
Asya’da yayılmalarını engellemesi, imar faaliyetleri ve ilme olan düşkünlüğü ile öne
çıkan Ubeydullah Han eser telif edecek düzeyde iyi Arapça ve Farsça bilmekteydi.
Çeşitli vezinlerde mesnevî ve gazeller yazmıştır. Divân’ında Arapça ve Farsça şiirler
yer almaktadır (Yücel, 2012: 22-23; Ölmez, 2007: 199-200; Togan, 1981: 124-125, 133;
Köprülü, 1989: 160-162, 169-170). Eserlerinden biri de 158 beyitten oluşan iman, namaz ve oruç ibadetleri hakkındaki mesnevi tarzında yazılmış Manzûme fî hakkı mesâili’l-vuzû ve’s-salât isimli ilmihal çalışmasıdır (Ölmez, 2007: 199-200; Yıldırım, 2003:
127-164.). Ubeydullah Han 1539’da Buhara’da vefat etmiştir (Yücel, 2012: 22).
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2. İlmihallerin Muhtevaları, Sistematikleri ve Konuları Ele Alış Üslûpları
Bakımından Değerlendirilmesi
Nevâî, Şeybânî Han, Bâbür ve Ubeydullah Han’ın eserlerini öncelikle telif tarzları bakımından karşılaştıracak olursak Şeybânî Han dışındaki isimlerin eserlerini manzum olarak kaleme aldıkları Şeybânî Han’ın ise çalışmasında nesri tercih ettiği görülür.
Fıkhın alt disiplinlerinin birçoğunda nazmın yaygın bir metot olarak kullanıldığı söylenebilir. Manzum olarak yazılmış çok sayıda ilmihal çalışmasına ulaşılabilmektedir (Aydın, 2016: 137-170). Çağatay şiirinin önemli temsilcilerinden olan Bâbür’ün, kendisinden önce bu edebiyatın teşekkülünde büyük rol oynayan Nevâî’yi geçme sâikiyle eserini
manzum olarak yazdığı anlaşılmaktadır. Sonrasında Ubeydullah Han’da bu geleneği
sürdürmüştür.
Hanefî mezhebine mensup tüm bu isimler eserlerinde bu mezhebi esas almışlardır. İlmihal kitaplarının yazılış gâyesi ve hedeflerine uygun olarak çalışmalarında ele
aldıkları meselelerin kaynaklarına işaret etmemişler ve genelde aklî ve naklî delillere
yer vermemişlerdir. Bâbür’ün birkaç meselede tercih ettiği görüşü temellendirmek üzere
konunun nassî delillerini zikretme gereği duyduğu (Bâbür, 2004: 116), Şeybânî Han’ın
da görüşlerini rivâyetler ve âyetlerle desteklemek üzere bu yola başvurduğu görülmektedir.
Ele aldığı konuları daha detaylı olarak işlemesi ve diğer çalışmalarda incelenmeyen meselelere yer vermesi bakımından Bâbür’ün eseri öne çıkmaktadır. Kronolojik
olarak inceleyecek olursak telif sırasına göre ilk yazılan eser olan Nevâî’nin Sirâcü’lmüslimîn’i 213 beyitlik bir çalışmadır. İlk 38 beyti giriş ve eserin yazım sebebinin dile
getirildiği kısma ayrılmıştır. Nevâî bu bölümde Türk milletinin rahatlıkla anlayabilmesi
için sade ve öz bir üslup kullandığını ifade eder (Seyhan, 2005: 100). Bu girişin ardından Nevâî temel akide konuları üzerinde kısaca durmaktadır. Söz konusu bu bölüme
bakılarak çalışmanın akâid ilmine yönelik olduğuna dair değerlendirmeler (Ölmez,
2007: 194) bulunsa da eserin bir ilmihal kitabı olduğunu söylemek daha isabetlidir. Zira
bu türün hususiyetlerinden biri de akâide dair bilgileri ihtivâ etmesidir. Nevâî eserinde
fıkıh ilmiyle ilgili olarak namaz, zekât, oruç ve hac konularını işlemektedir. Hanefî
fıkhına göre kısa-öz bir tarzda abdestin farzları, sünnet ve müstehapları ele alınmıştır.
Müellifin abdestle ilgili olarak tertib ve muvâlât gibi kavramları açıkladığı ve ilmihal
eserlerinin telif tarzına uygun olarak kesin rakamlarla farz, sünnet ve müstehaplarını
belirlediği görülür. Namazın farzları ve vâciplerini açıklamadan ve ilgili tartışmalara
işaret etmeden zikreden Nevâî, kavli ve fiili olmak üzere yirmi olarak belirlediği sünnetlerini de teker teker saymıştır. Eserin kısa ve öz üslûbu zekât ve hac ile ilgili bölümlerde
de kendini göstermektedir (Seyhan, Tanju Oral, 2005: 98-118).
Nevâî’nin eserinden sonra Şeybânî Han Risâle-i Maʻârif’ini yukarıda belirtildiği
üzere nesir olarak kaleme almıştır. Şeybânî Han ilmihal ve klasik fıkıh kitaplarının
temel sistematiğini izlememekte ve muhtevâ olarak ilmihal kitaplarına göre oldukça
sınırlı sayılabilecek konular üzerinde durmaktadır. Eserde abdest alırken okunacak
duâlar ve abdestten sonra kılınacak şükür namazından, farz namazlarla ilgili olarak
sadece bu namazlarda nasıl kıraat edileceğinden, farz namazların cemaatle edâ edilmesinin öneminden, namazlardaki hareketlerin hikmetlerinden, Hz. Peygamber ve sahâbenin namazları nasıl kıldıklarından, işrâk, vitir ve teheccüd namazları ve bu namazlarda
okunacak âyet ve sûrelerden bahsedilmektedir. Şeybânî Han uyumadan önce, uykudan
kalkınca ve günlük hayatta okunacak evrâd u ezkâra geniş yer ayırmış ve zikirler içerisinde kelime-i tevhid üzerinde önemle durmuştur. Onun tevbenin, dinde aşırılığa kaçmamanın ve kız çocuklarına iyi bakıp yetiştirmenin öneminden, başta Kur’ân’ı çok
okumak gibi sâlih ameller işlenmesinden bahsettiği de görülür. Çalışmada bir açıklama

46
IV. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu 26-28 Nisan 2017/NİĞDE

yapılmaksızın zekâtın farziyetine değinilmekte ve sadaka vermenin öneminden de bahsedilmektedir. Eser kabir ziyaretinin nasıl yapılması gerektiğine dair bir bölümle son
bulmaktadır. Şeybânî Han’ın çok sayıda âyet ve bir kısmı senedli olmak üzere rivâyetlere yer vermesi ve kaynak olarak kullandığı çok sayıda esere işaret etmesi bu çalışmayı
ilmihal kitaplarından ayıran önemli bir hususiyettir (Alışık, 2002: 27-102).
Nevâî ve Şeybânî Han’dan sonra çalışmasını hazırlayan Bâbür’ün ilmihalini bu
iki eser ile mukayese edecek olursak evvel emirde muhtevâ açısından onun eserinin
diğer iki esere nazaran oldukça zengin ve kapsamlı olduğunu söylemek gerekir. Bâbür,
Nevâî ve Şeybânî Han’ın gerek akâid gerekse ibadetlere dair üzerinde durmadığı birçok
konuyu ayrıntılı olarak işlemiştir. Nevâî akâidle ilgili olarak bilinmesi gerek temel iman
konularını zikretmekte ve Allah’ın sıfatları, kabir azâbı, ru’yetullah, mizan ve şefaat
üzere kısaca durmakla yetinmektedir. Nevâî’nin eserinde yer verdiği ve ilmihal kitaplarının genelinde yer alan bu konuları işlemeyen Şeybânî Han ise kelime-i tevhidin önemi, esmâ-i hüsnâdaki bazı isimlerin açıklanması, kabir azâbı ve kıyâmet hayatı üzerinde
durmuştur. Bâbür Nevâî’nin eserinde yer verdiği temel iman konularını ve Allah’ın
sıfatlarını müstakil başlıklar altında ayrıntılı olarak işlemiş, her iki eserde de yer almayan Hz. Peygamber’in diğer peygamberlere üstünlüğü, miraç hadisesi, Hz. Peygamber’in mucizeleri, ehl-i kıblenin tekfiri ve âhiret âlemi ile ilgili konulardan ayrı ayrı
bahsetmiştir (Bâbür, 2004: 4-27). Bu üç eser arasında akidevî konuları en sistematik ve
kapsamlı olarak işleyen ismin Bâbür oluğu görülmektedir.
İbadetlere dair Nevâî ve Bâbür’ün eserleri temel olarak aynı konuları işlemekle
birlikte Bâbür fıkhî meseleleri daha detaylı olarak incelemekte ve Nevâî’nin eserinde
yer almayan çok sayıda konuyu ele almaktadır. Örneğin Nevâî fıkhî meselelere doğrudan abdest ile başlarken Bâbür klasik fıkıh kitaplarındaki tertibe riâyet ederek abdest
alınacak suyun temizliği ve necâset konularını inceleyerek giriş yapmaktadır. Hatta bu
konuda Hanefi fıkıh âlimlerini eleştirdiği bir meseleye de ulaşılabilmektedir (Bâbür,
2004: 29). Abdest alınırken okunacak duâlara yer vermesi de Nevâî’nin eserinden daha
detaylı olarak bu konuları işlediğinin göstergelerinden biridir (Bâbür, 2004: 55-56).
Nevâî namaza niyet edilmesi meselesini bir mısrada işlerken (Seyhan, 2005: 110) Bâbür
bu konuyu müstakil bir başlık altında 14 beyitle ele almaktadır. Tahrîm tekbiri ile niyet
arasına bir fâsıla girmemesini bu bölümde dile getiren Bâbür’ün (Bâbür, 2004: 66-67)
Hanefî mezhebine (İbn Nüceym, 2002: 187) uygun olmayan bir hükme de eserinde yer
verdiği görülür. Kıyam, kıraat ve rükû gibi namazın diğer farzlarını da Nevâî’nin (Seyhan, 2005: 23-24) aksine Bâbür aynı yaklaşımla müstakil başlıklar altında geniş olarak
incelemiştir (Bâbür, 2004: 67-70). Ayrıca Bâbür namaz konusu ile ilgili olarak
Nevâî’nin eserinde yer almayan ezan, sâhib-i tertibin durumu, imamlık ve cemaatle
namaz, Cuma ve bayram namazları, cenaze, teheccüd ve istiskâ gibi diğer nafile ve
sünnet namazları muayyen başlıklar altında işlemiştir (Bâbür, 2004: 91-117). Zekâta
tâbi olan mallar, nisap miktarları, zekâtın sarf yerleri ve ödeme zamanı yahut da hacla
ilgili olarak ihram, haccın türleri ve edasının nasıl olacağına dair bir açıklama yapmaksızın farzlarından bahseden Nevâî’nin aksine Bâbür bu konularda sistematik ve geniş
bilgiler sunmaktadır. İlmihal eserlerinin temel dini bilgileri ayrıntılarına girmeden sunmaya çalışan telif tarzının aksine Bâbür klasik bir fıkıh kitabında ibâdetler ile ilgili dile
getirilen tüm hükümleri zikretmeye çalışmaktadır. Manzum ilmihal edebiyatı içerisinde
söz konusu bu yaklaşımı benimseyen az da olsa çalışmalara ulaşılabilmektedir (Ceceli,
1869).
İlmihal müellifleri mezhep içi tartışmalara ve yukarıda ifade edildiği üzere meselelerin delillerine yer vermeksizin, hükümler arasında bir tercihte bulunmadan ilgili
mezhepteki müftâ bih olan görüşü vermeyi çalışmaktadırlar. Nevâî’nin eseri bunun
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isabetli örneklerinden biridir. Bâbür’ün Mübeyyen’inde ise müftâ bih olan görüşe uygunluk arz etmeyen hükümlere yer verdiği, birkaç konuda Hanefi mezhebi tarafından
savunulmayan görüşlerle hükmettiği ve mezhep içinde ihtilaflı olan konularda tercihte
bulunduğu ve yaşadığı bölgedeki insanların adet ve geleneklerinden bahsettiği görülmektedir (Bâbür, 2004: 41, 59, 66-67, 114-115, 116). Nevâî ve Şeybânî Han’ın fıkhî
faaliyetlerinde Bâbür’ün sözü edilen yaklaşımını benimsemedikleri anlaşılmaktadır.
Şeybânî Han’ın namaz dışında oruç, hac ve zekat ibadetleriyle ilgili hükümlere eserinde
hiç yer vermediğine bu bağlamda işaret etmek gerekir.
Konu başlıkları ve sistematikleri bakımından Nevâî ile Bâbür’ün çalışmaları arasındaki benzerlik dikkat çekidir. Örneğin her iki eser “Kitab Nazmının Sebebi” adını
taşıyan bir girişle başlamaktadır. Ali Şir Nevâî bu kısmın ardından “Şeriat’ta Ahkâm
Şerhi ve Akâid Kavâidinin Edâsı” adını verdiği bir başlığın altında akâidin ve fıkhın
ferʻî konularına dair temel meselelerin bilinmesi gerektiğini belirtirken, Bâbür “Beş
Farzın Taʻdâtı” adını verdiği kısımda söz konusu hususları iman, namaz, zekât, oruç ve
hac olarak açıkça zikreder. Nevâî iman esaslarını “Mü’menü Bihlernin Tafsili” başlığı
altında işlerken Bâbür meseleleri ondan daha detaylı ele aldığını göstermek üzere bu
konuyu “Altı mü’menü bihning şerhi” ana başlığı altında ele almakta ve herbir iman
esasını ayrı ayrı açıklamaktadır. Bâbür’ün Nevâî’yi geçme arzusunun tezâhürlerini fıkhî
meselelerde de görmek mümkündür. Örneğin Nevâî abdest konusunu “Vuzu müstehabları” ve “Vuzu nakızları beyanındadır” adlı iki başlıkta işlemekle yetinirken Bâbür bu
konuyu “Vuzu nevâkızınıng beyanı”, “Vuzu Ferâyizgning Beyanı” ve “Vuzu Sünnetlerining Beyanı” gibi beş ayrı başlıkla ele almıştır. Kısa ve öz bir üslûbla aynı şekilde
Nevâî namaz konusunu “Namaz ferâyizi ve altı haric ve farznın şerhi” ve “Namazda altı
dahil-i farzlarnın şerhi” adını taşıyan iki başlıkta incelemekle yetinirken Bâbür şerh
kelimesinin yerine beyân ifadesini tercih ederek bu başlıkları kullanmış ve herbir başlığı
çok sayıda alt başlık ile detaylandırmıştır. Bu durum Bâbür’ün Nevâî’nin eserini geçme
arzusu ile onun sistematiğini dikkate aldığı kanaatini güçlendirmektedir. Nevâî zekât,
oruç ve hac konularını tek bir başlık altında incelerken Bâbür herbir konuyu klasik bir
fıkıh kitabında işlenen neredeyse tüm meseleleri ele alacak biçimde işlemiştir. Bâbür’ün
söz konusu ilmi faaliyetinde Nevâî’nin eserini çalışmasının merkezine almadığı aksine
onu geçme sâikiyle hareket ettiği söylenebilir. Bâbür’ün “Kitabu’s-salât” başlığı altında
temizlik ve abdestle ilgili meseleleri de işlemesi ve eserin bölümlerinin ayrı bir hâtime
ile bitmesi Nevâî’nin kitabının sistematiği ile arasındaki önemli farklardır. Bâbür’ün
eseri Şeybânî Han’ın çalışması ile hem telif tarzı hem de sistematik açısından benzerlik
göstermemektedir. Zira Şeybânî Han’ın eserinde bir başlıklandırma bulunmamakta ve
konular ilmihal kitaplarının genel sistematiği içerinde işlenmemektedir.
Yazım sıralamasına göre son olarak kaleme alınmış çalışma Ubeydullah Han
Manzûme fî hakkı mesâili’l-vuzû ve’s-salât’’ıdır. Bu çalışmayı yukarıda zikredilen ilmihaller ile üç açıdan mukayese edebiliriz. İlk olarak muhtevâsı açısından değerlendirilecek olursa hac ve zekâtı dışarıda bırakması bakımından Ubeydullah Han’ın çalışması
Bâbür ve Nevâî’nin eserlerinden daha dar kapsamlıdır. Namaz ve oruç konularına hasrettiği eserinde Ubeydullah Han özellikle Bâbür’ün ele aldığı birçok meseleyi işlememiştir. Temelde nafile ibadetler, duâ ve zikirlerden bahseden amcası Şeybânî Han’ın
eserine göre ise Ubeydullah Han’ın daha fazla konuyu ele aldığı ve meseleleri daha
detaylı işlediği görülür. Akâide dair Ubeydullah Han Şeriat’a uymanın önemini vurguladığı ve dört halifeden bahseden kısa bir bölüme eserinde yer vermiştir. Yukarıda ifade
edildiği üzere Nevâî ve Bâbür bu bölümde temel itikâd konularını ve âhiret hayatına
dair çok sayıda meseleyi ele almışlardır. Ubeydullah Han’ın bu kısımda Râfizîlere lânet
edilmesi gerektiğine yönelik vurgusu döneminde Şiîler ile yaptığı mücadele bağlamında
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anlam kazanmaktadır (Yıldırım, 2003: 137). İkinci olarak sistematikleri bakımından
karşılaştırılacak olursa Ubeydullah Han’ın Nevâî ve Bâbür’ün eserlerini dikkate almadığı söylenebilir. Onun çalışmasında diğer iki eserde olduğu üzere eserin telif sebebinin
anlatıldığı bir giriş bölümü yer almamakta, başlıklar da Nevâî ve Bâbür’ün eserleri ile
benzerlik arz etmemektedir. Üçüncü olarak genel özellikleri açısından bir değerlendirme
yapılacak olursa Ubeydullah Han’ın diğer manzum iki çalışmadan daha az hacimli bir
eser telif ettiği görülür. Konuları mezhep içi ihtilaflara işaret etmeden kısa-öz bir
üslûpla ele alan Ubeydullah Han namaz ve oruca dair genel bilgiler vermektedir. Ayrıca
Ubeydullah Han yukarıda yer verilen her üç eserin aksine farklı ibadetler sırasında okunacak dualara yer vermemiştir (Yıldırım, 2003: 135-147).
Sonuç
Çağatayca oluşan İslâmî ilimlere dair literatürün önemli örneklerinden birini ilmihal kitapları oluşturmaktadır. Nevâî, Şeybânî Han, Bâbür ve Ubeydullah Han’ın birbirine yakın tarihlerde kaleme aldıkları çalışmalar bu sahada öne çıkan eserlerdir. Çağatay edebiyatının gelişimine bu dilin Nevâî dili olarak da isimlendirilmesini gerektirecek
derecede katkı sağlayan Ali Şir Nevâî’nin yazdığı ilmihalin bu sahaya öncülük ettiği
anlaşılmaktadır. Onu geçme arzusu ile hareket eden Bâbür ve Ubeydullah Han
Nevâî’nin yolundan giderek manzum ilmihaller kaleme almışlardır. Bâbür’ün eserinin
gerek muhtevâ gerekse sistematik açısından Nevâî’nin eseri ile olan benzerliği dikkat
çekicidir. Nevâî’nin eseri ile karşılaştırılacak olursa Şeybânî Han ve Ubeydullah Han’ın
eserleri arasında bu tür bir benzerlik tespit edilememiştir. Şeybânî Han diğer üç çalışmadan farklı olarak eserini nesir tarzında yazmayı seçmiş ve diğer üç kitaba nazaran
muhtevâ olarak en dar kapsamlı çalışmayı hazırlamıştır. Mezhep içinde kabul görmüş
ve yerleşmiş hükümleri halkın öğrenmesi ve ezberlemesi için yazılan ilmihal kitaplarının telif amacından farklı olarak Bâbür’ün bir takım tercihlerde bulunduğu ve az sayıda
olmakla beraber mezhebe uygun olmayan hükümler verdiği görülmektedir. Diğer üç
ilmihal kitabında Bâbür’ün bu fıkhî faaliyet tarzının benimsenmediği anlaşılmaktadır.
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TOPLUMU ŞEKİLLENDİRMEDE HALK ANLATILARININ KULLANIMI:
SAFEVÎ DEVLETİ ÖRNEĞİ
Yrd. Doç. Dr. Akbar ANVARIAN AGHDAM
Özet: Destanlar bir milletin yaşamış olduğu maceraların, dünyaya bakışının ve ideallerinin, genellikle bir prototipten hareketle, bir kahraman etrafında birleştirilerek dile getirilen; bir ulusun mitolojisi, tarihi, hayal gücü ve realitesi bir araya geldiğinde ulusun ideallerinin ne olduğunu tasvir eden halk anlatılardırlar. Aynı zamanda destanlar siyasî değerler dizisine uygun olarak, hatta onların patronajında sergilenmektedirler. Böylece destan
anlatıcısı, yeni şartlarla birlikte değişen ve kendi geçirdiği değişimi topluma yayan, iktidar
ile temas halinde bir tür aracı özelliğiyle karşımıza çıkar. Yeni bir söylemle ortaya çıkan
Safevî devletinin kurucusu Şah İsmail’in giriştiği toplumu dönüştürme projesi ve bu projenin hayata geçirilmesinde dönüşümü hedeflenen halkın kendi ürünlerinin yenilenerek
kendisine karşı kullanımı hedeflenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Destan, Safevî devleti, Şah İsmail, İran
Usage of Epic Narrating in order to Shape the Society: Safavid State Example
Abstract: Epics are folk narratives which give voice to the historical adventures of a nation, this nation’s world vision and ideals, usually based on a prototype and composed
combined with a hero. These folk narratives reflect the ideals of a nation which is shaped
by the mythology, history, imagination and reality of the nation. Epics also are being displayed between - and even under the patronage of - the political paradigms. In this way
epic story teller appears as a figure that changes according to new circumstances and
transfers this change to the folk, because of his position as an agent of the ruling class.
Beginning with Shah Ismail, founder of the dynasty, Safavids conducted a social engineering project on their subjects. In this paper, their usage of folklore products in this process is examined.
Keywords: Epic, Safavids, Shah Ismail, Iran

Destanlar bir milletin yaşamış olduğu maceraların, dünyaya bakışının ve ideallerinin, genellikle bir prototipten hareketle, bir kahraman etrafında birleştirilerek dile
getirildiği, kendisine has bir geleneği olan anonim eserlerdir (Yıldız 2009:7). Destanlar,
yaratıcılarının ve içinde yaratıldıkları halkların sosyal, kültürel ve politik hayatlarına
dair mühim bilgiler taşıyan halk ürünleridirler. Destan, bir ulusun mitolojisi, tarihi,
hayal gücü ve realitesi bir araya geldiğinde ulusun ideallerinin ne olduğunu tasvir eder.
Bu bakımdan destancı, bir ulusun tarihçisidir (Tammimdari 2002:115-116). Destanların
özellikle toplumların geçirdikleri siyasî dönüşümlere ilişkin ipuçları içermesinin önemli
bir gerekçesi, bunların diğer halk ürünlerinden farklı olarak usta bir icracı tarafından ve
çoğunlukla siyasî hamilerin de tanıklığında anlatılmalarıdır. Eski Türk hayatında destan
ve hikâye anlatıcılarının, yani ozan-baksıların yöneticilerin huzurunda performanslarını
gerçekleştirmeleri, bu kişilerin oldukça geniş bir bilgi ve tecrübeye sahip olup bundan
dolayı yöneticilere danışmanlık görevi yapmaları geleneği bilinmektedir (Ekici
1998:21). Yine, destancı dediğimiz anlatıcı tipinin anlatmalarında kabileden devlete
giden ve ekonomik olarak birbirine bağımlı bir toplumun bağımsızlık, var olma ve devlet kurma mücadelelerini dile getirdikleri (Ekici 2005:227) de açıktır.
Bizim bu araştırmada vurgulamak istediğimiz konu destan anlatıcısının bu mücadeledeki konumunun somut bir örneğidir. Bu örnek, yeni bir söylemle ortaya çıkan
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köklü ve tanınmış bir soydan gelen Şah İsmail’in yanı başındaki Osmanlı devleti başta
olmak üzere aynı ırk ve din üzerine oturduğu komşularından kendisini, dolayısıyla tebaasını ayırma noktasında giriştiği toplumu dönüştürme projesi ve bu projenin hayata
geçirilmesinde dönüşümü hedeflenen halkın kendi ürünlerinin yenilenerek kendisine
karşı kullanılmasıdır1. Aslında kendileri Sünnî olan Safevîlerin İran toplumunu batıdaki
Sünnî rakipleri Osmanlılardan ayırmak için Şiîliği İran’da hâkim hale getirmeleri
(Hodgson 1974:16) bir dizi toplumsal dönüşüm projesi sayesinde gerçekleştirilebilmiş
olmalıdır. İran coğrafyasında söz konusu dönemden başlayarak destan-hikâye anlatıcılığının bu açıdan değerlendirilebileceği kanaatindeyiz.
Destan anlatıcısının hitap ettiği topluluğa yalnız belirli durumlar karşısında belirli tutumların benimsenmesi gibi davranış kalıplarını benimsetme amacına dönük olmayıp kahramandan hareketle bütüncül manada milletin serüvenlerini aktararak belirli bir
aidiyet bilinci kazandırabilme potansiyeli, destanı diğer halk ürünlerinden bir noktada
ayırmaktadır. Farklı bir deyişle, sözlü kültür ürünlerinin anlatıcılarının üstlendikleri
vazife, içlerinden çıktıkları toplumların kültürel yapılarının sürdürülmesine; eğer bu
yapı iç ya da dış etkenlerle tahribe uğramışsa o topluluğun hikâyesinin yeniden inşa
edilmesine katkı sağlamaktır. Bilindiği üzere insanlar ancak ortak bir anlatı temelinde
kendilerini ifade edebildikleri sürece topluluk olma özelliğini gösterirler. Bu ortak anlatı
en küçük sosyal birim olan aileden, onunla karşılaştırılamaz kuşatıcılıktaki millete kadar, her sosyal ünitede olmazsa olmaz bir unsurdur. Böylece sosyal düzendeki değişmeler, toplumsal dönüşümler ve kültür değişmeleri, halk ürünlerinde de yeni ölçütler getirmektedir. Destanlar için bu değişimlerin yalnız daha belirgin değil, aynı zamanda
daha da belirleyici olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü bu anlatılar, yukarıda belirttiğimiz
üzere, siyasî değerler dizisine uygun olarak, hatta onların patronajında sergilenmektedir.
Böylece destan anlatıcısı, yeni şartlarla birlikte değişen ve kendi geçirdiği değişimi
topluma yayan, iktidar ile temas halinde bir tür aracı özelliğiyle karşımıza çıkar. Polat’ın da belirttiği üzere, merkezî iktidar ancak insanlara ortak bir anlatı benimsetilerek
kurulabilir (Polat 2004:34)2.
Bu durumun en somut göstergesi, Türk tarihinde belki de en köklü dönüşüm sürecinin iki paralel koldan ilerlediği XI. yüzyıldan başlayarak İslâmlaşma ve yerleşikleşme ile birlikte destan - hikâye anlatıcısının yalnız anlatısının (söz gelimi kahramanın
özelliklerinin) değil, adının dahi değişmiş olmasıdır diyebiliriz.
Her milletin kendine özgü bir müzik aleti olduğu, ilk millî ezgilerini bu aletle
seslendirdiği bilinmektedir. Fuat Köprülü’nün belirttiği üzere milletlerin esatirine, menkıbelerine giren ve hatırası asırlarca saklanan bu saz, en eski Türk halk şairleri için
kopuz idi. Eski Türk memleketlerinin rahip-sâhir-şairleri olan baksı-ozanlar, dinsel
ayinler ve sosyal toplantılarda coşkun hale gelerek bir takım şiirler irşâd eder ve onları
kopuzları ile çalarlardı2. Köprülü, beste ile birlikte söylenen ve sihirli bir etkiye sahip
1

Safevî-Osmanlı çatışmasının İslâm’ın iki ayrı yorumunu benimsemiş olan ülkeler arasındaki
çekişme seviyesine indirgenmesinin meseleyi basitleştirmek olduğu açıktır. Allouche’nin
yaklaşımı sorunu daha sağlam bir zeminde tetkiki olanaklı kılmaktadır: “Gerçek şu ki, Osmanlılar
Sünnî ve Safevîler Şiiî idiler. Başka bir gerçek de, bunların her birinin diğeri aleyhine yoğun bir
dinî propagandaya giriştikleridir. Tüm bunlara rağmen, bu çekişmenin en önemli boyutlarından
biri, Sünnî Memluk İmparatorluğu’nun yine Sünnî olan Osmanlılar elinde yıkılırken, Şiî Safevîlerin kendi güçlerini elde etmiş olmalarıdır. Bu nedenle Osmanlı-Safevî çekişmesi “Şiîliğin
Sünnîliğe karşıtlığı” gibi basite indirgenmiş bir çerçeveden öte, XV. yüzyılın sonları ile XVI.
yüzyılın başlangıcında Orta Doğu ve Mâveraünnehir’in bütüncül jeopolitik yapısı çerçevesinde
değerlendirilmelidir” (Allouche 2001:13).
2
Polat’ın “XV. Yüzyılda Osmanlı Sultanlığının destanları tedvin ve tespit ettirmesinin gerisinde,
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bulunan bu güftelerin Türk şiirinin en eski formu olduğunu belirtir. Türkler farklı zamanlarda ve dağıldıkları çeşitli coğrafyalarda dâhil oldukları başka medeniyetlerin etki
alanına girdikleri zaman dahi, bu ozanların sosyal mahiyetleri değişmedi. Zamanla
Türklerin İslâmiyet’i kabulü ve İslâm medeniyet dairesine dâhil olması ise bu ozanları
büsbütün ortadan kaldırmadıysa da, sosyal nüfuzlarının azalmasına yol açtı. Bu dönemden itibaren bu ozanlar, Müslüman halk şairleri olarak varlıklarını sürdürdüler. XI.
yüzyılda Türklerin yurt tuttuğu Anadolu’da biz XV. yüzyıla dek ozanların - yeni dinin
tesiriyle mutasavvıflara isnat olunan menkıbelerle - sosyal düzende kendilerine nispeten
sınırlı bir yer bulduklarını görüyoruz. Bu yüzyıldan sonra ise giderek ozanlar tarih sahnesindeki yerlerini âşıklara bırakmaya başladılar 3. Bununla birlikte Azerbaycan Türklerinin destan icra eden kişi için kullandıkları terim de yine “âşık” (aşıg)tır.
Yerleşikleşme ve İslâmlaşma tedricen bütün eski ve yeni Türk yurtları için ortak
bir toplumsal dönüşüm gerekçesi iken, İran coğrafyasının kendine özgü koşulları burada
destan - hikâye anlatıcılığının hedeflenen yeni toplum modelini şekillendirmede nispeten bilinçli ve tıpkı bu toplumsal dönüşüm öncesinde olduğu gibi yine siyasî odakların
himayesinde kullanılması sonucunu getirmiştir. Yani, söz gelimi Anadolu coğrafyasında
beylerin mücadeleleri giderek hikâye anlatıcısını köyden köye, obadan obaya kendi
imkânlarıyla gezen âşık tiplemesine dönüştürürken, XVI. yüzyıl İran coğrafyasında yeni
teşekkül eden Safevî devleti bu anlatıların halk üzerindeki gücünden yararlanma, yandaş
kazanmak için propagandalarını yapma ve toplumu bilinçli olarak dönüştürmede işlevlerinden faydalanma aracı olarak kullanmak suretiyle destan-hikâye anlatıcısına yeni
toplumsal düzende de büyük ve önemli bir rol vermiştir.
Anadolu Türkmenleri ve onların yeni bir devlet kurmak amaçlarıyla bütünleşerek
Anadolu dışındaki Türk hâkimiyetinin dağılmaya başladığı bir coğrafyada çok kısa bir
sürede Osmanlı devletinden sonra yönetiminde yalnızca Türklerin bulunduğu ikinci
büyük Türk devletini kuran (Çetinkaya 2004:461-462) Şah İsmail, meşruiyetini pekiştirmek için bu yeni devlete yeni argümanlar belirlemek ve onları takip etmek, ayrıca
halka da benimsetmek zorunda idi. İşte bu süreçte destan-hikâye anlatıcılığı, Osmanlı
coğrafyasında bu dönemdeki seyrinden farklı olarak, devletten koruma ve dolayısıyla
yönlendirme gördü.
İran coğrafyasında destancılık geleneğinin gelişimine baktığımızda, “İran destanlarının başlangıcı ve gelişimi Ari kabilelerin bölgeye gelişi ve yerleşmesine göre tarihlendirilebilir. Ari kabileler İran’a geldiklerinde, mitik hikâyelerini de beraberlerinde
getirmişlerdi. Cemşid hikâyesinde olduğu gibi, bu hikâyeler İran Arileri ile Hint Arileri
arasında ortaktır. Bundan dolayı İran ulusal destanları, Arilerin bölgeye gelmesinden
daha erken dönemlere dayanmaktadır. İran coğrafyasına yerleşmelerinden sonra bu
ulusal destanlar geliştiler, yeni unsurların eklenmesiyle genişlediler ve Sâsânî döneminin sonunda zirvelerini idrak ettiler,” (Tammimdari 2002:118) diyen Tammimdari bölgede destan edebiyatının gelişimini üç safhaya ayırmaktadır:
1. IX. yüzyıl sonlarından XII. yüzyıla kadar devam eden bu ilk dönemde Ebu
Mansurî’nin mensur Şahnâme’si ve Firdevsî’nin anıtsal Şahnâme’si gibi en önemli
mitik ve kahramanlık destanları yazılmıştır.
dağınık ve asırlardır birbirleri ile mücadele içindeki göçebe begler arasındaki husumeti ortadan
kaldırarak bir birlik altında toplama gayreti olabileceği” yolundaki tezi dikkat çekici olduğu gibi,
bizim benzer bir faaliyeti XVI. Yüzyıldan başlayarak Safevî coğrafyasında tespitimizi destekler
mahiyettedir. (Polat, 2004:34).
3
Destan anlatıcısı ve Şaman bağlantısı hakkında ayrıntılı bilgi için bkz (Reichl 2011:56-94). Bu
konuda ayrıntılı bilgi için bkz (Köprülü 2009: 232-243; Köprülü 1989).
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2. İkinci dönem XII. yüzyıldan başlar. Bu dönemde tarihsel destanlar önem kazanmış ve ulusal destanlar önemsenmemiştir. Ulusal destanların arka plana atılmasının
başat sebepleri arasında bölgenin siyasî durumu, yabancı kabilelerin İran’a hâkim olması, dinin etkisi ve ırksal ve ulusal saltanatın düşüşü sayılabilir. Tarihsel kişilikler etrafında şekillenen tarihsel destanlar, ulusal destanların yerini almıştır. Nizamî’nin İskendernâme’si ve Mecdeddin Muhammed Pâizî Nesevî’nin Şahname’si bu devrin örnekleri
arasında sayılabilir.
3. Üçüncü dönem XV. yüzyıldan sonrasıdır. Bu dönemde tarihsel destanlara ek
olarak dinsel destanlar da başat önem kazanmıştır. Bunlar arasında Abdullah Hâtifî’nin
Şah İsmail için yazdığı Şahname (1520) ve XVI. yüzyıl şairi Kâsım Gunâbâdî’nin Şahname’si sayılabilir (Tammimdari 2002:118).
Bizim ele alacağımız dönem işte bu üçüncü aşamadır.
Roemer’in, Şah İsmail’in “Uzun Hasan’ın soyundan gelişinden dolayı, otuz beş
yıl önce bir başka Türkmen devleti olan Karakoyunlu Devleti’nin yerine geçmiş olan
Akkoyunlu Devleti’nin doğrudan bir devamı olarak düşünülebilir” dediği ve “bir Türkmen başarısı” olarak nitelendirdiği (Roemer 2006:4) Safevî devleti, XVI. yüzyıl başlarında Tebriz’de kurulmuştur. Malûmdur ki, Safevî devleti On iki imamcı Şiî bir devlet
olup Şah İsmail bu esaslar üzerine devletini tesis etmiştir. Yine devletin kuruluşunda
etkin olan pek çok Türkmen boyun özellikle Osmanlı coğrafyasından bölgeye gidip
Şah’ın hizmetine giren Kızılbaş Türkmenler olduğu da bilinmektedir. Devletin kurulduğu coğrafyanın yine Türk (ve devamında Moğol-Türk) hâkimiyetindeki devrine baktığımızda, İran coğrafyasının tarihte Türk-İslâm devletlerinin ve bu meyanda ilk büyük
Türk-İslâm İmparatorluğu addedebileceğimiz Büyük Selçuklu devletinin merkezi olduğu bilinmektedir. Yine biliyoruz ki, Selçuklu Türkleri devletlerinin kuruluşunun hemen
ardından Bağdat halifeliğine bağlanmışlar ve ilk hükümdar Tuğrul Bey, Bağdat’a giderek bizzat halifeden “doğunun ve batının hâkimi” olduğuna dair menşur almıştır. Selçuklular böylece, kuruluşlarından itibaren, o dönemde Şiî Fatımî devleti başta olmak
üzere Şiî teşekküllerin “kuşatması altında” olan İslâm dünyasında Sünniliğin hamisi ve
hadimi olarak temayüz etmişlerdir. On birinci asırdan başlayarak koyu bir Sünniliğin
esas olduğu coğrafyada ortaya çıkan Şiî - on iki imamcı Safevî devletinin teşekkülü,
tutunması ve özellikle halk tabanından bulduğu destek, ayrıca üzerinde durulması gereken ve daha çok tarihçilerle sosyologların üzerine eğilmesi gereken bir konudur. Bizim
konumuz açısından meseleyi değerlendireceğimiz perspektif söz konusu geçişi bütünüyle izah etmeye yeterli olmamakla birlikte, en azından destan-hikâye anlatıcısının işlevinin Safevîler eliyle etkin kullanımının bu süreçte belirli bir pay sahibi olduğunu söyleyebiliriz.
Kumiko Yamamato, İran’da profesyonel hikâye anlatıcılığı (nakkâlî)nın tarihsel
arka planını aktarırken, tanınmış bir hikâye anlatıcısının, anlatıcılığın Safevî döneminde
(1501-1736) geliştiğini söylediğini belirtmiştir. Bu başlangıç geleneği Safevî idaresinde
kurulan on iki imam Şiiliği ile ilişkilendirmektedir. Hanedanın kurucusu Şah İsmail
(hâkimiyet dönemi 1501-1524) inancını hâkim kılmak için diğer pek çok unsur ile birlikte nakkâllardan da faydalanmıştır. Şah İsmail nakkâlları on yedi gruba ayırmış ve her
bir grubu, ordu mensupları, zorhâne üyeleri gibi toplumun belirli bir tabakasına bağlamıştır. Bu ayrıştırma toplumun farklı tabakalarının farklı hikâye anlatma gelenekleri
oluşturmasına yol açmakla birlikte, kahramanlık anlatıları ve dinsel motiflerin tedrici
eklenmesi bütün tabakalarda ortaktı. Bu anlatılar muhtemelen dinleyicinin dikkatini
çekmek için kullanılıyordu. Böylece nakkâlînin gelişimi Şiiliğin topluma nüfuz etmesiyle el birliği ile ilerledi (Yamamoto 2003:20-21). Şah İsmail’in saz çalan ozanlarının
askerlerini coşturduğunu ve onun seferlerine katıldığını biliyoruz. Şah İsmail dönemin-
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de âşık türünün, gerek bir asker olarak savaşarak, gerekse çalıp söylemeyle askerleri
aşka getirerek, savaşçı fonksiyonunun geliştiği söylenebilir. Şah İsmail’in sarayında aralarında âşık Kurbanî’nin de bulunduğu - âşıkları topladığı, deyişme yarışmaları düzenlediği kaydedilmiştir. Onun Hataî mahlasıyla yazdığı şiirler de âşık şiirlerine benzemekle birlikte bu türden etkilendiği gibi bu türü etkilediği belirtilmiştir. İlk âşıkların Şah
İsmail’in misyonerleri olup onun görüşlerini şiir ve destana dâhil ederek Kafkas halklarına aktardıkları söylenmektedir. Şah İsmail, Ali ve Zülfikâr figürleri, bugün dahi âşıklık geleneğinde baskın figürler olmakla birlikte, âşık sanatının Safevî sarayına bağlılığı
güçlü bir yaklaşımdır (Oldfield 2008: 28-29).
Bu dönem ayrıca destan anlatıcısı (ozan)nın âşık tipine dönüştüğü bir geçiş devrine de işaret eder. Dede Korkut yazması, nüshanın kaleme alındığı XIV.-XV. yüzyılda
şaman tipinin seyahat eden profesyonel ozan tipine dönüştüğünü gösterir ve metne göre
bu dönemde ozan, para kazanmak için şarkı söylemek amacıyla halktan halka, beyden
beye seyahat eden kişidir. Bilim adamları ozanın ne zaman âşık haline geldiğini kesin
olarak saptayamamakla birlikte, bu ikisi bir süre için bir arada var olmuş olmalıdır. Bu
geçiş döneminin ipuçları Âşık Kurbanî’nin 16.yy.a atfedilen ve ilk âşık destanı kabul
edilen Kurbanî destanında bulunabilir. Kurbanî destanında âşıklar parlamaya başlamışken, ozanlar da halen mevcuttur ve Kurbanî, Dede Yadigâr adlı yaşlı bir ozana karşı bir
deyişmede galip gelmiştir. Ozandan âşık tipine geçiş, bölgede Sufî İslâm’ın büyüyen
etkisine bağlanır. Ayrıca İran’da Şii Safevî hanedanının kurucusu, şair ve politik lider
Şah İsmail’in de bu geçişte önemli bir rol oynadığı kabul edilir (Oldfield 2008:26).
İran coğrafyasında geliştirilen toplum mühendisliği kapsamında eski geleneğin
unsurlarının yeni hedeflere dönük olarak canlandırılması ve işler hale getirilmesi, kökü
halkın hatırasında olan özdeşliklerin güncel durumda kurulup benimsenmesine de olanak vermiştir. Örneğin Safevî İranı’nın sakinlerinin ölümünden yaklaşık bin yıl sonra
din savaşçısı Ebu Müslim’in (ö. 755) kahramanlıklarının hatırasını sürdürmesi sözlü
geleneğin hikâye anlatıcılığı aracılığıyla gerçekleşmiştir. Safevî ihtilafının merkezinde
Ebu Müslim’in destanlarda “ehli beyt aşığı”, Ali (ö. 661) ve oğlu Hüseyin (ö. 680) gibi
erken İslâm’ın kutsal şehitleri, peygamberin ihanete uğramış soyunun intikamı için
ortaya çıkmış olarak betimlenmesi gibi bir hatıranın çerçevesi yatar. Ebu Müslimnâme
destanı Ebu Müslim’i Ali yanlısı şehitler şeceresi içinde Ali tarihinin dramına aktif bir
karizmayla dâhil eder. Ebu Müslim suikasta uğradığında takipçilerinden bazıları onun
bir gün dünyada adaleti hâkim kılmak amacıyla dönmek üzere gaip olduğuna inanarak
bu ölümü reddetmişlerdir. İran platosunda Ebu Müslim’in adı onu öldüren Abbasi Halifesi Ebu Mansur’a karşı isyanlarla önem kazanmıştır. Her ne kadar bu isyanlar bastırılmış olsa da, Abbasi ihtilalında Ebu Müslim’in adı sözlü gelenekte sürdürülmüştür (Bayaban 2002:121-122). Emevîlerin adaletsiz yönetimine karşı Ebu Müslim ve yoldaşlarının mücadelesi, görüşlerini yaymak için Anadolu’ya yönelen erken Safevî misyonerleri
tarafından kullanılmıştır. Ebu Müslim’e dair hikâyeler Safevî misyonuna Ali ve ehlibeyt
aşığı bir görüngü kazandırarak Anadolu’dan yeni Safevî yandaşları (Kızılbaş) toplamak
için anlatılmıştır. Bu hikâyeler aynı zamanda Erdebil’deki Safevîlerin şehirli gönüllülerinin kültürel söyleminin de bir parçasını teşkil etmiştir. Safevî tarikatının yerel mensupları Erdebil ve çevresinden sanatçı ve zanaatkârların desteğini de almışlardır (Bayaban 2002:123). Hataî mahlasıyla bir divan sahibi de olan Şah İsmail, “kızılbaşlık” hareketinin siyasî ve edebî yönden kurucusu olmuştur (Seferli ve Yusufli 1993:147).
Safevî devletinde anlatıcılığın siyasal iktidar eliyle kullanımı Şah İsmail devrinde başlamış ise de devlet kurucusundan sonraki hâkimler devrinde de sürdürülmüştür.
Şah Abbas devrinde (1588-1629) İran’ın büyük şehirlerinde kahvehaneler kuruldu.
Sosyal toplanma ve eğlencenin en temel unsurları haline gelen kahvehaneler, bütün
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kentsel çevrelerde kültür merkezleri olarak kurulmaya başlandı. Kahvehaneler, saray
mensupları ve asillerden şairler ve sanatçılara, pazarlarda çalışan tüccarlardan zanaatkârlara farklı sosyal çevrelerden ve mesleklerden bireyleri bir araya getiriyordu. Kahvehanelerde kahve, tütün içmek, arkadaşlarla buluşmak, oyun oynamak vb. pek çok aktivite gerçekleşiyordu ama bunların en önemlisi hikâye anlatıcılarını dinlemekti. Şah Abbas
da bazen bu kahvehaneleri bizzat ziyaret edip kahve içerek halkla sohbet ediyor ve
hikâye anlatıcılarını dinliyordu. Şah Abbas, yabancı misafirlerini de kahvehanelere
götürüyordu. İspanyol bir elçi, iğneleyici bir ifadeyle, İran şahının konuklarını böyle
saygın mekânlarda eğlendirdiğini güncesine yazmıştır (Yamamoto 2003:21). Ayrıca,
tıpkı Şah İsmail’in âşıklık geleneğinde önemli bir figür haline gelmesi gibi, Şah Abbas
da “Abbas ve Gülgez” destanı gibi birkaç âşık destanında karşımıza çıkar. Safevî politikalarının etkinliğini anlatıcıların yalnız doğrudan devleti idare edenlerin değil, onların
idare araçlarının kurallarını da benimsemek mecburiyetinde görebiliriz. Calmard’ın
ifadesiyle, “Küçük ya da büyük, bütün âşıkların kaderi hamilerinin yahut dinleyicilerinin beklentilerinin karşılanmasına bağlı olması doğaldır. Fakat Safevî ülkesinde âşıklar,
İmamî din adamlarının yasaklarına da uymak zorundaydılar” (Calmard 2003: 316).
Kısaca diyebiliriz ki, Safevî etkisiyle alp tipi epik Oğuz ozanı, savaşçı ve âşık
Safevî idealiyle birlikte yerini lirik-kahramanlık romans epiğine bırakmıştır (Oldfield
2008:29). İran’da Kaçarlar devrinde (1779-1925) anlatıcılık gelişimini sürdürdü. XIX.
yüzyıl sonlarından XX. yüzyıl başlarına dek hikâye anlatıcılığı fazlasıyla popülerdi.
Chelkowski bu popülariteyi nakkalinin ustalığına bağlamaktadır. O, İran edebiyatının
büyük bir hayranı olan Goethe’nin bu edebiyatın tiyatrodan yoksun bulunması yorumunu aktardıktan sonra, bu görüşün tiyatroyu Batı prizmasından değerlendirmekten kaynaklı bir yanılsama olduğunu belirtir ve “sıra dışı bir performans türü” olarak nakkaliyi
şu şekilde tanımlar: “Nakkali, sıradan âşık anlatılarının Safevî döneminden itibaren
karmaşık bir eğlendirme fonksiyonu üstlenmesiyle ortaya çıkmıştır. Nakkali, icrasını
tiyatrolarda değil, kahvehanelerde icra eder… Anlatı seri halinde ve günlere bölünerek
anlatılır. Böylece bir hikâyenin anlatılması bir yıl kadar uzun sürebilir. … Nakkal, dinleyicilerini güldürebilir, ağlatabilir; hatta başarılı ise dinleyicilerin anlatıyı gözünde
canlandırmasını sağlayabilir (Chelkowski1991:782-783).” Hikâye anlatıcısının popülerliğinin belki de en iyi göstergesi hikâye anlatıcılığı yapan kişilerin sayısıdır. XX. yüzyıl
başlarında aralarında nakkâlî de olmak üzere, sözlü geleneğin çeşitli biçimleriyle ilgilenen 5 ilâ on bin derviş vardı. Bugün de sayıları azalmış olsa da İran coğrafyasında sözlü
gelenek, Türk halk âşıklarından nakkalîye çeşitli temsilciler eliyle devam ettirilmektedir.
Sonuç
İnsanoğlunun ürettiği hiçbir şey, nedensiz değildir. Somut yahut soyut, her bir
mamul bireyin yahut toplumun belirli bir ihtiyacına cevap vermek üzere oluşmuş, ihtiyaçların çeşitlenip değişmesiyle çeşitlenip gelişmiş yahut ortadan kalkmıştır. Sanatın
insan hayatındaki yeri tartışma konusu edildiğinde, ilkin estetik kavramı gündeme gelmektedir ki, toplumların estetik algılarının dahi tarihsel serüvenleri ve altyapıları çerçevesinde geliştiği göz önünde bulundurulduğunda, sanatın evrimini insanın evriminden
ayırt edemeyeceğimiz ortaya çıkar. Bu, (eğer sanatçıyı sıradan halktan ayırıyorsak)
halkın kendi içinden çıkan ürünler için de aynı şekilde geçerli olan bir durumdur. Türk
toplumu kendi tarihsel serüveni çerçevesinde geçmişine, gereksinimlerine, ideallerine
dönük olarak destanlarını geliştirmiş, çok geniş bir coğrafyada ve bugün artık farklı
siyasî organizmaların çatısı altında yaşayan Türk toplulukları böylece aynı kökene dayanan destanların kendi serüvenleri doğrultusunda aldıklarından, verdiklerinden sıyrıldığında özde birliği saptanabilen eski anlatılara sahip hale gelmişlerdir. Ancak bu siyasî
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organizmaların birbirinden kökten söylemlerle ayrışmaları çağına gelindiğinde, halk
ürünlerinde de farklılaşmalar olmuş, kimi zaman halktan kişiler başı üzerindeki devlet
çatısına muhalif söylemler geliştirmiş ve bir başka çatıya sığınmayı tercih etmiştir tıpkı Pîr Sultan Abdal’ın Şah’a gitme çağrısında olduğu gibi. Kimi zaman ise siyasî
örgütlenmeler tebaalarını kendi ihtiyaçlarına göre şekillendirmede, halkın söyleyen
sesine kendi söylemlerini katmışlar ve böylece ihtiyaç duydukları desteği gönüllü hale
getirdikleri halktan almayı başarmışlardır - tıpkı tarihsel süreçte Türkler için haksızlığa
uğramanın sembolü haline gelen Ali ve oğullarının yaşadığı zulmün halk anlatılarında
motif haline getirilerek yeni bir toplum inşasında kullanılması gibi.
Safevî coğrafyasında destan-hikâye anlatıcılığının doğrudan siyasal iktidar eliyle
desteklenmesi, himaye görenlerin hamilerinin beklentileri çerçevesinde anlatılarını
şekillendirmelerine, dolayısıyla toplumun o yönde şekillendirilmesinde aracı olmalarına
yol açmıştır. Kitle iletişim araçlarının mevcut bulunmadığı bir çağda, aynı anda kalabalık bir kitleye seslenme, onlara belirli bir anlatıyı, dolayısıyla dünya görüşünü ve yaşam
tarzını benimsetme potansiyeline sahip anlatıcılar, istenen tutum, davranış ve düşünce
kalıplarını geniş halk tabanına benimsetmekte önemli bir rol ifa etmiş olmalıdır. İran
coğrafyasında meskûn halkın tarihsel arka planında yerleşmiş geleneklerden belirli
ölçüde ayrılıp daha önce olumlananın çatışma halinde bulunduğu bir inanç-düşünce
sistemini içselleştirmesinde şüphesiz tarihî-sosyolojik farklı sebepler de bulunması
mümkün olmakla birlikte, anlatıcıların da bu süreçteki rolünün azımsanamayacak ölçüde bulunduğu düşünülebilir.
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TÜRK DÜNYASI ÖLKƏLƏRİNDƏ İNNOVASIYA FƏALİYYƏTİNİN
İNKİŞAFI
Albert . H. TAĞIYEV
Xülasə: Məqalədə Türk Dünyası Araşdırmaları Uluslararası Elmlər Akademiyasına üzv
olan ölkələrdə innovasiya fəaliyyətinin inkişafı problemini həll etmək üçün
Akademiyanın nəzdində müvafiq innovasiya təşkilatının yaradılması təklif edilir.Burada
təşkilatın məqsədi, funksiyaları və vəzifələri müəyyən edilmişdir.
Açar Sözlər: innovasiya fəaliyyəti, innovasiyanın inkişafı, texnoloji uklad, yüksək
texnologiyalar, Türk Dünyası ölkələri ilə innovasiyanın inkişafı.
Problems of Development in Countries of the Turkic World of the Innovation
Abstract: Investigations of the Turkic World are offered international creation under the
academy of the organization of corresponding innovation for solving problem of development in countries member of the innovation activities in the article.Purpose, functions
and posts of the organization have been determined here.
Keywords: innovation activities, development of the innovation, technological stage, high
technologies, development in countries of the Turkic World of the innovation.

Giriş
XX əsrin son onilliklərində və XXI əsrin hal-hazırki dövrünədək Dünya
ölkələrinin inkişafında yüksək sürət özünü biruzə vermişdir. Bunun əsasını isə ölkələrdə
innovasiyanın yüksək sürətlə inkişafı təşkil edir. Təsadüfi deyildir ki, mütəxəssislər
ölkələrdə innovasiyanın inkişafı səviyyəsi, beynəlxalq kooperasiya və inteqrasiya
əlaqələrinə uyğun olaraq, onları aşağıdakı kimi təsnifləşdirirlər (Tağıyev, 2012: 20):
1. Texnoloji özək (nüvə): ABŞ, Yaponiya, Almaniya, İngiltərə, Fransa.
2. Birinci texnologi dairəyə aid olan ölkələr: İtaliya, Kanada, İsvec, Hollandiya,
Avstraliya, Cənubi Kareya.
3. İkinci texnologi dairəyə aid olan ölkələr: inkişaf etməkdə olan ölkələr.
4. Şərqi Avropanın inkişaf etməkdə olan ölkələri.
5. MDB ölkələri.
6. İnkişaf etməkdə olan ölkələrin ən aşağı səviyyəliləri.
Əgər, innovasiyaya birmənalı baxılarsa yəni, innovasiya yeni ideyanın
yaranmasından başlayaraq layihənin hazırlanması, onun ekspertizadan keçirilməsi,
həyata keçirilməsi, yeni innovasiya məhsulunun alınması, onun bazarının müəyyən
edilməsi və reallaşdırılması proseslərinin məcmuidir kimi baxılarsa, onda innovasiya
fəaliyyətinə aşağıdakı tərifi vermək olar:
İnnovasiya fəaliyyəti-innovasiya prosesinin bütün mərhələlərində yerinə yetirilən
proseslərlə və innovasiya prosesinin həyata keçirilməsi ilə bağlı ola digər proseslərlə
əlaqədar olan fəaliyyətlərin məcmuidir.
İnnovasiya fəaliyyəti olduqca geniş anlayışdır və buna misal olaraq aşağıdakıları
göstərmək olar:
 yeni məhsulun yaxud yeni təkmilləşdirilmiş məhsulun, yeni texnologiyaların
yaxud yeni təkmilləşdirilmiş texnologiyaların yaradılmasının praktiki tətbiqi üçün elmitədqiqat, sınaq-layihə və texnoloji işlərin yerinə yetirilməsi;
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 yeni yaxud təkmilləşdirilmiş məhsul istehsalı, yeni yaxud təkmilləşdirilmiş
texnoloji proseslərin sınaqdan keçirilməsi;
 yeni yaxud təkmilləşdirilmiş məhsul istehsalı, yeni yaxud təkmilləşdirilmiş
texnoloji proseslərin tətbiqi üçün istehsalın hazırlığı və texnoloji təchizatın yenidən
qurulması;
 xərclərin özü-özünü ödəməsi müddətinədək-yeni yaxud təkmilləşdirilmiş
məhsul istehsal etmək, yeni yaxud təkmilləşdirilmiş texnoloji prosesləri tətbiq etmək;
 yeni məhsulların bazara irəlilədilməsi fəaliyyəti;
 innovasiya infrastrukturunun yaradılması və inkişaf etdirilməsi;
 innovasiya fəaliyyətini həyata keçirmək üçün kadrların hazırlanması, yenidən
hazırlanması və ixtisasının artırılması;
 intellektual mülkiyyətin qorunması;
 yeni- yaxud təkmilləşdirilmiş məhsul istehsal etmək, yeni yaxud
təkmilləşdirilmiş texnoloji proseslərin tətbiq edilməsi üzrə göstərilən-ekspertiza,
məsləhət, informasiya, hüquq və digər xidmətlər;
 innovasiyanın maliyyələşdirilməsinin təşkili fəaliyyəti.
İnnovasiya fəaliyyətinin subyektlərinə: innovasiya fəaliyyətilə məşğul olan
hüquqi və fiziki şəxslər; müxtəlif mülkiyyət formalarına malik olan nnovasiyanı həyata
keçirən innovasiya müəssisələri; innovasiya prosesində reallaşdırılan intellektual
mülkiyyət sahibləri; ixtira, kəşf, sənaye istehsalı nümunəsi, layihə, qurğu, texnoloji
proseslər, nou-hau, dizayn müəllifləri; innovasiyanın həyata keçirilməsinə investisiya
yönəldən investorlar: banklar, maliyyə fondları, injinerinq firmaları, vencurlar və s.;
innovasiya prosesinə xidmət göstərən və onun infrastrukturunu təmin edən vasitəcilər:
konsaltinq və injinirinq firmaları, texnoparklar, texnopolislər, texnoloji inkubatorlar,
texnoloji mərkəzlər, innovasiya mərkəzləri, informasiya mərkəzləri və s.; innovasiya
fəaliyyətinin idarəedilməsində, koordinasiya edilməsində, tənzimlənməsində iştirak
edən dövlət və özqnq idarəetmə təşkilatları aid edilə bilər.
Ölkələrdə innovasiyanın inkişafının rolunu daha dərindən dərk etmək üçün
innovasiya sahəsində tanınmış alim R.Drukerin dediyi bir kəlamı yada salmaq
kifayətdir: “Gələcəkdə dünyada varlı yaxud kasıb ölkələr olmayacaqdır. İnnovasiyaya
diqqət yetirən ölkələr və ona diqqət etdirməyən “imansız” ölkələr olacaqdır.
1. Ölkələrin İnkişaf Mərhələləri
Əgər, innovasiya fəaliyyətinə yüksək texnologiyalar müstəvisindən baxılarsa,
onda innovasiya fəaliyyətinə bütövlükdə yüksək texnologiyaların işlənilməsi, tətbiqi və
yayılması ilə əlaqədar olan bir fəaliyyət olduğu müəyyən edilər.
Ölkələrin sosial-iqtisadi inkişafını öyrənən alimlər bu nəticəyə gəlmişlər ki,
birincisi- ölkələrin inkişafı N.Kongratyevin uzun dalğalar nəzəriyyəsinə müvafiq olaraq
dalğavari gedir, ikincisi-sosial-iqtisadi inkişaf səviyyəsinə bir sıra amillər, o cümlədən
texnoloji, sosial-siyasi, mədəni və bu kimi amillər təsir edir, üçüncüsü-ölkələrin
inkişafının hərəkətverici qüvvəsi texnologiyaların və informasiyanın inkişaf
səviyyəsidir.
XVII əsrin son illərindən bu günədək ölkələrin inkişafını təhlil edən alimlər
müəyyən etmişlər ki, indiyədək ölkələrin inkişafı 5 inkişaf mərhələsi (ukladı) keçmişlər
bu dalğalar təxminən 50 ildən bir təkrarlanır.
Birinci dalğa (1785-1835-ci illər)-bu, həmin dövrdə toxuculuq texnalogiyasında
gedən inkişaf və su enerjisindən istifadəyə (uklada) əsaslanaraq formalaşmışdır.
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İkinci dalğa (1830-1890-cı illər)-buxar maşınlarının ixtira edilməsi nəticəsində
dəmir yolu nəqliyyatının və xalq təsərrüfatının bütün sahələrində mexaniki istehsalların
inkişafı ilə əlaqədar olan dövrüdür.
Üçüncü dalğa (1880-1940-cı illər) sənaye sahələrində, istehsallarda elektrik
enerjisindən istifadəyə, ağır maşınqayırma və elektromexanika sahələrində boruyayma
məhsullarından istifadəyə, kimya sahələrində yeni kəşflərin müəyyən edilməsinə
əsaslanır. Radiorabitə, teleqraf, avtomobil, təyyarələr yaradılır, əlvan metallardan,
alimunumdan və plastik kütlədən və s. geniş istifadə edilməyə başlanılır.
İri firmalar-kartellər, trestlər yaranmağa başladı. Bazarlarda inhisarlar və
oliqopoliyalar hökmranlıq etməyə başladı.
Bank və maliyyə kapitalının təmərküzləşdirilməsinə başlanıldı.
Dördüncü dalğa (1930-1990-cı illər)-bu dalğa energetikanın daha cürətlə
inkişafına, neft və sintetik materialların istehsalına əsaslanır. Eyni zamanda, yeni nəsl
kompüterlərin və onların proqram təminatının inkişaf etdirilməsi, radarlar yaradılması
ilə əlaqədar olmuşdur.
Atom enerjisindən əvvəlcə hərbidə, sonra isə dinc məqsədlərlə istifadə
edilməsinə başlanılmışdır.
Bu dövrdə millətlər arası və transmilli şirkətlər dünyanın müxtəlif ölkələrinin
bazarlarına bir başa investisya yönəltməyə başladılar.
Beşinci
dalğa
(1985-2035-ci
illər)-mikroelektronika,
informatika,
biotexnologiya genn mühəndisliyi, yeni enerji, material növlərinin alınması, kosmos
fəzasının mənimsənilməsi, peyk rabitəsinin yaradılması və bu kimi nailiyyətlərə
əsaslanır.
Ayrı-ayrılıqda fəaliyyət göstərən firmalar-vahid iri və yaxud xırda firmalar
şəbəkəsində birləşirlər və onların informasiya təminatı “internet” elektron şəbəkəsinin
köməyilə yerinə yetirilir.
Şəbəkəyə daxil olan firmalar istehsal texnologiyası, məhsulun keyfiyyətinə
nəzarət, innovasiyanın planlaşdırılması, xammal, material və hazır məhsulların
təsərrüfatçılıq subyektinin birindən digərinə çatdırılmasının “dəqiq vaxtında” prinsipi
əsasında təşkili kimi işlərin həyata keçirilməsində birgə fəaliyyət göstərilir.
Müxtəlif dalğaların davametmə müddətləri 50 ildən çoxdur. Bunun əsas səbəbi,
keçmiş dalğanın fəaliyyətinin itirilməsi dövrü ilə yeni dalğanın fəaliyyətinin itirilməsi
dövrü ilə yeni dalğanın yaranması dövrünün müəyyən hissəsinin qismən üst-üstə
düşməsi və sönmə dövrünün uzanması olmuşdur. Fikrimizcə, innovasiya proseslərinin
sürətləndirilməsi ilə əlaqədar olaraq, gələcəkdə dalğaların davametmə müddəti
qısalacaqdır.
Bir sıra Qərb tədqiqatçılar Lütfizadənin qeyri-səlis çoxluqlar nəzəriyyəsini
texnoloji yklada aid etmirlər. Bunu bəhanə gətirirlər ki, bu fundamental tədqiqatdır,
fundamental tədqiqat isə innovasiyaya aid edilmir. Əgər bu doğrudanda belə qəbul
edilərsə bəs onda niyə nano texnologiya, biotexnologiya innovasiyanın ykladı hesab
edilir? Onlar da yalnız tətbiqi tədqiqatlardan sonra innovasiyaya aid edilir.
Fikrimizcə, bu nəzəriyyə o qədər dərin, o qədər gemişdir ki, istənilən sahənin
tədqiqatçısı, məşğul olduğu sahədən asılı olmayaraq apardığı tədqiqatda qeyri-səlis
çoxluqlar nəzəriyyəsindən bəhrələnə bilər. Bu heç də təsadüfi deyildir ki, təkcə
Yaponiyada qeyd edilən nəzəriyyə bir ay ərzində 500-dən çox tətbiq sahəsi tapır.
2. İnnovasiya İqtisadiyyatı
İnnovasiya fəaliyyətinin ölkələrdə gücləndirilməsi nəticəsində yeni bir elm
sahəsi-innovasiya iqtisadiyyatı elmi formalaşmağa başladı. İqtisadi mənbələrdə
innovasiya iqtisadiyyatına baxışlar ekdil deyildir. Təbii ki, bu belə olmalıdır, hər bir
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tarixi dövrün öz tələbləri var, belə ki, ölkələrin iqtisadiyyatının, bütövlükdə dünya
iqtisadiyyatının inkişafı baxılan mərhələyə uyğun məzmun formalaşdırır.
İnnovasiya iqtisadiyyatının formalaşmasının birinci mərhələsi sadəcə olaraq,
inkişaf etmiş (postindustrial) konsepsiyası hesab edilə bilər. Bu 20-ci əsrin 2-ci
yarısından yayılmağa başlamışdır. İlk növbədə bu anlayış D.Bella (Велл Д., 1999),
Qılbreyt (Гелбрейт Дж., 2004) və Z.Toflerin (Тофлер Э.Х, 1966) əsərlərində öz əksini
tapmışdır. Son bir neçə on illikdə iqtisadiyyatın inkişafında köklü dəyişikliklər
getmişdir. Yeni texnologiyaların inkişafı ilə əlaqədar olaraq cəmiyyətin iqtisadi
həyatının bütün sahələrində prinsipial dəyişikliklər baş vermişdir:
 iqtisadiyyatda innovasiya-informasiya sektorunun xüsusi çəkisi dəfələrlə
artmış və inkişaf etmiş ölkələrdə bu göstərici 45-65 %-ə çatmışdır;
 innovasiya informasiya sektoru müasir sosial-iqtisadi inkişafa , onun
dinamikasına və artımına güclü təsir göstərmişdir;
 iqtisadi tərəqqinin mexanizmi və tracktoriyasında ciddi dəyişikliklər nəzərə
çarpmışdır.
Qeyd edilən dəyişikliklərin əsasənda insan kapitalı durur. İnsan kapitalı-bu təkcə
insanın malik olduğu elmin, qabiliyyətin, davranışın, bacarığın mexaniki toplusu
deyildir. Bu insanın yaradıcılıq potensialıdır ki, innovasiya təfəkkürünün formalaşması
və fəaliyyəti hesabına son nəticədə iqtisadiyyatın innovasiya inkişafının yönümünü
müəyyən edir.
Artıq elə bir dövrə çatmışıq ki, innovasiya təhsilinin köməyi ilə innovasiya
təfəkkürünün formalaşdırılmasını tərbiyə etməliyik.
Bununla əlaqədar olaraq insanların öyrədilməsi prosesini peşəkarlıq səriştəsinin
inkişafını təmin edən pedaqoji innovasiyanın yaradılmasına yönəltmək lazımdır.
Bu vəzifənin yerinə yetirilməsi aşağıdakıları zəruri edir:
 mənəvi-əxlaqi tərbiyənin verilməsi;
 peşəkarlıq səriştəsinin formalaşdırılması;
 innovasiyanı yaratmaq qabiliyyəti;
 innovasiya mədəniyyətinin inkişaf etdirilməsi;
 fəal innovasiya fəaliyyətinin motivləşdirilməsi;
 işgüzarlıq və bizneslə məşğul olmaq qabiliyyətinin formalaşdırılması.
Beləliklə, insan kapitalı ölkənin milli varidatının ən əsas elementlərindən biridir,
onun köməyi ilə innovasiya iqtisadiyyatının təkrar istehsalı həyata keçirilir.
İnsan kapitalı eyni zamanda cəmiyyətin və iqtisadiyyatın inkişafının intensiv
amilidir.
Burada, innovasiya iqtisadiyyatında mühüm rol oynayan təkrar istehsal kapitalı,
intellektual kapital və innovasiya səriştəliliyi haqqında qısaca məlumat verək.
İnnovasiya iqtisadiyyatında təkrar istehsal kapitalının yaradılması aşağıdakı
mərhələlərdən keçir:
- intellektual məhsulun istehsalını həyata keçirməyə imkan yaradan yeni elm
insan tələbatının ödənilməsi üçün təkrar istehsal prosesi məqsədini güdür;
- innovasiyanın yaradılması və maddiləşdirilməsini təmin edən innovasiya
prosesinin əsasında innovatorların motivləşdirilməsi durur;
- intellektual kapitalın istehlakı-insan həyatını yaxşılaşdıran və onun təbiətlə
ahəngdarlığını təmin edən təkrar istehsal prosesinin məqsədidir.
İntellektual kapitalın tərkibinə-insan aktivi, intellektual, mülkiyyət, infrastruktur
və bazar qeyri-maddi aktivləri aid edilir.
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İnsan kapitalının əsas peşəkarlığının biruzə verilməsi innovasiya səriştəliliyində
öz əksini tapır.
Baxmayaraq ki, innovasiya iqtisadiyyatı elə bir iqtisadi mühitdə fəaliyyət
göstərir ki, burada elmin, təhsilin, istehsalın və bazarın yüksək səviyyəli inteqrasiyası
mövcuddur, yüksək texnologiyaların yaradılması, tətbiqi və yayılmasına hər cür şərait
yaradılmışdır.
Lakin innovasiya iqtisadiyyatına verilən tərifdə ən əsas aparıcı qüvvə kimi insan
kapitalı ön plana çəkilmişdir. Bu aşağıda verilmiş iki tərifdə öz əksini tapmışdır.
Birinci tərif: İnnovasiya iqtisadiyyatı bu elə bilik cəmiyyətinin məhsuludur ki,
fundamental elmi nəticələrin dəyişdirilməsi hesabına innovatorlar innovasiya (yenilik)
icad edərək onlar təsərrüfatlarda, müəssisələrdə, sahələrdə, dünya ölkələrində tətbiq
etməklə inkişaf etdirilir, nəticədə intellektual renta mənimsəyirlər və çox böyük mənfəət
qazanırlar.
İkinci tərif: İnnovasiya iqtisadiyyatı-elə yeni bir elm sahəsidir ki, innovator
tərəfindən icad edilən yüksək texnologiyaların, avadanlıqların, idarəetmə sistemlərinin
yaradılmasını, cəmiyyət qarşısında yaranan problemlərin həll edilməsinə
istiqamətləndirə bilən kadrların hazırlanmasını əhatə edir.
Bir elm kimi innovasiya iqtisadiyyatının əsas vəzifəsi-innovasiya məhsulunun
yaradılması,
tətbiqi
və
ölkədə
yayılması,
əsas
istehsal
amillərinin
intellektuallaşdırılması, təbiət və cəmiyyətin ahəngdar və ziddiyyətsiz-inkişafını təmin
edən, yeni müasir texnoloji uklada keçməklə əlaqədar olan bütün təsərrüfatçılıq
fəaliyyətində insanlar arasındakı münasibətləri öyrənməkdir.
İnnovasiya iqtisadiyyatı ilə daha yaxından tanış olmaq üçün onun funksiyalarına
diqqət yetirək:
İnnovasiya iqtisadiyyatın funksiyaları olduqca çoxdur (Tağıyev, 2013: 5).
Bunlardan ən əsasları: dünyagörüşü, innovasiya, sosial proqnozlaşdırma, sistemlilik,
maarifləndirmə, ekoloji, strateji, informasiya-kommunikasiya, innovasiya fəaliyyəti,
hüquqi, intellektual, investisiya.
İnnovasiya iqtisadiyyatının dünyagörüşü funksiyası neosfera dünyagörüşünü və
innovasiya fəallığını ,innovasiya proseslərinin yaradılmasını, intellektual potensialdan
istifadə etmək üçün baxışlar və psinsiplər sistemi olan innovasiya düşüncə tərzini
müəyyən edir. Neosfera dünyagörüşü resional iqtisadi və ekoloji inkişafı xarakterizə
edən planetar dünyagörüşüdür.
İnnovasiya iqtisadiyatının innovasiya funksiyası-elm tutumlu texnologiyalar
əsasında məhsuldar qüvvələrin inkişafına şərait yaratmağa və istehsal münasibətlərinin
intellektuallaşdırılması yolu ilə onun təkmilləşdirilməsini müəyyən edir.
İnnovasiya iqtisadiyyatının sosial funksiyası-insanların və cəmiyyətin,
innovasiya iqtisadiyyatının tərkib hissəsi olan kommunikasiya və informasiya əsasına
rifa halının yüksəldilməsini təmin edir.
İnnovasiya
iqtisadiyyatının
proqmnozlaşdırma
funksiyası-innovasiya
məhsulunun yaradılması, tətbiqi və yayılmasının nəticələrinin öncəgörünməsini
müəyyən edir.
İnnovasiya iqtisadiyyatının sistemlilik funksiyası-innovasiya məhsullarının
yaradılması, tətgbiqi və yayılması ilə bağlı olan məsələlərə sistemli yanaşmağı müəyyən
edir.
İnnovasiya iqtisadiyyatının maarifləndirmə funksiyası, insanın inkişafını təmin
edən, yeni biliklərin mənimsənilməsini kəsilməz surətdə təmin edən innovasiya
səriştəliliyinin motivləşdirilməsini və innovasiyanın neosfera dünyagörüşünün inkişaf
etdirilməsini əhatə edir.
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İnnovasiya iqtisadiyyatının ekoloji funksiyası-təbii ehtiyatlardan qənaətlə və
rasional istifadə edilməsini, ətraf mühitin qorunmasına ehtiyatla yanaşması, xammal
iqtisadiyyatından ekoloji iqtisadiyyata və təbiəti qoruyan dayanıqlı inkişafa keşməyin
təmin edilməsini müəyyən edir.
İnnovasiya iqtisadiyyatının texnoloji funksiyası-innovasiyanın texnoloji ukladı
ilə birbaşa əlaqədardır ki, yüksək texnologiyaların yaradılması, tətbiqi və yayılmasını
müəyyən edir. Yüksək texnologiyalara-mikroelektronika, nanotexnologiya ,
biotexnologiya və s. aid edilir.
İnnovasiyanın strateji funksiyası-subektin qabaqcıl elmin köməyi ilə elmtutumlu
istehsalların mənimsənilməsi və innovasiya xidmətlərinin göstərilməsi, habelə öz
innovasiya potensialının saxlanmasını və inkişaf etdirilməsini müəyyən edir.
İnnovasiya iqtisadiyyatının kommunikasiya-informasiya funksiyası-innovator
tərəfindən ideyanın formalaşdırılması, yaradılması, tətbiqi və yayılması üzrə
informasiya mübadiləsi həyata keçirilməsi mexanizmidir.
3. Türk Dünyası Ölkələrinin İnnovasiya İttifaqı
Artıq bizə məlum oldu ki, ölkələrin gələcək inkişafı ölkədə innovasiya
fəaliyyətinin inkişafından bir başa asılıdır. İnnovasiya fəaliyyətinin ölkədə inkişafı
alternativi olmayan yeni bir iqtisadiyyatın-innovasiya iqtisadiyyatının yaranmasına
səbəb olur. Belə hesab edirik ki, Türk Dünyası ölkələrində innovasiyanın inkişafı üçün
bir qrum yaratmaq lazımdır. Bu “Türk Dünyası ölkələrinin innovasiya İttifaqı” (TDÖİİ)
adlandırıla bilər. Onun əsas fəaliyyəti Avropa ölkələrində fəaliyyət göstərən Avropa
İnnovasiya İttifaqına oxşar təşkil edilə bilər.
TDÖİİ-nın yaradılmasında əsas məqsəd Türk Dünyası ölkələrində innovasiya
fəaliyyətinin inkişafını təmin etməkdir. Bu qrumun fəaliyyət istiqamətləri, strukturunun
yaradılması, idarə edilməsi olduqca geniş müzakirə tələb edir. Biz burada onun bəzi
fəaliyyət istiqamətlərinə toxunacağıq.
TDÖİİ-nın strateji məqsədləri aşağıdakılardır:
 TDÖ-də innovasiya fəaliyyətinə motivləşən istehsalat subyektlərində
innovasiya təfəkkürünün, innovasiya səriştəliliyinin, inkişafı innovasiya fəallığının
formalaşdırılması və inkişaf etdirilməsinə dəstək vermək;
 innovasiya fəaliyyətinin innovasiya iqtisadiyyatının inkişafı şərti kimi təmin
edilməsi;
 yeni iqtisadiyyatın elmtutumlu istehsal və innovasiya xarakterli xidmətlərlə
təmin edilən bilik iqtisadiyyatının inkişafına metodik dəstək vermək;
 TDÖ-də innovasiyanın generasiyası və maddiləşdirilməsi hesabına əhalinin
həyat keyfiyyətinin və səviyyəsinin yüksəldilməsi;
 təbiətdən keyfiyyətli istifadə ətraf mühitin, təbiətin qorunması və insan
sağlamlığının saxlanılmasının təmin edilməsi üçün şəraitin yaradılmasına dəstək
verilməsi və s.
TDÖİİ-nın strukturu elə seçilməlidir ki, aşağıdakı fəaliyyətləri həyata keçirə
bilsin:
- TDÖ-də innovasiya siyasətinin və priritetlərinin müəyyən edilməsi;
- TDÖ-də innovasiya fəaliyyətinin inkişafı və stimullaşdırılması sahəsində
normativ-hüquqi bazanın yaradılması;
- yüksək texnologiyaların işlənilməsi, tətbiqi və TDÖ-də yayılması;
- biliklərin generasiyası və yayılması;
- təhsil və peşəkərləq təliminin thəyata keçirilməsi;
- innovasiyanın tətbiqinə imkan yaradan bazar şəraitinin təmin edilməsi;
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- innovasiya məhsullarinin irəlilədilməsi sahəsində marketinq tədqiqatlarinin
aparilmasi;
- beynəlxalq mühitdə qarşiliqli əlaqə.
TDÖİİ-qrumunun əsas funksiyaları yuxarıda qeyd edilən fəaliyyətlərin həyata
keçirilməsilə əlaqədardır.
Türk Dünyasının ayrı-ayrı ölkələrində innovasiya fəaliyyətinin inkişafı bu
inkişaf konsepsiyalarının müəyyən edilməsilə bağlıdır.
Fikrimizcə, Türk Dünyası ölkələrində innovasiya fəaliyyətinin inkişafı
konsepsiyaları elə bu ölkələrdə innovasiya iqtisadiyyatının formalaşdırılması
konsepsiyaları ilə üst-üstə düşür.
Qeyd edilən konsepsiyalara aşağıdakılar daxildir:
- hər bir ölkə üzrə vahid innovasiya siyasətinin müəyyən edilməsi;
- ölkələrdə müəyyən edilmiş innovasiya siyasətini həyata keçirmək üçün Milli
İnnovasiya sistemlərinin yaradılması;
- Milli İnnovasiya sisteminin ölkələr üzrə sahəvi və regional alt sistemlərinin
yaradılması;
- ölkələrdə innovasiya fəaliyyətinin infrastrukturlarının yaradılması;
- innovasiya sahibkarlığının inkişafı;
- əhalinin innovasiya fəallığının yüksəldilməsi;
- innovasiyasahəsində kadrların hazırlanması və yenidən hazırlanması;
- insan kapitalının formalaşdırılması;
- ölkələrdə, xarici ölkələrin yüksək texnika və texnologiyalarının cəlb edilməsi
məqsədilə Elmi Texniki İnkişaf zonalarının yaradılması və s.
Dünya ölkələrində innovasiyanın inkişafı məlum strategiya əsasında həyata
keçirilir. Seçilən strategiyalar ölkənin iqtisadi gücündən, təbii ehtiyatlardan, intellektual
potensialdan və bu kimi digər amillərdən asılı olaraq müəyyən edilir.
İnnovasiya siyasəti haqqında ətraflı məlumat (Tağıyev-Köçərli, 2013: 56)
mənbəyində verilmişdir. Dünya ölkələrinin təcrübəsinə əsaslanaraq innovasiyada
yüksək texnologiyaların inkişafının üç tipinin olduğu aşkar edilmişdir. Bunlar
“kecirillmə” strategiyası, “alınma” strategiyası və “artırma” strategiyasıdır.
Keçirilmə strategiyası-nail olunmuş xarici elmi-texniki potensialdan istifadə
edərək yenilikləri özünün iqtisadiyyatına keçirilməsidir. Bu strategiyadan ikinci dünya
müharibəsindən sonra Yaponiya istifadə edərək, innovasiyanın inkişafında yüksək
nailiyyət qazanmışdır.
Alınma strategiyasının mahiyyəti ondan ibarətdir ki, dövlət özünün ucuz işçi
qüvvəsinə arxalanaraq itirilməkdə olan malik olduğu elmi texniki potensialının bir
hissəsindən istifadə edərək inkişaf etmiş sənaye ölkələrinin əvvəllər istehsal etdiyi
məhsulun istehsalı mənimsənilir. Sonra özlərinin elmi-texniki müşayəti və elmi-texniki
potensialının artırılması ilə elmi-tədqiqat və təcrübi-konstruktor işləri aparır.
Artırma strategiyasının mahiyyəti ondan ibarətdir ki, dövlət özünün elmi-texniki
potensialından istifadə etməklə xarici alimləri və mütəxəssisləri innovasiya sahəsində
işə cəlb etməklə universitetlərin fundamental tədqiqatlarının nəticələrini tətbiqi
firmaların köməyilə yeni-yüksəktexnologiyalı məhsullar alırlar. Bu məhsullar ölkədaxili
bazarlarda və dünya bazarlarında reallaşdırılaraq daimi innovasiya artımına nail olunur.
Burada innovasiya fəaliyyətinin inkişafı konsepsiyalarının digər istiqamətlərini
açıqlamayacayıq. Fikrimizcə, Türk Dünyası ölkələrində innovasiyanın inkişafını
sürətləndirmək üçün ilk növbədə aşağıdakı tədbirlərin həyata keçirilməsi zəruridir:
Birincisi, ölkədə mövcud olan elmi, texniki, ixtira ehtiyatları, toplanmış elmi
kəşflərin və ixtiraların habelə yeni işlənilmələr fondunun, yerli konstruktor
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naliyyətlərinin inventarlaşdırılması aparılmalıdır. Onlar yenilik səviyyəsinə, nəslə,
texnoloji quruluşa və potensial səmərəyə görə təsnif edilməlidir. Belə
qiymətləndirmədən sonra alternativ innovasiya strategiyası müəyyən edilməlidir.
İkincisi, ölkə daxilində, qlobal inteqrasiya meydanında eləcə də dünya
bazarlarında kasadlıqlar üzrə qiymətləndirmə aparılmalıdır ki, bazarlara çıxmaq yolları
axtarılsın. Bu, Türk Dünyası ölkələri MDB ölkələrinin tərəfdaşlığı ilə həyata keçirilə
bilər.
Üçüncüsü, hələlik MDB ölkələrində istifadə edilən, məsələn neftçıxarma
avadanlıqları lakin onların yeni nəsillərinin yaradılması ilə əlaqədar olaraq bu
texnologiyaların təkmilləşdirilməsində üçüncü dövlətin iştirakını təmin etmək vacibdir.
Dördüncüsü, innovasiya sahəsində dövlətlərarası beynəlxalq innovasiyainvestisiya proqramlarına qoşulmaq lazımdır.
Beşincisi, ölkəyə cəlb edilən xarici investisiyanın innovasiya yönümlülüyünü
təmin etməli. Bu sahədə TDÖ-də Texniki İnkişaf zonaları”nın yaradılması çox böyük
rol oynaya bilər.
Altıncısı, innovasiya irəliləyişi strategiyasının qlobal aspektini sistemli formada
təmin etmək lazımdır. Söhbət ilk növbədə beynəlxalq normalara cavab verən
qanunvericilikdən, əlverişli innovasiya mühitinin yaradılmasından, yerli və xarici
investisiya layihələrini həyata keçirən TDÖ vətəndaşları iştirakçılarının marağının təmin
edilməsindən gedir.
Yeddincisi, dünya bazarlarında innovasiyanın irəliləyişi üçün kadr hazırlığının
qayğısına qalınmalıdır. Bu sahədə xaricə emiqrasiya etmiş mütəxəssislərin və elmi
işçilərin ölkəmizə qayıtmalarının stimullaşdırılması məsələsinə baxılmalıdır.
Səkkizincisi, innovasiya qurumlarının, o cümlədən innovasiyanın infrastruktur
subyektlərinin inkişaf etdirilməsi. Buraya-texniki parklar, innovasiya mərkəzləri,
məsləhət xidməti göstərən firmalar, biznes inkubatorları, layihə- konstruktor xidməti və
s. daxildir.
Doqquzuncusu, TDÖ-də regionların inkişafının innovasiya yönümlülüyünün
təmin edilməsi. Başqa sözlə regionların inkişafı üzrə olan Dövlət Proqramlarının yerinə
yetirilməsində innovasiya yönümlü inkişafa xüsusi diqqət yetirilməlidir.
Onuncusu, innovasiya strategiyasında nəzərdə tutulan hər bir problemin həlli
üzrə Dövlət Proqramlarının qəbul edilməsi.
Onuda qeyd edək ki, innovasiyanın TDÖ-də inkişaf etdirilməsi məsələsi olduqca
mürəkkəb bir problem olduğundan burada verilən tövsiyə və mülahizələr onun həllinin
müəyyən bir konturu ola bilər.
Belə hesab edirik, TDÖİİ-qurumunun tərkibində ayrıca bir struktur bölməsi kimi
Çin Xaqlq Respublikasının innovasiyanın inkişafı üzrə iş təcrübəsini öyrənən qrupun
yaradılması çöx önəmli olar. Qeyd edilən təcrübənin öyrənilməsi nəticəsində ayrı
ayrılıqda hər bir Türk Dünyası ölkəsində innovasiyanın inkişafı üzrə təklif və tövsiyələr
hazırlanar və bunlar layihə kimi sənədləşdirilərək ölkələrə təqdim edilər.
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ASKERİ HEGEMONYA POLİTİKASINDA YENİ ADIM: RUSYAERMENİSTAN ORTAK SİLAHLI BİRLİK ANLAŞMASI
Doç. Dr. Ali ASKER
Özet: Sovyetler Birliğinin dağılmasından sonra Rusya, Kafkaslardaki askerî varlığını koruma ve güçlendirme yönündeki politikalarından beklenen sonucu alamamıştır. Azerbaycan’ın Rusya’ya karşı mesafeli duruşu ve Gürcistan’ın Rusya karşıtı politikası Rusya’nın
Kafkaslardaki güvenlik politikalarının seyrini belirlemiştir. Bu durumda Rusya, Ermenistan
üzerindeki etkinliğini artırarak Kafkaslarda askerî varlığını korumaya ve güçlendirmeye
çalışmıştır. Bu yüzden Ermenistan ve Rusya arasındaki askeri işbirliğinin hukuksal temellerini ve siyasi nedenlerini incelemek, aslında bu durumun işbirliğinden ziyade Rusya’nın
askeri tahakkümünden ibaret olduğunu görmemiz açısından faydalı olacaktır. Bu bağlamda,
Ermenistan’da bile Rusya-Ermenistan işbirliğinin Ermenistan’ın egemenliğini tehdit eder
nitelikte olduğuna dair bazı eleştiriler de yapılmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Kafkaslar, bölgesel güvenlik, Rusya-Ermenistan işbirliği, Ortak Silahlı
Birlik
New Step on Military Hegemonia Policy: Joint Military Force Agreement Between
Russia and Armenia
Abstract: After the collapse of the Soviet Union, Russia did not get the expected outcome
of its policies to protect and strengthen its military presence in the Caucasus. Azerbaijan's
distance from Russia and Georgia's anti-Russian policy have determined the course of Russia's security policies in the Caucasus. In this case, Russia increased its activity over Armenia and tried to protect and strengthen its military presence in the Caucasus. Therefore,
examining the legal basis and political reasons for the military cooperation between Armenia and Russia will in fact be helpful in seeing that this is nothing more than Russian military domination rather than cooperation. In this context, even in Armenia there are some
criticisms that the cooperation between Russia and Armenia is threatening the sovereignty
of Armenia.
Keywords: Caucasus, regional security, Russia-Armenia cooperation, Joint Armed Forces

Ermenistan, kurulduğu günden beri Rusya’nın Kafkas bölgesinde ileri karakol görevini üstlenirken bölgeye yönelik askeri müdahale veya baskı politikaları üretiminde kullanılan bir araç haline gelmiştir. Bu yüzden tarihsel süreç içinde yaşanan her türlü değişim
ve dönüşümlerde Rusya Ermenistan’ı hiçbir zaman tek bırakmamış, ekonomik ve askeri
destek politikasını açık bir şekilde yürütmüştür. Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra, birlik
cumhuriyetlerine verilecek silah kotası ve Avrupa Konvansiyon Kuvvetler Antlaşması (AKKA)'ndan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi için 15 Mayıs
1992'de Taşkent'te imzalanan anlaşma şartları doğrultusunda, gerek eski Sovyetler Birliği
cumhuriyetlerine verilecek silah kotasının belirlenmesi gerekse belirlenmiş kotaya uyulması sürecinin adalet ilkelerine uygun olmadığını söylemek gerekmektedir. Askerî uzmanların yaptıkları açıklamalara göre zaten kanat anlaşması imzalanırken kota ihlal edilmiş, nüfus sayısı, yüzölçümü ve Ermeni saldırıları dikkate alınmamıştır. Silah paylaşımı
sırasında Ermenistan ve Azerbaycan silahlı kuvvetlerine 250 tank, 220 zırhlı araç, 285
topçu sistemi, 100 savaş uçağı ve 50 saldırı helikopterin verilmesi kararlaştırılmıştır. Oysa yüzölçümü ve nüfus dikkate alındığı takdirde Azerbaycan’ın kotasının 565 tank, 860 zırhlı araç, 566 top olması gerekecektir. Bu süreçte Ermenistan, anlaş-
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manın getirdiği sınırlamaya uymamış, çeşitli yollardan, başta Rusya olmak üzere, Ukrayna, Beyaz Rusya, Kırgızistan, Çin ve Bulgaristan’dan silah almaya devam etmiştir. Rusya, Ermenistan’da konuşlanan askerî üslerinden 2/3’sini, 180 T-72 tankı, 60 BTR60 ve BTR-70, 25 BRM-1K, 130 top ve havan topu ile onlarca Osa, İgla ve Şilka tipi hava
savunma sistemini Ermenistan’a devretmiştir. Rusya bununla da yetinmemiş, Sovyet ordusunun paylaşılmasının ardından 1993 ve 1996 yıllarında Ermenistan ordusunu silah,
askerî teknoloji ve mühimmatla donatmıştır (Cabbarlı, http://www.atsam.org/ermenistan-ve-rusya-arasinda-gelisen-askeri-isbirligi/). Sonraki dönemde de Rusya’nın Ermenistan’a yaptığı silah desteği periyodik olarak sürdürülmüştür. Stockholm Uluslararası Barış
Araştırmaları Enstitüsü (Stockholm International Peace Research Institute) verilerine
göre 1991-2014 yıllarında Rusya’dan Ermenistan’a yapılan silah satışının toplam meblağı
521 milyon dolardır. Bu rakam gerçeğe uygun değildir. Nitekim sadece bir defada
Rusya’nın Ermenistan ordusuna 1 milyar dolar ve 800 milyon dolar değerinde silahların
hibe edildiği bilinen bir gerçekliktir. Rusya’nın Gürcistan’daki askeri üsleri tahliye edildiği sırada üssün silah ve mühimmatı önce Rusya’nın Ermenistan’daki 102. askerî üssüne
nakledilmiş, ardından Ermenistan Ordusuna devredilmiştir. Ermenistan kaynaklarına
göre 102. askerî üsteki asker sayısı 5.000 değil, 12.000’dir. 2008 yılında Gürcistan’a karşı
savaş sırasında Rusya buraya önemli miktarda silah ve asker takviyesi yapmıştır (Müsavat 2010). 16 Mart 1995 tarihli Rusya Federasyonu ve Ermenistan Cumhuriyeti Arasında
Ermenistan Cumhuriyetinde Rusya’nın Askeri Üssüne Dair Antlaşmaya yapılan 21 Haziran 2010 tarihli ve 5 No’lu Ek protokolün onaylanması sırasında, Rusya senatörleri karşısında konuşma yapan Rusya Savunma Bakanlığı BDT Devletleriyle İşbirliği İdaresinin
Başkanı Albay Andrey Gusev üssün yeniden yapılandırılması sırasında fazla kalan silah,
zırhlı araç ve mühimmatın Ermenistan Silahlı Kuvvetlerine hibe edildiğini söylemiştir
(http://panorama.am/ru/politics/2011/06/22/andrey-gusev/). Çok önemli bir husus,
Rusya’nın defalarca Ermenistan’a “kayıt dışı” silah sevk etmesidir. Bu tür silahlar arasında “İskender” füzeleri de vardır. Bu taktik füzeler 280/500 kilometrelik menzile ve son
derece isabetli hedef vurma kabiliyetine sahiptir. “İskender” 1990-2000’li yılların başlarında geliştirilmesine rağmen bugüne dek ihraç edilmemiştir. Sadece 2005 yılında Rusya
Suriye’ye “İskender” satmaya kalkışmış, fakat İsrail’in ricası üzerine bu silahlar tedarik
edilmemiştir (Гришкинi 2016). Fakat bu silahlar 21 Eylül 2016’da Erivan’da yapılan askeri törende geçit yapınca kesinleşmiştir.
Ermenistan’a son silah tedariki 2016 yılı yazında yapılmıştır. Rusya, silah tedariki
yapmak için Ermenistan’a Haziran 2016’da on yıl vade ile ve geri ödemesi 2018’de başlayacak 200 milyon dolarlık ihracat kredisi açmıştır. Silah alım sözleşmesi gereği Ermenistan ordusu Rusya’dan “Smerç” mermileri, “İgla-S” roket kompleksi, radyo keşif “Avtobaza-M”, TOS-1A nakliye-ateşleme aygıtlı (“Solntsepek”) alev makine sistemi,
9M113M güdümlü füzeler, RPG-26 bombaatar, Dragunov keskin nişancı tüfekleri, "Tiger" zırhlı arabalar, mühendislik ve iletişim araçları satın almıştır
(http://www.interfax.ru/russia/515955).
23 Aralık 2015 tarihinde Moskova’da iki ülke arasında ortak Ermenistan-Rusya
Hava
Savunma
Sisteminin
kurulmasına
ilişkin
anlaşma
imzalanmıştır
(http://www.interfax.ru/world/516175). Haziran 2016’da Ermenistan parlamentosu bu
anlaşmayı onaylamıştır. Ermenistan Savunma Bakanlığından verilen bilgilere göre anlaşma sayesinde Ermenistan dördüncü nesil jet avcı uçaklarını, ayrıca S-300 füze sistemlerini kullanma fırsatı elde edecektir. Barış dönemlerinde sistemin Ermenistan’a ait bölümü Ermenistan Silahlı Kuvvetleri Hava Savunma Komutanlığı tarafından yönetilecektir (http://www.interfax.ru/world/516175). Bundan sonraki dönemde Ermenistan’ın
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Rusya’dan silah ve askeri mühimmat alma olanağını daha fazla artıracaktır. Zira Ermenistan’a satılacak silah ve mühimmat, ihracat fiyatı ile değil, Rusya Devlet Savunma Siparişleri Biriminin (Gosoboronzakaz) belirlediği dâhili ticari tarife üzerinden yapılacaktır
(Ольга Божьева, 2016).
Rusya’nın Ermenistan’daki askeri varlığını güçlendirmeye yönelik yeni bir adım
2016 yılında atıldı. Temmuz 2016 tarihinde Ermenistan ve Rusya’nın Ortak Silahlı Birlik
(OSB) oluşturulmasına karar verilmiştir. 14 Kasım 2016 tarihinde Rusya Devlet Başkanı
Vladimir Putin hükümetin bu konudaki önerisine onay vermiştir. OSB komutanı Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin Başkomutanı tarafından, fakat Rusya Federasyonu Silahlı
Kuvvetlerinin Başkomutanının onayı ile atanacaktır. Barış döneminde OSB, Ermenistan
Genelkurmayının emrinde olacaktır (http://www.interfax.ru/russia/536849). Hazırda
OSB’in oluşum sürecinin tamamlanmasıyla ilgili çalışmalar sürdürülmekte olup iki ülke
hükümeti arasındaki müzakereler devam etmektedir. Ermenistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada gizlilik kapsamında bazı hukuki ve kurumsal konuların çözüme
kavuşturulması için çalışmaların sürdürüldüğü, yeni oluşumun gerek Ermenistan sınırlarını korumak gerekse bölgesel güvenliği sağlamakla ilgili görevleri, ayrıca bu birliğin
değişik silah ve mühimmatla teçhiz edileceği konusunda müzakerelerin devam ettiği bildirilmiştir (http://www.kavkaz-uzel.eu/articles/292706/).
Bu anlaşmanın Ermenistan’ın egemenliğine gölge düşürdüğüne dair eleştiriler yapılmaktadır. Bazı Ermeni yorumculara göre Ermenistan ekonomisinin aktifleri daha önceden Rusya’nın denetimine geçmiştir. Bugün Ermenistan güvenlik sisteminin en önemli
kurumu olan orduyu Rusya’ya teslim ederken aslında egemenlik hakkından vazgeçmiş
oluyor. Bu yüzden son anlaşmanın ana hedefi Rusya’nın, Ermenistan’ın ulusal çıkarlarını
göz ardı ederek kendi çıkar alanını genişletmektedir. OSB Ermenistan’ın güvenliğini garanti altına almamakta, bilakis onu tehdit etmektedir. Nitekim anlaşmada Rusya’nın yükümlülükleri belirtilmemekte olup, bölgede NATO ile gerginliğin artmasına yol açmaktadır. Ayrıca Ermenistan’ı NATO’nun hedefi haline getirmektedir (http://www.kavkazuzel.eu/articles/292706/).
Anlaşmayı savunanlara göre ise Rusya ve Ermenistan devletleri yeni siyasi realiteyi dikkate alarak OSB üstlendiği işlevlerin yeni hukuki çerçevesi şekillenmiştir. Zaten
böyle bir grup ilk Rusya-Ermenistan ortak komuta karargâh tatbikatı yapıldığı andan, yani
1995’den itibaren fiilen vardı.
Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin karargâh yapısı, taktik ve stratejisi, silah ve mühimmatı Rusya’nın silahlı kuvvetleriyle aynıdır. Kurmay albay ve daha üst kademelerde
görev yapan Ermeni subaylarının önemli kısmı Rusya’nın askeri okullarından mezundurlar. Orduların askeri planlama ve eğitim metodolojisi aynıdır. Tüm bu faktörler dikkate
alındığında yeni OSB yüksek savaş kabiliyetine sahip bir birlik olarak görev yapacaktır.
Bu birliğin var olması Ermenistan açısından her hangi bir tehdit oluşturmamaktadır
(http://www.kavkaz-uzel.eu/articles/292706/).
Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki sınır çatışmaları 1994’te imzalanan ateşkesten beri yüzlerce kez ihlal edilmiştir. Fakat bu ihlaller genel itibariyle küçük çaplı olduğu
için dikkat çekmemektedir. Ermenistan’ın Azerbaycan topraklarını işgal etmesi, bugün
ise ateşkes rejiminin sıkça ihlal etmesinde Rusya’nın askeri işbirliğinin verdiği güven ve
güç yatmaktadır. Bazen bu ateşkes ihlalleri sırasında çatışmanın boyutu çok fazla artmış
ve büyük bir savaşın eşiğinden dönülmüştür. 2 Nisan 2016’da meydana gelen ihlal sırasında büyük çaplı çatışmanın meydana gelmiştir. Çatışma, Kelbecer’in Ermenistan tarafının işgalinin 23. yıldönümünde, hem de her iki ülkenin devlet başkanlarının nükleer
güvenlik zirvesi için ABD`de bulunurken başlamıştır. Azerbaycan tarafının ateşkes ilan
etmesiyle, çatışma 5 Nisanda ancak durdurulabilmiştir (Cafersoy, 2016).
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Günümüzde Rusya, Güney Kafkaslardaki askeri gücünü Ermenistan lehine ve Ermenistan üzerinden pekiştirmektedir. İşgalci bir devletle yapılan askeri ittifak normal askeri işbirliği süreci olarak görülemez. Bu işbirliğini, Ermenistan’ın yayılmacık politikasının kazanımlarını korumasında kendisine verilen bir cesaret ve destek olarak görmek
gerekir.
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MENKUL KIYMET BORSALARININ ENTEGRASYONU: BIST VE KASE
ENDEKSLERİ ARASINDA KISA VE UZUN DÖNEMLİ İLİŞKİNİN
ARAŞTIRILMASI
Doç. Dr. Ali BAYRAKDAROĞLU
Çağatay MİRGEN
Özet: Bu çalışmada Borsa İstanbul A.Ş. (BIST) ve Kazakistan Borsası (KASE) endeksi
arasındaki uzun ve kısa dönemli ilişki tespit edilmeye çalışılmıştır. Analizlerde kullanılan
zaman serileri, araştırma kapsamındaki endekslerin Kasım 2005 - Ocak 2017 dönemine
ilişkin aylık kapanış değerleri USD bazında alınmıştır ve değişkenlere ait zaman serileri,
Morgan Stanley Capital International (MSCI) tarafından oluşturulan veri bankası ile Finnet Analiz Expert yazılım programından elde edilen veriler dikkate alınarak oluşturulmuştur. Çalışmada uzun dönemli ilişki Engle-Granger ve Johansen-Jeselius Eş-bütünleşme
testleriyle yapılırken kısa dönemli ilişki hata düzeltme modeli ile test edilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre araştırma döneminde Türkiye ve Kazakistan borsaları arasında hem
uzun dönemde hem de kısa dönemde istatistiksel olarak anlamlı bir eş-bütünleşme ilişkisi
mevcuttur.
Anahtar Kelimeler: BIST 100, KASE, Eş-Bütünleşme Analizi, Hata Düzeltme Modeli, Birim Kök Testi
The Integration of Securities Exchange: Analysis of Short and Long Range Relation
Between BIST and KASE Indexes
Abstract: In this study, the short and long range relation between İstanbul Stock Exchange (BIST) and Kazakhistan Stock Exchange (KASE) was examined. Time series in the
analysis were taken concerning the period between November 2005- January 2017 close
values in US dollars and times series of variables were generated from data bank of Morgan Stanley Capital International (MSCI) and data of Finnet Analysis Expert software. In
the study, long term relation was tested with Engle-Granger and Johansen-Jeselius cointegration test, whereas short range relation was examined with vector error correction.
According to the findings of study, there is a statistically significant cointegration relationship between Turkish Stock Exchange and Kazakh Stock Exchange in both short range
and long range.
Keywords: BIST 100, KASE, Cointegration Test, Vector Error Correction, Unit Root Test

Giriş
Yakın geçmiş sermaye piyasalarında ve borsalarda önemli gelişmelere sahne olmuştur. Piyasalarda yaşanan küreselleşme olgusu, finansal aracılık hizmetlerindeki
çeşitliliğin artması, bilgi teknolojilerinin gelişmesiyle işlemlerin elektronik ortamda
yapılabilmesi ve pay senetlerinin aynı anda birden çok borsaya kote edilebilmesi finansal piyasalar arasında giderek artan entegrasyon sürecine yol açmıştır. Bu süreç; piyasaların derinleşmesi, yeni yatırım fırsatları, risklerin dağıtılması ve yönetilmesi açısından
finansal istikrara ve büyümeye katkı sağlamaktadır. İstikrara ve büyümeye katkı sağlayan finansal entegrasyon aynı zamanda ekonomilerde yaşanan belirsizlik veya riskleri
kısa sürede diğer piyasalara yayılmasını da beraberinde getirmektedir. Dolayısıyla ulusal piyasalar özellikle menkul kıymet piyasaları dışardaki gelişmelere karşı daha kırılgan hale gelmişlerdir. (Vuran, 2010; Yıldız ve Aksoy, 2012).
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Piyasaların entegre olması menkul kıymet borsaları üzerinde iki önemli sonucu
doğurmaktadır. Bunlardan birincisi; finansal entegrasyonun arbitraj imkanını ortadan
kaldırması, ikincisi ise portföy çeşitlendirmesinin yapılamamasıdır (Çıtak ve Gözbaşı,
2007). Daha açık bir ifadeyle birinci sonuç; yüksek finansal entegrasyona sahip menkul
kıymet borsalarında finansal varlığın fiyat farklılıklarının olmamasıdır (Korkmaz ve
Ceylan, 2006). Diğer sonuç ise uluslararası menkul kıymet çeşitlendirmesi yaparak
portföy riskinin azaltılması olanağının olmamasıdır. Dolayısıyla iki menkul kıymet
borsası arasında bir eş-bütünleşme (entegrasyon) ilişkisi uzun dönemde arbitrajı ortadan
kaldırdığı gibi oluşturulacak portföyün riskinin de azaltılmasına engel oluşturmaktadır
(Chan vd., 1997).
Menkul kıymet yatırımlarında arbitraj imkanından ve portföy çeşitlendirmesinden yararlanmak için finansal yatırımcılar tarafından pay senedi piyasaları arasındaki
entegrasyon ilişkisi analiz edilmelidir. Çünkü menkul kıymet borsaları arasındaki entegrasyonun düşük olması (borsaların beraber hareket etmemesi ya da ortak bir trendin
olmaması) yatırımcılara portföy yönetiminde uluslararası çeşitlendirme yoluyla aynı
getiri düzeyinde risklerini minimize etme imkanı sağlamaktadır (Boztosun ve Çelik,
2011). Benzer şekilde entegrasyonun düşük olması aynı risk seviyesinde farklı getiri
imkânını sağlayacaktır. Menkul kıymet borsaları arasında eş-bütünleşme olmaması
diğer bir ifadeyle beraber hareket etmemesi teorik olarak daha ideal bir durumu yansıtmaktadır. Tersi düşünce de ise menkul kıymet borsaları arasındaki eş-bütünleşmenin
yani entegrasyonun yüksek olması ideal olmayan duruma işaret etmektedir. Dolayısıyla
bu iki menkul kıymet borsası arasında rasyonel bir yatırımcı finansal olarak işlem yapmayı tercih etmeyebilir. Sonuç olarak, çeşitlendirme ve arbitraj ile elde edilecek getiri,
borsaların eş-bütünleşmelerinin büyüklüğü ile ters ilişkilidir (Yılancı ve Öztürk, 2010).
Bu çalışmada Borsa İstanbul A.Ş. (BIST) ve Kazakistan Borsası (KASE) endeksi
arasındaki uzun ve kısa dönemli ilişki tespit edilmeye çalışılmıştır. Çalışma kapsamında
Kazak borsasının seçilmesinin temel nedeni iki borsa arasında 2014 yılında imzalanan
stratejik ortaklığın bulunmasıdır. Bu ortaklık, her iki borsanın piyasalar, kotasyon, ürünler, teknoloji ve know-how paylaşımı konularında işbirliğini kapsamaktadır. Kazakistan
borsası, Orta Asya’nın en büyük ve en umut vadeden borsası olarak kabul edilmektedir
(http://www.borsaistanbul.com,). Kazakistan’ın tek borsası olan KASE’de repo piyasası
araçları, döviz, Kazakistan’da ve yabancı ülkelerde ihraç edilmiş devlet ve özel şirket
menkul kıymetleri, Kazak finans kurumlarının tahvilleri ve türev ürünler tek bir işlem
salonunda işlem görmektedir. Kazakistan Borsası, Dünya Borsalar Federasyonu, Avrasya Borsalar Federasyonu ve başka ulusal ve uluslararası mesleki birliklerin üyesidir
(http://www.kase.kz). Bu kapsamda çalışmanın takip eden bölümünde literatür taramasına, ikinci bölümde veri seti ve metodolojiye ilişkin bilgiler verilmiştir. Üçüncü bölümde ise araştırma bulgularına yer verilerek son bölümde sonuçlar değerlendirilmiştir.
Elde edilen sonuçların uluslararası yatırımcılara ve literatüre katkıda bulunması beklenmektedir.
1.
Literatür Taraması
Mandelbrot (1963) ve Fama (1965), ABD genel endeksi için günlük ve aylık verileri baz alan fiyat değişimlerini inceleyen analizi yapmışlardır. Becker, Finnerty ve
Gupta (1990), ABD’nin S & P 500 ve Japonya’nın Nikkei Endeksi baz alınarak 5 Ekim
1985 ile 28 Aralık 1988 arasındaki dönemi kapsayan günlük açılış ve kapanış verileri
kullanılarak yaptıkları çalışmaları ABD endeksinin Japonya endeksini güçlü bir şekilde
etkilediğini göstermiştir. Japonya’nın ise ABD endeksine etkisine karşılık anlamlı bir
sonuca ulaşılamamıştır. Hamao, Masulis ve Ng (1990); Tokyo, Londra ve New York
endeksleri için, 1985 ile 1988 yılları arasında üç yıllık dönemi baz alarak yaptıkları
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çalışmada; Londra ve New York endekslerinin Tokyo endeksi üzerinde anlamlı etkisi
olduğunu sonucuna ulaşmışlardır. Kasa (1992); ABD, Japonya, İngiltere, Almanya ve
Kanada borsaları arasındaki uzun dönem ilişkiyi araştıran çalışmasında Johansen eşbütünleşme testini kullanarak Morgan Stanley Capital International endekslerinde Ocak
1974'ten Ağustos 1990'a kadar uzanan aylık ve üç aylık veriler kullanılmış sonuç olarak
ilgili borsalar arasında eşbütünleşme ilişkisi olduğunu belirtmiştir.
Chan, Gup ve Pan (1997), Hisse senedi piyasalarını araştırmada Avustralya, Belçika, Kanada, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, Hindistan, İtalya, Japonya,
Hollanda, Norveç, Pakistan, İspanya, İsveç, İsviçre, İngiltere ve ABD’yi dahil ettiği on
sekiz ülkeyi, Ocak 1961- Aralık 1992 yılları için aylık bazda fiyat serileri, birim kök ve
Johansen’in (1988 ve 1991) eşbütünleşme testi kullanılarak çalışma gerçekleştirilmiştir.
Analiz sonuçlarına göre belirli dönemler için küçük bir eşbütünleşmenin olduğu ve tüm
dönemler için endekslerin ortak hareket etmedikleri şeklindedir. Darrat ve Benkato
(2003), İMKB ile ABD, İngiltere, Almanya ve Japonya hisse senedi piyasaları arasında,
Ocak 1986’dan Mart 2000 döneminde 14 yılı kapsayan hisse senedi fiyat hareketleri
incelenmiştir. Endeksler arasındaki ilişki Johensen-Juselius eşbütünleşme testi ile analiz
edilmiş olup analiz sonucunda eşbütünleşme ilişkisi olduğunu göstermişlerdir. Vuran
(2010), İMKB 100 endeksi ile FTSE 100, Dax, CAC 40, S&P 500, Nikkei 225, Bovespa, Merval, Meksika IPC’nin içinde bulunduğu dünyanın gelişmiş ve gelişmekte olan
ülkelerinin hisse senedi borsa endeksleri arasındaki uzun vadeli ilişkiyi tespit etmek
amacıyla 2006 ve 2009 yılları arasındaki döneme ait günlük veriler kullanılarak Johansen eşbütünleşme analizi ile test etmiştir. Bu çalışmanın sonucunda İMKB 100 endeksinin FTSE 100, Dax, Bovespa, Merval ve IPC endeksleri ile uzun vadede ilişkili olduğu
sonucuna varmıştır. Çelik ve Boztosun (2010), İMKB 100 hisse senedi piyasası ile Asya
ülkeleri (Avustralya, Çin, Hong Kong, Hindistan, Endonezya, Malezya, Japonya, Kore,
Tayvan, Singapur) hisse senedi piyasaları endeksleri arasındaki uzun dönemli ilişkiyi
araştırmışlardır. Hisse senedi endeks değerleri arasındaki uzun dönemli ilişki, JohensenJuselius eşbütünleşme testi ile analiz edilmiş olup sonuç olarak Türkiye ile Singapur,
Malezya, Tayvan ve Kore borsaları arasında uzun dönemli anlamlı bir ilişki saptanmıştır. Geriye kalan ülkeler ile anlamlı bir ilişki tespit edilemediğini belirtmişlerdir.
Boztosun ve Çelik (2011), İMKB 100 ile Avrupa ülkeleri hisse senedi piyasalarının arasındaki uzun dönemli ilişkiyi tespit etmek için Ocak 2002-Aralık 2009 dönemini kapsayan veriler doğrultusunda Johansen-Jeselius eşbütünleşme testi ile çalışmaya
konu olan ülkelere ait hisse senedi endeks değerleri arasındaki uzun dönemli ilişkiyi
analiz etmişlerdir. Bunun sonucunda Türkiye ile Norveç, Hollanda, Belçika, Almanya
ve İngiltere ile eşbütünleşme ilişkisini tespit etmişler ve Türkiye ile Fransa, Avusturya,
İsviçre, İsveç ve İspanya arasında anlamlı bir eşbütünleşme ilişkisi olmadığı sonucuna
ulaşmışlardır.
Bulut ve Özdemir (2012), İstanbul Menkul Kıymetler Borsası ve Dow Jones Industrial arasındaki ilişkiyi tespit etmeye yönelik yapmış oldukları çalışmalarında seriler
arasındaki nedensellik ilişkisi; Granger testi, uzun-kısa dönem ve eşbütünleşme analizleri; Johansen ve VEC yöntemleri kullanılarak yapmışlardır. Araştırma bulguları, üç
gecikme için DJI’nın İMKB’nin Granger nedeni olduğunu göstermektedir. Kısa dönemde hata düzeltme teriminin çalıştığı ve üç dönem boyunca DJI’nın İMKB’yi anlamlı
şekilde etkilediğini tespit etmişlerdir. Gök ve Kalaycı (2013), 2010-2012 dönemini baz
alan günlük kapanıştan-kapanışa verileri kullanarak, Türkiye ve ABD pay piyasaları
arasındaki getiri ve volatilite yayılımını araştırmak amacıyla Johansen eşbütünleşme
testi ve VAR-GARCH(1,1)-BEKK modeli uygulamışlardır. Buna göre ABD ve Türkiye
pay piyasaları arasında uzun dönem bir ilişki tespit edilememiş ve ABD pay piyasaları-
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nın Türkiye pay piyasaları üzerinde getiri ve volatilite bakımından tek yönlü bir yayılımın olduğu sonucuna ulaşmışlardır.
Akal (2013), BIST-100 endeksi ile yükselen borsalar ve Kanada’nın GSPTSE
borsası arasında ikili kısa ve uzun dönem ve bir borsa ile diğerleri arası uzun dönem
bütüncül grup nedensellik ilişkisini tespit ettiği çalışmasında yüksek derecede aynı
yönde ilişkili bulmuştur. Halaç, Taşkın ve Çağlı (2013), İMBK 100 fiyat endeksi ile
ham petrol fiyatları arasındaki ilişkiyi inceledikleri çalışmalarında, 2 Ocak 1991-24
Şubat 2010 dönemi verilerini baz alarak, hisse senedi fiyatları ile petrol fiyatları arasındaki istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki tespit etmişlerdir. Kocabıyık ve Kalaycı
(2014), uluslararası borsaların birbirini etkileme gücünü tespit etmek için G-8 ülkelerinin borsa endeksleri ile İMKB 100 endeksi arasındaki etkileşimi ortaya koymuşlardır.
Sonuç olarak Eşbütünleşme denkleminin Almanya, İtalya, Fransa ve Japonya Borsaları
üzerinde etkisi olduğunu tespit etmişlerdir.
Yıldız ve Aksoy (2014), Morgan Stanley gelişmekte olan ülke piyasa endeksi ile
BİST endeksi arasındaki eşbütünleşmenin tespit edilmesi amacıyla yapılan çalışma
sonucunda 1990-2011 dönemi aylık endeks kapanış değerleri doğrultusunda endekslerin
etkin portföy çeşitlendirmesi için uygun fırsatlar sunmadığını tespit etmişlerdir. Benli
(2014), Türkiye ile gelişmekte olan ülkelerin hisse senedi piyasası arasındaki uzun dönemli ilişkiyi araştırmıştır. Türkiye ile Kolombiya, Meksika hisse senedi piyasası arasında uzun dönemde anlamlı bir ilişki tespit edilmiş, Türkiye ile diğer gelişmekte olan
ülkeler hisse senedi piyasası arasında anlamlı bir ilişki olmadığını tespit etmiştir. Akel
(2015), yapmış olduğu çalışmada Kırılgan Beşli ülkeleri hisse senedi piyasa endekslerinin Kasım 2000-Aralık 2013 dönemindeki haftalık kapanış verileri kullanılarak Johansen eşbütünleşme testi ile Granger nedensellik testi yapmıştır. Sonuç olarak ise kırılgan
beşli ülkelerinin sermaye piyasaları arasında kısa ve uzun dönemli bir eşbütünleşme ve
nedensellik ilişkisinin varlığını tespit etmiştir.
2.
Veri Seti ve Metodoloji
Araştırma kapsamında yer alan değişkenlere ait zaman serileri, Morgan Stanley
Capital International (MSCI)1 tarafından oluşturulan veri bankasından ve Finnet Analiz
Expert2 yazılım programından elde edilen veriler dikkate alınarak oluşturulmuştur.
Analizlerde kullanılan zaman serileri, araştırma kapsamındaki endekslerin 2005:112017:1 dönemine ilişkin aylık kapanış değerlerini baz alan 135 gözlemden oluşmaktadır. Yıldız ve Aksoy (2014), Yılancı ve Öztürk (2010) ve Çıtak ve Gözbaşı (2007) gibi
benzer çalışmalarda da aylık veriler üzerine analizler gerçekleştirilmiştir.
Analiz kapsamına Borsa İstanbul A.Ş’nin BIST 100 ve Kazakistan Borsası’nın
KASE endeksi alınmıştır3. Her iki endeksin değeri de Amerikan Doları cinsinden dikkate alınmış ve araştırmada serilerin doğal logaritmaları kullanılmıştır. Araştırma döneminde her iki ülkede de farklı tarihlerde ve farklı büyüklüklerde ekonomik krizler yaşanmış olması gerçeğine karşın serilerde bir yapısal kırılma olmadığı varsayımı yapılmıştır. Yapılan bütün analizler E-Views paket programı kullanılarak gerçekleştirilmiştir.
Verilerin genel yapısını görmek amacıyla zaman boyutundaki grafikleri Şekil-1’de ve
bunlara ait tanımlayıcı istatistikleri Tablo-1’de verilmiştir.
1

https://www.msci.com/end-of-day-data-search
Finnet Analiz Expert, Türkiye sermaye piyasası araçlarına ilişkin, detaylı veri setlerinin, “Excel
Ortamında” kullanılabilmesini ve raporlamalar yapılabilmesine imkân sağlayan, lisanslı finansal
analiz programıdır. http://www.analizexpert.com/Tr
3
Bundan sonra Türk Borsası yerine BIST 100, Kazak Borsası yerine de KASE ifadeleri
kullanılacaktır.
2
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Şekil 1. LNBİST ve LNKASE Endekslerinin Zaman
İçeresindeki Seyri

KASE

Ortalama
222,34
Medyan
210,85
Minimum
78,26
Maksimum
419,75
Std. Sapma
88,01
Jarque-Bera
5,247*
Gözlem
135
135
Sayısı
Korelasyon
0,5323
Katsayısı
Tablo 1. Serilere İlişkin Tanımlayıcı İstatistikler4
*%5 anlam seviyesinde anlamlı değildir.

Şekil-1’den de görülebileceği üzere genel olarak farklı düzeylerde de olsa serilerin beraber hareket ettikleri dolayısıyla endekslerin entegre olduğu görülmektedir. Her
iki serinin de dalgalı bir seyir izlediği açıktır. Tanımlayıcı istatistiklere bakıldığında,
incelenen dönem aralığında ortalama değerler bakıldığında BİST 100’ün KASE’ye
oranla daha yüksek olduğu görülmektedir. Serilerin aldığı değerler açısından en yüksek
değeri BİST 100 alırken en düşük değeri KASE almıştır. Jarque-Berra değerleri serilerin
normal dağıldığını göstermektedir. Endeksler arasında yaklaşık %53’lük bir korelasyon
katsayısı bulunmaktadır.
Araştırmanın metodolojisi kapsamında verilerin durağanlığını test etmek için birim kök testi kullanılmıştır. Zaman serisi analizlerinde serilerin zamanla beraber yukarıya veya aşağıya doğru bir trend izlemesi seriler arasında sahte ilişkileri ortaya koyabilmektedir. Bu nedenle ekonometrik analizler yapılmadan önce serilerin durağanlığı parametrik bir test olan Augmented Dickey-Fuller (ADF) (1981) testi ile sınanmıştır.
Serilerin birim kök içermediği veya birinci dereceden durağan olduğu varsayımıyla endeksler arasında uzun dönemli ilişkinin varlığını araştırmak için Eş-Bütünleşme
analizi uygulanmıştır. Eş-bütünleşme analizi için literatürde birden fazla test olmasına
rağmen veri seti içerik ve kapsam açısından Engle-Granger (1987) ve Johansen-Juselius
(1990) testleri kullanılmıştır. Değişkenlerin beraber eş-bütünleşik olmaları bunlar arasında bir lineer kombinasyonun olduğu anlamına gelmektedir (Demirhan, 2005).
Engle-Granger eş-bütünleşme testinde elde edilen hata terimlerinin durağanlık
analizi Dickey Fuller birim kök testi ile sınanmakta ve MacKinnon (1991) kritik değerleri dikkate alınmaktadır. Johansen-Juselius eş-bütünleşme testinde ise eş-bütünleşik
vektörler ve uyarlama parametrelerinin maksimum olabilirlik tahminleri elde edilmektedir. Bu testte eş-bütünleşme vektörlerinin sayısını ve anlamlı olup olmadıklarını belirlemek için iz (trace) ve maksimum özdeğer (max) olmak üzere iki temel test istatistiği kullanılmaktadır (Çetin, 2012). Bu aşamada analizlerin gerçekleştirilebilmesi için
öncelikle teste tabi tutulacak değişkenler için optimal gecikme uzunluğunun belirlenmesi gerekmektedir. Hall (1991) tarafından önerilen bir yöntem olan VAR analizi yardımıyla optimum gecikme uzunluğu belirlenmiştir.
Endekslere ait zaman serilerin birinci farkları ile aynı dereceden birim kök içermemeleri ve buna bağlı olarak uzun dönemde aralarında eş-bütünleşme ilişkisinin varlı4

Serilerin logaritmik değerleri kullanılarak hesaplanmıştır.
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ğı nedeniyle araştırmada, dinamik model olarak endeksler arasında uzun dönem ve kısa
dönem ayarlanma sürecini gösteren hata düzeltme modeli (Vector Error Correction)
işletilmiştir. Dolayısıyla endeksler arasındaki uzun dönemli ilişkinin belirlenmesinden
sonra kısa dönemde meydana gelen dinamik ayarlamaları tahmin edebilmek için hata
düzeltme modeli tahmin edilmiştir. Engle-Granger (1987) tarafından geliştirilen bu
model uzun dönem dinamikleri ile kısa dönem dinamiklerini birbirinden ayırt ederek
seriler arasındaki nedensellik ilişkisini ortaya koyar.
3.
Araştırma Bulguları ve Tartışma
3.1.
Birim-Kök Testi
Endekslere ait zaman serilerinin durağan olup olmadıkları, yani birim kök içerip
içermedikleri ADF test denklemi sabitli ve sabitli trendli modeli ifade eden aşağıdaki
denklem 1 ve 2 baz alınarak analizler gerçekleştirilmiştir.
∑
…………(sabit terimli model)………...1
∑
…(sabit ve trendli model)..
2
Modelde
farkları alınmış değişkenleri,
sabit terimi, modele ait hata terimini, Trend modele dahil edilen trend faktörünü, k gecikme uzunluğunu,
ve
modeldeki parametreleri göstermektedir. Tablo-2 değişkenlere ait birim kök sınama
sonuçlarını göstermektedir.
Augmented Dickey-Fuller (ADF)
Değişkenler
LnBIST

LnKASE
Kritik
Değer

%1

A
Düzey
-2,7219a
-2,5923b
-3,3472a

B
I (d1)
-11,5294a
-11,5533b
-10,3349a

p olasılığı
Düzey
I (d1)
0,2298
0,000
0,0971
0,000
0,0633
0,000

-1,6924b

-10,3778b

0,4328

0,000

-4,0279a

-3,4796b

Kritik
Değer

%5

Değişkenlere ait
Katsayılar ve p olasılıkları
D(LNBIST(-1)) [-1,0113] 0,000
D(LNBIST(-1)) [-1,0092] 0,000
D(LNKASE(-1)) [-0,8440]
0,000
D(LNKASE(-1)) [-0,8382]
0,000
-3,4437a

-2,8830b

Tablo 2. Birim Kök Sınama Testi Sonuçları
Not: a, sabit ve trendli modeli; b ise trendsiz (sabitli) modeli göstermektedir. I (d1), düzey serinin
birinci dereceden farkını temsil etmektedir. Kritik değerler, MacKinnon (1996) değerlerini göstermektedir. [ ], gecikmeli değişkene ait regresyon katsayısını göstermektedir.

Tablo-2’den de görüldüğü gibi LnBIST ve LnKASE değişkenlerine ilişkin ADF
test istatistikleri hem sabitli hem de sabitli/trendli modelde MacKinnon kritik değerlerinden büyük çıkmıştır. Sonuç olarak seriler düzey değerlerinde durağan değildir. Diğer
bir ifadeyle birim kök içermektedir. Serileri birim kökten arındırmak için değişkenlerin
birinci farkı (I(d1)) alınmıştır (Sütun A). Sütun B’de serilerin hem sabitli hem de sabitli/trendli modelde %1 anlam düzeyinde birinci farkları ile durağan hale geldikleri veya
birim kök içermedikleri gözlenmektedir. Ayrıca ADF testinin uygunluğunu açısından
gecikmeli katsayıların negatif ve anlamlı bulunmuştur.
3.2.
Engle-Granger ve Johansen-Juselius Eş-Bütünleşme Analizi
İlk olarak analiz kapsamındaki değişkenlere ait seriler birinci farklarında durağan
olduklarından dolayı aralarında bir eş-bütünleşme ilişkisinin varlığını ispatlayabilmek
için iki değişkenli Engle-Granger Eş-bütünleşme temel birinci aşamada denklemi (3)
aşağıdaki gibi kurulmuştur:
…................................……………......................................3
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Modelde t zamanındaki LnBIST ’i,
t zamanındaki LnKASE ’yi
sabit terimi,
açıklayıcı değişkenin parametresi ve
hata terimini göstermektedir. EngleGranger Eş-bütünleşme analizinin ikinci aşamasında denklem (3)’den elde edilen hata
terimleri denklem (3)’deki gibi modellenmektedir.
∑
……………………………….…..................4
Eş-bütünleşme regresyonun hata terimlerinin birim kök analizine dayanan EngleGranger Eş-bütünleşme testine ait sınanacak olan sıfır hipotezi Eş-bütünleşmenin olmadığı yönündedir. Engle-Granger eş-bütünleşme testinin birinci ve ikinci aşama sonuçları
Tablo-3’te gösterilmektedir.

Aşama I

Eş-bütünleşme
Denklemi
Uzun
Dönemli
Model

LnBIST=f(LnKA
SE)

Aşama II

Eş-bütünleşme
Denklemi
Hata
Teriminin
Durağanlık
Testi

LnBIST=f(LnKA
SE)

k

R2

1
0

0,0
7

1,1432b
(0,2625)
[4,3539
]

k

Değ
işken

t istatistiği

1
0



12,131
6

0,5675a
(3,3244)
[0,1707]

MacKinnon
Kritik Değer
%1

%5

4,028
4

3,443
9

Tablo 3. Engle-Granger Eş-Bütünleşme Analizi Sonuçları*
*Sabitli ve trendli model, k; gecikme uzunluğunu, 0; sabit terimi ve 1 ise Açıklayıcı değişkeni
(LNKASE) göstermektedir. [ ] Parantez içindeki değerler standart hatayı ( ) ise t istatistik değerini
ifade etmektedir. a, b ve c sırasıyla %1, %5 ve %10 düzeyinde anlamlılığı göstermektedir.

Tablo-3’de görüldüğü üzere I. aşamada iki endeks arasındaki uzun dönemli ilişkiyi gösteren katsayı (0,5675) pozitif ve %1 önem düzeyinde anlamlı çıkmıştır. II. aşamada LnBIST ve LNKASE endeksleri arasındaki eş-bütünleşme durumlarının ortaya
konması için regresyon modelinin hata değerlerine uygulanan ADF durağanlık testi (t
istatistiği kritik değerlerden mutlak değerde daha büyük olduğundan) serilerin düzeyde
sabitli ve trendli modelde durağan olduğu tespit edilmiştir. Sonuç olarak Engle-Granger
Eş-bütünleşme testine göre endeksler uzun dönemli bir ilişki içinde oldukları tespit
edilmiştir.
İkinci olarak analiz kapsamındaki değişkenlere uygulanan Johansen-Juselius EşBütünleşme testine ilişkin kurulan iz ve maksimum özdeğer testinin denklemi (5 ve 6)
aşağıdaki gibi kurulmuştur.
∑
 ( )
(
)……………………………………………….......5
(
)

(
 )……………………………………………....6
Modelde i; matrislerden elde edilen karakteristik kökler veya özdeğerleri, T;
gözlemleri, ln; doğal tabandan logaritmayı ve r ise eş-bütünleşik vektör sayısını yani eşbütünleşme ilişki sayısını ifade etmektedir. Tablo-4, endekslere uygulanan iz ve maksimum özdeğerler test sonuçlarını göstermektedir.
H0

H1

iz istatis-

Kritik

p olasılı-

max İstatis-

Kritik

p olasılı-
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tiği
Değer
ğı
(Trace)
(0,05)
41,035a
25,87
0,0003
r=0 r1
9,2592
12,5179
0,1650
r1 r2
Normalleştirilmiş Eş-bütünleşme Katsayıları

tiği
(Max-Eigen)
31,7759a
9,2592
BIST 100
1,0000

Değer
(0,05)
19,3870
12,5179
KASE
-2,8510
[0,3693]

ğı
0,0005
0,1650

Tablo 4. Johansen-Juselius Eş-Bütünleşme Analizi Sonuçları*
Not: a, katsayıların %1 düzeyinde anlamlı olduklarını göstermektedir. Kritik değerler, MacKinnon (1996) değerlerini gösterirken, p olasılık değerleri ise MacKinnon-Haug-Michelis (1999)
değerlerini göstermektedir. *VAR modeli kapsamında optimal gecikme uzunluğu 1 alınmıştır. [ ]
parantez standart hatayı göstermektedir.

Tablo-4’den de görüleceği üzere hem iz istatistik değerleri hem de max İstatistik
değerleri referans alınan kritik değerlerden daha büyüktür. Buna göre H 0 hipotezi reddedilmiş ve alternatif hipotez (H1) kabul edilmiştir. Dolayısıyla bu sonuçlar analiz kapsamındaki endeksler arasında en az bir eş-bütünleşme ilişkisinin varlığını göstermektedir. Normalleştirilmiş eş-bütünleşme katsayılarına bakıldığında BIST 100 ile KASE
arasında pozitif bir ilişki olduğu ve KASE endeksindeki 1 birimlik artışın BIST 100’ü
2,85 birim artırdığını göstermektedir. Sonuç olarak farklı yöntemler kullanarak yapılan
her iki eş-bütünleşme testi sonucuna göre BIST 100 ve KASE arasında uzun dönemli
bir ilişkinin varlığını doğrulamaktadır.
3.3.
Hata Düzeltme Modeli Sonuçları
Endeksler arasındaki uzun dönemli ilişkinin yanında kısa dönemli ilişkinin varlığını test etmek için hata düzeltme modeli kullanılmıştır. Değişkenlerin eş-bütünleşik
olduğundan, hata düzeltme modeli hem kısa dönem hem de uzun dönem etkilerini içeren denklem (7) aşağıdaki gibidir.
∑
∑
…………………………………………………………………………………………7
Modelde , birinci dereceden farkı, m, n ve r, VAR modeliyle tespit edilen gecikme uzunluklarını, hata terimini, uzun dönem eş-bütünleşme ilişkisinden elde
edilmiş ve geçmiş dengesizliğin boyutunu gösteren bir gecikmeli hata terimlerine ait
katsayıyı, ve
katsayıları modeldeki endeksler arasındaki kısa dönem nedensellik
ilişkisini ifade eder. Tablo-5, hata düzletme modeli tahmin sonuçlarını göstermektedir.
Bağımlı Değişken: D(LnBIST)
Değişkenler
Katsayı
Std. Hata t-istatistiği
D(LnKASE)
0.580677
0.165358
3.511635
Hata Düz. Terimi (-1)
-0.141523 0.045196
-3.131323
Sabit
-1.047559 4.215735
-0.248488
R2 0.234204
F-istatistiği 10.79733
Olasılık (F-istatistiği ) 0.000046
Tablo 5. Hata Düzeltme Modeli Tahmin Sonuçları*
Not: a, katsayıların %1 düzeyinde b ise %5 düzeyinde
anlamlı olduklarını göstermektedir.

P değeri
0.0006a
0.0021b
0.8041

Tablo-5’den de görüleceği üzere, hata düzeltme modeli sonunca hata terimlerinin
katsayısı -1 ile 0 arasında gerçekleşmiş ve istatistiksek olarak %5 düzeyinde anlamlıdır.
Bu sonuç uzun dönem denge ilişkisinin varlığını göstermektedir. Hata düzeltme modeli
sonucu ile eş-bütünleşme analizi sonuçları örtüşmektedir. LNKASE değişkeninin katsayısı pozitif ve istatistiksel olarak %1 önem düzeyinde anlamlı çıkmıştır. Bu sonuç kısa
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dönem denge ilişkisinin varlığını göstermektedir. Diğer bir ifadeyle kısa dönem etkilerini göstermektedir. Tablo-5’deki tahmin sonuçlarına göre denklem 8 elde edilmiştir.
LnBISTt -1,047559 0,580677D(LnKASE)-0,141523HDT………………...8
Buna göre kısa dönemde KASE’deki 1 birim değişme BIST 100’de 0,58 birimlik
bir artışa neden olmaktadır. Hata düzletme teriminin (-0,141523) negatif değer alması
kısa dönemde meydana gelen sapmaların uzun dönemde ortadan kalktığını ve serilerin
tekrar uzun dönem denge değerine geldiğini göstermektedir. Buna göre her dönem dengesizliğin %14’lük bir hızla ortadan kalktığı diğer bir ifadeyle yaklaşık 7 dönem sonra
denge değerinden sapmalar ortadan kalkacaktır.
Sonuç ve Değerlendirme
Günümüzde finansal piyasalar arasındaki entagrasyonlar yatırımcıların belirleyecekleri yatırım stratejileri konusunda önemli rol oynar. Farklı ülkelerin sermaye piyasalarında yatırım yapmak isteyen küresel yatırımcı tipleri için borsaların birbirlerine karşı
gelecekte ne yönde hareket edeceği portföy yönetimi açısından önem taşımaktadır.
Çünkü birbirleriyle eş-bütünleşik olan borsaların riskin minimize edilmesi konusunda
yatırımcıya avantaj sağlamadığı bilinmektedir. Bilindiği gibi yatırımcıların risklerini
azaltabilmesi açısından uluslararası çeşitlendirme noktasında birbirleriyle beraber hareket etmeyen borsaları tercih etmeleri gerekmektedir. Borsaların eş-bütünleşme içinde
olması sadece risk açısından değil aynı zamanda yatırımcıların arbitraj yapmaları noktasından da önem arz etmektedir. Dolaysısıyla eş-bütünleşme ilişkisi içerisinde olan borsalar arasında arbitraj getirisi elde edilememektedir.
Bu çalışma, ekonomik olarak önemli bir işbirliği içinde olan Türkiye ve Kazakistan ülkelerine ait menkul kıymet borsaları arasında bir eş-bütünleşme ilişkisinin var
olup olmadığı üzerine odaklanmıştır. Bu amaçla, Kasım 2005 ile Ocak 2017 yılları
arasındaki USD bazında aylık kapanış değerleri kullanılarak kısa ve uzun dönemde eşbütünleşme analizleri yapılmıştır. Uzun dönemli ilişki Engle-Granger ve JohansenJeselius Eş-bütünleşme testleriyle yapılırken kısa dönemli ilişki hata düzeltme modeli
ile test edilmiştir.
Elde edilen sonuçlara göre araştırma döneminde Türkiye ve Kazakistan borsaları
arasında hem uzun dönemde hem de kısa dönemde istatistiksel olarak anlamlı bir eşbütünleşme ilişkisi mevcuttur. Diğer bir ifadeyle sonuçlar, BIST 100 endeksi ile KASE
endeksi ile eş-bütünleşik olduğunu ve bu iki borsansın beraber hareket ettiğini ortaya
koymaktadır. Dolayısıyla araştırmanın sonuçları, BIST 100 Endeksine yatırım yapan
yatırımcıların portföy riskini azaltma ve arbitraj imkanı yaratmak için KASE endeksine
yatırımın iyi bir alternatif olmadığını göstermektedir.
KAYNAKÇA
Akal, M. (2013), “BIST-100 Endeksi ile GSPTSE ve Yükselen Borsalar Arası Etkileşim”, Akademik Bakış, Sayı: 38.
Akel, V. (2015), “Kırılgan Beşli Ülkelerinin Hisse Senedi Piyasaları Arasındaki Eşbütünleşme
Analizi”, Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, Cilt: 11, Sayı: 24.
Becker, Kent G., Finnerty, Joseph E. ve Gupta, Manoj (1990), “The Intertemporal Relation
Between The US And The Japanese Markets”, Journal of Finance, 45(4),1297-1306.
Benli, Y. K. (2014), “Türkiye Borsasının Gelişmekte Olan Ülkeler Borsaları ile Eşbütünleşme
Analizi”, Yönetim Ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 12(23), 18-32.
Boztosun, D., ve Çelik, T, (2011), “Türkiye Borsasının Avrupa Borsaları İle Eşbütünleşme Analizi”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, C.16, S.1
s.147-162.
Bulut, Ş., ve Özdemir, A. (2012), “İstanbul Menkul Kıymetler Borsası ve" Dow Jones Industrial"
Arasındaki İlişki: Eşbütünleşme Analizi”, Journal of Management and Economics, 19(1).

80
IV. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu 26-28 Nisan 2017/NİĞDE
Ceylan, N., B., (1997), G-7 “Ülkelerinin Borsalarının İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Üzerindeki Etkileri”, İMKB Dergisi, 8(32), 37-55.
Chan, K. C., Gup, B. E., ve Pan, M. S. (1997), “International Stock Market Efficiency and Integration: A Study of Eighteen Nations”. Journal of Business Finance and Accounting, 24(6),
803-813.
Çelik, T., ve Boztosun, D. (2010), “Türkiye Borsası İle Asya Ülkeleri Borsaları Arasındaki Entegrasyon İlişkisi”, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (36), 5771.
Çetin, M., (2012), “Sabit Sermaye Yatırımları ve Ekonomik Büyüme: Amprik Bir Analiz”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, Sayı: 7, Cilt: 1, 211-230.
Çıtak, L., ve Gözbaşı, O. (2007), “İmkb ile Bazı Önde Gelen Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülke
Borsaları Arasındaki Bütünleşmenin Temel Endeks ve Ana Sektör Endeksleri Temelinde
Analizi”, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt:22,
Sayı:2, Yıl:2007, ss:249-271.
Darrat, Ali F. ve Omar M. Benkato; (2003), “Interdependence and Volatility Spillovers Under
Market Liberalization: The Case of Istanbul Stock Exchange”, Journal of Business Finance and Accounting, pp. 1089-1114.
Demirhan, E, (2005), “Büyüme ve İhracat Arasındaki Nedensellik İlişkisi: Türkiye Örneği”,
Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, Sayı: 60, Cilt: 4.
Dickey, D. A. ve Fuller, W. A. (1981), “Likelihood Ratio Statistics for an Autoregressive Time
Series with a Unit Root”, Econometrica, 49, 1057-1072.
Engle, R. ve Granger, C. W. J. (1987), “Cointegration and Error-correction: Representation,
Estimation, and Testing”, Econometrica, 55, 251-276.
Fama, Eugene F., (1965), “The Behavior of Stock Market Prices”, Journal of Business, (38), 34105.
Gök, İ. Y., ve Kalaycı, Ş. (2013), “Türkiye ve ABD Pay Piyasaları Arasında Getiri ve Volatilite
Yayılımı: Çok Değişkenli GARCH Analizi ile Ampirik Bir Araştırma”, Finans Politik ve
Ekonomik Yorumlar, 50 (584), 39-58.
Halaç, U., Taşkın, F. D., ve Çağlı, E. C. (2013), “The Turkish Stock Market Integration with Oil
Prices: Cointegration Analysis with Unknown Regime Shifts”, Panoeconomicus, 4, pp.
499-513.
Hall, S.G. (1991), “The Effect of Varying Length VAR Models on The Maximum Likelihood
Estimates of Cointegrating Vectors”, Scottish Journal of Political Economy, (38), 317323.
Hamao, Yasushi., Masulis, Ronald W. Ve Ng, Victor K. (1990), “Correlations in Price Changes
and Volatility Across İnternational Stock Markets”, Review Of Financial Studies, 3(2),
281-307.
Johansen, S. ve Juselius, K. (1990), “Maximum Likelihood Estimation and Inference on Cointegration-with Application to the Demand for Money”, Oxford Bulletin of Economics and
Statistics, 52, 169-210.
Kasa, Kenneth (1992), “Common Stochastic Trends in International Stock Markets”, Journal of
Monetary Economics, (29), 95-124.
Kocabıyık, T. ve Kalaycı, Ş. (2014), "Borsalar Arasında Etkileşim: G-8 Ülkeleri ve Türkiye Üzerine Ampirik Bir Araştırma", Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar, Cilt: 51, Sayı: 594
Korkmaz, T., Ceylan A., (2006), “Sermaye Piyasası ve Menkul Değer Analizi”, Gözden Geçirilmiş 3. Baskı, Ekin Kitabevi, Bursa.
MacKinnon, J. G. (1991), “Critical values for cointegration tests,” Chapter 13 in Long-Run Economic Relationships: Readings in Cointegration, ed. R. F. Engle and C. W. J. Granger.
Oxford, Oxford University Press.
Mandelbrot, Benoit (1963), “The Variation of Certain Speculative Prices”, Journal of Business,
(36), 394-419.
Vuran, B. (2010), “IMKB 100 Endeksinin Uluslararası Hisse Senedi Endeksleri İle İlişkisinin
Eşbütünleşim Analizi İle Belirlenmesi”, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 39(1), 154-168.

81
Doç. Dr. Ali BAYRAKDAROĞLU-Çağatay MİRGEN
Yılancı, V., ve Öztürk, Z. A., (2010), “Türkiye ile En Büyük Beş Ticaret Ortağının Hisse Senedi
Piyasaları Arasındaki Entegrasyon İlişkisinin Analizi: Yapısal Kırılmalı Birim Kök ve
Eşbütünleşme Analizi”, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi,
(36), 261-279.
Yıldız, A., ve Aksoy, E. E. (2014), “Morgan Stanley Gelişmekte Olan Borsa Endeksi ile BIST
Endeksi Arasındaki Eşbütünleşme İlişkisinin Analiz Edilmesi”, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 28, Sayı: 1

82
IV. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu 26-28 Nisan 2017/NİĞDE

EKONOMİK VE HUKUKİ YÖNLERİYLE OSMANLI’DAN CUMHURİYET
TÜRKİYE’SİNE ESNAF KAVRAMI
Arş. Gör. Ali Gökhan GÖLÇEK
Yrd. Doç. Dr. Altuğ Murat KÖKTAŞ**
Özet: Bu çalışmada, Selçuklu ve Osmanlı toplumlarında önemli bir yere sahip olan ve
üretim mekanizmasının temel çarklarını oluşturan esnaf yapılanmalarının sosyal teşkilat
içerisindeki yeri ve hukuki durumları incelenerek, Türkiye Cumhuriyeti kapsamında esnaf
kavramının geçirdiği değişiklikler ortaya konulmaya çalışılmıştır. Selçuklu Devleti’nde
teşkilat yapısı oluşan ve “Ahilik” adı verilen zümreler, Osmanlı Devleti’nin kurulmasında
önemli rol oynadıkları gibi, sosyoekonomik hayatı da doğrudan etkilemiştir. Çalışmada
ilk olarak; Selçuklu mirası olan ahiliğin, Osmanlı toplumunda lonca yapılanmaları ile bir
esnaf teşkilatına dönüşme süreci anlatılmıştır. Çalışmanın devamında ise, Osmanlı’dan
kalan lonca teşkilatının bir yansıması olan ve Cumhuriyet Döneminde oluşturulan, esnaf
ve sanatkârlar odalarının geçirdiği hukuki değişiklikler ele alınmıştır. Son olarak, Osmanlı
Devleti ve Türkiye Cumhuriyeti’ndeki esnaf yapılanması kıyaslanarak, tespit edilen benzerlik ve farklılıklar değerlendirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Esnaf, Ahilik, Lonca, Osmanlı Devleti, Türkiye.
Economic and Legal Aspects of Tradesman Concept from the Ottoman to Republic
Turkey
Abstract: In this study, legal status of the tradesman structures which have an important
place in Ottoman and Seljuk societies are examined. Subsequently, the changes introduced by the tradesman concept within the Republic of Turkey have been tried to be revealed. The akhism phenomenon were progressed In the Seljuk state and akhism took an important role in the establishment of the Ottoman State. Akhism have also directly affected
the socio-economic life. In the study, first of all, Akhism which is inheritance of Seljuk's
was transformed into an tradesman organization with guilds built in Ottoman society. In
the course of the work, the legal changes that the association of tradesmen and craftsmen
in the Turkish Republic period which are a reflection of the guild organization left from
the Ottoman Empire were discussed. Finally, the similarities and differences determined
by comparing the tradesmen structure in Ottoman State and the tradesmen structure in the
Turkish Republic were evaluated.
Keywords: Tradesman, Akhism, Guild, Ottoman Empire, Turkey.

Giriş
Esnaf genel olarak; kent ve kasabalarda, mal ve hizmet üretimiyle alakalı herhangi bir iş kolunun belirli bir alanında uzmanlaşmış olarak faaliyet yürüten mesleki
örgütlenmeler olarak açıklanabilir (Genç, 2000: 289). Diğer bir ifadeyle, “şehirlerde
mukim avam” (kentli alt tabakalar) içinde önemli bir kesimi oluşturan, zanaat sahipleri
ile dükkancılık veya ticaretle geçinen “sınıf”a esnaf denilmektedir (Ergin, 1995: 492).
Günümüzde “sınıf” kelimesi Avrupa dillerindeki “class” kelimesinin karşılığı
olarak kullanılsa da, Osmanlıda sınıf kelimesi, lonca anlamına gelmektedir. Daha doğru
bir ifadeyle, esnafın çoğulu olarak karşımıza çıkan sınıf kelimesi, özünde esnaflardan
oluşan loncayı ifade etmektedir. Aslında lonca kelimesi de İtalyanca “loggia” dan türemiştir ki, karşılığı “oda” dır. Bununla birlikte, esnaf ise, bölük bölük ayrılmış zanaatçı-
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ları ifade etmek için kullanılmıştır (Berkes, 1972: 72; Berkes, 2016: 57; Mantran, 1990:
327; Sami, 2015: 103; Ülgener, 2006: 101).
Osmanlı toplumunda esnaflığın kökenleri daha önceki Türk-İslam devletlerine
kadar uzanmaktadır (Kal’a, 1995: 423). Ancak Osmanlı şehirlerindeki esnaf yapılanmaları ki genellikle; zanaat ve ticaret loncaları olarak bahsedilmiştir, iktisadi yaşamın merkezi konumunda yer almıştır (Cem, 2016: 60; Halaçoğlu, 1991: 93; Pamuk, 1990: 57).
Şehirler büyüdükçe ve geliştikçe, işbölümü ve uzmanlaşma da aynı doğrultuda gelişme
göstermiştir. Dolayısıyla bu tetikleme ile birlikte lonca sayıları da artmaya başlamıştır.
Örneğin, Evliya Çelebi, 17. yüzyılda İstanbul’daki gözlemlerinde 260.000 kişinin, sayıları 1.100’ü aşan loncaların üyesi olduğunu ifade etmiştir (Cem, 2016: 60; Pamuk,
1990: 57).
Merkezi yönetimin toplumda güçlü bir konumda olmasından dolayı, böyle bir
örgütlü yapının denetimi, devlet kontrolü altında yapılmıştır. İlk olarak II. Mehmet
Döneminde işlemeye başlayan ve izleyen dönemlerde de etkisi görülen, paşaların hükümdarın silah arkadaşı olan aristokrat insanlar yerine, “ehl-i ilm” sahibi insanlardan
tayin edilmesi ile merkezi yönetimin sağlamlaştırılması amaçlanmıştır. Merkezi yönetimin güçlendirilmesinin yanı sıra, şehirlerdeki sosyoekonomik yapının da kırılgan
olmamasına dikkat edilmiştir. Bu minvalde şehirlerde faaliyette bulunan tüccar ve lonca
üyelerinin fazla zenginleşip düzeni bozma ihtimali düşünülerek kontrol altına alınmaya
çalışılmıştır. Ancak şehirlerin üretimleri ve iaşelerinde sıkıntı çıkmaması adına tüccar
ve lonca üyelerine hoşgörülü bir şekilde yaklaşılmıştır (Pamuk, 2014: 52-53).
Osmanlı sonrası yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nde de birçok kanun metninde esnaf kavramı tanımlanarak, hukuki zemini oluşturulmaya çalışılmıştır. Öncelikle
ahilik adı altında yapılanan, daha sonraları lonca birlikleri halinde faaliyetine devam
eden esnaf örgütleri, daha çok Türk-İslam devletlerinde dini ve içtimai bir teşkilat olarak dikkat çekmekle birlikte, geçmişten günümüze dek süregelen iş ahlakı ve örgütlenme noktasında önemini korumaktadır.
1.
Osmanlı Devleti’nde Esnaf
Osmanlı Devleti’nden önceki Türk-İslam devletlerinde esnaf yapılanmasına yön
veren ve Osmanlı Devleti’nin ilk dönemlerinde de etkisi devam eden iki önemli kurum
bulunmaktadır. Bunlar fütüvvet ve ahi teşkilatıdır. Özünde içerikleri benzer olmasına
rağmen bu iki kurum, Müslüman Türk devletlerinde esnaf örgütlerinin dini-iktisadi bir
zümre şeklinde ortaya çıktığını göstermektedir (Cin ve Akgündüz, 1989: 247).
Osmanlı öncesinde klasik İslam devletinin merkezi otoritesini kaybettiği 11.
yüzyıldan itibaren ortaya çıkan “fütüvvet” örgütlenmesinin ahlakiyatını kendisine gelenek olarak benimseyen esnaf birlikleri, 13. yüzyılda Anadolu’da “ahi hareketi” olarak
ortaya çıkmıştır (Ergenç, 2012: 32).
Arapça “kardeşim” anlamına gelen ahi kelimesi, temelde İslami öğeler taşıması
ve tasavvufta önemli bir yere sahip olan “fütüvvet” kavramını barındırdığı için Anadolu’da kolayca yayılmıştır (Çağatay, 1974: 111; Uludağ, 1996: 259). Fütüvvet, “gençlik,
kahramanlık, cömertlik” anlamlarına gelmekle birlikte, başlangıçta tasavvufi bir mahiyet taşırken 18. yüzyıldan itibaren iktisadi, içtimai ve siyasi yapılanmaya dönüşmüştür
(Tabakoğlu, 2005: 36; Uludağ, 1996: 259).
Özünde ahilik, fütüvvetin Anadolu’da aldığı isim olarak nitelendirilebilir (Ateş,
1982: 154). 13. yüzyılda Bağdat’tan Anadolu’ya geçen bir grup ulema ve sufiler içerisinde yer alan Evran, ahi teşkilatının kurucusu olarak bilinmektedir. Asıl adı Hoylu
Şeyh Nasırüddin Mahmud olan Ahi Evran, tasavvuf ve felsefe üzerinde eserleri olan bir
alim olarak tanınmaktadır (İnalcık, 2009: 35; Kazıcı, 1988: 540)). Özellikle 13. yüzyılın
ikinci yarısında Moğol istilasından sonra devlet otoritesinin zayıfladığı dönemlerde bu
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teşkilat varlığını hissettirmiş ve şehir hayatında aktif bir rol oynamıştır (Tabakoğlu,
2014: 162).
Osmanlı esnafının davranışlarını ve keza şehir ve kasabadaki sosyal hayatı düzenleyen de bu fütüvvet ve ahilik kültürü olmuştur. Esnafların ahlaki-sosyal ve iş disiplini, fütüvvetnameler ve ahi zaviyelerince sağlanırken; şehrin üretim koşulları da esnaf
teşkilatı ile devletin karşılıklı işbirliğiyle ayarlanmıştır (İnalcık, 2009: 41). Osmanlı
kuruluş aşamasında aktif rol oynayan ve toplumsal birliğin sağlanmasını sağlayan ahiler, özünde esnaflardan oluşsa bile, dini misyonları ağır basan sufi ve alimlerden oluşmuştur.
Osmanlılarda kuruluştan itibaren ahilik yapılanması ile esnaf teşkilatı arasında
bir bağ olduğu görülmektedir. Zira ahi teşkilatı içinde yer alan “ahi baba” ve “şeyh”
gibi görevliler, 19. yüzyılın ilk yarısına kadar bazı esnaf birliklerinin yöneticisi olarak
mevcut durumlarını korumuşlardır (Kal’a, 1995: 424).
Osmanlı Devleti’nin klasik dönem olarak adlandırılan kuruluş dönemine bakıldığında, Ortaçağ kültürünün yansıması olan kapalı ekonomilerin varlığı dikkat çekmektedir. Bu noktada, Osmanlı Devleti’nde de görülen küçük şehir ekonomileri, Osmanlı
esnaf yapısını ve etik koşullarını doğrudan etkilemiştir. Küçük şehirlerde, yerel mal
üretiminin şehir ihtiyacına göre ayarlanması gerekmiştir (İnalcık, 2009: 41). Osmanlı
ekonomik sisteminde bolluk ekonomisi olarak tanımlanan provizyonizm 1 diğer bir ifadeyle iaşe ilkesi gereğince, şehirlerde yaşayan insanların ihtiyaçları karşılanmalı ve
aslında iç tüketimin önceliklendirilmesi gerekmektedir.
Ekonomide talep sınırlıdır ve bu nedenle fazla üretim fiyatın düşmesine ve esnafın zarara uğramasına neden olmaktadır. Eksik üretim halinde ise, fiyat beklenenden
daha çok artarak, tüketicileri olumsuz etkiler. Bu sebepledir ki, Osmanlı şehirlerinde
şehrin nüfusuna göre üretim ayarlanmaya çalışılmıştır. Bu noktada şehirlerdeki esnaf
yapılarının da bu minval üzerine değişiklik gösterdiği görülmüştür. Örneğin, Beypazarı’nda 10 fırın ustasına izin verilirken, İstanbul’da bu rakam 150 ustaya çıkmıştır. Diğer
türlü talep artışı görülen bölgelerde ihtiyaca binaen bir düzenleme yapılmaması durumunda “koltuk” adı verilen kaçak ustalar ortaya çıkmış ve neticede esnaf-devlet ilişkisi
sayesinde bu sorun hallolmuştur. Osmanlı Devleti’nde esnaflar usta olabilmek için,
padişah beratı ile onaylanmış olması gerekmektedir. Bu durum her iki kesimin birbirleri
arasındaki bağı da güçlendirmiştir (İnalcık, 2009: 41).
Osmanlı Devleti’nde esnaf sistemi, kalite kontrol ve standardizasyon ile fiyat istikrarını sağlayıcı, haksız rekabeti, aşırı üretimi ve işsizliği önleyici bir anlayışa sahip
olmuştur. Bir esnafın geçirdiği evreleri şöyle anlatmak mümkündür; ilkin bir teşekküle
ilk katılanlar işyerini, diğer çırak ve kalfaları öğreninceye ve tanıyıncaya kadar küçük
hizmetlerde bulunur, bunları öğrendikten sonra dükkânda çalışmaya başlar ve karşılığında haftalık almaya başlar. Yetiştikten sonra kalfalık sınavına girer ve başarılı olması
halinde kalfa olarak işe devam eder. Asgari üç senelik kalfalık aşamasından sonra usta
olabilecek maharete ulaşmasıyla bu süreç sona erer ve kişi usta olarak çalışmaya başlar
(Tabakoğlu, 2014: 431-432). Görüldüğü üzere isteyen istediği mesleği yapamamakta ve
çıraktan, kalfaya; kalfadan da ustaya kadar hiyerarşik bir yapı söz konusu olmuştur
(Üçok ve Mumcu, 1985: 269).

1

Osmanlı Devleti ekonomik sistemi üç temel unsur üzerine inşa edilmiştir. Bunlar, provizyonizm,
tradisyonalizm ve fiskalizm ilkeleridir. Daha ayrıntılı bilgi için; Genç, M. (2000). Osmanlı İmparatorluğunda Devlet ve Ekonomi. İstanbul: Ötüken Neşriyat.
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Esnaf örgütlenmeleri, bugünkü anlamda belirli bir iş kolunun bütününü, hatta
birkaç mal veya hizmeti ihtiva eden bir bölümünü kapsamaktan oldukça farklı, çok dar
ve sınırlı zümreler halinde, her bir malın hammaddeden başlayarak nihai tüketime hazır
hale gelinceye kadar geçirdiği üretim aşamalarının her biri ayrı bir esnaf birimi olarak
örgütlenmekle kalmaz, ayrıca her aşamada, farklı mal türleri varsa, onlar da ayrı birer
örgütlenme birimi oluştururlardı. Örneğin, deri malının geçirdiği evreler incelendiğinde
bahsedilen esnaf yapılanmaları daha iyi anlaşılacaktır. Hayvancılıktan başlayıp, nihai
tüketim malı olarak ayakkabı haline gelinceye kadar geçtiği her teknik veya ticari aşama
birbirinden bağımsız birer esnaf örgütlenmesini ifade etmektedir. Canlı hayvan ticaretini
yapan celepler, kesimi yapan kasaplar, ham deriyi işleyen debbağlar, işlenmiş deriyi
satan tacirler, nihai mamul olarak ayakkabı yapanlar birbirinden bağımsız birimler halinde örgütlenmekle kalmaz, ayrıca her aşamadaki farklı mallar da ayrı örgütlenmeyi
gerektirmektedir. Örneğin, sığır ve koyun kasapları birbirinden ayrıldığı gibi, nihai
tüketim malı olarak ayakkabı imalatında pabuç, mest, çizme, terlik gibi mallar yapanlar
da farklı örgütler içinde birbirinden ayrılmakla kalmaz, ayrıca bu ayakkabıların çeşitli
dini zümrelere göre değişen renk ve şekillerini imal edenler de birbirinden ayrı olarak
örgütlenmiştir (Genç, 2000: 289-290).
Osmanlı klasik döneminde esnaf yöneticileri arasında kadı, muhtesip, şeyh, nakip, kethüda, yiğitbaşı, ehl-i vukuf isimli kişiler yer almaktadır. Esnaf zümresinin başkanı ve temsilcisi olan “şeyh”, esnaflar arasından seçilir ve esnaflar arasında çıkabilecek
olan anlaşmazlıkları çözmeye çalışan makam olarak bilinmektedir. Esnafın seçtiği şeyh
başkanlığındaki heyet üyelerini tayin ve azletmek, esnafı denetlemek ise “kadı” nın
sorumluluğundaydı. Kadı aynı zamanda şehre gelen zirai ürünleri sicile kaydeder ve
artan malı orduya veya merkeze sevk ederdi. “Muhtesip” ise, ihtisap denen piyasa denetimi işiyle görevli olan kişiler olarak bilinmektedir. Muhtesipler, esnaf birliklerinde
hükümetin bir temsilcisi konumunda yer almış ve çarşıları dolaşarak satılan malları
muayene etmek, aksaklık veya bozukluk görülmesi halinde ceza vermekle yetkili kişi
olarak esnaf yöneticileri arasında yer almıştır. “Nakip” şeyhin esnaf yanındaki temsilcisine denilmekle birlikte, “kethüda” ise, bazı esnaflarda nakibin görevlerini üzerine alan
ve esnafın işlerini takip eden kâhya konumunda yer almıştır. Kethüdanın yardımcısı
“yiğitbaşı” adı verilen kişiler ise, esnaflar arasında anlaşmazlıkların ilk mercileri olmuşlardır. “Ehl-i vukuf” günümüzdeki bilirkişi olarak görev almakta ve fiyat tespitinde aktif
rol oynamıştır (Tabakoğlu, 2014: 433-434).
Anadolu’da Selçuklulardan kalan bir miras olarak kalan ahilik teşkilatı, bir örgütlenme ihtiyacı duyan ve fütüvvet anlayışı ile bir araya gelen meslek sahibi kişilerden
oluşmuştur. Zamanla bu meslek örgütleri “lonca” adı altında anılmaya başlansa da, tam
olarak hangi yıllarda böyle bir isimlendirmeye gidildiği tam olarak bilinmektedir. 18.
yüzyıldan itibaren kullanılmaya başlanan lonca kavramı, özünde ahiliğin bir dönüşümü
değildir. Mehmet Genç’e göre lonca aslında esnaf örgütünün genel kurulu ve bu genel
kurulun toplandığı yerden başka bir şey değildir (Genç, 2000: 302). Ancak Osmanlı
kentlerinde loncalar, ekonomik yaşamın temel ekseni konumda yer almıştır (Mantran,
2001: 155). Öyle ki loncalar vergi gelirlerini devlet adına toplamış ve üretim konusunda
doğrudan söz sahibi olmuştur (Kuran, 1999: 97).
Bu bilgiler ışığında, Osmanlı’da esnaf kültürü, loncalar ile kurumsal hale gelmiştir. Ancak bu sistemin olumsuz bazı yönleri bulunmaktadır. Lonca teşkilatı içerisinde
yer alan esnaf erbapları değişime açık insanlar değillerdi. Bu durumu Sabri Ülgener,
“İktisadi Çözülmenin Ahlak ve Zihniyet Dünyası” adlı eserinde şöyle dile getirip, bu
savını destekleyici örnekler sunmuştur: “(…) lonca siyaseti rastgele yer değiştirmenin
ve başka sanatlara el atmanın amansız düşmanıdır. (…) sanatkâr, babadan veya usta-
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dan kalma sanat çerçevesi içinde gözlerini hayata açmıştır ve yine onun içinde kapayacaktır. (…) İbni Arabi, baba mesleğini zaruret olmadıkça terk etmeyi şiddetle takbih
[ayıplama, kınama] etmişti.” (Ülgener, 2006: 100-101). Aslında bu düşüncenin temelinde “raiyyet oğlu raiyyettir”2 görüşü yatmaktadır. Bu durumu, Ortaçağ ahlakı olarak
nitelendiren Ülgener, bu görüşün aslında Osmanlı esnafını statik ve durağan bir hale
soktuğunu da iddia etmiştir. Bu bağlamda Osmanlı toplumunda var olan tüccarlar, kapalı bir sistem içinde faaliyetlerini sürdürmüştür.
Son olarak Osmanlı’da esnaf, “ehl-i sanat ve ticaret” olarak ifade edilmekle birlikte, genel olarak “hirfet” kelimesi söz konusu sözcük yerine kullanılmıştır. Hirfet,
“sanat, meslek” anlamına gelmektedir (Devellioğlu, 2016: 427; Sami, 2015: 428). Bununla birlikte hirfet ve sanat erbabına “harif” denilmiştir. Esnafın devlet nezdinde hoş
görülmesi ve şehirde yaşayan halkın üst tabakalarından biri olmasına rağmen, bir dönüşüme tabi olan bu sınıf, eski itibarını zamanla yitirmiştir. Örneğin bu durumu Ülgener,
“Başlangıçta din ve ahlak büyüklerinin birbirleriyle adeta yarışırcasına sahip çıktıkları,
(…) hirfet ve san’at ehli aralarına rengi ve menşei belirsiz unsurlar karışıp fonksiyonları bozuldukça, halk dilinde de değerini azar azar kaybetmiş ve sonunda bugünkü kaba
ve galiz şekline –herif derekesine- kadar düşmüştür” şeklinde dile getirmiştir (Ülgener,
2006).
18. yüzyıl başında esnaf dergâh ve zaviyelerinin yerini alan loncalar, Tanzimat
döneminde kaldırılmıştır. Ancak bozulmuş bir şekilde de olsa esnaf örgütlenmeleri
Cumhuriyet Dönemine kadar faaliyetlerini sürdürmüştür.
2.
Cumhuriyet Döneminde Esnaf
Ortaçağ kıta Avrupa’sında ve Osmanlı Devleti’nde ticarete yön veren loncalar ve
esnaf örgütlenmeleri, ticaret hukuku kurallarının oluşmasında son derece etkili olmuştur. Bu noktada Cumhuriyet’in ilanı ile birlikte sosyal ve siyasi birtakım değişiklikler
yapılmış ve yeni hukuk sisteminin temelleri atılmaya başlanmıştır. Bu minvalde İslam
Hukuk kurallarından vazgeçilerek, Kıta Avrupası hukuk sistemine uygun kural ve kurumlar oluşturulmaya çalışılmıştır. Cumhuriyet döneminin başlangıcından itibaren hemen her konuda olduğu gibi esnaflar hakkında da düzenlemeler yapılmaya başlanmıştır.
22.04.1925 tarih ve 655 sayılı Ticaret ve Sanayi Odaları Kanunu doğrudan esnafı
düzenlemese de 4. maddesinde ticaret ve sanayi odalarınca tutulacak sicile esnafların da
kaydolacağını; 10. maddesinde ise 24.03.1920 tarihinde çıkarılan bir talimatname ile
belediyelere verilen esnaf teşkilatına ilişkin yetki ve görevler Ticaret vekaleti ve ticaret
odalarına verileceği düzenlenmiştir. Ayrıca 26 Mayıs 1926’da TBMM’de kabul edilen
865 sayılı Ticaret Kanunu’nun 14. maddesinde ‘küçük tacir’ düzenlenmiştir. Söz konusu düzenlemeye göre küçük tacir “küçük tacirler unvanı ticari ittihaz etmeğe, defatiri
tüccariye tutmağa ve işbu kanun ile tayin olunan hususatı sicil ticarete kaydettirmeğe
mecbur olmadıkları gibi iflasa da tabi tutulamazlar” şeklinde tanımlanmıştır. Yapılan
düzenlemeye bakıldığında, küçük tacir kavramıyla esnaf kastedilmiştir (Domaniç, 1988:
216). Çünkü tacirler; ticaret unvanı kullanmak, ticari defter tutmak ve ticaret siciline
tescil olmak zorundadır ve ayrıca iflasa da tabidirler. Nitekim 1949 tarihli 5373 sayılı
Kanun’un 2. maddesinde küçük tacirin esnaf sayılacağı hüküm altına alınmıştır.
2

Kanunlarda reaya sınıfının hukuki konumu, “raiyyet oğlu raiyyettir” şeklinde tanımlanmıştır.
Diğer bir ifadeyle, reaya daimi olarak reaya olarak görülmekte ve reayanın diğer bir sınıf olan
askeri sınıfa geçişi ancak istisnai durumlarda mümkün olmaktadır. Ayrıntılı bilgi için; Pamuk, Ş.
(1990). 100 Soruda Osmanlı-Türkiye İktisadi Tarihi 1500-1914. İstanbul: Gerçek Yayınevi; Berkes, N. (1972). 100 Soruda Türkiye İktisat Tarihi I. İstanbul: Gerçek Yayınevi; Tabakoğlu, A.
(2014). Türkiye İktisat Tarihi. İstanbul: Dergah Yayınları.
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14.01.1943 tarih ve 4355 sayılı Ticaret ve Sanayi Odaları, Esnaf Odaları ve Ticaret Borsaları Kanunu’nun 1. maddesinde ise ‘esnaf’ şu şekilde tanımlanmıştır; “ister
seyyar olsunlar ister bir dükkânda veya bir sokağın muayyen mahallerinde sabit bulunsunlar, ticareti nakdi sermayesinden ziyade bedeni mesaisine istinat eden ve kazancı
maişetini temine kâfi olacak derecede az olan sanat ve ticaret sahipleridir.” Böylece
4355 sayılı Kanun, Cumhuriyet’in ilanından sonra esnaf teşkilatının kurumsallaştığı ve
esnaf kavramının tanımlandığı ilk kanun olarak tarihe geçmiştir. Ayrıca Kanun, esnafların odalara kayıt mecburiyeti, esnaf odalarının teşkilatı, görevleri ve disiplin cezalarına
ilişkin hükümler içermektedir. Esnaf odalarının, meslek heyetleri, oda meclisi ve idare
heyeti olmak üzere üç organı bulunmaktadır. Esnaf odalarının, Ticaret Vekilliği tarafından ihtiyaç duyulan yerde kurulacağı da düzenlenmiştir.
25.04.1949 tarihinde 5373 sayılı Esnaf Dernekleri ve Esnaf Birlikleri Kanunu
yürürlüğe girmiştir. 655 sayılı Kanun ve 4355 sayılı Kanun, 5373 sayılı Kanun ile ilga
edilmiştir. Söz konusu Kanunun 1. maddesine göre “esnaf ile bunların yanlarında çalışanların mesleki, içtimai ve iktisadi ihtiyaçlarını gidermek, mesleklerinde ilerlemelerini
temin etmek, mesleki ahlak ve tesanüdü korumak, müşterek, verimli ve ahenkli çalışmayı
sağlamak amaçlarıyla kendi aralarında birlikte veya ayrı ayrı kurabilecekleri dernekler
bu kanun hükümlerine tabidir.” Daha önce var olan esnaf ve sanatkârlar odası bu kanunla birlikte lağvedilmiştir ve esnaflar, derneklerin özel bir türünü oluşturacak şekilde
teşkilatlandırılmıştır. Ayrıca kurulacak derneklerin de birleşerek dernekler birliği oluşturabileceği de düzenlenmiştir. Esnaf dernekleri, esnaflar tarafından kurulacağı için;
esnaf odalarında olduğundan daha bağımsız şekilde faaliyetler yürütebileceklerdir. Esnaf derneklerinin genel kurul, yönetim kurulu, denetçiler ve haysiyet divanı olmak üzere
dört organı vardı. Esnaf dernekleri ve birlikleri Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı’nın denetim ve gözetimi altında faaliyet gösterirlerdi.
Esnaf sayılacak sanat, meslek ve hizmet erbabı 5373 sayılı Kanun’un 2. maddesinde şu şekilde düzenlenmiştir;
“Sabit ve seyyar olarak el emeğini ve sanatını kullanmak ve bizzat çalışmak suretiyle veya muharrik kuvvet kullananlarda üçü, kullanmıyanlarda sekizi geçmemek üzere
kendisinden başka çalıştırdığı kimselerle elde ettiği mamul veya hizmeti kar ve zararı
kendine ait olmak şartıyla satışa arzeden ‘sanat erbabı’ (şekerci, tatlıcı, lokantacı, aşçı,
lekeci, kunduracı, berber, terzi ve fırıncılarla benzerlerinde çalıştırılan başka kimselerin
sayısına bakılmaz. Ancak tacir vasfı galip tüccar terzilerle hazır elbiseciler ve konfeksiyoncular, ekmek fabrikaları ve toplu imal ve istihsalde bulunan benzerleri, esnaf sayılmaz); Tacir vasfını haiz olmıyan ‘meslek erbabı’ (küçük tacirler dahil); Şoför, arabacı,
kayıkçı, mavnacı ve hamal gibi alet veya vasıtalarla iş gören ‘hizmet erbabı’”.

Böylece daha önce yapılan genel esnaf tanımı daha da somutlaştırılmış ve sanat,
meslek ve hizmet erbabı olarak kategorize edilmiştir. Ayrıca daha önce bahsi geçen
küçük tacir kavramı da burada zikredilmiştir.
Yapılan dördüncü hukuki düzenleme ile; 5373 sayılı Kanun, 17.07.1964 tarihli
507 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Kanunu ile ilga edilmiştir. Daha sonra 1983 yılında
revize edilen 507 sayılı Kanun’a göre esnaf ve sanatkârlar odası şu şekilde tanımlanmıştır;
“Esnaf ve sanat sahipleriyle bunların yanlarında çalışanların müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlerine uygun
olarak gelişmesini sağlamak, meslek mensuplarının birbirleriyle ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hâkim kılmak üzere meslek disiplini ve ahlakını korumak maksadıyla kurulan kamu kurumu niteliğinde tüzel kişiliğe sahip meslek kuruluşudur.”

Böylece esnaf ve sanatkârlar odası bir önceki kanundaki şekliyle dernek statüsünden çıkarılarak kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşuna dönüştürülmüştür.
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507 sayılı Kanun esnaf teşkilatının etkisini ve etkinliğini daha da güçlendirmiştir. Ayrıca esnafın tanımı da iki önceki kanundaki tanıma yaklaştırılarak 2. maddede; “İster
gezici olsun, ister bir dükkânda veya bir sokağın belli yerlerinde sabit bulunsunlar,
ticareti sermayesi ile birlikte vücut çalışmalarına dayanan ve geliri o yer gelenek ve
teamülüne nazaran tacir niteliğini kazanmasını icap ettirmeyecek miktarda sınırlı olan
kimseleri” esnaf olarak düzenlenmiştir. Buna göre esnaftan söz edebilmek için ortada
bir sanat ve ticaret erbabı olması gerekir. Yani her kazancı olan veya bedenen çalışan
kişi esnaf sayılmayacağı kanunen hüküm altına alınmıştır. Ayrıca esnaf sayılabilmesi
için; gezici veya sabit bir iş yerinde ticari faaliyet gösteren bir kişinin veya meslek sahibinin bulunması gerekir. Buna göre bir işçi ve hamal esnaf sayılamaz, zira bir işçi ve
hamal kendi adına ve hesabına bir sanat veya ticari nitelikte bir iş yapmaz (Domaniç,
1988: 216).
Son olarak 507 sayılı Kanun ise, 21.06.2005 tarihli 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu ile ilga edilmiştir. Böylece esnafla ilgili Cumhuriyet döneminden günümüze kadar beş farklı kanun yapılmıştır. 5362 sayılı Kanun esnaf
ile ilgili oldukça kapsamlı düzenleme getirmektedir. Ayrıca esnafların kaydolmak zorunda oldukları esnaf ve sanatkârlar sicili ile esnaf ve sanatkârlar odaları da düzenlenmiştir.
Günümüzde esnaf kavramı birden fazla kanunda düzenlenmiştir. Bunlardan ilki
21.06.2005 tarihli 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu diğeri
ise 02.07.2012 tarih ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’dur. Ticaret Kanunu’nun 15.
maddesine göre esnaf, “ister gezici olsun ister bir dükkânda veya bir sokağın belirli
yerlerinde sabit bulunsun, ekonomik faaliyeti sermayesinden fazla bedeni çalışmasına
dayanan ve geliri Bakanlar Kurulunun çıkaracağı kararnamede gösterilen sınırı aşmayan ve sanat veya ticaretle uğraşan kişi” olarak tanımlanmıştır. Benzer bir tanım 5362
sayılı Kanun’un 3. maddesinde yapılmıştır. Fakat Ticaret Kanunu’ndan farklı olarak, bir
yandan bedeni çalışmanın baskın olması şartı aranmamış; diğer yandan da gelir seviyesinde ölçü olarak tacir veya sanayici sıfatının kazanılmasını gerektirmeyecek miktarla
sınırlı olması esası benimsenmiştir (Ülgen vd, 2015: 153).
Esnaf ve sanatkâr odalarının amaçları 5362 sayılı Kanun’un 1. Maddesinde şu
şekilde düzenlenmiştir; “(…) esnaf ve sanatkârlar ile bunların yanlarında çalışanların
mesleki ve teknik ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel faaliyetlerine uygun olarak gelişmelerini ve mesleki eğitimlerini sağlamak,
meslek mensuplarının birbirleriyle ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni
hâkim kılmak, meslek disiplini ve ahlakını korumaktır.”
Görüldüğü üzere ifadeler bir önceki kanun düzenlemesine paralel olarak ve teknolojik gelişmeleri de kapsayacak şekilde güncellenmiştir.
Esnaf ve sanatkârlar odasının görev ve yetkileri hakkında bilgi vermek de günümüz esnaf teşkilatının ne derece önemli faaliyetler yürüttüğünün bir kanıtı olacaktır.
Esnaf ve sanatkârlar odasının görevleri 5362 sayılı Kanun’un çeşitli maddelerine göre
şu şekilde düzenlenmiştir;
“oda üyelerinin sicillerini tutmak ve bilgileri Gümrük ve Ticaret Bakanlığı eesnaf ve sanatkar veri tabanında güncelleştirerek eksiksiz ve doğru olarak her an hazır
halde bulundurmak, üyeler tarafından talep edilen belgeleri bilgisayar ortamında düzenlemek, ayrıca üyelerinin çalışma konuları hakkında resmi makamlarca istenilecek bilgileri vermek; oda üyelerinin çalışma konularına giren hususlarda haklarını korumak için
resmi ve özel kuruluşlar nezdinde girişimlerde bulunmak, üyelerinin mesleki menfaatlerini
ilgilendiren konularda, adli ve yargı mercileri önünde oda başkanı marifetiyle odayı temsil etmek; oda üyelerince üretilen mal ve hizmetlerin kalitesini, standartlarına ve sağlık
koşullarına uygun şekilde üretilip üretilmediğini ve ücret tarifelerine uyulup uyulmadığını

90
IV. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu 26-28 Nisan 2017/NİĞDE
ilgililerin başvurusu üzerine veya doğrudan veya uzman kimseler aracılığı ile kontrol etmek, ayrıca mesleki teamüle aykırı davranışları belirlenen üyelere yazılı ihtarda bulunmak, tekrarı halinde ilgilileri birlik disiplin kuruluna bildirmek, tüketicilerin korunması
için gerekli tedbirleri almak ve üyeleri hakkında bu konuda yapılan şikayetleri incelemek;
oda üyeleri ve müşterileri arasında çıkacak anlaşmazlıkları çözümlemek; ilçelerde, oda
üyelerinin müşterileriyle ilişkisinde ortaya çıkan uyuşmazlıklarda, konu hakem heyetlerine intikal ettirilmiş ise bu hakem heyetlerine üye görevlendirmek; mesleğe yeni girecek
esnaf ve sanatkarlara mesleki eğitimler vererek, ticari faaliyetlerine başlayabilmeleri ve
iş yeri açma ruhsatları için ilgili belediyeye verilmek üzere mesleki yeterlilik belgesi vermek; üyelerine mesleki konularda danışmanlık yapmak; üyelerin, çalışma konularına giren işlerde gelişmelerini sağlamak ve ihtiyaçlarını karşılamak bakımından, gerekli tedbirleri almak, kurslar düzenlemek ve bu konuda ihtiyaç duyulan tesisleri kurmak üzere genel
kurula teklifte bulunmak, imkanları nispetinde öncelikle faaliyet alanları ile ilgili branşlarda olmak üzere öğrenci okutulmasına, bir yıl evvelki gayri safi gelirlerin % 10’unu
geçmemek şartıyla kamu yararına hizmet eden kuruluşlara sosyal yardım yapılmasına ve
bütçe imkanları elverişli olmayan üye odalara durumlarını belgelendirme kaydıyla ayni
ve nakdi yardımda bulunulmasına karar vermek; bağlı olunan birliğin muvafakati alınmak kaydıyla üyelerinin müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak ve mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak amacıyla sınırlı
olarak kurulmuş veya kurulacak şirketlere ve kooperatiflere iştirak etmek, amaçlarına uygun olarak eğitim ve öğretim kurumları kurmak üzere vakıf kurmak; uyulması zorunlu
mesleki kararlar kabul etmek”.

Görüldüğü üzere günümüz esnaf teşkilatları her ne kadar bulundukları ilçe sınırları içinde çalışmalarını yürütüyor olsa da, oldukça geniş kapsamlı görev ve yetkilerle
donatılmıştır. Bürokrasiden eğitime, yargılama faaliyetlerinden sosyal amaçlarla hareket
etmeye, üyeleri için düzenlemeler yapıp sonra bunları denetlemeye kadar çok çeşitli
sahalarda görevler ve yetkiler verilmiştir.
Sonuç
Türk-İslam devletlerinde dini-iktisadi amaçlarla bir araya gelen meslek sahiplerinin oluşturduğu, özünde dergâh ve zaviye etrafında şekillenen, daha sonraları ise bir
meslek örgütlenmesi haline gelen Ahilik teşkilatı, toplumsal düzen açısından son derece
önemli bir kurum olarak görülmektedir. Osmanlı Devleti’nin doğuşundan dağılma evresine kadar her aşamada, devletin toplumdaki düzeni sağlama noktasındaki ortağı esnaflar olmuştur. Ekonomik ve sosyal hayatı, ahlaki değerler ölçüsünde düzenleyen, fiyat
kontrolü yaparak tüketici-üretici arasındaki iletişimi normalleştiren, üretim miktarını
belirleyerek üretim fazlası veya noksanı verilmesini engelleyen, işsizlik sorununu ilk
elden çözen, bir nevi sosyal güvenlik supabı niteliği gösteren esnaf örgütlenmesi; Osmanlı Devleti’nin sosyal hayatında etkin rol oynayan aktörlerdendir.
Tanzimat Dönemi sonrası 1912-13 yıllarında kaldırılan esnaf örgütlenmeleri,
Cumhuriyet Döneminde hukuki statü kazanarak, sağlam temellere ve kurallara bağlanmıştır. Osmanlı esnaf örgütlenmelerinin Cumhuriyet dönemini etkilediği çok açık bir
şekilde görülmektedir. Örneğin, Osmanlı Devleti’ndeki kalite kontrol mekanizmasını
oluşturan, fiyatları belirleyen, uyuşmazlıkları çözen esnaf örgütlenmeleri, günümüzde
faaliyet yürüten Esnaf ve Sanatkâr Odalarının yetki ve görevleri ile benzerlik göstermektedir. Bununla birlikte, çıraklık-kalfalık-ustalık süreçleri de benzer şekilde düzenlenmiş ve ayrıca ustalığa ilişkin padişah beratı ve günümüzdeki ustalık belgesi de aynı
düşüncenin ürünüdür. Osmanlı Devleti’nde de, Türkiye Cumhuriyeti’nde de bu teşkilatlar devlet tarafından denetlenmiş ve desteklenmiştir.
Ancak bununla birlikte, belli başlı farklılıklar da göze çarpmaktadır. Osmanlı
Devleti’nde üretim mekanizmasının her aşamasında farklı farklı esnaflar olarak örgütlenmeler görülmekteyken ve her bir mesleğin ayrı ayrı esnaf statüsü varken; Türkiye
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Cumhuriyeti’nde esnaf kavramı belli hukuki kurallar çerçevesinde tanımlanmıştır. Diğer
bir ifadeyle Osmanlı esnaf sisteminde, esnaflık katı kurallara bağlanarak, esnaf kolları
arasındaki geçiş zor iken; Cumhuriyet dönemi ile birlikte kanunlarda yazan şartları
taşıyan her birey, istediği meslekte görev alabilecek duruma gelmiştir. Son olarak Osmanlı Devleti’nde esnaf teşkilatında görev alan kişiler (kethüda, yiğitbaşı vs. gibi) ön
planda iken, Türkiye Cumhuriyeti’ndeki düzenlemeler de kişilerin öneminin olmadığı,
bunun yerine kişilerden oluşan kurulların ve organların ön plana çıktığı görülmüştür.
Sonuç olarak, Osmanlı Devleti’nin başından günümüze değin yaşanan ekonomik
ve sosyal kırılmalar, teknolojik gelişmeler gibi etkenler esnaf statüsünün belirlenmesinde farklı düzenlemeleri öngörmüş olsa da gelinen noktada esnaf kavramı günümüzde
önemini hep korumuştur.
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BİR İNANÇ SİSTEMİ TAŞIYICISI: SOFUOĞLU
Doç. Dr. Ali SELÇUK*
Özet: Bu çalışmanın konusu, Sofuoğlu’nun düvezimam ve ayetlerinin Anşa Bacılıların
bağımsız bir ocak olarak inşa ve idamesine olan etkilerini ortaya koymaktır. Amacı ise
Sofuoğlu’nun düvezimam ve ayetleri içinde kodladığı inanç sisteminin Anşa Bacılı
ocağının bağımsız bir ocak olarak ayrışmasına hizmet eden ayırıcı özelliklerini ele almaktır.
Bunun yanı sıra Anşa Bacılıların inanç sistemini sözlü gelenek vasıtasıyla günümüze değin
aktaran, kolektif bir hafızayı oluşturan ve tüm ritüellerde okunan bu ayet ve
düvezimamların Anşa Bacılı ocağının geleneksel bir yapı olarak inşa ve idamesine olan
etkilerini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Son olarak Sofuoğlu’nun Anşa Bacılı ocağının
inanç sistemini düvezimam ve ayetlerine aktarmak, taşımak ve kalıcı hale getirmek
suretiyle ocağın inşa ve idamesinde oynadığı rolü ile Anşa Bacılı ocak sisteminin kutsal
hiyerarşik yapısı içindeki yeri arasındaki ilişkiyi gözler önüne sermeyi amaçlamaktadır. Bu
çalışma Zile ve Çekerek’in Anşa Bacılı topluluğuna mensup köylerinde periyodik olarak
gerçekleştirilen nitel araştırma verilerine dayalıdır. Veriler katılımcı gözlem ve
derinlemesine görüşmelerle oluşturulmuştur. Sofuoğlu’nun düvezimam ve ayetleri 2009
Ağustos ayında Anşa Bacılı ocağının Babalarıyla yapılan derinlemesine görüşmelerde
derlenmiştir. Oluşturulan veriler yorumlanmıştır.
Anahtar kelimeler: Sofuoğlu, Anşa Bacılılar, İnanç Sistemi.
A Conveyor of Belief System: Sofuoglu
Abstract:The topic of this study is to reveal the influences of Sofuoglu’s düvezimam and
ayets onto the construction and maintenance of Anşa Bacılılar as an independent ocak. The
leading goal is to speak on the distinctive characteristics of the belief system codified by
Sofuoglu’s düvezimam and ayets serving the Anşa Bacılı ocak to dissociate as an
independent ocak. Another goal of the paper is to display the effects of these ayets and
düvezimams which convey the belief system of Anşa Bacılılar to the present day and
generate a collective memory and are recited at all rituals onto the construction and
maintenance of Anşa Bacılı ocak as a traditional structure. The other detail to be covered is
to show the relationship between the role Sofuoglu played in the process of construction
and maintenance of the ocak and the place Sofuoglu holds within the sacred hierarchical
structure of Anşa Bacılı ocak. This study depends on the qualitative research data
periodically conducted at the villages of Zile and Çekerek connected with the Anşa Bacılı
community. The data has been generated with participant observation and in-depth
interviews. The Sofuoglu’s düvezimam and ayets have been compiled at the in-depth
interviews made with the babas of Anşa Bacılılar in August of 2009. The generated data
has been interpreted.
Keywords: Sofuoğlu, Anşa Bacılılar, Belief System.

Giriş
Bu çalışmanın konusu, Sofuoğlu’nun düvezimam ve ayetlerinin Anşa Bacılıların
bağımsız bir ocak olarak inşa ve idamesine olan etkilerini ortaya koymaktır. Amacı ise
Sofuoğlu’nun düvezimam ve ayetleri içinde kodladığı inanç sisteminin Anşa Bacılı
ocağının bağımsız bir ocak olarak ayrışmasına hizmet eden ayırıcı özelliklerini ele
almaktır. Bunun yanı sıra Anşa Bacılıların inanç sistemini sözlü gelenek vasıtasıyla
günümüze değin aktaran, kolektif bir hafızayı oluşturan ve tüm ritüellerde okunan bu ayet
ve düvezimamların Anşa Bacılı ocağının geleneksel bir yapı olarak inşa ve idamesine
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olan etkilerini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Son olarak Sofuoğlu’nun Anşa Bacılı
ocağının inanç sistemini düvezimam ve ayetlerine aktarmak, taşımak ve kalıcı hale
getirmek suretiyle ocağın inşa ve idamesinde oynadığı rolü ile Anşa Bacılı ocak
sisteminin kutsal hiyerarşik yapısı içindeki yeri arasındaki ilişkiyi gözler önüne sereyi
amaçlamaktadır. Bu çalışma Zile ve Çekerek’in Anşa Bacılı topluluğuna mensup
köylerinde periyodik olarak gerçekleştirilen nitel araştırma verilerine dayalıdır. Nitel saha
araştırmalarından ilki 2009-2013 tarihleri arasında yaz aylarında yoğunlaşmakla birlikte
mevsimsel ritüeller münasebetiyle yıl içine yayılan bir zaman diliminde
gerçekleştirilmiştir. Veriler katılımcı gözlem ve derinlemesine görüşmelerle
oluşturulmuştur. Sofuoğlu’nun düvezimam ve ayetleri 2009 Ağustos ayında Anşa Bacılı
ocağının Babalarıyla yapılan derinlemesine görüşmelerde derlenmiştir. 2015 ve 2016 yaz
aylarında ise Sofuoğlu’nun hayatına ve ocak içindeki yerine dair veriler oluşturulmuş,
yaşadığı köye gidilmiş, ocak mensuplarıyla derinlemesine görüşmeler yapılmıştır.
Oluşturulan veriler yorumlanmıştır.
Anadolu Alevi topluluklarının ortak referans noktaları olan, kutsallığı üzerinde
bütün Alevi grupların hemfikir olduğu, inanç sistemi ve ritüellerin temelini oluşturan
deyişleri Alevi âşıklar günümüze kadar gelmesini sağlamışlardır. Başka bir deyişle sözlü
geleneğe dayanan Aleviliğin inanç sisteminin nesilden nesile aktarılması, âşığı sadıkların
deyiş, ayet ve düvezimamları sayesinde olmuştur. İnanç sisteminin taşınmasında etkin rol
oynayan âşıklar, bu işlevlerinden dolayı ocak sisteminde önemli bir yere sahiptirler.
Nesimi, Yemini, Fuzuli, Şah Hatai, Virani, Pir Sultan Abdal ve Kul Himmet Anadolu
Alevi topluluklarının genelinin kabul ettiği yedi ulu ozandır. Halk edebiyatı literatüründe
deyiş, hece vezniyle söylenen, en az üç hane (bent) li ve son hanede söyleyenin
mahlasının yer aldığı türkü, mâni, koşma gibi nazım şekilleriyle söylenen ya da yazılan,
Alevi ve Sünni âşıkların ortak olarak kullandığı bir kavramdır (Türk Dili ve Edebiyatı
Ansiklopedisi, 1998: 284; Say, 2005: 447). Alevi-Bektaşi geleneğinde deyiş, Alevi inanç
ve felsefesini, yolun ilkelerini anlatan, gündelik yaşamı mistik kodlarla betimleyen şiir ve
müziklerin tamamına verilen addır (Duygulu, 1997: 8; Korkmaz, 2005: 187; Özbek,
1998: 59). Diğer taraftan bazı Alevi toplulukları deyiş kavramının karşılığı olarak deme,
dime, beyit, ayet, deylem gibi sözcüklerde kullanmaktadırlar (Duygulu, 1997: 8). Aynı
zamanda semahların sözlerini oluşturan deyişler (Bozkurt, 2008: 116) in en belirgin
niteliği Alevi-Bektaşi inancını yansıtması olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu özelliğiyle
deyişler pir-mürşide intisabı, on iki imam inancını, Ali sevgisini dile getirir. Aynı
zamanda Allah-Muhammed-Ali üçlemesi, tevella-teberra, Kerbela şehitlerini anma,
yolun usul ve erkânı deyişlerin ortak temalarıdır (Özkırımlı, 1996: 192-193). Koerbin,
deyişlerin toplumsal ve dinsel içerikli olarak iki gruba ayrıldığını ileri sürmekte, dinsel
içerikli deyişlerin Allah-Muhammed-Ali inancı, ehli beyt sevgisi, pirler evliyalar ulu
kişiler sevgisini içerdiğini belirtmektedir. Toplumsal içerikli deyişlerin özellikle Alevi
kimliğinin dışarıya yönelik yansımasını dile getirdiğini vurgulamaktadır (Koerbin, 2011:
123-125). Âşıkların nesilden nesile sözlü kültürle aktardığı diğer bir inanç sistemi ögesi
de düvezimamlardır. On iki imamları övgü için yazılan nazım eserlere düvezdah imam,
halk tabiriyle düvezmam veya düvaz adı verilir (Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi,
1998: 125). Genellikle on iki imamların sırasıyla adlarının geçtiği şiirler olup, bazılarında
Hz. Muhammed’in bazılarında imam Mehdi’den sonra Hz. Hatice’nin, Hz. Fatma’nın ve
Hacı Bektaş Veli’nin adlarından sonra şairin kendi mürşidinin adı geçmektedir. Ayrıca
on dört masumu pak ile on yedi kemerbestleri düvezimamlarda anan şairlerde mevcuttur
(Noyan, 2000: 107).
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Anadolu Alevi topluluklarının deyiş adını verdikleri nazım türünün 19. yüzyılın
son çeyreğinde Veli Baba-Anşa Bacı Hubyar ocağından ayrılarak kurduğu, günümüzde
Kurtoğlu veya Anşa Bacılı ocağı olarak bilinen Anşa Bacılılar arasındaki karşılığı ayettir.
“Bizde, deyiş ayet düvezimam vardır; bunların hepsi ayrıdır. Mesela deyiş halk
ortamlarında söylenebilir, mesela toplandık burada yedik içtik muhabbet ettik, saz
çalacağız, deyiş söyleyebiliriz. Ayet ve düvezimam kutsaldır bize göre, buralarda
söyleyemeyiz. Ayet ve düvezimamları ancak ibadetlerde âşıklar söyleyebilir. Çünkü
hepsinde niyaz gerekir" (Yusuf Kurt Baba). Buradan anlaşılacağı üzere Anşa Bacılı
topluluğunda deyişin dini ritüeller dışında eğlence amaçlı söylenip dinlenmesinde sakınca
yokken, ayet ve düvezimamların sadece dini ritüellerde âşık tarafından söylenmesi,
katılımcıların niyaz etmesi gerekmektedir. Topluluk üyelerince ayeti bu derece kutsal
kılan niteliği, onların âşığı sadıkların sözleri olmasıdır. Anşa Bacılılar, âşığı sadıkları Hak
mertebesine ulaşmış insanı kamil olduklarına inandıkları için onların sözlerini de Hak
kelamı kabul ederler (Rüstem K, Yusuf K, Beşir K, Ali K). Anşa Bacılılara göre
düvezimamlarda âşığı sadıkların sözleridir yani Hak kelamıdır ve ayetlerle aynı
kategoridedir. Ayetler ve düvezimamlar Anşa Bacılı inanç sisteminin sözlü kutsal
metinleridir (Rüstem K, Yusuf K, Beşir K, Ali K, Hasan K). Onlar ayet ve
düvezimamların Hak kelamı olduğu inancını Ali’nin her dönem farklı bir donda geldiği
inancıyla açıklarlar. Başka bir deyişle ayet ve düvezimamları üreten âşığı sadıklar Ali
donunda gelmişlerdir (Beşir K). Anşa Bacılılar, Anadolu Aleviliğinde kabul edilen yedi
ulu ozan üzerinde hemfikir olmayıp, sadece yedi ulu ozanın kutsanmasına karşı
çıkmaktadırlar. Topluluk üyeleri ozan terimi yerine âşığı sadık kavramını kullanmaktadır.
Hak kelamı söylediklerine inandıkları âşığı sadıklar Yunus, Şah Hatai, Pir Sultan Abdal,
Kul Himmet, Hüseyin Abdal, Abdal Dedem, Sofuoğlu’dur. Anşa Bacılılar cem, adak ve
cenaze gibi dini ritüellerde özellikle Şah Hatai, Pir Sultan Abdal, Hüseyin Abdal, Abdal
Dedem ve Sofuoğlu’nun düvezimam ve ayetlerini söylerler. Bu âşığı sadıklardan Abdal
Dedem’in Hubyar, Hüseyin Abdal’ın Hubyar’ın oğlu olduğu ileri sürülmektedir (Rüstem
K, Hıdır S). Sofuoğlu ise Anadolu Alevi topluluklarında yalnızca Anşa Bacılılar
tarafından âşığı sadık olarak kabul edilir, onun kimliği, ayet ve düvezimamları diğer Alevi
topluluklar tarafından bilinmemektedir. Sofuoğlu, Anşa Bacılılaların inançlarını
düvezimam ve ayetleri içine aktararak taşınmasına hizmet etmesi sebebiyle ocak içinde
sembolik bir öneme sahiptir. Araştırma sürecinde Sofuoğlu’nun 14 deyişini yani ayet ve
düvezimamını tespit ettik (Selçuk, 2012: 44-60).
1.
Mitsel Bir Karizmatik Önder: Sofuoğlu
Anadolu Alevi toplulukları arasında sadece Anşa Bacılıların "aşık-ı sadık" olarak
kabul ettikleri Sofuoğlu'nun gerçek adının Hasan olduğu ve 1500’lü yıllarda Çekerek’in
Sarıköy’ünde yaşadığı anlatılmaktadır. Sofuoğlu hakkında kurumsal ve yazılı gelenekte
herhangi bir bilgiye rastlanmamaktadır. Sözlü gelenekten elde ettiğimiz veriler, ayet ve
düvezimamlarından kaynaklanan Anşa Bacılı ocağındaki sembolik önemi sebebiyle
Sofuoğlu'nun hayatının mitleştirildiğini göstermektedir. Çünkü Sofuoğlu'nun
kerametlerini anlatan kişiler onu zaman ve mekan ötesi bir şahsiyet olarak tasvir etmekte,
her kerametinde farklı tarihi dönemlerde yaşatmaktadır. Öyle ki, bir taraftan onun Sarı
köyüne 1600'lü yıllarda geldiğinden bahsedilmekte, diğer taraftan Veli Baba ile aynı
dönemde yaşadığı (1800'lü yıllar) öne sürülen Bektaş Sofu'ya emanetlerini bıraktığı
anlatılmaktadır (İsmail A.). Aynı zamanda Sofuoğlu'nun Hubyar-yani Hoca Ahmet
Yesevi'den "hüccet" aldığı, onunla aynı dönemde yaşadığına inanılmaktadır ki, bunu
Sofuoğlu’nun bir ayetine atfederek ifade etmektedirler: “Hubuyar'dan aldık biz bir
hamağlı / Okuruh Ali ümran Elifli Beyli / Muhammed Ali'nin hesaplı kavli / Dercettük
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heceyi bire bir geldi” (Halil Y.). Bu mitler, Sofuoğlu'na mitsel bir hayat atfedilmesinin
yanı sıra Anşa Bacılı ocağı ile Hoca Ahmet Yesevi ve Hubyar arasında bir ünsiyet
kurulmasını, Anşa Bacılı ocağının kutsal bir kaynağa dayandırılmasını ve Alevi
geleneğinin bir parçası ayrı bir ocak olarak meşrulaştırılmasını sağlamaktadır.
Sofuoğlu hakkında sözlü gelenekten elde ettiğimiz veriler Anşa Bacılılar
tarafından onun nasıl mitleştirildiğini göstermesi açısından önemlidir: "Sofuoğlu'nun
Kurupınar köyünden Kalender Abdal adında musahibi varmış. Kalender Abdal, Sıraç
Alevi'si ile musahip oldun diye kendi köylüleri tarafından sürekli eleştiriliyormuş. Bir
gün Sofuoğlu öküzle çift sürmeye gidiyormuş, Kalender Abdal'ın yani musahibinin
kendisini çağırdığını anlamış. Kalender Abdal'a köylüleri, sen gittin Sıraç'tan musahip
tuttun; birlik kurbanı keseceğiz, herkesin musahibi burada senin musahibin nerede?
diyorlarmış. Kalender Abdal, benim musahibim şimdi gelir demiş; elini kaldırıp
"Sofuoğlu beni daralttılar yetiş" demiş. Sofuoğlu geri gelip öküzü bağlamış evden biraz
uzaklaşınca yukarıdan bir düldül gelmiş, düldüle bindiğiyle yıldız gibi gitmiş;
musahibinin bulunduğu evin bacasından ateş topu gibi birlik kurbanı kesecek köylülerin
arasına inmiş. O zaman oradakiler "Sofuoğlu affet bizi, sen yaratıcı biz kuluz" demişler"
(Halil Y.; İsmail A.). Sofuoğlu bir kerametinde kuru pınardan su çıkarmıştır: "Bir gün
Sofuoğlu gelininden pınardan su getirmesini istemiş. Gelini, emmi pınarın kuruduğunu
bilmiyor musun? kuru pınardan suyu nasıl getireyim? demiş. Sofuoğlu da "sen dediğimi
yap, artık köy susuz kalmayacak" demiş. Gelini tereddütle pınara varmış ki, gerçekten su
akıyor. O günden bu güne Sofuoğlu'nun pınarının suyu hiç kesilmemiş" (Dursun Ç.).
Sofuoğlu'nun diğer kerametleri: "Bir gün Sofuoğlu evinin önüne su olmadığı halde çeşme
yapıyormuş. Sofuoğlu'nun Hak olduğuna inanmayan birisi onun susuz yere çeşme
yaptığını görüce "ya çeşme yapıyorsun da su yok ki" demiş. Sofuoğlu da "taş olasıca aha
su" diye elindeki keseri çeşmeye bir vurmuş hemen su akmaya başlamış, adamda oracıkta
taşa dönüşmüş. O taş hemen evinin yanı başında, Sofuoğlu'nun çeşmesinden de su hala
akıyor" (Veli A.). "Dağdaki hayvanlar bile Sofuoğlu'na itaat edermiş. Bir gün Sofuoğlu
tarlada çift sürerken öküzün biri ölmüş. Tabii tek öküzle çift süremeyeceği için dağdan
bir geyiği çağırmış, ölen öküzün yerine geyiği çifte koşmuş. Kurban olduğum mübarek
adam kamçı olarak da büyük bir yılanı kullanıyormuş". "Sofuoğlu kerametini göstermeye
devam ediyor. Atını bağladığı pelit ağacı var. Pelit, kendine zarar vereni yani dalını falan
keseni affetmiyor; yukarı köyden yani Elemin köyünden bir Sünni bir gün pelit ağacının
dalını kesmiş. O adamın aynı gece evi yanmış" (Rüstem B.).
Sözlü gelenekten elde ettiğimiz bu menkıbelerde, Sofuoğlu'nun insanı taşa
dönüştürme, hayvanlara hükmetme, çok uzun bir mesafeyi bir anda kat etme, biçim
değiştirme, yerden-taştan su çıkarma gibi insanüstü özelliklere sahip olduğunu
görülmektedir. Anlaşıldığı üzere Sofuoğlu mitleştirilmiş, insani kimliği eritilerek kutsal
karizmatik bir konuma yükseltilmiştir. Sofuoğlu, Anşa Bacılılar tarafından âşık-ı sadık
kabul edilip kutsanmaktadır. Hubyarlılar, Sofuoğlu'nun kimliği ve deyişlerine itibar
etmemekte, ona atfedilen kerametleri Anşa Bacılıların uydurduğunu ifade etmektedirler.
Bu bağlamda genelde Anadolu Alevileri özelde de Sıraç Alevileri içerisinde sadece Anşa
Bacılı ocağının âşık-ı sadık olarak kabul ettiği Sofuoğlu, yeni ocağın inşasında
"ayrışma"yı güçlendiren kutsal karizmatik bir şahsiyettir. Sofuoğlu'nun evi, atını
bağladığı pelit ağacı, pınarı, çeşmesi, Sarı köyün eski mezarlığında olduğuna inanılan
"türbe"si Anşa Bacılıların kutsal mekânları içerisindedir. Sarı köylüler her cuma akşamı,
cem ayininden önce Sofuoğlu'nun evi ziyaret eder, orada lokma yerler. Aynı zamanda
Sofuoğlu, Anşa Bacılıların adak adadığı kutsal karizmatik şahsiyetlerdendir.
2.
Sofuoğlu’nun ayet ve düvazimamlarındaki inanç sistemi unsurları
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Araştırma sahamızda Sofuoğlu’nun 14 deyişini derledik. Bunlardan biri deyiş,
sekizi ayet ve beşi düvezimamdır. Bunlardan iki ayet ve iki düvazimam örneği sunarak
Anşa Bacılı inanç sisteminin hangi unsurlarını barındırdığını değerlendireceğiz.
Ayet 1
Sen kerem ganisin yarattın bizi
Kusur bizden evsan senden ya Ali
Bilirim günahım hatten aşuktur
Kusur bizden ihsan senden ya Ali.

Meşgulüm var müşgülüme demde var
Kul olmuşum cümle günah bende var
Kusur çok hesabımda kanda var
Kusur bizden evsan senden ya Ali

Kendi yedeğime aldım devemi
Kul oldum bağlandım nefsi alemi
Günahlıyım kabul eyle duamı
Kusur bizden evsan senden ya Ali

Bende bildim küfr içinde işimi
Saldım gurbet ele garip başımı
Yollandır yareni eşini
Kusur bizden evsan senden ya Ali

Mansur Abdal'ım bu dar a durdum
Cümle küstahlığı özümde buldum
Doksan deve yükü küfrünen geldim
Kusur bizden evsan senden ya Ali

Şar küfrün içinde Sofuoğlum billah
Kulların kusurunu affeden Allah
Sen kerem sahibisin hey veliyullah
Kusur bizden evsan senden ya Ali.

Anşa Bacılılar yukarıdaki ayete “yalvarma ayeti” veya “niyaz ayeti”
demektedirler (Aziz A, Rüstem K). Sofuoğlu’nun bu ayetinde Ali’nin yaratıcı, Tanrı
olduğu vurgulanmaktadır. İnsanların hata yapabilecekleri, günahkâr olabilecekleri
ifade edilmekte, ancak Ali’nin bağışlayıcı olduğu belirtilmektedir. Anşa Bacılılar
Ali’nin tanrı olduğuna inanmaktadır. Onlara göre Ali, “yol”un kurucusu, piri ve ser
çeşmesidir (Aziz A, Rüstem K, Yusuf K). Anşa Bacılı topluluğunda yaygın olarak
anlatılan Horasan’dan Anadolu’ya göç mitine göre Ali, Anadolu’ya kahraman ata
olarak gelmiş; Anadolu’da ise süreç içinde antropomorfik tanrı kimliğine
bürünmüştür (Selçuk, 2010: 145). Aynı zamanda Ali’nin tanrılığının, Anadolu’daki
Alevi toplulukların geneline özgü bir inanç olduğu belirtilmektedir (Mélikoff, 2005:
79-101).
Aşağıda verilen ayet doğrudan devriye inancıyla ilgilidir. Anşa Bacılılar
devriyeye yani ruhun tanrıdan gelip çeşitli donlara girip tekrar tanrıya geri dönme
sürecine inanırlar. Sofuoğlu’nun bu ayetinde ruhun evren var olmadan önce Haktan
gelip tekrar Hakka dönme sürecindeki devirleri görmek mümkündür. Ayete göre insan
ruhu evren yaratılmadan önce Hak ile birliktedir. Hakka Allah (Elif) ismini insanın
verdiği ifade edilmektedir. Hakk’ın evrene hayat veren varlığın özünde insanın olduğu
ve evrenin varlığımızdan vücut bulduğu anlatılmaktadır. Aynı zamanda evreni
şekillendiren insandır ayete göre. İnsanın ateş, su, hava ve topraktan (kalıbını dört
nesneden düzünce) vücut bulduğu anlatılan ayette, Şit’e atıfta bulunarak Alevi
topluluğunun seçilmiş insanlar (guruhü naci) olduğu vurgulanmaktadır. Ayette Şit
olarak doğan, Süleyman, Musa, Hallac-ı Mansur, Teslim Abdal, Pir Sultan Abdal,
Nasrettin Hoca donunda gelen ben idim demektedir. Miracın Ali’nin dergâhı
olduğunu yani Ali’nin Hak olduğuna vurgu yapılan ayette, Ali’nin görünüşte farklı
zaman, mekân, don ve isimlerde gelen, ama gerçekte bir olan Hakk’ın varlığını temsil
ettiği anlatılmaktadır. Bütün varlıkların Hakkın bir tezahürü olduğu, Haktan var
olduğu anlatılmak istenmektedir. Sofuoğlu’nun bu ayetindeki inanışlar Anşa Bacılı
ocağı inanç sisteminde varlığını sürdürmektedir: “Bize göre her şey canlıdır, toprak
su taş bitki her şey canlıdır. Şimdi iki bardak suyun birine kötü bir şey söylüyorsun su
kararmaya başlıyor yani su da canlıdır. Öyle ki bundan 10 000 yıl önce milyarlarca
böcek bitki su vs vardı, o zaman insan azdı; şimdi tam tersi insanlar çoğaldı. Niçin,
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çünkü hak ettikçe piştikçe bunlar insan olarak dünyaya gelmeye başladı. İşte devriye
inancı budur. Hak’tan kopar taş toprak bitki hayvan insan daha sonra insanı kâmil
olur; tekrar geri döner taş toprak bitki olarak, sonra tekrar insan şeklinde çoğalır ondan
sonra yeniden azalır ve tekrar Hakka geri döner” (Yusuf K).
Ayet 2:
Elif Allah ismi be değilken
Daha nesne şunda bu değilken
Cihan derya umman su değilken
Daha ondan evvel sırra uğradım
Ol zamanda Hakkın yaşı çok idi
Karımaz kocamaz ölmez sağ idi
İnsan yoğikene dünya su idi
Kandilin içinde nura uğradım

Kalıbını dört nesneden düzünce
Çıkıp cennet didarını gezince
Kubbede Fadimeyi yâre uğradım
İlim bir deryadır aşık kayık
İnsan bir yeşil ot dünya bir yayık
Bir fil misalidir gayetten büyük
İsrafil elinde sura uğradım

Tavus kuşu donunda deryaya daldım
Daldım feriştahı mübtela bildim
Cebrail cümleye rahber oldu
Gök kubbede kamil pire uğradım

Şit oldum gurüh naciden söyledim
Süleyman oldum kaftan kafa hüküm
eyledim
Musayınan bin bir kelam söyledim
Mucuza tecelli Tura uğradım

Bir katre nur oldum kandilde yattım
Yedi isim gördüm onlara yettim
Kat kat arasını gezdim seyrettim
Deryada yedi bin şara uğradım

Bir zaman gezdim hem sağda solda
Bir zaman söylendim Banazda dilde
Astılar hırkamı koydular dalda
Hızır paşa elinden zora uğradım

Birinci katında sarı öküze erdim
Orda sarı öküzün karnına girdim
Saydım damarların hesabını aldım
Et gön arasında zere uğradım

Cebrail emini gönderdi ol Şah
Varınca mehraca eyledi devah
Gördü birbirini kavuştu evrah
Dergahı Ali'den sırra uğradım

Taştan balıktan deryaya indim
Yerden saçtan geçtim ikrara kondum
Kat kat arasını çok gezdim döndüm
Deryada yedi bin şara uğradım

Nasrettin oldum halkı güldürdüm
Teslim Abdal oldum özüm öldürdüm
Bir de Mansur oldum derim yoldurdum
Bir de Masim oldum dara uğradım

Çıktım Arşı sema bir mübah yerdir
Dördüncü kat gökte ol güneş nurdur
Arşımı Allah'ta üç pınar vardır
Biri yağmur tolu kara uğradım
Hak balçığını topraktan ezince

Şimdi Sofuoğlum artar eksilmez
Haktan gelir nasibimiz kesilmez
Eksilmez tükenmez ardı kesilmez
Böyle bir kıymetli kâra uğradım.

Sofuoğlu’nun aşağıdaki ayeti Alevi kozmogonisini anlatmaktadır. Bu tür
ayetlere Anşa Bacılı topluluğunda, “bilgi ayeti” veya “soru-imtihan ayeti” denilir.
“Soru-imtihan ayetlerinde âşık-ı sadık, gizli sırları şifreli şekilde beyan eder. Bu
şifreleri sadece ariflerin yani bu “yol”da hizmet edip o mertebeye ulaşanlar diğer
tabirle sırrı hakikate erenler anlayabilir. Aynı zamanda bu tür ayetler sırrı hakikat
yolunda ilerleyenlerin yani o mertebeye ulaşmak için “yol”a hizmet edenlerin önünde
bir rehber olabileceği sözlerdir” (Rüstem K). Bu ayette Ali’nin tanrılığı, evrenin
oluşumu, insanın dört nesneden yaratılması, insanın Hak olabileceği gibi Anşa Bacılı
Aleviliğinin temel unsurları şifreli kodlar üzerine kurgulanmıştır. “Bizim inancımıza
göre dünya da insanda nurdan var olmuştur. Nur dediğimiz ışık yani. Nur kâinata
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saçıldı, nur yaratılan her şeyde vardır. Hak yani tanrı dediğimiz aslında nurdur ışıktır,
yaratılmak var olmak ise bu nurdan meydana gelmektir. Biz hiç olmayan bir şeyden
yani yoktan yaratılışa inanmayız. Kâinattaki bütün varlıklar başlangıçtaki Hak
dediğimiz nurdan var olmuştur. Ayette diyor ya, Allah kâinatı yarattı kendi Âdemde
sır oldu, her Âdemde vardır. Sadece Ali'de değil bütün insanlıkta bu nur vardır. Daha
da açık konuşmamız gerekirse, eğer ruh bedenin esiriyse o Allah'ı bulamazsın
kendinde; eğer ruh bedenden özgürleşmişse ruh artık bedene hükmedebiliyorsa tanrı
sendedir. Ayette Hakka layık bir mekân yaratılmasından bahsediyor. Yapının içinde
vardır dört kapıdan kastı, insanın bir mürşidin pirin rehberliğinde Hakka layık bir
mekân olması için nasıl bir şeyler yapması gerektiğinden bahsediyor. En sonunda
zaten bütün kâinatın sahibinin Ali olduğunu söylüyor” (Yusuf K).
Ayet 3
İyisin Hak bilir kaybın ille Allah
Ta him evvelinden sır olmadı mı
Hikmetinden sual olunmaz billah
Şehri nikabından görülmedi mi.
Ahirinde nur karışır aslına
Uruflar hallolmuş bin bir isminen
Şemsiyinen gamer doğar üstüne
Cihanı ışıdan nur olmadı mı
Cihanı ışıdan bir Hakkın ışığı
Aşkının aşkıdır yâr olan meşgü
Hakkın nutkuyunan kuruldu köşkü
Altın ağaç üstüne kurulmadı mı.
Altın ağaç üstünde cenabı Hülberi
Muhabbet ettiği kendinin nuru
Nurundan yarattı sevdiği yâri
O zaman dem-devran sürülmedi mi.
Dört yanı çevroldu ol nikabından
Kandırdı yârini nikabın lebinden
Bir kere bakınca ol hicabından
İncil eriyip de derya olmadı mı.
Hakkın kerameti vardır doğada
Arşı muallakta çarhı havada
Gördüm iki yavru durur yuvada
Kandilin içinde nur olmadı mı.
Evvel dört feriştah yarattı kendi
Cebrail çok vakit havada döndü
Ağrıdı kanadı kubbeye kondu
Bir seda gelip de sorulmadı mı.
Sen sensin bende benim diyen ustasuz
Deryanın yüzünde hem kaldı susuz
Çok bir zaman yattı kaldı hastasız

Eyvallah deyince onulmadı mı.
Kubbenin içinden bir kimse geldi
Hükmedip elini cebine saldı
Cebinden bir avuç hoş cöfer aldı
Saçınca deryalar kurumadı mı.
Cemalinden halleyledi cenneti
Celalinden cehennemin şiddeti
Ademden evveli yarattı zatı
Adem dört nesneden yoğrulmadı mı.
Köpüğünden yarattı yedi kat yerler
Tütününden yarattı yedi kat gökler
Yerin göğün bünyesine kün derler
Cümlesi bir ikrara kurulmadı mı.
Kırk yıl deyince yapıldı yapı
Yapının içinde vardır dört kapı
Secde kıldı melekler kıldılar dapu
Girince Ademe sır olmadı mı.
Asıl evlat olan Haklar atasını
Sen bağışla Sofuoğlu'nun hatasını
Neden de uzatırsın bunun ötesini
Bu mülkün sahibi Ali olmadı mı.

Sofuoğlu’nun düvazimamları Anşa Bacılıların bütün cemlerinde ve cenaze
törenlerinde okunur. Anşa Bacılılarda 12 imamlara inanmak, inanç sistemlerinin temel
unsurlarındandır. “Cemlerde üç ayet okunduktan sonra 12 imamları sırasıyla üç defa
sayarız. Mesela şöyle sayarız: yol imam Ali, yol imam Hasan, yol imam Hüseyin, yol
imam Zeynel, yol imam Bakır, yol imam Cafer-i Sadık, yol imam Musa Kazım, yol imam
Rıza, yol imam Taki, yol imam Naki, yol imam Hasan Askeri, yol imam Mehdi; pir İmam
Ali, pir imam Hasan pir imam Hüseyin, pir imam Zeynel, pir imam Bakır, pir imam Caferi Sadık, pir imam Musa Kazım, pir imam Rıza, pir imam Taki, pir imam Naki, pir imam
Hasan Askeri, pir imam Mehdi; sır imam Ali, sır imam Hasan, sır imam Hüseyin, sır
imam Zeynel, sır imam Bakır, sır imam Cafer-i Sadık, sır imam Musa Kazım, sır imam
Rıza, sır imam Taki, sır imam Naki, sır imam Hasan Askeri, sır imam Mehdiyi sahip
zaman, Ahmedi muhtar Haydarı kerrar dertlere derman diye bitiririz. Üç defa bu şekilde
12 imamlar sayıldıktan sonra dördüncü de bizim kendi Ocağımızdan 12 yol ulusunun
adını sayarız. Mesela Üçkaya köyünde cem yaptığımızı farz edelim: ya Veli Baba, ya
Büyük Herif, ya Hasan Baba, ya Hüseyin Baba, ya Ali Baba, ya Hatuk Bacı, ya Gülizar
Bacı, ya İbrahim Baba, Bektaş Baba, ya Hüseyin Baba, ya Nurdane Bacı, ya Yusuf baba.
Dördüncü köylere göre değişmektedir, yani köyleri hangi Babalar görmüşse yani o köye
Veli babadan itibaren silsile olarak kimler görgüye gelmişse ona göre değişir anlayacağın
hocam” (Yusuf K). Cenaze törenlerinde Anşa Bacılılar iki düvazimam okurlar: “cenaze
evden çıkarken ayakta bir düvezimam söyleniyor, mezarlıkta da cenazeyi gömdükten
sonra mezarın etrafında cemdeki gibi halka oluşturulur ortam müsaitse iki diz üzeri ortam
müsait değilse çömelir bir vaziyette eller şöyle yani eller duaya durulur şekilde
kavuşturulur ve ayak parmakları birbirinin üstüne gelir ve bir düvezimam daha söylenir.
İlla şu düvezimam söylenecek diye bir şart yok ama genelde Sofuoğlu’ndan söyleriz. Yani
on iki imamların geçtiği şeye biz düvezimam diyoruz” (Rüstem K). Anşa Bacılılara göre
12 imamları kutsal kabul etmelerinin nedeni Ali’nin soyundan gelmeleri değildir. Onlara
göre 12 imamların kutsallığı “yol”a yaptıkları hizmettir. “Öz Alevilikte soydan gelme
yoktur, bakın 12 imamlarda Ali nesli Zeynel’de son bulmuştur. İmam Bakır, imam
Zeynel’in nefes evladıdır, hatta bir rivayete göre imam Zeynel’in zindandaki bekçisinin
oğlu olduğu ifade edilir. Mesela Ali'nin bir sözü vardır-bugünkü Aleviliğin ser çeşmesi
herkesin tek noktada birleştiği Ali'nin-“benim belimden gelen değil, yoluma giden
evladımdır”. Bugün Alevilere bakın Ali'nin iki evladı Hasan ve Hüseyin’den Hüseyin’e
gözyaşı dökerler, Hasanın adı bile geçmez” (Rüstem K).
Düvazimam
Bir seher vaktinde Ali'yi gördüm
Var kalp evini gör dedi bana
İndim eşiğine yüzümü sürdüm
Cenneti Alayı bil dedi bana
Pirim dedim derdime dermanım yok mu
Geç günahlarımdan geçmesi zor mu
Cennetin nerede gel bana der mi
Cennette güller var, der dedi bana
Cennette gülleri kimler bekliyo
İmam Hasan tarikatı yokluyo
İmam Hüseyin sana derman saklıyor
Senin yarin orda var dedi bana
İmam Zeynel imamlara nur verir
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Girer kalp evine ılganı görür
Tarikat bir sırdır daim sırda olur
Sen de tarikata gir dedi bana
Girdim tarikata Bakırı gördüm
Caferi Sadığınan duaya durdum
Köşenin sağında Musayı gördüm
Ali divanına gel dedi bana
İmam Rıza'dan güller derildi
Muhammed Taki'ye destur verildi
Aliyül Naki'ye niyaz kılındı
Bu yol doğru yoldur sür dedi bana
Ali Hasan Askeri didara erdi
Mehdi dedem dertlerime el sürdü
Cennetin içinden bana yer verdi
Cennet güllerini der dedi bana
Gider Sofuoğlu yolda yorulmaz
Bu kadar mahluk günahsız olmaz
Cömerttir sultanım kusura kalmaz
Geçer günahlardan Haklarsan onu.

Sonuç
Anşa Bacılı Ocağın inanç sisteminin taşıyıcısı olarak karşımıza çıkan
Sofuoğlu’nun hakkında kurumsal ve yazılı gelenekte herhangi bir bilgiye ulaşılmamakta,
sözlü gelenekten elde ettiğimiz verilerden onun hayatının tamamen mitsel karaktere
büründüğü anlaşılmaktadır. Bu ayet ve düvezimamları söylemiş olması Sofuoğlu’na
kutsal bir önem atfedilmesine sebep olmuştur. Zira bu ayet ve düvezimamlar Anşa Bacılı
ocak sisteminin temellerini oluşturmuştur. Ayetlerinden anladığımız kadarıyla yeni
kurulan ocak ile Hubyar arasında bir ünsiyet kurulmasını sağlayan Sofuoğlu, aynı
zamanda yeni ocağın inşasında "ayrışma"yı güçlendiren kutsal karizmatik bir şahsiyet
olarak Anşa Bacılı ocağı hiyerarşik yapısındaki yerini almıştır.
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BÖYÜK QAFQAZIN AZƏRBAYCAN HİSSƏSİNDƏ ALTERNATİV ENERJİ
MƏNBƏYİ – TERMAL SU YATAQLARI
Allahverdi TAĞIYEV
Xülasə: Dünya ölkələrinin uzun illər ərzində istifadə etdikləri neft-qaz ehtiyatları getdikcə
tükənməkdədir. Belə olduqda dünyada alternativ və bərpa olunan enerji mənbələrindən
istifadə zərurəti yaranır. Azərbaycanın yerləşdiyi əlverişli coğrafi mövqe və iqlim şəraiti
imkan verir ki, ekoloji cəhətdən təmiz alternativ (bərpa olunan) enerji mənbələrindən geniş
istifadə edilsin. Məqalədə Böyük Qafqazın Azərbaycan hissəsində mövcud olan termal su
yataqlarının alternativ enerji mənbəyi kimi istifadə olunması perspektivliyi şərh edilir.
Açar Sözlər: Böyük Qafqaz, alternativ enerji mənbələri, termal sular

The Alternative Energy Source – Thermal Water Sources in Azerbaijan
Part of the Greater Caucasus
Abstract: Oil and gas reserves are depleted increasingly which are used by countries of the
world for many years. In this case, there is a need to use alternative and renewable energy
sources in the world. Geographical location and climatic conditions of Azerbaijan allows
favorable are widely used of environmentally friendly alternative (renewable) energy sources to be used widely. The article is dealt with thermal water fields in the Azerbaijani sector
of the Greater Caucasus be used as a source of alternative energy prospects.
Keywords: Greater Caucasus, alternative energy sources, thermal waters

Giriş
Alternativ və bərpa olunan enerji mənbələrinə müəyyən qurğuların yardımı ilə
sudan, küləkdən, günəşdən, bioloji tullantılardan, hətta dənizin dalğalarından alınan, heç
bir tullantısı olmayan enerji resursları daxildir. Bu tip enerji mənbələrindən istifadə
olunmasının üstünlüyü onların ekoloji cəhətdən heç bir problem yaratmaması, təbiəti heç
bir zərərli tullantı ilə çirkləndirməməsidir.
Azərbaycanın yerləşdiyi coğrafi mövqe və iqlim şəraiti əlverişli olduğundan,
ekoloji cəhətdən təmiz alternativ (bərpa olunan) enerji mənbələrindən geniş istifadə
edilsin. Dövlətin xüsusi diqqətində olan bu məsələ ilə bağlı 2004-cü ildə "Azərbaycan
Respublikasında alternativ və bərpa olunan enerji mənbələrindən istifadə olunması üzrə
Dövlət Proqramı" qəbul edilib.
Proqramda Azərbaycanın alternativ (bərpa olunan) enerji potensialı kimi külək,
günəş, biokütlə, geotermal (termal sular) enerjisi, kiçik su elektrik stansiyaları göstərilib.
Proqramdan irəli gələn vəzifələrlə bağlı xeyli iş görülüb. İlk növbədə real resurslar,
mövcud potensial müəyyənləşdirilmişdir. Aparılan hesablamalara görə, Azərbaycanda
tam şəkildə bu enerjidən istifadə etmək üçün real imkanlar mövcuddur.
Bir çox inkişaf etmiş ölkələrdə termal suların bərpa olunmasını, yer təkinin istilik
enerjisinin akkumulyatoru rolunu oynamasını nəzərə alaraq onların geoloji-tektonik və
hidrogeoloji baxımdan öyrənilməsi xeyli genişlənmişdir. Bütünlüklə bu ölkələrdə termal
suların enerji daşıyıcısı kimi istifadəsi ən vacib elmi, nəzəri və praktiki problem kimi
qarşıya qoyulmuşdur.
Termomineral su ehtiyatları həm də balneoloji, sanatoriya-sağlamlıq
komplekslərinin inkişafı üçün yararlı hesab olunur.
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Azərbaycan ərazisində bu tip sular çox geniş yayılmışdır. Respublika üzrə termal
suların proqnoz istismar ehtiyatları aşağıdakı kimi qiymətləndirilir:
• Böyük Qafqazın cənub yamacı - 2000 m3/gün (t-30-50°C) ;
• Quba-Xaçmaz zonası - 21000 m3/gün (t-40-85°C) ;
• Abşeron yarımadası - 20000 m3/gün (t-40-90°C) ;
• Kiçik Qafqazın dağlıq hissəsi - 4000-5000 m3/gün (t-30-74°C) ;
• Naxçıvan MR - 3000 m3/gün (t-40-50°C) ;
• Talış dağlıq bölgəsi - 15000 m3/gün (t-31-43°C) ;
• Lənkəran düzənliyi - 7000-8000 m3/gün (t-44-64°C) ;
• Kür çökəkliyi - 170000 m3/gün (t-30-71°C) ;
• Respublika üzrə - 249000 m3/gün

Böyük Qafqazın Azərbaycan hissəsində termal su yataqları çox geniş yayılmışdır,
onlardan səmərəli istifadə perspektivliyi tədqiqat rayonu respublikanın şimal-qərb və
cənub-şərq istiqaməti boyunca uzanan böyük bir ərazini və Abşeron yarımadasını əhatə
edir. Tədqiqat rayonu Böyük Qafqaz dağ sistemini Alazan-Əyriçay çökəkliyinin çayların
gətirmə konuslarının mərkəzi hissəsini tutur. İri yaşayış məntəqələri Balakən, Zakatala,
Qax, Şəki, Oğuz və Qəbələ şəhərləridir. Bunlardan başqa burada xeyli böyük yaşayış
məntəqələri mövcuddur. Mineral və termal suların zonallığı və kimyəvi xüsusiyyətləri
tədqiqat rayonu ərazisində özünü göstərir.
Çox mürəkkəb geoloji-tektonik və hidrogeoloji şəraitə malik olan küllü miqdarda
müxtəlif istiqamətli, müxtəlif təkamül inkişaf yolunu keçmiş tektoniki qırılmalarla
xarakterizə olunan Böyük Qafqazın Azərbaycan hissəsində müxtəlif mənşəli termal
sularının öyrənilməsi müasir dövrdə böyük əhəmiyyət kəsb edir. Əsas müddəalar,
nəticələr, tətəbiq edilən elmi-nəzəri üsullar böyük bir ərazi üzrə geoloji, tektoniki və
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yeraltı sular, o cümlədən, mineral-termal sular haqqında fond, arxiv və çap olunmuş
materialların təhlili, sistemləşdirilməsi təmin edilmişdir.
Müalicə, alternativ enerji mənbələri və kimyəvi xammal mənbəyi kimi respublika
ərazisində olan mineral və termal su yataqları, onların səmərəli və elmi əsaslarla istismarı
böyük əhəmiyyətə malikdir. Azərbaycanda 200 qrupda sistemləşdirilmiş mineral su
mənbələri vardır, bu suların 1000-dən artıq bulaq şəklində təbii çıxışları vardır. Bir çox
mineral və termal su yataqlarında axtarış-kəşfiyyat işləri aparılmış, onların proqnoz və
istismar ehtiyatları təsdiq edilmişdir. Respublika üzrə proqnoz istismar ehtiyatları 240
min m3/sut təşkil edir, o cümlədən, tədqiqat obyekti üzrə temperaturası 300C-dən çox olan
mineral və termal suların proqnoz istismar ehtiyatları 2000 m3/gün təşkil edir.
Carlı strukturunda qazılmış, dərinlikləri 3200-4500 m olan neft kəşfiyyat
quyularında termal sular açılmışdır, onların ümumi debiti 2500 m3, yer səthində
temperaturu isə 72-97°C olmuşdur.
Xəzəryanı (Xudat-Xaçmaz) zonasının 3000 m-dək dərinliyi olan kəşfiyyat
quyuları vasitəsi ilə ümumi debiti 30000 m3/gün -dən artıq və yer səthində temperaturu
50-81°C təşkil edən termal sular aşkar edilmişdir.
Rayon
Dərinlik, m
Debit m3/gün
Temperatur, 0C
Kürdəmir, Carlı strukturu
3200 - 4500
2500
72 - 97
Xudat – Xaçmaz
3000
30000
50 – 81
Cədvəl 1. Azərbaycanda dərin qazıma quyuları ilə aşkar olunmuş termal sular

İstismar ehtiyatı, m3/sut

Qızbulaq

Qax Rayonu
Yura yaşlı çatlı qumdaşları
Bulaq quyu (700)
Təbaşir yaşlı gilli şistlər
Bulaq quyu (500)
Yura (kimmerik) yaşlı
Bulaq
silisiumlu süxurlar
Qəbələ Rayonu

Suyun sərfi, l/sut

İlisu
Oğlanbulaq

Susaxlayan süxurlar və
onların yaşı

Suyun temperaturu, 0C

Yatağın
adı

Bulaqlar və quyular
(quyunun dərinliyi, m)

Quba-Xaçmaz zonasında aşkar edilmiş Xudat-Xaçmaz termal sular yatağının
kəşfiyyatı aparılmış və 25,7 min m3/gün miqdarında istismar ehtiyatları təsdiq edilərək
Dövlət Balansında qeydə alınmışdır.
Termal suların respublika ərazisində geniş miqyasda yayılmasına baxmayaraq,
onlardan təsərrüfatın müxtəlif sahələrində istifadə edilməsi qənaətbəxş deyildir. Halhazırda termal sulara qazılmış geoloji-kəşfiyyat quyuları Xaçmaz rayonunda müalicə və
məişət-kommunal xidməti məqsədilə qismən istifadə edilir.
Ekoloji cəhətdən təmiz enerji mənbəyi olan yeraltı termal suların başqa yanacaq
növləri (əsasən neft, qaz) ilə bərabər, kompleks şəkildə öyrənilməsi və onun xalqın
xidmətinə verilməsi böyük əhəmiyyət kəsb edir.
Hazırda Milli Geoloji Kəşfiyyat Xidməti tərəfindən respublika ərazisində aşkar
edilmiş termal sulardan istifadə istiqamətlərinin müəyyən edilməsi məqsədi ilə xüsusi
tədqiqatlar aparılır.

38,3
39,3

1,2 mln.
700 min

-

38,5

800 min

-
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Bum
Qamervan
Çağan

Tektonik kontaktlı silisiumlu Bulaq
süxurlar
Allüvial çaydaşları
Bulaq
Şamaxı Rayonu
Üst təbaşir yaşlı mergellər və Quyu
əhəngdaşları
(350-500)

39,0

75 min

-

38,5

120 min

-

36,3

170 min

166

Cədvəl 2. Böyük Qafqazın (Azərbaycan hissəsinin) bəzi termal suları və bəzi
paremetrləri
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AZƏRBAYCAN VƏ TÜRKİYƏ ARASINDA İNVESTİSİYA
ƏMƏKDAŞLIĞININ YÜKSƏLDİLMƏSİ
Doç. Dr. Asif MUSTAFAYEV
Dr. Tariyel QURBANOV
Xülasə: Təqdim olunmuş məqalədə Azərbaycan və Türkiyə arasında iqtisadi əlaqələr
öyrənilmişdir. Xüsusən də xarici investisiyaların cəlb olunması ilə bağlı məsələlər
araşdırılmışdır. Qeyd edilmişdir ki, iqtisadiyyatın müxtəlif sahələri üzrə xarici
investisiyaların cəlb edilməsinə davamlı olaraq ehtiyac vardır. Məqalədə xarici
investisiyaların cəlb edilməsi ilə bağlı problemləri, həmçinin ikitərəfli iqtisadi əlaqələrin
yüksəldilməsi istiqamətləri də verilmişdir. Portfel investisiyaların cəlbi ilə əlaqədar
problemlərin olduğu vurğulanmışdır. Təklif olunmuşdur ki, yeni layihələrin qəbul
olunması zəruridir, həmçinin əməkdaşlığın sahəsi genişləndirilərək MDB ölkələrini də bu
prosesə cəlb etmək olar.
Açar Sözlər: qloballaşma, iqtisadi əlaqələr, xarici investisiyalar, müştərək müəssisələr
Increasing of Investment Cooperation Between Azerbaijan and Turkey
Abstract: In the submitted article were researched the economic relations between
Azerbaijan and Turkey. Esspecially were nvestigated issues related to foreign investment.
It was noted that the various sectors of the economy are needed the resistant attract of
foreign investment in. In the article were shown the problems of attracting foreign
investment, also the directions of increasing bilateral economic relations. There were
noted the problems in related to attracting portfolio investments. It was suggested that it is
necessary to adopt new projects, as well as expanded cooperation area by involving CIS
countries to this process.
Keywords: globalization, economic relations, foreign investment, joint ventures.

Giriş
Dünya iqtisadiyyatı qarşılıqlı əlaqədə və asılılıqda olan və bir-birinə təsir
göstərən milli təsərrüfatların məcmusundan ibarət olan bir sistemdir. Dünya
iqtisadiyyatının subyektləri arasında yaranan beynəlxalq iqtisadi münasibətlər
ölkədaxili iqtisadi münasibətlərdən bir çox cəhətdən fərqlənir. İstehsal amillərinin,
əmtəə və xidmətlərin ölkədaxili hərəkətinə adətən heç bir məhdudiyyət qoyulmur.
Bir ölkədən digər ölkəyə kapitalın hərəkətində isə hər bir ölkənin
qanunvericiliyindən irəli qələn müxtəlif məhdudiyyətlər tətbiq oluna bilir .
Qloballaşma prosesi dünya ölkələrinin bir-birindən asılılığını gücləndirir və
ölkələr arasında kapitalın beynəlxalq hərəkətini daha da zəruri edir. Dünya ölkələri
arasında qarşılıqlı asılılığın güclənməsi prosesində bəzi ölkələrin ixrac, digərlərinin
isə idxal asılılığı artır. Bu prosesin əsasını beynəlxalq əmək bölgüsünün
dərinləşməsi və genişlənməsi təşkil edir. Beynəlxalq əmək bölgüsünün
dərinləşməsinin əsasında isə ölkələrin iqtisadi inkişaf səviyyələrinin müxtəlifliyi və
dünya ölkələri arasında təbii resursların qeyri-bərabər bölgüsü durur.
1.
Xarici İnvestisiyanın Cəlb Edilməsi Zəruriliyi
İqtisadi inkişafı təmin edən başlıca şərtlərdən biri ölkədə əlverişli investisiya
mühitinin yaradılmasıdır. Azərbaycan iqtisadiyyatının dünya iqtisadiyyatına
inteqrasiyası prosesinin sürətləndirilməsinin ən mühüm cəhətlərindən biri milli
sosial-iqtisadi inkişaf strateqiyasının məqsədlərinə uyğun olaraq xarici investorların
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Azərbaycana cəlb edilməsinə nail olmaq, xarici investisiya yatırımlarının həcminin
artırılmasını təmin etməkdir. Xarici investisiya resurslarının milli iqtisadiyyatın
prioritet sahələrinə istiqamətlənməsi, Azərbaycan iqtisadiyyatının inkişafında xarici
investisiya resurslarının təsir effektinin artırılması üçün onlardan səmərəli
istifadənin təmin olunması bu günki inkişaf şəraitində xüsusilə mühüm əhəmiyyət
kəsb edir. Azərbaycan iqtisadiyyatına investisiya qoyuluşunda Türkiyə xüsüsilə
fərqlənir.
Ümümiyyətlə, Azərbaycan iqtisadiyyatına xarici kapitalın cəlb olunması
prosesinin səmərəli təşkili xarici iqtisadi siyasətin təkmilləşdirilməsi, xarici iqtisadi
əlaqələrin yeni keyfiyyətdə və məzmunda inkişafına nail olmaq, həm də milli
iqtisadi sistemin yenidənqurulması, struktur dəyişikliklərin həyata keçirilməsini
tələb edir. Burada mühüm məsələlərdən biri də, ilk növbədə ölkədə əlverişli
investisiya mühitinin formalaşdırılması və onun təmin olunması istiqamətində
dövlət siyasətinin prioritetlərinin müəyyən edilməsi və dəqiqləşdirilməsi, bununla
bağlı müəyyən korrektirovkaların həyata keçirilməsidir. Xarici kapitalın milli
iqtisadiyyyatın inkişafına cəlb olunması, milli iqtisadi sistemin formalaşması
istiqamətində kapitalın beynəlxalq hərəkətinin potensial imkanlarından istifadə
edilməsi üçün Azərbaycanda aşağıdakı problemlərin həll edilməsi məqsədəuyğun
olardı:
- əlverişli sosial-iqtisadi, təşkilati, mədəni və siyasi mühit formalaşdırmaqla,
ölkədə xarici kapitalın optimal tətbiqinə imkan verən və iş adamlarının hüquqi
davranış normalarını müəyyən edən mövcüd qanunvericilik aktlarının
təkmilləşdirilməsi və onların beynəlxalq standartların tələblərinə uyğunlaşdırılması;
- beynəlxalq təcrübədə kapitalın hərəkətinin səmərəli formalarından geniş
istifadə etməklə, dünya kapital bazarında ölkənin reklam-informasiya bazasının
yaradılması;
- inkişafı tələb edilən iqtisadi sahələr üçün potensial xarici investorların
axtarılması və cəlb olunması üzrə mövcüd təşkilatların funksiyalarının vahid dövlət
strukturunda cəmlənməsi və ya əlaqələndirilməsi.
- ölkənin Beynəlxalq Konvensiyalara, sazişlərə, müqavilələrə qoşulması ilə
beynəlxalq aləmin müəyyənləşdirdiyi və bir çox dünya dövlətləri tərəfindən qəbul
olunan qaydalara əməl etməklə bağlı öhdəçiliklər götürməsi istiqamətində,
həmçinin xarici kapitalın cəlb olunması ilə bağlı dövlət siyasətində ölkənin milli və
beynəlxalq mənafelərinin, dövlət və cəmiyyətin məqsədlərinin qorunması və
uzlaşdırılması.
- xarici kapitalın tətbiq və cəlb edilməsinin sahə sektorunun səmərələşdirməklə, onların iqtisadiyyatın prioritet sahələrinə istiqamətləndirilməsi.
Hazırda Azərbaycanla Türkiyə arasında iqtisadi əməkdaşlığa təsir göstərən
əsas problemlərə aşağıdakıları da aid etmək olar:
-. Azərbaycanın MDB üzvü olması, Türkiyənin isə Gömrük Birliyinin üzvü
olması Azərbaycan bazarında MDB ölkələrinə nisbətən Türkiyənin, Türkiyə
bazarında isə Avropa ölkələrinə nisbətən Azərbaycanın əlverişsiz mövqedə
olmasına səbəb olur. Məsələn, Türkiyə bazarına Yunanıstandan idxal edilən
polietilen gömrük rüsumundan azad olduğu halda, Azərbaycandan idxal edilən belə
məhsul idxal vergisinə cəlb edilir. Azərbaycan bazarında MDB ölkələrinə
münasibətdə də belə güzəştlər mövcuddur. Buna görə də, Azərbaycanla Türkiyə
arasında ticari imtiyazlara dair dövlətlərarası anlaşmanın bağlanmasına ehtiyac
vardır;
- Azərbaycanın gömrük məntəqələrində anbarların olmaması iki ölkə
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arasında ticarət əlaqələrini məhdudlaşdırır. Bütövlükdə, Azərbaycanın kömrük
məntəqələrinin
maddi-texniki
bazasının
təkmilləşdirilməsi
bütövlükdə
Azərbaycanın xarici ölkələrlə ticarət əlaqələrinə müsbət təsir göstərər;
- Azərbaycanla Türkiyə arasında yükdaşıma sahəsində daşımaların nizama
salınması və Azərbaycanın tranzit potensialından səmərəli istifadə edilməsi
istiqamətində tədbirlərin həyata keçirilməsi zəruridir. Məsələn, 2012-ci ildə
Türkiyədən Azərbaycana təqribən 40 min TİR daxil olmuşdur, lakin sonrakı illərdə
buna qoyulan məhdudiyyətlər bu sahədə fəallığın aşağı düşməsinə səbəb olmuşdur.
2. Xarici İnvestisiyanın Cəlb Edilməsində Problemlər
Birbaşa investisiyalarla yanaşı, Azərbaycana zəif cəlb olunan portfel
investisiyaların tətbiqi üçün əlverişli şərait yaratmaq, bunun üçün qiymətli kağızlar
bazarını dünya standartlarına uyğun formalaşdırmaq, kapitalın qorunması haqqında
ikitərəfli sazişlərdən istifadə etmək, həmçinin xarici kapital axını ilə əlaqədar hər
bir ölkədə onun tənzimlənməsinin aşağıdakı metod və mexanizmlərinin milli
mənafelər baxımından səmərəli tətbiqini həyata keçirmək lazımdır: mənfəət və
kapitalın sərbəst köçürülməsinə icazə verilir və kapital üçün güzəştlər verilir:
müvafiq qanunvericiliyin köməyilə xarici kapitalın prioritet istiqamətlərdə tətbiq
olunması həyata keçirilir. Portfel investisiyaların geniş tətbiqi üçün psixoloji
baryerlər aradan götürülməlidir.
Azərbaycan bank sisteminin investisiya fəallığının dəstəklənməsindəki zəif
iştirakı aradan qaldırılmalıdır. Xarici kapitalın iştirak etdiyi investisiya layih ələrinə
xidmət edən yerli bankların payı qənaətbəxş səviyyəyə çatdırılmalıdır. Xarici
investorların cəlb edilməsindəki mühüm və milli mənafe baxımından faydalı olan
bir istiqaməti - idxalı əvəz edən məhsullar istehsalının təşkilinə xüsüsi diqqət
yetirilməlidir. Xarici kapitalın yalnız mərkəzdə deyil, eləcə də regionlarda
yayılmasına, iqtisadiyyatın digər sahələrinə axınına hökümət səviyyəsində
tədbirlərin görülməsi ön plana çəkilməlidir. Bu da özlüyündə bir tərəfdən həmin
regionların inkişafına, əhalinin məşğulluq problemlərinin həll edilməsinə böyük
köməklik edərdi.
Müasir şəraitdə xarici kapitalın cəlb edilməsi sahəsində konkret vəziyyəti
öyrənmək, ölkədə sağlam investisiya mühitini təmin edən qanunverici bazanın
yaradılması, xarici kapitalın cəlb olunması və birgə müəssisələrin yaradılması
mexanizminin müasir tələblər səviyyəsində təşkilinə nail olmaq lazımdır.
3. İkitərəfli İqtisadi Əməkdaşlığın Zəruriliyi
Azərbaycanın müstəqillik əldə etməsindən 25 ildən çox bir zaman keçmişdir.
Bü müddətdə Azərbaycanın əsas tərəfdaşı olan Türkiyə ilə münasibətlərin inkişaf
etdirilməsi istiqamətində bir çox işlər görülsə də, hazırda bunlar yetərli sayıla
bilməz. Keçən on il ərzində Azərbaycana kapital qoymuş və ticarət fəaliyyəti ilə
məşğul olan türk firmalarının bu müddətdə mövqelərini qiymətləndirdikdə onların
bu gün Azərbaycanda tək deyil, məhz bir sıra inkişaf etmiş ölkələrin firma və
şirkətləri ilə güclü rəqabət şəraitində fəaliyyət göstərdikləri müəyyən olunur.
Gələcək on il müddətində də bu rəqabətin qetdikcə artacağı aydın şəkildə görünür,
məhz buna görə də, türk şirkətlərinin Azərbaycanda öz fəaliyyətlərini daha da
gücləndirmələri olduqca vacibdir.
Hazırda iki ölkə arasında mövcüd siyasi əlaqələr ən yüksək səviyyədədir.
Azərbaycan ilə Türkiyə arasındakı iqtisadi münasibətlərin təhlilindən bu qənaətə
gəlmək olar:
- Xarici kapital digər ölkələrdə çıxarılan səhmlərin, istiqrazların və başqa
qiymətli kagızların xarici kapital bazarından satın alınması şəklində və ya xarici
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ölkələrdə zavod, fabrik və torpaq əldə edilməsi şəklində ola bilər. Xarici kapital
qoyuluşu qərarlarının səmərəli həyata keçirilməsi üçün bazar, xammal, əmək
resurslarının, texnoloji xüsüsiyyətləri, inhisarçı strukturun yaranması, lisenziya
hüquqlarından qəlir əldə edilməsi kimi amilləri nəzərə almaq lazımdır. Dövlətin
iqtisadi imkanlarının məhdud olduğu və özəl sektorun zəif inkişafı şəraitində xarici
kapitalın cəlb edilməsi zəruridir. Xarici maliyyə resurslarını cəlb etməyi bacaran
ölkələr rəqabətə davamlı sənayenin inkişafına nail olur, ixracyönümlü məhsullar
istehsal edir və ixrac potensiallarını artırmaqla iqtisadi artım imkanları əldə etmiş
olurlar.
- Bazar iqtisadiyyatı və onun əsasını təşkil edən xüsusi mülkiyyətin inkişafı
müvafiq hüquqi bazanın olmasını tələb edir. Bu proses vaxt və əmək sərfi tələb
etməklə bərabər, reallığı əks etdirəcək və çevik struktur dəyişikliklərini və yenidən
təşkilatlanmanı mümkün edəcək zəncirvari fəaliyyətdən ibarətdir. Lakin əlaqədar
təşkilat və qurumların hüquqi baxımdan təcrübəsizliyi və zaman məhdudluğu
şəraitində qəbul edilən qərarların iqtisadi inkişaf proseslərini lazımi səviyyədə
tənzimləyə bilməməsi reallığını ortaya qoyur.
Ticarət sahəsində hüquqi məsələlərlə bağlı mövcud olan çatışmazlıqlar
ticarət-iqtisadi münasibətlərdə sağlam mühitin formalaşmasını, sağlam əlaqələrin
təşkilini lənqitməklə, müəssisələrin fəaliyyətlərində münasibətlərin qeyri-rəsmi
səviyyədə həyata keçirilməsinə səbəb olur. Fikrimizcə, doğru qərarların tez qəbul
olunmasına böyük ehtiyac var. Xüsüsiilə də, müəssisələr, müştərək müəssisələrə aid
verilmiş qərarlara əlavələr edilməsi lazımdır. Qanunların təkmilləşdirilməsinə
böyük ehtiyacı vardır.
Ortaya çıxan bəzi problemlərə baxmayaraq, iki ölkə arasındakı mövcüd
əlaqələr, Azərbaycanın Orta Asiya Respublikalarına açılan qapı rolunu oyna ması
dövlətlərarası münasibətlərin qarşılıqlı olması prinsipinə əsaslanır.
- Gömrüklərdə anbar və əşyaların saxlanılması üçün saxlama kameralarının
olması və yetərli səviyyəyə çıxarılmasına, Türkiyədə olduqu kimi gömrüklərdə
komisyonçuluq (müşavirlik) müəssisəsinin olmasına çalışılması, qeyri-qanuni
süründərməçilik və bunun nəticəsi olaraq ödənən əlavə yol verqiləri ilə yanaşı
qanunauyğun ödəmələr olması, bütün ölkələrdən gömrük vergisinin alınması,
gömrüksüz mal girişinin qarşısının alınması müəssisələri daha düzgün hala
qoymaqda və əsasən də gələn malların rəqabət imkanını artırar.
Azərbaycanla Türkiyə arasında birbaşa sərhədlərin mövcüd olmaması,
(Naxçıvan Müxtar Respüblikası istisna olmaqla) tarifli yük daşınmasının
aparılmaması və dəmiryolu əlaqəsinin olmaması səbəbindən, quru nəqliyyatı ilə
həyata keçirilən daşımalar nəqliyyat xərclərinin artmasına səbəb olur. İran
ərazisindən daşınan yüklərə İran tərəfinin çəki məhdudiyyəti tətbiq etməsi,
Gürcüstan və Azərbaycanda isə gömrük rüsumlarının yüksək olması türk mallarının
qiymətini qaldırmaqla, onların Azərbaycan bazarında rəqabət qabiliyyətinin aşağı
düşməsinə səbəb olur.
AZTEKFEN, AZERCELL Bakıda joint venture müştərək risk halında işləyən
müəsissələr ölkəyə daha çox xeyir verir. Müştərək müəssisələrin yaradılması və
fəaliyyət göstərməsi əlverişli kapital mühitinin yaradılması ilə bağlı olub, xarici
investorun fəaliyyətində mühüm rol oynayır. Belə ki, onun fəaliyyət istiqamətini
müəyyən edir, dəyərlər sistemi haqqında məlumatlar verir və bunun əsasında
optimal siyasət hazırlamağa imkan yaradır. Əlverişli investisiya mühitinin
yaradılması bazar münasibətlərinin tələbinə uyğun olaraq dövlət idarəetmə
strukturunda və qanunvericilik sistemində təkmilləşdirmələr edilməsini, bazar
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infrastrukturunun formalaşmasını, iqtisadi islahatların düzgün aparılmasını və s.
nəzərdə tutur. Müştərək müəssisələrin səmərəli fəaliyyətinin təmin edilməsində
vacib sahələrin seçilməsi mühüm məsələlərdən biridir. İqtisadiyyatın üstün
istiqamətlərinin müəyyən edilməsi xarici kapitalın cəlb olunma məqsədlərindən asılı
olaraq dəyişir və daim təkmilləşir.
Ölkə iqtisadiyyatının ixracyönümlü olması üçün dünya standartlarına cavab
verən və rəqabətə davamlı məhsullar istehsal edilməlidir. Bu məqsədlə stimullaşdırıcı tədbirlərin həyata keçirilməsi zəruridir. Stimullaşdırma sistemi elə qurulmalıdır
ki, ölkə iqtisadiyyatına xarici kapitalın axını, onun strukturunda mütərəqqi
dəyişikliklərin baş verməsinə, kapital qoyuluşunun prioritet sahələrə
istiqamətlənməsinə, istehsalın səmərəliliyinin artırılmasına və yerli resurslardan
istifadənin yaxşılaşmasına kömək etsin.
Qeyd etmək lazımdır ki, Türkiyə-Azərbaycan arasında konkret layihələrə
əsaslanan Üzünmüddətli İqtisadi Əməkdaşlıq Proqramının hazırlanmasının qərara
alınması əsasında xarici ticarət, gömrük, gömrüksüz ticarət və investisiya,
standartlaşdırma, konsaltinq xidmətləri, avtomobil, dəmir yolu, hava nəqliyyatı,
kənd təsərrüfatı, turizm, əmək və sosial müdafiə, sərgilər, bank fəaliyyəti kimi
sahələrdə əməkdaşlığın daha da inkişaf etdirilməsi nəzərdə tutulmuşdur.
Yuxarıdakıları göstərməklə yanaşı, yaxın zamanlarda Azərbaycanın xarici
ticarət əlaqələrinin inkişaf etdirilməsi üçün aşaqıdakı məsələlərin həll edilməsi
zəruridir:
- Beynəlxalq öhdəliklər də nəzərə alınmaqla Türkiyə ilə Azərbaycan və MDB
ölkələri arasında iqtisadi inteqrasiyanın qurulması, Azərbaycan ilə olan münasibətlərdə barter sistemindən səmərəli xarici ticarət vasitəsi kimi istifadə olunması;
- Daşınmada, gömrük və ticarət əlaqələrinə təsir edən sahələrdə yeni layihələrin işlənib hazırlanması;
- Strateji əhəmiyyət kəsb edən sahələrdə, sektorlarda və ya layihələrin
hazırlanmasında türk müəssisələrinə dəstək verilməsi;
- Sığorta mexanizmini yaradaraq, türk müəssisələri üzərindəki riskin
azaldılmasına nail olmaq.
4. İkitərəfli İqtisadi Əməkdaşlığın Yüksəldilməsi
Azərbaycan və Türkiyə arasında investisiya əməkdaşlığının müasir
vəziyyətinin kompleks tədqiq edilməsi əsasında bir sıra əsaslandırılmış nəticə, təklif
və tövsiyələr irəli sürmək olar ki, bunlar da aşağıdakılardan ibarətdir:
- Beynəlxalq əmək bölgüsünün dərinləşməsi ayrı-ayrı ölkələrdə milli
iqtisadiyyatın ixtisaslaşma səviyyəsini yüksəltmək və bununla da, mövcud iqtisadi
resurslardan daha səmərəli istifadə etməklə istehsalın həcmini artırmaq imkanı
yaradır. Belə ki, xarici iqtisadi əlaqələrin inkişafı nəticəsində ölkələr, nisbətən səmərəli istehsal edə bildiyi məhsullar üzrə ixtisaslaşması və bu məhsulları nisbətən
səmərəsiz istehsal etdikləri məhsullara mübadilə etməsi nəticəsində əlavə gəlir əldə
edə bilirlər. Bundan başqa, idxal inkişaf üçün zəruri olan maşın və avadanlıqların,
xammal və materialların alınmasına, ixrac isə daxili bazar məhdudiyyətlərini aradan
qaldırmağa şərait yaradır. Həmçinin, xarici investisiyanın cəlb edilməsi iqtisadi inkişaf üçün zəruri olan investisiya qoyuluşlarının həyata keçirilməsi sahəsində məhdudiyətləri azaltmağa imkan verir. Dünya iqtisadiyyatında kapitalın daha optimal
yerləşdirilməsi yaradılan məhsulun həcminin artımına səbəb olur.
- Gəlir səviyyəsinə və miqyasına görə nisbətən kiçik ölkə iqtisadiyyatın
inkişafının daxili mənbələrini məhdudlaşdıran əsas amillərdən biri yerli bazarın
kiçik olmasıdır. Xarici iqtisadi əlaqələrin inkişafı daxili bazarın həcmi ilə bağlı
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məhdudiyyətləri azaldır. Bu baxımdan, dünya bazarında satışın həcminin artırılması
istehsalın həcminin artırılmasının ən səmərəli yoludur.
- Birbaşa xarici investisiya ya yeni investisiya layihələr hesabına, ya da
xarici ölkələrdə mövcud firmaların alınması yolu ilə həyata keçirilir. Aydındır ki,
yeni layihələrin həyata keçirilməsi ölkədə iqtisadi artıma daha güclü təsir göstərir.
Bununla yanaşı, mövcud yerli müəssisələrin xarici investorlar tərəfindən alınması
da iqtisadi artıma müsbət təsir göstərə bilər. Belə ki, yerli müəssisə ləğv olunma
vəziyyətindədirsə, xarici investorun bu müəssisəyə yeni texnologiya, idarəetmə
təcrübəsi və s. cəlb etməsi onun ləğv olunmasını aradan qaldıra bilir. Bundan başqa,
mövcud yerli müəssisənin xarici investor tərəfindən alınması zamanı ödənilən
vəsait yerli investorlar tərəfindən yeni investisiyaların həyata keçirilməsinə
yönəldilə bilər. Qeyd edilənlərlə yanaşı, mövcud müəssisələrin xarici investorlar
tərəfindən alınması, yeni layihələrin reallaşdırılmasına nisbətən milli iqtisadiyyat
üzərində xarici nəzarətin daha yüksək templə artmasına səbəb olur.
- Yerli müəssisələrin xarici firmalarla lisenziya müqavilələri bağlaması və
müştərək müəssisələr yaratması texnologiya və "now-how"ların cəlb edilməsi
üsullarındandır. Bu zaman yerli müəssisələr xarici firmalarla bağlı olan
əməliyyatlar üzərində nəzarətə malik olurlar. Lisenziya müqavilələrinin
xüsusiyyətlərindən biri xarici investorun yerli müəssisənin kapitalında iştirak
etməməsi və onun fəaliyyəti üzərində nəzarətə malik olmaması ilə əlaqədardır.
Yerli firma ilə lisenziya müqaviləsi bağlamış xarici firma müəyyən razılaşdırılmış
haqq müqabilində yerli firmaya idarəetmə xidmətləri göstərir, texniki informasiya
ilə təmin edir. Baxmayaraq ki, lisenziya müqaviləsi hər iki tərəf üçün cəlbedici
görünür, belə müqavilələrin bağlanması bir sıra problemlərlə əlaqədar olur ki,
bunların da əhəmiyyətli hissəsi biliklər bazarının qeyri-təkmilliyi ilə əlaqədardır
Azərbaycanla Türkiyə arasında iqtisadi əməkdaşlığın inkişafı sahəsində
aşağıdakı tədbirlərin həyata keçirməsini məqsəduyğun sayırıq:
- İki ölkə arasında iqtisadi əlaqələrin daha yüksək səviyyədə və sürətlə
inkişaf etdirilməsi üçün ikitərəfli investisiya əməkdaşlığını təşviq edən bir qurumun
yaradılması məqsədəuyğundur;
- Azərbaycan ilə Türkiyə arasında geniş miqyaslı strateji iqtisadi
əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi istiqamətində razılaşmaların əldə edilməsi və
onların qısa müddətdə həyata keçirilməsinə nail olmaq.
- Bu çərçivədə, Türkiyənin 01.01.1996-cı il tarixindən etibarən Gömrük
Birliyi çərçivəsində iştirak etdiyi Avropa Birliyi və digər qurumlarla əlaqələrindən
Azərbaycanın müxtəlif problemlərinin həllində faydalanmasına nail olmaq.
Azərbaycan üçün aşağıdakı problemlərin həll edilməsi məqsədəuyğun olardı:
- əlverişli sosial-iqtisadi, təşkilati, mədəni və siyasi mühit daha da
formalaşdırmaqla, ölkədə xarici kapitalın optimal tətbiqinə imkan verən və iş
adamlarının hüquqi davaranış normalarını müəyyən edən mövcüd qanünvericilik
aktlarının təkmilləşdirilməsi və onların beynəlxalq standartların tələblərinə
uyğunlaşdırılması;
- beynəlxalq təcrübədə kapitalın hərəkətinin səmərəli formalarından geniş
istifadə etməklə, dünya kapital bazarında ölkənin reklam-informasiya bazasının
yaradılması;
- ölkənin Beynəlxalq Konvensiyalara, sazişlərə, müqavilələrə qoşulması ilə
beynəlxalq aləmin müəyyənləşdirdiyi və bir çox dünya dövlətləri tərəfindən qəbul
olunan qaydalara əməl etməklə bağlı öhdəçiliklər götürməsi istiqamətində,
həmçinin xarici kapitalın cəlb olunması ilə bağlı dövlət siyasətində ölkənin milli və
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beynəlxalq mənafelərinin, dövlət və cəmiyyətin məqsədlərinin qorunması və
uzlaşdırılması.
- xarici kapitalın tətbiq və cəlb edilməsinin sahə sektorunun səmərələşdirməklə, onların iqtisadiyyatın prioritet sahələrinə istiqamətləndirilməsi.
Nəticə
Birbaşa investisiyalarla yanaşı, Azərbaycana zəif cəlb olunan portfel
investisiyaların tətbiqi üçün əlverişli şərait yaratmaq, bunun üçün qiymətli kağızlar
bazarını dünya standartlarına uyğun formalaşdırmaq, kapitalın qorunması haqqında
ikitərəfli sazişlərdən istifadə etmək, həmçinin xarici kapital axını ilə əlaqədar olaraq
hər bir ölkədə onun tənzimlənməsinin aşağıdakı metod və mexanizmlərinin milli
mənafelər baxımından səmərəli tətbiqini həyata keçirmək lazımdır: mənfəət və
kapitalın sərbəst köçürülməsinə icazə verilir və kapital üçün qüzəştlər verilir:
müvafiq qanunvericiliyin köməyilə xarici kapitalın prioritet istiqamətlərdə tətbiq
olunması həyata keçirilir.
Azərbaycan ilə Türkiyə arasında iqtisadi münasibətlərin araşdırılmasından bu
qənaətə gəlmək olar ki, xarici kapital digər ölkələrdə çıxarılan səhmlərin,
istiqrazların və başqa qiymətli kaqızların xarici kapital bazarından satın alınması
şəklində və ya xarici ölkələrdə zavod, fabrik və torpaq əldə edilməsi şəklində ola
bilər. Xarici kapital qoyuluşu qərarlarının səmərəli həyata keçirilməsi üçün bazar,
xammal, əmək resurslarının, texnoloji xüsüsiyyətlərin, inhisarçı strukturun
yaranması, lisenziya hüquqlarından gəlir əldə edilməsi kimi amilləri nəzərə almaq
lazımdır.
Azərbaycanın xarici ticarət əlaqələrinin inkişaf etdirilməsi üçün aşaqıdakı
məsələlərin həll edilməsi zəruridir:
- Beynəlxalq öhdəliklər də nəzərə alınmaqla Türkiyə ilə Azərbaycan və MDB
ölkələri arasında iqtisadi inteqrasiyanın qurulması, Azərbaycan ilə olan münasibətlərdə barter sistemindən səmərəli xarici ticarət vasitəsi kimi istifadə olunması;
- Daşınmada, gömrük və ticarət əlaqələrinə təsir edən sahələrdə yeni layihələrin işlənib hazırlanması;
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TÜRKİYƏNİN CƏNUBİ QAFQAZ ÖLKƏLƏRİ İLƏ HƏRBİ ƏMƏKDAŞLIĞI
Aybəniz RÜSTƏMOVA
Xülasə:Təqdim olunan məqalə Türkiyənin Cənubi Qafqazda Azərbaycan və Gürcüstanla
hərbi əməkdaşlığına həsr olunub. Məqsəd regionda sabitliyin və təhlükəsizliyin təmin
olunmasında üçtərəfli əməkdaşlığın yaratdığı imkanları öyrənmək və qiymətləndirməkdir.
Məqalədə Türkiyənin Cənubi Qafqazda strateji maraqları, Azərbaycan və Gürcüstanla
təhlükəsizlik və hərbi sahədə əməkdaşlığını zəruri edən şərtlər araşdırılır. Bu zaman hər üç
ölkə arasında siyasi, iqtisadi əlaqələr, strateji tərəfdaşlığın başlıca istiqamətləri öyrənilir.
Azərbaycan Respublikasının apardığı müstəqil enerji siyasəti nəticəsində regionda bahalı
neft-qaz və nəqliyyat layihələri həyata keçirilir. Eyni zamanda Azərbaycan və Gürcüstan
ərazi bütövlüyünün bərpası uğrunda mübarizə aparırlar. Münaqişələrin nizamlanması,
enerji layihələrinin və nəqliyyat dəhlizlərinin təhlükəsizliyinin təmin olunması bu dövlətlər
arasında koordinasiya olunmuş əməkdaşlığı tələb edir. Məqalədə Türkiyənin Azərbaycanla
və Gürcüstanla ikitərəfli və üçtərəfli hərbi əməkdaşlığı, NATO çərçivəsində çoxtərəfli
fəaliyyəti öyrənilir.
Açar Sözlər: Türkiyə-Azərbaycan hərbi təlimləri, strateji tərəfdaşlıq, “strateji dərinlik”
konsepsiyası, Cənub qaz dəhlizi

Military Cooperation Turkey with the South Caucasus Countries
Abstract:This article is devoted to the military cooperation with Turkey, Azerbaijan and
Georgia in the South Caucasus. The purpose of the article is to study and evaluate the possibility of trilateral cooperation in ensuring stability and security in the region. The paper
investigated the strategic interests of Turkey in the South Caucasus, the conditions that are
necessary for security and cooperation in the military sphere in Azerbaijan and Georgia.
Including studied political and economic relations, the main directions of the strategic partnership between the three countries. As a result of an independent energy policy of the
Republic of Azerbaijan in the region are implemented costly energy and transport projects.
At the same time, Azerbaijan and Georgia is fighting for the restoration of territorial integrity. Conflict resolution, security, energy projects and transport corridors requires coordination and cooperation between the two countries. This article examines the bilateral military relations between Turkey and Azerbaijan and Georgia and trilateral military cooperation with NATO.
Keywords: Turkish-Azerbaijani military exercises, strategic partnership, the concept of
"strategic depth," Southern Gas Corridor

Giriş
Türkiyənin Cənubi Qafqaz regionu ilə münasibətlərinin böyük tarixi keçmişi var.
Bu münasibətlər tarixin müxtəlif dönəmlərində bu və ya digər sınaqlara məruz qalsa da
siyasi, iqtisadi, dini, mədəni, etnik və tarixi bağlılıq bu ölkələr arasında əməkdaşlığı zəruri
və aktual edir. Regionla Türkiyənin münasibətləri soyuq müharibə dövrünün başa
çatmasından sonra yeni forma və məzmunda bərpa olundu. Türkiyə region dövlətləri ilə,
hal-hazırda Azərbaycan və Gürcüstanla yüksək səviyyədə əməkdaşlıq qurmuşdur. Üç
ölkə arasında əlaqələr müxtəlif sahələri əhatə edir. Xüsusilə hərbi-siyasi sahədə
əməkdaşlıq son illərdə yüksək səviyyədə davam edir. Hər üç ölkənin qarşılıqlı
münasibətlərində, regional siyasətdə bir sıra ziddiyyətli məqamların olmasına
baxmayaraq, bu, xalqlar arasında başlıca maraqlara zərər vura bilməmişdir. Türkiyənin
Cənubi Qafqaz ölkələri ilə əməkdaşlığı Azərbaycan və Gürcüstanla yanaşı, eləcə də
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işğalçı siyasət yürüdən və bu səbəbdən regionda həyata keçirilən mühüm iqtisadi
layihələrdən kənar qalan Ermənistan üçün də çoх əhəmiyyətlidir. Türkiyə Cənubi
Qafqazda bütün sahələrdə əməkdaşlığı dərinləşdirməklə, region xalqları arasında
əlaqələndirici həlqə rolunu oynayır və regionun gələcəyi bu və ya digər dərəcədə Türkiyə
ilə əməkdaşlığın səviyyəsindən çox asılıdır.
1.Türkiyənin Regionda Hərbi və Hərbi-Texniki Əməkdaşlığını Zəruri Edən
Şərtlər
Soyuq müharibə dövrünün başa çatmasından sonra Cənubi Qafqazda Türkiyənin
Azərbaycan və Gürcüstanla hərbi və hərbi-texniki sahədə əməkdaşlığını zəruri edən bir
sıra şərtlər meydana gəldi. Əvvəla Türkiyə regionda gənc qonşu dövlətlərin simasında
özünə yeni tərəfdaşlar qazanmaq, bölgədə nüfuzunu gücləndirmək, hərtərəfli siyasi,
iqtisadi və d. sahələrdə əlaqələr yaratmaq niyyətində idi. Digər tərəfdən Cənubi Qafqaz
dövlətlərinin Avro-Atlantik strukturlara inteqrasiyaya can atdığı bir vaxtda Türkiyə bu
stukturların üzvü olan yeganə qonşu dövlət kimi öz təcrübəsini paylaşmağa hazır
olduğunu nümayiş etdirdi. Eyni zamanda Türkiyə regionda meydana çıxan münaqişlərin
yayılmasının qarşısını almaq, onları dinc siyasi vasitələrlə nizamlamaq, sabit əməkdaşlıq
mühitini yaratmaqda maraqlı tərəf kimi çıxış edirdi. Gənc dövlətlərin müstəqil iqtisadi
siyasəti, nəhəng enerji layihələri, yeni kommunikasiya xəttlərinin çəkilməsinə böyük
məbləğdə yerli və xarici kapitalın cəlb olunması, hərbi-siyasi sahədə yeni oxların
meydana gəlməsi regionu müxtəlif siyasi güclərin və maraqların kəsişdiyi bir məkana
çevrirdi. Belə bir şəraitdə Türkiyə regionun etibarlı tarixi qonşusu və tərəfdaşı kimi
fəaliyyətini gücləndirdi. Ə.Davudoğlunun 2001-ci ildə dərc etdirdiyi kitabında əksini
tapan “strateji dərinlik” konsepsiyasını bir növ müasir Türkiyənin xarici siyasət
konsepsiyası da hesab edirlər. Burada Qafqaza xüsusi əhəmiyyət verilir və Türkiyənin
qonşularla heç bir problemin olmaması prinsipi irəli sürülür, eyni zamanda onun regional
münaqişələrin həllində həlledici, hakim və barışdırıcı rol oynamağa imkan verə biləcək
qədər iştirakı nəzərdə tutulur (Тарасов Станислав: 21.05.2014).
Türkiyənin Azərbaycanla əməkdaşlığının mühüm sahələrindən birini enerji
sahəsində əməkdaşlıq təşkil edir. 1994-cü il sentyabrın 20-də Bakıda “Azəri”, “Çıraq”,
“Günəşli” yataqlarının işlənilməsi və məhsulun pay bölgüsü haqqında “Əsrin müqaviləsi”
imzalandı. Müqavilədə 8 ölkədən 13 şirkət iştirak edirdi ki, onların da arasında Türkiyə
“Türkiyə petrolları” şirkəti ilə təmsil olunurdu. Bu müqavilə sonradan 19 ölkəni təmsil
edən 41 neft şirkəti ilə daha 26 sazişin imzalanmasına yol açdı (president.az: 06.02.2017).
2006-cı ildə 13 iyulda Aralıq dənizinin Türkiyə sahilindəki Ceyhan terminalında BakıTbilisi-Ceyhan neft ixracı boru kəməri işə salındı. 1999-cu ildə Şahdəniz qaz-kondensat
yatağının aşkar edilməsi Azərbaycanla Türkiyə arasında qaz sahəsində əməkdaşlığın
qurulmasına zəmin yaratdı. 2001-ci ildə martın 12-də prezident Heydər Əliyevin
Türkiyəyə rəsmi səfəri zamanı "Azərbaycanın təbii qazının Türkiyə Respublikasına
tədarük edilməsinə dair Azərbaycan və Türkiyə Respublikaları arasında təbii qazın satışı
və alışı haqqında müqavilə" imzalandı. 2007-ci ilin yanvar ayında Bakı-Tbilisi-Ərzurum
qaz kəməri istismara verildi (lib.aliyevheritage.org/:30.01.2017).
Azərbaycan qazının Avropaya nəqli istiqamətində (Nabucco qaz layihəsi baş
tutmadıqdan sonra) ən etibarlı yol Trans Anadolu qaz kəməri (TANAP) marşrutu seçildi.
“Cənub qaz dəhlizi” (TANAP və TAP) “Bakı-Tbilisi-Ərzurum” qaz kəməri ilə yanaşı,
Xəzər regionundan 10 milyard kubmetr Azərbaycan qazını Gürcüstan və Türkiyə
vasitəsiylə Avropaya nəqlini nəzərdə tutur. 2011-ci ildə oktyabrın 25-də Türkiyənin İzmir
şəhərində Azərbaycan və Türkiyə hökumətləri arasında Azərbaycan Respublikasından
gələn təbii qazın Türkiyə Respublikasına satışı və Türkiyə Respublikasının ərazisi
vasitəsilə tranziti haqqında və təbii qazın Türkiyə Respublikasının ərazisindən nəql
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edilməsi üçün müstəqil boru kəmərinin inşasına dair saziş imzalandı. İ.Əliyevin “XXI
əsrin müqaviləsi” adlandırdığı bu müqavilə iki ölkə arasında mövcud olan enerji
siyasətini daha da dərinləşdirdi və bu sahədə yeni mərhələnin əsasını qoydu (Xəlilova
Ləman:12.11.2014). 2014-cü ildə sentyabrın 20-də Bakıda “Cənub qaz dəhlizinin”
təməlqoyma mərasimi keçirildi və 2015-ci ilin aprelində artıq Türkiyədən qazın
Avropaya nəqli üçün TANAP-ın tikintisinə başlanıldı. Layihənin əsas iştirakçıları
Azərbaycanın Dövlət Neft Şirkəti (ARDNŞ-58%), Türkiyənin BOTAS firması (30%) və
BP (12%)-dir. Bu qaz layihəsinə qoyulan investisiyaların 45 milyard dollar olduğu
bildirilir (bbc.com/:20.09.2014). TANAP layihəsinin reallaşması üçün ARDNŞ-in
Türkiyəyə yatırdığı investisiyaların həcmi isə 17 milyard dollar təşkil edir (musavat.com:
02.02.2017).
Neft-qaz layihələri ilə yanaşı nəqliyyat sahəsində də birgə əməkdaşlıq yüksək
səviyyədə davam etdirilir. 2005-ci il mayın 25-də Bakı-Tbilisi-Ceyhan əsas ixrac boru
kəmərinin Azərbaycan hissəsinin açılışında prezidentlər İ.Əliyev, M.Saakaşvili və
Ə.N.Sezər Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyə respublikaları arasında Bakı-Tbilisi-Qars
birləşdirici dəmir yolu xətti layihəsi haqqında Bəyannamə imzaladılar. 2007-ci ildə
fevralın 7-də İ.Əliyevin Gürcüstana işgüzar səfəri zamanı R.T.Ərdoğanın "Dəmir İpək
yolu" adlandırdığı dəmir yolunun tikintisinə başlamaq haqda saziş bağlandı (ady.az:
02.02.2017). Böyük zaman və maliyyə vəsaitinin sərf olunduğu Bakı-Tbilisi-Qars dəmir
yolu xəttinin region ölkələrinin tranzit potensialının artmasına, Avropaya inteqrasiya
proseslərinin sürətlənməsinə, Avropa Qonşuluq siyasəti çərçivəsində əməkdaşlığın daha
da inkişafına xidmət edəcəyi gözlənilir (Səfər Günel:06.08.2015).
Türkiyə Azərbaycanın həm də əsas ticarət və investisiya tərəfdaşıdır. 2002-2014cü illərdə iki ölkə arasında ticarət dövriyyəsi 8 dəfə artmış və 5,1 milyard dollar təşkil
etmişdir. 2015-ci ildə dünya iqtisadi böhranı səbəbindən ticarət dövriyyəsi əvvəlki illərlə
müqayisədə bir qədər zəiflədi. 2015-ci ildə Türkiyədən Azərbaycana ixracın həcmi 1,9
milyard dollar, idxalın həcmi 1,6 milyard dollar təşkil etmişdir. Azərbaycandan
Türkiyəyə idxalın 80%-ni təbii qaz təşkil edir (verelq.am/ru: 26.01.2017). 2016-cı ilin
sonları üçün Türkiyənin Azərbaycan iqtisadiyyatına qoyduğu sərmayə 10,1 milyard
dollara, o cümlədən qeyri-neft sektoruna qoyduğu sərmayə 2,6 milyard dollara çatdı.
Azərbaycan Türkiyə iqtisadiyyatına 7,9 milyard dollar investisiya qoyub və 2020-ci ilə
qədər bu vəsaitin 20 milyard dollara çatdırılması nəzərdə tutulur. Dövlət Gömrük
Komitəsinin məlumatına görə 2016-cı ilin yanvar-sentyabr aylarında Türkiyə ilə ticarət
dövriyyəsi 1,67 milyard dollar təşkil etmişdir, o cümlədən bu ölkəyə ixracın həcmi 842
milyon dollardan çox olmuşdur (verelq.am/ru:11.11.2016).
Türkiyənin Gürcüstanla da iqtisadi əlaqələri inkişaf etməkdədir. 2005-ci ildə
Türkiyənin bu ölkəyə yatırımları 125 milyon dollar olmuşdu. 2002-2008-ci illərdə iki
ölkə arasında ticarət dövriyyəsinin həcmi 240 milyondan 1 milyard dollara qədər artdı.
2007-ci ilin sonunda iki respublika arasında Azad ticarət sazişinin qüvvəyə minməsi
nəticəsində Türkiyə Gürcüstanın ən böyük ticarət tərəfdaşına çevrildi. Nəticədə 2011-ci
ildə ticarət dövriyyəsi 1,5 milyardı ötdü. Hesab edilir ki, Gürcüstanın hər hansı ikinci bir
dövlətlə belə iqtisadi əlaqələri yoxdur. 2000-2011-ci illərdə türk yatırımlarının həcmi 1,4
milyard dollardan çox oldu, bu isə ölkəyə birbaşa edilən investisiyaların 16%-ni təşkil
edirdi. 2015-ci ilin birinci yarısında iki ölkə arasında ticarət dövriyyəsi 755,7 milon
dollara çatdı (Аршакян, 2015: s.130). 2016-cı ilin iyulunda Türkiyə və Gürcüstan
arasında Yüksək Səviyyəli Strateji Əməkdaşlıq Şurası mexanizmi işə başladı (mfa.gov.tr:
05.02.2017).
2.Türkiyə-Azərbaycan Hərbi Əməkdaşlığı
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Türkiyə prеzidеnti Turqut Özalın 1992-ilin mayında Azərbaycana səfəri zamanı
imzalanmış Birgə bəyanatla iki ölkə arasında stratеji əməkdaşlığın əsasını qoyuldu
(Azərbaycan-Türkiyə, 1997: 35). Qarşılıqlı əlaqələrin əsas prinsiplərini və inkişaf
pеrspеktivlərini müəyyən еdən bu sənəd hərbi sahədə də əməkdaşlığın qurulmasına zəmin
yaratdı. 1992-ildə avqustun 11-də Ankarada hərbi təhsil sahəsində ikitərəfli sazişin
imzalanması ilə iki ölkə arasında hərbi sahədə əməkdaşlıq başladı (Чернявский С.И.,
2002: 228). “Azərbaycan hökuməti ilə Türkiyə hökuməti arasında hərbi sahədə elmi,
texniki və təlim-tədris üzrə əməkdaşlıq haqqında” Sazişin maddələrini icra etmək və daha
geniş tərkibdə təlim vermək məqsədilə Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin (SQ) zabit və gizir
heyəti Azərbaycana gəldi (Musayev Yəhya, 2011: 124).
DQ münaqişəsinin kəskin xarakter aldığı bir vaxtda Azərbaycanda Türkiyə ilə
birgə hərbi ittifaqın yaradılmasının mümkünlüyünə dair müxtəlif fikirlər irəli sürülürdü.
Türkiyə prеzidеnti Turqut Özal 1993-ilin aprеlində Azərbaycana səfəri zamanı хüsusi
olaraq qеyd еtdi ki, hərbi ittifaq bağlayıb məsələni zor gücünə həll еtmək mümkün dеyil.
Bu münaqişəni daha da gеnişləndirər, Yaхın və Orta Şərqdə böyük fəlakət doğura bilər.
Məsələ siyasi yolla həll olunmalıdır. Olunmazsa, biz onu Еrmənistanla Azərbaycan
arasında münaqişə kimi həll еtməliyik ki, böyük dövlətlər bu münaqişəyə qoşulub onu
daha da gеnişləndirməsinlər. Azərbaycan torpaqlarının işğalı qəbul еdilə bilməz. Türkiyə
Azərbaycanın yanındadır və ona köməyi artırır. Lakin Azərbaycan Еrmənistanla
münaqişəni həll еtmək üçün öz qüvvələrini mеydana gətirməlidir (Azərbaycan-Türkiyə,
1997: 53). Bu dövrdən еtibarən Türkiyənin Azərbaycan Ordusunun yaranması və
təkmilləşdirilməsi sahəsində Azərbaycanla ikitərəfli əməkdaşlığın əsası qoyuldu.
1994-ildə fevralın 9-da prеzidеnt Heydər Əliyеvin Türkiyəyə ilk rəsmi səfəri
gedişində “Azərbaycan Respublikası və Türkiyə Respublikası arasında dostluq və
hərtərəfli əməkdaşlığın inkişafı barədə Müqavilə” (bu müqavilə də daxil olmaqla daha 16
sənəd) imzalandı (Xalq qəzeti, 10 fevral1994). İki ölkə arasında strateji əməkdaşlığın
davamı olaraq 1996-ildə iyun ayında Azərbaycanla Türkiyə arasında hərbi əməkdaşlıq
haqqında müqavilə imzalandı (Зеркало, 17 март 2001). Türkiyə Azərbaycanın SQ-nin
maddi-tехniki bazasının yaradılmasında və hərbi sənayеnin planlı şəkildə inkişafında
yaхından iştirak еtməyə başladı. 1997-ildə may ayında Ankarada «Azərbaycan
Rеspublikası və Türkiyə Rеspublikası arasında stratеji əməkdaşlığın dərinləşdirilməsi
haqqında» Bəyannamə imzalandı və strateji tərəfdaşlıq münasibətlərinin gələcəkdə
yüksək səviyyədə davam etdirilməsi qərara alındı (Xalq qəzeti, 16 may 1997). 1998-ildə
iyunun 3-də Türkiyə SQ-nin Quru Qoşunları (QQ) komandanı ordu gеnеralı Hüsеyn
Kıvırıkoğlunun başçılıq еtdiyi nümayəndə hеyətinin Azərbaycana səfəri gedişində iki
ölkə arasında hərbi sahədə əməkdaşlığın gеnişləndirilməsi imkanları müzakirə olundu
(Azərbaycan-Türkiyə, 1997: 71).
Azərbaycan və Türkiyə hökumətləri arasında təmənnasız hərbi yardım haqqında
müqaviləyə əsasən 2000-ilin may-2001-ilin fеvral aylarında NATO-nun SNT
proqramında iştirakına sərf etmək məqsədilə Azərbaycan SQ-nə 6 milyon dollar
həcmində maliyyə yardımı еdildi (Xalq qəzeti, 1 mart 2001). Həmçinin Türkiyə Hərbi
Dəniz Qüvvələri (HDQ) Azərbaycan HDQ-nə bir ədəd patrul katеri də hədiyyə еtdi
(Azərbaycan-Türkiyə, 1997: 170). 2000-ildə sеntyabrın 21-də Türkiyə Müdafiə naziri
S.Çakmaqoğlunun Azərbaycana rəsmi səfəri zamanı «Türkiyə Respublikası hökuməti ilə
Azərbaycan Rеspublikası hökuməti arasında müdafiə sənayеsində əməkdaşlıq haqqında»
müqavilənin imzalanması hərbi-texniki sahədə əməkdaşlığa təkan verdi (Xalq qəzeti, 22
sentyabr 2000). Türkiyənin bilavasitə yardımı ilə Bakı Ali Ümumqoşun Komandirlər
Məktəbi tamamilə NATO standartlarına kеçdi. 2001-ci təhsil ilində artıq bu tədris
mərkəzinin müdavimləri Azərbaycan Ordusunun sıralarına çağırıldılar. Türkiyənin hərbi
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akadеmiyalarında da Azərbaycan Ordusu üçün gələcək zabit kadrlarının hazırlığına
başlanıldı (Azərbaycan-Türkiyə, 1997: 167).
Türkiyə-Azərbaycan hərbi əməkdaşlığının genişlənməsi, 2005-2007-ci illərdə
NATO ilə Fərdi Tərəfdaşlıq Əməliyyat Planı çərçivəsində əməkdaşlıq prosesi
Azərbaycan Ordusunda hərbi və müdafiə sahəsində islahatları və NATO standartlarının
tətbiqi proseslərini daha da sürətləndirdi. SQ-in QQ, HDQ və HHQ-nin ştat strukturu
2007-ci ildən NATO standartlarına uyğunlaşdırıldı, bütün təlimlər və hazırlıq proqramları
NATO sənədləri və prosedurları əsasında həyata keçirilməyə başladı (Abiyev Safar,
2009: 13). Hərbi təhsil müəssisələrində NATO standartlarının tətbiqinin daha da
gücləndirilməsi məqsədilə 2008-2013 illər ərzində Azərbaycanın NATO ilə birgə Təhsil
və Tədris üzrə Fəaliyyət Planı işlənildi və yerinə yetirildi (milaz.info: 20.12.2013).
Azərbaycan-NATO və Azərbaycan-Türkiyə hərbi əməkdaşlığı sülhyaratma
əməliyyatlarında da davam etdirildi. 1999-cu ildə iyulun 28-də Bakıda Azərbaycan və
Türkiyə hökumətləri arasında Kosovo Türk Görev Kuvveti tərkibində Kosovoya gedəcək
Azərbaycan taqımının fəaliyyətinə dair saziş əldə olundu (Sülh və təhlükəsizlik naminə,
1999: s.32). Azərbaycanın hərbi hissələri 1999-cu ildən 2008-ci ilədək NATO-nun
Kosovoda sülhyaratma əməliyyatlarında iştirak etdilər.
2010-cu il avqustun 16-da Türkiyə prezidenti Abdullah Gülün Azərbaycana rəsmi
səfəri zamanı “Azərbaycan Respublikası və Türkiyə Respublikası arasında strateji
tərəfdaşlıq və qarşılıqlı yardım haqqında” Müqavilə imzalandı. Müqavilənin 2-ci
maddəsinə əsasən, Tərəflərdən biri üçüncü dövlət və ya bir qrup dövlət tərəfindən silahlı
basqın və ya hərbi təcavüzə məruz qaldıqda, Tərəflər BMT Nizamnaməsinin 51-ci
maddəsi ilə tanınan fərdi və ya kollektiv özünü müdafiə hüququnun həyata keçirilməsi
üçün hərbi imkan və qüdrətlərindən istifadə etmək də daxil olmaqla, mövcud imkanları
çərçivəsində bütün zəruri tədbirlərin görülməsi məqsədi ilə bir-birinə qarşılıqlı yardım
göstərəcəkləri barədə razılığa gəldilər (Maddə:2, e-qanun.az: 25.01.2017). Tərəflər
müqavilənin 2-ci maddəsini rəhbər tutaraq, bir-birinə qarşılıqlı yardımın təmin edilməsi
üçün səylərin birləşdirilməsi və razılaşdırılmış tədbirlərin icrası məqsədi ilə müdafiə və
hərbi-texniki sahədə siyasətlərinin həyata keçirilməsində və silahlı qüvvələri arasındakı
əlaqələrin daha da gücləndirilməsində sıx əməkdaşlıq edəcəklərini razılaşdırdılar
(Maddə:3, e-qanun.az: 25.01.2017).
Strateji əməkdaşlıq səviyyəsində olan əlaqələrin daha da möhkəmlənməsini təmin
etmək məqsədilə 2010-cu ildə Türkdilli ölkələrin dövlət başçılarının İstanbul sammitində
Türkiyə-Azərbaycan Yüksək Səviyyəli Strateji Əməkdaşlıq Şurasının (YSSTŞ)
yaradılmasına dair ortaq fikir yarandı (Hulusi Kiliç, 2011: 12). Həmin ildə sentyabrın 15də İstanbulda “Azərbaycan Respublikası və Türkiyə Respublikası arasında Yüksək
Səviyyəli Strateji Əməkdaşlıq Şurasının qurulması haqqında Birgə Bəyannamə”
imzalandı (president.az: 26.01.2017) və yeni mərhələdə əməkdaşlığın ən yüksək
səviyyədə aparılmasını, istiqamətlərini və prioritetlərini müəyyən etdi. Belə bir
mexanizm əvvəllər Suriya, İordaniya, Livan, İraq, Rusiya və Yunanıstan kimi ölkələrlə
də yaradılmışdı və istər ikitərəfli, istərsə də regional əməkdaşlığın genişləndirilməsinə
nəzərəçarpacaq faydalar vermişdi (www.president.az: 26.01.2017). YSSTŞ-in ilk
toplantısı 2011-ci il oktyabrın 25-də dövlət və hökumət başçılarının iştirakı ilə İzmirdə
keçirildi. İki ölkədən 10 nazirin iştirak etdiyi toplantıda 20-yə yaxın sənəd imzalandı,
ikitərəfli əlaqələr geniş müzakirə olundu (Hulusi Kiliç, 2011:12). 2012-ci il sentyabrın
11-də Qəbələdə Şuranın ikinci iclasında müxtəlif sahələrdə əməkdaşlığa dair hər iki
dövlət üçün böyük əhəmiyyətə malik 7 protokol imzalandı. Yaxın beş ildə TANAP
layihəsinin icrasına nail olmaq, Azərbaycan qazının Türkiyə vasitəsilə Avropaya nəqli,
hərbi-texniki əməkdaşlıq məsələləri müzakirə edildi (ataturk.az: 26.12.2016).
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Yüksək səviyyədə strateji əməkdaşlıq münasibətlərinin qurulması ilə müdafiə və
hərbi sahədə əlaqələr yeni səviyyədə davam etdiridi. Türkiyə və Azərbaycan QQ
bölmələri arasında dostluq, əməkdaşlıq və birgə fəaliyyəti inkişaf etdirmək, qarşılıqlı
məlumat və təcrübəni paylaşmaq məqsədilə 2013-cü ildə iyunun 12-dən iyulun 28-dək
Bakı və Naxçıvanda Azərbaycan və Türkiyə SQ-nin ilk dəfə birgə taktiki təlimləri
keçirildi (az.azeridefence.com:13.07.2013). 2013-cü il iyulun 4-də Bakıda və 2013-cü il
iyulun 6-da Ankarada “Azərbaycan Respublikası hökuməti ilə Türkiyə Respublikası
hökuməti arasında təlimlərin icrasına və ev sahibi ölkənin dəstəyinə dair Anlaşma
Memorandumu” imzalandı (president.az/mobile:12.01.2017). Memorandum hər iki
ölkədə növbəli şəkildə hərbi təlimlərin keçirilməsi, təlimlərə ev sahibliyi edən ölkə və
şəxsi heyət göndərən ölkənin vəzifələrini əhatə edirdi (az.azeridefence.com:13.07.2013).
2014-cü ildə sentyabrın 13-dən 20-dək Azərbaycan Respublikası SQ-nin bütün qoşun
növlərinin, o cümlədən Türkiyə Respublikası SQ-nin hərbi hissələrinin cəlb olunduğu
“TurAz Qartalı” irimiqyaslı mərhələli əməliyyat-taktiki və komanda-qərargah təlimləri
keçirildi. Birinci mərhələdə kəşfiyyatın bütün növlərinin, xüsusi təyinatlı qüvvələrin,
HHQ, o cümlədən hava hücumundan müdafiə qoşunlarının qarşılıqlı fəaliyyəti və
uzlaşma məsələləri öyrənildi. İkinci mərhələdə QQ-nın birləşmə və hissələri müxtəlif
şəraitlərdə, o cümlədən dağlıq ərazidə hücum əməliyyatının təşkili və aparılması, taktiki
hava desantının, reyd və ön dəstələrin tətbiqi, əməliyyatların hərtərəfli təminatı üzrə
tapşırıqları yerinə yetirildi. Ali Baş Komandanın İlham Əliyevin şəxsi göstərişinə əsasən
təlimlər zamanı birləşmə və hissələrin səfərbərlik tapşırıqlarının yerinə yetirilməsi
səviyyəsinin yoxlanılması məqsədilə ehtiyatda olan 10 min nəfərədək hərbi vəzifəli təlim
toplanışına cəlb edildi. Döyüş hazırlığı çərçivəsində onlarla silah və hərbi texnikadan
istifadə qaydaları üzrə praktiki məşğələlər, döyüş atışları, mənəvi-psixoloji hazırlıq və
döyüş uzlaşması üzrə tədbirlər keçirildi. Üçüncü mərhələdə təlim mərkəzləri və
poliqonlarda motoatıcı və tank bölmələrinin, raket və artilleriya qurğularının, zenit-raket
komplekslərinin, döyüş təyyarə və helikopterlərinin döyüş atışları icra olundu, praktiki
raket buraxılışları və bombalama həyata keçirildi. Təlimlərə 30 min nəfərədək şəxsi
heyət, 250-dən artıq zirehli texnika, raket və artilleriya qoşunlarının 150-dən çox qurğusu,
HHQ-nin 20-dək təyyarəsi və 15 helikopteri, həmçinin qruplaşmanın havadan mühafizəsi
məqsədilə qoşunların hava hücumundan müdafiə bölmələri və müasir hava hücumundan
müdafiə kompleksləri ilə silahlanmış zenit-raket briqadaları cəlb edilmişdi
(news.milli.az: 20.09.2014).
Strateji Əməkdaşlıq Şurasının 2015-ci ilin yanvarında keçirilən dördüncü
iclasında siyasi sahədə Türkiyə ilə Azərbaycan arasında hər hansı bir problemin olmadığı,
hərbi
sahədə
əməkdaşlığın
inkişaf
etdiyi
bildirildi
(president.az/articles/14049:12.12.2016).Həmin ildə əldə olunmuş əməkdaşlıq planına
müvafiq qaydada mart ayının 2-dən aprelin 13-dək Konyada Azərbaycan və Türkiyə
HHQ-nin “TurAz Şahini 2015” birgə təlimləri keçirildi. Hər iki ölkənin pilotları birbirinin istifadəsində olan hərbi təyyarələri sınaqdan keçirdilər. Təlimlərdə Azərbaycan
HHQ-nin MiQ-29 qırıcı, Su-25 hücum və İl-76 hərbi-nəqliyyat təyyarəsi, Mi-17 döyüşnəqliyyat helikopterləri, Türkiyə HHQ-nin F-16, F-4E 2020, E-7T (HİK) təyyarələri, AS532, UH-1H helikopterləri iştirak edirdi (faktxeber.com: 01.04.2015). 2015-ci ilin
avqustun 22-dən sentyabrın 18-dək keçirilən növbəti “TurAz Qartalı-2015” birgə taktiki
təlimlərə Azərbaycan və Türkiyə HHQ-nin 200-dən çox şəxsi heyəti, 60-dan artıq pilotu
cəlb olunmuşdu (news.lent.az: 03.09.2015). 2016-cı ilin mart ayında (07-25 mart) Konya
şəhərində iki ölkənin HHQ-nin iştirakı ilə sayca ikinci “TurAz Şahini-2016” birgə taktikiuçuş təlimləri keçirildi (agxeber.com:09.03.2016). 2016-cı ilin 15 may tarixində Qəbələ
şəhərində Azərbaycan müdafiə naziri general-polkovnik Zakir Həsənovun Türkiyə milli
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müdafiə naziri İsmət Yılmaz ilə ikitərəfli formatda görüşündə hərbi təlimlər, regional
hərbi əməkdaşlıqla bağlı məsələlər müzakirə edildi (apa.az:15.05.2016). Elə bu tarixdə,
2016-cı ilin mayında Türkiyənin İzmir vilayətinin Səfərihisar rayonunda irimiqyaslı
“Efes-2016” hərbi təlimlərinə başlanıldı. Təlimlərdə 7500 hərbçi, o cümlədən Almaniya,
ABŞ, Azərbaycan, Böyük Britaniya, Qətər, Pakistan, Yaponiya və Səudiyyə
Ərəbistandan 900 xarici hərbçi iştirak edirdi. Təlim çəçivəsində ilk dəfə olaraq terrorist
elementlərin ləğvinə dair vəzifələr yerinə yetirldi. Təlimləri 79 ölkədən 255 müşahidəçi,
o cümlədən Azərbaycan Respublikasının müdafiə naziri Zakir Həsənov, Səudiyyə
Ərəbistanı SQ Baş Qərargah rəisi generl Əbdürrəhman Saleh əl-Bünyan, Qətərin SQ Baş
qərargah rəisi general-mayor Qənim bin Şahin Əl-Qənim, Ukraynanın SQ Baş Qərargah
rəisi Viktor Mujenko, Polşa SQ Baş Qərargah rəisinin müavini Anaton Vojtan, ABŞ-ın
Avropada QQ-nın komandanı Ben Hoces, Yaponiyanın QQ komandanı Kiyofumi İvata
və Pakistanın QQ-nın komandanı Rahil Şərif izləməyə gəlmişdi (newsturk.ru:
05.31.2016). Doqquz ölkənin birgə təlimlərində Azərbaycan Respublikası SQ-nin 30
hərbçisi iştirak edirdi (vesti.az: 30.05.2016).
Azərbaycan-Türkiyə hərbi əməkdaşlığı Yüksək Səviyyəli Hərbi Dialoq
çərçivəsində də davam etdirilir. 2007-ci ildən bəri ildə bir dəfə keçirilən AzərbaycanTürkiyə Yüksək Səviyyəli Hərbi Dialoqlarda siyasi-hərbi, maddi-texniki təminat və
müdafiə sənayesində əməkdaşlıq üzrə yardımçı işçi qruplarında əməkdaşlığın cari
vəziyyəti, regional təhlükəsizlik məsələləri nəzərdən keçirilir, qarşıda duran vəzifələrin
yerinə yetirilməsi üçün əsas fəaliyyət istiqamətləri müzakirə edilir.
3.Türkiyə-Gürcüstan Hərbi Əməkdaşlığı
Gürcüstanın Milli təhlükəsizlik Konsepsiyasında Türkiyə ilə əməkdaşlığa strateji
əhəmiyyət verilir. İki ölkə arasında müəyyən dövrlərdə bu və ya digər məsələlərə dair
fikir ayrılıqlarının olmasına baxmayaraq siyasi, iqtisadi, hərbi və d. sahələrdə qarşılıqlı
əməkdaşlıq davam etməkdədir. Regionda iri neft və qaz layihələrinin həyata
keçirilməsində Gürcüstanın tranzit ölkə kimi çıxış etməsi onun strateji rolunu artırmış,
Azərbaycanın və Türkiyənin regionda əsas tərəfdaşlarından birinə çevirmişdir.
Türkiyə və Gürcüstan arasında hərbi-texniki və hərbi-siyasi əməkdaşlığın yaranma
tarixi 1996-cı il aprelin 4-ü hesab edilir. Belə ki, bu tarixdə S.Dəmirəl və E.Şevarnadze
arasında imzalanan 10 sazişdən biri də hərbi sahədə əməkdaşlığa dair idi. Saziş Gürcüstan
HQ-nin öyrədilməsində Türkiyə təcrübəsindən istifadə edilməsini nəzərdə tuturdu. 2004cü ilədək Türkiyə hərbi əməkdaşlıq çərçivəsində Gürcüstana 37 milyon 400 min dollar
əvəzsiz yardım göstərdi (Аршакян, 2015: 131).
Hərbi əməkdaşlıq növbəti dövrdə də inkişaf etdirildi. Gürcüstan prezidenti
M.Saakaşvili Türkiyə ilə münasibətləri ölkənin xarici siyasətinin prioriteti kimi müəyyən
edirdi. 2004-cü ildə Türkiyə ikitərəfli hərbi əməkdaşlıq çərçivəsində Marneuli
aeroportunun 3 milyon dollara başa gələn yenidən qurulmasını başa çatdırdı və onu
Gürcüstan tərəfinə təhvil verdi. 2005-ci ilin noyabrında NATO standartlarına uyğun olan
və 3,5 min hərbçi üçün nəzərdə Senaki hərbi bazası açıldı. 2006-cı ilin iyulunda Qori
şəhərində yeni hərbi bazanın tikintisinə başlanıldı. Gürcüstanla hərbi-texniki əməkdaşlığı
davam etdirmək məqsədilə 2005-ci ildə iki ölkə arasında müqavilə imzalandı və bu
müqaviləyə müvafiq olaraq Ankara Gürcüstan SQ-nin yenidən qurulması üçün 1,55
milyon dollar ayırdı. 1998-ci ildən gürcü hərbçilərinin ilk dəstəsi Türkiyənin hərbi-təhsil
müəssisələrində hazırlıq keçməyə göndərildi və artıq 2006-cı ildə türk təlimatçılarının
hazırladığı gürcü hərbçilərinin sayı 911 nəfərə çatırdı. Hərbi sahədə əməkdaşlığın
inkişafına dair 2006-cı ilin fevralında imzalanmış protokola görə Türkiyə Gürcüstana 1,8
milyon dollar həcmində maddi-texniki yardım göstərməyi planladı. 2007-ci ilin
dekabrında imzalanmış protokola görə isə 125 milyon dollar yardım edildi. Birgə təlimlər
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keçirmək məqsədilə Türkiyə HDQ Batumi limanından istifadə etmək icazəsi aldı. Əldə
olunmuş sazişlər çərçivəsində 2008-ci ildə 11 apreldə "NCG ORUCREIS" (F-245) və
"TCG BOZC AADA" (F-500) türk hərbi gəmiləri Batumi limanına gəldilər və
Gürcüstanın “İveriya” və “Mestiya” hərbi gəmiləri ilə birgə hərbi təlimlər keçdilər. Açıq
mənbələrdən alınan məlumatlara görə 1997-2008-ci illərdə Türkiyənin Gürcüstanın güc
strukturlarına təmənnasız yardımlarının ümumi həcmi 45 milyon dollar təşkil edirdi
(Аршакян, 2015: 133).
Türkiyənin Gürcüstan və NATO arasında vasitəçi kimi çıxış etməsi Gürcüstan
hərbi hissələrinin NATO standartlarına əsasən qurulmasında böyük rol oynadı. 2007-ci
ilin 23 avqustunda Gürcüstan NATO çərçivəsində məlumatların mübadilə sisteminə
qoşuldu. Elə həmin ilin dekabrında Türkiyə, Gürcüstan və NATO Ali Baş Komandanlıq
Qərargahı arasında xüsusi memorandum imzalandı. Rusiyalı hərbi ekspert və analitik
V.Şerbakov Gürcüstana edilən hərbi və hərbi-texniki yardımları nəzərə alaraq Türkiyəni
hərbi-texniki sahədə Gürcüstanın ABŞ-dan sonra ikinci tərəfdaşı hesab edir (Аршакян,
2015: 134). İki ölkənin hərbi əməkdaşlığı NATO-nun sülhyaratma əməliyyatları
çərçivəsində də davam etdirildi. 1999-cu ildə Gürcüstanın 34 nəfərdən ibarət ilk
sülhməramlı qüvvələri Türkiyə batalyonun tərkibində Kosovoda hərbi xidmətə başladılar
(kavkasia.net:16.12.2011). 2007-ci ildə yanvarın 10-da Gürcüstan Müdafiə Nazirliyinin
3-cü piyada briqadasının 31-ci batalyonun 34 hərbi qulluqçusu Türkiyə SQ-nin 28-ci
motorlu briqadasında ikihəftəlik xüsusi hazırlıq keçdikdən sonra yanvarın 24-dən
Kosovoda Mamuşa kəndində Türkiyə sülhməramlılarının tərkibində xidməti davam
etdirdilər (nregion.com: 10.01.2007). 2014-cü ilin yanvarın 20-də Gürcüstanın yeni
seçilmiş prezidenti Georgi Marqvelaşvilinin ilk rəsmi səfərini Türkiyəyə etməsi hazırkı
mərhələdə də iki ölkə arasında münasibətlərin yüksək səviyyədə olduğunu sübut edir.
4.Azərbaycan-Gürcüstan-Türkiyə Hərbi Əməkdaşlığı
Azərbaycan nefti və qazının Türkiyəyə və oradan Avropaya və dünya bazarlarına
çıxarılmasında tranzit ölkə kimi Gürcüstanın əhəmiyyətinin artması, o cümlədən neft-qaz
kəmərlərinin təhlükəsizliyinin təmin olunması, regional təhlükəsizlik, siyasi, iqtisadi
məsələlərdə koordinasiya olunmuş əməkdaşlığı tələb edir. 2007-ci ildə Gürcüstanda
Azərbaycan prezidenti İ.Əliyev, Gürcüstan prezidenti M.Saakaşvili və Türkiyənin baş
naziri R.T.Ərdoğan arasında üçtərəfli formatda ilk görüş baş tutdu. Xarici işlər, müdafiə,
gömrük, fövqəladə hallar nazirlərinin üçtərəfli formatda görüşləri 2012-ci ilin iyununda
və 2013-cü ilin martında da davam etdirildi (rbc.ru: 16.05.2016). Görüşlər nəticəsində
regional əməkdaşlığın əsasını qoyan bir sıra sənədlər imzalandı.
2014-cü ildə avqustun 19-da Naxçıvan şəhərində Azərbaycan, Gürcüstan və
Türkiyənin müdafiə nazirlərinin üçtərəfli formatda görüşü keçirildi. Görüşdə regionda
cərəyan edən hərbi-siyasi vəziyyət, təhlükəsizlik məsələləri müzakirə olundu. Bu
formatda danışıqların genişləndirilməsi və müdafiə nazirlərinin üçtərəfli görüşlərinin hər
il növbə ilə altı aydan bir hər üç ölkədə keçirilməsi, əməkdaşlıq prosesinin müzakirə
edilməsi və gələcək perspektivlərin müəyyənləşdirilməsi barədə qərar qəbul edildi. SQin döyüş qabiliyyətinin artırılması və qarşılıqlı əməliyyat uyarlığının əldə edilməsi
məqsədilə üçtərəfli birgə təlimlərin, birgə seminar və konfransların keçirilməsi, hərbi
təhsil və hərbi-texniki sahələrdə əməkdaşlığın üçtərəfli formatda təşkili, neft və qaz boru
kəmərlərinin mühafizəsi üzrə üçtərəfli təlimlərin keçirilməsi, əməkdaşlıq sahələrinin
genişləndirilməsi üçün üç ölkə mütəxəssislərinin ekspert görüşlərinin təşkil edilməsi
nəzərdə tutuldu (mod.gov.az: 19.08.2014). Bu razılaşmanın davamı olaraq 2015-ci ildə
mayın 31-dən iyunun 10-dək Türkiyədə üç ölkənin SQ-nin xüsusi təyinatlılarının iştirakı
ilə əməliyyat bacarıqlarını inkişaf etdirmək, qarşılıqlı bilik və təcrübə mübadiləsi
aparmaq məqsədilə birgə hərbi təlimlər keçirildi (kaspi.az: 01.06.2015).
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2016-cı ildə mayın 15-də Qəbələdə müdafiə nazirlərinin (Zakir Həsənov, Tinatin
Xidaşeli, İsmət Yılmaz) növbəti üçtərəfli formatda görüşündə üç ölkənin SQ-nin döyüş
qabiliyyətinin artırılması və hərbi təlim-təhsil sahəsində əməkdaşlığın üçtərəfli formatda
təşkili, o cümlədən neft və qaz boru kəmərlərinin mühafizəsi üzrə üçtərəfli təlimlərin daha
da təkmilləşdirilməsi məqsədəuyğun hesab olundu (rbc.ru: 16.05.2016). Regionda
cərəyan edən hərbi-siyasi vəziyyət və təhlükəsizlik məsələləri ətrafında fikir mübadiləsi
aparıldı, bölgədə sabitliyin təmin edilməsi yolları araşdırıldı, Ermənistan-Azərbaycan,
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması ilə bağlı, qlobal baxımdan sabitlik
məsələləri müzakirə edildi. Qərara gəlindi ki, müdafiə sahəsində üçtərəfli Anlaşma
Memorandumu imzalansın. Belə bir sənədin imzalanması üçtərəfli hərbi əməkdaşlığın
hüquqi bazasının əsasını təşkil edəcək. Bu isə öz növbəsində üçtərəfli fəaliyyətin yeni
mərhələyə keçməsinə zəmin yaradacaqdır (mod.gov.az: 15.05.2016).
Nəticə
Türkiyənin Cənubi Qafqaz ölkələri ilə hərbi əməkdaşlığı Azərbaycan və
Gürcüstanın milli ordu quruculuğunda və NATO ilə birgə əməkdaşlığın inkişafında
mühüm rol oynayır. Bu əməkdaşlıq regionun gələcək sabitliyinin qorunmasında,
dövlətlərin ərazi bütövlüyünün və təhlükəsizliyinin təmin olunmasında ölkələrin müdafiə
qabiliyyətini gücləndirir və onları digər dövlətlərin siyasi, iqtisadi və hərbi asılılığından
azad edir. Əlaqələndirilmiş hərbi əməkdaşlıq eyni zamanda gələcəkdə yarana biləcək
təhdidlərin qarşısının alınmasında birgə fəaliyyətdə uyarlılığın təmin olunması
baxımından da çox əhəmiyyətlidir. Türkiyə SQ ilə ikitərəfli və NATO çərçivəsində
çoxtərəfli hərbi əməkdaşlıq Azərbaycana və Gürcüstana NATO, BMT bayrağı altında
keçirilən çoxmillətli sülhyaratma əməliyyatlarında etibarlı və keyfiyyətli tərəfdaş kimi
çıxış etməyə imkan yaratmışdır.
Bununla belə Türkiyənin regionda hərbi əməkdaşlığı Azərbaycan və ya
Gürcüstanla hərbi ittifaqın qurulması anlamına gəlmir. Hər üç ölkə arasında əməkdaşlıq
strateji əhəmiyyət daşısa da Türkiyə regionda nə Azərbaycanla, nə də Gürcüstanla hərbi
ittifaq bağlamamışdır. Regionda Türkiyə hərbi bazaları yoxdur və yaxın gələcəkdə də
qurulacağı gözlənilmir (bizimyol: 29.07.2016). Bəzi siyasi və hərbi ekspertlər hesab
edirlər ki, hərbi-texniki sahədə əməkdaşlığa baxmayaraq Dağlıq Qarabağ müharibəsində
belə Azərbaycan Türkiyə istehsalı silahlardan istifadə etmir. Məsələn, Qafqaz məsələləri
üzrə ekspert Mamuka Areşidzeyə görə bu əməkdaşlıq münaqişələrin həllinə yönəlməyib
və hər üç ölkədə və bölgədə yaranan müxtəlif təhlükələri süzgəcdən keçirmək üçündür
(palitranews.az: 08.11.2016). Regionda hərbi əməkdaşlığın bu şəkildə qurulması
Azərbaycanın və Gürcüstanın təhlükəsizliyinə ciddi təminat vermir. Rusiyanın regionda
hərbi üstünlüyü və təcavüzkar Ermənistanla hərbi-siyasi ittifaqı bu respublikaların
təhlükəsizliyi üçün real təhdidlər yaratmaqda davam edir.
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TERRORİZM VƏ QARŞISININ ALINMASI YOLLARI
Aygün MİRİYEVA
Xülasə: Qloballaşan dünyanı narahat edən əsas problemlərdən biri də terror təhlükəsidir.
Təəssüflər olsun ki, bir çox beynəlxalq təşkilatların və lider dünya dövlətlərinin birgə
mübarizəsinə baxmayaraq terrorizm təhlükəsi hələ də tamamilə aradan qaldırılmayıb. Əsas
məqsəd terrorizmin geniş miqyas almasının qarşısını almaqdır.Məqalədə beynəlxalq
terrorizmlə mübarizə ilə yanaşı “böyük ermənistan” yaratmaq məqsədilə Türkiyə və
Azərbaycana qarşı yönəlmiş erməni terrorizminə də toxunulub.
Açar Sözlər : Beynəlxalq məhkəmə, hüquqi sənədlər, cinayət, əməkdaşlıq
Terrorism and the Ways to Prevent It
Abstract:One of the main problems that concern the globalized world is terrorism
.Unfortunately, many international organizations and leading countries of the world, despite
the struggle with the threat of terrorism is still completely eliminated. The main goal is to
prevent a large-scale involvement of terrorism.İn this article along with the problem of the
international fight against terrorism also adresseses the problem of the Armenia terrorism
directed against Turkey and Azerbaijan in order to create “Great Armenia”.
Keywords:The international court,legal documents, criminal,cooperation
Giriş
2000-ci il 6-8 sentyabr tarixlərində Nyu Yorkda 192 ölkənin iştirakı ilə keçirilmiş minilliyin
sammitində qəbul olunmuş bəyannamədə beynəlxalq terrorizmlə bağlı cinayətlərə qarşı
mübarizənin vacibliyi öz əskini tapmışdır. Sözügedən sənəddə, beynəlxalq ictimaiyyətin bu bəlaya
qətiyyət nümayiş etdirməsi, dövlətin beynəlxalq terrorizmə qarşı mübarizədəki fəaliyyətlərinin
razılaşdırılması əks olunmuşdur. Hal-hazırda Birləşmiş Millətlər Təşkilatı (BMT) beynəxlaq
terrorçuluğun qarşısının alınması itiqamətində planlı və kompleks şəkildə tədbirlər həyata
keçirməkdədir. Bu məqsədlə 1998-ci ildə BMT-nin tərkibində Beynəlxalq məhkəmə yaradılmışdır.
Beynəlxalq məhkəmənin fəaliyyətinin əsas iqtiamətlərindən biri də beynəlxalq terrorçuluqla bağlı
cinayətlərə hüquqi qiymətin verilməsidir.
1. Terrorizmə Qarşı Birgə Mübarizə
Terroçuluğun genişlənməsinə əngəl törətmək və ona qarşı müvəffəqiyyətli mübarizə
aparmaq üçün mühim şərtlərdən biri də bu sahədə milli qanunvericiliyin beynəlxalq standartlara
uyğunlaşdırılmasıdır. Bu sahədə müvafiq dəyişikliklər, əlavələr birinci növbədə cinayət
qanunlarında həyata keçirilməlidir.
Beynəlxalq Cinayət olan beynəlxalq terrorçuluğa qarşı dünya birliyi beynəlxalq hüquq
normaları çərçivəsində insan hüquq və azadlıqlarına xələl gətirmədən mübarizə aparmaq
gücündədir. Beynəlxalq terrorizmə qarşı mübarizə dünya ictimaiyyətindən siyasi, iqtisadi, hüquqi
diplomatik və hərbi səyləri də daxil olmaqla bu problemə kompleks yanaşmanı tələb edir. Bu
Mübarizədə beynəlxalq terrorçuluğun narkotik vasitələrin yayılması, silah-sursatın,kimyəvi bioloji
və digər materialların qanunsuz dövriyyəsi, çirkli pulların yuyulması ilə məşğul olan trasnmilli
mütəşəkkil cinayətkar qruplarla sıx əlaqədə olması faktorları da nəzərə alınmalıdır.
Bəşəriyyətin bəlası terrorizmə qarşı mübarizə probleminin həlində beynəlxalq hüquq
normalarına gəldikdə isə qeyd etmək lazımdır ki, antiterror aksiyaları ilə əlaqədar konkret
vəziyyətlərə aid fəaliyyətlər beynəlxalq hüquqla reqlamentləşdirilmir.
Terrorçuluğa qarşı mübarizənin texnologiya və taktikasına gəldikdə isə qeyd etmək
lazımdır ki, hər bir antiterror xidməti üçün bunlar onun özünəməxsus olan qaydalarıdır. Həm də bu
taktika və texnologiyalar hər bir xüsusi xidmət orqanı tərəfindən çoxillik praktiki fəaliyyət
nəticəsində işlənilmiş olur və gizli saxlanılır, heç vaxt açılıb söylənilmir.
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Müasir dövrdə terroçuluqla məşğul olan sosial birliklərdən və ayrı-ayrı şəxslərdən
cəmiyyətə və dövlətlərə ciddi təhlükələr mövcuddur. Bu günkü gündə terrorçuluqla mübarizədə
mühim məsələlərdən biri də ondan ibarətdir ki, terror təhlükəsi və real terrora məruz qalmış xarici
dövlətlərin bu sahədə təcrübəsi öyrənilməli və sonradan cəmiyyətin xeyrinə istifadə olunmalıdır.
Bu sahədə əsas fəaliyyət istiqamətləri hüquqi bazanın təkmilləşdirilməsinə, müvafiq orqanları
arasında qarşılıqlı əlaqənin güclənməsinə, terror problemi ilə məşğul olan xüsusi dəstələrin
yaradılmasına xüsusi xidmət oraqnlarının şəxsi heyətinin texniki təminatının yaxşılaşdırılmasına
yönəldilməlidir.
Demək olar ki, terorçuluğa qarşı çoxtərəfli əməkdaşlıq sistemi əsasən son 50 ildə
formalaşmışdır. Qlobal səviyyədə o,terorçuluğun suda, quruda və havada təzahürlərinə qarşı
mübarizə sahəsində qəbul olunmuş universal Konvensiya və protokollar əsasənda BMT və onun
ixtisaslaşmış təşkilatlarının himayəsi altında keçirilir. Bu gün aşağıda qeyd olunan həmin
konvensiya və protokollar terrorçuluğa qarşı mübarizədə yeganə beynəlxalq hüquqi alətlər hesab
olunur:
1. Hava gəmilərinin göyərtələrində həyata keçirilən cinayətlər və digər aktlar barədə 14
sentyabr 1963-cü ildə Tokioda imzalanmış Konvensiya-171 dövlət iştirakçıdır.
2. Hava gəmilərinin qeyri-qanuni zəbt edilməsinə qarşı mübarizə haqqında Konvensiya-16
dekabr 1970-ci ildə imzalanmışdır, 174 dövlət iştirakçıdır.
3. Mülki aviasiyanın təhülkəsizliyinə qarşı yönəldilmiş qeyri-qanuni aktlara qarşı mübarizə
haqqında Konvensiya-23 sentyabr 1971-ci ildə Monrealda imzalanmışdır, 175 dövlət iştiakçıdır.
4. Beynəlxalq müdafiə hüququndan istifaə edən şəxslərə, o cümlədən diplomatik agentlərə
qarşı yönəldilmiş cinayətlərin qarşısının alınması və onların cəzalandırılması haqqında
Konvensiya,107 dövlət iştirakçıdır. 14 dekabr 1973-cü ildə qəbul olunmuşdur.
5. Girov götürülməsinə qarşı mübarizə haqqında Beynəlxalq Konvensiya 18dekabr 1979cu ildə qəbul olunmuşdur, 96 dövlət iştirakçıdır.
6. Nüvə materiallarının fiziki müdafiəsi haqqında Konvensiya, 3 mart 1980-ci ildə NyuYorkda imzalanmışdır, 68 dövlət iştirakçıdır.
7. Beynəlxalq mülki aviasiyaya xidmət göstərən hava limanlarında zor tətbiq etməyin qeyriqanuni aktlarla mübarizə haqqında Konvensiya-24 fevral 1988-ci ildə Monrealda imzalanmışdır,
107 dövlət iştirakçıdır.
8. Dəniz gəmiçiliyinin təhlükəsziliyinə qarşı yönəlmiş qeyri-qanuni aktlarla mübarizə
haqqında Konvensiya-10 mart 1988-ci ildə Romada imzalanmışdır, 52 dövlət iştirakçıdır.
9. Kontinetal şelfdə stasionar özüllərin təhlükəsizliyinə qarşı yönəldilmiş qeyri-qanuni
aktlar haqqında protokol-10 mart 1988-ci ildə Romada imzalanmışdır, 67 dövlət iştirakçıdır.
10. Tapılması məqsədiylə plastik partlayıcı maddələrin nişanlanması - 1 mart 1991-ci ildə
Monrealda imzalanmışdır, 67 dövlət iştirakçıdır.
11. Bomba terrorçuluğuna qarşı mübarizə haqqında beynəlxalq Konvensiya - 15 dekabr
1997-ci ildə qəbul olunmuşdur, 26 dövlət iştirakçısıdır.
12. Terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında Beynəlxalq Konvensiya
9 dekabr 1999-cu ildə Nyu-Yorkda imzalanmışdır.
13. Nüvə terrorçuluğu əməlləri ilə mübarizə haqqında Beynəlxalq Konvensiya - Baş
Assambleya tərəfindən 15 aprel 2005-ci ildə qəbul olunmuşdur.
14. “ Terrorçuluğun qarşısının alınması və cəzalandırılması haqqında” Konvensiya (Amerika Dövlətləri Təşkilatı), “Beynəlxalq terrorçuluğun ləğv olunması tədbirləri haqqında”
Bəyannamə (Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Assambleyasi 1994)
15. “Birləşmiş Millətlər Təşkilatının qlobal əks terror strategiyası“ (Birləşmiş Millətlər
Təşkilatının Baş Assambleyası 19 sentyabr 2006-ci ildə imzalanmışdır, 192 dövlət iştirakçısıdır.
Azərbaycan Respublikası bu müqavilələrdən ilk 13-nün birbaşa iştirakçısıdır. Eyni
zamanda Azərbaycan Respublikası beynəlxalq terrorizmə qarşı mübarizənin hüquqi tənzimlənməsi
istiqamətində mühim addımlar atmışdır. Belə ki, ölkəmiz terrorizmə qarşı bir çox beynəlxalq
müqavilənin iştirakçısıdır. Azərbaycan Avropa Şurasının “Ekstradisiya haqqında” 1957-ci il tarixli
konvensiyanı və onun iki əlavə protokolunu,” Terrorizmlə mübarizə haqqında” 1977-ci il
konveniyasını, “Cinayət fəaliyyəti nəticəsində əldə edilmiş gəlirlərin təmizə çıxarılması, aşkar
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edilməsi, alınması və müsadirə edilməsi haqqında 1972-ci il konvensiyası və digər çox mühim
konvensiyalara qoşulmuşdur. Həmçinin:
1. ”Terrorizmin qarşısının alınması” haqqında Avropa Konvensiyasının təsdiq edilməsi
barədə 5 dekbar 2003-cü il tarixli ;
2. ”Ekstradisiya haqqında” Avropa Konvensiyasının dəyişikliklər əlavə edilməsi barədə
Protokolun təsdiq edilməsi haqqında 22 fevral 2008-ci il tarixli;
3. ”Kibercinayətkarlıq haqqında” konvensiyanın təsdiq edilməsi barədə 30 sentyabr 2009
cu il tarixli qanunlar və digərləri də bu qəbildəndir.
Terrora qarşı mübarizədə bir çox qərb dövlətlərinin siyasəti bir çox prinsiplərə söykənir:
terorçuluqla məşğul olan dövlətlərə heç bir yardım göstərilməməli, terrorçulara heç vaxt güzəşt
edilməməli,terrorçuları cəzalandırmaq üçün qüvvə və vasitələrdən tam istifadə olunmalı,həmçinin
hərbi gücdən istifadə etməklə digər dövlətlərə yardım göstərilməlidir.
Terrora qarşı mübarizədə digər şərtlərlə yanaşı mühim əhəmiyyət kəsb edən məsələlər həm
də qətiyyət, terrora qarşı cavab kimi adekvat hərəkətlərin amansızlığı və texniki cəhətdən yaxşı
təchiz olunmuş və təlim görmüş xüsusi təyiantların olması, eləcə də ölkə rəhbərliyinin qətiyyətli
hərəkətidir.
Terrorizmlə mübarizədə bunlarla yanaşı, inzibati üsullardan da istifadə edilməsi zəruridir.
Kifayət qədər ciddi səbəblərin olub-olmamasından asılı olmayaraq ,hər dövrdə müxtəlif mövzuları
sui-istifadə edərək terrorzimi alət etmək istəyənlər tapılır. Belə halların qarşısını almaq üçün dini
imkanlardan geniş istifadə olunmalıdır. Terrorizmin maliyyə qaynaqları ,təbliğat mexanizmi ,silah
gücü ,daxili və xarici əlaqələrin müəyyənləşdirilməsi, lazım gəldikdə isə güc tətbiq edilərək
zərərsizləşdirilməlidir.
Antiterror mübarizəsində böyük dövlətlərin fəaliyyətinə ayrıca toxunmaq lazımdır. Müasir
dünya siyasətini müəyyənləşdirən bu dövlətlərin terrorizmə qarşı mübarizədə iştirakçı antiterror
əməliyyatlarına xüsusi dəstək verir . 2001-ci il 11 sentyabr terror aktlarından sonra dünya birdənbirə vahid mərkəzdən idarə olunan beynəlxalq terrorizmin gücü qarşısında aciz qaldığını hiss etdi
və ona qarşı mübarizədə iki xətt götürdü: beynəlxalq terrorizmə qarşı hüquqi bazanın
yaradlması,praktiki fəaliyyətin ümümplanet miqyası alması. Ümumplanet miqyasında həyata
keçirilən bu mübarizə istiqamətində dövlətlər mühim rol oynayırlar. Rusiya Federasiyasında
“Terrorizmlə mübarizə haqqında” 1998-ci il 25 iyul tarixli qanun qəbul edilib. 2001-ci il yanvar
ayında isə Rusiya “ bomba terroizmi ilə mübarizə haqqında” beynəlxalq konvesniyanı
imzalamışdır. Rusiya artıq “Terrorizmlə mübarizə haqqında “ qəbul etdiyi qanunda şəxslər və
təşkilatlara qarşı təkcə Böyük Britaniyada yox ,onun hüdudları xaricində də törətdiklər terror
aktlarına qarşı da mübarizə aparılması nəzərdə tutulmuşdur. 2001-ci il 11 sentyabr terror aktından
sonra Avropa İttifaqı beynəlxalq terrozimlə mübarizə proqramı hazırlamış, sənəd 2001-ci il
oktyabrın 19-da Avropa İttifaqının dövlət və hökümət başçılarının sammitində təsdqilənmişdi.
Proqram antiterror cəbhəsində qüvvələrin səfərbərliyə alınması baxımından mühim əhəmiyyət kəsb
edir.
ABŞ-Antiterror kompaniyasının təşkilatçısı kimi çoxsaylı proqramların reallaşdırılması
üçün konkret işlər görür. Ötən yüzilliyin 80-ci illərinin sonu ,90-cı illərin əvvələrində qəbul edilmiş
Vaşinqton, Kartoxen və Monaqya protokolları təkcə beynəlxalq münasibətlərdə güc tətbiq
edilməsinə qarşı yox, həm də terroçuluğa qarşı istiqamətləndirilmişdir. ABŞ Dövlət
Departamentinin qəbul etdiyi “Terrozimə sədd” və “Terrozimlə mübarizədə yardım proqramı”
adını almış sənədlər terrorizmin maillələşdirilməsinə qarşı mübarizədən tutmuş,məqsədli kadr
hazırlığınadək bir çox məslələrə aydınlıq gətirmişdir. Hər iki proqram terrorizmlə bağlı
informasiyaya görə böyük pul mükafatlarının verilməsini də nəzərədə tuturdu.
ABŞ konqresinin ayrı-ayrı sənədləri, xüsusilə “Terrrorizmlə mübarizə və ölüm hökmü”,
“beynəlxalq cinayətkarlığa nəzarət aktı”, “Nam-Luqer - Domeniç proqramı”(müəlliflərin adları ilə)
və s. sənədlərdə beynəlxalq terrorizmə qarşı mübarizənin konkret sahələri, yolları və vəzifələri
müəyyənləşdirilirdi.
ABŞ konqresinin məlum faciədən on gün sonra - 21 sentyabr tarixində qəbul etdiyi “Hava
nəqliyyatının təhlükəsizliyi və sabitlik sistemi” aktı terror aktları nəticəsində ziyan çəkmiş
aviakompaniyalara kompenssasiyaların ayrılması, 18 sentyabr və 25 oktyabr 2001-ci il tarixli
qanunları isə terrorizmə qarşı mübarizənin konkret istiqamətlərini əks etdirirdi.
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Müasir müşahidələr, sosioloji tədqiqatlar və psixoloji analizlər göstərir ki, terrorizmə qarşı
mübarizədə terrorçu təşkilatların aşkarlanması və ləğv edilməsi ,hüquqi sənədlərin qəbulu,
terrorçunun fiziki cəhətdən məhv edilməsi terrorizmin aradan qaldrılması üçün kifayət deyildir.
Bunun üçün terroru doğuran şərait aradan qaldırılmalıdır. Belə şərait isə çoxsaylı faktorlarla yoxsulluqla, milli və dini ayrı-seçkiliklə, ərazi uğrunda mübarizə və s. faktorlarla sıx bağlıdır.
Keçən yüzilliyin sonlarında Afrika qitəsində yoxsulluq elə həddə çatmışdır ki, 1985-ci ildə BMT
bu qitəni fəlakət zonası elan etmiş və 20 illik dövr üçün qitənin ərzaq və sosial problemləriniin
qaydaya salınmasına 12 milyard dollar vəsait ayırmağı planlaşdırmışdır. Qloballaşma şəraitində
sərvətin və yoxsulluğun qütbləşməsi ,varlı “Şimal”la yoxsul “Cənub” arasında münasibətlərin
qarşıdruma səviyyəsinə yüksəlməsini şərtləndirəcək amillər sırasındadır Yoxsulluq amili inkişaf
etmiş ölkələrlə inkişaf etməkdə olan ölkələr arasında başlıca fərqə çevrildiyinə görə,terrorizmin
güclənməsinə, terrorçu təşkilatların yaranmasına və fəaliyyətinin genişlənməsinə ciddi təsir
göstərməkdədir.
Beynəlxalq terrorizmi doğuran faktorların içərisində təcavüzkar və qatı etnik separatizm
xüsusilə təhlükəlidir. Separatçı liderlərin gətirdikləri arqumentlərin “rəngarəngliyininə”
baxmayaraq dünya birliyinin üzvu olan hər hansı dövlətin yursdiksiyasında zorla qoparılan hissə
bütün hallarda tam nəzarətsiz qalır və beynəlxalq cinayətkarlığın başlıca məkanlarından birinə
çevrilir . Bunu Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı çoxsaylı faktlar əyani
şəkildə göstərir. Bu gün beynəlxalq təhlükəsizliyə başlıca təhlükə mənbəyinə çevrilən və “növ
mütxəlifliyi” ilə səciyyələnən beynəlxalq terrorizm dünya dövlətlərindən planetin ümümi bəlasında
çevrilmiş bu təhlükəyə qarşı birləşməyi tələb edir.
2. Erməni Terrorizmi Türkiyəyə Qarşı
Əminliklə deyə bilərik ki, beynəlxalq terrorizmin ən böyük tərkib hissəsi erməni
terrorizmidir. Özəlliklə Türkiyə vətəndaşları və azərbaycanlılar üçün ciddi təhlükə doğuran erməni
terrorizminə qarşı beynəlxlaq terrorizmlə mübarizə çərçivəsində elə də ciddi addımlar atılmamışdır.
Beynəlxalq terrorizm 2-ci əsrin 70-ci illərində formalaşsa da erməni terrorizmi beynəlxalq səciyyə
alana qədər lokal şəkildə hələ 19-cu əsrdən etibarən mövcud olmuşdur. Uzun müddət övlətçiliyi
olmayan ermənilər Osmanlı imperiyasının tərkibində sözün əsl mənasında məsud, bir çox
imtiyazlara malik şəkildə yaşamışlar . Hətta məlumdur ki,ermənilər osmanlı imperiyasında zamanzaman mühim dövlə vəzfilərəində çalışmışlar. Təbii ki, Osmanlı imperiyasının tərkibində yaşayan
ermənulərin sosial,iqtisadi durumu haqqında araşdırma apardıqda belə qənaətə gəlmək olar ki,
sözügedən millətin Osmanlı hökümətinə qarşı heç bir narazılığı formalaşa bilməzdi. Lakin Birinci
Dünya müharibəsi illərindən başlayaraq ermənilər öz tarixi ənələrinə sadiq qalaraq alət rolunu
oynamağa başladılar.
Xüsusilə XX əsrin 70-80-ci illərində şiddətlənən erməni terrorizminin əsas məqsədi kimi
Osmanlı dövlətinin xələfi Türkiyə Respublikasının “erməni soyqırımı”nı rəsmi şəkildə tanıması və
buna görə təzminatın ödənməsi göstəriliridi.Belə hesab etmək olar ki, həqiqətən də Türkiyəyə qarşı
erməni terrorizminin yürütdüyü şüar sadəcə olaraq gözdən pərdə asmaq rolunu oynayır. Əsas
məqsədi isə ənənəvi olaraq terrorzim vasitəsilə Türkiyəyə böyük zərbə endirməkdir. Dünyanın
aparıcı dövlətlərinin məhz belə siyasəti 19-cu əsrin 2-ci yarısında terrorizmin xüsusi növünün
yaranmasına səbəb oldu,bunun da parlaq nümunəsi aqressiv terrorizm və milli münaqişələr üstündə
qurulmuş erməni terrorizmidir, hansı ki biz bunun hələ də əziyyətini çəkirik.
Birinci növbədə ermənilərin iddia etdikləri “erməni soyqırımı“ məsələsi tamamilə
əsassızdır. Bunu 1925-ci ildə 25 apreldə Osmanlı hökümətinin verdiyi qərar sübut edir. Maraqlıdır
ki, bu qərar verilənədək ermənilərin Türkiyə əleyhinə digər növ fəaliyyətləri də mövcud olmuşdur.
Lakin daha sonralar ASALA terror təşkilatının rəhbərliyi ilə ermənilərin fəaliyyəti üçün əsas
arqument məhz “soyqırım”məsələsi oldu. Sadəcə Osmanlı imperiyasının zəiflədilməsi və
dağıdılması üçün milli separatizmdən məharətlə istifadə edildi. 20-ci əsrin 70-ci illərində
terrorzimnin bir tendensiya halını aldığı dövrdə Türkiyənin zəiflədilməsində maraqlı olan dövlətlər
erməni terrorizmindinən istifadə edirdilər. 1877-78-ci illərdə baş vermiş rus-türk müharibəsində
Osmanlıların məğlubiyyətini şrtləndirən San-Stefano müqaviləsinin və Berlin müqaviləsinin
imzalanmasından sonra Rusiya və bəzi Avropa dövlətlərinin təsiri ilə Osmanlı imperiyasına qarşı
çıxan ermənilər müstəqil erməni dövlətini qurmaq üçün fəaliyyətə başladılar. Təbii ki, bu məsələdə
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separatizmə dəstək verən dövlətləri ermənilərin taleyi maraqlandırmırdı. Əsas məsələ imperiyanın
dağıdılması idi.
Tarixin ən güclü imperiyalarından olan Osmanlı imperiyası Şərqlə Qərbin arasında kifayət
qədər güclü bir amilə çevrilmişdi. I dünya müharibəsi imperiyaya böyük zərbə endirdi. 1920-ci il
Sevr müqaviləsi ilə Osmanlı əraziləri bölüşdürüldü, lakin Mustafa Kamalın rəhbərlik etdiyi
hökümət bunu ratifikasiya etmədi. Ərzurum, Bitlis,Van,Trabzonun şərqi hissəsi ermənilərə verildi.
Əslində bu müqavilə həyata keçsəydi Qara dənizə çıxış üçün həmin ərazilərə SSRİ sahib olacaqdı.
Lakin bu özünün doğrultmadı və “erməni soyqırımı” məsələsi ortaya qoyuldu. Hələ 19-cu əsrin
sonlarında Osmanlı ərazisində yaşayan ermənilər dövlət əleyinə fəaliyyət göstərirdilər (bu onların
həmişəki xasiyyətidir). 1890-ci illərdən başlayaraq ermənilər Ərzurum, Qars, Yozgart, Merzifon,
Sason, Adana, Bitlis, Van və digər yerlərdə üsyanlar qaldıraraq zaman-zaman Osmanlı dövlətində
gərginlik yaratmışdılar. 1915-ci ildə ruslar ermənilərin yardımı ilə Şərqi Anadoluda irəliləməkdə,
ingilis və fransız donanmaları Çanakkala boğazını sıxışdırmaqda, Osmanlı orduları müxtəlif
cəbhələrdə savaşmaqda idilər. Mənfur ermənilər həmçinin arxa cəbhələrdə yerli müsəlman
kəndlərinə hücum edib qətllər törədirdilər. Osmanlı höküməti bu durumun qarşısında ömcə erməni
deputatları və öndəgedənlərini çağıraraq ermənilərin müsəlmanları qətl etmələrini davam edəcəyi
halda qarşılıq alınağaını bildirməklə kifayətlənməmiş, bu nəticə verməyincə 24 aprel 1915-ci ildə
erməni cəmiyyətlərini bağlamış və təkilaçılarından 235 nəfəri dövlət əleyhinə fəaliyyət göstərən və
düşmən qüvvələrinə yardım edən ermənilərə qarşı tədbir görmüşdür. Lakin bu günədək ermənilər
bu məsələni qondarma erməni soyqırımı adı altında təbliğ edir və Türkiyə əleyhinə fəaliyyət
göstərirlər və terrordan da istifadə edirlər. Ümümilikdə erməni terrorizmini ən pik nöqtəsi ASALA
terror təkilatının yaranması oldu.Türkiyə əleyhinə fəaliyyət 20-ci əsrin 70-80ci illərində intensiv
hal almışdır. 28 ölkənin 38 şəhərində müxtəlif şəkildə 110 hücum olmuş, 42 diplomat türk
vətəndaşı, 4 əcnəbi həyatını itirmişdir.
Hələ 1895-ci ildə əsası qoyulmuş Daşnaksütyun partiyasının nizamnaməsində terror
fəaliyyəti öz yerini almışdır. Onların əsas məqsədi “böyük ermənistan” yaratmaqdır. Ölkəmiz
müstəqliiyini bərpa etdikdən sonra 90-cı illərdə bizə qarşı da silsilə terror əməliyyatları həyata
keçirilmişdir.
Ümumilikdə terror aktlarının miqyası və xarakteri belə deməyə əsas verir ki, erməni
terrorizmi beynəlxalq terrorizmin əsas tərkib hissəsi olaraq kifayət qədər ciddi və təhlükəli bir
cinayət növüdür. Bunu Azərbaycana qarşı silsilə həyata keçirilmiş terror aktları da sübüt edir.
Beynəlxalq hüququn xüsusilə Avropa ölkələrində möhkəmləndiyi bir şəraitdə toxunulmazlıq
hüququna malik diplomatlara qarşı hətta İsveçrə, Avstriya kimi ölkələrdə bu cür terror aktlarının
həyata keçirilməsi erməni terrorziminin xaricdən nə qədər güclü dəstək almasından xəbər verir.
Nəticə
Belə nəticəyə gəlmək olar ki, bəşəriyyətin ən böyük bəlalarından biri hesab olunan
terrorizm nəinki kiçik dövlətləri, hətta dünyanın aparıcı dövlətlərini də hədəfə götürüb. Buna görə
də təhlükəsizliyini qorumaq məqsədi ilə statusundan və yerləşmə ərazisindən asılı olmayaraq
istənilən dövlət terrorizmə qarşı birgə mübarizəyə qoşulmağa məcburdur.
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ENERJİ TÜKETİMİNDE YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI
KULLANIMININ ENERJİ İHRACATINA ETKİSİ: AZERBAYCAN ÖRNEĞİ
Öğr. Gör. Dr. Ayşe TOPAL
Prof. Dr. Hasan BÜLBÜL
Özet: Enerji kaynakları, Türkî Cumhuriyetlerin ekonomik ve sosyal kalkınmalarını sağlamada ve dışa bağımlılıklarını azaltmada önemli rol oynamaktadır. Bu sebeple enerji ihracatını optimal seviyelere yükseltmek bu ülkeler için önemlidir. Ek maliyete katlanmadan enerji ihracatını artırmanın yolu ülke içerisinde enerji tüketimini azaltmaktan geçmektedir. Enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji kaynaklarının payını artırmak enerji tüketimini azaltmanın yöntemlerindendir. Bu çalışmada yenilenebilir enerji kaynaklarının
enerji ihracatındaki rolü üzerinde durulmakta, Azerbaycan’ın yenilenebilir enerji kaynağı
potansiyeli ve bu potansiyelin yerel enerji tüketimi için kullanılıp doğalgaz ihracatını ne
ölçüde etkileyebileceği incelenmektedir.
Anahtar Kelimeler: Yenilenebilir enerji kaynakları, Azerbaycan, Türkiye, enerji ihracatı.
The Effect of Renewable Energy Use in the Country on Energy Exports:
The Case of Azerbaijan
Abstract: Energy sources play an important role in reducing external dependency of the
Turkic Republics on the points of providing economic and social developments. For this
reason, it is important for these countries to raise energy exports to optimal levels. The
way to increase energy exports without additional financial burden is reducing energy
consumption inside the country. Increasing energy efficiency and use of renewable energy
sources are the ways to reduce energy consumption. It is focused on the effect of using
renewable energy for country’s energy needs on energy exports. Azerbaijan's potential for
renewable energy sources and how this potential can provide profit by increasing energy
exports will be examined.
Keywords: Renewable energy resources, Azerbaijan, Turkey, energy export.

Giriş
18. yüzyılda kendisini hissettiren Sanayi Devrimi ve sonrasındaki sanayileşme
süreci ile birlikte artan nüfus ve yükselen talep, üretimin temel girdilerinden olan enerjiyi ülkelerin ekonomik gelişiminde vazgeçilemez bir unsur haline getirmiştir. Sanayi
Devrimi sonrası birincil enerji kaynağı olarak kullanılan kömür ve odunun yanı sıra 20.
yüzyılın başlarında ikincil enerji kaynağı olarak yoğunlukla kömürden üretilen elektrik,
kolay ve temiz kullanım imkânı sağlaması sebebiyle enerji tüketimindeki payını sağlamlaştırmaya başlamıştır. 20. yüzyılın ikinci yarısı itibariyle hızla gelişen teknoloji,
elektrik üretim ve dağıtımını daha da kolaylaştırarak fueloil, nükleer, su ve doğal gazın
enerji karmasında yerlerini almasını sağlamıştır. Bu dönemde, doğalgaz elektrik üretimi
haricinde ısınma için de kullanılmaya başlamıştır.
Elektrik üretimi ve ısınma için yükselen talep doğalgazın hem diğer fosil kaynaklara nazaran daha temiz hem de kolay kullanımı nedeniyle gelişmiş ve gelişmekte
olan ülkeler için önemini her geçen gün artırmıştır. Şekil 1’de görüldüğü gibi doğal gaz
tüketimi 1970’lerden günümüze %100 artmıştır.
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Şekil 1. Dünya doğal gaz tüketimi 1973-2014 (mtep*) (Uluslararası Enerji Ajansı, Sankey
Diyagramı, http://www.iea.org/Sankey/#?c=World&s=Final consumption)
* Mtep: milyon ton eşdeğer petrol

Gelişen teknoloji otomotiv endüstrisinin de büyümesini sağlayarak üretim maliyetlerini düşürmüş ve buna bağlı olarak düşen fiyat sebebiyle otomotiv satışlarını artırmıştır. Otomotivde yükselen satışlar petrol ve türevlerine olan talebi de artırmıştır. Şekil
2’de 1973 yılında yaklaşık 2200 mtep seviyesindeki tüketimin günümüzde 4000 mtep
seviyesine yaklaştığı görülmektedir.

Şekil 2. Dünya petrol ürünleri tüketimi 1973-2014 (mtep) (Uluslararası Enerji Ajansı,
Sankey Diyagramı, http://www.iea.org/Sankey/#?c=World&s=Final consumption)

Doğal gaz ve petrol ürünlerine hızla artan bu talep, enerji kaynakları bakımından
fakir buna karşın enerji tüketimi yüksek Avrupa Birliği ve Uzak Doğu ülkeleri arasında
kalan kaynak bakımından zengin Azerbaycan gibi ülkeleri içinde barındıran Hazar Havzası ve Orta Doğu bölgelerini (Şekil 3) küresel ve bölgesel dengelerin kurulması konusunda odak noktası haline getirmiştir.
1.
Hazar Havzası ve Türkiye
Hazar Havzası, Hazar Denizi’ne kıyı olan ülkelerden (Rusya, Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan, Özbekistan ve İran) oluşur. Bu bölgenin önemi doğalgaz ve petrol
gibi değeri yüksek enerji kaynaklarına sahip olması ve Avrupa ve Uzak Doğu ülkeleri
gibi enerji ithalatı yüksek ülkelerin ortasında kalmasından kaynaklanmaktadır. Bu enerji
kaynakları, Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla bağımsızlıklarını kazanan Türkî Cumhuriyetleri için ekonomik ve sosyal kalkınmalarını sağlamak noktasında dış bağımlılıklarını azaltmada önemli rol oynamaktadır. Bu sebeple enerji ihracatını optimal seviyelere
yükseltmek bu ülkeler için son derece önem teşkil etmektedir.
Ek maliyete katlanmadan enerji ihracatını artırmanın yolu ülke içerisinde enerji
tüketimini azaltmaktan geçmektedir. Enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji kaynaklarının payını artırmak enerji tüketimini azaltmanın yöntemlerindendir.
Hazar Havzasındaki Türkî Cumhuriyetlerine kültürel ve mesafe bazında oldukça
yakın olan Türkiye, bu ülkelerden hâlihazırda sadece Azerbaycan ile doğalgaz ticareti
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yapmaktadır. Fakat Tablo 1’de görüldüğü gibi, Azerbaycan’ın Türkiye’nin doğalgaz
ithalatındaki payı %12 ile Rusya (%55) ve
İran’dan (%18) sonra gelmektedir. 2014 yılında Rusya Federasyonu Türkiye’ye
yaklaşık 26.975 milyon Sm3 doğalgaz satarken, Iran 8.932 milyon Sm3 ve Azerbaycan
6.074 milyon Sm3 doğalgaz satmıştır.
klh

Doğal gaz üretiminin ülkelere
göre dağılımı

Doğal gaz tüketiminin ülkelere
göre dağılımı

Petrol ürünleri üretiminin
ülkelere göre dağılımı

Petrol tüketiminin ülkelere
göre dağılımı

Sekil 3. Petrol ve Doğalgazın Üretim ve Tüketiminin Ülkelere Göre Dağılımı (Uluslararası Enerji Ajansı, Enerji Atlası, http://www.iea.org/statistics/ieaenergyatlas/)

Petrol ithalatında ise 5.483 bin ton ile Irak başta gelir. İkinci sırayı 5.195 bin ton
petrol satışı ile İran alırken, üçüncü sırada 4.063 bin ton ile Rusya Federasyonu vardır.
Petrol ithalatının yaklaşık %45’i Irak, Rusya Federasyonu ve İran’dan karşılanmaktadır.
Hürriyet Gazetesinin 17 Nisan 2015 tarihli haberine göre Türkiye 2014 yılında
ithal ettiği her bin metreküp doğalgaz için Rusya’ya 425 $, İran’a 490 $ ve Azerbaycan’a 335 $ ödemektedir. (Erdil, 2015). Azerbaycan doğalgazının Türkiye’nin enerji
ithalatındaki düşük payına rağmen en düşük fiyatlı olması önem teşkil etmektedir. Bu
sebeple, bu çalışmada Azerbaycan’ın yenilenebilir enerji kaynağı potansiyeli ve bu
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potansiyelin yerel enerji tüketimi için kullanılıp doğalgaz ihracatını ne ölçüde etkileyebileceği üzerinde durulmaktadır.
Ülkeler

Doğalgaz
Sıra
Payı
Petrol
Sıra
Payı
(milyon Sm3)
(bin ton)
(%)
Rusya
26.975
1
% 55
4.063
3
% 12
İran
8.932
2
% 18
5.195
2
% 16
Azerbaycan
6.074
3
% 12
5
30
% 0,02
Kazakistan
--1.525
9
%5
Irak
--5.483
1
% 17
TOPLAM
49.262
Tablo 1. Doğalgaz ve Petrol İthalat Miktarları 2014
(Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu 2014 Yılı Doğalgaz ve Petrol Sektörü Raporları)

2.
Azerbaycan
1991 yılında Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla bağımsızlığını ilan eden Azerbaycan, o yıllardan bugüne gelişen ekonomisi, yükselen yatırımları ve jeo-stratejik
konumu ile son yıllarda dikkatleri üzerine çeken bir ülkedir. Kuzeyde Rusya ve Gürcistan’a’ batıda Ermenistan’a, güneyde İran’a komsu olan Azerbaycan, doğuda ise Hazar
Denizi’ne kıyısı bulunmaktadır. Azerbaycan bu konumuyla Hazar Havzası enerji kaynaklarının Batıya açılan kapısıdır.
1992 yılında 17,159 milyon $ olan Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYIH - sabit
2010 $) ortalama yıllık %5’lik bir büyüme göstererek 2014 yılında 58,383 milyon $’a
ulaşmıştır (Dünya Bankası, 2017). Petrol ve doğalgaz gelirlerinin Azerbaycan ekonomisinde önemli bir payı vardır. 1996 yılında GSYH’nın %20’sini ve ihracatın %66’sini
oluşturan petrol ve doğalgaz, 2014 yılında GSYIH da %33’lük ve ihracatta ise %87’lik
bir paya sahiptir (UEA, 2016). Tablo 2’de görüldüğü üzere, Azerbaycan 2014 yılında
42.323 btep ham petrol ve petrol ürünleri, 16.189 btep doğalgaz olmak üzere toplamda
58.777 btep enerji üretirken, 37.707 btep petrol ve türevlerini, 6.793 btep doğalgazı
ihraç etmiştir. Üretilen enerjinin yaklaşık 8.640 btep kadarı 3.702 btep petrol ürünleri,
3.279 btep doğalgaz, 85 btep biokütle ve 1.674 btep diğerleri şeklinde ülke içerisinde
tüketilmiştir. Petrol ve türevleri %68’lik pay ile en yüksek ulaşım sektöründe kullanılırken, doğalgaz %43’lük pay ile en yüksek konutlarda kullanılmıştır.
Petrol** Doğalgaz
Üretim
İhracat
Toplam
tüketim
Sanayi
Ulaşım
Diğer
Konut harcamaları
Özel sektör
ve kamu
sektörü
harcamaları
Tarım/Orman
endüstrisi

Hidro

Jeotermal,
güneş, vb.

Biokütle

Elektrik
ve ısı
enerjisi

Total

42323
-37707

16189
-6973

112
0

0
0

153
0

0 58777
-42 -44541

3702

3279

0

0

85

1674

8640

69
2533
382

888
0
2365

0
0
0

0
0
0

0
0
0

272
46
1256

1229
2580
4088

42

2162

0

0

0

723

2983

10

161

0

0

0

451

647

220

41

0

0

0

84

457
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Tablo 2. Azerbaycan Enerji Dengesi 2014 (btep*) (Uluslararası Enerji Ajansı, Enerji
Dengesi,
https://www.iea.org/statistics/statisticssearch/report/?country=Azerbaijan&product=balances)
* btep: bin ton eşdeğer petrol
** ham petrol ve petrol ürünleri

Tablo 2’de sunulduğu gibi, tüketimde Azerbaycan yaklaşık %99 oranında fosil
kaynaklara bağımlıdır ve yenilenebilir enerji kullanımı neredeyse yok denecek kadar
azdır. Isı ve elektrik enerjisinin de yukarıdaki rakamlara bakıldığında hidroelektrik ve
biokütleyi çıkardığımızda yaklaşık 1480 btep kadarının doğalgaz ve petrolden elde
edildiği anlaşılmaktadır. Bu derece yüksek fosil enerji kullanımının sera gazı salınımı
etkisi ile çevreyi kirletmesinin yanı sıra bu kaynakları ihraç etmek yerine ülke içerisinde
tüketmenin getirdiği bir fırsat maliyeti vardır.
Ham petrolün fiyatı 2014 yılı için yaklaşık ortalama 60 $/varil olarak açıklanmıştır (EIA, 2015). Doğalgaz ise Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi SOCAR tarafından metreküpü ortalama 166.89 $’dan satılmıştır (NGW, 2015).
3.
Azerbaycan’da Yenilenebilir Enerji
Fosil enerji kaynaklarının yoğun kullanımına rağmen, son yıllarda Azerbaycan’da yenilenebilir enerjiye ilgi giderek artmıştır. Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) ve
Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı (IRENA) Ortak Politikalar ve Tedbirler Veritabanı’nda Azerbaycan’ın hali hazırda uygulamada olan beş politika ya da programı görünmektedir. Bunlar (IEA, 2016):
 Yenilenebilir Enerji Hedefi: 2011 yılında işleme giren bu plana göre 2020 yılı itibari ile elektrik toplam enerji tüketiminin %9,7’si ve elektrik tüketiminin %20’si
yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanacaktır.
 2010-2020 yılları için alternatif ve yenilenebilir enerji (RES) kullanımına ilişkin Ulusal Strateji hazırlıkları hakkında Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Kararı: 2011’de çıkarılan bu kararın yayınlanmasındaki temel amaçlar:
-Ülkede sürdürülebilir enerji sistemi oluşturmak,
- Yenilenebilir Enerji Sertifikası (REC) kullanımı için yasal çerçeve koşullarını oluşturmak,
- Yenilenebilir enerjilerden elektrik enerjisi ve ısı enerjisi üretimi için talimatları belirlemek,
- Yenilenebilir enerjinin kullanımı ve yenilenebilir enerji sektörü için en uygun şartları oluşturmak (üretim, iletim ve dağıtım),
- Azerbaycan'ın 2020 yenilenebilir enerji hedeflerine nasıl ulaşılacağının ana
hatlarını belirlemektir.
 Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına İlişkin Özel İzin Verilmesi Hükmü:
2010 yılında yayınlanan bu hükme göre tüzel ya da kişilere 10 kW’tan büyük yenilenebilir enerji santrali için Sanayi ve Enerji Bakanlığı izin verme yetkisine sahiptir.
 Yenilenebilir Enerji Kaynakları Devlet Ajansı: Alternatif ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları Devlet Ajansı, enerji verimliliğinin artırılması ve aşağıda belirtilen
Yenilenebilir Enerji Devlet Programında belirtilen kararların uygulanmasını hızlandırmak için 2009 yılında kurulmuştur.
 Yenilenebilir Enerji Devlet Programı: Bu program, Azerbaycan’da yenilenebilir enerji kaynakları ile ilgili temel karardır. Bu programın amaçları; yenilenebilir
enerji kaynaklarının potansiyelini belirlemek, enerji verimliliğini artırmak, enerji güvenliğini sağlamak, CO2 seviyesini düşürmek ve yenilenebilir enerji sektörüyle beraber ek
istihdam yaratmak. Bu programa göre, rüzgâr enerjisi Azerbaycan’da yüksek rüzgâr
potansiyeli (yaklaşık yıllık 800 MW kapasite) ve diğer yenilenebilir enerji kaynaklarına
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nazaran daha ucuz olması sebebiyle ilk tercih edilen yenilenebilir enerji kaynağıdır.
İkinci sırada yılda 2400-3200 güneşli saat sayısı sebebiyle güneş enerjisi gelmektedir.
Bu iki enerji kaynağı haricinde küçük hidroelektrik santralleri, biokütle ve jeotermal
enerji kaynaklarına da bu programda değinilmiştir.
4.
Ekonomik Analiz
Çıkarılan bu politika ve planlardan anlaşıldığı üzere, Azerbaycan yenilenebilir
enerji olarak diğer yenilenebilir kaynaklardan daha yüksek potansiyele sahip olduğu
gerekçesiyle rüzgâr ve güneş enerjisine yoğunlaşmıştır. Bu bölümde iç tüketimde elektrik ve ısı enerjisi olarak kullanılan doğalgaz ve petrol yerine yenilenebilir enerji kaynaklarından rüzgâr ve güneş enerjisinin kullanılmasıyla tasarruf edilen enerjinin Türkiye’ye
ihraç edilmesi sonucu Azerbaycan’a ekonomik getirisinin ne olacağı incelenmiştir.
Tablo 2’den görüldüğü üzere Azerbaycan 2014 yılında 3702 bin ton petrol, 3279
btep doğalgaz ve 1480 btep petrol ve/veya doğalgazı elektrik ve ısı enerjisi olarak tüketmiştir. Teknoloji henüz elektriği petrole ucuz bir alternatif olacak seviyeye getirememiştir. Bu sebeple gelişmekte olan ülkeler için özellikle yeterli arz varsa petrol ulaşımda olduğu gibi doğrudan kullanım için öncelikli tercih olmayı sürdürecektir. Bu
nedenle petrolün doğrudan kullanımı hesaplamaya katılmayacaktır. Bu durumda 3279
btep doğalgaz ve 1480 btep elektrik ve ısı enerjisi olarak kullanılan petrol ve/veya doğalgaz eğer rüzgâr ve güneş enerjisiyle ikame edilirse bunun Azerbaycan ekonomisine
enerji ihracatı yoluyla katkısı ne olacağı incelenecektir. Elektrik ve ısı enerjisi üretilen
kojenerasyon türü santrallerde doğalgazın payı daha yüksek olduğundan petrolün payı
göz ardı edilmiş ve 1480 btep miktarındaki elektrik ve ısı enerjisinin doğalgazdan üretildiği varsayılmıştır.
Bu karşılaştırma için öncelikle Referans Senaryoda (Business as Usual) Azerbaycan’ın 2014 yılı elektrik üretim maliyeti ve doğalgazı ihraç etmek yerine tüketimde
kullanmasından doğan fırsat maliyeti hesaplanacaktır. Sonrasında ise elektrik ve ısı
enerjisinin rüzgâr ve güneş enerjisinden sağlandığı Yenilenebilir Enerji Senaryosu’nda
yenilenebilir enerji kaynaklarından enerji ihtiyacını karşılamanın maliyeti hesaplanarak
karşılaştırma yapılacaktır.
4.1 Referans Senaryo (Business As Usual)
4.1.1. Elektrik üretim maliyeti
Elektrik üretim maliyeti Seviyelendirilmiş Elektrik Maliyeti (Levelized Cost of
Electricity-LCOE) üzerinden hesaplanacaktır. Seviyelendirilmiş Elektrik Maliyeti, bir
elektrik üretim santralinin ilk yatırım maliyeti dâhil yaşam boyu masraflarının aşağıdaki
formül ile hesaplandığı kavramdır.
∑
∑
LCOE = Ortalama seviyelendirilmiş elektrik maliyeti
It = t yılı yatırım maliyeti
Mt = t yılı işletme ve bakım harcamaları
Ft = t yılı yakıt harcamaları
Et = t yılı elektrik üretimi
r= faiz oranı
n = yaşam ömrü (yıl)
Institute for Energy Research (IER), 2016 yılında yaptıkları bir çalışmada farklı
enerji kaynaklarından elektrik üretmenin maliyetlerini analiz etmiş ve Tablo 3’te görülen rakamlara ulaşmıştır. Bu tabloya göre megawatt-saat başına en yüksek maliyetli
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enerji kaynağı 167,3 $/MWs ile güneş iken en düşük maliyetli enerji kaynağı 34,4
$/MWs ile doğalgazdır.
LCOE($/
MWs*)
34,4

Elektrik Santrali Türü

LCOE($
/GWs*)
34400

Konvansiyonel kombine çevrim doğalgaz elektrik
santrali (CCGT)1
Konvansiyonel kojenerasyon (petrol ve doğalgaz)
88,2
88200
elektrik santrali1
Hidroelektrik1
35,4
35400
Rüzgâr2
50
50000
Güneş2
60
60000
Tablo 3. Seviyelendirilmiş elektrik maliyetleri (IER, 2016. The Levelised Cost of Electricity from Existing Generation Resources,
http://www.thecoalhub.com/custom/domain_3/extra_files/attach_241.pdf; IRENA, 2014, Renewable Power Generation Costs,
http://www.irena.org/DocumentDownloads/Publications/IRENA_RE_Power_Costs_2014_report.
pdf)
* MWs: Megawatt-saat GWs: Gigawatt-saat

Tablo 4’e göre 2014 yılında Azerbaycan’da 20 elektrik santrali ile toplamda
20053 GWs elektrik üretilmiş ve bu üretimin yıllık toplam maliyeti yaklaşık 1086,2
milyon $ olmuştur.
Elektrik Santrali

Kapasite
(MW)1

2013 yılı
elektrik
üretimi
(GWs)1

Enerji
kaynağı

Faaliyet türü

LCOE2
(GWs)

Maliyet
(milyon
$)

Shirvan Termal

900

2280

Doğalgaz ve
petrol*

Tam zamanlı

34400

78,4

400

1855

Doğalgaz

Tam zamanlı

34400

63,8

525

2837

Doğalgaz

Tam zamanlı

34400

97,6

780
107
104
87
87
87
300
104
402
16,5
380
150
25

1108
510
507
255
263
305
1231
298
415
0
570
250
22

Doğalgaz
Doğalgaz
Doğalgaz
Doğalgaz
Doğalgaz
Doğalgaz
Doğalgaz
Doğalgaz
Hidroelektrik
Hidroelektrik
Hidroelektrik
Hidroelektrik
Hidroelektrik

Tam zamanlı
Tam zamanlı
Tam zamanlı
Tam zamanlı
Tam zamanlı
Tam zamanlı
Tam zamanlı
Tam zamanlı
Tam zamanlı
Tam zamanlı
Tam zamanlı
Tam zamanlı
Tam zamanlı

34400
34400
34400
34400
34400
34400
34400
34400
35400
35400
35400
35400
35400

38,1
17,5
17,4
8,7
9
10,5
42,3
10,3
14,7
0
20,2
8,9
0,8

6

3

Hidroelektrik

Tam zamanlı

35400

0,1

2400

7344

Doğalgaz ve
petrol*

Yarı zamanlı

88200

647,7

6860

20053

Severnaya
(Shimal) CCGT
Sumqayit
(Sumgait)
CCGT
Janub
Baku GT
Baku ES
Astara GT
Xacmaz ES
Shaki ES
Sangachal ES
Shadag ES
Mingecevir
Vavara
Shamkir
Yenikend
Fuzuli
Diğer küçük
hidroelektrik
santralleri (3
adet)
Azerbaycan
Termal
TOPLAM

1086,2
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Tablo 4. Azerbaycan elektrik santralleri (Japan International Cooperation Agency (JICA),
2014. Preparatory Survey on Yashma Gas Combined Cycle Power Plan Project,
http://open_jicareport.jica.go.jp/pdf/12183075.pdf; IER, 2016. The Levelised Cost of Electricity
from Existing Generation Resources,
http://www.thecoalhub.com/custom/domain_3/extra_files/attach_241.pdf)
* Petrolün elektrik santrallerinde üretimindeki payı doğalgaza göre oldukça düşük olduğundan, bu santraller hesaplamalarda doğalgaz kaynaklı santraller olarak göz önüne alınacaktır.

4.1.2. Fırsat maliyeti
Azerbaycan’ın ülke içi tüketimde harcadığı doğalgaz, 3279 btep doğrudan kullanım ve 1480 btep elektrik ve ısı enerjisi olarak kullanım şeklinde toplamda 4759 btep ya
da 5109 milyon metreküptür. Eğer bu enerji ihtiyacı doğalgazdan değil de rüzgâr ve
güneş enerjisinden sağlanıp, tasarruf edilen doğalgaz (5109 milyon metreküp) şu anki
fiyattan (335 $/bin m3) Türkiye’ye satılsa 1813,7 milyon $ gelir elde edilecekti.
Elektrik üretim maliyeti ve fırsat maliyeti ile birlikte doğalgazın iç tüketim için
kullanılmasının Azerbaycan’a toplam maliyeti 2797,7 milyon $’dır.
4.2 Yenilenebilir Enerji Senaryosu
4759 btep enerji ihtiyacı için yaklaşık 55347,17 GWs elektrik üretimine ihtiyaç
vardır. Hidroelektrik ve rüzgâr enerjisi açısından Azerbaycan’ın daha elverişli olması ve
maliyetlerinin güneş enerjisine göre daha düşük olması sebebiyle 55347,17 GWs’lik
enerji ihtiyacının %50’sinin hidroelektrikten, %35’inin rüzgâr enerjisinden ve %15’inin
ise güneş enerjisinden karşılanacağı varsayılmıştır. Bu oranlara göre yaklaşık 27673,6
GWs hidroelektrikten, 19371,5 GWs rüzgâr enerjisinden ve 8302,1 GWs güneş enerjisinden elde edilecektir.
Üretim
(GWs)
27673,6
19371,5
8302,1

Maliyet (milyon $)
979,6
Hidro
968,6
Rüzgar
498,1
Güneş
TOPLAM
2446,3
Tablo 5. Yenilenebilir enerji kaynakları maliyeti
Tablo 5’ten görüldüğü üzere iç tüketimde enerji ihtiyacı doğalgaz yerine yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılandığında toplam maliyet 2446,3 milyon $ olmaktadır.
Referans senaryo ile yenilenebilir enerji senaryosu arasındaki fark 351,4 milyon
$’dır. Bu farkın ekonomiye katkısının yanında yenilenebilir enerji kullanımının çevre
kirliliğini azaltması ve buna müteakiben çevre kirliliğine dayalı hastalıkların azalması
ile hem ekonomik hem de toplumsal refahın artması sağlanacaktır.
Sonuç
Azerbaycan gerek sahip olduğu enerji kaynakları gerekse Hazar Bölgesi enerji
kaynaklarının batıya açılan kapısı olması sebebiyle jeopolitik bir konumdadır. Hem bu
konumu sebebiyle, hem kültürel yakınlık sebebiyle, hem de Türkiye’ye diğer enerji
ihracatçısı ülkeler göre daha ucuz enerji ihraç etmesi sebebiyle Azerbaycan’ın Türkiye
açısından önemi büyüktür. Azerbaycan her ne kadar Türkiye’nin doğalgaz ithalatında
üçüncü sırada yer alsa da, satış yoğunluğu bakımından Rusya ve İran’ın gerisinde kalmıştır. Azerbaycan’ın Türkiye’ye doğalgaz satışını artırmak için yeni enerji yatakları
bulmak ve enerji çıkarmak gibi uzun zaman alacak yüksek maliyetli bir yoldur. Satışı
artırmanın daha ekonomik ve kısa vadeli yöntemleri ise ya enerji verimliliği çalışmaları
ile enerji tüketimini azaltarak ya da elektrik ve ısı üretiminde doğalgaz yerine yenileneEnerji türü

LCOE
(US$/GWs)
35400
50000
60000
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bilir enerji kaynaklarından hidroelektrik, rüzgâr ve güneş enerjisini kullanarak ülkenin
enerji ihtiyacını karşılamaktır. Azerbaycan’ın yenilenebilir enerji konusundaki sürdürdüğü güncel politikaları da dikkate alınarak, bu çalışmada Azerbaycan’ın enerji ihtiyacı
için yüksek miktarlarda doğalgaz kullanmak yerine yenilenebilir enerji kaynaklarının
kullanılmasının ve tasarruf edilen doğalgazın Türkiye’ye ihraç edilmesinin Azerbaycan’a ekonomik getirisinin ne olacağı analiz edilmiştir.
Çalışmada yürütülen analiz sonucu göstermiştir ki gerek fosil enerji kaynakları
gerekse yenilenebilir enerji kaynaklarına sahip Azerbaycan gibi Türkî Cumhuriyetlerin
yenilenebilir enerji kaynaklarına yoğunlaşarak fosil enerji kaynaklarını ihtiyaç duyan
ülkelere ihraç ederek daha fazla gelir edebilirler. Ayrıca fosil enerji kaynaklı çevre kirliliğinin azalması ile beraber kirlilik ile ilgili hastalıkların azalması toplumsal refahın
gelişmesini de sağlamış olur. Bu sayede bu ülkeler sattıkları enerji kaynaklarının miktarını artırıp hem gelirlerini hem de toplumsal refahlarını yükseltirken enerji ihtiyacı olan
Türkiye gibi ülkelere fosil enerji kaynaklarını transfer edip gelişmelerine ve büyümelerine katkı sağlayabilirler.
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DOĞAL KAYNAK ZENGİNİ SEÇİLMİŞ BÖLGE EKONOMİLERİ ÜZERİNE
HOLLANDA HASTALIĞI HİPOTEZİNİN TARTIŞILMASI
Yrd. Doç. Dr. Ayşe ERGİN
Özet: Bu çalışmada amaç, Azerbaycan, Kazakistan ve Rusya’da doğal kaynak sektöründen elde edilen kazançların ekonomik büyümeye etkisini Hollanda hastalığı kapsamında
değerlendirmektir. ''Kaynak laneti'' olarak da bilinen Hollanda hastalığı, bir ülkede gelişen
doğal kaynak sektörünün diğer sektörün önemini kaybetmesine yol açarak ülkedeki toplam üretimin azalmasına neden olmasıdır. Doğal kaynak fazlalığının ekonomik büyüme
üzerindeki etkisi iki farklı yaklaşımla açıklanmaktadır. İlk yaklaşım, zengin doğal kaynak
donanımını ekonomisi için bir nimet olarak değerlendirirken; ikinci yaklaşımda, bir talihsizlik olarak görülmektedir. 2012 yılında en fazla petrol ihraç eden 22 ülkenin, 1992-2012
dönemi ortalama petrol ihracatı ile ekonomik büyümesi arasındaki ilişkinin negatif olduğu
gözlenmektedir. Betimsel yöntemin kullanıldığı çalışma bölge ekonomilerinden özellikle
Rusya’da Hollanda hastalığı belirtilerinin mevcut olduğunu ve Kazakistan ve Azerbaycan’da da görüldüğünü ortaya koymaktadır.
Anahtar Kelimeler: Hollanda Hastalığı, Doğal Kaynaklar, Ekonomik Büyüme
A Discussion on the Effects of Dutch Disease on Regional Economies That Rich of
Natural Resources
Abstract: The aim of this study is to evaluate the impact of revenues from the natural resources sector in Azerbaijan, Kazakhstan and Russia on economic growth within the context of Dutch disease. Dutch disease, also known as the “resource curse”, causes aggregate production in the country to decrease by developing natural resource sector which breaks the strenght of other sectors. The impacts of natural resource surplus on economic
growth are examined by two different approaches. Whereas the first approach takes the
advantage of the large amount of natural resources, the second approach appraises it as a
burden. It is observed that the relationship between the average petroleum exports and the
economic growth in 1992-2012 period is negative for the 22 countries that exported the
most petroleum in 2012. The study in which the descriptive method is used reveals that
there are indications of Dutch diseases especially in Russia and also in Kazakhstan and
Azerbaijan.
Keywords: Dutch Disease, Natural Resources, Economic Growth

Giriş
Dünya ekonomisine yön veren kıt kaynaklardan bazıları tarih boyunca her dönem değişmiş ve her dönem farklı savaşlar ile ekonomik krizlere sebebiyet vermiştir.
Bir dönem kıt ve ülke ekonomileri için hayati öneme sahip kaynaklar kömür ve çelikken, son dönemde sahip olunan petrol ve doğal kaynaklar ile bu kaynaklara yönelik
uygulanan devlet politikaları ülke ekonomileri için önem arz eden bir konu haline gelmektedir. Ülkelerin doğal kaynak zenginliklerinin ekonomik büyüme üzerine ne yönde
etki ettiği ve edeceği ise halen tartışılmakta olan bir konu niteliğini taşımaktadır. Her ne
kadar sahip olunan doğal kaynak fazlalığının zenginliğe yol açtığı düşünülse de, doğal
kaynağa sahip olmaksızın hızlı büyüyen ülke örnekleri de mevcut olup, Hong Kong,
Japonya, İsviçre buna en iyi örneklerdir. Söz konusu düşüncenin aksine keşfedilen doğal kaynakların ekonomik büyümeyi artırmak yerine, toplam üretimi azaltmak yolu ile
ekonomik büyümeyi yavaşlattığı da belli ülke örneklerinde görülmektedir. Ekonomik
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bir hastalık olarak nitelendirilen bu durumun iktisat literatürüne geçmiş adı ise Hollanda
hastalığıdır.
Bu çalışmada doğal kaynak zengini seçilmiş bölge ekonomilerinden Azerbaycan,
Kazakistan ve Rusya da Hollanda hastalığı belirtilerinin olup olmadığının tartışılmaktadır. Çalışmada üç bölümden oluşmakta olup, ilk bölümde Doğal Kaynaklar ve Ekonomik büyüme Arasındaki İlişki incelenmiş olup farklı görüşlere yer verilmiştir. İkinci
bölümde Hollanda hastalığı teorik olarak açıklanmakta ve son bölümde seçilmiş bölge
ekonomilerinden Azerbaycan, Kazakistan ve Rusya’da Hollanda hastalığı etkileri ve
ülke bazında alınan önlemler tartışılmıştır.
1.
Doğal Kaynaklar ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkiye Bakış
Ekonomi biliminin temel tartışma alanlarından biri olan doğal kaynak zenginliğinin ekonomik büyüme üzerine etkisi ve ekonomik büyüme üzerindeki rolü, Meadows,
Meadows, Randers ve Behrens III (1972)’in “Limits to Growth” adlı çalışmalarıyla,
iktisat yazınında fazlaca tartışılmaya başlanmıştır (Çınar, 2015: 172).
Doğal kaynak fazlalığının ekonomik büyüme üzerindeki etkisi iki farklı yaklaşımla açıklanmakta olup bunlardan ilkinde zengin doğal kaynak donanımı, ülke ekonomisi için bir nimet (blessing) olarak değerlendirilirken, ikinci yaklaşımda ise bir talihsizlik (curse) olarak görülmektedir. Özellikle 1950’li yıllardan itibaren gelişmekte olan
ülkeler (GOÜ) üzerine yapılan bazı çalışmalarda, doğal kaynak bakımından zengin olan
ülkelerin, nispeten daha az kaynağa sahip ya da kaynak yoksunu olanlarla karşılaştırıldığında, daha düşük büyüme oranlarına sahip oldukları vurgulanmaktadır. Bu durum,
‘kaynak talihsizliği’ olarak literatüre girmiştir. Burada kaynak talihsizliği ile Hollanda
hastalığı arasındaki ayrımı belirtmek gerekir ki, kaynak talihsizliği durumunda durgun
bir büyümeye karşılık ihracat çeşitlendirmesi olası iken, Hollanda hastalığı durumunda
ise, ekonominin genel olarak büyümesine karşın, imalat sanayilerinin ciddi bir şekilde
daralması söz konusudur (Akça vd., 2015: 301). Doğal kaynak zenginliği ile ekonomik
büyüme arasındaki ilişkinin yönü konusunda ciddi bir görüş birliğine varılamamakla
beraber, negatif etkiye yönelik modern ve geleneksel olmak üzere değerlendirilen farklı
bakış açıkları mevcuttur.
Literatürde yer alan bazı çalışmalar, doğal kaynaklar bakımından daha fakir ülkelerin, doğal kaynak zengini ülkelerden çok daha yüksek büyüme oranına sahip olduğunu savunmaktadırlar. Nijerya, Venezuela, Angola, Ekvator, Rusya ve Arap Ülkeleri,
sahip olduğu yüksek miktarda doğal kaynağa rağmen, ekonomik büyüme performansı
daha düşük olan ülkeler arasındadır. Diğer yandan doğal kaynak fakiri Japonya, Güney
Kore, Tayvan ve Hong Kong ise söz konusu ülkelere göre ekonomik büyüme performansları oldukça yüksek olan ülkelerdendir. Bu durumu destekler nitelikte Şekil 1 incelendiğinde 2012 yılında en fazla petrol ihraç eden 22 ülkenin, 1992-2012 dönemi ortalama petrol ihracatı ile ekonomik büyümesi arasındaki ilişkinin negatif olduğu görülmektedir.

Şekil 1. Petrol İhracatı Ekonomik Büyüme İlişkisi (Mercan ve Göçer, 2014: 256)
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2.
Ekonomik Büyüme Sürecinde Hollanda Hastalığı
Hollanda hastalığı genel olarak “Hollanda Sendromu”, “Aşırı Sıcak Para Hastalığı”, “Kaynak Laneti” olarak adlandırılmakla beraber, ekonomi için başta faydalı görünse de sonrasında zararlı sonuçlar doğuran durumlar olarak nitelendirilmektedir. Daha
açık bir ifade ile yeni bir kaynağa kavuşan bir ekonominin önceki kaynakları kullanarak
yaptığı üretim sürecinden, yeni kaynağa bağlı üretime geçmesi ile toplam üretimin
azalmasıdır. Tam olarak bu adı alması ise 1960’lı yıllarda Hollanda da ortaya çıkan
parasal bir değişimin üretimi etkilemesi ile ortaya çıkmaktadır. Söz konusu dönemde
Hollanda’nın Kuzey Denizi’nde bulunan doğal gaz ile ulusal para birimi olan Florin
aşırı değerlenmiştir. Ulusal paranın değerindeki bu değişim ile ithalatta artış, ihracatta
azalış ve tüm bunlara bağlı olarak gerçekleşen üretim azalışı gerçekleşmiştir. On altı
yılda gerçekleşen bu ekonomik değişimler ise, 1977 yılında İngiliz The Economist dergisi tarafından “Hollanda Hastalığı” (Dutch Disease) olarak adlandırılmıştır. Diğer bir
değişle yeni kaynak olan doğalgazın keşfi ile bir dönem yaşanan zenginleşme süreci
sanayisizleşme (de-industrialization) sürecine dönüşmüştür (Boyraz, 2014). Söz konusu
süreçle benzerlik gösteren farklı bir durumda Avustralya’da maden, İngiltere, Norveç ve
bazı OPEC ülkelerinde de petrol keşfedilmesiyle yaşanmakla beraber, söz konusu ülkelerde petrol kaynaklarının bulunması bu alanda üretimin artmasına neden olurken, diğer
üretim sektörlerine olan ilginin azalmasına neden olmuştur (Corden ve Nearly, 1982:
826). Yine gül ihracatı nedeniyle Moğolistan’da ve kahve ihracatı nedeniyle de Yemen
ve Kolombiya’da sanayisizleşme sorunu görülmüştür (The Financial Times, 2014). Söz
konusu süreç hakkında son yıllarda ekonomistler birçok çalışma yapmış ve aşamalı
olarak Hollanda Hastalığı’nı aşağıdaki adımlarla açıklamışlardır (Gazel, 2005: 659).
 Yeni bir doğal kaynağın keşfi ile ülke ulusal parasının aşırı değerlenmektedir.
 Kaynak satışı, ülkeye büyük miktarda döviz girişi sağlamakta ve bu durum ülkenin parasındaki değerlenmeyi daha da artırmaktadır.
 Yatırımların büyük kısmının sahip olunan doğal kaynakla ilgili sektöre yapılması ile diğer sektörlerde bir sanayisizleşme etkisi ortaya çıkmaktadır. Ülke bütün
gücünü sahip olduğu kaynağı daha fazla üretip satmaya vermektedir.
 Ulusal paradaki aşırı değerleme ile ithalatın maliyeti düşmekte dolayısıyla bütün sektörlerde ithalat artmaktadır. Satılan doğal kaynaktan gelen yüksek gelir de tüketimi körüklediği için, ithalat zaten zorunluluk halini almaktadır.
 Bu durum üretmemeyi, işsizliği, ekonomik küçülmeyi beraberinde getirmektedir.
Ekonomik bir hastalık olarak nitelendirilen Hollanda Hastalığında üç sektör
önem arz etmektedir. Bunlar sırasıyla (Bacak, 2014);
 Doğal kaynaklara bağlı gelişen sektörler (madencilik, doğalgaz, petrol vb.),
 Ticaretle ilintili olan sektörler (uluslararası ticarete konu olabilecek mal ve
hizmet çıktıları olan tarım ve imalat sanayi)
 Ticaretle ilintili olmayan sektörler (sağlık, eğitim, perakende, inşaat vb. içeren
hizmetler sektörü).
Yukarıda yer alan sektörlerde olduğu gibi parasal bir değişim sanayisizleşme ile
sonuçlanmakta olup, birçok makroekonomik değişimi de beraberinde getirmektedir. Bu
durum aşağıdaki şekilde gösterilmektedir.
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Yükselen Ekonomi

Kısa Vadeli Kaynak
Girişi

Ulusal Para Biriminin
Değer Kazanması

Azalan karlar ve imalattarım sanayinden kaçış

Ticarete konu olmayan
sektörlere kaynakların
aktarılması

SANAYİSİZLEŞME

Finansal sektör aracılığıyla ucuz krediye erişim ve
artan tüketim

Şekil 2. Hollanda Hastalığının Parasal Boyutu ve Sanayisizleşme (Bacak, 2014)

Hollanda Hastalığı, ya da farklı bir adlandırma ile kaynak laneti sadece doğal
kaynak zengini olan ülkelerle ilintili olmamakla beraber, farklı sebeplerle doğal kaynak
zengini olmayan ülkeler de Hollanda hastalığı ile karlı karşıya kalabilmektedirler. Bu
görüşü destekler nitelikte olarak İspanya’nın turizm gelirleri, bölgesel düzeyde olmasına
rağmen sanayisizleştirme sonucunu doğurmuş, Kolombiya’daki kahve gelirleri diğer
tarımsal ürünleri etkilemiş, Ürdün, Mısır ve Türkiye’de işçi gelirlerinin Hollanda hastalığı belirtilerine benzer şekilde, sanayisizleştirme yönünde yapısal değişimlere sebep
olmuştur (Akçacı ve Karaata, 2014: 3; Gurbanov, 2012: 143). Diğer yandan yüksek
miktarda döviz girişi sağlayan diğer özelliklerin de bu hastalığa yol açabileceği düşünülmektedir. Örneğin eğer bir ülkenin stratejik konumu önemliyse farklı bir değişle
ülkenin limanları, hava alanları ve toprak ve su kaynakları karşılığında yüklü miktarda
para girişi oluyorsa, o zaman söz konusu ülkede hastalığa yakalanabilir demektir. Bunu
aşabilen ülkelerdeki özellik ise, esnek işgücü piyasasına sahip olmaları, özel mülkiyet
haklarını gözetmeleri ve uygun ekonomik politikalar geliştirmeleri olarak sıralanmaktadır (Gazel, 2005: 659). Yine Söz konusu hastalığın sebebi olarak işçi dövizleri, doğrudan yatırım kâr transferleri, uluslararası yardımlar gibi pek çok farklı nedende bulunmaktadır. Bu görüşün temelinde sebebi önemli olmaksızın ülkeye, çok fazla döviz girişi
yatmakta olup, aşırı döviz girişi, ülke parasının değerlenmesine neden olmakta, değerli
para ise o ülke sanayisinin dış ticarette rekabet gücünü kaybetmesine sebep olmaktadır.
Bu durumda zengin doğal kaynakların keşfi ile ülkenin sanayisi giderek zayıflamaktadır
(Mercan ve Göçer, 2014: 253). Zayıflayan sanayi ise farklı sonuçları beraberinde getirmektedir. Bu sonuçlar Bacak (2014) tarafından aşağıdaki gibi sıralanmaktadır;
 Sanayi ürünlerinin özellikle yurtdışında dolar bazında daha yüksek fiyata sahip
olması sonucu ülke, uluslararası fiyat rekabetini kaybetmekte ve sanayi sektörü sekteye
uğramaktadır.
 Yeni bir doğal kaynak bulunmasıyla o kaynağa sahip ülkenin aşırı değerlenmekte ve bütün iç ve dış yatırımlar o doğal kaynakla ilgili sektöre yapılmaktadır. Diğer
sektörlerde bir sanayileşmeme (de-industrializasyon) etkisi ortaya çıkmaktadır.
 Kaynak satışı ülkeye büyük miktarda döviz girişi sağlamakta ve bu durum ülkenin parasındaki değerlenmeyi hızlandırmaktadır. Ülke parasının değerlenmesi ile
ithalatın maliyeti düşmekte, dolayısıyla bütün sektörlerde ithalat daha da artmaktadır.
Bunlara ek olarak satılan doğal kaynaktan gelen yüksek gelir de tüketimi daha da artırmakta ve ithalat daha da zorunlu hale gelmektedir.
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Hollanda Hastalığı kapsamında dikkate alınması gereken bir diğer nokta harcama
etkisidir. Söz konusu etkiye göre, doğal kaynak sektöründen elde edilen gelirin, hem
ticarete konu, hem de ticarete konu olmayan mallar sektörüne yönelik ilave talep oluşturması sonucu ortaya çıkmakta olup, ticarete konu olmayan sektörlerin (burada hizmetler sektörünün) denge fiyatı, yurtiçi arz ve talep şartlarında belirlenmektedir. Harcama etkisi sonucunda oluşan talep baskısı ticarete konu olmayan sektörlerde üretimin
artmasını sağlayacaktır. Bu durumda, yaşanan sanayisizleştirme olgusuna ise dolaylı
sanayisizleştirme denilmektedir (Yıldırım Mızrak ve Gurbanov, 2013).
3.
Doğal Kaynak Zengini Seçilmiş Ülke Ekonomileri ve Hollanda
Hastalığı
Kazakistan ve Azerbaycan gibi ülkeler, yüksek petrol rezervlerini ekonomilerinde revizyon gerçekleştirmek için gerekli kaynakları sağlamak ve geçiş dönemlerinde
yaşanan sorunları hafifletmek amacıyla kullanmak durumundadırlar. Diğer yandan
mevcut boru hatları, Sovyetler Birliğince düzenlenmiş olduğundan, bunların ihraç
amaçlı kullanım olanakları sınırlıydı. Sovyetler Birliği’nin sonra Rusya dışındaki üç
kıyı devleti; Azerbaycan, Kazakistan’ ın bağımsızlıklarını ilan etmesiyle Hazar’ın önemi büyük oranda artmıştır. Söz konusu ülkelerin ekonomilerini yeniden yapılandırma,
kalkınma ve dünya ekonomisine entegre olma için Hazar enerji kaynaklarının geliştirilmesi önem arz etmektedir (Bulut vd., 2013: 394). Bu bağlamda doğal kaynak zenginliği
anlamında özellikle geçiş ekonomileri olarak adlandırılan bazı ülkeler göze çarpmakta
olup, bu ülkeler arasında Azerbaycan, Kazakistan ve ek olarak Rusya göze çarpmaktadır. Aşağıda her bir ülke doğal kaynak potansiyelinin ülke ekonomisindeki yeri incelenecektir.
3.1. Azerbaycan
Orta doğunun petrol ve doğalgaz kaynaklarına yakın bölgesinde bulunan Azerbaycan, doğal kaynaklar yönünde gelişmekte olan bir ülkedir. Ülkede bulunan ham
maddelerin çıkarılması için son dönemlerde bu bölgede yaşayan iş adamlarının yatırımları bulunmaktadır.
Makroekonomik göstergeler dikkate alındığında, Hazar enerji kaynaklarının
Azerbaycan’ın yeniden yapılanma ve dünya ekonomisine entegre olmasında oldukça
önemli olduğu görülmektedir. Enerji kaynaklarının üretim ve ihracına ilişkin yapılan
anlaşmalar ve anlaşmaları takip eden faaliyetler ülke ekonomisine önemli açılım sağlamış olup. 1994 yılından itibaren Azerbaycan’ın uluslararası şirketlerle petrol ve doğal
gaz anlaşmaları yapması ve bu çerçevede ortak faaliyetler gerçekleştirmesi, ülkeye
gelişmiş modern teknolojilerin getirilmesine, enerji sektörü altyapısının yeniden kurulmasına imkan sağlamaktadır (Aras vd., 2012: 4; Mehdiyev, 2001). Ayrıca birçok ekonomik darboğazın aşılmasında petrol rezervleri önemli bir rol oynamış olup, yıllardır
petrole yatırım yapan Azerbaycan 2005 yılından itibaren milli gelire yansıyan petrol
gelirleri ile yeni bir döneme girmiştir. Azerbaycan, potansiyeli yüksek tarım arazileri,
doğal gaz, petrol ve demir cevheri bakımından zengin kaynaklara sahip bir ülkedir.
Ham petrol üretimi 2006’da günlük 600,000 varile ulaşmıştır. Ayrıca petrokimya, yiyecek, giyim gibi hafif sanayi de vardır. Yine ülke ekonomisinde 1996 yılından itibaren
başlayan büyüme 2011 yılında da sürmüş 2012 yılında % 2,2’lik bir büyüme oranıyla
milli gelir 67,3 milyar dolar, 2013 yılında ise 73,5 milyar dolara, 2014 yılında ise 75,2
milyar dolar, 2015 yılında 53 milyar dolar seviyesine düşmüştür. 2013 yılında %5,8’lik
bir büyüme oranı yakalayan Azerbaycan ekonomisindeki genişleme, 2014 yılının ilk
yarısında yavaşlama göstererek %2, 2015 yılında ise %1 seviyesinde gerçekleşmiştir.
Bu düşüşün temel sebebi, ekonomisi büyük oranda petrol ve doğalgaz üretimine ve
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ihracatına bağlı olan Azerbaycan’ın, dünya piyasalarında petrol fiyatlarının hızla düşmesi ve buna bağlı olarak alınan devalüasyon kararlarıdır (İzmir Ticaret Odası, 2016).
Azerbaycan’a yönelik diğer makroekonomik göstergeler incelendiğinde 2003 yılından başlayarak %45 olan yoksulluk oranının 2008 yılında %13,2’ye, 2012’de ise
%6’ya düştüğü görülmekte iken kamu harcamalarının, ekonomideki toplam sabit sermaye yatırımlarının 2007’de %42,6’sını, 2008’de %54’ünü, 2009’da %43’ünü, oluşturduğu görülmektedir. Bu oranda son yıllarda azalma gözlense de, hala kamu sabit yatırım
harcamalarının toplam yatırım içerisindeki payının yüksek olduğu sonucuna ulaşılabilmektedir. Nitekim Hollanda Hastalığı teorisi kapsamında, Azerbaycan’da harcama
etkisinin fazlaca olduğu görülmektedir. Bunun başlıca nedeni olarak, kalkınmaya yönelik altyapı yatırımlarına önem verilmesi görülmektedir (Yıldırım ve Gurbanov, 2013).
Azerbaycan’da Hollanda hastalığının varlığı ile ilintili literatürde yapılan çalışmalarda mevcuttur. Bunlardan Rosenberg ve Saavalainen (1998) çalışmalarına Azerbaycan’ı konu etmiş ve reel döviz kurlarında değerlenme ile petrol dışı sektörlerde (non
oil sector) küçülme şeklinde HH işaretlerinin ortaya çıktığını tespit ederken, Singh ve
Laurila (1999) çalışmalarında orta ve uzun dönemde HH’na ilişkin işaretlerin Azerbaycan’ı tehdit ettiğini ortaya koymaktadır (Bal, 2011: 101).
Yapılan çalışmalardan da anlaşılacağı üzere, Azerbaycan’da var olduğu düşünülen Hollanda Hastalığı ülke için önemli bir sorun niteliği taşımakta olup, bu durumdan
kurtulmak amaçlı bir takım politika uygulamalarına gidilmesi düşünülmektedir. Söz
konusu politikalar aşağıdaki gibidir (Bulut ve Süleymanov, 2013);
 Yatırım ortamının iyileştirilmesi ve bu amaçla ticari olmayan risklerin ortadan
kaldırılması, vergi oranları, vergi toplama sistemi ve etiği, yabancı sermayeyi güvenceye alıcı hukuki ve idari düzenlemelerin varlığı ve uygulaması, gümrük sistemlerinin
optimizasyonu ile ilgili düzenlemeler yapılmalı
 Ülkeye giren yabancı yatırım oranlarını yükseltmek için çalışan kurumların daha aktif şekilde koordine edilmesi
 Dünya sermaye piyasalarında ülkenin enerji kaynakları dışındaki sektörleri ile
ilgili yabancı yatırımı çekici reklam verilip, bilgi akışı sağlanmalı
 Uluslararası finans kurumları daha aktif hale getirilip, ilgili kurumlarla yatırım
işbirliği geliştirilmeli
 Kurulan serbest bölgelerle ihracat potansiyeli artırılmalı
3.2.
Kazakistan
Kazakistan doğal kaynak açısından dünyanın en zengin ülkelerinden birisi olmakla beraber ülkede 1200’den fazla mineral kaynak çeşidini barındıran yaklaşık 500
maden yatağı bulunmaktadır. Diğer yandan ülke tespit edilen çinko ve volfram kaynakları açısından dünyada birinci, gümüş, uranyum, kurşun ve krom madenleri alanında
ikinci, bakır rezervleri açısından ise üçüncü sırada bulunmaktadır. 2011 yılında dünya
uranyum üretiminin % 35’ini gerçekleştiren Kazakistan’da diğer madenlerin de önemli
rezervleri mevcuttur (DEİK, 2012). Doğal kaynaklar yanında dünyada petrolün ilk çıkarılmaya başlandığı coğrafyalardan biri olan Kazakistan’da 1911’den bu yana üretim
faaliyetleri de devam etmektedir (Şimşek, 2013). Bu bağlamda günümüzde Kazak ekonomisinin gelişimi ve bütçe gelirlerinde hidrokarbon kaynakları önem arz etmektedir.
Makroekonomik veriler incelendiğinde 2013 ve 2014 yıllarında bütçenin takriben 2/3’ü
enerji kaynaklarının ihracına bağlı olduğu görülmekte ve ülkenin neredeyse yıllık toplam ihracatının %80’ini hidrokarbon kaynakları oluşturmaktadır. Kazakistan sahip olduğu petrol rezervlerine göre dünyada 12. sırada, doğal gaz kaynakları açısından ise 20.
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sırada yer almaktadır. Bunun yanında Kazak hükümeti enerji üretim hacmine göre dünyada ilk 20 ülke içerisinde bulunmaktadır (İsmayilov ve Budak, 2015).
Kazakistan sahip olduğu kaynaklar açısından zengin olmasına rağmen sahip olduğu üretim yapısı itibarı ile daha çok ham madde ve yarı mamul ihracatçısı bir ülkedir.
Ülke ihracatının neredeyse yarısından fazlası petrol ve petrol ürünlerinden oluşmakta
iken, tüketim malları ihracatı ise oldukça sınırlı düzeydedir. Ülkenin başlıca ihraç ürünleri olan petrol, gaz ve maden ihracatın önemli bir kısmını oluşturması, Kazakistan’ın
dış ticaret dengesini uluslararası mal fiyatlarındaki değişmelere karşı korunmasız hale
getirmektedir (Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı, 2014). Bu bağlamda petrol
satış fiyatlarının ani değişimi ülke ekonomisi için sorun arz etmekte olup, her ne kadar
ülke petrol fiyatlarını revize etse de bütçe gelirleri tekrar değerlendirilmek durumunda
kalınmaktadır.
Kazakistan ekonomisinin petrole bu derece bağımlı olması bir takım problemleri
de beraberinde getirmektedir. Söz konusu durumda iktisatçılar, Kazakistan ekonomisi
için Hollanda Hastalığının varlığını tartışmaktadırlar. Örneğin Kutan ve Wyzan (2005)
çalışmalarında, Kazakistan’da Hollanda hastalığı belirtilerinin varlığını, BalassaSamuelson modeli yardımıyla, 1996-2003 dönemi için araştırmış ve bu hastalığın belirtilerinin var olduğunu tespit etmişlerdir. Bunun yanında çalışmalarında Kazakistan
ekonomisinin söz konusu dönemde Hollanda hastalığının belirtilerini gösterdiğini; orta
ve uzun dönemde bu hastalığa yakalanabileceğini ve reel döviz kurundaki değerlenmenin piyasa ekonomisine geçişle bağdaştırılamayacağını belirtmektedirler. Diğer yandan
aynı dönemde Pomfret (2005), Kazakistan açısından Hollanda hastalığının söz konusu
edilemeyeceğini; doğal kaynak gazabı ile ilgili en önemli unsurun kurumsal kalite düşüklüğü olduğunu öne sürmektedir. Benzer şekilde Kalyuzhnova vd. (2006: 434-435)
Kazakistan’ın, petrol fiyatlarındaki artış öncesi dönemde de, rekabet gücü yüksek bir
imalat sanayine sahip olmadığını öne sürerek Hollanda hastalığının olmadığını savunmaktadırlar. Çalışmalar ışığında Kazakistan ekonomisi için söz konusu doğal kaynağın
tükeneceği düşünüldüğünde, petrol zenginliğinin bugünkü nesillerle gelecekteki nesiller
arasında optimal dağılımının nasıl sağlanacağı, petrol üreticisi bir ekonomi açısından,
temel sorun olarak ortaya çıkmaktadır (Togay, 2009, 209).
3.3.
Rusya
Rusya Federasyonu dünya üzerinde ekonomik anlamda sahip olduğu doğal kaynak ve insan gücü ile önemli bir ülke konumunda bulunmaktadır. Rusya’nın sahip olduğu zengin doğal kaynak rezervlerinin ülke için getirisi yüksek olmakla beraber, bir takım ekonomik tehlikeleri de beraberinde getirmektedir. Son on yıllık süreçte yüksek
düzeyde seyreden petrol fiyatları ve elverişli ticaret hadlerinin ülkenin son yıllarda sağladığı güçlü büyümenin itici gücü olduğu düşünülmekle beraber (İzmir Ticaret Odası,
2016), daha geriye gidildiğinde söz konusu kaynaklara rağmen büyümenin yavaşladığı
görülmektedir. Örneğin 2005 yılında Rusya’nın ekonomik büyümesi yavaşlamış hatta
2005’in ilk yarısındaki büyüme oranı % 5,2’de kalmıştır. Üstelik söz konusu tarihte
yüksek petrol fiyatlarına karşın Rusya’nın petrol üretimi de yavaşlamıştır. Burada tartışılan durum ise artan petrol fiyatlarının yüksek gelir getirdiği bir dönemde büyüme ve
petrol üretimindeki azalmanın sebebidir. Söz konusu durum Hollanda hastalığının belirtisi olmakla beraber bu durum likidite sıkıntısını ve artan devlet müdahalelerini beraberinde getirmektedir. Devlet müdahaleleri yatırım ortamını sıkıntıya sokmakta, azalan
yatırımlar küçülmeyi hızlandırmaktadır. Diğer bir değişle Rusya’da ekonomik başarı
zayıf ruble, yüksek kapasite ve ucuz işgücüne bağlanmakta iken, düşük ekonomik büyüme, yüksek petrol fiyatları ve Hollanda Hastalığı, Rusya’ya bu avantajlarını o dönem
için kaybettirmiştir (Gazel, 2005: 656-658).
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Rosenberg ve Saavalainen (1998), Rusya’nın Hollanda hastalığına 1991 yılında
serbest ticaret rejimine geçerek yakalandığını iddia etmektedirler. Bu durumun ise sebebi olarak yüksek miktardaki hidrokarbon ihracatı görülmektedir. Hidrokarbon alanındaki kârlılığı gören firmalar ise daha fazla kâr elde etmek amacıyla bu alanda faaliyet
göstermeye başlamışlardır. Bu gelişmelerin neticesinde de ülke sanayisizleşme problemi
ile karşı karşıya kalmaktadır.
Dülger, Lopçu, Burgaç ve Ballı, (2013) çalışmalarında Rusya’da sanayileşmedeki durgunluğun Hollanda hastalığını bağlı olup olmadığını test etmek amacıyla yaptıkları çalışmalarında, petrol fiyatlarındaki artışın, imalat çıktı payında bir azalma ve hizmet
sektörü fiyatlarında artışlara sebep olduğunu ve son yıllarda Rus ekonomisinin Hollanda
hastalığının tipik belirtilerini sergilediğini tespit etmişlerdir.
2015 yılına gelindiğinde Rusya politika yapıcıları Hollanda hastalığı üzerine
ekonomileri ile ilgili tek bir sektöre bağlı olarak gelişen bir yapıdan vazgeçilmesinin
gerekliliklerini belirtmekte olup, Petrol endüstrisine yönelik yatırımların azalmaya başladıklarını belirtmektedirler. Hollanda hastalığının çözümü olarak görülmekte olan
sektör çeşitlenmeleri daha açık bir anlatımla tarım sektörüne yapılan ciddi yatırımlarla
ekonomik büyümenin ivme kazanacağı düşünülmektedir. Hollanda hastalığının nedenlerinden birisi olarak görülen petrol ihracat ve üretimindeki değişimin ekonomik büyümeye etkisi olduğu düşünülmektedir. Aşağıdaki şekilde Rusya’nın ham petrol ihracatı
miktarı $ 2001 -2014 yılları için verilmektedir.

Şekil 3. Rusya’nın Ham Petrol İhracatı Miktarı $ (2001-2014) (Şahin ve Şahin, 2015:
605)

2001 yılında 23.624.514 ABD $ olan ham petrol ihracatı, 2008 yılında
151.657.942 ABD $’a çıkmıştır. Ancak 2008 yılında yaşanan finansal kriz nedeniyle
ülkelerin büyüme oranları düştüğü için Rusya’nın ham petrol ihracatı 2009 yılında
93.569.567 ABD $’a düşmüştür. Fakat sonraki yıllarda yükselerek 2012 yılında
18.929.708 ABD $’a yükselmiştir. Rusya’nın ham petrol ihracatı; Ukrayna, ABD ve
Avrupa Birliği ile yaşadığı problemler nedeniyle 2012’den sonra düşmeye başlayarak,
2014 yılında 152.586.049 ABD $’a gerilemiştir (Şahin ve Şahin, 2015: 605).
2017 yılı itibari ile Rus politika yapıcıları petrol fiyatlarına bağlı olarak ortaya
çıkan Hollanda hastalığından bütçe politikalarında net prensipler oluşturarak ve vergileri artırmak yerine, harcamaları azaltarak kurtulduklarını ifade etmektedirler. Ayrıca
petrol ihracatındaki düşüş de Hollanda hastalığından kurtulmanın bir yolu olarak görülmektedir.
Sonuç
Doğal kaynak fiyatlarındaki değişimin ülkelerin makroekonomik performansları
üzerinde olumlu etkiye sahip olacağı düşünülmektedir. Bu savın doğruluğunu kanıtlamak amaçlı dünya üzerinde sayısı az olan doğal kaynak zengini ülkeler ve söz konusu
ülkelerin ekonomik büyüme trendleri incelenmektedir. Doğal kaynak zengini olan sayılı
ülkelerden Azerbaycan, Kazakistan ve Rusya ekonomileri bu araştırmaya konu olabile-
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cek nitelik taşımakta olup bu ülkelerin büyüme trendlerinde beklenenin aksine doğal
kaynak fiyatlarının artması ile ekonomik büyümede yavaşlama gözlemlenmiştir. Hollanda Hastalığı olarak bilinen bu paradoks ülkelere özgü bir nitelik taşısa da tek bir
kaynağa bağlı sektörün gelişip, diğer sektörlere olan yatırımların azaltılması ortak problemdir. İlgili ülkelerin Hollanda Hastalığından kurtulmak amaçlı atacakları adımın başında doğal kaynak sektörü dışındaki sektörlere yatırımı teşvik edecek bir takım önlem
ve ekonomik paketler gelmektedir. Farklı bir anlatımla ilgili ülkelerin doğal kaynaklarını kullanarak makroekonomik performanslarını artırmaları için ülkeye gelen yabancı
paranın, nihai tüketim harcamalarından farklı alanlara yönlendirilmesi gerekmektedir.
Her bir ülkenin Hollanda hastalığı kapsamında etkilendiği ekonomik alan farklılaşabilmektedir. Örneğin Azerbaycan’da hastalığın harcama etkisi daha baskın yaşanmış iken, Rusya’da 1991 yılında serbest ticarete geçilmesi ve hidrokarbon ihracatından
kaynaklanmış olup, hastalık sanayisizleşme olarak etkisini göstermiştir. Dolayısıyla her
bir ülkenin alacağı önlemlerin bir kısmı aynı çatıda toplanırken, bir kısmı ise tamamen
farklılaşmaktadır. Ülkelerin ulusal para değerlerini düşük tutmaları, doğal kaynak sektörüne bağlı ihracatı azaltmak için ihraç edilen malların çeşitliliğini artırmaları, yabancı
yatırımların ülkeye çekilmesi için çalışan kurumların daha aktif şekilde koordine edilmesi ve yatırımlar için elverişli ortamın oluşturulması alınabilecek ortak tedbirlerin
başında gelmektedir.
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REKLAMLARDA KULLANILAN KADIN İMGESİNİN TÜRK DÜŞÜNCE
GELENEĞİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
Yrd. Doç. Dr. Ayşegül DOĞRUCAN 
Özet: Günümüz dünyası, rekabet ortamının iletişim faaliyetlerinin ve kitle iletişim araçlarının gelişimiyle tüketim davranışının belirginleştiği bir dünyadır. Rekabet ortamının merkezinde yer alan “tüketim” kavramının belirginleşmesindeki etkenler, incelenen ve tartışılan önemli bir konu olmakla birlikte, bu çalışmadaki asıl konumuz, rekabet ortamında ortaya çıkan durumların, bilhassa Türk düşünce geleneği açısından değerlendirilmesi ve kadın
imgesi özelinde sosyal sorumluluk bağlamında incelenmesidir. Başka bir ifadeyle rekabet
ortamında bir gösterge olarak kullanılan kadın imgesinin Türk kültür ve düşünce geleneği
çerçevesinde değerlendirilmesidir.
Anahtar Kelimeler: Kadın, Reklam, Türk Düşüncesi, Gösterge
An Evaluation of Women’s Image in Advertisements From the Perspective of Turkish Tradition of Thought
Abstract: Today's world encompasses consumer behavior that is framed by competitive
arena of all communication and mass media developments. Centering in the core of competitiveness, the concept of "consumption" is important to study and discuss although, more
important than that, situations born amidst this activity such as that of women's image situated in these mass media materials seem to be rather more pressing. The aim of this paper,
hence, is to study the image of women in advertisements from the perspective of Turkish
tradition of thought.
Keywords: Women, Advertisement, Turkish Thought, Image

Giriş
Tüketim dünyasındaki rekabet ortamının vazgeçilmez unsurlarından biri reklamlardır. Reklamlar, ürünün daha fazla kitleye ulaşması, ürünün tutundurulması ve satışların
artırılması amacıyla, hemen her firmanın her ürünü için kullandığı, en etkili pazarlama
tekniğidir. Özellikle teknolojik gelişmelere bağlı olarak, kitle iletişim araçlarının gelişmesi ve etki alanının genişlemesiyle, reklamların etki alanı ve gücü daha da belirginleşmiştir. “Maksimum kazanç” ifadesi ile belirlenen rekabet ortamında mesajların, toplumu
oluşturan bireylerde yarattığı etki, genel olarak evrensel ahlak ve Türk-İslam ahlakı açısından incelenmesi gereken bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu konu özelde ise,
toplumun devamlılığı, üretimin verimliliği ve yeni nesillerin yetiştirilmesi konularında
hayati bir noktada bulunan “kadın” ve kadına yaklaşım sorununu da gündeme getirmektedir.
1. Kitle İletişim Araçlarının Toplumsal Etkisi ve Reklamlar
Günümüz dünyası sadece bilim ve teknolojinin değil aynı zamanda, sosyal algı
ve kavramların da değişimiyle ortaya çıkmıştır. Demokrasi ve insan hakları kavramlarının
yaygınlaşması teknolojik gelişmelerle birleşince, iletişim çağının bir gereği olarak ortaya
çıkan kitle iletişimini ve kitle iletişim araçlarının kullanımının yaygınlaşmasını kaçınılmaz kılmıştır. Özellikle etki alanı olarak çok geniş olan kitle iletişim araçları, ekonomik
ve siyasal faaliyetlerin sınırlar dışına çıkması olarak ifade edilebilecek olan küreselleşmeyi hızlandırmış ve aynı iletinin dünya geneline yayılmasına imkân sağlamıştır. Bu
imkân küresel dünya ve küresel ekonomi ile birlikte değerlendirildiğinde hem kültürel
hem ekonomik sonuçlar ortaya çıkarmaktadır. Sınırların kalktığı bu yapı içerisinde, “iletişimde hedef ile kaynağın arasındaki mesafenin artması ve geniş kitlelere yönelik iletişim
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sürecinin” (Elden, 2009: 39) bir gereksinim olarak ortaya çıkması kitle iletişimi kavramını beraberinde getirmekte ve küresel dünya için vazgeçilmez kılmaktadır. “Mesajların
kitlesel üretim ve dağıtımını gerçekleştiren araçlar”(Metin, 2005: 17) olarak tanımlanan
kitle iletişim araçlarının kullanım amaçları ve etkisi, ortaya çıktığı dönemden bu yana
kuramsal olarak tartışılmakta ve hemen her konuda olduğu gibi, biri kuramsal olarak “ideal”, diğeri halde geçerli olan olmak üzere iki yaklaşımı ortaya çıkmaktadır.
İdeal olarak bakıldığında, kitle iletişim araçları, insanların haber alma ve demokratik ortamlarda karar verme özgürlüklerine katkı sağlaması açısından olumlu bir etkiye
sahiptirler. Bu noktada kitle iletişim araçları, özgür bireylerin karar vermelerini sağlayacak enformasyon akışını sağlamakta, bir otokontrol sistemi ortaya çıkarmakta, hatta yeni
nesillerin yetiştirilmesine ve eğitimine katkı sağlayarak tamamen ahlaki bir yapı olarak
görünmektedir. Ancak haldeki durum daha karmaşık görünmektedir. Siyasi olarak karar
verme davranışından, bir ürünü satın alma ve tüketme davranışına ikna olmaya, belirli
yaşam tarzının şekillenmesine kadar, oldukça geniş ve modern bireyin bütün yaşam alanını ifade eden bir sistemin belirlenmesi söz konusudur. Söz konusu bu durum, kimi zaman komplovari bir yaklaşım gibi algılanmaya müsaitken, özellikle sosyal bilimler alanındaki çalışmaların, genel olarak toplum mühendisliğine özel olarak da iletişim çalışmalarının ikna davranışını araştırma ve geliştirmeye dönüşmesiyle olgusal bir hal almaktadır.
Ortaya çıkan bu tablo içerisinde, modern dünyanın belirleyici unsuru olan ve Antik
dönemle Ortaçağın yapısal problemlerinden uzaklaşmayı işaret eden “özgür birey” ifadesi sadece bir söylemden öteye geçememektedir. Çünkü önceki dönemlerde farklı şekillerde ortaya çıkan ve köleliği meşrulaştıran yapılar, tarihsel bir süreçte ortadan kalkmış
ve aydınlanma ile insan-merkezci, özgürlükçü ve eşitlikçi bir hal almıştı. Öyle ki gerek
pozitif bilimlerin gerekse sosyal bilimlerin gelişmelerinin tek amacının bu kavramlara
hizmet etmek olduğu ve bu nedenle insanın özgürleşmesine katkı sağlayacağına dair
inanç Aydınlanmanın belirgin özelliği olmuştu. (Doğrucan, 2009:387-401) Dolayısıyla
psikoloji ve sosyoloji tarafından temellendirilen iletişim alanındaki çalışmaların da buna
hizmet etmesi bir beklenti olarak ortaya çıkmaktaydı. İletişim araçları sayesinde, dünyadan haberdar olan, yönetimlerin aldığı kararlarla ilgili bilgilenen, farklı ürünleri tanıma
ve kıyaslama imkânı bulan bireylerin, düşünme, karar verme ve eylemde bulunma noktasında daha “özgür” olabilecekleri ve bu durumun demokratik ortamı pekiştireceği bir
kabul olarak karşımıza çıkmaktaydı.
İletişim alanındaki gelişmeler beklentilerin bir kısmını karşılamakla birlikte, özellikle kitle iletişim araçları vasıtasıyla siyasi propagandaya imkân sağlamasıyla, sermaye
ve güç denkleminde propagandanın aldığı şeklin ahlaki boyutunun yanında, kitle iletişim
araçlarının, toplum üzerindeki etkileri, toplumsal değişmeyi nasıl şekillendirdiği ve değerlerin kabul ya da reddedilişindeki belirleyiciliği konunun diğer ahlaki boyutlarını oluşturmaktadır. Kitle iletişim araçlarının işlevleri iletişim araştırmacıları tarafından farklı şekillerde belirlenmek ve sıralanmakla birlikte bu işlevler “toplumun eğitilmesi, bilgilendirilmesi, haberdar edilmesi, boş zamanlarının en iyi şekilde değerlendirilmesi ve sağlıklı
bir kamuoyunun oluşturulmasına katkı sağlaması” (Karadağ, 2012: 6) şeklinde özetlenebilir. Bu işlevlere paralel olarak, “kitle iletişim araçları toplumda hangi fikrin kabul gördüğünü ve benimsendiğini, hangi fikrin reddedildiğini” (Güz, 2008: 19) söyleyen bir
vasıta olarak karşımıza çıkmaktadır.
Kitle iletişim araçlarının söz konusu bu etkisi ve işlevleri, bireysel fikirlerin şekillenmesinde ve bireylerde davranış değişikliği ya da davranışın pekiştirilmesine sebebiyet vererek, bireylerin toplamından oluşan toplumun şekillenmesinde etkili olmaktadır.
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Özellikle eğlence ve tanıtım işlevi bağlamında kitle iletişim araçlarında yer alan göstergelerin ve kişilerin toplumda belirleyici olduğu görülmektedir. Bir “fenomen” halini alan
gerçek ve kurgusal kişiler, kabul davranışına, bir kanaati sağlamlaştırmaya ve özellikle
çocuklar ve gençler üzerinde “rol model”e dönüşmektedir. Çünkü bilhassa reklamlarda
verilen kişisel örnekler, ideal bir statüye sahip ideal modeller üzerinden verilmekte ve
reklamın ya da programın amacına uygun olarak, hem mesaj içeriğinin toplumda yaygınlaşmasına hem de modelle bireyler arasında bir özdeşime sebebiyet vermektedir. Bu tarz
bir özdeşim ise rol modeller çerçevesinde yeni beklentilerin ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Çünkü Morgan’ın ifade ettiği gibi, “insanlar, kendilerinden ne beklendiğini ya
aynı roldeki başkalarını gözleyerek ya da hatalar yaparak ve başkalarının hayret gösteren
tepkilerine ya da sansüre maruz kalarak öğrenirler.” (Morgan, 1989: 400) Söz konusu
içeriklerin hem özdeşime hem de toplumda genel bir kanaate sebebiyet vermesi nedeniyle, kişilerin “beklenti” anlayışları da medya içerikleriyle belirlenmiş olacaktır. Nitekim, günümüzde kitle iletişim araçlarında, eğitim işlevine uygun olarak, toplumda oluşması beklenen olumlu davranışlar ve/veya olumlu tutumlar için hazırlanan kamu spotları
yer almaktadır. Bu kamu spotlarının içeriklerinin etkili bir şekilde sunumu için toplumda
model teşkil eden ünlü kişilerin yer alması ya da olumlu modellerin yaratılması ise yukarıda bahsedilen etkiyle bağlantılıdır. Böylece benzer davranışlar ve düşünceler dünya
geneline yayılabilmekte ve “küresel dünya vatandaşlığı” kendini göstermektedir.
Günümüz dünyasında sosyo-ekonomik olayların ve siyasal gelişmelerin kitle iletişim araçlarıyla, çok kısa bir sürede bütün dünyaya yayılması ve yeni medya düzeni ile
dünya genelinde geribildirimlerin alınabilmesi, küreselleşmeyi kolaylaştırmaktadır. Bu
kolaylık beraberinde, üretim faaliyetlerinin, satışın ve tüketim davranışının sınırlar ötesine geçmesi anlamına gelmektedir. Sınırları olmayan, küresel bir dünyada, pazarlama
faaliyetleri daha geniş kitlelere hitap etmekte ve pazarlama teknikleri iletişim alanının
bütün imkânlarını kullanmaktadır. Bu çerçevede bir pazarlama yöntemi olarak reklam
kavramı ön plana çıkmakta ve kitle iletişim araçlarının kullanımındaki yaygınlığa ve etkilere paralel olarak, hem ürünün tanıtımı yapılırken geniş kitlelere ulaşmak, hem de satın
alma davranışını yaygınlaştırmak, yeni pazarlar yaratmak için yeni modeller yaratmakta
ve sunmaktadır. Esasında reklamlara atfetdilen bu durum, kitle iletişim araçlarının yukarıda bahsettiğimiz özelliklerinin reklam olgusuna yansımasından kaynaklanmaktadır. Pazarlama çabalarının bir sonucu olarak ortaya çıkan reklam, “serbest piyasa ekonomisi koşullarının egemen olduğu, tüketimin adeta kutsallaştırıldığı günümüz dünyasında oldukça
işlevseldir.” (Elden, 2009: 135) Günümüzde gerek bir ürünü ya da fikri pazarlamak gerekse yeni pazarlar oluşturmak açısından önemli olan reklam, basit anlamda “dikkati bir
şeye çekmek veya birisini bir şeyden haberdar etmektir”. (Dyer, 2010: 3) Daha geniş anlamda reklam, “bir ürünün ya da hizmetin, bir kurumun, bir kişinin veya fikrin kimliği
belli sorumlusunca tarifesi önceden belirlenmiş bir bedel ödenerek kitlesel iletişim araçları vasıtasıyla kamuoyuna olumlu bir şekilde tanıtılıp benimsetilmesi faaliyetidir.” (Çağlar&Kılıç, 2005: 165)
Pazarlama faaliyetini ifade eden reklamlar –özellikle TV reklamları-, tüketim davranışının yaygınlaşması ve serbest piyasa ekonomisinde rekabetin belirleyici unsur olmasıyla birlikte düşünüldüğünde, kitle iletişim araçlarıyla gönderilen iletilerin etkisi reklamlar için de geçerli, hatta satın alma davranışını teşvik ve bir şeye ikna söz konusu olduğundan daha belirleyicidir. Bu belirleyicilik rekabet koşullarının bir sonucu olarak yasal
denetimlere tabi tutulmuş olmakla birlikte, yine içeriklerin sosyal sorumluluk bilincinde
hazırlanması, birey-toplum karşısında teşvik edilen ve belirli bir amaca hizmet eden araçların olası etkilerinin ahlakiliği halen bir problemdir.
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2. Reklamlar, Sosyal Sorumluluk ve Kadın
Liberal dünya görüşünün ekonomik yansımaları, özellikle rekabet ortamında kuralsızlıkları da beraberinde getirmiştir. Çünkü maksimum kazanç kriteri mal veya hizmeti
konu edinirken, esasında mal ve hizmet üzerinden bir değer problemine sebebiyet vermektedir. Bu değer yalnızca bir malın değeri olmayıp, bir adım ötesinde insanların yaşam
biçimlerini belirleyen küresel bir değerler sistemi olarak karşımıza çıkmaktadır. Sınırsız
bir rekabet ortamında değer kavramı da muğlak bir hal alır ve toplumsal değerler, üretici
firmaların daha fazla kazanç amaçlarıyla yıpratılabilir.
Korunması gereken toplumsal değerlerin ya da yerleştirilmesi arzu edilen yeni değerlerin, üretici firmaların ve medya kuruluşlarının çıkarları doğrultusunda zedelenmemesi ve göz ardı edilmemesi için, yasal önlemler alınmıştır. Yasal düzenlemeler ve önlemler uyulması gereken kuralları ifade edip, yaptırım gücüne dayanır. Ancak yasal düzenlemeler, küresel dünyada değerlerin doğru değerlendirilmesinde hem ticari şirketler
hem de kitle iletişim araçları için yeterli olmadığı gibi, özellikle medya alanında farklı bir
problemi, özgürlük problemini gündeme getirmiştir. Bu problem ise soysal sorumluluk
kavramının ortaya çıkmasına neden olmuştur. (Karadağ, 2012: 10-14) Çünkü “kuruluşlar
doğru şeyler yapmak zorunda olduklarını, kendilerine başkalarına zarar vermemek sorumluluğunu taşıdıklarını anlayınca etik yönetime gerek duymuşlardır.” (Bülbül, 2004:
302) Sosyal sorumluluk ve etik, modern toplumlarda, birçok konuyu içinde barındırmakla birlikte, özellikle demokrasi ve insan hakları açısından önem arz etmektedir. Örneğin, medyanın haber verme işlevi doğrultusunda, demokratik ortamlarda, insanların
doğru haber alma ve karar verme süreci, haberciliğin sosyal sorumluluk ve etik ilkelere
uygun olarak yapılmasıyla paralel bir durumdur. Örneğin, “medya tekelleşmesi, medya
kuruluşlarının kendi aralarındaki ya da karşıt güçlerle giriştiği çatışmalar, medya kuruluşlarıyla reklam verenler arasındaki ilişkiler” (Işıklar, 2012: 36) etik dışı durumları ortaya çıkarabilmekte ve bu durum da doğru haber alma, doğru bilgilenme imkânını kısıtlayabilmektedir. Demokratik ortamın etik ilkelerle korunması zorunluluğu gibi, medya
içeriklerinde de sosyal sorumluluk gereği, çevreye duyarlılık, eşitlik, genel olarak insan
hakları, çocuk hakları ve kadın hakları vd gibi konulara hassasiyet gösterilmesi gereklidir.
Söz konusu konuların hepsi hayati önemde olmakla birlikte, özellikle çocuk ve kadın
hakları konuları, çocuk ve kadınların fiziksel zayıflıkları ve istismara uğramalarının kolaylığından dolayı hemen her toplumda dikkat edilmesi gereken bir konudur. Çünkü çocuklar bir toplumun devamlılığının teminatı iken, kadınlar –diğer bütün özellikler bir tarafa bırakılıp annelik özelliği ön plana alındığında- toplumun geleceğinin taşıyıcısı ve
yetiştiricisi konumundadır. Bundan dolayı çocukların ve kadınların haklarının korunması,
toplumsal kişiliğin korunması anlamına gelecektir. Çünkü “sosyal hayatta bir arada bulunmak zorunda olan bireylerin iletişim ve etkileşimlerinde belirleyici bir role sahip olan
kişiliktir ve denilebilir ki belirli bir zaman-mekân koordinatında toplumu belirleyen de
bu farklı kişiliklerin toplamıdır.” (Doğrucan&Yıldırım, 2011: 189) Bu çerçevede sağlıklı
bireylerden oluşan bir toplum sağlıklı ve kalkınmaya müsait olacaktır. Elbette kadınlar,
hem güvenliklerinin sağlanması, hem hakları hem de kadına yönelik algı ve yaklaşımlar
açısından oldukça önemli bir nokta bulunmaktadır.
Toplumun devamlılığı açısından büyük öneme sahip olan kadına yönelik yaklaşımlar toplumun genel düşünce yapısını da ifade etmektedir. Bu çerçevede kadına karşı
tutum ve davranışlar, tarih boyunca farklı kültürlerde farklı şekillerde ortaya çıkmıştır.
Bütün farklılıklara rağmen, kadın, genel olarak olumsuz değerlendirmelerin odak noktası
ve bir kullanım nesnesi olarak görülmüştür. Düşünsel alanda yapılan incelemeler, tarih
sahnesinde, toplumsal yapısı ister ataerkil olsun ister anaerkil olsun, niceliksel olarak
ağırlığın erkeklere ait olduğunu göstermektedir. Bu niceliksel ağırlık, kadın ve erkeğe
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ilişkin çalışmalarda ve yorumlarda, erkeklerin düşünme ya da inanç açısından kadınlardan daha yetenekli ve daha başarılı oldukları kanısını yaratmış; erkeklere düşünme, bilim,
din, yönetim vb alanlara ilişkin başarılar ve yetenekler atfedilirken, kadının eksik, tamamlanmamış, düşünmeye kabiliyetli olmadığı gibi yönetilmeye ihtiyaç duyan bir varlık olarak bakılmasına neden olmuştur. Modern dünyada ise, özellikle Sanayileşmeyle birlikte
kadının konumu değişmeye başlamış, kadın ev ve aile ortamından, iş hayatına girmeye
başlamıştır. Ancak kadının ev dışında, çalışma hayatı içerisinde yer alması, ekonomik
özgürlüğünü kazanması olumsuzlukları ortadan kaldırmamış, aksine kadının durumu
daha karmaşık bir hal almıştır. Eski problemler büyük oranda devam ederken, bu problemlere kadının iş ve çalışma hayatındaki problemleri, eğitim-öğretim hakkı, hukuki haklar, fiziksel ve psikolojik istismar vb konular eklenmiştir. Bu çerçevede, “Birleşmiş Milletler 1981 yılında, kadınların sadece kadın olduğu için karşılaştığı şiddet ve ayrımcılığı
önlemek amacıyla Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi’ni, yürürlüğe koymuş ve bu sözleşme ile dünyada kadınların evlilik, boşanma, kamu yaşamı ve
bedenleriyle ilgili pek çok hakkını koruma altına alınmıştır.”(Birleşmiş Milletler, 1981)
Kadın konusunda fark edilmesi gereken asıl nokta, söz konusu önlemleri almayı gerekli
kılan davranışların temelinde, kadının insan olarak görülmemesi ve dolayısıyla insana
atfedilen düşünme kabiliyetine sahip olmayan, eksik bir canlı muamelesi yapılması yatmaktadır. Kadına yönelik tutumların değiştirilmesi için bir çaba söz konusudur ve BM’in
yürürlüğe koyduğu sözleşme de bu çabanın bir sonucudur. Kadınla ilgili olumsuzlukların
düzeltilmesi, tıpkı diğer bütün konularda olduğu gibi, sadece yasa ve sözleşmelerle düzeltilebilecek bir durum değildir. Bu durum bilhassa iletişim teknolojilerinin kullanıldığı
alanlarda bir farkındalığı ve sorumluluğu lüzumlu kılmaktadır. Kadının toplum içinde
sağlam ve olumlu bir yerinin olabilmesi için medya içeriklerinin de bu çabaları destekler,
en azından bu çabalara zarar vermeyen bir nitelikte hazırlanması gereklidir.
Kitle iletişim araçlarının etki alanı ve bir önceki bölümde bahsettiğimiz, medya
içeriklerinin model teşkil etmesi sebebiyle davranışlar ve tutumlar üzerindeki belirleyiciliği göz önünde bulundurulduğunda, kadın konusunda pozitif tutumların oluşması ve
olumsuz kanaatlerin ortadan kalması için sunulan mesajların önemi ortaya çıkmaktadır.
Bu önem özellikle ticari rekabet ortamında, reklam dilinin doğru kullanılması ve maksimum kazanç ilkesi gereği her içeriğin ve göstergenin kullanılabilir görülmemesi anlamına
gelmektedir. Bu toplumsal bir sorumluluk olmakla birlikte, ahlaki bir zorunluluk olarak
algılanmalıdır. Bu çerçeve günümüz reklamlarında, her ne kadar yasal prosedürlere uygun olarak “istismar” içermeyen reklamlar hazırlanıyor olsa da, dikkatli incelendiğinde
reklamlarda kadınların bedensel varlıklarıyla, belirli eylemlerde –alış veriş, temizlik gibive belirli yerlerde –mutfak gibi- ve tüketim odaklı tasvir edildiği görülmektedir. Bu durum her ne kadar gerçekten pay alması ve firmaların kazanç kaygısı hasebiyle anlaşılabilir
olmakla birlikte, toplumda rol modeller oluşması ve tüketimin belirli bir yönde teşvik
edilmesi açısından sıkıntılıdır. Bu sıkıntılı durum aynı pazarda rekabet eden iki firmanın
reklamlarında uç noktalara ulaşmış ve rekabetin göstergeleri kullanışındaki kuralsızlığı
da gözler önüne sermektedir. Bu çerçevede 2014 yılında iki dondurma firması arasındaki
rekabetin ortaya çıkardığı kadın imgeleri ve bu imgelerin Türk düşünce geleneği açısından taşıdığı problemler, reklam filmi üzerinden değerlendirilecektir.
3. Dondurma Reklamı ve Türk Düşünce Geleneği Açısından Değerlendirilmesi
3.1. Dondurma Reklamı ve Kısa Bir Değerlendirme
Dondurma firmasının, 2014 yılında yayınlanan reklam filmi, rakip başka bir dondurma firmasının reklamlarını eleştiren bir içeriğe sahiptir. Diğer firma reklamları, ünlülerin ve genel olarak kadın oyuncuların kullanıldığı bir reklam filmi olup, özellikle kadın
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oyuncular üzerinden “haz” vurgusu yapan ve bu vurguyu cinsel göstergelerle destekleyen
reklam filmleridir.
Dondurma firması bu reklam içeriğini eleştirerek hazırladığı reklam filminde, bir
kadının diğer firmanın kullandığı öğeleri taklit edişini konu edinmektedir. Bu çerçevede,
film işten eve gelen kadının görüntüsü ile başlamaktadır. Kadın diğer firmanın reklam
filmlerinde gördüklerini taklit etmektedir. Taklit sahneleri espirili bir şekilde işlenirken,
reklamın ilerleyen aşamasında, bu sahnelerin kurulmuş olduğu, kadının kocasının eve
gelmesiyle anlaşılır. Kocası, karısının bu davranışı üzerine evdeki yabancıları kovarken,
karısına “Bebişim ne yapıyorsun? Biz senle bunları konuşmadık mı? O dondurma neyine
yetmiyor? Yine mi zevk peşindesin?” diye sormaktadır. Dondurma firması, “haz” temelli
olarak kullanılan kadın reklamlarını eleştirip, kadının “cinsel obje” olarak gösterilmesini
eleştirirken, kendisi de, gördüğü her şeyden etkilenen, her şeyi taklit eden ve düşünemediği gibi kendisi için başkasın düşünmesine ihtiyaç duyan bir kadın imgesi ortaya çıkarmıştır. Nitekim reklamın sonunda, dondurma siparişi verilirken, kadının tavrında ısrarcı
oluşu ve onu ısrarla düzeltenin erkek oluşu, doğru davranış açısından bir erkeğin kontrolüne ihtiyaç duyan kadın görüntüsü vermektedir. Dolayısıyla kadın, düşünemeyen, muhakeme edemeyen, gerçekle kurguyu birbirinden ayıramayan, yani entelektüel olarak bir
erkeğe muhtaç bir konumda sunulmuştur.
3.2. Türk Düşünce Geleneği Açısından Ortaya Çıkan Kadın İmajının Değerlendirilmesi
Türk düşünce geleneğinde kadına yönelik tutumları değerlendirmek açısından en
verimli kaynaklar tarihi kaynaklardır. Türklerin mazisinde büyük bir yere sahip olan konar-göçer kültür, yerleşik hayatla özdeşleşen yazılı eserlerin verilmesinde gecikmelere
neden olmuştur. Bu nedenle birçok konuda olduğu gibi Türk geleneklerinde kadın konusunu, birinci dereceden yazılı kaynaklardan değerlendirmek mümkün olmamaktadır. Bununla birlikte müstakil kadın probleminin tartışıldığı kaynaklara da rastlamak mümkün
değildir. Bunun sebepleri üzerine akıl yürütüldüğünde, ilk olarak yukarıda bahsettiğimiz
yazılı eser kültürünün geç başlamasına ek olarak, pratik bir yaşam tarzına sahip olan
Türklerin sosyal hayat içinde müstakil bir kadın-erkek probleminin olmamasının etkili
olduğu görülmektedir. Söz konusu problem hem sosyal hayatta hem de çalışmalarda, İslamiyet’in kabulünden sonra, İslamiyet’in taşıyıcısı milletlerle girilen kültürel etkileşimlerin bir sonucu olarak ve “yorumlama” düzeyinde ortaya çıktığı görülmektedir.
İslamiyet öncesi Türklerde kadına yaklaşım, zamandaş diğer toplumlardan faklılık
arz etmektedir. Bu farklılıkları hem Türkleri anlatan yazılı kaynaklarda hem de toplumsal
hafızanın aktarımında önemli bir yere sahip sözlü kültür eserlerinde görmek mümkündür.
Bir taraftan yazılı kaynaklarda yönetim kademesinde kadının rolü ve durumu diğer toplumlardan farklı olarak yer alırken, genelde yazılı kaynaklara girmeyen gündelik hayat
formlarının detaylarını da sözlü eserler de görebilmekteyiz. Toplumlarda cinsiyet ayrımcılığı olarak tanımlanan ve kadına menfi bir anlam yüklerken öte taraftan bu menfi yaklaşımın neticesi olarak toplumda ikinci sınıf vatandaş muamelesi görmesine neden olan
sistemler oldukça eskidir. Ancak bu menfiliğin dönemin diğer toplumlarından farklı olarak Türklerde olmadığı, dolayısıyla kadın-erkek problemi şeklinde zuhur eden bir problemin mevcut olmadığı görülmektedir. Bu durum Türk toplumunda kız ve erkek çocukların doğduğu anda bir ayrıma tabi tutulmamasından da anlaşılmaktadır. Tellioğlu bu durumu kıyaslamalı olarak ele almakta ve Türklerle çağdaş kültürlerden Çinlilerde yeni doğan kız çocuklarına ad konulmaması; Hintlilerde kız çocuklarının zayıf karakterli olmasından dolayı evlenene kadar bir erkek himayesinde olma zorunluluğu; Araplarda ise kız
çocuğunun bir utanç olarak kabul edilmesinden dolayı diri diri toprağa gömülmesi olarak
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tezahür etmesine rağmen Türklerin kız-erkek çocuğu ayrımı yapmadığını ifade etmektedir. (Tellioğlu, 2016: 212) Bu durum Türklerde kız ve erkek çocukları için toplumsal
hayatlarını belirleyecek olan niteliksel bir fark olmadığını gösterdiği gibi, utanç ve günah
yüklemelerinin yapılmamasından dolayı kadının salt cinsel bir varlık olarak algılanmadığını göstermektedir.
Türklerde kadının, yönetim düzeyinde söz sahibi olduğu ve belirli bir nüfuza haiz
oldukları, gerektiğinde savaştıkları, miras ve evlilik konularında haklara sahip oldukları
da bilinen hususlardandır. (Tellioğlu: 2016, 215-220) Bu durumun İslamiyet sonrası da
devam ettiği bilgelik modeliyle devlet kurulmasına katkı sağlayan Hayme Ana figüründen, zaaflarından arınmış –evlat hassasiyeti de buna dâhil- ve risk alarak devlet kurtarma
çabasına giren yönetici Altuncan Hatun figürüne (Ecer, 2012) tarihte birçok örnek ortaya
çıkmıştır. Yine buna ek olarak müteşebbis ve Bacıyan-ı Rum’un kurucusu olarak tarihe
geçmiş Fatma Bacı da sosyal hayatta kadın örgütlenmesinde bir örnek olması ve bir kadının bu örgütlenmede başı çekmesi özellikleriyle zikredilebilir. Tarihteki bu motifler ve
kaynaklar Türklerde kadının cinsiyet farkı ile değil, bizzat erkekle birlikte “insan” vasfıyla değerlendirildiğini göstermektedir. Yani Türk tarihinde kadına yaklaşımlar dönemsel olarak bazı farklılıklar arz etse de insan vasfı ve “eşinin ortağı” olması değişmemiştir.
Bu durum eski Türk destanlarından beri süregelen bir durumdur. Ecer bu durumu şöyle
ifade eder: “…kadın yüce bir mertebededir ve Kağan ile Hatun gök ve yerin evlatlarıdır.”
(Ecer, 2012: 149) Bu durum kadın ve erkeğin ontolojik varoluşları açısından negatif ayrımcılığa sebebiyet verecek bir niteliğin söz konusu olmadığını göstermektedir. Nitekim
Türk mitolojisinde güzelliği temsil eden Ayzıt’ın etik kavramlarla birlikte anılmasına rağmen, fiziksel olarak tasvirinden uzak durulması kadının güzelliğinin seksüel bir boyutun
ötesinde algılandığının göstergesidir. Bu durumun birçok tartışmanın odak noktasında
olan Osmanlı döneminde de benzer olduğunu Nihat Keklik, Türklerde Ahlak ve Dünya
Görüşü isimli eserinde “Onları ‘dört duvar arasına kapatılmış esirler’ gibi tasvire yeltenen kimselere karşı Avrupalı bazı gözlemciler, Türk kadınlarının daima hür ve mutlu yaşadıklarına şahitlik etmektedir” (Keklik, 2001: 71) şeklinde ifade etmektedir.
Akıllara bu noktada şu soru gelebilir: Sınırlı sayıdaki örnek, genelleme yapmak
için yeterli midir? Çalışmamızda konunun ana hatlarıyla tespit edilip, kitle iletişim araçları ve sosyal sorumluluk zemininde değerlendirme esas teşkil ettiğinden örnekleri çoğaltmadan, konun genel hatlarını belirleme yolu tercih edilmiştir. Bu örnekleri farklı zeminlerde çoğaltmak mümkündür. Burada dikkat edilmesi gereken konu, bir toplumda ortaya çıkan modellerin, toplumun geneline ilişkin bilgi vermesi ve modellerin dönemini
etkilediği kadar nesilleri de etkilediğinin göz önünde bulundurulmasıdır. Her toplum
kendi tarihi köklerini yeni nesillere aktarmak ve bu kökler üzerinden geleceği “üretmek”
için tarihi motiflerini “model” olarak kullanmaktan çekinmez. O nedenle her toplumun
kahramanları ve tarihi karakterleri kitle iletişim sisteminde bir model olarak farklı çalışmalara konu olur. Türk tarihinde kadının, bugünküne yakın haklara sahip olması, üretkenliği, faziletleri, rasyonel olarak karar verebilmesi ve sosyal hayatta kitleleri harekete
geçiren bir model olarak yer alması geleceğin toplumunun şekillenmesi açısından önemlidir. Ancak, birisi küresel diğeri ulusal marka olmak üzere iki reklam filminde sunulan
kadın figürlerinden birinin “seksapel” bir varlık olarak diğerinin ise bu reklamın modelinden etkilendiği gibi doğru düşünmek için bir erkeğin himayesine ihtiyaç duyan biri
olarak tasvir edildiğini görmekteyiz. Bu durum küresel etkinin, kökenlerindeki kadına
“seksüel” bir anlam yüklemesinin pazarda kullanımı olarak yorumlanabileceği gibi, yukarıda bahsettiğimiz üzere Türk tarihinde ve düşünce geleneğinde kadının seksüel bir
varlık olarak görülmemesi ile çelişik bir durumdur. Yine ulusal markanın yaptığı tasvir,
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her türlü etkiye olabildiğince açık ve “düşünemeyen” biri olması, kadın-erkek arasında
rasyonel bir fark belirtmeyen Türk geleneğinin aksi bir tutumdur.
Sonuç
İletişim teknolojileriyle belirlenen ve medya içeriklerinin bireyleri bilişsel olarak
etkilediği, toplumsal kabullere ve tutum değişikliklerine neden olan günümüzde, içerikler
hazırlanırken sosyal sorumluluk ilkeleri ve özellikle hassas konular dikkatle ele alınmalıdır. Kadın konusu bu hassas konulardan biridir. Rakip firmanın kadını cinselliği çağrıştıran göstergelerle birlikte kullanılması ve kadını sadece haz noktasında belirlemesi, kadını cinsellik noktasına hapsetmekle birlikte, diğer Dondurma firmasının reklamda gördüklerini taklit eden, muhakemeden yoksun kadın imajı da kadını “düşünemeyen” bir
canlı konumuna hapsetmektedir. Dolayısıyla dondurma reklam filmi, kadın ve erkek arasındaki niteliksel bir fark olduğuna dair ayrımcı tutumu destekleyen ve pekiştiren bir reklam filmi sunmaktadır. Bunun iki firma arasındaki bir rekabetin sonucu ortaya çıkması
ise, bir duyarsızlığın ve sorumsuzluğun göstergesidir. Bu duyarsızlık evrensel ilkelerden
açısından sorunlu olmakla birlikte, reklam filmlerinin Türkiye’de yayınlanması da özel
de problemlere sebebiyet vermektedir.
Tarihi bir figür olarak Türk kadını, diğer toplumların aksine, erkekten aşağı bir
varlık olarak ortaya çıkmamıştır. Her ne kadar kitle iletişim araçları, tüketimi desteklemek ve kar hacmini yükseltmek amacıyla Freudyan bir yöntemle ürünler ortaya koysa da,
her toplumun geleceğini sağlam temeller üzerinde tesis etmesi zorunluluğu da aşikârdır.
O nedenle toplumlarda bilhassa kadınların tüketime sevk edilmesi ve hem tüketen hem
de tüketilen bir varlık olarak tasvir edilmesi büyük bir problemdir. Özellikle Türk tarihinde varlık gösteren rasyonel ve lider kadın motifinden uzaklaşılması, onun yerine ihtiraslı ve düşünemeyen kadın figürlerinin piyasaya sunulması gelecek nesiller açısından
tehlike arz etmektedir. Sonuç olarak kadınların reklamlarda tüketen ve tüketilen bir birey
olarak tasviri sorunlu ve istismar içeren, bu nedenle sosyal sorumluluk ilkesiyle çelişen
bir durumdur. Yine buna ek olarak modellerin kültürel bağlardan uzak olduğu gibi kültürel motiflerle çelişmesi de “milli şuur” açısından ayrı bir problem teşkil etmektedir.
Denilebilir ki küresel markalar bu hassasiyete uymak zorunda değildir. Söz konusu pazar
payının artması olduğundan milli ve kültürel hassasiyetler, pazarda kalıcı olmak için dikkate alınmaktadır. Bu nedenle bir çok ürün ve marka reklam filmlerinde bunu göz önünde
bulundurmaktadır. Örneğin kürsel bir içecek markası Türkiye’de Ramazan ayında özel
bir reklamla piyasaya çıkabilmektedir. Eğer milli ve kültürel hassasiyetler bir şuur olarak
sunulursa aynı durum kadının tasvir edilişinde de ortaya çıkabilir. Çünkü mevcut modellerdeki tasvirler kadının beden olarak belirlenmesine, akıl ve üst değerlerden uzaklaştırılmasına sebebiyet vermektedir ki, bu durum cinsiyet açısından tarihin en ayrımcı çağlarında dahi Türk kültür ve töresinde tezahür etmeyen bir durumdur.
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KÜRESELLEŞME VE TÜRK-İSLAM FELSEFESİ
Yrd. Doç. Dr. Ayşegül DOĞRUCAN
Aslıhan ALBAYRAK
Özet: Modernite sonrası hızla gelişen ve değişen dünyada, fikri saha da büyük bir hızla
değişime uğramış ve bu değişim sosyal-siyasal hayatta da etkisini göstermiştir. 19. yüzyılda yaşanan gelişmelerin ardından ulus-devlet yapısının hızla yayılması, öncekinden
farklı bir dünyanın ortaya çıkmasına neden olmuş ve sistemler değişmiştir. Değişen her
sistem beraberinde yeni problemleri ve tartışmaları getirmiştir. Osmanlı İmparatorluğunun
yıkılmasının ardından, kurulan Türkiye Cumhuriyeti de birçok sahada bu durumla karşı
karşıya kalmıştır. Yeni Cumhuriyet, mevcut dünya düzenine uyum sağlamak için birçok
alanda gelişme kaygısı içinde olmuştur. Bu alanlardan biri de fikri saha yani felsefe alanıdır. Hem teorik hem de pratik olarak dönemin bir gereği olarak “milli felsefe” ve bu felsefenin niteliği tartışma konusu olmuştur. Ancak kurulduğu dönemden çalışmaların yoğunlaştığı döneme uzanan süreçte dünya hızla değişmeye devam etmiş, milli felsefe fikrine
ilişkin tartışmalar bir netliğe kavuşmadan, 1900’lerin ikinci yarısında “küreselleşme” olgusuyla karşı karşıya kalınmıştır. Bu çalışmanın amacı, ulus-devlet sisteminde milli felsefe çalışmalarının bir gerekliliği olarak tartışma konusu olan Türk-İslam Felsefesinin niteliksel olarak hangi temellere dayandığını (ırk-din-kültür),Türkiye’yle mi sınırlı olacağı
yoksa hangi coğrafyaları kapsayacağı tartışmalarını ve küreselleşme karşısındaki konumunu incelemektir.
Anahtar Kelimeler: Küreselleşme, Felsefe, Türk, İslam
Globalization And Turkish-Islamic Philosophy
Abstract: Ideologies, along with the development of any other things in the world have
been rapidly transformed into new ones after Modernism and these changes have shown
impact on social-political life as well. Important political events transformed and changed
the systems of the world through out the 19th century with the spread of nation-states.
Each new system brought along new problems and controversies. It was the same for the
Republic of Turkey which was found after the collapse of the Ottoman Empire. The new
Republic had concerns for development in most fields, and adapting the world order of
that time. Intellectual field or Philosophy was among these fields. National philosophy,
the felt necessity of the time both in theory and practice, and these sence of it became the
subject of controversies. The intellectual developments continued to be built in the world
when the Turkish intellectuals concentrated on the new national philosophy. Yet, these
controversies faced with a new concept called globalization in these cond half of the 20th
century before being cleared up.
From the notion of the necessity of studying national philosophy within the system of nation-state, this paper aims to examine what Turkish-Islamic Thought –as it is based on the grounds of race-religion-culture, namely, its
contradictive nature discussing whether it is limited with the national border of Turkey or
not-means qualitatively and how it positons it self against globalization.
Keywords: Globalization, Philosophy, Turkish, Islamic

Giriş
Günümüzün en çok kullanılan kavramlarından biri olan küreselleşme, başta ekonomi alanında kullanılmakla beraber, sosyal bilimler sahasının birbirini etkilemesine
bağlı olarak, ekonomiden sonra diğer sosyal bilimler alanlarında da hızla tartışılan bir
konu olmuştur. Küreselleşme, öncelikle sanayileşme sonrası, ülkeler arasındaki ticari
faaliyetlerin bir neticesi olarak uluslar arası sınırların ortadan kalkmasını ifade ederken,
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gerek ekonomik faaliyetler gerekse teknolojinin getirdiği diğer etkileşim şekilleriyle
insan etkinliklerinin ulusal sınırların dışına taşmasını ifade eder hale gelmiştir. Küreselleşmede, ülkelerin sınırları aşan toplumsal, politik ve ekonomik bağları söz konusu
olduğundan, oluşan “dünya toplumunda” artan karşılıklı bağımlılık da ortaya çıkmaktadır. (Giddens, 2000:67)
Küreselleşme kavramının pratik boyutuna dayalı olarak tarihte ilk insan etkileşimine kadar götürülebilmesi, küreselleşmenin insanlık tarihi kadar eski olduğunu, dolayısıyla yaşadığımız sürecin ilk küreselleşme süreci olmadığının da düşünülmesine
(Karaca, 2007: 27) neden olmuştur. Ancak küreselleşme teorik ve bugün kullanılan
manadaki halini 1900’lerin ikinci yarısında bulmaktadır. Bu dönem küreselleşmenin
yoğun olarak akademik sahada çalışılmaya, konuşulmaya ve tartışılmaya başlandığı
dönem (Kaypak, 2013: 336) olmakla birlikte, bu çalışmaların hızlanmasına neden olan
etkenlerden biri SSCB’nin dağılışının, kapitalizmin etkisiyle, tek tip bir dünya toplumuna doğru bir değişim olarak algılanmasıdır. Bu dönem aynı zamanda, bir önceki dönemin imparatorluklar sisteminin yıkılmasıyla ortaya çıkan ve şekillenen ulus-devlet yapılarının da güçlendiği ve niteliklerinin de netleştiği bir dönemdir. Dolayısıyla bu dönem
bir taraftan ulus-devlet yapısının bir gereği olarak bir önceki dönemden devraldığı milli
düşünce ya da milli felsefe tartışmalarını bünyesinde barındırırken diğer taraftan da
teknolojik ve ekonomik gelişmelerin neticesinde küreselleşmeyle belirlenen dönem
olmuştur.
1. Dünya Savaşı sonrası ulus-devlet yapısıyla diğer ulus-devletlere nazaran daha
geç tanışan Türkiye Cumhuriyeti ve dönem düşünürleri için zamansal yakınlıktan dolayı
ikisinin tanımlanması ve temellendirilmesi hem zor olmuş hem de tartışmalara neden
olmuştur. Bu çerçevede Cumhuriyetin kuruluşundan günümüze Türk aydınları açısından
hem milli felsefenin hem de küreselleşme olgusunun nasıl algılandığının tespiti önem
arz etmektedir. Çünkü milliyetçilik akımlarının yükselişi buna paralel olarak ulusdevletlerin oluşması ülkelerin hem tarihi hem de fikri olarak siyasal sistemlerini temellendirmeye sevk etmiştir. Siyaseti destekleyen milli düşünce fikri karşılığını, milli ekonomi politikalarından toplumsal değerlerin oluşmasına kadar çok geniş bir yelpazede
bulmuştur. Milli felsefe fikrini değişen sistemlerinin hemen akabinde tartışmaya başlayan ülkeler için küreselleşme olgusunun yorumlanmasında ve küreselleşmeye entegrasyonda bir problem görülmemektedir. Konuyla ilgili ağırlıklı problem yukarda da bahsettiğimiz gibi ulus-devlet yapısına geçtikten kısa bir süre sonra küreselleşme olgusuyla
karşı karşıya kalan ülkelerde izlenmektedir. Çünkü dünyada küreselleşme kavramını
gündeme getiren gelişmeler içerisinde, sanayileşme ve buna dayalı olarak ülkelerin
geliştirdiği ekonomik politikalar önemli bir etkiye sahiptir. Bu ekonomi politikaları,
aynı zamanda devletlerin milli politikalarını ifade etmekte ya da onunla çelişmemektedir. Değişen sistem karşısında hem milli hem de fikri köklerinin uyumunu sağlayan,
başka bir ifadeyle milli felsefi düşünce geleneğini yerleştiren ülkeler açısından küreselleşme korkulan bir kavram olmayıp, yeni bir entegrasyon olgusuna dönüşmüştür. Bu
çerçevede Türk düşünce geleneğinin ulus-devlet yapısından küreselleşmeye geçiş yapısında tarihsel olarak tavrının belirlenmesi aynı zamanda Türk düşüncesinin bugününü
ve geleceğini yorumlamaya da imkân sağlayacaktır. Konunun daha net anlaşılabilmesi
için öncelikle ulus-devlet ve küreselleşme olgularına bakmak gerekmektedir.
1.Ulus-Devlet Yapısı ve Küreselleşme
Ulus-devlet yapısının kökenleri bazı sosyal bilimciler tarafından Ortaçağ’a kadar
(Durdu, 2009: 39) götürülse de bugün konuştuğumuz manada ulus-devletlerin oluşması
Fransız İhtilali ve bu ihtilalin hızlandırıcı etkisiyle imparatorlukların yıkılmasına dayanmaktadır. Elbette tarihte tek bir sebeple bir olaylar silsilesini açıklamak eksik bir
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yaklaşım tarzı olacaktır. Nasıl ki Fransız İhtilalini ortaya çıkaran nedenler silsilesi söz
konusuysa, imparatorlukların yıkılıp ulus-devletlerin ortaya çıkışını da ortaya çıkaran
bir sebepler zinciri mevcuttur. Bugün küreselleşme karşısında konumlandırdığımız ulusdevlet yapısının ortaya çıkış sebepleri içerisinde en belirleyici unsurun düşüncenin bilimselliğe doğru evrilmesi olduğu görülmektedir. 11. yüzyılda İslam coğrafyasında
yapılan ilim felsefesi çalışmalarının Batı’ya doğru geçmesi (Bayrakdar, 1988: 279),
Batı’da baskın olan monist düşünce yapısında değişimi ve devamında Rönesans ve
Reform dönemini getirmiştir. Rönesans ve Reform hareketleri sonrası Batı dünyasında
bilimsel düşüncenin ve milli ve akabinde de bireysel hareketlerin hızla yayıldığı görülmektedir. Bu görüntü sosyal alanda Fransız İhtilalini ve devamında milli hareketleri
getirirken; bilimsel düşünce tarzının Kiliseye rağmen yayılması bilimsel gelişmelerin
bir sonucu olarak teknolojinin gelişmesine neden olmuştur. Sonuç olarak, Batı’da bilimsel ve sosyal gelişmelerin bir sonucu olarak yeni sistemler ortaya çıkmış, bu sistemlerden biri de ulus-devlet yapısı olmuştur. Yine bir sonuç olarak ortaya çıkan sanayileşmenin ve sanayinin hem devletin ekonomik gelişmesinde hem de savaşlarda belirleyici bir
güç halini alması, ulus-devlet yapısının yükselişinde önemli bir unsur olmuştur. Çalışmanın ilerleyen bölümlerinde görüleceği gibi küreselleşme de aynı gelişmelerin farklı
bir tezahürü olarak karşımıza çıkmaktadır.
Bu bağlamda ulus-devlet yapısının felsefi, bilimsel-teknolojik, sosyo-ekonomik
ve siyasal bir gelişmeler sürecinin sonucunda ortaya çıktığı söylenebilir. Hangi alana
ilişkin yaklaşıma ağırlık verilirse ulus-devlet o yaklaşımın neticesinde ortaya çıkmış bir
olgu olarak tanımlanabilmektedir. Bu çerçevede ulus-devlet, Fransız İhtilali sonrası
yoğun olarak kullanılan, “ulus” kavramıyla kendini meşrulaştıran, “kurumsallaşmış
siyasi iktidar biçiminin somut görünümlerinden” biridir. (Tekeli&İlkin, 2000:118) Modern dünyanın en önde gelen siyasal birimi (Bottomore, 1987:59) olarak nitelendirilen
ulus-devlet yapısı, Avrupa’da feodal siyasal yapının son bulup onun yerine merkezi
devlet yapısını esas alan düzene geçilmesiyle kendini göstermiş ve sonraki dönemlerde
dünyanın diğer yerlerine aktarılmıştır. (Erözden, 1997: 10) “Birbirinden açıkça ayrılmış
sınırları olan politik toplumları” (Giddens, 2000:59) ifade eden ulus-devlet yapısı, bir
önceki dönemin aksine, bir toprak parçası üzerinde yaşayan insanların, yöneticinin malı
olma ya da yöneticiye mutlak bir bağlılıkla boyun eğme ilkesinin aksi olarak, bir ortaklaşalığa işaret eden ulus olma durumundan hareketle açıklanmaktadır. Bununla birlikte,
insanların aynı yeri paylaşıyor olmaklıktan dolayı kader birliği yapmaları ve varlıklarını
devam ettirebilmek için işbölümüne dayalı bir sistemde örgütlenmeleri ve bu örgütlenmenin de yasal formlarla kontrolü söz konusudur. Ulus-devlet yapısı aynı zamanda
değişen dünya koşullarında ortaya çıkan yeni ekonomik ilişkilerin bir neticesidir. Bu
çerçevede ulus-devleti diğer faktörlere ek olarak ekonomik ilişkiler bağlamında tanımlamak da mümkündür. Nitekim ulusal egemenliğin söz konusu olabilmesi için, gerek
insanların refahının gerekse uluslararası arenada güç sahibi varlık gösterebilmenin ön
koşulu da ekonomik kalkınma olarak karşımıza çıkmaktadır. Sonuç olarak ulus devlet
yapısı, üzerinde yaşadığı toprak parçası üzerinde varlık gösteren ve kader ortaklığı yapan insanlarla belirlenmekte ve diğer ulus-devletlerin karşısında konumlanmaktadır.
Bununla birlikte, başta ekonomik olmak üzere ulusların etkileşimde bulunma zorunluluğu, ulus devletleri, teknolojinin sınırları aşmasıyla birlikte diğer boyutlarda da zorunlu etkileşim halinde bulunan siyasi bir yapılar olarak tanımlamaya imkân vermektedir.
Ulus devlet yapısında, sistemin kendini koruyup devam ettirebilmesi için farklılıkların ve uyuşmazlıkların en aza indirgenmesi bir zorunluluk haline gelmektedir. Bu
zorunluluk bir devlet planlaması olarak eğitimden kültürel faaliyetlere bütün alanlarda
bir değerler sisteminin yaratılmasını mecbur kılmaktadır. Çünkü ortak değerleri benim-
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seyen vatandaşların oluşturduğu bir sistemde, hem bireylerin günlük pratik ihtiyaçlarının karşılanması hem de gönüllülük esaslı olarak devletin geleceğe yönelik gelişimi
ideal bir formda ilerlemektedir. Bu noktada bireyin varlığı milletin varlığına, bireyin
kaderi bütün bir milletin kaderine ortak olarak düşünülmektedir. Bu çerçevede ideal
formun dışında unsurlar ortaya çıktığında ya sisteme uyumluluğu sağlanacak ya da
etkisi niceliksel formda değerlendirilerek, eğer çok küçük bir değere sahipse yok sayılacaktır. Dolayısıyla bu devlet yapısı içerisinde düşünce sistematiği de milli devlet formunu güçlendirip, uzun vade de bu gücün devamlılığını esas alacak şekilde dizayn
edilmektedir. Bu nokta ulus-devlet yapısının eleştirildiği aynı zamanda da post-modern
söylemlerin ve küreselleşme karşısında savunmasının zayıf kaldığı noktadır.
Ulus-devlet yapısı karşısında konumlandırılmakla birlikte aynı zamanda tehdit
olarak algılanan küreselleşme kavramı, birçok alanda sınırların aşılmasını ifade etmektedir. Ulus-devletin hem coğrafi hem de değerler sistemi açısından öteki ile sınırlanmış
yapısı karşısında küreselleşme, ulus-devlet sınırlarını aşan hatta sınırları ortadan kaldıran bir duruma işaret etmektedir. Başka bir ifadeyle modern dünyanın vatan prototipinde gerçekleşen ulus devlet yapısı, küreselleşmenin ulusal sınırları zorlayan ve gümrüklere müdahil yapısıyla karşılaşarak bir çatışma eksenine sebebiyet vermiştir. Söz konusu
çatışmanın taraflarından biri olarak görünen küreselleşmenin tanımlarından biri “coğrafyanın toplumsal ve kültürel düzenlemelere dayattığı kısıtlamaların azaldığı, insanların bu azalmayı giderek daha çok fark etmeye başladıkları bir toplumsal süreç” (Marshall, 2005: 449) olduğu şeklindedir. Söz konusu farkındalık, daha geniş bir coğrafyada
belirmeye başlayan bir yaşam formuna işaret etmektedir ki, bu noktada kısıtlı bir coğrafyanın belirleyiciliği ortadan kalkarken, sınırları aşan daha geniş bir coğrafyada belirlenme durumu söz konusudur. Bu nedenle küreselleşme, sınırların birleşiminden oluşan
bir dünya tasvirinin aksine, dünyanın “tek bir yer” (Aslanoğlu, 1998: 124) olarak algılanmasına yönelik bir bilinç durumunu ifade eder. Bu bilinci ortaya çıkaran faktörler de
ulus devlet yapısını ortaya çıkaran faktörlerle temelde benzerlik göstermekle birlikte,
küreselleşme olgusunu ortaya çıkaran sebepler daha kısa bir zaman diliminde ortaya
çıkmıştır. Şöyle ki, ulus-devlet yapısının ortaya çıkışı feodal yapının sarsılmasına kadar
uzanmakla birlikte modern ulus-devlet yapısı 19. yüzyılda şekillenmiştir. 19. yüzyıldan
bugüne mevzu olan ulus-devlet yapısına rağmen küreselleşme olgusu 20. Yüzyılın ikinci yarısından bugüne hem etki hem tartışma alanı olarak hızla belirleyici olmuştur. Ekonomik, siyasal, sosyal ve kültürel olarak dünyada sınırların ortadan kalmasını ifade eden
küreselleşmenin hızla yayılmasında etkili olan sebepler de üniter sistemi yaratan sebeplerle benzerdir. Gelişen ekonomik sistemlerin sınırları aşarak küresel ekonomiyi yaratması; teknolojik gelişmelerin haberleşme sistemlerini geliştirmesi ve bu vesileyle mesafeleri ortadan kaldırdığı gibi, gerek ekonomik gerekse kültürel yayılım da bir yol açması; kitle iletişim araçlarıyla haberdar olma ve bilgilenme eyleminin dünyada insanlar
arasında mesafe kavramını ortadan kaldırması ve dünyanın bir ucundaki olaydan diğer
uçta yaşayan insanların etkilenip tepki verebilmesine imkan sağlayan bir sürece neden
olmuş ve nitekim 1960’ta M. McLuhan durumu ifade etmek için “global köy” ifadesini
kullanmıştır.
Ulus-Devlet sistemiyle küreselleşme olgusunun karşı karşıya geldiği boyut, kendi sınırları içerisinde varlığını bütüncül olarak devam ettirme kaygısıyla ortak değerler
yaratıp o sınır içinde yaşayan insanların bunu kabul etmesi beklentisindeki mevcut yapının, “farklılıklara” vurgu yapıp, farklılıkları yayarak küresel düzlemde “sınırlar üstü
bir benzerliğe” sebebiyet veren bir gücü hissetmesi neticesinde ortaya çıkan boyuttur.
Bu durum birçok alanda tartışmaları da beraberinde getirmektedir. Kitle iletişim araçlarının yoğun etkisiyle fikri ve kültürel yapıda meydana gelen değişmeler, sosyal değerler

165
Yrd. Doç. Dr. Ayşegül DOĞRUCAN-Aslıhan ALBAYRAK

açısından tartışmaları alevlendirirken, hem sosyal değerlerin yaratım süreci hem de milli
devlet olgusunun temellendirilmesi noktasında faaliyet gösteren felsefe açısından sorun
milli felsefelerin küreselleşme karşısındaki konumudur.
2. Milli Felsefe ve Türk-İslam Felsefesi
Milli felsefe, bir milletin maziden devraldığı tecrübi bilgi ile halde olanları birlikte değerlendirmesi ve bu değerlendirmenin geleceğe yeni bir veri teşkil edecek bir
tecrübe olarak aktarılmasını sağlamak esasına dayanır. Başka bir ifadeyle milli felsefe
düşüncesi, bir milletin sosyal genlerinin belirlediği bir düşünce şekli üzerinde, milletin
ve milletin sistemli varlığının görünür hali olan devletin devamlılığını ve devamlılığı
tesis edecek ilkeler üzerinde yoğunlaşır. Bu çerçevede ülke içerisinde yapılan her entelektüel üretim, milli felsefeye uygunluğu ve katkısı bağlamında değerlendirilir. Başka
bir ifade ile milletin ve milli devletin uzun vadede faydasını gözeten bir düşünce sistematiği esas olandır. Milleti referans aldığı için, ana kaynakları itibariyle milli kültürden
beslenir ve tarihi köklerle gelecek koşulları uzlaştırmayı yönelik bir boyut kazanır.
Ulus-Devlet yapısının yaygınlaşmasının ardından, ülkelerdeki felsefi çalışmaların da kendi isimleriyle anılmaya başlanılmasına ve hatta felsefi çalışmaların “İngiliz
Felsefesi, Alman Felsefesi, Fransız Felsefesi, Amerikan Felsefesi vd şeklinde adlandırılmaya” (Keklik, 1986:54) başlamasına neden olmuştur. Felsefi kökenler kadar, diğer
sosyal bilimler alanları ve hatta bilim tarihi çalışmaları da bu adlandırmaları temellendirmek için kullanılmıştır. Buradaki temel kaygı, ulus-devlet sisteminin devamlılık
ilkesini, tarihsel köklerle destekleyerek bir bilinç yaratma kaygısıdır. Bu durum planlı
süreçleri beraberinde getirmektedir. Bu süreçte, gerek maziden gelen etkileşimler gerekse zamandaş olunan diğer milletlerle etkileşimlerde, başta dil olmak üzere birçok uygulama sahasında titiz çalışmaları da beraberinde getirmektedir. Her devlet kendi dışındakilerden haberdar olmak, ekonomik faaliyetlerde bulunmak, varlığını devam ettirebilmek için çağın gereklerini takip etmek zorundadır. Bu zorunluluk bir ülkenin diğer
ülkelerle etkileşime geçmesi anlamına gelmektedir. Her etkileşim epistemolojik olarak
bilginin bir yerden başka bir yere aktarılması; aktarıldığı yerde, kendi değişkenleriyle
işlenerek yeni bilgi yaratım süreçlerine geçmesi anlamına gelmektedir. Bu süreçte gerek
düşünsel üretkenliğin olabilmesi –çünkü insanın en üretken düşündüğü dil ana dilidirhem de ürünlerin o kültürlerin ürünü olabilmesi için çeviri faaliyetleri ve kavramların
dile uygun hale getirilmesi söz konusudur. Aksi takdirde ya bilginin üretildiği dille, o
dilin kalıplarına uygun bir düşünce gerçekleşir ya da üretilen bilgi üretildiği dilin ürünü
sayılacağından söz konusu ülkenin menfaatine kullanılması zor hale gelir. Sonuç olarak
bir devletin ve kültürün devamlılığı milli felsefenin, milli dille tesis edilmesiyle mümkündür ilkesi bu yapıda esastır. Nitekim İngilizcenin küreselleşme sürecindeki etkisi ve
bu etkinin yarattığı kaygı da bu durumla ilgilidir.
İmparatorluk döneminin sona ermesiyle kurulan Türkiye Cumhuriyet’i de dönemin bir gereği olarak, hem kendini meşru kılmak ve hem de devamlılığını sağlamak için
kendi temellerini oluşturmak zorunluluğuyla karşı karşıya kalmıştır. Bu zorunluluk,
yönetimsel değişimlerin sağlanması ve bu değişimleri çağın gereklerine uygun yapmak
mecburiyetindeydi. Bu mecburiyet tarihi kökleriyle çağın gereklerinin bir arada işlenmesi ve yeni yönetim tarzının temellendirilmesi anlamına gelmekteydi. Bu çerçevede
ilk olarak, atlatılan zorlu geçiş döneminin sebeplerinin değerlendirilmesi ve bu sebeplerin çağın bilim ve teknolojik seviyesiyle ilgili olan kısmının halledilmesi için, gelişmiş
ülkelere öğrenciler gönderilmiştir. Ancak konunun bilimsel-teknolojik ve dolayısıyla
ekonomik gelişmişlikle belirlenmesi, ülkenin değerler sisteminin göz ardı edilmesi
manasına geleceği gibi, yeni yapının kabulünü ve uygulanabilirliğini zorlamasının yanında, yeni ülkenin sadece ve sadece çağ koşullarıyla belirlenen bir ülke olarak kendi
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köklerinden uzak, dolayısıyla tarihi temelleri olmayan bir yapı arz etmesine sebebiyet
verme tehlikesini de beraberinde getirmektedir. Bu noktada gelişmiş ülkelere yönelik
inceleme ve faaliyetlere paralel olarak yeni Cumhuriyette dil-tarih-kültür çalışmaları da
başlamıştır. Bu çalışmalar felsefe alanında, Batı felsefesi karşısında konumlandırılabilecek, yeni Cumhuriyetin felsefi temellerini tesis edecek bir tarihi incelemeye yönelimleri
de beraberinde getirmiştir. Bu çalışmalar, dünyanın önceki dönemlerinin etkisiyle ağırlıklı bir şekilde “din” tanımlamasıyla adlandırılan bir felsefe çalışmasına sebebiyet
vermiştir. Yani dönemin tarihi kökleri “İslam Felsefesi” olarak adlandırılmıştır. Bunun
sebebi, Osmanlı’nın din temelli algılanışından ziyade, Batı felsefesi karşısında bir konumlandırma çabasıdır aynı zamanda. Şöyle ki, bu gelişmelerin yaşandığı dönem itibariyle Batı felsefesi hem önceki dönemin Hristiyan felsefesinin etkilerini yaşamakta –bir
hesaplaşma olarak- hem de önceki dönemde vahye dayalı bilgi sisteminin ortadan kaldırılışıyla bir değerler problemi yaşanmaktadır. Dolayısıyla dönem Türk düşünürleri açısından hem Hristiyan felsefesi karşısında bir İslam felsefesinin konumlandırılması hem
de değişim sürecinde Batı etkisiyle toplumda ortaya çıkabilecek değerler kargaşasına bir
önlem almak kaygısıdır. Bu çerçevede, milli felsefe çalışmalarının hangi isimle anılacağı konusunda da bir belirsizlik kendini göstermiştir. Kimi düşünürler çalışmalarını İslam
Felsefesi başlığı altında, coğrafi yakınlık esasını da göz önünde bulundurarak Müslümanların yaptığı felsefe olarak adlandırmış ve bunun devam ettirilmesini esas almıştır.
Ancak bazı düşünürler, yeni Cumhuriyetin tarih anlayışı ve adıyla uygun olarak Türkİslam Felsefesi başlığıyla hem bir milletin milli felsefesine hem de tarihi köklerden
gelen kültürel bütünlükle daha geniş bir coğrafyada yapılan etkinlikleri işaret etmeyi
tercih etmiştir. (Keklik, 1986:26-43) Adlandırma problemi hali hazırda netleşmemiş
olmakla birlikte, burada esas olanın kendi adıyla anılacak bir milli felsefe profilinin
oluşturulmasıdır. Ancak bu profil henüz daha netleşmeden küreselleşme olgusuyla karşı
karşıya kalınmıştır. Bu olgu, henüz yerleşmemiş olan bireylerin kendi menfaatlerinin
yanında milli menfaatleri de göz önünde bulundurmasını ve bilinçle eylemlerini şekillendirmesi ilkesi karşısında bireyselleşme ve bireyselleşme olgusuyla dünya vatandaşlığına uzanan bir süreci, dolayısıyla yeni tartışmaları beraberinde getirmiştir.
3. Küreselleşme ve Türk-İslam Felsefesi
Küreselleşme ve milli felsefe olarak Türk-İslam felsefesinin karşı karşıya geldiği
nokta, sadece bir üst etkinlik olarak tanımlayabileceğimiz felsefenin problemi olmayıp,
felsefe örneği üzerinden çok geniş bir yelpazede problemlere işaret etmekte, örneklem
oluşturmaktadır. İlk olarak, tarihsel verilerin “tarih milletlerin hâkimiyet mücadelesinden oluşmuştur” ya da “tarih milletlerin savaşlar tarihidir” şeklinde okunması ya da
yorumlanması, millet olgusundan uzak birey temelli bir “dünya vatandaşlığı” düşüncesiyle çelişiktir. Bu düşünce tarihsel tecrübelerle birlikte değerlendirildiğinde, güçlü
olanın –bilimsel-teknolojik-ekonomik vb anlamda- dünya vatandaşlığı kavramının içeriğini belirleyeceğini, dolayısıyla yine bir kültürün hâkimiyet çabası içinde olduğu fikrini de beraberinde getirmektedir. Bu ise bir olguya temkinle beraber bir tepkiyi de getirmektedir. Örneğin Nihat Keklik konuyla ilgili olarak, küreselleşme olgusundaki Batı
etkisine dikkat çekerek şöyle demektedir:
“(…) global’leşen dünya görüşüne ayak uydurmamıza dair tavsiyeler, esasen
‘kürre’ şeklinde (=global) olan dünyamızı (coğrafya bakımından-) küreleştirmeğe çalışmak, Amerika’yı yeniden keşfe çıkmak gibi ‘abesle iştigal’ sayılır.
Fakat ‘küreleştirmek’den maksat şayet ‘insan hakları’ ve ‘ahlakî değerler’ ise,
Türk milleti olarak Avrupa’dan bizlerin değil, Avrupalıların bizlerden öğreneceği çok
şey vardır.” (Keklik, 2001:12)
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Keklik’in ifadelerinden de anlaşılacağı üzere küreselleşmeye ilişkin tepkilerin bir
kısmı, küreselleşmenin kültür üzerindeki etkisine yöneliktir. Teknik, teknolojik ve ekonomik gelişmişlik adına, bir sisteme uyum sağlamak milli varlığı tehdit eden bir unsur
olduğunda kabulü zor olmaktadır. Bu durum toplumların yaşama refleksi ile birlikte
düşünülmektedir. Sonuç olarak küreselleşmenin, toplumların maddi görünürlüklerine
yönelik etkisinden ziyade, manevi varlıklarına, milli benliklerine etkisi tartışma ve endişe konusu olmaktadır. Çünkü kültürel etkiler yaşam tarzlarından dile kadar geniş bir
alana yayıldığında ve bu durum bireyselci hareketlerle desteklendiğinde milli olma
algısı ortadan kalkıp, kaynağını başka bir milli yapının pragmasında bulan bir hale dönüşmektedir. Bu yapı, sistemin tamamına işlediğinde milli görünürlük ortadan kalkmaktadır ki, milli devlet olgusunun üzerinde yükseldiği değer sistemi çökmekte, başka bir
ifadeyle milli benlikle birlikte milli devlet de fiilen ortadan kalkma noktasına gelmektedir. Bu ise yeni bir küresel imparatorluk ya da emperyalizm düşüncesine sebebiyet vermektedir.
Böyle bir tablo, genel olarak milli felsefelerin, özelde Türk-İslam Felsefesinin
konumlandırılmasında sorun yaratan bir tablodur. Sonuç olarak Türk-İslam felsefesi,
sadece köklerini araştıran bir etkinlik, başka bir ifadeyle felsefe tarihi etkinliği olmaktan
çıkıp, halin anlaşılıp geleceğin olasılıklarına yön veren bir faaliyete dönüşmek durumundadır. Böyle bir faaliyette ilk olarak, düşünce ve bilim etkinliklerine temel teşkil
eden “milli bir özgüven”in tesisi bir değer yaratım süreci içerisinde kendini göstermelidir. Elbette bilginin evrensel olma koşulu belirleyici bir koşuldur. Ancak bu evrensellik
sosyal bilimlerin gerek teori gerekse pratik boyutunda fen bilimlerinden farklılık arz
etmektedir. Mesela yerçekimi evrensel bir bilgi olma özelliğine sahipken ve zamanmekân-kültür koşullarında değişmezken, tüketim olgusu toplumların ihtiyaç ve kanaat
kavramlarına yükledikleri anlamlara göre değişebilmektedir. Bunlara ilişkin standart bir
bilgi yaratmak ya da her yerde o bilginin doğru olduğunu göstermeye çalışmak, planlı
bir davranış değişikliği sürecini başka bir ifadeyle mühendisliği gerekli kılacaktır. Bu
ise bireylerin ve toplumların davranışı değiştirmek istemelerine bakılmaksızın bir dayatmadır ki, ahlaki açıdan sorunlu bir durum ortaya çıkardığı gibi, bir “özgürlük” problemini beraberinde getirmektedir. Bireylerin ve toplumların bağımsızlığına ilişkin tartışmalar, ancak ve ancak onu tehdit eden bir hâkimiyet, hükümranlık iddiası söz konusu
olduğunda ortaya çıkar. Küreselleşme olgusu, bireyler ve toplumlar üzerinde, sadece
evrensel ilkeler açısından değil –insan hakları gibi- aynı zamanda gündelik yaşam formları üzerinde de, belirli bir coğrafya ve milletin/milletlerin şekillendirdiği değişim ve
dönüşüm boyutunu da içermektedir. Böylece özgürlük problemi, bir önceki asırda görülen, bir devletin emperyalist çıkarlarla başka bir devleti egemenliği altına alması olarak
zuhur etmeyip, belirli devletler içinde doğan küresel şirketlerin bireylerin karar verme
eylemlerini, kitle iletişim araçları, kavramlar ve göstergeler vasıtasıyla kontrol altında
tutmaları ve bu şirketlerin tanımladığı “istendik” davranışlara doğru sevk etmeleri olarak ortaya çıkmaktadır. Burada ortaya çıkan bir başka soru ise söz konusu ekonomik
varlıkların doğdukları devletlerden ne kadar bağımsız hareket ettikleri sorusudur.
Sonuç
Sonuç olarak bir kültürün üstünlük iddiasını gizil ve içkin olarak barındıran küreselleşme karşısında, milli varlığın görünür bütün ilkelerinin mevcudiyetini devam
ettirmesi problemi aşikârdır. Bu problemin aşılması noktasında, Türk-İslam düşünce
geleneğinin tarihi kökleri yol gösterici olabilir. Antik Yunan düşüncesinin İslam düşünce geleneği içinde yorumlanması ve hem ilmi hem de pratik dünya görüşü açısından
yeni bir bakış ortaya çıkarması, hali hazırda dünyayı olduğu gibi kabul edip uyma davranışı sergilemektense, yeni bir anlama ve konumlandırma çabasıyla, sadece milliyet ve
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din bağlamında kalmadan, olabildiğince coğrafi bağları tarihsel köklerle destekleyerek
geniş bir alanda bilgi üretim sürecine geçebilme potansiyeline sahiptir. Bu potansiyelin
ortaya çıkarılması, Türk-İslam Felsefesi adlandırmasındaki, Türk ve İslam bileşenlerinin
biri diğerine tercih edilmeden, milli kültürü oluşturan öğeler olarak incelenmesi neticesinde doğru bir durum tespitine ihtiyaç duymaktadır. Doğru durum tespitinden kasıt,
mazide bulmayı arzu ettiğimiz bir şeyi aramayıp, olayları anlamak ve duruma göre
hataların nedenlerini tarafsız bir şekilde tespit ederek, içinde bulunduğumuz koşullarla
hataların benzerlik arz edip etmediğini tespit etmektir. Ancak bu şekilde Türk-İslam
Felsefesi adlandırması ile temellenen bir milli felsefe çalışması, milli çıkarlara hizmet
edebileceği gibi, küreselleşmeyi ve küreselleşme karşısındaki durumumuzu, aşırı özgüven ya da aşağılık kompleksine saplanmadan doğru değerlendirmemize imkân verebilecektir. Nitekim küreselleşme tartışmalarının hemen öncesinde tartışmaya başladığımız
ve toplumsal olgular halinde karşımızda duran (tüketim, eğitim, ahlak vb) problemler,
küreselleşme süreci neticesinde artmıştır ve yeni boyut kazanmıştır. Söz konusu problemlerin, toplumların devamlılığında esas teşkil eden konular içinde olduğu göz önünde
bulundurulduğunda, bu sahada yeni boyut kazanmış problemlerin milli çıkarlar doğrultusunda çözümlenmesi, küreselleşen dünyada varlık göstermeye imkân sağlayacak temellerin sağlamlaşması açısından da elzemdir.
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TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ’NİN AVRASYA TÜRK DEVLETLERİNE
BAKIŞI (SİLAHLI KUVVETLER DERGİSİ, 1991-1995)
Aytaç KEPİR
Özet: Soğuk Savaş sonrası dönemde dünya, siyası anlamda iki kutuplu düzenden tek kutuplu yeni bir düzene doğru evrilmeye başlamış, ortaya çıkan yeni durumda Türkiye de
kendine yeni bir dış politika belirlemeye çalışmıştır. Bu çalışmada, Türkiye’nin Azerbaycan ve Orta Asya Türk cumhuriyetleri bu politikasının, Türk Silahlı Kuvvetlerinin yayın
hayatına üç aylık periyotlarla hala devam eden, yayımlandığı dönemin özelliklerinin açıkça görüldüğü köklü bir süreli yayını olan Silahlı Kuvvetler Dergisine yansımaları incelenecektir. Böylelikle Türk Silahlı Kuvvetlerinin incelenecek dönemde bir uluslar arası ilişkiler dergisi benzeri yayın politikası belirleyen dergiye göre, dönemin bu ülkelerle ilgili
dış politikasına nasıl baktığı görülmeye çalışılacaktır. Çalışma; dünya ve Türkiye’nin siyasi koşullarının genel olarak değerlendirildiği giriş bölümü, derginin dönemin Türk
cumhuriyetleri politikasına bakış açısının ve dönemin atmosferinin yansımalarının tespit
edildiği ana bölüm ile genel bir değerlendirme yapılarak ortaya konulan bakış açısının
ifade edildiği sonuçtan oluşacaktır.
Anahtar Kelimeler : Türk Dış Politikası, Azerbaycan, Orta Asya, Silahlı Kuvvetler Dergisi.
The Way of Looking of Turkish Armed Forces to the Turkic Repoclics in Eurasia(Journal
of the Armed Forces, 1991-1995)
Abstract: In the post-Cold War era, the world began to evolve from bipolar to unipolar
order in a political way, and in this new situation, Turkey tried to set itself a new foreign
policy. In this study, the reflection of Turkey's policy for Azerbaijan and Central Asia
Turkic Republics on Journal of the Armed Forces, which is a well-established quarterly
journal of the Turkish Armed Forces. The period will be examined according to a journal
which is like an international relations journal, thus, the Turkish Armed Forces’ way of
looking for a foreign policy will try to be observed. The study will be consisting of introduction part which is the political conditions of the world and Turkey are evaluated in
general, main part which are the perspective of journal of Turkish republics’ policy and
the reflections of the atmosphere of the period and end with the result of a general evaluation in order to present an overall point of view
Keywords: Turkish Foreign Policy, Azerbaijan, Central Asia, Turkish Armed Forces.

Giriş
Çalışmamızda Türk dış politikasının Soğuk Savaş Dönemi sonrası özellikleri ve
bu politikanın Silahlı Kuvvetler Dergisi’ndeki (SKD) yansımalarını inceleyerek, hem bu
dönemin öne çıkan özelliklerini, hem de derginin resmi bir kurumun süreli yayını olması sebebiyle uygulanan politikayla ne yönde ilgilendiğini ve bu politikayla paralellik
taşıyıp taşımadığını görmeye çalışacağız. Türk dış politikasının bu dönemdeki özelliklerine ve SKD’deki yansımalarına geçmeden önce öncelikle iç politik duruma ve “Soğuk
Savaş Sonrası” kavramı ve dünya konjonktürüne bir göz atmak gerektiği kanaatindeyiz.
Böylelikle, ortaya çıkacak bilgiler ışığında bahse konu derginin de görüşleriyle ilgili
daha net fikirler elde edilebileceği düşüncesindeyiz. Bu kapsamda inceleyeceğimiz
dönemdeki iç politikada etkili olan isimleri ve görev sürelerini görmekte fayda vardır.
Buna göre, cumhurbaşkanı 1993 yılının 17 Nisan’ına kadar Turgut Özal, 16 Mayıs 1993
ve inceleyeceğimiz dönemin sonuna kadar ise Süleyman Demirel’dir. Başbakanlar ise
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23 Haziran 1991’e kadar Yıldırım Akbulut, 23 Haziran 1991-20 Kasım 1991 arası Mesut Yılmaz, 20 Kasım 1991-25 Haziran 1993 arası Süleyman Demirel, 25 Haziran 199315 Ekim 1995 arası ise Tansu Çiller’dir. (Oran ve Diğerleri, 2012: 202-203) Görülüyor
ki bu dönemde Türkiye’de merkez sağ görüşlü partiler iktidardadır. Hatırlanacağı üzere
aynı dönemde iç politikaya egemen olan olayların en önemlisi de PKK terörü sorunudur.
İç politikayı bu şekilde genel hatlarıyla ele aldıktan sonra, “Soğuk Savaş Sonrası” kavramını ve dünyanın durumunu birlikte değerlendirebiliriz. Öncelikle, 1991
yılında Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) ’nin bu döneme kadarki bazı
açılımlarının birliğin dağılmasına neden olduğunu ve aslında Soğuk Savaş (SS) Dönemi’nin tam da bu dağılmayla sona erdiğini söyleyebiliriz. Bu savaşın kazananı bir dönem yaygın şekilde ifade edildiği şekliyle “Hür Dünya” idi. İkinci Dünya Savaşı sonrası
hissedilmeye başlanan SS sonrası, Amerika Birleşik Devletleri (ABD)’nin tek süper güç
olarak belirdiği ve dünyadaki dengelerin dağıldığı söylenebilir. Bu dağılmanın ardından
ABD lehine, açıkça kendilerinin de ilan ettiği “Yeni Dünya Düzeni”nin ortaya çıktığı ve
bu düzenin, küreselleşmenin üçüncü dalgası olduğu söylenebilir. (Oran ve Diğerleri,
2012: 209)
1.Türkiye’nin Avrasya Türk Cumhuriyetleri Politikası (1991-1995)
SSCB’nin dağılmasının ardından yeni bağımsız devletler ortaya çıkar ve dünya
genel bir belirsizlik ortamına sürüklenir. Aslında risksiz gibi görünen; fakat dengelerin
bozulmasından kaynaklanan oldukça riskli bir düzen oluşur. Batı, bu ortamda meydana
gelebilecek istikrarsızlığı; Körfez Savaşı’nda olduğu gibi kuvvetle bastırabileceğini
dünyaya ispatlar. Ortaya çıkan yeni dünya düzeninin fikirsel temellerini Francis Fukuyama’nın ortaya koyduğu “Tarihin Sonu” adlı görüşü belirler. Fukuyama’nın, SS’ın
bitimi ile tarihin de sona erdiği, Batı’nın karşısında bir kuvvet olamayacağı fikri dönemin batılı yöneticilerini etkiler. (Oran ve Diğerleri, 2012: 209-211) Aslında SSCB’nin
dünya tarafından sürprizle karşılanan dağılmasından sonra, özellikle Türkiye’nin etrafı
ve yakın bölgesinde meydana gelen değişimler ve komünizm tehlikesinin ortadan kalkması; Batı’nın gözünde eski stratejik değerini azalttı gibi algılanır. Özellikle Kafkaslar
ve Orta Asya’da Rusya ve İran’ın etkisi ortaya çıkınca, azaldı zannedilen bu önemin
giderek arttığı söylenebilir. (Karpat, 2012: 293) Daha da önemlisi, Rusya Federasyonu
(RF)’nun 1993’te yayınladığı doktrinde; çoğunluğunun 1991’de bağımsızlığını kazandığını söyleyebileceğimiz Kafkasya ve Orta Asya Cumhuriyetlerini yakın çevre olarak
adlandırması ve Bağımsız Devletler Topluluğu’nda etkisini giderek yoğunlaştırmasının
da bu önemin arttığının ispatı olduğu düşünülebilir. Bu açıdan, Türkiye’nin Azerbaycan
ve Orta Asya Türk Cumhuriyetleri politikalarında etkinliğinin artmasının sebeplerinin
iki farklı görüşte toplandığını ifade edebiliriz. Bunlardan birincisi; Türkiye’nin batı
karşısında stratejik öneminin azaldığı ve bu önemsizlik karşısında kendine yeni müttefikler bulma anlayışının gelişmesi; ikincisi ise Batı’nın bölgedeki etkinliğini artırmak
için Türkiye’nin tarihsel ve kültürel bağından istifade ederek RF karşısında üstünlük
elde etmek istemesi.
Türkiye açısından değerlendirildiğinde ise; kültürel ve tarihsel bağların etkisine
kapılarak, bu bölgeye yönelmesiyle başlayan dış politik gelişmeler, bölge ülkelerinin
gerçekçi davranması ve Rusya’ya yönelmekten başka çarelerinin olmadığını anlamalarıyla ortaya çıkan durum karşısında daha temkinli yaklaşılmasına dönüşür. Bu yaklaşımları ise; incelediğimiz dönem açısından 1993 öncesi ve sonrası dönem olarak ikiye
ayırmak daha açıklayıcı olur. (Kamel, 2014: 189)
Türkiye’nin, SS’ın bitiminden önce konumuz kapsamındaki ülkelerle hiçbir politik ilgisinin olmadığı; ancak Perestroyka’nın son iki yılında küçük gayri resmi ticari
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ilişkiler kurulduğu söylenebilir. (Karpat, 2012: 172 ve Oran ve Diğerleri, 2012: 366)
Bölge ülkelerinin bağımsızlıklarını sırasıyla ilan etmesiyle paralel olarak siyasi ilişkiler
kurulur ve diplomatik temsilcilikler karşılıklı olarak açılmaya başlanır; fakat ilişkilerde
asıl yoğunluk 1992’den itibaren başlar. Karpat’a göre model bir ülke olabilecek Türkiye’nin ABD açısından; İran köktendinciliğini engelleyebileceği öngörüsüyle ise Rusya
açısından, bölgede önemi giderek artmaktadır; fakat Türkiye’nin ekonomik yetersizliği
ve sonrasında bölgede derhal “ağabey” rolü üstlenmek istemesinden doğan çekinceler
yüzünden, aslında daha çok aceleci ve duygusal davranmasından dolayı ortaya çıkan
ümitler giderek sönmek zorunda kalır. Bölge ülkeleri açısından da düşünüldüğünde hem
coğrafyanın geniş olması, hem de bu ülkelerin etnik olarak o dönemde şimdikinden
daha az türdeş olması, bu politikanın gerçekte de ümitsiz olduğunu göstermesi açısından
önemlidir. Türkiye’nin göz önünde bulundurmayı ihmal ettiği bir başka husus da bölge
ülkelerinin Ruslar tarafından birbirleri arasında yaratılan kültürel ve dil temelli bazı
problemlerdir. Ayrıca güvenlik ihtiyaçları da bir başka husustur. Bölge ülkeleriyle bir
blok olarak düşünüldüğünde en çok, 1991-1993 yılları arasında ilişkilerin yoğunlaştığını; Türkiye’nin gerçekçi olması gerektiğini anladıktan sonra yürüttüğü eğitim politikalarının Rusya’yı Pantürkist siyaset yürütüldüğü konusunda endişeye sürüklediğini söyleyebiliriz. (Karpat, 2012: 172-174)
Türkiye gerçekçi politikalar yürütmesi gerektiğini anlamaya başladıktan sonra,
daha çok Hazar Denizi bölgesinde yoğunlaşan enerji ve tabi kaynaklarla daha fazla
ilgilenmeye başlar. Aslında bütün bu ilişkilerde ortaya çıkan görüş “milli çıkarlar”dır.
Bu kapsamda Türkiye, bölgeyle ilgisini daha kurumsal yürütmek için Ocak 1992’de
TİKA’yı (Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi) kurar. (Karpat, 2012: 321) Bu idarenin
kurulmasında en önemli sebebin, yalnızlık psikolojisinden kurtulan Türkiye’nin yeni
ortaya çıkan kardeşleriyle ilişki kurmak istemesi durumu olabilir. Kardeşlik psikolojisinin etkisiyle ise Turancılık ve bölgeyle ilgili İslamcılık fikirleri öne sürülmeye başlanır.
Başlangıçta bölge ülkelerinde de olan bu söylemler karşılıklı plansız mücadelelere yol açar. Türkiye’nin bölge ülkelerinin bağımsızlıkları öncesi uyguladığı Moskova
merkezli dış politikanın, yerini Başbakan Demirel ve Dış İşleri Bakanı Hikmet Çetin’in
ziyaretiyle bölge ülkeleri seviyesine indirdiğini gösterir. İç politikadaki heyecan da bu
durumu destekler. Daha önce de belirttiğimiz gibi 1991-1993 yılları dış ilişkilerde duygusallık ve heyecanın baskın olduğu yıllardır. Bu duygularda gerek ABD’de çıkan Economist dergisindeki yazı, gerekse Nursultan Nazarbayev’in 1991’de ifade ettiği
“21.Yüzyıl Türk Yüzyılı” hayali etken olur. Aslında hem Karpat’ın hem de Oran’ın eserlerinde vardıkları ortak görüş, yeni bağımsızlık kazanan ülkelerin dünya ile ilişkilerinin
kurulmasında Türkiye’nin aslan payına sahip olacağı noktasında kesişir. Her ne kadar iç
politikada bir duygusallık olsa da Türkiye Dış İşleri daha temkinli bir yaklaşım sergilemektedir. Buna karşılık, iç politik çıkarlar da düşünülerek, oldukça fazla bir sayıda
(yaklaşık 1200) delegasyon bölge ülkelerine gönderilir. Bu delegasyonlara karşılık
devlet başkanı seviyesinde temsil edilen Özbekistan ve Kırgızistan açıkça “ağabey”lik
rolünü destekler; fakat bu heyecan 1992’deki Türkçe Konuşan Ülkeler Devlet Başkanları Zirvesi’nde önemli ölçüde sekteye uğrar. Koordinasyonsuz yapıldığı yönünde eleştirilerin olduğu bu zirvede; yalnızca kültür alanında bir bildirge yayınlanır. Bu zirvede
daha çok Ebulfeyz Elçibey ile mutabakata varılır; ama diğer liderler gerek iç gerekse dış
politik kaygılarla diğer alanlarda mutabakata varamazlar. Bu toplantı sonrası büyük
hayal kırıklıkları yaşayan Türkiye, 1993’ten sonra da ilişkilerde ve toplantılarda aktif
olmaya devam eder. Dil birliği ve tarih eğitiminde ortaklık konusunda çalışmalar olduysa da, ülke liderleri, değişen politik durumda Rusya’nın desteğini yitirmek istemezler ve
Türkiye modelindense ( Azerbaycan ve Kırgızistan hariç) daha çok Çin ya da Güney
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Kore modeline daha çok sıcak bakar olurlar. Ayrıca Batılı petrol şirketlerinin bölgeye
ilgi duymasıyla Türkiye’nin aracılığına ihtiyaçları kalmaz ve bağımsızlığın deyim yerindeyse tadını çıkarmak istemeleri ilişkilerde gerçekçiliği de öne çıkarmaya başlar.
Yine bölge ülkelerinin Türklük bilincindense öncelikle Azerilik, Kırgızlık, Özbeklik,
Kazaklık ve Türkmenlik anlayışı da bu konuda temas edilmesi gerektiğini düşündüğümüz başka bir husustur. 1994’te gerçekleştirilen ikinci zirvede ise daha gerçekçi kararlar
alınır ve bölge ülkeleri sonuçtan memnun kalır; ancak Azerbaycan ve Türkiye’nin Ermenileri işgalci olarak ilanı konusunda diğer ülkeler kararsız kalır. (Oran ve Diğerleri,
2012: 209-211)
2. Türkiye’nin Avrasya Türk Cumhuriyetleri Politikasının Silahlı Kuvvetler
Dergisine Yansımaları (1991-1995)
2.1. 1991-1995 Yılları Arası Silahlı Kuvvetler Dergisi
Genelkurmay Başkanlığı tarafından çıkarılan Silahlı Kuvvetler Dergisi günümüze gelene kadar, gerek isim, gerekse değindiği konular bakımından özellikle Türkiye
Cumhuriyeti tarihinin kırılma noktalarında değişikliğe uğrar. Derginin amacı tarihsel
süreç içerisinde Silahlı Kuvvetler personelini ağırlıkları değişmekle beraber, askeri,
stratejik, taktik ve bunları etkileyen ekonomik, politik, sosyal, kültürel, tarihi, edebi,
teknik, sağlık, bilimsel ve güncel konularda bilgilendirmektir. (Kızılca, Nisan 2009: 67)
SKD, daha önce yapılan muhteva analizi ve genel değerlendirmelerin yer aldığı
1928-1981 yıllarını kapsayan iki ayrı yüksek lisans tezi ile incelenir. (Gürbüz, 2005 ve
Kepir, 2012) 1982’den itibaren ise hakkında herhangi bir çalışma yapılmaz. Biz de
konumuz itibari ile, özellikle terör sorunları ile ilgilenen ve sayılarında az çok buna yer
veren derginin dış politika ile ilgili görüşlerine yer vererek 1991-1995 yılları arası yayın
anlayışıyla ilgili az da olsa faydalı olmaya çalışacağız.
Dergi, yukarıda belirtildiği üzere dünya ve Türkiye tarihi açısından yine bir kırılma noktası olan 1991’den itibaren tekrar kendini yenileme ihtiyacı duyar ve bir süredir yapmadığı renkli kapak uygulamasına ve özellikle 1992 yılının Ocak sayısından
itibaren, daha fazla okuyucuya hitap etmek maksadıyla dönemin bir kısım akademisyenlerine de sayılarında yer verir.
2.2. Yansımalar
Çalışmada yukarıdaki bilgileri de göz önünde tutarak dergi, belirlenen yıllar
arasında üç ayda bir yılda dört sayı olarak yayımlandığından toplam yirmi sayıda konu
açısından bakıldığında, bakış açısını yansıttığı değerlendirilen yirmi dokuz makale incelenmiştir. 1991 yılının son sayısı ile 1992 yılından itibaren dergi, deyim yerindeyse bir
uluslar arası ilişkiler ve dış politika yayınına dönüşür. Özellikle Türkiye’yi de derinden
etkileyen komünizmin çöküşünün ardından gelişen olaylara bakış açısını sayfalarına
taşır.
Derginin, her dönemde olduğu gibi bu dönemde de içinde bulunulan tarihsel sürecin özelliklerini yansıttığı; anılan Türk devletleriyle 1991-1993 yılları arasında daha
çok ilgilendiğini tespit ederek yeniden ortaya koyduğumuz söylenebilir. Bu sebeple
1991-1993 dönemi ve 1994-1995 dönemi ayrı ayrı incelenecektir.
2.2.1. 1991-1993 Dönemi
Dergide yukarıda genel özellikleri ifade edilen 29 yazıdan 23’ü bu dönemde yayınlanır. Bu yazılardan 8’i asker (* işaretli); 3’ü derginin asker ve sivil çalışanlarının
sivil kökenli yazarlarla yaptığı söyleşiler olmak üzere 15’i sivil kökenli yazarlar tarafından kaleme alınır. Asker ve sivil kökenli yazarların görüşlerinin keskinliği ya da ayrıldığı noktalarla ilgili kesin bir kanıya varmak mümkün görünmemektedir.
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Dikkat çeken başka bir konu günümüzde siyasi tarih alanında önemli kaynakların yazarları olarak görülen Oral Sander ve Fahir Armaoğlu ile dönemin Dış Politika
Enstitüsü Müdürü Seyfi Taşhan’a da dergide yer verilmesidir. Bu usul dergide bilimsellik adına önemli bir gelişme olması ve konuya verilen değerin seviyesini göstermesi
açısından dikkat çekicidir.
Dergi, konumuzla ilgili yazılar yayımlamaya Ocak 1991 sayısıyla başlar. Üç ayda bir çıkan derginin bu sayısından itibaren, bölge ülke ve vatandaşlarının isimlendirilmesinde farklı yaklaşımlar sergilenir. Daha ileriki sayılarda, günümüzde kullanılan
söylemler artık dergide yerleşir. Bu kavramların, aslında Soğuk Savaşın biteceği ve
bölge ülkeleriyle nasıl bir ilişki içinde bulunulacağıyla ilgili yaşanan şaşkınlığa paralel
olarak şekillendiğini söyleyebiliriz. Bahsedilen kavramları kronolojik olarak şöyle sıralamak mümkündür : “Eski Türkler, Kazan ve Özbek kabileleri” (*Kumkale, Ocak 1991:
93), “Türk asıllı Asya cumhuriyetleri” (*Yalazan, Ocak 1992, 22), “Orta Asya, Türkistan veya Türk ili, Orta Asya Bağımsız Türk Cumhuriyetleri, Türkler ve Turanî kavimler”
(*Ferhat Başdoğan, Nisan 1992: 71,77), “Orta Asya Türk Cumhuriyetleri” (*Başdoğan,
Nisan 1992: 83) ve “Orta Asya bozkırları.” (*Naci Kaplan, Ocak 1993: 117)
Beklenmedik bir şekilde çöken komünizmle ilgili derginin eski sayılarından itibaren sergilediği tavır, bu dönemde de devam ederek, bu çöküş “komünizm canavarının
balon gibi söndüğü” (*Kumkale, Ocak 1991: 93) şeklinde tabir edilir. Bu gelişmeyle
ilgilenilmeye başlanır başlanmaz, bölgedeki Türk varlığına dikkat çekilerek, yeni beliren uluslar arası ortamda “Türkiye’nin artık görmemezlikten gelinecek bir ülke olmadığı” savunulur. (*Kumkale, Ocak 1991: 97) Dergide bu dönemin duygusal özelliklerini
yansıtan fikirleri de görmek mümkündür. Türk birliğinin yeniden dirileceği, uygulanan
politikaların doğru olduğu (Kumkale, Ocak 1991: 96-97) bu bölgede komünizmden
sonra artık yeni bir düzen kurulmakta olduğu, bu düzenin yine Silahlı Kuvvetler üzerinde taktik ve teknik anlamda yeni gelişmelere yol açacağı Türkiye’nin özellikle laiklik ve
serbest piyasa ekonomisine geçişte model ülke olacağı (Yalazan, Ocak 1992; 23-25) bu
bölgedeki ülkelerin de Türkiye’ye bu konularda sıcak baktığı, yine Türkiye’nin bu bölge
ülkelerinin dışarıya açılmasında aracı olacağı söylemleri bu duygusallık döneminin
örnekleri olabilir. Buna karşın bir kısım yazarlar tarafından; ilişkilerin yeni riskler
getirebileceği, Türkiye’nin bu riskleri karşılayacak hazırlıklar yapması gerektiği (Yalazan, Ocak 1992: 23-25), öncelikle dil ve kültür alanında ortak hareket edilmesi, bunu
yaparken de ekonomik unsurların öne çıkması (*Ayın -*Pehlivanlı, Nisan 1992: 11,14),
bunun sebebinin bölge ülkeleri üzerinde yoğun bir rekabet olabileceği, bu rekabetin
özellikle Rusya, Suudi Arabistan ve İran tarafından sürdürüleceği tahmin edilir.
Bütün bu fikirler öne sürülürken bölgenin özel sorunlarının da olduğu gerçeği,
dergide tarafsız bakabilen daha mutedil olduğunu söyleyebileceğimiz yazarlar tarafından savunulur. Bu sorunları şöyle sıralamak mümkündür: Ahıska Türkleri, AzeriErmeni mücadelesi, Karabağ sorunu, Ermenistan-Nahçivan sorunu, İran-Azerbaycan
arasında Güney Azerbaycan sorunu, Kırgız-Çin sınır anlaşmazlığı, Tacikistan’daki
İslam fundamentalizmi, İran’ın bölgedeki radikalizm faaliyetleri, Özbekistan’daki yönetim-muhalefet arası sorunlar, Rusya’nın bölge ülkeleri üzerindeki etkisinin devam ettiği,
bölge ülkelerinin kendi ordusunu mu yoksa Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ordusunu mu kuracağı gibi sorunlar da özel sorunlar olarak görülür. (Köni, Ekim 1992: 915)
Bazı yazılarda ise gerek bölge ülkeleri ayrı ayrı incelenerek gerekse ülkelere toplu olarak değinilerek sosyal, dini, politik, kültürel ve ekonomik açıdan değerlendirilip;
etnik ayrılıkların olabileceği bölgedeki Rus nüfus varlığına özel önem verilir. (Yıldırım,
Ekim 1992: 69-71) Buna karşın bu dönemde hâkim olan duygusallık nedeniyle bölgenin
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yer altı kaynaklarına Türkiye’nin faydası açısından hiç değinilmemesi dikkat çekicidir;
fakat bu konuya sadece BDT açısından değerlendirme yapılırken değinilir. (*Çavuşoğlu
ve Diğerleri, Temmuz 1992: 48-50)
Dergide Türk ülkelerinin birliğiyle ilgili fikirlere de rastlamak mümkündür. Bu
fikirler açıklanırken özellikle Kazan Kurultayı üzerinde durularak, kurulabilecek Türk
ortak pazarının bu birlik açısından getireceği faydalar üzerine yoğunlaşılır.(*Başdoğan,
Ocak 1992: 69-71, 80-82) Orta Asya ile ilgilenilirken Kırgızistan, Özbekistan, Kazakistan ve Türkmenistan’a daha çok yer verilirken, etnik olarak İran’a daha yakın bir ülke
olarak görülen Tacikistan’a da değinilerek, bu ülkeye de değer verilmesi gerektiği ve
önem verilmezse bölgede İran destekli yaşanan istikrarsızlığın diğer ülkelere de yansıyabileceği düşünülür. (Sünbül, Temmuz 1993: 104-107) Bu ülke okurlara tanıtılabilmek için oldukça ayrıntılı bir şekilde incelenir. Buna karşın sadece bağımsız ülkelere ve
yine sadece Orta Asya ülkelerine değil, Batı Türkistan’a da yer verilerek (Yıldırım,
Temmuz 1993: 82-91) günümüzde de hala önemini koruyan Uygur Türkleriyle de ilgilenilir.
1992’deki Türk Dili Konuşan Ülkeler Devlet Başkanları Zirvesi’nden sonra, bu
konuya atıfta bulunulmak üzere yayımlandığını düşündüğümüz bir yazıda; tarihte Türk
devlet başkanlarının birbirleriyle savaştığı ama bunların hiç birinin halkını kendi kişisel
ihtirasları için felakete sürüklemediği, günümüzde de Türk devlet başkanları arasında
sorunlar olabileceği; fakat bu sorunların Türk milletini etkilememesi gerektiği söylenerek (İnan, Ocak 1993: 113) derginin devletler arası ilişkiler açısından ılımlı bir yaklaşım
sergilediğini belirtmek mümkündür.
Çekincelerin hala devam ettiğini düşündüğümüz Rusya’nın da bölgede kontrolü
ele almak amaçlı oluşturduğu BDT’na da değinilerek bu birlik ülkelerinin tarımsal ve
yer altı zenginliklerine de dikkat çekilir. (*Çavuşoğlu ve Diğerleri, Temmuz 1992: 4850 ve Alp, Nisan 1993: 8)
Azerbaycan, incelediğimiz dönem içerisinde derginin en çok üzerinde durduğu
ülkedir ve bu ülke daha çok genelde Ermeni sorunu kapsamında, özelde de Karabağ
sorunu üzerinden değerlendirilir. Dergide yer alan yazılardaki söylemlerde Azerbaycan’la ilgili “Kardeş Azerbaycan” gibi daha sıcak anlamlar taşıyan sözcüklere yer verilerek (*Ayın -*Pehlivanlı, Temmuz 1993: 14) bu ülkenin Orta Asya ile aramızda bir
köprü olduğu ve Türklük şuurunun yerleştirilmesi açısından daha da önemli görülmesi
gerektiği söylenir. (Armaoğlu, Temmuz 1993, 5)Azerbaycan konusuyla özdeşleşen
Karabağ’ın Ermenistan tarafından işgaline de şiddetle karşı çıkılır ve buranın öz Türk
yurdu olduğu vurgulanır. (Sünbül, Ekim 1992: 108)
Bu bölgenin işgali sırasında Ermenilerin soykırım yaptığı Türkiye’nin buna sessiz kalmaması gerektiği, aslında Pantürkist ya da Panturanist yaklaşım gibi algılanılmaması gerektiği, bu durumla ilgili Atatürk’ün de fikirleri olduğu ve bunun Atatürkçülükte yer aldığının söylenmesi dikkat çekici bir söylem olarak değerlendirilebilir. (Köstüklü, Temmuz 1992: 33) Önemli bir siyasi kişilik olan Ebulfeyz Elçibey’e de dergide
yer verilerek Türk dış politikasına uyumlu bir yaklaşım sergilenirken, bu konuyla ilgili
dış güçlerin Türk devletlerinin arasını bozmaya çalıştığı söylenir. (Sünbül, Ocak 1993:
67)
Dönemin devletler arasında çıkan problemlerin dış kaynaklı olduğunun okuyucuya aktarılması açısından bu makalenin ayrıntılı olarak okunması gerektiğini tavsiye
edebiliriz. Yapılması tavsiye edilen hususlar: kültür birliği çerçevesinde; ülkelerin,
isimlerine Türk eklenmesi bayraklarda hilal olması, alfabe birliği, ortak bir şive, “ov,
ev” gibi soy isim takılanın atılması ve dürüst ekonomik ilişkiler olarak özetlenebilir.
(Köstüklü, Temmuz 1992: 34-35)
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2.2.2. 1994-1995 Dönemi
Bu dönemdeki yazılar bir önceki döneme göre konumuz açısından daha temkinli
bir izlenim verir. Aslında derginin gündeminde artık daha önceki kadar yer etmez. İki
yıl boyunca konuyla ilgili sadece 6 yazı yayınlanması artık bu bölgeye yöneltilen ilginin
azaldığını gösterir. Bu dönemde Türkiye’de terör olaylarının artması ve dergide bu
konuyla ilgili yazıların daha fazla yer alması bu ilgi azalmasının sebebi sayılabilir. Bu
kapsamda, bölgedeki politikanın “günlük hadiselerin seline ve irrasyonel beklentilere
kapılıp vakit kaybetmeden stratejik önceliklerin belirlenmesi gerekiyor.” şeklinde temkinli bir yaklaşım sergilenir. Bölgeyle ilişkilerin Türk-ABD ilişkileri açısından iyi bir
fırsat olduğu Orta Asya Türk devletlerine yaklaşımın ABD ve Avrupa’yı dışlayıcı olmaması gerektiği ve bunu sergilerken akılcı olunması gerektiğine dikkat çekilir. Ayrıca
Rusya ile de benzer politikalar sürdürülmesi önerilir. (Canbolat, Ocak 1994: 73-80)
Türkiye’nin bölge üzerindeki uygulamaları açısından 1992’de Türkiye’ye yerleştirilen Ahıska Türklerine değinilir. (Avşar ve Diğerleri, Ocak 1994: 45) Azerbaycan’daki Karabağ Savaşına yine bu dönemde dikkat çekilmeye devam edilir. Buna göre
Azerbaycan’la ilgili tarihi sürece değinilir ve 1918-1920 arası kurulan ilk cumhuriyetin
mirasçısı olduklarını söyledikleri belirtilir. Ermenilerin zayıf ekonomik durumlarına
rağmen Karabağ’ı ısrarla savunmalarına dikkat çekilerek buradaki tarihi iddiaları eleştirilir. Azerbaycan’ın Karabağ ve Zengezur bölgelerinin Türkiye ile Türk dünyası arasındaki ulaşımı engellemek için sorunlu bir bölge yapılmaya çalışıldığı okuyucuya anlatılır. (*Özgür, Temmuz 1995: 78-81) Bölge ülkelerindeki kültürel değişime örnek olarak
eski Sovyet yer isimlerinin süratle değiştiğine de değinilerek sadece siyasi konularla
ilgilenilmemeye çalışılır. (Köstüklü, Temmuz 1992: 34-35)
Sonuç
Türkiye incelenen dönemde bölge dış politikasını, öncelikle tarih ve kültürel
bağlara dayandırmaya çalışır. İlişkilerin yoğunluğu ve heyecanı açısından dönemi
1991-1993 ve 1994-1995 süreçleri olarak ikiye ayırmak mümkündür. İlk dönemde daha
heyecanlı ve istekli davranılır, ikinci dönemde ise temkinli ve gerçekçi davranılmaya
çalışılır. Bölge üzerinde bir model olma yaklaşımı sergileyen Türkiye özellikle Azerbaycan’a diğer ülkelere göre daha yakın davranmaya gayret gösterir. Dönemin atmosferi Silahlı Kuvvetler Dergisine de yansır; kimi yazılarda Turancılık kısmen savunulur ve
Türk birliği emelini Atatürkçülüğün de barındırdığı ifade edilir, ancak dergide gelişen
durumlara daha temkinli yaklaşılır ve bölge ülkelerini rahatsız edecek herhangi bir söylemden kaçınılır. Söylemlerin ve yazıların yoğunluğu açısından yukarıda belirtilen tarih
aralıklarını ilişkilere bakış konusunda dergi açısından da kullanmak mümkündür. Dergide sürekli olumlu bir hava hakim olmaz, özellikle bölgenin kendi iç dinamikleri açısından sorunları da okuyucuya aktarılmaya çalışılır. Genel anlamıyla söylemlerde dönemin dış politikasıyla çelişen bir durumun olmadığı söylenebilir. Bu dönemde daha
çok okuyucuya ulaşmak ve okurunu daha iyi etkilemek için, daha bilimsel yazıların
yazılmaya başlandığı dergide, dönemin alanlarında önde gelen akademisyenlerinin yazı
ve röportajlarına da yer verilerek konuya ilgi çekilir. Yazarların fikirleri açısından dergide kendisiyle çelişen herhangi bir söyleme rastlanmaz.
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AVRASYA’DA 3 YOL (İPEK YOLU-KÜRK YOLU-BAHARAT YOLU):
JEOARKEOLOJİK VE COĞRAFİK MEKÂNSAL YAKLAŞIMLAR
Yrd. Doç. Dr. Bekir Necati ALTIN
Özet: Avrupa-Asya-Afrika kıtaları arasında gerçekleştirilen ilksel seyahatler. Mekânsal ve
kültürel farklılıklar. Farklı yaşamlar. İlk defa görülen beğenilen-beğenilmeyen değerler.
Yollar, kervansaraylar, köprüler vd anıtsal mimari yapılar. Her şeyden önemlisi aktarım ve
zamanla değişim. İnsanoğlunun sahip olduğu kültürel değerler. Birinde olan diğerinde olmayan unsurlar. “Coğrafya”nın bahşettiği gerçekler. İşte bu noktada değerlendirilmesi gereken “ilişkiler” ve “sonuçlar”. Aslında dikkat edilmesi gereken ilişkilerin temelinde yatan
gerçekler. Bu çalışmada “İpek Yolu”, “Kürk Yolu” ve “Baharat Yolu” olarak bilinen üç
eski güzergâh jeoarkeolojik ve jeomorfolojik yaklaşımlarla değerlendirilmektedir. Amaç,
söz konusu yolların ortaya çıkışında “coğrafi ortam etkisi” ve sonrasında gelişen “kültürel
etkileşim”in izlerini sürmektir. Çalışmada, kültürel miras ve yol güzergâhları fiziki coğrafi
ortam şartları ile birlikte değerlendirilmiştir. Güncel ekonomik bağlantıları sağlayan yol
güzergâhlarının geçmişten oldukça farklı olduğu görülmektedir. Fakat söz konusu yolların,
kültürel aktarım ve etkileşimde siyasal yönetimlerin geçmişi büyük oranda sildiği-örtüğü
gözlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: İpek Yolu, Baharat Yolu, Kürk Yolu, Avrasya, Jeoarkeoloji
Three Routes (The Silk Road-the Fur Road-the Spice Road) in Eurasia; Geoarchaeological and Geographical Spatial Approaches
Abstract: The primary travels are occurred among Europe, Asia and Africa. Spatial and
the cultural differences. Different lives. The first-seen, to liked and disliked values. Roads,
caravansaries, bridges etc., monumental architectural structures. Most importantly, transfer
and change by time. Cultural values that human being possess. The elements that one possess and other one does not possess. Facts granted by “Geography”. At this point, “relationships” and “results” to be assessed. Actually, point to take into consideration is the facts
underlying the relationships. In this study, the three old routes named “the Silk Road, “the
Fur Road” and “the Spice Road” are evaluated in terms of geoarchaeological and geomorphological. The study purposes that the geomorphological environment effect emerging such
routes and tracks of acculturation developed post-this effect are revealed and traced. In the
study, the cultural heritage and the road rotes are evaluated together with the physical geographical environment conditions. It seems that the routes providing the current economic
links are quite different from the past. However, it has been observed that political administrations have largely wiped out the cultural transmission and interaction of these routes.
Keywords: Silk Road, Spice Road, Fur Road, Eurasia, Geoarchaeologi

Giriş
Avrupa-Asya-Afrika kıtaları arasında geçmişten günümüze gerçekleştirilen ticari
bağlantılar ve kültürel miras olarak günümüze taşınabilen mekânsal izler (yapılar), tarihi
yol güzergâhlarını gösteren haritalar ile birlikte incelendiğinde mevcut fiziki coğrafya
koşullarını zorladığı görülür. Yolların ve uzun yol sakinlerinin ihtiyaçları düşünüldüğünde seyahatlerin son derece zor koşullar altında gerçekleştiğine hiç şüphe yoktur. Kervanların konaklama ve beslenme ihtiyaçları, varılacak iki nokta arasındaki zamanlama ve
fiziki ortam şartları, mevsimsel farklılıklar göz önünde tutulduğunda durum adeta
imkânsız olanın başarılması gibi gözükmektedir. Bugün İpek Yolu kapsamında gerçek-
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leştirilen çalışmalar oldukça fazladır. Tarihi kayıtlar yanında arkeolojik çalışmalarla ortaya çıkartılan günlük kullanım malzemeleri, sikkeler, elyazmaları, vd. birçok bulgu İpek
Yolu olarak tanımlanan kavramın tek bir yolun değil, birbiri ile bağlantılı yollar dizisi
olduğu ortaya koymaktadır.
İnternette kolayca ulaşılan ve en yaygın olan haritalarda İpek Yolu, Baharat Yolu
ve Kürk Yolu olarak işaretlenen çizgisel uzanımlar ile günümüzde “Yeniden Canlanan
İpek Yolu” olarak gösterilen hatlar üzerinde mekânsal ekonomik ilişkiler, geçmişle karşılaştırıldığında arada muazzam farklılıklar olduğu kolayca görülür. Geçmişten günümüze değişerek gelen ekonomik anlayış üzerinde rol oynayan etkenler, bugünkü doğal
gaz hattı, petrol hattı, su hattı, enerji hattı gibi aktarım (taşıma) hatlarına örnek oluşturmazlar.
O halde geçmişin ticaret kolonileri ile günümüz imkânları karşılaştırılırken hava
taşımacılığından söz edilecek olursa o zaman bütün yolların işlevini yitirdiğini söylemek
gerekir ki bu da toplumlar arasında ki bağın siyasi çizgilerle sınırlandırıldığı anlamına
gelir. Siyasi yönetimlerin ülkeler arası ilişkileri, toplumlarda, ciddi sıkıntılar ortaya çıkartacağı bir gerçektir.
Diğer taraftan Asya ve Avrupa arasında ki ticari gelişmeleri Türk Dünyası’nın
ekonomik bağlantılarını Osmanlı İmparatorluğu’nun Viyana’ya kadar uzanan 3 kıta da
varlığının sağladığı ortak geçmişten gelen güven ve akrabalığın sağladığı imkânları, sürekli geliş-gidişlerin gerçekleşmesi ile de değerlendirilmesi gerekir. Kaldı ki Türk Dünyası toplumlarının özellikle modern sanayinin ortaya çıkması madenler ve sonradan petrol ve doğal gaz kaynaklarının mevcudiyeti ve Rus istilaları da göz önünde tutulduğunda
bu geliş-gidişlerin kontrol altına alınması baskı ve korkunun egemenliği kısa sürede ticari
ilişkiler kadar kültürel bağlarında silinmeye başladığına dikkat etmek gerekir.
İşte bu nedenle geçmişi, dünya genelinde hızla yayılan sosyal hareketlilikler, sanayi devrimi, değişen siyasal yönetimler gibi toplumsal yaşamı tümüyle etkileyen kalkınmada etkili olan zincirleme olaylar dizisi altında değerlendirilmesi gereklidir.
Ortaçağ Avrupası ile Ortaçağ Anadolu ve Asya Türk Dünyası arasında ki ilişkiler
toplumsal yaşayışlar arasındaki uçurum, Yeniçağ ve özellikle sanayi devrimi sonrası gelişen olaylar dizisi arasındaki fark kadardır. Hele hele Asya’da Rus devrimi ve sonrasında
yaşanılan Rus istilaları ve özellikle Türk Dünyası maden kaynaklarına olan yönelim,
Çin’de yapılanan yeni siyasal rejim tüm Asya ve Avrupa ülkeleri arasında birçok alanda
olduğu gibi toplumsal akrabalık ilişkilerinin arasına perde çekilmesine neden olmuştur.
Bu yaklaşımlar Aynı şekilde Osmanlı’nın Afrika’dan çekilmesi, Akdeniz egemenliğini kaybetmesi yanında buraların Avrupalıların hatta hemen hemen tüm Afrika’nın maden kaynaklarına yönlenmesi, deniz aşırı seyahatler ve güney Asya ülkelerinin de sömürge alanlarına dahil edilmesi bir çok açıdan ortak kültüre sahip ülkelerin bile ilişkilerinin kopmasına neden olmuştur.
II. Dünya savaşı sonrasında yeniden oluşan siyasal yapılanmalar, ekonomik yatırımlar, sermaye ve doğal kaynaklar yeni ekonomik yapılanmalar kadar geçmiş ticari çizgiselliklerin (yolların) ve mekânsal noktalar (yerleşim alanları) ortaya çıkan yeni çizgiselliklerin ve noktaların karşısında önemlerini yitirmelerine neden olmuşlardır. Bunların
başında da çalışmamıza konu olan İpek, Kürk ve Baharat yolları gelmektedir.
1. Coğrafik görünüm
İpek Yolu güzergâhları ve bağlantı yolları birlikte ele alındığında Orta Asya ön
plana çıkmaktadır. Yüksek topografyada, karasal iklim şartlarının egemen olduğu alanda
ekonomik faaliyetlerin de ortam şartlarına göre şekilleneceği bir gerçektir. Ancak akarsu
vadi sistemleri, çöl alanları, klimatik koşulların sınırlayıcı etkilerine bağlı olarak nüfusun
da belirli alanlarda yoğunlaştığı bir gerçektir.
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Batı Türkistan Türkmenistan’da Karakum (300.000 km2) ve Kazakistan ve Özbekistan sınırları içinde kalan Kızılkum (298.000 km2) çölleri ve Doğu Türkistan’da Tarım
Havzasından Çin’in Sincan-Uygur Özerk Bölgesi’ne kadar uzanan Taklamakan Çölü
(324.000 km2) dünyanın önemli çöl alanlarıdırlar. Ancak, Batı Türkistan’da Fergana Vahası havzası, Doğu Türkistan’da Kaşkar, Yarkent, Aksu, Tufan ve Hotan vahaları doğu
ile batı arasında geçiş oluşturan önemli noktalardır.
Diğer taraftan Amuderya ve Siriderya boyunca uzanan vahalar üzerinde Hokent,
Semerkant, Buhara ve Fergana önemli yerleşim merkezleridir. Hazar Gölü (Denizi), Eski
Aral Gölü, Balkaş Gölü, Baykal Gölü vd. irili ufaklı birçok göl özellikle kışın donanlar,
ticaret yolları üzerinde sarp arazi zorluklarının kısmen hafifletildiği bazı geçiş noktalarını
oluştururlar.
Tacikistan ve Kırgızistan’ın büyük bir kısmı ise dağlık alanlara sahiptir. Özellikle
Doğu Türkistan’da çölü katleden nehirler olmadığı için vahalar genelde dağlık alanlarla
çevrili olduğundan sınırlı alanda tarım gerçekleştirilir.
İdil-Ural bölgesi ile Baykal Gölü arasında büyük bir alan verimli kara topraklar
sahası olarak Kazakistan’ın kuzey yarısını kaplar niteliktedir. Tataristan, Çuvaşistan ve
Başkurdistan nüfusun nispeten yoğun olduğu yerlerdir. Yakutistan ve Sibirya soğuk karasal iklim şartlarının şiddetli etkisi ve donmuş toprakların mevcudiyeti ekonomik faaliyeti sınırladığı için nüfus Yakut, Olekminsk ve Vilyuy çevresinde toplanmıştır. Glasiyal
topografyanın egemen olduğu yüksek dağlık alanlar yerleşimi sınırlandırırken yerleşmeler daha çok akarsu vadi boylarında ve dağ yamaçlarında toplanmıştır. Dolayısıyla kar
sularıyla beslenen dar alanlı akarsu vadi boyları ve ovalık alanlar nispeten nüfuslanmış
yerlerdir. Bugün Orta Asya’nın önemli yerleşimleri olarak Kazan, Uffa, Almata, Karaganda, İrkut, Burnaum, Astarhan, Kemerovo, Pişpek, Duşanbe, Taşkent, Semerkant ve
Bakü önemli nüfuslu ve sanayi şehirleri olarak gelişmişlerdir. Söz konusu alanlar topografyanın ve iklimin sınırlayıcı şartlarına rağmen tarihin eski dönemlerinden günümüze
varlıklarını sürdüren ve İpek Yolu üzerinde kalan önemli yerleşim alanları olarak dikkati
çekmektedirler.
Çalışmamıza konu olan İpek Yolu, Baharat Yolu ve Kürk Yolu esas olarak 3 ana
uzanım gösterirler (Şekil,1). Farklı topografik ve klimatik alanları kat eden yollar Christian (2000, 22) tarafından "trans-ekolojik" olarak değerlendirilir.
Kuzeyde doğu-batı uzanımlı Kürk Yolu Ural-Altay dağları kuzeyinden permafrost sahalarını ve kışın donan akarsu vadi boylarını takip eder. Kürk ticareti esas olduğundan Çin-Avrupa arasında oldukça uzun bir uzanıma sahiptir. İklimin soğukluğu tek
zorlayıcı koşuldur.
Güney de paralel olarak 2 kol hainde uzanan İpek Yolu, daha güneyden gelen ve
Orta Asya dağlık alanlarını geçitlerle aşan yan yollar ile birleşirler. Topografyanın etkisinde şekillenen bu yollar günümüz yolları ile karşılaştırıldığında son derece akıllıca ve
cesaretlice tercih edildikleri gözlenir. Akarsu vadi boyları, dağ eteği ovaları, aşınım-birikim yüzeyleri (yayla yolları), kışın donan göller ve çöllerde vahalar ve bahadalar üzerinden gerçekleşen kervan ulaşımları kıtayı doğu-batı uzanımlı kat ederler (Harita 1). Bu
yollar bugün de önemli yerleşim merkezlerinden yan yollarla kuzey-güney noktalarını
bağlar. Ortaçağ ve yeniçağ seyahatlerinde daha çok kıyılara paralel uzanan deniz yolları
tercih edildiğinde daha yeni olan Baharat yolları deniz-kara bağlantılı olarak kuzey-güney uzanımlıdır. Bu yollar ile Güney Asya ile Orta Asya bağlanmıştır.
Tibet Platosu ve Karakoram dağ geçişleri ile Sincan’a (Nepal) bağlayan Khunjerap geçiti gibi trans dağ geçişleri Pakistan, Hindistan ve Bangladeş, Butan arasında ki
bağlantıları sağlamıştır (Fuchs 2008; Millward 2007; Tong 2013). Bunlardan başka, Demir Kapı Geçidi (Özbekistan-Termez ve Samarkand -Şarisiyabz arası), Takhta-Karaça

180
IV. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu 26-28 Nisan 2017/NİĞDE

Geçidi, (Samarkand- Özbekistan Shakhrisiabz arası), Irkeshtam Geçidi ( Fergana vadisi),
Hacigak, Unai, Shibar ve Salang Geçidi (Afganistan); Khyber Pass (Afganistan-Pakistan
arası), Khunjerab Geçidi (Pakistan-Keşmir ve Çin-Karakorum ve Yangguan Geçidi
(Gansu Sarı Nehir batısında Dunhuang'dan), Sangju ve Han'gu Geçidi (Çin) kullanmıştır
(Williams,2014).
2. İpek Yolu
Ch’ang-an’dan başlayıp glasial rejimli sularla beslenen vadi boyları takip eder.
SAHRAYI geçerek Hami vahasına ve Turfan’a ulaşır. Batur (2011) Gumilëv’den yaptığı
çeviride Turfan’dan her iki vadi ve çevresinde ki verimli ovalardan Kao-ch’ang prensliğinin mülkü olarak söz eder. Buradan itibaren iki kola ayrılan güzergâh güneyden Karaşar, Kuça, Aksu ve Issık Gölü ve Tien-shan dağlarının güney yamaçlarını takiben Çu
vadisi ve Talas vadisi üzerinden Isfara’ya uzanır. Kuzey kol ise İli Nehri vadisi üzerinde
Urumçi, Manas, Kurkarausu ve İren Şabirgan dağları üzerinden Güney Mançurya’ya uzanır.
İpek Yolu; ilk defa Alman coğrafyacı Ferdinant Freiherr von Richthofen (1877)
tarafından İpek Yolu (Seidenstrasse-Silk Road), İpek Yolları (Seidenstrassen-Silk Roads)
şeklinde tanımlanmıştır (Andrea,2014, 107). Daha sonraki yıllarda yapılan çalışmaların
ortaya çıkardığı bir gerçek olarak İpek Yolu veya İpek Yolları Avrupa-Akdeniz-AnadoluOrtadoğu (Güneybatı Asya) Orta Asya-Güneydoğu ve Asya ve hatta Kuzey Afrika’yı da
kapsayan, insanlık tarihinin en önemli dinamik kültürel-ekonomik-siyasi akışını gösteren
“Trans Afro-Avrasya” ulaşım ağının genel ifadesidir.
İlkçağlardan günümüze, değişen kültürel, ekonomik ve siyasal yapılanmaları ile
birlikte aktarılan kültürel miras Avrupa-Asya-Afrika arasında ki kültürel etkilenme, kültürel aktarım, kültürel gelişim gibi “kültür” kavramının hemen tüm boyutları gözlemlenebilmektedir.

Şekil 1. Literatüre dayalı olarak oluşturulmuş Ticaret Hatları

Yol-yollar üzerinde görülen ve kazılarla ortaya çıkartılan tarihi miraslar sadece
geçtiği güzergâhların kültürlerini değil aynı zamanda kültürlerin birbirleri üzerine olan
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etkilerini de ortaya koymaktadır. Antik Çağ’dan beri Orta Asya’da ekonomik, siyasi ve
kültürel açıdan etkili olan “Sogd’lar” geriye bıraktıkları zoomorfik atribütlerde Orta
Çağ’da İpek Yolu üzerinde Mezopotamya, İran ve Hindu inançlarını görmek mümkündür
(Çeşmeli,2014, 52). Diğer taraftan Astana’da mezarlarda bulunan alışılmadık biçimde
ölülerin ve eşyalarının (şapka, bot, kemer gibi) kâğıtlara sarılı olarak gömülmesi ve bunlara Sogd halkında da rastlanması (Hansen, 2005, 283) İpek Yolu ticaretinin etkilerini
yansıtması açısından önemli bulgulardır.
Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nden başlayıp batıya doğru uzanan güzergâh üzerindeki antik site yerleşmelerde görülen eserler bir taraftan topografik-klimatik şartlar altında, diğer taraftan yağmacılar ve eser kaçakçılarınca büyük tahribatlara uğramışlardır.
Orta Asya bozkırlarında ve özellikle çöl vahaları içinde kalanlar bile kervanların yaşadıklarını anlatmaya kâfidir. Albert Herrmann ve Sven Hedin başta olmak üzere Avrupa ve
Amerikalılar Doğu Türkistan ve Tibet’te gerçekleştirdikleri coğrafik ve arkeolojik çalışmalarla Asya’ya büyük bir ilginin doğmasına neden oldular. 1890’lardan 1930’lara kadar
birçok eser Amerika, İngiltere vd. Avrupa müzelerine taşınmış ancak 1. ve özellikle 2.
Dünya savaşı sırasında büyük kayıplar ve tahribatlar gerçekleşmiştir (Andrea,2014, 108).
Bugün birçok mekân UNESCO Dünya Kültür Mirası kapsamında korunmaya çalışılmaktadır. Korunmaya çalışılmaktadır çünkü son derece soğuk ve kum fırtınalı iklim ve yaşam
şartlarının egemen olduğu bölgelerden söz edilmektedir.
2000 yılında Çin ve ICOM, ICOMOS, ICCROM arasında uluslararası düzeyde
gerçekleştirilen antlaşmalar çerçevesinde UNESCO Dünya Mirası Komitesi’nce başlatılan çalışmalar kapsamlı projeler halinde gerçekleştirilmektedir. İpek Yolu’nun önemli
mekânlarından Sincan Uygur Özerk Bölgesi içinde Turfan Havzası’nda Muzat Nehri kenarında Kumtara Mağaraları, Jiaohe eski kalıntıları, Luıyang’da Yi Nehri kıyısında bulunan Longmen Grottoes yerleşim sitesi önemli olanlarıdır.
Otrar (Kazakistan) Arys ve Syr Darya Nehirleri arasında merkezi kale içinde yer
alan kerpiç evlerden oluşan yerleşim alanları ve çevrede sistemli muazzam sulama kanalları, 15.yy.tarihlenen cami dikkati çeker. Tobe (tepe-höyük) anlamına da gelen höyük
görünümlü, vaha koşullarında bulunan yapılar klimatik erozyondan korunmaya çalışılmaktadır (Baipakov, 1991, 66–71; Jansen et al. 2003)
Chui Nehri vadisi (Kırgızistan), Bişkek ve Issık Gölü arasında vadi içi yerleşim
alanlarındandır. Hindistan, Çin, Sogd ve Türk kültürlerinin, özgün dini ve kültürel ögelerini barındıran, step koşulları altında, şehirleşmiştir (Buriakov 2000: 93–96). UNESCO
tarafından yapıları korumaya yönelik olarak yapılan çalışmaların başında günlük sıcaklık,
yağış, nem, rüzgar hızı, hava basıncı kayıtları tutacak meteoroloji istasyonu kurulmuş,
arkeologların yanı sıra jeolog ve coğrafyacılar da çalışmalarda görev almaktadırlar.
Batı ile doğu arasında uzanan trans geçiş hatlarında genelde topografyanın sunduğu kolaylıklar dikkati çeker. Ancak bu geçişler sanıldığının aksine son derece zor ve
güç klimatik şartlar gerçekleşmektedir. Arkeolojik yerleşim alanlarının sıralı (periferik)
uzanımları, topografya ile kolay işlenebilir yapı malzemelerinin oluşturulabilirliği açısından bize jeolojik imkânların da göz önünde tutulduğunu göstermektedir.
Taklamakan Çölü (Tarım Havzası) kuzey ve güneyinde, doğu-batı uzanımlı İpek
Yolu güzergâhları genelde kurak bölge topografyasının karakteristik şekilleri olan yüksek
dağlık alanlardan çöle doğru uzanan pediment yüzeylerini ve vadi boylarını (Tarım
Nehri) takip eder. Arkeolojik öneme sahip yerleşim alanları da buralarda periferik olarak
sıralanmışlardır. Yüksek alanlardan taşınmış kil, kum, alüvial vd. akarsu ve gölsel sedimanter (Tanimoto, 2003; Tanimoto vd., 2011; Chen vd.,2014, 199) malzemelerin egemen
olduğu bu alanlarda tektonizma ve akarsu yarılmalarının sonucu oluşmuş dik vadi yamaçlarına kazılarak oyulmuş Bezeklik mağaraları, Mogoa mağaraları, Kızılin mağaraları gibi
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binlerce ibadet amaçlı (çoğunlukla Budizm) mağaralara rastlanılmaktadır. Bu mağara
yerleşimlerine İpek Yolu’nun güneye inen tali yol güzergâhlarında da yer alması, su ve
güvenlik anlayışının yanı sıra kültürler arası geçiş ve ulaşımın bir göstergesi olarak değerlendirmek gerekir.
3. Baharat Yolu
İpek Yolu’nun ilk çağlardan beri kıtalar arası karasal bir güzergâh olarak gelişmesine karşılık Baharat yolu Orta Çağ sonlarına doğru deniz aşırı seyahatlerin ön plana çıkması sonucunda belirginleşmeye başlamıştır. Daha çok Akdeniz, Afrika, Kızıldeniz, Arap
yarımadası üzerinden Güneybatı ve Güney Asya kıyılarına sevk edilen ticaretin zamanla
kuzeye uzanan ikincil İpek Yolu hatları ile kıta içlerine ilerlemesi sonucunda deniz-kıta
bağlantılı trans hatlar olarak değerlendirmek gerekir. Ancak bu ticarette esas olan yola
adını tarçın, zerdeçal, zencefil, biber, tuz, çay, amber, sandal ağacı, tütsü, ilaç yapımında
kullanılan şifalı otlar, afyon, Hindistan cevizi, ipek gibi her yerde bulunmayan ve pahalı
olan ürünlerin aktarımıdır.
Başlangıçta Avrupa kıyı ülkeleri ile Akdeniz-Kuzey Afrika kıyıları arasında Ortadoğu ülkeleri arasında gerçekleşen ve Kızıldeniz’e inen deniz aşırı seyahatler hızla gelişerek okyanus aşırı seyahatlere dönüşmesi sonrasında Amerika kıtaları ve başta Hindistan
olmak üzere Güneydoğu Asya ülkelerine kadar uzanan günümüz deniz ticareti anlayışına
dönüşmüştür. Bu seyahatlerin en önemli sonucu ise önemli liman şehirlerinin gelişmesi
ve kara içlerine uzanan yollarla İpek Yolu hatlarına bağlanmış olmasıdır.
Belirtmek gerekir ki Anadolu da gerek İpek Yolu gerekse Baharat Yolu üzerinde
önemli roller üstlenmiş ve Anadolu’nun kervan yolları olarak bilinen güzergâhları üzerinde çok sayıda han ve kervansaraylar inşa edilmiştir. Bunlar Anadolu’nun doğu-batı
uzanımlı ( Avrasya İpek Yolu güzergâhı) ve kuzey-güney uzanımlı (Akdeniz bağlantılı
Baharat Yolu güzergâhı ) bağlantılı yollar üzerinde ve sistematik uzanımlı yollar oldukları dikkati çeker (Altın, 2014).
Baharat Yolu üzerine yapılmış çalışmalar (Turner, 2004; Robinson, 2010) değerlendirildiğinde ticaret sadece baharat olarak değil günlük kullanım malzemeleri ve kültürel değerlerinde paylaşımı ve dağılış olarak değerlendirilebilir. Keza Porselen, kâğıt, pamuk, ipek yanı sıra dinsel misyonerlik anlayışlarının da aktarımı için de araç oluşturmuştur. Ancak daha sonraları gerek Afrika gerekse Hindistan ve çevre ülkeler arasında kolonial sömürü yaklaşımlarının ön plana çıkmış ve buralardan önemli elmas, altın, gümüş
gibi değerli madenlerin taşınmaları gündeme geldiği gibi köle ticareti de buna eşlik etmiştir.
Ticaret Limanları olarak ortaya çıkan mekânların hemen hemen hepsi kıyı gerisinde yükselen dağlık alanların geçitler sunduğu, dağlık alanlardan gelen akarsu sistemlerinin iç kesimlere ulaşımı sağlayacak nitelikte olduğu ve iç kısımlarda da dağ arası geçişlere imkân tanıyan yollara bağlantılı olduğu görülür. Topografik imkânlar ve klimatik
şartlardaki değişimler kültürler tarafından polikültürel şehirleşmelere yol açarken günümüze çok sayıda dini ibadethanelerden oluşan kültürel mekânın aktarımını da sağlamıştır.
4. Kürk Yolu
Öncelikle belirtmek gerekir ki sürekli bir çizgisellik gösteren Kürk Yolu’ndan söz
edilemez. Ancak Asya’nın kuzeyinde soğuk bölge ekosisteminin başta tilki, samur, ayı,
vaşak, kunduz ve kısmen sincap gibi kürklü habitatın kürklerinden faydalanmak amacıyla
yapılan avcılık faaliyetlerinin sonrasında elde edilen kürklerinin sonradan belirli lokasyonal alanlarda pazarlanması ile ortaya çıkan bir ticaret anlayışının ortaya koyduğu bağımsız güzergâhlardan oluşur.
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İpek yolundan tamamen bağımsız olarak onun kuzeyinde batıda, Karpat Dağları
batısında, Ukrayna Dinyeper-Dinyester nehirleri arasında, kuzeye doğru Don-Volga nehirleri arasında ve özellikle Kazan-Samara çevresinde; orta kesimde Hazar Gölü ve bugün
için büyük oranda kurumuş olan Aral gölü kuzey kesimlerinde İrtiş ve Obi nehirleri çevresinde, Kazakistan Kuzeyinde Ural Dağları ve doğuda Altay dağları arasında; doğuda
ise Moğolistan batısında Altay Dağları ile Baykal Gölü çevresinde tamamen soğuk iklimlerin ortaya çıkardığı durumun sonucunda oluşan pazarlardır. Zaman içinde Çin’in kuzeyinden Pekin’e doğru giriş yapılan pazarlara da rastlamak mümkündür.
Bu genel manzara içinde dikkati çeken nokta anılan alanların, aralarında sıkı akrabalıkların bulunduğu Türk toplumların yaşadığı alanlarla örtüşmesidir. Karadeniz kuzeyinde Kırım Türkleri, Peçenek ve Kumanlar, Karadeniz-Hazar Gölü arasında Karaçaylar, Balkarlar, Nogaylar ve Kazaklar; Hazar Gölü kuzeyinde Kazak, Tatar (İdil Bulgarları), Başkırt; Kazakistan kuzeyinde orta bölge de Tobol Tatarları; Balkaş ve Baykal Gölü
hattı ile Moğolistan’ın batı kesimlerinde Doğu Sibirya Türkleri, Altay Türkleri kısmen
Hakas’lar ve kuzeye doğru Yakut Türkleri’nin yaşadığı bilinmektedir (Dönmez, 1973).
Söz konusu alanlarda toplumsal yaşayışlar fiziki coğrafik ortam koşulları ile birlikte dikkate alınırsa ekonomik faaliyetlerin son derece sınırlı ve hayvancılığında ön plana
çıktığı yerler olduğu görülür ki dericilik ilk akla gelen ekonomik faaliyettir. Ancak günümüzde bu alanlara yakın lokasyonlarda maden ve enerji kaynaklarının devreye girmesi,
göçler ve diğer nedenlerle asli yapının bozulma gerekçeleri de kendiliğinden ortaya çıkar.
16. yy’da Rusların Yakutistan ve Sibirya’ya nüfuz etmeye başlamalarında asıl etken Sovyet dış ticaretinin esas unsuru olan kürk hayvancılığı ve kürk ticaretidir (Dönmez,
1973,51). Yakutistan, Batı Sibirya, Kazakistan’da av hayvancılığı ve hayvan derileri görülür. Yakutistan’da ren geyiği avcılığı ve Çungarya’nın Altay Dağları kesiminde av hayvancılığı, Sovyet ekonomisinde önemli yer tutar.
Sonuç ve Öneriler
İpek Yolu veya yollarını, sadece toplumların kültürel mirası olarak değil zorlu
coğrafik ortam şartlarına rağmen, farklı kültür ve dinlerin unsurlarını bir arada tutan, yaşam biçimleri gereği olarak gelenek-görenek-örf-dil-din-ırk kavramlarını yoğuran ve birçok kültürel değeri birleştiren bir coğrafya olarak tanımlamak gerekir. Sadece birkaç ülkenin değil ortak kültürlerin çoklu disiplinlerin bir arada çalışması gereken tarihi bir sorumluluk olarak ülkelerin ata miraslarını sahiplenmeleri ve onları koruma bilincini paylaşmaları gerekmektedir.
İpek Yolu üzerinde gerçekleştirilen çalışmalara baktığımızda eksikliğimizin farkında olmamız gerektiği de ortadadır.
KAYNAKÇA
Altın, Bekir Necati (2014), "İpek Yolu ve Coğrafi Yaklaşımlar", 1. Uluslararası Türk Dünyası
Araştırmaları Sempozyumu, Bildiriler, Cilt 1, s. 199-208, Niğde.
Andrea, Alfred J. (2014), “The Silk Road in World History: A Review Essay Asian Review of
World Histories”, 2:1 105-127 doi: http://dx.doi.org/10.12773/arwh.2014.2.1.105
Baipakov, K. M. (1991), Po velikomu shelkovomu puti = Along the Great Silk Road. Alma-Ata
[Kazakhstan]: Kramds-reklama.
Buryakov, Y. F. (2000), “The Cities and Routes of the Great Silk Road: On Central Asia Documents”. Tashkent: Sharg.
Chen Wenwu, Zhang Jingke, He Faguo, Sun Guanping, Tian Lei (2014), “The Diase Charactics
and Conservation Technique og the Bezeklik Grottoes at Turpan in Xinang”, 32, 199,
202; Ed: Lollino G., Giordan D., Marunteanu C., Christaras B., Yoshinori I., Margottini
C., Engineering Geology for Society and Territory - Volume 8: Preservation of Cultural
Heritage, Springer, 2014, 584 sayfa, ISBN 978-3-319-09408-3(eBook)

184
IV. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu 26-28 Nisan 2017/NİĞDE
Christian, David (2000) Silk Roads or Steppe Roads? The Silk Roads in World History, Journal
of World History 11 (1): 1-26.; https://books.google.com.tr/books?id=T4ZVBAAAQBAJ&pg=PA200&lpg=PA200&dq=Bezeklik+Thousand+Buddha+
Caves+geology&source=bl&ots=uYc7HXe3oF&sig=Iem-_YB83hLPt6v4NRlyfzbMG8&hl=tr&sa=X&ved=0ahUKEwjCh9H4jc_SAhXHiSwKHeYkBmcQ6AEI
WDAK#v=onepage&q=Bezeklik%20Thousand%20Buddha%20Caves%20geology&f=fal
se) .
Çeşmeli, İbrahim (2014), Sogd Sanatında Bazı Zoomorfik Atribütler, Art-Sanat, 2.
Dönmez, Yusuf (1973), “Türk Dünyasının Beşeri ve İktisadi Coğrafyası”, İ.Ü. Edebiyat Fakültesi
Yayınları, No, 1878, Coğrafya Enstitüsü Yayınları No,74, İstanbul.
Fuchs, Jeff (2008) The Tea Horse Road, The Silk Road 6 (1): 63-71.
Hansen, Valerie (2005), “The Impact of the Silk Road trade on a local community: The Turfan
Oasis, 500-800,”in Etienne de la Vaissiere and Eric Trombert (eds.), Les Sogdiens en
Chine (Paris: Ecole Francaise d’Extreme Orient, pp. 283-310.
Jansen, M., Fodde E., Hurd J., Santana M., and Stevens T. (2003). “Preservation and restoration of
the ancient city of Otrar, Kazakhstan”, Interim technical report, Paris: UNESCO.
Millward, James A. (2007) Eurasian Crossroads: A History of Xinjiang. London: Hurst & Company
Richthofen,Ferdinand Freiherr von (1877), “China. Ergebnisse eigener Reisen und darauf gegründeter Studien” (China: Results of a Personal Journey and Studies Based Upon It), 5 vols.
(Berlin: Reimer, 1877-1912), vol. 1, passim; idem, “Über die zentralasiatischen Seidenstrassen bis zum 2. Jh. n. Chr.” (“Regarding the Central Asian Silk Roads to the Second
Century after Christ”), Verhandlungen der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin 4: 96-122.
Robinson, Daniel (2010), “Confronting Biopiracy: Challenges, Cases and International Debates”,
Earthscan, Newyork, ISBN 978-1-84407-722-9,
(https://books.google.com.tr/books?id=Il6sBwAAQBAJ&pg=PA43&dq=spice+routes&lr
=&hl=tr&source=gbs_selected_pages&cad=2#v=onepage&q=spice%20routes&f=false).
Steven E. (2011), “Berenike and the Ancient Maritime Spice Route”, Sidebotham University of
California Press, 434 sayfa, ISBN 978-0-520-24430-6 (https://books.google.com.tr/books?id=K-YlDQAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=tr#v=onepage&q&f=false)
Tanimoto Chikaosa , Piao Chunze, Koizumi Keigo, Wang Xudong (2003), “Geology and Hydrogeology of Mogao, Dunhuang, China-Application of Satellite Remote Sensing to Fault
Distribution-”, Journal of the Society of Materials Science Japan 52(5), 523-528.
(https://www.researchgate.net/publication/274331590_Geology_and_Hydrogeology_of_Mogao_Dunhuang_China-Application_of_Satellite_Remote_Sensing_to_Fault_Distribution-).
Tanimoto, Chikaosa (2011), "Geology and Hydrogeology at the Mogao Grottoes, Dunhuang,
China" , Auletta di Scienza, piano terra, Dip. DICAM, Facolta' di Ingegneria, v.le Risorgimento 2. Bologna CiteWeb id: 20031381932, ( http://corsi.unibo.it/scienceforconservation/Events/2011/11/geology-and-hydrogeology-at-the-mogao-grottoes-dunhuangchina.aspx).
Tong, T (2013) The Silk Roads of the Northern Tibetan Plateau During the Early Middle Ages
(from the Han to Tang Dynasty). Oxford: Archaeopress.
Turner, Jack (2008), “Spice: The History of a Temptation” , Knopf Doubleday Publishing
Group, 384 sayfa, ISBN:0-375-70705-0
(https://books.google.com.tr/books?hl=tr&lr=&id=EzXF7cpeMr0C&oi=fnd&pg=PA23&
dq=spice+routes&ots=R56T1vMl9U&sig=Upl4ZbXG60u-iWJPJh136smxXtU&redir_esc=y#v=onepage&q=spice%20routes&f=false)
Waugh, Daniel C (2008) The Silk Roads and Eurasian Geography. Silk Road Seattle
https://www.penn.museum/documents/publications/expedition/PDFs/52-3/waugh.pdf
Williams, Tim (2014), The Silk Roads: An ICOMOS Thematic Study, ISBN 978-2-918086-12-3,
France (https://www.icomos.org/images/mediatheque/ICOMOS_WHThematicStudy_SilkRoads_final_lv_201406.pdf).

AZƏRBAYCANDA İQTİSADİ İNKİŞAF VƏ MÜASİR TURİZM SİYASƏTİ
Dos. Bəsti ORUCƏLİYEVA 
Təranə NAMAZOVA 
Xülasə:Azərbaycan Respublikasının iqtisadiyyatının müasir inkişafının onurğa sütununu
neft strategiyası təşkil edir. Bu strategiyanın əsas müddəalarından biri neftdən gələn
gəlirlər hesabına qeyri-neft sektorunu inkişaf etdirməklə iqtisadi inkişafın davamlı
olmasını təmin etməkdən ibarətdir. Qeyri-neft sektorunun mühüm sahələrindən biri də
turizm sənayesidir. Müasir dövrdə ölkəmiz turizmi inkişaf etdirmək üçün coğrafi şəraitlə
yanaşı mühüm potensiala malikdir.Bu potensialın öyrənilməsi, onun nəticəsində düzgün
turizm siyasətinin həyata keçirilməsi həmin sektorun inkişafı üçün çox vacibdir. Öz
növbəsində turizmin inkişafına bir çox demoqrafik, təbii-coğrafi, sosial-iqtisadi, tarixi,
dini və hüquqi-siyasi amillər təsir göstərir. Bununla yanaşı, turizmin inkişafı beynəlxalq
əlaqələrin genişləndirilməsinə, əhalinin məşğulluq səviyyəsinin artmasına müsbət təsir
edən əsas amillərdəndir.
Açar Sözlər: Turist, turizm, turist resursu, turist məhsulu, turizim sənayesi, reklam, kadr.
Economical Development and Politics of Modern Tourism in Azerbaijan
Abstract: Oil strategy organizes spine column modern development of the economy of
the Azerbaijan Republic. One basic theses of this strategy consists of to calculation of
they come coming from oil secure durable being of the economical development with developing non-oil sector. One important areas of non-oil sector is tourism industry. Has at
the same time for developing tourism of our country in the modern time with geographical
condition to important potential. Learning of this potential, is very necessary for development of the same sector of carrying out in his in the result of the politics of correct tourism. Some demographic, natural geographical, social economical development in his turn
of the tourism, history, religious and factors influence legal. At the same time, development of the tourism is one of basic factors influencing to broadening of the international
relations, increase of the employment level of the population positively.
Keyswords: Tourist, tourism, tourist resource, tourist product, tourism industry, advertisement, cadre.

Giriş
Azərbaycan iqtisadiyyatının bazar münasibətlərinə keçid şəraitində ölkədə
nəzərdə tutulan neft kəmərlərinin, qaz kəmərlərinin tikintisi bir sıra strateji məsələlərin
həlli, uğurlu gələcəkdən xəbər verir. Dövlət sektorunda olduğu kimi bazar iqtisadiyyatı
ilə işləyən özəl sferada da böyük nailiyyətlər əldə edilmişdir.
Ölkədə inkişafı nəzərdə tutulan sahələrdən biri də turizmidir. Mütəxəssislərin
fikrinə görə bir turistin ölkəyə gəlişi 7-9 iş yerinin açılması deməkdir. Bu sahə
nəqliyyat, rabitə və digər sosial infrastrukturlara da müsbət təsir göstərməkdədir.
Turizm sahəsi ilə məşğul olan mütəxəssislərin fikrincə Azərbaycan turizmin ən yüksək
inkişaf səviyyəsinə 1987-ci ildə nail olmuşdu. Həmin il respublikaya xarici ölkələrdən
50 min, SSRİ-nin bölgələrindən isə 250 minə yaxın turist gəlmişdir. Turizm-Ekskursiya
Bürolarının təşkil etdikləri ekskursiyalarda isə 2,5 milyon nəfərdən artıq adam iştirak
etmişdir. Erməni ekstremistləri azərbaycanlılara qarşı həyata keçirdikləri düşmənçilik
siyasəti Azərbaycana yüz minlərlə qaçqın gəlməsi ilə nəticələndi. Respublika
hökümətinin qərarı ilə 1988-ci ilin dekabrından Ermənistandan qovulmuş
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soydaşlarımızın respublikanın turist bazarlarında və sanatoriya-kurort müəssisələrində
yerləşdirilməsinə başlandı. 1990-ci ilin birinci rübündən etibarən Azərbaycanda
fəaliyyət göstərən Ümumittifaq və beynalxalq turist marşurtları ləğv olundu ( Ə.Q.
Əlirzayev, 2015, 134).
1. Ölkədə Aparılan Sosial İqtisadi İslahatlar
Turizm Azərbaycanın dünya inteqrasiyası üçün ən böyük vasitədir. İslam
konfransı təşkilatının üzvü olan ölkələrin turizm nazirlərinin konfransında-turizm həm
mədəniyyət deməkdir, həm də iqtisadiyyatın böyük sektoru deməkdir. Eyni zamanda
ölkələri birləşdirən amildir-deyən dövlət başçısı turizm sahəsində investisiya qoymağa
xarici sərmayədarları dəvət etmişdir. Ölkəmizdə aparılan islahatlar turizmin inkişafına
mühüm təsir etmişdir. Turizmin fəaliyyəti ilə məşğul olan müəssisələrin sayı ilbəil
artmaqla davam etmiş, onların fəaliyyəti genişlənmişdir. Azərbaycanın turizm sahəsində
böyük potensialı var. Bir bu sahəni inkişaf etdirməklə heç də başqa sahələr tərəqqidən
geri qalmayacaq, gələcəkdə yeni iş yerlərinin açılması, əhalinin sosial durumunun
yaxşılaşması və son nəticədə gəlirlərin artırılmasına nail ola bilərik. Son illər ölkəmizdə
turizmin inkişafına diqqət xeyli artmışdır. Azərbaycanda turizmin inkişafı üçün çox
əlverişli imkanlar mövcuddur. Bildiyimiz kimi turizm həm də çox gəlir gətirən
sahələrdən biri hesab olunur. Azərbaycan zəngin, təbii sərvətlər, göz oxşayan təbiəti,
qədim tarixi-memarlıq abidələri, mədəni irsi, folkloru, qeyri-adi flora və faunası ilə
xarici turistləri heyran edə bilər. Turizm özündə ətraf mühiti və ya digər regionların
təbiətini, bu regionların xalqlarını, o xalqların həyat səviyyəsini, adət-ənənəlirini, bəzi
hallarda idman və biznes elementləri ilə uzlaşdıran milli xüsusiyyətilərini öyrənmək,
məqsədli səyahəti əks etdirən fəal istirahət növlərindən biridir. Turizm biznesi inkişaf
etdikcə gəlirlərin ümumi səviyyəsi artır, deməli, turizm müəssisələrində yaşayanların
həyat səviyyəsi yüksəlir. Turizmin inkişafı həmin yerin mədəni irsinin öyrənilməsinə
tələbat yaradır. Bu bir tərəfdən yerli artistləri, rəssamları, musiqiçiləri dəstəkləyir və
əhalinin mədəni vərəsəyə marağını artırır.
2. Turist Müəssisələrinin Vəzifələri
Turist müəssisələrinin vəzifələrindən biri də yerləşdiyi regionun (kənd, şəhər,
rayon) tarixini, memarlıq abidələrini, mədəni və milli xüsusiyyətlərini, adət və
ənənələrini, dini və s. turistlərə anlatmaqdan ibarətdir. Turistlər yerli əhali barəsində
daha çox məlumat topladıqca, onlara daha çox hörmət hissi bəsləyirlər, əhali üçün isə
bu mədəni təsir-vilayətin, ölkənin, kəndin və s. mədəni bütövlüyünü saxlamaq
vasitəsidir. Bu isə indiki vaxtda öz tariximizə sahib çıxmaqla yanaşı erməni
işğalçılarının yalançı tarixini alt-üst etmək deməkdir. Ölkəmizdə turizmin inkişafı
beynəlxalq təşkilatların diqqətini cəlb edib. Ötən ilin dekabr ayında Bakıda İslam
konfransı təşkilatına üzv dövlətlərin turizm nazirlərinin birinci konfransı keçirildi.
Azərbaycanda 57 ölkənin turizm nazirlərinin toplanması turizmin gələcək fəaliyyətinin
beynəlxalq standartlara uyğun olacağından xəbər verir. Turizm fəaliyyəti ilə 2015-ci
ildə 536 müəssisə məşğul olmuşdur.Turizm müəssisələrində 1308 nəfər çalışmışdır.
Fəaliyyət göstərən müəssisələrin tam əksəriyyəti (95,3%) özəl müəssisədir. 2015-ci ildə
mehmanxanalarda il ərzində turist üzrə gecələyənlərin sayı 1644056 nəfər olmuşdur.
Gecələmələrin 958939 nəfər xarici ölkə vətandaşı üzrə baş verməsi qeydə alınmışdır
(Yeqanlı, 2006:
323). Dövlət Proqramı 10 il müddətinə nəzərdə tutulub. Əsas
vasitələrdən biri turizm sahəsində, normativ-hüquqi aktlar hazırlanmasından ibarətdir.
Daxili və Beynalxalq marşrutların yaradılması, xarici ölkələrdə geniş reklam
kompaniyalarımızı aparmaq, xarici ölkələrin turizmlə məşğul olan dövlət qurumları ilə
əlaqələri möhkəmlətmək, dövlət səviyyəsində müqavilələr bağlamaq, turizm
infrastrukturunun yaradılması, işsizliyin aradan qaldırılması başlıca vasitələrdəndir. Bu
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sektor çox geniş əhatəli bir sahədir. Yəni burada nəqliyyat, iaşə xidmətləri,
kommunikasiya xidməti və s. sahələri yaxşılaşdıra bilər (Bədilov, 2006: 5).
3. Turizmdən Gələn Gəlirlər
Ölkəmizdə aparılan sosial-iqtisadi islahatlar turizmin inkişafına mühüm təsir
etmişdir. Turizm fəaliyyəti ilə məşğul olan müəssisələrin sayı ilbəil artmaqla davam
etmiş, onların fəaliyyəti genişlənmişdir. İl ərzində müəssisələr tərəfindən əhaliyə
33474,7 min manat dəyərində 44615 turizm yollayış blankı satılmışdır. Blankların
4695-i ölkə daxilində, 38002-i isə ölkədən kənarda səyahət etmək üçün satılmışdır.
Hesabat ilində qəbul edilmiş və göndərilmiş ayrı-ayrı ölkələrdən 61965 turistdən 2009
nəfər qəbul edilmiş 59956 nəfər xaricə göndərilmişdir. Ümumiyyətlə, Turizm dövlət
büdcəsinə çox böyük gəlir gətirən sahələrdəndir. İndiyədək dövlət büdcəsinə xeyli
vəsait köçürülüb. Məsələn: 2015-ci ildə 36482,2 min manat gəlir əldə edilib. Qeyd
etmək istəyirik ki, Azərbaycanda turizm sənayesinin inkişaf etdirilməsi üçün rəhbər
kadrlar, istehsalı idarə edə bilən yüksək səviyyəli kommersantlar, menecerlər tələb
olunur (Həsənov, 2015: 180). Turizm sahəsində fəaliyyət göstərən bir sıra rəhbər
işçilərin bu sahədə beynalxalq turizm standartlarına cavab verən, xüsusi diploma malik
olan, Avropa ölkələrinin dillərindən ən azı iki və üçünü bilən iş adamları fəaliyyət
göstərməlidirlər. Türkiyənin turizm sahəsini qaldırmaq üçün 20-25 il sərf olunub, lakin
Azərbaycanın iqtisadi inkişaf tempini və yaxın illərdə Azərbaycana gəlməsi gözlənilən
kapitalı, zəngin təbiətini, mədəniyyətini və qədim tarixini nəzərə alsaq yaxın gələcəkdə
respublikamizda turizmin yüksək inkişaf tempinə keçəcəyi gözlənilir.
4. Müasir Azərbaycan Dövlətinin Turizm Siyasəti
Bu sahədə ilk mühüm tədbir kimi, 1999-cu ildə “Turizm haqqında” qanun qəbul
edilməsini qeyd etmək olar. Bu qanun Azərbaycan Respublikasında turızm bazarının
hüquqi əsaslarının bərqərar edilməsinə yönəldilmiş, dövlət siyasətinin prinsiplərini,
turizm fəaliyyətinin əsaslarını müəyyənləşdirdi, turizm sahəsində münasibətləri
tənzimləyərək, sosial-iqtisadi inkişafı təmin edən vasitələrdən biri kimi turizm
ehtiyatlardan səmərəli istifadə olunması qaydalarını müəyyən etdi.
Müasir Azərbaycanda turizm sahəsində dövlət siyasətinin əsas istiqamətləri
ölkənin mövcud turizm potensialının beynalxalq aləmdə tanınması, turistlərin
Azərbaycanda çoxsaylı səfərlərini təşkili, turızm sahəsində orta və kicik sahibkarlığın
inkişaf etdirilməsi, huquqi-normativ aktların qəbul edilməsi, müasir turizm
infrastrukturunun yaradılması sahəsində məqsədyönlü işlərin görülməsindən və
tədbirlərin həyata keçirilməsindən ibarətdir. Bu məqsədlə 2001-ci ildə Azərbaycan
Respublikası Ümumdünya Turizm Təşkilatına üzv qəbul olunmuşdur. 2002-ci ildə ilk
dəfə Bakıda xarici ölkələrin turizm şirkətlərinin iştirakı və Beynalxalq Turizm Sərqisi
təşkil olunmuşdur. Artıq bu sərqinin 9-cusu və ilk daxili turizm sərqisi 2010-cu ildə
təşkil edilmişdir. 2011-2014 ci il illərdə turizmin inkişafına dair Dövlət Proqramı icra
olunmuş, 2016-cı ildə sektoru peşəkar kadrlarla təmin edəcək Turizm İnstitutu
yaradılmışdır (bu ali məktəbdə 11 ixtisas üzrə 2400-dək gənc beynəlxalq standartlara
cavab verən təhsil alır). Bunlardan başqa Lənkəran şəhəri, Tovuz, Gədəbəy, Oğuz,
Masallı, Astara rayonlarının turizm inkişaf planı hazırlanmış və aidiyyatı üzrə
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinə təqdim olunmuş, Azərbaycan, ABŞ və
Türkiyə mütəxəssisləri tərəfindən Azərbaycanda turizmin uzun müddətli inkişafına dair
master plan hazırlanmışdır.
Turizm və rekreasiya zonalarının nümunəvi Əsasnaməsi təsdiq olunmuş son 5 il
ərzində Moldova, Belarus, Qətər, Yunanıstan, Qazaxstan, Pakistan, İordaniya, Fransa,
Tacikistan, Misir və Litva arasında turizm sahəsində əməkdaşlıq haqqında
hökümətlərarası sazişlər bağlanmış, 26 ölkə ilə analoji əməkdaşlıq saziş layihələri
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hazırlanmış, beynəlxalq təşkilatlarla çoxtərəfli əmakdaşlıq (AŞ, İKT, MDB, QDİƏT və
s.) genişləndirilmiş və s. onlarla mühüm tədbirlər həyata keçirilmişdir. Azərbaycanın və
onun turizm potensialının təbliği məqsədi ilə Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin sifarişi
əsasında son beş il ərzində ölkənin turizm imkanlarını əks etdirən qirxdan çox reklamçap məhsulları (nəşrlər CD və DVD-lər) azərbaycan, ingilis, alman, ərəb, yapon və rus
dillərində hazırlanmışdır (Bilalov, 2006: 89). 2002-ci ilin aprel ayından başlayaraq
keçirilən Bakı beynalxalq turizm sərgisində 2007-ci ildə 18 ölkədən 60-dək şirkət iştirak
etmişdir. Həmçinin 2002-ci ildə Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi cəmi 2 beynalxalq
sərgidə iştirak edirdisə, son beş il ərzində sərgilərin coğrafiyası genişlənmiş və iştirak
etdiyi sərgilərin sayı 19-a (London, Nyu-York, Moskva, Berlin, Pekin, Milan,Madrid,
Deli, Vyana, Mumbai, İstanbul, Tokio, Əl-Kuveyt, Dubay, Kiyev, Tbilisi, Bəhreyn.
Daşkənd, Maxaçkala) çatmışdır. 2005-ildən başlıyaraq CNN-də, 2007-ci ildən isə
National Geographic, Travel Channel, Euronews televiziya kanallarında Azərbaycanın
turizm potensialını əks etdirən reklam çarxları yayımlanır. Həmçinin Austrian Airlines,
British Airways və AZAL avia şirkətlərinə məxsus təyyarələrin bort jurnallarında və
ekranlarında reklam çarxıları yerləşdirilmişdir. Bütün bunlar təqdirəlayiq olsa da
Azərbaycanın turizm brendinin formalaşdırılması istiqamətində işlər davam etdirilir.
Görülən işlər nəticəsində artıq XXI əsrin başlanğıcında ölkənin böyük şəhərlərində
xarici qonaqları qəbul edə bilən müasir mehmanxanalar fəaliyyət göstərməkdədir.
Ölkənin bütün regionlarını əhatə edən geniş turizm xidmətləri sistemi sürətlə
formalaşmaqdadır. Onu geyd etmək lazımdır ki, 2003-ü ildə ölkədə fəaliyyət göstərən
mehmanxanaların sayı 96 olduğu halda ötən dövr ərzində onların miqdarı 5 dəfə artaraq
2015-ci ilin altı ayının yekunlarına görə 177-ə çatmışdır. Həmçinin yerləşdirmə
yerlərinin sayı 3 dəfə artaraq, 9569-dan 31996-a çatmışdır. Hazırda respublikada 209
turizm şirkəti lisenziya əsasında fəaliyyət göstərir ki, bu da 2003-cü ilə (cəmi 74)
nisbətən üç dəfəyə qədər çoxdur. Hal-hazırda respublikada 35-dək yeni mehmanxananın
inşası davam etdirilir.Yaxın 10 ildə ölkədə yerləşdirmə yerlərinin sayının ciddi ölçüdə
artırılması planlaşdırılır. Beləliklə, dünyada mövcud olan maliyyə böhranına
baxmayaraq turizm Azərbaycanda sürətlə inkişaf edən və böyük ümidlər vəd edən bir
sektordur.
Göstəricilərin adları

2011

2012

2013

2014

2015

Turizm şirkətlərin sayı
Mehmanxanaların sayı
Yerləşdirmə
obyektlərində yerlərin
umumi sayı
Turizm sahəsində
calışan işcilərin sayı
Azərbaycana
qələn
xarici turistlərin sayı
(nəfər)
Xarici
ölkələrdən
Azərbaycan
vətəndaşlarının
sayı
(nəfər)
Turizmdə əldə olunan
qəlir (min manat)

141
508

170
514

197
530

218
535

243
536

31979

32824

33951

35652

37278

6198

7321

8259

9009

8364

2239141

2484048

2508904

2297804

2006176

1631348

2162372

2362475

3175606

1.685564

22634,8

27121,5

29600,9

31107,4

36,482,2

Cədvəl 1. Azərbaycanda turizmin inkişaf qöstəriciləri
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Cədvəldən göründüyü kimi 2015-ci ildə xarici ölkələrdən Azərbaycana gələn
turistlərin sayı 2006176 nəfər 2014-ci ildə isə 2297804 nəfər təşkil etmişdir ki, bu da
keçən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 211.100 nəfər (26%) artmışdır.
Ümumiyyətlə dövlət turizm statikasında təkminləşdirmələr aparılmış və
vəziyyəti daha aydın təsvir edən rəqəmlər əldə edilməyə başlanılmışdır. DSK
hesablamalarına görə 2015-ci ildə xarici turistin xərci 680 AZN müəyyən olunmuşdur.
Həmçinin 2009-cu ildə ölkəyə turist kimi gəlmiş şəxslərin sayı 1.429.825 nəfər
olmuşdur. Bu da təxminən 915 milyon AZN-lik dövriyyəni ortaya çıxarır (Aslanov,
2011: 10).
Bütün irələyişlərə baxmayaraq Azərbaycanda turizmin dünya standartlarına tam
çatması üçün çox işlər görülməlidir. Bu məqsədlə 6 aprel 2010-cu il tarixində
Azərbaycan Respublikasında 2010-2014 illərdə turizmin inkişafına dair yeni Dövlət
Proqramı qəbul olunmuşdur. Bu barədə Azərbaycan Respublikası Prezdentinin
sərəncamında əsas məqsəd kimi ölkəmizdə turizm sektorunun dayanıqlı inkişafını təmin
etmək və turizmin ölkə iqtisadiyyatının aparıcı sahələrindən birinə çevrilməsinə nail
olmaq göstərilmişdir. Bunun üçün əsas vəzifə olaraq, turzm infrastrukturunun yüksək
səviyyədə qurulması, təşviqedici tənzimlənmə mexanizminin yaradılması, xidmət
keyfiyyətinin səviyyəsinin beynalxaq standartlara uyğunluğun təmin edilməsidir. Yaxın
gələcəkdə turizm qanunvericiliyində ciddi təkmilləşdirilmələrin aparılması nəzərdə
tutulur. Həmçinin, ölkənin yaxın vaxtlarda turizm və rekreasiya zonalarına bölünməsi
və onların ciddi planlar əsasında inkişaf etdirilməsi planlaşdırılır.
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TÜRKİYE-AZERBAYCAN İLİŞKİLERİNDE ENERJİ FAKTÖRÜ: BAKÜTİFLİS-CEYHAN PETROL BORU HATTI
Okt. Betül AKDEMİR
Özet: Dünya tarihi boyunca sosyo-kültürel açısından dünyanın en zengin bölgelerinden biri
olan Güney Kafkasya, sahip olduğu enerji kaynakları ve özellikle petrol ile birlikte birçok
çatışmanın başlangıç noktası olmuştur. Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı Projesi, hayata geçirildiğinde amaç, Azerbaycan petrolünün batıya nakledilmesini sağlamaktı ve böylece Azerbaycan ve transit ülkelerden biri olan Gürcistan batıya eklemlenmiş olacaktı. Türkiye de batı bloğunda olmanın verdiği sorumlulukla ABD’nin de desteğiyle bu projede koridor ülke olma görevini üstlenmiştir. Türkiye’nin, Azerbaycan’a petrolünü batıya aktarmasında yardımcı olmasının nedenlerinden biri stratejik durumudur ve diğer neden de Azerbaycan ile olan dostluk bağıdır. Bu çalışmada, Türkiye- Azerbaycan ilişkilerinde enerji faktörü Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol boru hattı projesi örneğinde değerlendirilmiştir. İki ülkenin
dış politikaları ele alınıp projenin fikir aşamasından gerçekleşme aşamasına kadar olan süreçler irdelenmiştir. Çalışmada, iki ülke ilişkilerinde enerji faktörü neo-realist ve inşacı bakış açısıyla incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Türkiye, Azerbaycan, Petrol, BTC, Dış Politika
Energy Factor in Turkey-Azerbaijan Relations: Baku-Tbilisi-Ceyhan Crude Oil
Pipe Line
Abstract: Throughout the history of the world, in socio-cultural terms, one of the world's
richest South Caucasus region, with its energy resources and particularly with oil, has been
the starting point of many conflicts. Baku-Tbilisi-Ceyhan Pipeline Project when implemented, the aim was to transmit Azerbaijani oil to the West and thus Azerbaijan and one of the
transit countries Georgia would be connected to the West. With the responsibility of being
in the western block and with the support of USA, Turkey has undertaken the task of being
the corridor in the project. One of the reasons of helping Turkey to Azerbaijan to transfer
the oil to the West has been the strategic situation and the other reason has been the friendship of both countries. In this study, the energy factor in relations between Turkey and Azerbaijan, has been examined in the case of Baku-Tblisi-Ceyhan Pipeline Project. The foreign
policy of both countries have been investigated, and the periods of the project from the idea
stage to the end of the construction have been evaluated. In this study, the energy factor
between both countries has been examined within the neorealist and constructivist perspective.
Keywords: Turkey, Azerbaijan, Oil, BTC, Foreign Policy

Giriş
Petrol, günümüzün en temel enerji kaynaklarının başında gelmektedir. Petrol,
19.yüzyılda keşfedildiğinden beri devletlerarası ilişkilerin en üst noktasına yerleşmiştir.
Bunun da nedeni petrolün daha kullanışlı bir enerji kaynağı olmasıdır. Tarih boyunca
sosyo-kültürel açıdan dünyanın en zengin bölgelerinden biri olan Güney Kafkasya, sahip
olduğu enerji kaynakları ve özellikle petrol ile birlikte birçok çatışmanın ve işbirliklerinin
başlangıç noktası olmuştur. Güney Kafkasya ülkelerinin aynı zamanda eski Sovyet ülkesi
oluşu da küresel güçlerden ABD ve AB ülkelerinin bu bölgeye odaklanmasında itici bir

Bu

makale, Betül Akdemir’in “Türkiye-Azerbaycan İlişkilerinde Enerji Faktörü: Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) Ham Petrol Boru Hattı” adlı yüksek lisans tezinden hazırlanmıştır.
İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, betul.akdemir@kemerburgaz.edu.tr
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güç olmuştur. SSCB’nin parçalanmasıyla birlikte, Güney Kafkasya’da ve özelde de Azerbaycan’da sahip olunan enerji kaynaklarının Batıya pazarlanması gündeme gelmiştir.
SSCB’nin etkisinden bir an önce kurtulmaya çalışan Azerbaycan, Batının bu bölgeyle
ilgili politikalarında kilit konumda olmuş ve planlanan anlaşma, yatırım ve ittifaklara
ılımlı bakmıştır. Rusya’dan da tamamen kopmadan istememiştir ve böylelikle denge politikası izleyerek batıya yakınlaşma çabası olumlu sonuç vermiş; Rusya’nın tepkisini fazla
çekmeyerek Batı ülkeleri ile diyaloğunu gittikçe geliştirmiştir.
Türkiye-Azerbaycan ilişkilerine küresel ve bölgesel güçlerin etkisi de söz konusu
olmuştur. Stratejik olarak önemli bir coğrafyada bulunan Azerbaycan, bağımsızlık sonrasında enerji kaynaklarını batı pazarlarına sunma konusunda Türkiye’nin ilgisine, yardımına ve desteğine ihtiyaç duymuştur; ve Azerbaycan eski Sovyet ülkesi olduğu için batı
bloğundan ABD ve AB, Türkiye’den alınan bu destek ilişkisinin destekçisi ve ayrıca da
hakemi durumuna gelmiştir. Türkiye – Azerbaycan ilişkilerine küresel başka güç olan
Rusya’nın etkisi ise diğer küresel güçlerinki gibi olmamıştır. Öncelikle SSCB dağıldıktan
sonra bağımsızlıklarını kazanan devletleri hala etkisi altında tutmak gibi bir amaç içinde
olduğundan dolayı, Azerbaycan’ın petrolünü batı pazarlarına sunmasını kesinlikle olumlu
karşılamadı. SSCB döneminde olduğu gibi teşebbüste bulunulan tüm eylemlerden kendisinin de haberi olmasını talep ediyor ve bunu için baskı yapıyordu. Ayrıca bağımsızlık
kazanan ülkeleri de yine kendi etrafında toplamayı ve bu durumu daima sürdürmeyi istiyordu. Batılı ülkelerin bu kadar yakınına (kendi tabiriyle arka bahçesine) gelmesinden
rahatsızlık duyuyordu. Ayrıca; Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki Karabağ meselesinde Ermenistan’a desteğini açıkça belli eden Rusya, bu durumda da Azerbaycan ve Türkiye’nin tepkisini çekmiştir.
Türkiye ve Azerbaycan ilişkilerine bakıldığında ticaretten, sanayiye, bilimden eğitime her konuda yardımlaşma, ittifak ve ilişkiler bağı olduğu görülmektedir. Özellikle
bağımsızlık sonrası Azerbaycan kendisini uluslararası topluma kanıtlayabilmesi adına
Türkiye’nin her konuda desteğini almıştır ve bu destekle süren yakın ilişkiler hala devam
etmektedir. Azerbaycan’ın öncelikli sahip olduğu enerji kaynağı petrol olduğu için, bunu
ülke ekonomisini toparlamak, güçlendirmek ve uluslararası arenada yer edinmek için pazarlara sunması gerekmekteydi ve Türkiye ile bir takım anlaşmalar imzalamıştı. BTC de
bunu gerçekleştirmek adına atılmış adımlardan ilki ve son derece önemli olan kısmıydı.
Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı Projesi, liderlerin söylemiyle ‘yüzyılın projesi’ olarak nitelendirilip hayata geçirildiğinde amaç, Azerbaycan petrolünün batıya nakledilmesini sağlamaktı ve böylece Azerbaycan ve transit ülkelerden biri olan Gürcistan batıya
eklemlenmiş olacaktı. Türkiye de batı bloğunda olmanın verdiği sorumlulukla ve
ABD’nin de desteğiyle bu projede transit (koridor) ülke olma görevini üstlenmiştir. BTC
projesi, Azerbaycan’ın petrolünü batıya pazarlamasının ve kendi ekonomisine katkı sağlamasının yanı sıra, Güney Kafkasya ülkeleri açısından da önemli birtakım katkılar sağlamıştır. Örneğin, Gürcistan bu projedeki transit ülkelerden biri olarak ekonomisine katkıda bulunmuş ve Batı ülkelerinin yanında yer alarak stratejisini güçlendirmiştir. Zıt şekilde de Ermenistan, Karabağ meselesinden dolayı bu projede yer almak istemediğini beyan ederek büyük bir ekonomik fırsatı kaçırmış bulunmaktaydı. Ermenistan’ın bu politikası ve tavrı yüzünden petrol boru hattı daha pahalı ve uzun yoldan gitmek zorunda kalmıştır. Türkiye’nin, Azerbaycan’a petrolünü batıya aktarmasında yardımcı olmasının nedenlerinden biri Azerbaycan’ın stratejik durumudur ve diğer bir neden de Azerbaycan ile
olan dostluk ve akrabalık bağıdır. Aynı soy, dil, din ve kültürden gelen iki ülkenin stratejik ortaklık yapmaları söz konusu olmuştur. Kimlik olgusu iki ülkeyi birbirine yakınlaştıran bir unsur olmakla birlikte, bu kavram iki ülke ilişkisinde çok önemli yer tutmaktadır.
Fakat burada önemli olan nokta şudur ki, kimlik olgusundan yola çıkan ilişkilerin stratejik
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ortaklık ekseninde devam ederek karşılıklı çıkar ve bağımlılık ilişkisi boyutunda ilerlemesidir. Tabi kimlik olgusu iki ülkenin yakın olmasını sağlayan temel faktördür ama
enerji (petrol) anlaşmaları yapıldığında bu kimlik olgusu yerini stratejik ortaklığa ve karşılıklı bağımlılığa dönüştürmektedir. Burada da ‘kardeş ülke’ kavramı ile birlikte realist
bakış açısı da devreye girmektedir.
Bu çalışmada, petrolün uluslararası ilişkilerdeki yerinden söz edilip, Güney Kafkasya’da petrolün öneminden bahsedilip, Türkiye- Azerbaycan ilişkilerinde enerji faktörü
Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol boru hattı projesi örneğinde incelenmiştir. İki ülkenin dış politikaları analiz edilip projenin fikir aşamasından gerçekleşme tarihine kadar olan kısımlar
irdelenmiştir. Çalışmada, iki ülke ilişkilerinde enerji faktörü neo-realist ve inşacı bakış
açısıyla incelenmiştir.
1.
Petrolün Uluslararası İlişkilerde ve Güney Kafkasya’daki Rolü
Petrolün 19. yüzyılın sonlarına doğru başlayan tarihi; uluslararası siyaset, siyasi
tarih ve ekonomi-politik ve iktisat gibi disiplinler için önemi hâlâ koruyan bir konudur.
Hayati bir ihtiyaç olan petrol, uluslararası ilişkilerde devletlerin politik tavırlarını, stratejik duruşlarını ve hareket olanaklarını tespit eden jeostratejik araçlardan biri haline gelmiştir. Hattâ petrol; ona sahip olan ülkeler için dış güçlerin müdahalelerinin ve güç çatışmalarının bir işaretiyken, petrol kaynağına sahip olmayan ülkeler içinse enerjinin talebi,
temin ve tedariği, lojistik açıdan da güvenliği gibi konularda dış politika karar alma mekanizmaları için temel bir “planlama-strateji” ve “dış politika stratejisi” meydana getirme
sahalarından biri haline gelmiştir (Emeklier ve Ergül, 2010: 61).
Dünyada petrolün en çok bulunduğu bölgelerden olan Kafkasya’da çıkan ham petrol, 20.yüzyılın iki dünya savaşı sırasında temel stratejik bir rol oynamıştır. Kafkasya’daki (Güney Kafkasya özelinde) petrol alanlarını korumak, savaştaki müttefiklerin
en önemli önceliği haline gelmiştir. İkinci Dünya Savaşı sırasında, Kafkasya petrolleri
Hitler’in yayılmacı politikalarının en önemli hedefi idi. 1939 Alman-Rus Paktı’ndan
sonra Kafkasya’dan çıkartılan Sovyet petrolü Alman petrol ihracatının üçte birini teşkil
etmekteydi (Aras, 2008: 51).
Devletler, dış politika amaçları için araç olarak kullanabilecekleri doğal kaynakları, sadece yakın çevrelerinde doğal çıkar elde edebilecekleri bölgenin kontrolünü de
elde tutarak temin etme gereği hissetmektedirler. Bu ise, ekonomik açıdan güçlü stratejileri ve çok iyi hesaplanmış politik hedefleri gerektirir. Bu hedeflere ulaşmak güç kavramıyla yakından alakalıdır. Bu bağlamda gücü meydana getiren unsurlar içinde doğal kaynaklar ve hammaddeler vardır. Devletler açısından savaşta ve barışta güçlü olmak, hammadde kaynaklarına sahip olmakla veya kontrol etmekle doğrudan ilişkilidir. Doğal kaynak ve ekonomik bir madde olarak petrol, 19.yüzyılın son çeyreği ve 20.yy boyunca birçok ülke tarafından politik nüfuz arttırma aracı olarak kullanılır ve buna da petro-politik
denmektedir. Stratejik, güç ve politika; petrol dünyasındaki rekabet ve kavgada diğer
hammadde kaynaklarından daha fazla etkinlik gösterir (Kodaman, 2005: 252).
Kaynakların yeryüzüne dağılımındaki eşitsizlikle paralel gelişen petrol politikaları, petrolün bulunduğu coğrafyalar ve çevrelerinde etkili olmaktadır. Bu nedenle Ortadoğu olmak üzere yakın geçmişle beraber buna alternatif gösterilen Orta Asya ve Hazar
petrolleri küresel ve bölgesel güçler için biz cazibe merkezi olmaktadır. Petrolün ekonomik ve siyasi öneminin ortaya çıkardığı en önemli gelişme ise söz konusu bölgelerde
artarak devam eden mücadele olmuştur. Devletler bu bölgeleri hayati çıkar alanları olarak
tanımlamaya başlamış, bu bölge ve bölge petrollerine dış politikalarında yer vermeye
başlamıştır (Selvi, 2009).
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Güney Kafkasya ve özelde Azerbaycan, sahip olduğu petrol rezervleri neticesinde
uluslararası sistemdeki yerini almış ve bağımsızlık sonrası kendi ekonomisini güçlendirmek ve ülkeyi kalkındırmak adına petrol politikaları uygulamıştır. Yine petrol, Azerbaycan’ın Batı’ya eklemlenmesi için bir araç olmakla birlikte, dünya petrol diplomasisindeki
yerini almasını sağlamıştır.
2.
1990 Sonrası Türkiye – Azerbaycan İlişkileri
Sovyetlerin 1990’da dağılmasından sonra uluslararası sistem yeni bir dönemece
girdi. ‘Yeni Dünya Düzeni’ denilen bu olgu halen devam etmektedir. Yeni Dünya Düzeni,
diğer adıyla Yeni Büyük Oyun (Gaffarlı, 2015: 1) , Avrasya bölgesinde devam etmekte
olup Kafkasya özelinde kendini göstermektedir. Sovyetler Birliği’nin dağılmasından
sonra, Güney Kafkasya bölgesinde oluşan üç yeni devletin (Azerbaycan, Gürcistan, Ermenistan) bağımsızlığını herhangi bir koşul sunmaksızın ve ayrım gözetmeksizin 1991
yılında tanıyan Türkiye; özellikle ortak dil, kültür ve tarihi paylaştığı Azerbaycan ile yumuşak bir ortaklık ilişkisi geliştirmiştir. Türkiye Azerbaycan’ın yeni bağımsızlığına kavuşmuş bir ülke olarak karşılaştığı sıkıntı ve engelleri aşma çabalarını her daim koşulsuz
desteklemiştir. Bu doğrultuda da, Azerbaycan’ın bağımsızlığının ve egemenliğinin pekiştirilmesine, toprak bütünlüğünün ve egemenliğinin muhafaza edilmesine ve Hazar Denizi’nin zengin doğal kaynaklarına dayanan ekonomik potansiyelinin değerlendirilmesine
çok önem vermektedir (Elnur Mikail ve Tazegül, 2012: 34).
Türkiye için Azerbaycan ortak dil, kültür ve tarihi paylaştığı önemli bir ülkedir.
Türkiye, Azerbaycan’ın bağımsızlığının pekiştirilmesi ve toprak bütünlüğünün korunması ve Hazar Denizi’ndeki doğal kaynaklarından gelen ekonomik potansiyelinin hayata
geçirilmesinin gerekli olduğunu düşünmektedir. Karşılıklı egemenlik (toprak bütünlüğü)
haklarına saygı temeline dayanan Türkiye-Azerbaycan ilişkileri sadece politik alanda değil, ekonomi, ticaret, eğitim, ulaştırma, telekomünikasyon, tarım, sosyal güvenlik, sağlık,
kültür ve diğer alanlarda da gelişmeyi sürdürmeye devam etmektedir (Mikail ve Tazegül,
2012: 36) Türkiye hem tarihi, sosyo-kültürel ve etnik kimlik olarak yakınlığı, ayrıca politik ve enerji kaynakları (petrol özelinde) bu bölgedeki çıkarları sebebiyle, bölge ülkelerinden olan Azerbaycan ile stratejik, ekonomi-politik ilişkiler kurmaya başlamıştır. Azerbaycan-Türkiye ilişkileri iki temel üzerinde kurulan ilişkilerdir. Bunlardan ilki manevi
yakınlık (kimlik olgusunun etkisi); ikincisi de çıkarların örtüştüğü (stratejik işbirliği bağlamında) noktalar olmak üzeredir (Veliyev, 2012: 25). Zaman zaman bu iki noktanın
baskın olduğu dönemler değişmektedir. Her iki ülkenin de etnik, tarihi, kültürel ve coğrafi
yakınlığı bulunmasına rağmen; politika ve enerji kaynakları ile alakalı alanlarındaki ilişkilerde bir takım eksiklikler ya da tanımlanamayan kısımlar kalmaktadır. Enerji iş birliği
diğer alanlardaki ilişkilere de etki etmektedir ve her iki ülke de mantıklı (rasyonel) seçim
teorisine uygun olarak milli çıkarlarını doğal olarak göz önünde bulundurarak siyasalarını
uygulamak durumundadırlar (Rzayeva, 2012: 103).
Batı ittifakında yer alan Türkiye’nin Azerbaycan ile ilişkileri ABD için çok önemliydi. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri için, nüfusu fazlaca Müslüman olan bir ülkenin
uluslararası terörle mücadelede kendisini desteklemesi çok önemliydi. Bu açıdan ABD,
Azerbaycan ile olan ilişkilerine önem veriyordu (Ibrahimov, 2014: 12). ABD açısından,
Azerbaycan ile ilişkiler iki temel üzerine kuruluydu: enerji arzını güvence altına alma
ihtiyacı ve sıkıntılı bir bölgede güvenilir bir müttefik oluşturmak. Azerbaycan, Şahdeniz'den enerji aktarımı için Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattı projesi aracılığıyla ABD'nin
beklentilerini karşılamak için harekete geçmişti (Yıldırım, 2012: 10). Bu yüzden TürkiyeAzerbaycan ilişkileri aynı zamanda Türkiye-ABD ilişkilerinin içinde yer almaktadır. Batıya eklemlenmeye çalışan Azerbaycan’a yardım eden Türkiye, bu sürede Batı’nın ve
özellikle de ABD’nin de çıkarlarına göre hareket etmiş bulunmaktadır.
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3.
Türkiye – Azerbaycan İlişkilerinde Enerji: Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol
Hattı Projesi
Dünya üretilebilir petrol ve doğal gaz kaynaklarının yaklaşık %72'lik kısmı, Türkiye’nin yakın bulunduğu bölgelerde yer almaktadır. Türkiye’nin jeopolitik konumu nedeniyle dünyadaki kanıtlanmış petrol ve doğalgaz rezervlerinin dörtte üçüne sahip olan
bölge ülkeleriyle komşudur ve bununla birlikte enerji kaynakları açısından zengin Hazar
Havzası, Orta Asya ve Orta Doğu ülkeleri ile Batı pazarları arasında bir enerji köprüsü
(koridoru) konumundadır ve bu doğrultuda planlanan projeleri de desteklemektedir. Bu
önemli coğrafyada, 2030 yılına kadar %40 oranında artması beklenen dünya birincil
enerji talebinin önemli bir bölümünün Türkiye’nin de içinde bulunduğu bölgenin kaynaklarından temin edilmesi öngörülmektedir (T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı,
2016).
Türkiye, sahip olduğu jeostratejik konumunun gereği olarak, bölgedeki petrol ve
doğal gaz projelerinde aktif rol oynamak suretiyle hem ulusal arz güvenliğinin sağlanmasında hem de Avrupa başta olmak üzere bölgesel arz istikrarına ve işleyişine katkıda bulunması konusunda büyük bir potansiyele sahiptir. Batılı devletlerin, kendilerinin stratejik
çıkarları açısından hayati önem taşıyan Türkiye’yi ve onun etrafındaki bölgeyi göz ardı
etmeleri söz konusu olmamıştır (Uslu, 2006: 210).
SSCB’nin çöküşü ile bağımsızlığına kavuşan ülkeler içinde ilk olan Azerbaycan,
kendi enerji politikaları ve jeoekonomik çıkarları doğrultusunda, özgürce seçtiği uluslararası ortaklarla (Batı devletleri ve Türkiye) Hazar’ın kendisine ait bölümünde petrol ve
doğalgaz yataklarının işletilmesi ve elde edilen ürünlerin ihracatının gerçekleştirilmesi
yönünde irade ortaya koydu. Azerbaycan’ın bu girişimi yeni koşullarda tüm Avrasya bölgesinde ve dünyada enerji politikaları üzerine kurulu yeni jeopolitik ilişkilerin itici gücüdür (Sarıahmetoğlu, 2014: 55). Türkiye, bölgesinde gerçek manada bir enerji merkezi
olmak istemektedir ve bunun için de gerekli bütün imkânlara sahip olduğunu düşünmektedir. Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) hattı bunun için sadece bir başlangıçtır (Gürbüz, 2012:
112).
Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinde enerji boyutu oldukça önemli yer tutmaktadır.
200 milyar varil seviyesinde petrol rezervine sahip Hazar Havzasında en büyük pay Azerbaycan’a aittir. Petrol ve doğalgaz üretimi diğer yer altı zenginliklerine göre birincil sırada gelmektedir. Petrol ve doğal gaz sektörleri Azerbaycan ekonomisinin lokomotif sektörleridir. Azerbaycan’da bugüne kadar 67 petrol ve gaz platformu keşfedilmiş olup karada 37, kıyıda 17 petrol yatağı işler durumdadır. Hazar Denizi’nin Azerbaycan’a ait olan
kısmında 60-200 metre derinliklerde 8 milyar petrol ve 8 milyar tonluk hidrokarbon rezervi bulunmaktadır (İlbaş, 2014: 102). BTC boru hattı projesi içinde yer alan en önemli
devletlerden biri olan ve Türkiye’yle etnik ve kültürel bağları bulunan Azerbaycan’a her
alanda destek verme, Türk dış politikasının önemli parametrelerinden bir tanesi olmuştur.
Bu çerçevede Türkiye, Azerbaycan’ın bağımsızlık ve egemenliğini kuvvetlendirmeye ve
Ermenistan’la arasındaki anlaşmazlıklara Azerbaycan’ın yanında her daim yer almaya
büyük önem vermektedirler (Uslu, 2006: 201).
ABD ve Batı’nın Kafkasya ve Orta Asya bölgesindeki en temel önceliği, buradaki
enerji rezervlerinin ham veya işlenip üretilmesini ve Batıya yönelik ihracını hızlandırmaktır. Hem Türkiye, hem de Azerbaycan bu amaç doğrultusunda hareket etmektedir.
Aslında Türkiye'nin enerji politikasının ana parametrelerden biri de, petrol ve gaz nakli
merkezine dönüşmektir. Bu amaçla, bir takım projeler geliştirilip gerçekleştirilmiştir.
Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) petrol boru hattı da bu doğrultuda gerçekleştirilen bir projedir
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(Ismayıl, 2013: 1451). BTC projesi, kendinden sonraki projeler için de örnek niteliği teşkil etmekle birlikte Türkiye’nin uluslararası arenada kendine güven bağlamında kanıtlaması için imkân sağlamıştır.
Türkiye BTC projesi ile ilk defa Azerbaycan’ın enerji sektörüne girmiş bulunmuştur ve yapılan bu işbirliği ve ittifak, Türkiye’nin Şahdeniz doğalgaz yatağının % 9 payına
sahip olması ile başarılı bir halde devam ettirilmiştir. Bu yoğun işbirliğinin ve Azerbaycan’ın ekonomik yönden ilerlemesi sonucunda Türkiye, Azerbaycan için enerji yatırımcısından ziyade enerji-müttefiki haline gelmiştir. 1999 yılında Azerbaycan-Türkiye-Gürcistan tarafından BTC projesinin başlatılmasıyla alakalı hükümetler arası anlaşmaların
imzalanması doğalgaz alanındaki işbirliği için yeni bir kapı açmış ve yeni İpek Yolu’nun
temelinin ortaya konmasında öncü olmuştur (Rzayeva, 2012: 106).
Tarihçesine bakıldığında; Sovyetler Birliği döneminde ihmal edilen Azerbaycan’ın başkenti Bakü, 1880’lerde iki yüz petrol rafinerisinin bulunduğu dünyanın önemli
petrol merkezlerinden birisiydi. Bağımsızlıktan sonra batılı petrol şirketlerinin dikkati
Hazar bölgesi enerji kaynaklarına yönelmişti. alternatif hatlar da vardı; Rusya ve İran
üzerinden geçen. Fakat ABD ve Türkiye BTC hattını tercih ediyordu. Türkiye’nin Boğazların trafiği problemini öne sürerek hattın Ceyhan’da sonuçlanmasını istemesinin diğer nedenleri de; Bakü’den Ceyhan limanına ulaşacak bir hattın çevresel avantajları, limanın coğrafi konumu ve her gün faaliyette olabilmesi, yılda 120 milyon ton petrol kaldıracak kapasitede olmasıdır ( Kasım, 2011: 26).
BTC ilk gündeme geldiği 1992 yılında Azerbaycan-İran-Nahcivan-Türkiye olarak
güzergah önerilmişti. Ama bu öneri ABD ve petrol şirketleri tarafından kabul edilmedi.
ABD’li ve Avrupalı şirketler Ermenistan’dan geçmesini önerdiler. Bu teklif de Azerbaycan tarafından kabul edilmedi. Gelişmeler doğrultusunda Türkiye daha sonra Gürcistan
üzerinden yeni bir alternatif geliştirip hattı Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol boru hattı projesi
olarak açıkladı (Aras, 2008: 80). Devlet başkanları ve medya tarafından “Asrın Anlaşması” olarak nitelenen Anlaşma imzalanmadan, 9 Mart 1993’te SOCAR ve TPAO, Azerbaycan petrolünün Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattıyla taşınması konusunda hemfikir olup
bununla alakalı anlaşma imzaladılar (Hasanov, 2003: 79).
İlk kez bu hattın ana ihraç boru hattı olarak konulacağı 26 Nisan 1998 tarihinde
Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye Cumhurbaşkanlarının Trabzon’da düzenlediği toplantıda kesin hale gelmiştir. Üç ülkenin Cumhurbaşkanları ana ihraç hattını Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattı olarak ilan etmişler. 18 Kasım 1999 tarihinde İstanbul'da gerçekleşen AGİT
zirve toplantısında; ham petrolün Azerbaycan, Gürcistan, Türkiye toprakları ile BaküTiflis-Ceyhan hattıyla nakledilmesine dair üç ülke Cumhurbaşkanları arasında anlaşma
imzalanmıştır. Bu sürecin devamı olarak 18 Eylül 2002 tarihinde Sangaçal’da BTC hattının yapımına başlanmıştır ve inşaat çalışmaları 2005 yılında tamamlanmıştır (Azerbaycan Ajansı1, 2016).
Liderlerin ve uluslararası toplumun söylemi ‘Yüzyılın Anlaşması’ doğrultusunda
üretilen petrol bu güzergâh ile dünya piyasalarına/ pazarlarına sunulmaktadır. BTC hattının uzunluğu 1768 kilometredir, inşaatı 2005 yılında sonuçlanmıştır. Hattın resmi açılış
töreni ise 13 Temmuz 2005 tarihinde Ceyhan limanında ve İstanbul'da 98 ülkenin üst
düzey yetkililerinin iştirakıyla yapılmıştır (Azerbaycan Ajansı, 2016). BTC hattının açılışı 25 Mayıs 2005 tarihinde Bakü’de, 12 Ekim 2005 tarihinde de Gürcistan’ın Türkiye
sınırında gerçekleştirilmiş ve boru hattından Ceyhan’a ilk petrolün ulaşması da 28 Mayıs
2006 tarihinde gerçekleşmiştir. Azerbaycan petrolünü nakledecek olan ilk tanker Ceyhan’dan 2 Haziran 2006 tarihinde yola çıkarken, BTC hattının resmi açılışı 13 Temmuz
1

http://www.azerbaijans.com/content_1030_tr.html
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2006 tarihinde Türkiye tarafından Adana’nın Ceyhan limanında organize edilen bir törenle gerçekleştirilmiştir (Çelikpala ve Veliyev, 2015: 14).
BTC sayesinde Türkiye ve Azerbaycan tüm Avrasya/Güney Kafkasya bölgesi bakımından enerji güvenliği konusunda büyük önem taşıyan doğu-batı enerji koridorunun
kilit ülkeleri noktasına gelecektir (Mikail ve Tazegül, 2012: 127). Ayrıca Türkiye için,
Türkiye’nin uygulamayı başardığı BTC projesi, bütün bu coğrafyanın refahı üzerinde
olumlu sonuçlar doğuracaktı; onlara göre bu hat, en emin, en basit, en ekonomik ve çevreye en az zarar veren bir proje olmuştur (Uslu, 2006: 207). Ayrıca Ceyhan limanı teknik
özellikler ve elverişli iklim koşulları itibariyle Karadeniz limanlarına kıyasla çok daha
üstün özelliklere sahiptir. Bu projenin, bölge içerisinde çeşitli ekonomik etkileri olmuştur; projenin ülkelere kazandırdığı/kazandıracağı jeopolitik güç, bu ekonomik etkilerin
bir sonucudur (Hüseyin, 2009).
BTC, gerek Kafkasya içi dengeler, gerek Türkiye’nin bölgeyle ilişkilerinde değerli
bir araç oldu. BTC ile Azerbaycan ve Hazar enerjisinin Türkiye üzerinden dünyaya aktarılacağı kesinleşmişti. Rusya, doğu-batı koridorundaki tekelini kaybetti. Gürcistan boru
hatları ve koridor olma özelliğiyle Kafkasya dengelerinde daha kilit bir rol kazandı. Rusya
açısından proje ilk yıllarda bir prestij ve etki kaybı olarak algılanmıştır (Demir, 2004:
720).
BTC, ileriki dönemlerde gerçekleştirilmesi düşünülen birçok uluslararası proje
için referans olması bağlamında bölge ülkeleri açısından önemini korumuştur. Üç ülkenin
işbirliğinin enerji alanındaki işbirliği konusunda ve Karadeniz, Akdeniz ve Hazar ekseninde üç havza arasında bir iletişim ağı oluşturulması arzulanmaktadır. Bu amaçla taraf
ülkeler (Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan), Orta Asya ülkelerinin de BTC ile kurulan işbirliği ağına taraf olmasını desteklemektedirler. BTC projesi, birçok yeni işbirliklerinin ve
anlaşmaların gerçekleşmesinde aracı olmuştur (Çelikpala ve Veliyev, 2015: 14).
İstikrarın ve güvenliğin giderek daha fazla sağlanmaya çalışıldığı Güney Kafkasya
bölgesinden BTC projesi sonrası planlanan ve uygulanan yeni projelerin hukuki rejimlerinin belirlenmesinde, Transit Devlet Anlaşması ve Hükümetlerarası Anlaşma ile BTC
bir örnek teşkil etmiştir (Hekomoğlu, 2012: 77-92).
Türkiye’nin Güney Kafkasya politikasında ABD’nin kayda değer ölçüde etkisi söz
konusudur. ABD, BTC boru hattı projesiyle Azerbaycan ve Gürcistan’ı Batıya eklemlemek istemekteydi. Azerbaycan ve Gürcistan’ın yalnızca Rusya’ya bağlı ticaret yapması
yerine, ihraç yollarını çeşitlendirerek serbest rekabet piyasasında ve non-stop ihraç olanaklarına ulaşabilmesi, ekonomik ve dolayısıyla siyasi bağımsızlıklarını artırmaları pekiştirecekti. Bu da Kafkasya bölgesinde ekonomik/siyasi istikrarın sağlanmasına yardım
eden bir unsur olarak Türkiye’nin de uzun vadede ekonomik çıkarlarına yarar sağlayacak
bir süreç olacaktı (Mikail ve Tazegül, 2012: 137). Rus doğalgazının Karadeniz’in altından
Türkiye’ye getirilmesini sağlayan Mavi Akım Hattı, Hazar Bölgesi petrolünün Akdeniz’e
getirilmesini sağlayan Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) Petrol Boru Hattı ve yine Hazar Bölgesi gazının Türkiye ve Avrupa’ya getirilmesini sağlayan Şahdeniz Projesi gibi projeler
Türkiye’nin enerji alanında Davos’a çağrılmasında etkili olmuştur (İlbaş, 2014: 2). Bu da
Türk Dış politikasında bu tür projelerin ne denli mühim olduğunu göstermektedir. Sonraki projeler için güven sağlama ve saygınlık Türkiye’nin kazanımlarındandır. Bu proje
ile Türkiye, ‘Doğu-Batı Enerji Koridoru’ oluşturarak bu sayede Batının önemsediği enerji
arz güvenliği açısından sağlam bir temel atılmasını garantilemiş oldu ve Türkiye jeopolitik gücünü sağlamlaştırdı ve bu proje Türkiye için geniş bir odaya açılan kapı olmuştur
(Pala, 2001-2002: 240).
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Türkiye, coğrafi koşullarından ötürü direkt ya da dolaylı olarak enerji kaynaklarına (özellikle petrol ve doğalgaz) bölgelerine sınırı vardır ve Türkiye’nin bu enerji kaynaklarına olan coğrafi yakınlığı Avrupa Birliği ülkelerinin enerji güvenliği bakımından
git gide önemli hale gelmeye başlamıştır (Telli, 2016). BTC dış politika açısından önemli
bir başarı şeklinde değerlendirildi. Türkiye’nin bundan sonra bir enerji merkezi olacağı
anlaşılmaktaydı. Batı için Ortadoğu ve Orta Asya hidrokarbonlarının değerlendirilmesinde kilit bir rol üstlenmiş oldu. Bu petrol boru hattı, daha sonra farklı kaynakların taşınması için de yol açıcı nitelikteydi. Türkiye, bu anlamda dış politikasında ciddi bir enerji
aracına sahip olmuş oldu (Demir, 2004: 725).
Azerbaycan’ın dış politikasında bağımsızlığından itibaren önemli yer tutan petrolün taşınmasında ana hat olarak BTC’nin seçilmesi hem ekonomik hem de politik sonuçları olan bir tercih olmuştur. BTC hattı Azerbaycan’ı Gürcistan ve Türkiye’ye daha çok
bağlamış ve bu durum Azerbaycan’ın Batı ile ilişkileri açısından da olumlu olmuştur (Kasım, 2011: 29). Bu projeyle Azerbaycan, sahip olduğu petrolü Batı’ya ulaştırabilme
imkânına sahip olmuştur. Kuzeyden Rusya, batısında Ermenistan ve güneyinde İran tarafından çevrelenen Azerbaycan, sahip olduğu enerji kaynağını Avrupa’ya ulaştırması
adına proje Azerbaycan için hayati önem taşımaktadır.
Uluslararası siyasetteki konumu açısından değerlendirildiğinde BTC projesi farklı
perspektifte de ele alınmıştır. BTC hattı, Hazar Havzası bölgesindeki enerji kaynaklarını
Batılı ülkelerin pazarlarına, Rusya dışındaki bir alternatiften nakil yapan ilk boru hattıdır.
Bu yüzden de bu proje, ekonomik önemi olduğu kadar siyasi bir da anlama sahiptir (Alper, 2009).
Sonuç
Petrol, keşfedilip uluslararası sistemde yerini aldığından beri devletlerin dış politikalarında önemli yer tutmuş, dış politika stratejilerini belirlemede kilit noktalardan biri
olmuştur. Çatışma alanları ve savaş bölgelerine baktığımızda enerji kaynaklarının ve
özelde petrolün yaygın olduğu bölgeler olduğu gerçeği ortaya çıkmaktadır. Enerji kaynaklarına sahip olmak ya da sahip olan ülkelerle ilişki içinde olmak, ülkelerin temel hareket noktası olmuştur. Bu bağlamda petrol üreten ülkeler stratejik olarak önemli hale
gelmiş olup, küresel güçlerin odak noktalarından biri olmaya başlamıştır. Karşılıklı bağımlılık ve çıkar ilişkileri, ülkelerin stratejilerindeki çıkış noktalarından olmuştur.
Petrol kaynaklarına yakınlığından dolayı Türkiye hem jeopolitik hem de jeostratejik olarak önemli bir ülke konumundadır. ABD, AB, Rusya ya da diğer küresel güçler
Kafkasya/ Avrasya bölgesinde politika oluştururken Türkiye’yi de müdahil etmek durumundadırlar. Türkiye’nin dış politikasında da ABD ve AB’nin etkisi yadsınamaz bir gerçek olmuştur. Çünkü küresel güçler, enerji kaynaklarına yakın olan devletleri kendi ekseninde toplamıştır. Türkiye de Soğuk Savaş döneminin etkisi nedeniyle Batılı ülkelerin
yanında yer almaktadır ve Kafkas Politikasında Batı yanlısı ve Batının desteklediği hareket tarzını uygulamaktadır. Türkiye’nin Kafkas politikası bu çerçevede şekillenmiştir.
Güney Kafkasya ülkesi Azerbaycan ile kimlik olgusundan dolayı yakınlığın etkisiyle neorealist paradigmayı gerçekleştirmede herhangi bir engelle karşılaşmamıştır. TürkiyeAzerbaycan arasındaki ilişki, ABD ve AB’nin çıkarlarıyla uyum sağladığı için bu iki ülkenin uyguladığı dış politika stratejilerine herhangi bir müdahale söz konusu olmamıştır.
Türkiye, SSCB’nin dağılmasının ardından bölge ülkelerinin bağımsızlıklarını ayırım gözetmeksizin hemen tanımış; Türkiye bölge ülkelerinin Avrupa-Atlantik örgütleriyle bütünleştirilmelerini aktif biçimde desteklemiştir. Çünkü Türkiye, NATO’ya üyeliği
ve dolayısıyla ABD’ye olan yakınlığı neticesinde ABD’nin Avrasya politikalarının bir
parçası olmaya başlamıştır. Türkiye, Azerbaycan’la diplomatik ilişkiler tesis etmiş ve bu
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ülkeye ekonomik destek sağlamıştır. Türkiye, söz konusu ülkelerin ve özellikle Azerbaycan’ın bağımsızlıklarının pekiştirilmesi, toprak bütünlüklerinin korunması ve ekonomik
potansiyellerinin hayata geçirilmesine önem vermiştir. İki ülke, ilişkilerini stratejik ortaklık seviyesine getirmiştir. Türkiye, Azerbaycan’ın Batı’ya eklemlenmesi için elinden
geleni yapmıştır.
Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) Ham Petrol Boru Hattı projesi de bu eklemlenmenin
en önemli ayaklarından biri olmuştur. AB’nin enerji güvenliği ABD için mühim bir konu
olmakla birlikte, ABD’nin Avrasya/Güney Kafkasya politikaları açısından da bir araçtı;
ve BTC projesi bağımsızlığını kazanan eski Sovyet ülkelerinden Azerbaycan’ın batıyla
kaynaşması için son derece önemli bir dönüm noktası olmuştur. Petrolünü batıya Türkiye
aracılığıyla pazarlama imkânı bulan Azerbaycan, ekonomisini de geliştirme ve batıya
adapte olma imkanı ve de Rusya’nın etkisinden sıyrılma imkanı bulmuştur. Türkiye, burada kimlik olgusuyla yakın olduğu Azerbaycan’a köprü görevi görmüştür. Bunun sonucunda Türkiye-Azerbaycan arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkiler ‘kimlik’ olgusu ekseni
görünümünde ama aslında ‘pragmatik ve realist’ eksende yürümüştür. Pragmatik ve neorealist eksende yürüyen ilişkiler, inşacı eksende yürüyen ilişkilere zemin hazırlamıştır.
İki ülke münasebetleri, küresel güçlerin desteği altında karşılıklı çıkar ve işbirliği ilkesine
dayanmış olup ‘kimlik’ olgusunun ilişkilerde yer edinmesine neden olmuştur.
BTC projesi, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinde karşılıklı bağımlılığı arttıran bir
projedir. Azerbaycan’la olan ilişkilerde hem de batıyla olan ilişkilerde karşılıklı bağımlılık artmıştır. Batının Türkiye’ye yaptırımı sonucu transit ülke olmayı kabul etmemiz kaçınılmazdır. Aynı zamanda inşacı bakış açısını da güçlendiren bir role bürünmüştür. Uluslararası sistemde mevcut güç dengesi ve süper güçler arası meydan okumalar, BTC ekseninde Türkiye-Azerbaycan ilişkisini etkilemiştir. Bağımsızlık sonrası Azerbaycan’ın dış
politikası önce tamamen Rus yanlısı olup hemen ardından sadece Türkiye yönlü politika
uygulanmıştır; ve sonrasında da denge temelli politika uygulanmaya başlanmıştır ve bu
da hala devam etmektedir.
BTC projesinin uygulanmasında hem Türkiye hem Azerbaycan için içsel faktörlerin yanında dışsal faktörler de etkili olmuştur. Azerbaycan ekonomisinin güçlenmesi
gibi içsel nedenlerin yanı sıra Batıyla birlikte hareket etmek de dışsal nedenlerin başını
oluşturmuştur. Ve son olarak; Türkiye-Azerbaycan arasındaki ilişkilerde önemli role sahip kavramları açıklarken inşacı yaklaşım yeterli olmamıştır. Karşılıklı bağımlılığı simgeleyen neorealist yaklaşım da bu ilişkiyi açıklayan tek kuram olmamıştır. İki kuram birlikte hareket etmiştir bu iki ülke ilişkisini açıklayabilmek için. Kimlik yaklaşımının büyük
güçlerin izinde ya da göz yummasında yürütebilmek mümkündür.
Mustafa Kemal Atatürk’ün “Azerbaycan’ın mutluluğu bizim mutluluğumuz,
üzüntüsü bizim üzüntümüzdür,” ve Ebulfez Elçibey’in “Biz bir millet iki devletiz” sözleri
hem Türkiye’de hem Azerbaycan’da iki ülke tarihini, bugününü ve yarını en güzel şekilde
anlatan en mükemmel söylem olarak düşünülmektedir.
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SİBİRYA’DA YAŞAYAN TÜRK TOPLULUKLARI VE GÜNCEL SORUNLARI
Betül TANRIÖĞEN
Özet: Bu çalışmada Batı ve Orta Sibirya ile Altay-Sayan Dağları bölgesinde dağınık olarak yaşayan Türk boyları ve onların bugünkü problemleri üzerinde durulacaktır. Sibirya’da bugün kendi adlarını taşıyan cumhuriyetleri bulunan Saha, Tuva, Hakas, Altay
Türkleri ile çok daha az nüfusa sahip ve kendi cumhuriyetleri bulunmayan Dolgan, Tofa,
Çulım, Şor Türkleri gibi birçok Türk topluluğu varlıklarını sürdürmektedir. Sibirya Bölgesi’nde yaşayan bu Türk toplulukları, 1991’de Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla bağımsız olamayıp Rusya Federasyonu içerisinde ekonomik ve sosyal olarak Moskova’ya bağlı
şekilde yaşamlarını sürdürmektedirler. Böyle olunca uzun yıllar Rus idaresi altına kalan
ve asırlar boyunca çeşitli politikalarla nüfusları, etnik kimlikleri, dilleri, dinleri, kültürleri
yok olma seviyesine gelen bu Türk topluluklarının; başta nüfuslarının azlığı, bölgeye yapılan yabancı göçlerle demografik durumun aleyhlerinde değiştirilmesi, anadillerini yok
olma tehlikesiyle karşı karşıya olması ve zengin yeraltı kaynaklarına sahip oldukları halde
bunları çıkarıp işleyecek teknolojiye sahip olmamaları ve bu haklarını da özgürce kullanamama sebebiyle yaşadıkları ekonomik problemler gibi başlıca sorunları tespit edilmiştir. Bu çalışmada önce bu Türk halklarının tarihi süreçlerinden kısaca bahsedilip, ardından
tespit edilen güncel problemler işlenerek farkındalık oluşturmak amaçlanmıştır.
Anahtar Kelimeler:Sibirya, Altay, Tuva, Hakas, Saha
Turkish Communities and Current Issues Living in Siberia
Abstract: In this study, the Turkish tribes living in the western and central Siberia and the
Altay-Sayan Mountains region will be discussed. Many Turkish communities such as Saha, Tuva, Hakas, Altay Turks and Dolgan, Tofa, Çulım and Şor Turleri, which have less
population and their own republics, are still present in Siberia with their own republics.
As such, these Turkish communities, which have been under Russian rule for many years
and whose politics, politics, ethnicity, language, religion and culture have been destroyed
for centuries, Major problems such as the lack of population, the changing of the demographic situation with the foreign migrations made to the region, the danger of extinction
of their mother tongue and the economic problems they have experienced due to the lack
of technology to remove and process them, if they have rich underground resources. In
this study, it was aimed to briefly mention the historical processes of these Turkic peoples
and then to raise awareness by processing current problems identified.
Keywords:Siberia, Altay, Tuva, Hakas, Saha

Giriş
Bugün Rusya Federasyonu’nun Asya’daki en büyük parçasını oluşturmakta olup,
yaklaşık olarak 13 milyon km²'lik bir yüzölçümüne sahip olan Sibirya, Ural dağlarının
doğusunda kalan bütün Kuzey Asya topraklarına verilen genel bir isimdir. (Somuncuoğlu, 2002: 203) Sibirya Bölgesi’nde pek çok etnik gruba mensup olmak üzere 30 milyon
civarında insan yaşamaktadır. Batı ve Orta Sibirya ile Altay-Sayan Dağları bölgesinde
bizim konumuz olan; dağınık olarak çok çeşitli Türk boyları da yaşamaktadır. Uralların
doğusundan başlayıp Büyük Okyanus’a kadar uzanan oldukça geniş bir alanı kapsayan
Sibirya’da bugün kendi adlarını taşıyan ayrı cumhuriyetleri bulunan Saha (Yakut), Tuva, Hakas, Altay Türkleri ile çok daha az nüfusa sahip olan ve kendi adlarını taşıyan
cumhuriyetleri bulunmayan Dolgan, Tofa (Karagas), Çulım, Şor, Baçat Teleütleri ve
Sibirya Tatarları gibi birçok Türk topluluğu varlıklarını sürdürmektedir. Batı Sibirya’da
Obi ve İrtiş nehirlerinin vadilerinde yaşayan ve sayıları 450 binden fazla olan Batı Si
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birya Tatarları ise sayıca fazla oldukları Tobol, Tümen, Tom ve Baraba’da yaşarlar ve
yaşadıklarıyla bölgenin adıyla anılırlar. Ayrıca 135 bin kadar Kazak nüfus da Sibirya
bölgesinde yaşayan Türkler arasında sayılabilmektedir.
Sibirya Bölgesi’nde yaşayan, kendilerine ait özerk cumhuriyeti bulunan yahut
bulunmayan Türk toplulukları 1991 yılında Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla bağımsız
olan diğer Türk Cumhuriyetlerinin aksine bağımsız olamayıp Rusya Federasyonu içerisinde ekonomik ve sosyal alanda merkez Moskova’ya bağlı olarak yaşamlarını sürdürmektedirler. Hal böyle olunca uzun yıllar Rus idaresi altına kalan ve uzun yıllar boyunca çeşitli politikalarla nüfusları, etnik kimlikleri, dilleri, dinleri, kültürleri yok edilmeye
çalışılan bu Türk topluluklarının; en başta nüfus azlığı, bölgeye yapılan yabancı göçler,
dillerinin yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olması ve yeraltı kaynaklarına sahip oldukları halde bunları çıkarıp işleyecek teknolojiye sahip olmamakla birlikte iklimden kaynaklı ulaşım ağının da bunu elverişsiz kılıyor olması gibi başlıca sorunları bulunmaktadır. Bu çalışmamızda önce bu Türk halklarını bugünkü durumlarına getiren tarihi süreçlerinden kısaca bahsedilip, ardından yaşamakta oldukları güncel problemler tespit edilmeye çalışılmıştır.
1.Saha (Yakut) Türkleri ve Güncel Sorunları
Toprak büyüklüğü bakımından, 3.103.200 km² ile bugünkü bağımsız olan ve bağımsız olmayan Türk cumhuriyetlerinin en büyüğü olan Saha (Yakut) Cumhuriyeti
Rusya Federasyonu içerisinde özerk bir cumhuriyettir. Saha Cumhuriyeti‘nin muazzam
büyüklükteki topraklarının %40‘ı kutup çevresinin arkasındadır ve bu sebeple yaşam
için son derece zorlu şartlara sahiptir. Bu sebeple Saha, büyüklüğünün aksine, nüfus
açısından oldukça küçük bir cumhuriyettir. (Somuncuoğlu, 2002: 203) Kendilerini Saka
veya Saha diye adlandıran Yakutların çoğu, Rusya Federasyonu içinde yer alan Saha
Cumhuriyeti’nde yaşamaktadır. Ruslar Yakut ülkesine XVII. yüzyılın başlarında girmeye başlamışlardır. 1620-1630 yıllarında Ruslardan ilk gruplar bölgeye gelmeye başlamışlardır. Bunun üzerine 1633 yılında gönderilen İvan Galkin komutasındaki Rus kuvvetleri, Yakutlarla çarpıştıysa da bir başarı elde edememiştir. Bundan sonra daha büyük
bir kuvvetle beş yıl boyunca Yakutlarla savaşan Ruslar, 1638’de Yakut Askerî İdaresi‘ni kurmuşlar ve Yakutistan‘ı Rusya‘nın bir eyaleti olarak ilân etmişlerdir. Yakutlar,
Sibirya‘nın sert iklim şartlarına bakmaksızın, eski yurtlarından getirdikleri ehli hayvanları (at, sığır) beslemeye devam etmişler; diğer Sibiryalı kavimlerden farklı bir ekonomik hayat kurmuşlardı. Yakutlar Ruslarla mücadelelerini uzun yıllar sürdürdüler fakat
teknik bakımdan ve sayı olarak yetersiz kaldıkları için sonunda Ruslar Yakut ülkesini
tamamen ele geçirdiler. Bölgede Rus egemenliği tam olarak yerleştikten sonra başlangıçta idarî taksimat eski kabile teşkilâtı göz önünde tutularak kuruldu; buna göre eski
toyonlar yeni idarenin alt basamağında vazife aldılar. 1670‘ten itibaren yürütülen yoğun
Hıristiyanlık propagandası sonucunda Yakutlarda çift inançlılık meydana geldi. Halkın
çoğu, Hıristiyanlığın tören ve bayramlarını benimsemenin yanı sıra eski şaman inançlarını da korumuştu. Sibirya’nın diğer bölgeleri gibi Yakutistan da çarlık devrinde siyasî
suçluların sürüldüğü ülke olmuştur. Sürgün edilen kişiler, yerli halkın kültürünün öğrenilmesine büyük katkılarda bulunmalarının yanı sıra, buradaki insanlara Batı medeniyetinin değerlerini aşıladılar ve ulus olarak bilinçlenmelerinde büyük rol oynadılar. XIX.
yüzyılın ikinci yarısında ideologları Potanin ve Orhon Yazıtlarının kâşifi Yadrintsev
olan bir grup, Sibirya‘nın Rusya‘dan bağımsız bir ülke olması fikrini yaymaya çalıştılar.
1905 İhtilâli’nin Yakutlara biraz hürriyet ve millî kültür alanında çalışma imkânı vermesi neticesinde 9 Ocak 1900 tarihinde Yakut Millî Birliği kuruldu.
1917 Bolşevik Devrimi’nden sonra Yakut Millî Komitesi Sovyet yönetimini tanımadı. Yakut milliyetçileri önce Saha Omuh (Saha Milleti) ve Saha Aymah (Saha
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Kavmi) adlı teşkilâtlarını kurdular ve Şubat 1918’de Yakutistan’ın bağımsızlığını ilân
ettiler. Bunun üzerine Kızılordu birlikleri 30 Mart 1919‘dan itibaren Yakutlara karşı
saldırıya geçti ve 1921 yılında ülkeyi tamamen ele geçirdi. 27 Nisan 1922‘de Yakut
Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti kuruldu. Sovyet döneminde Yakutlar, bir taraftan
Çarlık devrinde mahrum oldukları birçok siyasî ve kültürel hakkı kazanarak bir yandan
ana dillerinde eğitimleri ve genel olarak kültür bakımından gelişmeleri ilerlerken, diğer
taraftan Ruslaştırma siyasetine maruz kalmışlar, maden ocaklarında çalışmak üzere
gelen göçmenlerin topraklarına akın etmesi sonucu da cumhuriyetlerindeki oranları
gittikçe düşmüştür. 1989‘da Yakutların %95.5‘i kendi cumhuriyetlerinde yaşadığı
hâlde, bölgede ancak %38.4‘lük bir oranı teşkil etmekteydiler. Yakutlar buna rağmen
dillerini ve geleneklerini korumayı başarmışlardır. Sovyetler Birliği‘nin çözülmesinin
ardından 27 Nisan 1992‘de Yakutistan Cumhuriyeti (Saha Yeri) kuruldu. Yakutistan,
çok büyük yer altı zenginlikleri sebebiyle dünya ülkelerinin dikkatini çeken ve bu potansiyeli kullanmaya yönelerek uluslararası düzeyde yer edinmeye başlayan bir ülkedir.
Topraklarının % 40’ının kutup çevresinin arkasında kalması nedeniyle yaşam şartlarının
meydana getirdiği zorluk ve diğer bazı sebeplerden dolayı Sahaların nüfusları azdır.
1926 nüfus sayımında ülke nüfusunun % 83’ünü oluşturan Sahalar, bölgeye sürekli
başka milliyetlerden sistematik şekilde yapılan göçler neticesinde 2002 yılında yapılan
sayımda 443.000 kişi ile ülke nüfusunun %40’ını oluşturarak kendi topraklarında azınlık durumuna düşmüşlerdir. Yakutistan’da bulunan sahaların oranı gün geçtikçe Rus ve
Ukraynalılara nazaran azalmaktadır. (Kirişçioğlu, 2015: 2093) Nüfuslarının az ve gittikçe de azalıyor olması Sahaların en önemli sorunlarından birini teşkil ederek onları yok
olma tehlikesiyle karşı karşıya bırakmaktadır. Yakutistan ekonomik olarak, yeraltı madenleri yönünden zengin bir ülkedir. (Şahin, 2002: 529) Koluma İndigirka’da bol miktarda altın üretilmekle birlikte ülkede bol miktarda kömür rezervi, doğalgaz ve elmas da
ülkenin zengin gelir kaynakları arasındadır. Fakat bilindiği üzere eski Sovyetler Birliği’nin ekonomik uygulamaları gereğince bütün ekonomik kaynaklar Moskova’ya aktarılıyordu. (Kirişçioğlu, 2015: 2093) Bu da Sahaların merkeze bağlı kalmalarını sağlayarak
ekonomik yönden zorlanmalarına neden olmaktadır. Saha Cumhuriyeti’nin kurulmasından sonra ülkenin ekonomik kaynaklarının kullanılmasında yeteri olmasa bile Sahaların
lehine sonuçlan alınmaya başlanmıştır. Buna göre yeraltı kaynaklarının aranması ve
işletilmesi Saha Cumhuriyeti’nin iznine bağlanmış, üretilen kıymetli madenlerin % 10’u
cumhuriyete kalmış, kazanılan dövizin % 20’si cumhuriyetin bütçesine, % 25’i ise maden sanayisine aktarılmıştır. (Kirişçioğlu, 2015: 2093)Sahaların ekonomik alanda yaşadığı diğer bir sorun ise; ekseriyetle iklimden doğan ulaşım sorunudur. İklimin ulaşımı
zorlaştırıyor olması kaynakların taşınmasını maliyetli kılmakta, bu da ekonomik faaliyetleri sekteye uğratmaktadır.
Sahaların siyasi hayatlarında da pek çok sorun bulunmaktadır. Bunlardan biri;
1920 yılındaki göçlerle başlayan çok etnikliliktir. 1924’te bölgede altının bulunmasıyla
bölgeye yapılan Rus göçleri, 1930-1950 yılları arasında bölgenin sürgün yeri, çalışma
kampı olarak kullanılması ve 1970’lerden sonra da bölgede madenciliğin gelişmesi Rus
göçlerini arttırmıştır. Tüm bunlar bölgedeki Sahaların nüfusa olan oranını azaltmakla
birlikte bölgeye işçi göçü çekmek maksadıyla Rus göçmenlere daha iyi şartların sağlanması, Rusların sanayiyle uğraşırken yerli Saha halkının tarımla uğraşıyor olması
bölgede etnik gerilimi tırmandıran etmenler arasında sayılabilmektedir. Rus nüfusun
bölgede artmasıyla uygulaması kolaylaşan Ruslaştırma politikası da Saha Türklerinin
yaşadığı sorunlardan biridir. Bu politika kendisini eğitim, dil ve kültür alanında etkili
olarak göstermektedir. 1960’lardan sonra bölgede Sahaca eğitim yapan okulların Rusça
eğitim vermeye zorlanması Sahaların kendi dilini bilme oranını azaltıştır. 1986 yılında
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Saha çocuklarının ancak % 16’sı anadilini konuşabilmektedir. (Yılmaz, 2010: 99) Sahalar, Türk dilinin Ana Türkçe döneminden Çuvaşça ile aynı dönemde ayrılan Saha Türkçesi’ni konuşmaktadır. Bölgede başat dilin çeşitli zamanlarda değiştiği Sahaca-Rusça iki
dillilik vardır. Saha Türkçesi’nin konuşurlarının arttırılması da güncel bir sorundur.
Bununla birlikte 2002 verilerine göre Sahaların % 94’ünün ana dillerini bilmesiyle Sibirya’da yaşayan Türk halkları içerisinde tehlikede olmayan diller sınıflandırmasına
dâhildir. (Yılmaz, 2010: 170-171) Hatta bir Kazak yazarının ifadesine göre Yakutistan’ın Rusların büyük sayıda bulunduğu başkent Yakutsk’ta bile çocuklar Yakutça konuşmaktadır. (Devlet, 1989: 208)Tüm bunların yanı sıra yaşanan tarihi süreç içerisinde
Saha halkının Müslümanlıktan uzaklaşmış olması da önemli bir problemdir. Kısacası;
diğer Türk boylarından hayli uzakta kalan Yakutlar sayıca fazla olmamakla birlikte
bütün güçleri ile kendi kültürlerini örf ve adetlerini yaşamaya çalışmaktadırlar.
2.Tuva Türkleri ve Güncel Sorunları
Soyotlar ya da Uryanhaylar olarak da bilinen Tuva Türkleri, Moğolca’dan etkilenmiş bir Türk dili konuşan, Şamanist bir topluluktur. Nüfusu 305 bin olan Tuva Özerk
Cumhuriyeti nüfusunun % 77’si Tuva Türklerinden, %20’si Ruslardan, %3’ü de diğer
milletlerden oluşmaktadır. Günümüzde Rusya Federasyonu’nda toplam sayıları 243.442
olan Tuva Türklerinin %97’si kendi ülkelerinde yaşamaktadır. Tuvaların menşei hakkında çeşitli görüşler vardır: "Tuva" kelimesinin III-IV. asırlarda Çin’in kuzeyinde
büyük bir devlet kurmuş olan "Toba-Topalardan geldiği, günümüz Tuvaları arasında
yaygın olan bir kanaattir. Bugün "Tuva" olarak bilinen kelimenin 19. asırdan itibaren
yazılı kaynaklarda geçtiğini biliyoruz. Bu kelime dışında Tuvalar çeşitli kaynaklarda;
Soyon, Soyot, Uranhay, Uryanhay olarak geçer. Bu şekilde farklı isimlendirilmelerin
olması onların çeşitli boylardan geldiklerini göstermektedir. Günümüz Tuva Türklerinin
yaşadığı topraklar üzerinde, tarih boyunca çeşitli devletler hâkimiyet kurmuştur. Hunlar,
İskitler Köktürkler, Uygurlar, bugünkü Hakas ve Kırgızların ataları olan Yenisey Kırgızları, Moğollar, Altın Hanlar-Cungarlar bu topraklarda hüküm sürmüşlerdir. 19141921 yıllarında kısmen Rusların egemenliğinde kalan bölgede, 1917-1921 yılları arasında Çarlık Rusya’sı ile Bolşeviklerin iktidar mücadelesi görülmektedir. Nihayet
1921’de Tuva Halk Cumhuriyeti kurulmuş ve Tuva’nın ilk anayasası kabul edilmiştir.
Bağımsızlığını 1944 yılına kadar devam ettiren Küçük Tuva Cumhuriyeti, 20. asırda
Türkiye Cumhuriyeti’nden sonra en fazla bağımsız kalan Türk Cumhuriyeti olma özelliğini göstermiştir. Daha bu yıllarda, Sovyetler Birliği, çeşitli yollarla Tuva’yı kendilerine bağlamak üzere çalışmalara başlamıştır. Bu yollardan en önemlisi: önce Moğolistan’da, çünkü komünizm Moğolistan’a resmî olarak 1920’li yılların ortalarında girmiştir, daha sonra Tuva’da gençlerin komünist ideoloji doğrultusunda eğitilmesi olmuştur.
Eğitilen bu gençler, ülkelerinde yeni açılan okullara öğretmen olarak atanmışlar, kısa
süre sonra da yönetimde söz sahibi olmuşlardır.
1930’lu yılların sonunda komünist ideolojiyi savunanlar ülke yönetimine tamamen hâkim olmuşlardır. Tuva Hükümeti’nin 1944 yılında aldığı "Büyük Sovyet Devletinin idaresi altına girme isteğini" kabul etmiştir. 1944 yılında alınan bu kararla bağımsız, "Sovyet Muhtar Bölgesi" olmuştur. 1961 yılında ise Tuva; "Muhtar Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti" unvanını almıştır. 1991 yılında Sovyetlerin çöküşüyle Tuva, "Tuva
Özerk Cumhuriyeti" adını almıştır. Tuva Cumhuriyeti gerek Rusya Federasyonu gerek
diğer Sibirya milli oluşumları içerisinde ayrıcalıklı bir yere sahiptir. Bunu belirleyen
Tuva’nın tarihi, demografik durumu, milli bilinç seviyesi ve coğrafi konumudur. Rusya
Federasyonu’nun diğer üyelerinden farklı olarak Tuva, 1917 devrimini takip eden iç
savaştan hemen sonra Sovyetler Birliği’ne dâhil olmamış, 1944 yılına kadar ayrı bir
devlet olarak varlığını sürdürmüştür. (Tosun, 2015: 2123) Tuva’yı özel kılan başka bir
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özellik ise, Tuvalıların kendi ülkelerinde hâkim unsur olmalarıdır. Bunda sosyoekonomik ve demografik unsurlar etkilidir. 1920’li yıllarda kendi alfabesi bulunmayan Tuva
Türkleri; Moğol, kısmen de Rus alfabesini kullanmıştır. Tuva Cumhuriyetinde alfabe
1930 yılında Türkiye Türkçesi’nin alfabesi örnek alınarak hazırlanmıştır. Latin kökenli
Tuva harflerinin kullanıldığı bu alfabe, Sovyetler Birliği’ne teslim olmadan önce Kiril
alfabesine teslim olmak durumunda kalmıştır. 1941 yılında kabul edilen bir kanunla da
Kiril alfabesine geçiş kararı alınmıştır. Günümüzde bu alfabe kullanılmakla beraber,
yeniden Latin kökenli alfabeye dönüş de Tuva aydınları arasında tartışılmaktadır. Dil
hayatiyeti bakımından Tuva Türkçesi tehlikede olmayan dil sınıfına dâhildir. Tuva
Türklerinin büyük bölümü ana dilini bilmektedir. Bu, Sibirya’da yaşayan diğer Türk
topluluklarına nazaran daha iyi durumda olduklarını da göstermektedir. 1990 yılında
"Tuvaca" Tuva Cumhuriyeti’nin devlet dili olarak kabul edilmiştir. Bu tarihten sonra
okullarda eğitim ve öğretim dili olarak "Tuvaca" daha çok yer almaya başlamıştır.
Ekonomik olarak baktığımızda; Tuva, yeraltı kaynakları bakımından dünyanın
sayılı bölgelerinden birisi olan Sibirya’da yer almaktadır. Fakat Tuva, Sibirya Federal
Bölgesi içerisinde yer alan cumhuriyetler arasında en az sanayileşmiş, refah düzeyi en
düşük cumhuriyet olmasıyla dikkat çekmektedir. (Tosun, 2015: 2123) Tuva Cumhuriyeti topraklarında altın başta olmak üzere pek çok maden çeşidi bulunmaktadır. Fakat
buna rağmen ülke, nüfus yoğunluğu bakımından seyrek de olsa ekonomik olarak kendine yeterli değildir ve bütçenin büyük bölümü merkezi hükümet tarafından karşılanır.
(Tosun, 2015: 2123) Ülkede çıkarılan madenleri işleyecek büyük sanayi tesisleri bulunmamakta ve var olan maden potansiyellerini kendi içlerinde çıkaramıyor, işleyemiyor yahut satamıyor oluşları onları ekonomik açıdan merkeze bağlı kalmak durumunda
bırakmıştır. Saha Türklerinde var olan ulaşım sorunu burada da var olup, ekonomilerini
olumsuz yönde etkilemektedir. Tuva ekonomisi esasta köy ekonomisine dayanmakta
olup, iklim şartları büyük çapta tarıma elverişli olmadığından hayvancılık Tuva Cumhuriyeti’nde yaygın olarak yapılmaktadır. (Devlet, 1989: 209) Tuva ülkesinde şehir sayısının az olması, sosyal hayatta yaşanan problemler, ekseriyetle köylerde yaşanan işsizlik
problemi, köylerde alkolün eğitimsizlikten dolayı fazlaca kullanılıyor olması ve şiddete
eğilim durumları yaşanan diğer bazı problemlerdendir. Dini açıdan; çok sayıda Tuva
Türkü, yaşadıkları tarihi sürecin etkisiyle Hıristiyanlığı seçmişlerdir. Tuva’da Müslüman nüfus azdır. 15 Ağustos 1921’de Tuva Cumhuriyeti’nin yirmi iki maddelik anayasasındaki 4. madde de “Tuva vatandaşları istedikleri dini seçme özgürlüğüne sahiptir.
Din görevlileri kendi işlerini yaparlar” denilmiştir. Kısacası ufak bir Türk topluluğu
olan Tuvalar, kendilerine has olan kültürlerini muhafaza etmeye gayret etmektedir. Bu
da daha az asimile olmalarını sağlamıştır. Şu anda sayıları az olmakla birlikte Ruslar
arasında erime tehlikesinden uzak gibi görünmektedirler.
3.Hakas Türkleri ve Güncel Sorunları
Yüzölçümü 62 bin km² olan Hakas Cumhuriyeti, kuzey ve doğusunda Rusya Federasyonu’nun Krasnoyark, batısında Kemerovo Bölgeleri, güneyinde Dağlık Altay
Cumhuriyeti ve Tuva Cumhuriyeti’yle sınırlıdır. (Tosun, 2015: 2123) En eski Türk
boylarından olan ve kaynaklarda Minisun Tatarları, Sibirya Türkleri, Abakan Tatarları,
Abakanlılar, Sagay Türkleri, Yenisey Kırgızları gibi farklı farklı isimlerle yer almış olan
Hakaslar, bir Kırgız grubu olup Manas Han önderliğinde Tanrı Dağları’na göç etmeyerek Yenisey bölgesinde kaldıkları için Yenisey Kırgızları adını almışlar ve zamanla bu
adı benimsemişlerdir. Yenisey Kırgızları yalnızca Hakasların kökenini oluşturmuş değildir. Onlar aynı zamanda bugünkü Kırgızistan Kırgızları veya diğer adlarıyla Tanrı
Dağı Kırgızlarının da kökenini oluşturmaktadırlar. Bu dönemlerde Kırgız etnik ismi
siyasi bir anlam ifade ettiğinden dolayı “Hakas” terimi Sayan-Altay bölgesindeki halk-
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ların genel adı olmuştu. Bu yüzden Kızlasov 6. 7. yüzyıllardaki Yenisey Kırgızları’nın
Kağanlığı’nı Hakas ülkesi diye adlandırmıştır. Hakas adı ilk defa Sovyetler Birliği’nin
kuruluş döneminde resmi olarak kabul edilmiştir. Hakas kelimesinin kökeni olan “Hagias” sözcüğü Çinliler tarafından Sayan Dağları’nda yaşayan eski bir kabileyi tanımlamak için kullanılıyordu. (Çavdar, 2010: 11) Türk tarihi açısından bugünkü Hakasya
toprakları, Altay toprakları gibi büyük bir öneme sahiptir. Göktürk, Uygur ve Kırgız
Kağanlıklarının kurulduğu bu coğrafyada, eski Türk kültürüne ait olan birçok tarihi
eser: Göktürk alfabesiyle yazılmış yazıtlar, Türk kurganları ve balballar bulunmaktadır.
Hakasların ataları olan Yenisey Kırgızlarından kalma yazıtlar en çok burada bulunmuştur. Her ne kadar ayrı gösterilip farklılık benimsetilmeye çalışılsa da; Hakas Türkleri
Yenisey Irmağı boylarında yaşamış olan Kırgızların torunlarıdırlar. 8 boydan oluşurlar.
Sonraki yıllarda Tanrı Dağı Kırgız gruplarının Müslümanlaşması ve yaşanılan bölgeler
arasındaki mesafenin uzak olması Yenisey Kırgızlarının ayrı bir kimlik benimsemesini
ve Hakas adını kabulleriyle sonuçlandı. Ruslar bu bölgeye yerleşene kadar ve daha
sonraki uzun yıllar Hakasları, diğer Rus hâkimiyetindeki Türk halklarında olduğu gibi
"Tatar" olarak adlandırıyordu. Bölge halklarını tanıyan Rus Türkolojisi, Hakas Türklerini hem Kırgızlardan hem de Tatarlardan ayırt ederek bölgede Hakas kimliğinin yerleşmesini başardı. 17. asırdan başlayarak Hakasların Ruslarla karılaşmasıyla bölgenin
Ruslaştırılma süreci başladı. Sibirya Hanlığı’nın düşmesinden sonra Sibirya‘nın içlerine
doğru ilerleyen Ruslar 1604 yılında Hakasların Kırgız boyuyla karşılaşmışlardır. Ruslar
yerlilerden kürk vergisini toplamaya başlamışlardır ve böylece Hakaslar hem Cungarlara, hem Ruslara, hem de Moğollara vergi öder duruma gelmişlerdir. 1727 yılında Rusya
ve Çin arasında imzalanan Bura Anlaşması ile Rusların Hakaslar üzerindeki egemenliği
kesinleşmiştir.
Çarlık Rusya‘sının Hakasya’da uygulanan sömürge politikasının diğer bir ayağı
ise Hıristiyanlaştırma yoluyla Ruslaştırma politikasıydı. Sibirya‘nın genelinde olduğu
gibi Hıristiyanlaştırma politikası özellikle 18. yüzyılda yoğunlaşmıştır. Rusya halklarının siyasi hayatına büyük etki eden 1905 devrimi Hakasları da etkilemiş ve Rus çiftçilerinin ardından Hakaslar da vergi ödemeyi reddetmişlerdir. 19. asrın sonundan beri gelişen Hakas milliyetçileri da harekete geçmiş ve 1905‘te Hakas milliyetçileri Hakaslar
için yeni bir idarenin kurulmasına karar vermişlerdir. Çarlık otoriteleri devrimci hareketi kırıp kontrolü sağladığı zaman doğal olarak Hakasların bu talebini reddetmişlerdir.
1918‘de Beyaz Ordu bölgeyi ele geçirmiş, ancak 1919‘da Sovyetler bölgeye girmiştir.
Halk Milletler Komitesi başlangıçta her ne kadar ortak Altay-Hakas otonom bölgesinin
oluşturulmasını kabul etmiş gibi görünseler de, böl ve yönet politikası gereği 1923‘te
Altaylar ve Hakaslar için ayrı ayrı bölgeler oluşturulmuştur. Oluşturulan Hakas Ulusal
Bölgesi 1925‘de Hakas okruğuna dönüştürülmüştür. 1930‘da okrugların ortadan kaldırılması söz konusu olduğu zaman, Hakasya Komünistleri Stalin adına bir mektup yollayarak, Hakas okrugunun lağvedilmesi halinde, Hakasya‘da milliyetçiliğin artacağını ve
Hakasların Tuvalarla aynı millet oldukları için Tuva Cumhuriyetine katılmak isteyebileceğini ima etmişlerdir.
Böylece 1930‘da Hakas Okrugu Hakas Özerk Bölgesine dönüştürülmüştür. Hakas bölgesi oluşturulduğu zaman Hakasların nüfusu toplam nüfusun %42’sini oluşturuyordu. Ancak Sovyet zamanında başlayan endüstrileşme sonucunda bölgeye büyük
miktarda Rus nüfusunun akımı gerçekleşmiştir. 1926‘dan 1932 yılına kadarki yedi yıl
içerisinde Hakasya‘nın nüfusu bu göçün neticesinde %100 olarak artmıştır. 1944 yılına
gelindiğinde Hakasya‘nın nüfusu 270.000’e ulaşarak, Hakasların toplam nüfus içindeki
oranı %20‘ye düşmüştür. Günümüzde Rusya Federasyonu’na bağlı ve 1991 yılında
cumhuriyet statüsü kazanmış olan Hakasya Cumhuriyeti; kendi anayasa ve devlet arma-
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sına sahip olmakla birlikte, Rusya Federasyonu ile yapmış olduğu anlaşma gereğince
kendi yetki alanına verilmiş konularda federal mevzuatı ihlal etmemek koşuluyla bağımsız olarak hareket edebilmektedir. Ruslar bölgeyi ele geçirdiği zaman Hakaslar
geleneksel inançlarını yaşatmaktaydılar. Ancak Ruslar diğer dinlere olduğu gibi Şamanizm’i de baskı altına almış ve yok etmek için çalışmıştır. Uygulanan baskılarla bölge
halkı Hıristiyanlığı kabul etmek zorunda kalmıştır. Görünürde Hıristiyanlığı kabul etmiş
olsalar da Hakaslar kendi geleneksel inançlarına da bağlı kalmaya çalışmışlardır. Bugün
dahi eski Türk inancı olan geleneksel inançlarını yaşatmaktadırlar. Rusların yürütmüş
olduğu baskı politikası neticesinde Hakaslar bugün kendi cumhuriyetleri içinde azınlık
durumuna düşmüşlerdir. Yerli halkı türlü gerekçelerle göçe zorlayan Ruslar, bölgeye de
yabancı nüfusu iskân ettirmişlerdir. Neticede Hakaslar kendi toprakları içindeki %
11’lik bir oranda kalmışlardır. Rus nüfusun bölgedeki oranı ise yürütülen bu politikalar
neticesinde zamanla %80’lere kadar ulaşmıştır. 2002 nüfus sayımına göre Rusya Federasyonu’nda 75.622 Hakas mevcuttur. Bunların % 87’si kendi ülkelerinde, % 6’sı Krasnoyarks krayında, % 2’si Tuva cumhuriyetinde ve % 1’i de Kemerovo’da yaşamaktadırlar. 1926’da Hakasya nüfusunun % 50’sini oluşturan Hakaslar, bugün % 12'lik oranlarıyla kendi ülkelerinde bile küçük bir azınlık durumundadırlar.
Dil hayatiyeti derecelendirilmesinde tehlikede olan dil sınıfına dâhil olan Hakas
Türkçesinin konuşurları gün geçtikte azalmakta ve dil yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalmaktadır. Hakasların 76 bin kişilik nüfuslarına karşılık, Hakasça 52 bin kişi tarafından bilinmektedir. Hakaslardan anadilini bilenlerin oranı % 65’dir. Başka bir ifade ile
her üç Hakas’tan birisi anadilini bilmemektedir. 1989’da bu oranın % 77 olduğu düşünülürse, kaba bir hesapla her yıl bir puanlık gerileme söz konusudur. Bu böyle sürerse
50 yıl sonra bu halk yok olacaktır. Hakasların kendi ülkeleri dışında dil bilme ve kullanma oranı da hızla düşmektedir. Komşu ülkelerde bile Hakas nüfusun yarıdan fazlası
anadilini bilmemektedir. Buna rağmen Hakas Cumhuriyeti’nde yaşayan Hakasların %
97’si Rusça bilmektedir. Hakasların Ruslarla tanışmasından bu yana Hakas toplum ve
dil hayatında önemli değişiklikler olmuştur. Dil hayatiyetini etkileyen şartlar bu süre
içinde Hakasların aleyhine gelişmiştir. Hakasların ana dilini tehdit eden unsurların en
önemlisi Çarlık Rusyasının dil ve yerleşim politikasıdır. En iyi topraklar Rus köylülere
tahsis edilmiş, böyle olunca Hakaslar topraklarını terk etmek zorunda kalmıştır. Hakaslar zamanla Hristiyanlığı kabul edip Ruslar arasında erimişlerdir. 1950’li yıllardan sonra
Hakasçanın hızla saygınlık kaybettiği görülmektedir.
Hakasya’da hızlı endüstriyel gelişme yaşanmış böylece bölge göç almıştır. Hakaslar da çalışmak ve eğitim için köyleri terk edip Rus nüfusun bulunduğu yere yerleşerek benliklerini kaybetmişlerdir. Bireye daha iyi olanaklar sağlayan Rusçanın saygınlığının artması, Hakas dilini öğrenme istediği yok etmiştir. Dili en iyi bilen yaşlı kuşaktır.
Şehirlerdeki gençler ana dilini bilmemektedir. Orta yaş dili anlamakla birlikte iyi konuşamamaktadır. Yaşlı nüfus içerisinde neredeyse Rusçayı bilmeyen de yoktur. (Yılmaz,
2010: 78) 19. yüzyıldan itibaren yazısız halklar olarak kabul edilen az nüfusu halklardan
olan Hakaslar Çarlık Rusyası’na bağlandıkları ilk dönemlerde resmi yazışmaları Kalmıkça, sonra da Rusça yapmışlardır. 20. yüzyılda Hakaslar arasında okuryazarlık oranı
% 32 idi. Okullarda Hakaslara dualar dışında bir şey öğretilmiyordu. Sovyetler Birliği’nin kurulmasından sonra kültürel alanda yapılan değişiklerle bunların halka benimsetilmesi için anadil araç olarak kullanılmıştır. Okuryazar olmayanların tasfiyesi kararı
çıkmış, 20 ve 30’lu yıllarda yazı dili olmayan halklara yazı dili oluşturma çabaları başlamıştır. Bu dönem Hakasçanın en yoğun kullanıldığı dönemdir. Hakasça pek çok kitap
basılmış, gazeteler ve ulusal tiyatrolar yapılmıştır. Hakasça her türlü toplumsal faaliyette kullanılmıştır.
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Ekonomik olarak Tuva Türkleri ve Saha Türklerinde olduğu gibi zengin yeraltı
kaynaklarına sahip değillerdir. Gelirlerini elektrik üretimi ve turizmden sağlamaktadırlar. Fakat bunu kullanamadıkları için ekonomileri merkeze bağlıdır. Ülke ekonomisi
tarım ve hayvancılığa bağlıdır fakat iklim koşulları nedeniyle bundan da yeterince verim
alınamamaktadır. Kısacası Hakas Özerk Cumhuriyeti tamamen bir Rus yerleşim bölgesi
görünümündedir. Bölgenin yoğun olarak Ruslaştırılması ve Hakasların asimilasyonu
Hakasları yok olma tehlikesiyle karşı karşıya getirmiştir.
4.Altay Türkleri ve Güncel Sorunları
Güney Sibirya’da, Altayların en dağlık bölgesinde 92.900 km²’lik alanda bulunan Altay Cumhuriyeti toprakları Türklerin ata yurdudur. Yaklaşık 200.000 olan nüfusunun 65.000 kadarı Altay Türklerinden oluşmaktadır. Kuzeyinde Kemerovsk Oblastı,
kuzeybatısında ve doğusunda Hakas ve Tuva Cumhuriyetleri, güneyinde ise Moğolistan
ve Çin bulunmaktadır. Altay Türkleri güney ve kuzey olmak üzere ikiye ayrılırlar. Güney grubunda Altay-kişi, Telengit ve Teleüt, kuzey grubunda ise Tuba, Kumandı ve
Çalkandı Türkleri bulunmaktadır. Altaylar eski aile teşkilatı yönünden 24 soya ayrılırlar. Birbirleriyle karışık halde yaşamalarına rağmen herkes kendi soyunu bilir ve kendi
soyundan biriyle evlenmezler. Her soyun kendine özgü koruyucu ruhları ve ibadet çeşitleri vardır (Caferoğlu, 1983: 9).
Altay Türklerinin bugün yaşadığı topraklar, tarihte önemli hükümdarlıkların kurulduğu bir coğrafyadır. Bölge önce Hunların, sonra Göktürk Kağanlığı, Uygur ve Kırgız devletlerinin hâkimiyetinde kalmıştır. Daha sonra Cengiz Han önderliğinde kurulan
Moğol devleti bölgeye hâkim olmuştur. 18. asrın ikinci yarısından itibaren Ruslar bölgeye girmeye başlamıştır. 20. asrın başlarına kadar Ruslar bütün Sibirya’da olduğu gibi
Altay Türklerinin yaşadıkları topraklarda da bir taraftan bilhassa bölge halkının geçim
kaynağı olan ormanları kontrol altına alarak Altay Türklerinden ağır vergiler almak
suretiyle ekonomiyi ellerine geçirmişler, diğer taraftan ise misyoner faaliyetleri yoluyla
dinî ve kültürel baskı kurmuşlardı. Ruslar 1919 yılında bölgedeki kontrolü tamamen ele
geçirmişlerdir. 1922 yılında SSCB’ye bağlı olarak Oyrot Otonom Bölgesi kurulmuş,
1948 yılında ise Oyrot adı değiştirilerek Gorno-Altayskiy adı verilmiştir. 1991 tarihinde
de statüsü Rusya Federasyonuna bağlı Dağlık Altay Özerk Cumhuriyeti adıyla bir cumhuriyet olarak belirlenmiştir. Altay Türkleri 17. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar Çarlık
Rusyası ile mücadele etmişlerse de 19. yüzyıl sonunda tamamen Rus hâkimiyetine girmişlerdir. Bu tarihten sonra da bölgeye yoğun Rus göçü başlamıştır. 1922-1948 yılları
arasında bölge, “Oyrat Özerk Bölgesi” olarak adlandırılmıştı. Rusya Federasyonu’na
bağlı Altay Krayı’nın içinde yer alan bu bölgenin adı daha sonra “Dağlık Altay Özerk
Bölgesi” olarak değiştirildi. Bölgenin adı; 3 Temmuz 1991 tarihinde “Dağlık Altay
Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti” ve 7 Mayıs 1992 tarihinde de “Altay Cumhuriyeti” olarak değişti. Altay Türkleri 18. yüzyılın başlarından itibaren Rus misyonerlerin Hıristiyanlığı yayma faaliyetleri sırasında çeşitli baskılara maruz kalmışlardır. 1834 yılında
Altay Dini Misyonu kurulmuştur. Altaylıların bir kısmı Hristiyanlığı kabul etmişlerdir.
Ancak resmi olarak Hıristiyanlık dinini kabul etmiş görünseler de hala eski Türk dinine
inanmaya devam etmektedirler.
Altay Türkleri, dilleri ve kültürleri yok olma tehlikesi altında olan küçük bir
Türk topluluğudur. Altay Türkleri günümüzde Güney Sibirya bölgesinde Rusya Federasyonu’na bağlı Altay Cumhuriyeti’nde dağınık olarak da Altay Krayında ve Kemerova Oblastı’nda yaşamaktadırlar. Altay Türklerinin bütün Rusya’daki nüfusu 74.218
kişidir. Telengit, Tuba ve Çalkandu Türklerinin sayısı bu rakama dâhildir. Altay Türklerinin alt gruplarından olan Kumandı ve Teleüt Türkleri dâhil edilmemiştir. 2000 tarihin-
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de kabul edilmiş olan “Rusya Federasyonunun Az Nüfuslu Halkları” listesinde Altay
Kijiler dışında bütün Altay grupları yer almaktadır.
Altay Türklerinin en önemli sorunlarından biri etnik problemlerdir ki ülkede bir
alt kimlik-üst kimlik sorunu vardır. Sovyetler Birliği zamanında değişik Altay boyları
aynı idari birimin çatısı altında toplanmış ve Altay kijilerin dili temel konuşma dili
haline getirilmiştir. Altaylar içinde en kalabalık grup olan Altay kijilerin oynadıkları
merkezi rol bugün sorgulanmakta ve Altay Türklerini oluşturan çeşitli gruplar birbirinden farklı olmaya devam etmek ve hatta ayrılmak istemektedirler. Teleüt, Telengit,
Tuba, Kumandı ve Çalkandu Türkleri kendilerini Altay Kijilerden farklı olarak tanımlamaktadır. Rusya’nın nesli tükenen halklar için yürüttüğü destekleme politikası buna
vesile olmaktadır. Böylece bugün için zaten Ruslar ve Altay Türkleri olarak ikiye ayrılmış olan Altay Cumhuriyeti toplumu bir de Altay Türkleri arasındaki sorunları yaşamaktadır. Altay Türkçesi ve Rusça ülkenin resmî dilleridir. Altay Türkçesinin ilkyazı
dili bölgeye Hıristiyanlığı yaymak için gelen misyonerler tarafından Kiril alfabesiyle
“Teleüt” ağzının esas alınmasıyla oluşturulmuştur. 1922 yılında “Altay kiji” ağzının
esas alındığı ve Kiril alfabesiyle yazılan yeni bir yazı dili oluşturulmuştur. 1928’e kadar
kullanılan bu alfabeden sonra 1928 ile 1938 yılları arasında Latin alfabesi kullanılmıştır.
1938 yılında tekrar Kiril alfabesine dönülmüştür. Altay Türklerinin hemen hemen tamamı iki dillidir. İki dillilik baskın kültürün dili lehine işlemekte ve Altay Türkçesi yok
olma tehlikesi ile karşı karşıya kalmaktadır. Günümüzde özellikle genç kuşak içinde
Altay Türkçesini bilmeyenlerin sayısı oldukça fazladır. Bu kişiler Altay Türkçesi’ni
anladıklarını ancak konuşamadıklarını ifade etmektedirler. İki Altay Türkü kendi aralarında Altayca değil Rusça konuşarak anlaşmaktadır. Rusya Federasyonu’nun nesli tükenmekte olan halklar için yürüttüğü destekleme politikaları Altay Türkleri gibi birbirinden kültürel ve dilsel olarak çok az ayrılan alt etnik grupların birleşiminden oluşan ve
uluslaşma sürecinin tamamlanmadığı toplumları çözülmeye götürmektedir. Hayatın her
alanında baskın olan Rusça karşısında mevcut haliyle bile direnemeyen Altay Türkçesi,
ağızlarının ayrı bir dil olarak kabullenilmesi ve empoze edilmesi durumunda çok kısa
bir sürede kaçınılmaz sona ulaşacak, kaybolacaktır.
2002’de 209 bin olan ülke nüfusunun % 31’ini oluşturan ve toplam nüfusları
67.239 olan Altaylıların % 93’ü kendi ülkelerinde yaşamaktadır. 1926’da ülke nüfuslarının % 36’sını oluşturan Altaylıların oranı 1959’da % 24’e düşmüş, zamanla artarak %
31’e kadar yükselmiştir. 1926’da 40 bin kadar olan nüfusları 1989’da 70 bine kadar
yükselmiş ancak 2002 sayımında nüfusları azalarak 67 bine düşmüştür. Şamanist inanca
sahip olan Altaylılar da benliklerini korumakta zorlanmaktadırlar. Ekonomik olarak
hayvancılıkla uğraşan Altay Türkleri özellikle ren geyiği ve sığır yetiştirirler. Bunun
dışında balıkçılık, avcılık ve arıcılık yaparlar. İklim koşullarının elverişsiz oluşu tarım
ve hayvancılıktan yeterince verim alınamamasına neden olmaktadır. Bunun yanı sıra
Altay Cumhuriyeti toprakları çok fazla olmasa da yeraltı kaynaklarını barındırmaktadır.
Fakat bu zenginliği kullanacak tesisleri ve teknolojik imkânları olmadığı için ekonomileri merkeze bağlılıktan kurtulamamaktadır. Bununla beraber ülkedeki mevcut ulaşım
sorunu da ekonomik faaliyetlerin gelişimini olumsuz yönde etkileyen faktörlerden biridir.
Sonuç
Sibirya Bölgesi’nde kendi adlarıyla kurulmuş cumhuriyetleri olan Saha, Tuva,
Altay ve Hakas Türkleri ile kendilerine ait cumhuriyetleri olmayan Şor, Tofa, Dolgan ve
diğer azınlıkta olan Türk grupları yaşamaktadır. Genel olarak bakıldığında Sibirya’da
varlığını sürdüren ve bulundukları cumhuriyete adlarını veren Saha, Tuva, Hakas ve
Altay halklarının genel itibariyle benzer sorunları yaşadıkları görülmektedir. Nüfusları-
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nın az olması, sistematik şekilde bölgelerine yaptırılan yabancı göçlerle nüfusun aleyhlerine olacak şekilde değiştirilmesi, bunun yanı sıra nüfusun azlığı ve asimile politikası
nedeniyle dillerini, kültürleri, benliklerini ve hatta dinlerini kaybetmekle karşı karşıya
kaldıkları anlaşılmaktadır. Esasında ekonomilerinin; yeraltı kaynaklarını çıkarıp işleyecek, bunu kazanç haline getirebilecek düzeyde olmamasının onları Moskova’ya bağlıyor
olması tüm bu sorunların anakaynağını teşkil emektedir. Ekonomisi kendi içerisinde
yeterli gelemeyen Cumhuriyetler eğitim, kültür alanında ve diğer sosyal alanlarda kendilerini geliştirmeye yönelik faaliyetler içerisine girememektedir. Sibirya Türklerinin
anayasaları ve dil yasalarının en son şekilleri ile Rusya Federasyonu Anayasası ve Rusya Federasyonu Halklarının Dilleri Hakkında Yasa’nın çerçevesi dışına çıkmadıkları
görülür. Hepsinde de Rus dili ile birlikte titüler dil devlet dili olarak kabul edilmiş,
ayrıca Rusça’ya uluslararası ilişki dili statüsü de verilmiştir. Yasalarda belirtilen dilin
konumunun ve kullanım alanlarının hayata geçirilebilmesi için dilin öğretimini sağlamaya ve saygınlığını artırmaya yönelik daha ciddi tedbirlerin alınması, devletlerin eğitim-öğretim kadrosunun oluşturulması, eğitim-araç gereçlerinin temini, söz konusu
dillerde daha çok kitap yayını, sözlü ve görsel yayınların artışı için gerekli bütçeyi sağlamaları gerekmektedir.1
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AYET VE HADİSLER IŞIĞINDA DİNİ LİDERLERE İTAATİN SINIRLARI
Arş. Gör. Cemal URAL
Özet: Bu bildiride insanların doğrudan dini liderlere, dolaylı olarak da bütün mahlukata
hangi sınırlar içerisinde itaat etmesi gerektiği üzerinde durulacaktır. Bunun için ayetlerden
örnekler verilecek, Allah (cc.)’ın bu mesele ile ilgili geçmiş ümmetlere dair verdiği uyarılara değinilecektir. Konunun hadislerdeki yansımalarına ışık tutulacak ve bununla ilgili
rivayetler zikredilecektir. Ayrıca sahabenin Hz. Peygamber’e itaat etme konusundaki tavırları irdelenecek ve ashabın bazı konularda Rasulullah’a yaptığı itirazlara ve farklı görüşler serdetme gibi yaklaşımlarına değinilecektir. Sahabenin bu sorgulayıcı ve eleştirel
tavrının günümüz Müslümanları tarafından da sürdürülmesi gerektiği ve dini liderler, kanaat önderleri ya da tarikat şeyhlerine intisab edenlerin bu kişilere gözü kapalı uymaları
yerine onların verdiği fetvaları ve direktifleri ayetlerin ve sünnet-i seniyyenin mihenk taşına vurmalarının elzemliliğine dikkat çekilecektir.
Anahtar Kelimeler: Dini Lider, İtaat, Sınır, Ma’rûf.
Limits of Obedience to Religious Leaders in The Light of Quran and Hadiths
Abstract: In this paper, it will focused on directly within what limits people should obey
to religious leaders and, indirectly, to all creatures. For this purpose, examples from the
verses will be given, and the warnings given by Allah to past nations concerning this matter will be mentioned. It will be shed light on how the matter is reflected in the hadiths,
and the narrations related to it will be cited. In addition, the attitudes of the Sahaabah
towards obeying the Prophet will be examined, and their approaches such as objection to
the Messenger of Allah on some matters and propounding different views will be mentioned. It will be pointed out that those questioning and critical attitudes of the Sahaabah
should be maintained by modern-day Muslims too, and that it is requisite for those who
become affiliated to religious leaders, opinion leaders or shaykhs of sects to test their
fatwas and directives according to the verses and the sunnah instead of obeying them
blindfoldedly.
Keywords: Religious Leader, Obedience, Limit, Ma'ruf (enjoining the right).

Giriş
Toplumumuzda cemaat, tarikat vb. sivil toplum kuruluşlarının, dolayısıyla bu
yapılanmaların dini liderlerinin, müntesipleri üzerindeki etkisi inkar edilemez bir gerçekliktir. Bu etki bazen istismar aracına dönüşmekte ve bazı dini liderler kendilerine
tabi olanlara İslam’a muhalif direktifler verebilmektedir. Genelde, İslam’a aykırı bu
görüşlere tabandan pek tepki gelmemekte, gelse bile bu cılız sesler olmaktan öteye
geçememektedir. Bu gün yaşadığımız sosyal sorunların pek çoğu dini liderlere körü
körüne yapılan itaatten ve onların kararlarının sorgulanmamasından kaynaklanmaktadır.
Oysa Kur’an-ı Kerim bizi, hakkında kesin bilgimiz olamayan şeylere tabi olmaktan
sakındırmıştır (İsrâ, 17/36). Hz. Peygamber (sav)’in bile, Allah (cc)’a isnat ederek bazı
sözler uydurması durumunda onun Allah (cc)’ın kudretiyle yakalanacağını ve şah damarının kesileceğini bildirmiştir (Hâkka, 69/44-46). Allah (cc), Hz. Peygamber (sav)’e
İslam’a muhalif bir söz söylemesi durumunda böyle ağır bir tehditte bulunarak, hiç
kimsenin kendi hevâsından söylediği sözleri İslam’a mal etmemesi gerektiğine dikkat
çekmiştir. Bilinçli bir Müslüman, dini liderlerin de yapacağı işlerin Kur’an-ı Kerim ve
sünnet-i seniyyeye uygun olup olmadığını sorgulamalı ve bunların sonucunu düşünmeFırat
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lidir. Din adamlarının da İslam’ın emirlerine uyması gerektiğini bilmeli, onların da hata
yapabilecekleri ihtimalini göz ardı etmemelidir. Aksi takdirde kötü niyetli kimselerin
maşası haline gelebileceğini aklından çıkarmamalıdır. Şimdi Kur’an-ı Kerim’de din
adamlarına itaatin nasıl olması gerektiğine dair ayetlere bakabiliriz.
1. Dini Liderlere İtaat ile İlgili Ayetler
Yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim her konuda bizleri aydınlattığı gibi dini liderlere
olması gereken itaatin sınırlarını çizme hususunda da bizlere yeteri kadar malumat sunmuştur. Geçmiş ümmetlerin bu konudaki başarısızlıklarını bize aktararak onlardan dersler çıkarmamızı istemiş ve onların düştükleri yanlışlara düşmememizi hedeflemiştir.
Yahudi ve Hristiyanların din adamlarını ilahlaştırdıklarını şu ayetle bize bildirerek bu konuda müteyakkız olmamızı istemiştir: (Yahudiler) Allah (cc)’ı bırakıp, hahamlarını; (Hristiyanlar ise) rahiplerini ve Meryem oğlu Mesih’i rab edindiler.
Oysa bunlar da ancak bir olan Allah (cc)’a ibadet etmekle emrolunmuşlardır.
O’ndan başka hiçbir ilah yoktur. O, onların ortak koştukları her şeyden münezzehtir (Tevbe, 9/31). Bu ayette Allah (cc) Yahudi ve Hristiyanların din adamlarına
mutlak itaat etmelerini, onların din adına söylediklerini gözü kapalı kabul etmelerini
eleştirmiş ve bunun onları ilahlaştırmak anlamına geldiğini ifade etmiştir. Zira Yahudiler ve Hristiyanlar din adamlarına tapıyor değillerdi. Nitekim bu hususu Adiy b. Hâtim
de Rasulullah (sav) ile aralarında geçen bir diyalogda dile getirmiştir. Adiy, boynunda
bir haç ile Hz. Peygamber (sav)’in huzuruna varınca Rasulullah (sav) ona boynundaki
putu çıkarmasını söylemiş, o da çıkarmıştır. O esnada Hz. Peygamber, Tevbe Suresi’nin
“(Yahudiler) Allah (cc)’ı bırakıp, hahamlarını; (Hristiyanlar ise) rahiplerini rab
edindiler” ayetini okuyordu. Ayeti okumayı bitirince, Adiy biz rahiplere ibadet etmiyoruz diye itiraz etmiş. Hz. Peygamber (sav) de ona rahipler Allah (cc)’ın helal kılmış
olduğu şeyleri haram kılıyor siz de onları haram, Allah (cc)’ın haram kıldığını da helal
kılıyorlar siz de onları helal saymıyor musunuz şeklinde karşılık vermiştir. Adiy evet
deyince Rasulullah (sav) işte bu tavrınız onlara ibadet etmektir buyurmuştur (Taberânî,
ts. , XVI/92).
Allah (cc)’ın helal kıldığı bir iş bazılarının fetvalarına dayanılarak haram addedilirse veya farz olan bir eylem dini bir liderin o konudaki sözüyle terk edilirse bu tavır o
kişinin ilahlaştırılması anlamına gelecektir.
Hz. Peygamber insanlardan biat alırken onlardan her şeyde kendisine itaat etmelerini istememiş, bilakis ma’ruf olan şeylerde kendisine itaat etmelerini istemiştir. Nitekim bu hususu şu ayette açıkça görmekteyiz: Ey Peygamber! Mümin kadınlar Allah
(cc)’a hiçbir şeyi ortak koşmamak, hırsızlık yapmamak, zina etmemek, çocuklarını
öldürmemek, elleriyle ayakları arasında bir iftira uydurup getirmemek, hiçbir iyi
işte sana karşı gelmemek konusunda sana biat etmek üzere geldikleri zaman, biatlarını kabul et ve onlar için Allah (cc)’tan bağışlama dile. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir (Mümtehine, 60/12).
Allah Rasulü (sav.) ismet sıfatına sahip olmasına rağmen yine de kendisine biat
edenlerden mutlak itaat istememiştir. Hz. Peygamber’e itaatin hududu ma’ruf olanla
sınırlanmış ise dini liderlere olan itaatin sınırının bunun üzerinde olması düşünülemez.
Kur’an-ı Kerim’in özellikle vurguladığı hususlardan biri ebeveyn haklarıdır. Allah (cc), bizi, bir taraftan onlara öf demekten bile sakındırırken (İsrâ, 17/23), diğer taraftan onlara itaatin sınırını belirlemiştir. Allah (cc.) bu konuda şöyle buyurmuştur: Eğer
hakkında hiçbir bilgi sahibi olmadığın bir şeyi bana ortak koşman için seninle
uğraşırlarsa, onlara itaat etme (Lokman, 31/15). Bu ayette insanın anne babası bile
olsa, meşru olmayan bir işte onlara itaat edilemeyeceği vurgulanmaktadır. Bu kural din
adamları için de söz konusudur. “İnsanın kendi cinsine yaptığı itaatlerin tevhid esasına
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uygun olarak yapılması İslam itikadında önemle üzerinde durulan bir hususiyettir. Peygamberler dahil olmak üzere, Allah (cc.)’ın dışındakilere itaat ederken dikkat edilmesi
gereken en önemli özellik, onları ilâh konumuna çıkarmamaktır. Çünkü İslam tevhid
dinidir. Her hüküm ve prensibin vaz’ında/ ilk ortaya konuluşunda olduğu gibi uygulamada da tevhidi korumayı esas alır” (Ağırman, 2004, s. 78). Dini liderlere yapılan itaatte bu sınırın gözetilmemesi onları sorgulanamaz bir mevkiye taşıyacak, müntesiplerinin
de İslam’ın emrine rağmen onlara uydukları için, şirk gibi büyük bir günaha bulaşmalarına sebebiyet verecektir.
2. Dini Liderlere İtaat ile İlgili Hadisler
Hz. Peygamber (sav)’in sünneti de insanlara körü körüne itaat etmenin yanlış olduğunu ortaya koymuştur. “Allah (cc)’a isyan konusunda yaratılmışlara itaat yoktur”
(Abdürrezzak b. Hemmâm, 1970, II/383; İbn Ebî Şeybe, 2006, XVIII/247; Ahmed b.
Hanbel, 1995, II/333; Taberânî, ts. , XVIII/165) rivayeti itaatin sınırlarını çizme hususunda güzel bir örnek teşkil etmektedir. Ayrıca asıl itaatin Allah (cc)’a olması gerektiğini, kullara itaatin ise Allah (cc)’a isyan içermediği sürece olabileceğini ifade etmektedir.
Konuya dair şu hadis aynı hakikati farklı bir şekilde dile getirmiştir: Günah işlemekle emredilmediği sürece Müslüman kişinin hoşuna giden ve hoşlanmadığı şeylerde
işitip itaat etmesi gerekir. Eğer günah işlemekle emrolunursa ne işitmesi ne de itaat
etmesi gerekir ( Ahmed b. Hanbel, 1995, VIII/293; İbn Mâce, 2009, IV/122-123; Tirmizî, 1996, III/325). Bu hadiste de itaatin günah işleme ile ilgili olmaması gerektiği, işin
içine masiyet girdiğinde itaatin de olmayacağı belirtilmiştir.
Hz. Ali’nin rivayet ettiği şu hadis de itaatin ma’ruf olan şeylerde olduğunu göstermektedir: Hz. Peygamber (sav) askeri bir birlik gönderdi. Ensardan birini komutan
tayin ederek ona itaat etmelerini emretti. Komutan onlara kızarak “Hz. Peygamber
bana itaat etmenizi emretmedi mi” dedi. Onlar evet dediler. Komutan onlara, odun
toplayın, ateş yakın ve içine girin dedi. Onlar da odun toplayıp ateş yaktılar. Ateşe
girmeye yeltendiklerinde birbirlerine baktılar ve şöyle dediler: Biz Hz. Peygamber’e
ateşten kurtulmak için tabi olduk, şimdi ateşe mi gireceğiz? Bunlar olurken ateş söndü
ve komutanın sinirleri yatıştı. Bu olay Hz. Peygamber’e anlatılınca şöyle buyurdu: Eğer
ateşe girselerdi ondan ebediyyen çıkamazlardı. İtaat iyi şeylerde olur( Buhârî, 1422,
IX/63; Benzer rivayetler için bkz. Ebû Dâvûd, 2009, IV/265)
Rivayette görüldüğü gibi komutanın verdiği gayrı meşru ve itaat sınırını aşan
emrine diğer sahabiler itaat etmemiştir. Hz. Peygamber (sav.)’de itaat etmemelerinin
doğru olduğunu aksine bu yanlış emre itaat edip ateşe girmeyi kabul etmelerinin onları
ebedi cezaya müstahak kılacağını belirtmiştir. Başka bir olayda Rasulullah (sav) yaptıklarının bir delile dayanmaksızın sahabe tarafından taklid edildiğini görünce onları uyarmıştır (Dârimî, 2000, II/867-868). Bize düşen de Hz. Peygamber’in yaptıklarını taklit
etmek değil onun yaptıklarının illet ve maksatlarını göz önünde bulundurarak ona uymaktır ( Erkaya, 2012, s. 361).
3. Hz. Peygamber’in Bazı Kararları Karşısında Sahabenin Tavrı
Sahabe arasında Hz. Peygamber (sav)’in bazı ictihadi kararlarına itiraz edenlerin
başında Hz. Ömer (ra) gelmektedir ( Uçar, 2015, s. 65). Münafıkların reisi Abdullah b.
Übey b. Selûl öldüğünde cenaze namazını kıldırması için Hz. Peygamber (sav) çağırılmış. Gitmek için kalktığında Hz. Ömer yerinden fırlayıp, “ey Allah’ın Rasulü falan gün
şunları şunları söylediği halde İbn Übey’in namazını mı kıldıracaksın” diyerek onun
söylediği sözleri hatırlattı. Hz. Peygamber tebessüm ederek beni rahat bırak ey Ömer
dedi. Hz. Ömer ısrar edince, Hz. Peygamber ben muhayyer bırakıldım ve bunu seçtim.
Eğer yetmiş defadan fazla istiğfâr edersem onun bağışlanacağını bilseydim bunu ya-
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pardım dedi. Sonra Rasulullah namazını kıldırdı. Ardından çok geçmeden Tevbe Sûresi’nin şu ayeti nazil oldu: Onlardan ölen hiçbirine asla namaz kılma ve kabrinin başında durma. Çünkü onlar Allah’ı ve Rasulünü inkar ettiler ve fasık olarak öldüler.
Hz. Ömer sonraları Rasulullah’a karşı bu cüretine kendisinin bile şaşırdığını söylemiştir ( Buhârî, 1422, II/97).
Hz. Ömer, karşısındaki kişi Hz. Peygamber olmasına rağmen münafıkların reisi
olarak görülen bir şahsın cenaze namazının kıldırılmasını doğru bulmamış ve bunu
ısrarla dile getirmiştir. “Şüphesiz bu, bir sahabinin, Peygamberinin tavır ve davranışlarını dahi zihninde oluşan İslamî anlayış çerçevesinde nasıl test edebildiğini, ilgili ayetler
henüz inmemiş olmasına rağmen, nasıl Kur’anî bir perspektiften bakabildiğini, bu kanaatini engin anlayışına güvenerek Hz. Peygamber’e, hem de bu denli açık yüreklilik ve
ısrarla haykırabildiğini göstermesi açısından son derece önemli bir tavırdır” (Erul, 2000,
s. 133). Sonradan inen ayetlerle de Hz. Ömer’in bu konuda isabet ettiği tasdik edilmiştir.
Hz. Ömer’in, Hz. Peygamber’in kararına şiddetle karşı çıkmasını Hudeybiye
Antlaşması sırasında da görmekteyiz. Antlaşma sağlanıp, sıra maddelerin yazılmasına
geldiğinde Hz. Ömer yerinden fırlayıp Hz. Ebû Bekr’in yanına giderek şöyle demiştir:
Biz Müslüman değil miyiz? Onlar müşrik değiller mi? Hz. Ebû Bekr evet diye karşılık
verince Hz. Ömer, o zaman neden dinimizi küçük düşürüyoruz demiştir. Hz. Ebû Bekr
ey Ömer Rasulullah’ın emrine uy çünkü ben onun Allah’ın Rasulü olduğuna şehadet
ederim dedi. Hz. Ömer onun Allah’ın Rasulü olduğuna ben de şehadet ederim deyip Hz.
Peygamber’in yanına vardı ve aynı soruları ona da sordu. Hz. Peygamber ona şöyle
karşılık verdi: Ben Allah’ın kulu ve Rasulüyüm Onun emrine muhalefet etmem ve O beni
zayi etmez. Hz. Ömer o gün söylediklerinin kendisine zarar vermesinden korktuğu için
sadaka verip oruç tutmuş ve namaz kılmıştır (İbn Hişâm, 2009, II/270).
Burada Hz. Ömer’in yine ısrarla antlaşma maddelerinden bazılarına itiraz ettiğini
görüyoruz. Ancak bu olayda Hz. Peygamber’in aldığı kararların daha isabetli olduğu
sonradan meydana gelen bazı gelişmelerle ortaya çıkmıştır.
Bir sefer esnasında Müslümanlar yiyecek sıkıntısı çekince Hz. Peygamber’e gelerek develerini kesmeleri konusunda izin istemişler. Hz. Peygamber de onlara izin
vermiş. Hz. Ömer bunu görünce onlara develerinizden sonra neyiniz kalacak demiş ve
bu sözlerini Hz. Peygamber ile de paylaşmıştır. Bunun üzerine Hz. Peygamber “insanlara seslen fazla yiyeceklerini getirsinler” buyurdu. Sonra bereketlenmesi için dua etti
ve insanlar kaplarını getirip bu yiyeceklerden aldılar (Buhârî, 1422, IV/55).
Hz. Ömer develerin kesilmesinin Müslümanları ciddi bir sıkıntıya düşüreceğini
öngörmüş ve bu düşüncesini Hz. Peygamber’e bildirmiştir. Rasulullah da onun görüşünü doğru bulmuş ve önceki kararından vazgeçmiştir.
Hz. Peygamber, Neccâroğullarına ait bir bahçede otururken Ebû Hüreyre gelmiştir. Rasulullah ona “git Allah’tan başka ilah olmadığına kalben inananları Cennetle
müjdele” buyurmuştur. Ebû Hüreyre ilk olarak Hz. Ömer ile karşılaşmış ve olayı ona
anlatmıştır. Hz. Ömer buna şiddetle karşı çıkmış ve ikisi Hz. Peygamber’in huzuruna
varmıştır. Rasulullah Hz. Ömer’e tepkisinin nedenini sormuş o da Ebû Hüreyre’yi kendisinin mi gönderdiğini sormuştur. Hz. Peygamber evet diye karşılık verince Hz. Ömer
bunun insanları amel işleme konusunda gevşekliğe sevk etmesinden korktuğunu ifade
etmiş ve bırak insanlar amel etsinler demiştir. Bunun üzerine Rasulullah bırak onları
(amel etsinler) buyurmuştur (Müslim, 1991, I/59-61).
Sahabenin Hz. Peygamber’in bazı kararlarına itiraz ettikleri farklı olaylarda tezahür etmiştir. Nitekim Bedir Savaşı’nda Hubâb b. el-Münzir karargâh olarak seçilen
yerin tespitinin vahiy mi yoksa Hz. Peygamber’in içtihadıyla belirlenen bir harp strateji-
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si mi olduğunu sormuş, bunun içtihadi bir karar olduğunu öğrendikten sonra oranın
uygun bir yer olmadığını belirtmiş ve kuyulara yakın olan başka bir bölgeyi üs olarak
tavsiye etmiştir. Hz. Peygamber de bunun daha isabetli olduğunu görünce Hubâb b. elMünzir’in teklifini kabul etmiştir (Vâkıdî, 1984, I/53-54).
“Sahabe Rasulullah’ın tasarruflarının hangi neviden olduğuna dikkat eder, rey ve
içtihada dayandığını anladıkları zaman kendi görüşlerini beyan ederlerdi” (Erul, 2000, s.
237). Hubâb b. el-Münzir de “Rasulullah burayı seçmişse bir bildiği vardır” dememiş ve
savaş taktiği olarak daha uygun olan başka bir yerde konuşlanmanın daha doğru olacağını ifade etmiştir.
4. Sahabilerin İtaat Konusunda Diğer Sahabilere Karşı Tavırları
Hz. Peygamber’in vahye dayanmayan bazı kararlarına itiraz eden Hz. Ömer,
kendi kararlarına yapılan haklı eleştirileri anlayışla karşılamış ve bazı kararlarını gelen
itirazlardan dolayı değiştirmiştir. Örneğin kadınların evlendikleri zaman aldığı mehri
belirli bir miktar ile sınırlandırdığını ve bunun üzerinde alınan fazlalığın hazineye aktarılacağı kararını minberden duyurunca Kureyşli bir kadın onun aldığı bu karara itiraz
eder ve ey müminlerin emiri Allah’ın kitabı mı yoksa senin sözün mü uyulmaya daha
layıktır der. Hz. Ömer Allah’ın kitabı cevabını verir. Kadın az önce kadınların mehirlerinin fazla arttırılmasını yasakladın oysa Allah, kitabında “(eğer bir eşin yerine diğer
bir eş almak isterseniz) diğerine yüklerle mal vermiş olsanız dahi ondan hiçbir şeyi
geri almayın” buyuruyor deyince, Hz. Ömer aldığı bu karardan vazgeçer. Sonra tarihe
geçecek ve hepimizin kulağına küpe olması gereken şu sözleri büyük bir açık yüreklilikle ve sözü dolandırmadan minberden insanlara duyurur: “Herkes Ömer’den daha bilgili!
Ben sizi, kadınların mehirlerini aşırı arttırmaktan sakındırmıştım. Kişi malında dilediği
gibi tasarruf edebilir” (Saîd b. Mansûr, ts. I/166-167).
Bu olay sıradan bir kadının halifenin kararını sorgulaması ve bunun Kur’an’ın
ölçülerine uyup uymadığını denetlemesi açısından oldukça önemlidir. Zira bu kadın bu
yetkiyi kendisinde görebilmiş ve itirazını açıkça dillendirmiştir. Hz. Ömer’in itiraz
karşısındaki tutumu ise takdire şayandır. Zira o makamdaki birinin yanıldığını açıkça
ifade etmesi ve kararından dönmesi üstelik bunu halkın huzurunda yapması herkesin
gösterebileceği bir tavır değildir.
Şu örnek de sahabenin itaat konusundaki tavrını göstermesi açısından önemlidir:
Hz. Ömer bir gün Muhacir ve Ensar’dan oluşan bir grup içerisinde otururken oradakilere bazı konularda haktan ayrılması durumunda buna karşı nasıl bir tavır takınacaklarını
sorar. Kimseden ses çıkmayınca sözünü iki veya üç defa tekrarlar. Orada bulunan Beşîr
b. Sa’d, “eğer böyle bir şey yaparsan seni ok gibi düzeltiriz” cevabını verir (Buhârî,
1960, II/98-99). Bunun üzerine Hz. Ömer yanlış yapacağı zaman onu düzeltecek bir
topluluk içinde olduğu için Allah’a şükreder (Abdullah b. el-Mübârek, ts. , s. 179).
Görüldüğü gibi sahabe şahıslara değil hakka uymayı prensip edinmiş ve hak yolundan
ayrılacak olan Hz. Ömer gibi önde gelen bir sahabi bile olsa onu düzeltmeyi görev bilmiştir.
Sahabenin birbirlerinin aldığı kararları karşısındaki tavırlarını gördükten sonra
şimdi bazı grupların dini liderlerinin verdiği yanlış kararlar karşısındaki duruşlarına
bakabiliriz.
5. Günümüzdeki Bazı Dini Grupların Liderlerine İtaati
Dini liderlere itaat konusunda Kur’an-ı Kerim ve sünnet-i seniyyenin bize öğütlediği tutum ile günümüzdeki bazı grupların tutumu arasında oldukça fark vardır. Dini
liderlerin kararlarını sorgulamayan, onlara Kur’anî bir perspektiften bakamayan bazı
cemaat mensupları liderlerinin emirlerini gözü kapalı yerine getirmektedirler. Örneğin
Kur’an-ı Kerim’de mümin kadınların el ve yüz gibi kendiliğinden görünen kısımlar
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hariç ziynetlerini örtmeleri ve başörtülerini yakalarının üzerine kadar salmaları açıkça
emredilmektedir (Nur, 24/31). Buna rağmen bir cemaat lideri başörtüsünün bir furûât
olduğunu söyleyerek kamuda çalışan veya öğrenci olan mensuplarına bunu terk edebileceklerini Kur’an-ı Kerim’e muhalif bir bildiri ile duyurmuştur (www.youtube.com ). O
cemaate intisap edenlerin kahir ekseriyeti de başörtülerini çıkartarak bu karara uymuşlardı. Oysa şuurlu bir Müslüman böyle bir fetvanın geçerliliği olmadığını bilmeli ve
buna kesinlikle uymamalıdır. Uydukları takdirde bu tavrın o kişiyi ilahlaştırmak anlamına geleceğini bilmeli ve bunun akıbetinin felaket olacağını unutmamalıdır.
Mezkûr cemaat lideri, Müslüman bir kadının gayri müslim biriyle evlenebileceğini savunmuş hatta dernekleri vasıtasıyla Şanlıurfa’da buna yönelik uygulamalar da
yapmıştır (diyalogcu.wordpress.com). Oysa Allah, iman etmedikleri sürece müşrik
kadınlarla evlenmeyi yasaklamış ve mümin bir cariyenin ondan daha hayırlı olduğunu
belirtmiştir. Aynı şekilde mümin bir kadının da müşrik erkeklerle nikahlanmasını men
etmiş ve mümin bir kölenin ondan daha iyi olduğunu bildirmiştir (Bakara, 2/221). Bu
ayete göre Müslüman kadın ve erkeklerin müşriklerle evlenmesi yasaklanmıştır. Ancak
“daha önce kendilerine kitap verilen iffetli kadınlar size helal kılındı” ( Mâide, 5/6)
ayeti Müslüman bir erkeğin ehl-i kitap bir kadınla evlenmesini önceki genel hükümden
istisna etmiştir. Müslüman bir kadının gayri müslim bir erkekle evlenmesinin haramlığı
ise icma ile sabit bir husustur (Cezîrî, 2003, IV/72). İslam’a açıkça aykırı olan bu evliliklere cemaate mensup kişilerden bir tepki gelmemiş hatta bunlar övülerek gazete manşetlerine taşınmıştır.
Bazı cemaatler tarafından savunulan bir diğer yanlış görüş Yahudi ve Hristiyanların dinleri üzere kalarak saadeti ebediyyeye ulaşabilecekleri ve onların İslam’a girmekle yükümlü olmadığı görüşüdür (ucbuyuktehlike.wordpress.com). Bu görüş de yine
Kur’an-ı Kerim’in “kim İslam’ın dışında bir din ararsa ondan kabul edilmeyecek ve
o ahirette hüsrana uğrayanlardan olacaktır” (Âli İmrân, 3/85) ayetine açıkça muhaliftir.
Bazı tarikat mensupları tarafından savunulan, şeyhin meclisinde bir an bulunmanın yüz elli sene riyasız ibadetten daha hayırlı olacağı (www.youtube.com ), şeyhin
müritlerini kibrit kutusunda sırattan geçireceği (www.youtube.com) şeklindeki görüşlerde sağlam bir kaynağa dayanmadığı için müntesipleri tarafından kabul görmemelidir.
Genelde bu tür görüşlerin kaynağı olarak verilen rüyanın da İslam’da delil olmadığını
belirtmek gerekir.
Konuyla ilgili örnekleri çoğaltmak mümkündür. Ancak bizim amacımız bu yanlışları teker teker saymak değil bunlar karşısında takınmamız gereken tavrı belirlemektir. Bir Müslüman olarak bize düşen görev bu yanlış uygulamalar, mensubu olduğumuz
dini gruplar tarafından uygulansa bile bunlara Kur’an-ı Kerim ve sünneti seniyye penceresinden bakmak ve bu ikisine uymayanları terk etmektir.
Sonuç
Kur’an-ı Kerim Yahudi ve Hristiyanların din adamlarına gözü kapalı itaat etmelerini onların dini kitaplarda yaptıkları tahrife itiraz etmemelerini eleştirmiştir. Hatta bu
tavırlarının din adamlarını ilahlaştırdıkları anlamına geldiğini vurgulamıştır. Zira doğru
veya yanlış olduğu sorgulanmadan yapılan itaat, itaat edilen kişinin yanılmaz olduğu
anlamına gelir. Allah’ın bunları Kur’an-ı Kerim’de zikretmesinin nedenlerinden biri, biz
Müslümanların onlardan ibret alarak aynı hataya düşmesini engellemektir. Bilinçli bir
Müslüman sorgulayıcı, eleştirel ve atacağı adımların sonuçlarını hesaplayan bir düşünceye sahip olmalıdır. İslam’a aykırı bir düşünce mensup olduğumuz dini grup veya bir
kanaat önderi tarafından savunulsa bile buna karşı çıkmak her Müslümanın boynunun
borcudur.

217
Arş. Gör. Cemal URAL

Hz. Peygamber (sav) de bu hususa dikkat çekmiş ve Allah (cc)’ın emirlerine
muhalif konularda mahlukata itaat olmayacağını açıkça ifade etmiştir. Peygamber olmasına rağmen sahabeden biat alırken kendisine iyi şeylerde itaat etmelerini istemiş, mutlak bir itaat beklentisinde olmamıştır. Bunun neticesinde Hz. Peygamber’in vahye dayanmayan ve kendi içtihadı olan bazı kararlarına Hz. Ömer gibi kimi sahabiler tarafından itiraz edilmiştir.
Sahabiler de başka sahabilerin bazı uygulamalarına karşı çıkmış ve uyulması gereken merciin Allah’ın kitabı olması gerektiğini vurgulamışlardır. Bir kadın, o esnada
halife olan Hz. Ömer’in Kur’an-ı Kerim’e muhalif gördüğü kararının yanlış olduğunu
söylemiş, Hz. Ömer de bu kararından vazgeçmiştir.
Kur’an-ı Kerim’in dini liderlere itaat konusundaki uyarısı, Hz. Peygamber’in
mahlukata itaat konusundaki beyanı ve sahabenin bu husustaki tavrı bu kadar net olmasına rağmen günümüz Müslümanlarında bu anlayış maalesef yeterince yerleşmemiştir.
Bir cemaat lideri Kur’an-ı Kerim’e muhalif bazı fetvalar verse bile bu o cemaatin mensupları tarafından sorgulanmadan kabul görüyor veya akla hayale sığmayan teviller
yapılarak meşrulaştırılmaya çalışılıyor. Tevil yapılamayacak kadar aykırı bir görüş ise o
zaman da hocanın bir bildiği var denilerek ya da bir rüyaya dayandırılarak körü körüne
kabul ediliyor. Bu da bu zihniyete sahip insanların kötü amaçlı kişiler tarafından kullanılmasını kolaylaştırıyor.
Samimi bir Müslüman ise dini liderlerin kararlarının ve fetvalarının Kur’an-ı Kerim ve sünneti seniyyeye uyup uymadığını sorgulamalı ve bu ikisine muhalif olanları
reddetmelidir.
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MİLLETİN DEVLETLEŞMESİ VE DEVLETİN MİLLETLEŞMESİ
Dr. Cevdet ŞANLI
Dr. Ergin JABLE
Refki TAÇ
Özet: Toplumsal hayat yükümlülüğünün sosyal bağlar varlığı olan ve belli insan
grubunun bütününü temsilen birleştiren oluşumun adıdır millet. Benimsenmiş değerler
üzerinde bir araya gelen kişilerin toplamını genel bir anlama taşıyan, sosyal yapının ana
unsurunu temsil eden toplumsal bir varlık olarak tanımlanabilir. Birliğin beraberlik hayat
kurallarını oluşturarak devlet şemsiyesi altında rahat bir yaşama arayışları içinde ilerleyip
gelişen sosyolojik bir yapıdır. Birbirlerini tamamlayıcı anlamda omuz omuza vererek
birlikte hareket ederek, insanlığa yeni sayfalar oluşturan, medeni bir akımın neticesi
anlamında gösterilebilir.
Anahtar Kelimeler: Millet, Devlet
Nationalization of the State and State of the Nationalization
Abstract: Nation is the name of the formation that binds the obligation of social life`s
social ties and represents the whole of a certain group of people. It can be defined as a
social entity that represents the main element of the social structure that carries a general
meaning of the sum of people who come together on the values embraced. It is a
sociological structure that develops and evolves in a search for a comfortable life under
the state umbrella by forming unity, collective life rules. It can be shown in the sense of
civilized current that creates new pages in humanity by moving together giving shoulder
to shoulder in complementary sense to each other.
Keywords: Nation, State

Kademli değerler bağlarıyla milletleşen Türk kabileleri, mesken tuttukları
topraklar üzerinde, yerleşerek yurt edindikleri alanı vatan bilerek, onu koruyacak
savunma mekanizmaları arayışı içinde devlet inşasının temellerini atmışlardır. Milletin
geleceğini rahatlatacak coğrafyaların seçimini yaparken, dikkat edilen yapılar arasında,
hayat şartlarını kolaylaştıran zenginliklerine bakılmış, savunmaya uygunluğu
değerlendirilmiş, ticarete elverişliği tartılmış, diğer insan gruplarıyla münasebet kuracak
yollarına bakılmış, zamanın gerektirdiği şartlar kapsamında kararlaştırılmıştır. Herkesin
anlayacağı, insanın doğayla örtüşecek yerler seçilmiş, tabiatın sunduğu değerlerden
faydalanma imkanlarına bakılmış, diğer insan gruplarıyla kopmadan özelliğini
korumaya elverişliliği değerlendirilmiş, insanca yaşamayı sağlayacak yerler
önemsenmiştir. Bu münasebetle, baştan beri, tarih boyunca, iki cihan toplulukları
arasında yer alarak, köprü kuracak coğrafyaları yurt edinerek, o günden bu güne,
medeniyetler arasında mekik dokumaya devam etmektedirler (Mert 2015: 1-291.
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1
Orhun Yazıtlarının içinde bulunduğu “Ötüken Bölgesi / Orhun Bölgesi”/, tarihin her döneminde
Türk Kağanlıklarının ve İmparatorluklarının merkezi olmuş ve kutsal sayılmıştır. Köl Tigin ve
Bilge Kağan Yazıtlarının bulunduğu bölge, Uygur Kağanlığının baş şehri Karabalgasun ve
Cengiz Han’ın baş şehri Karakurum, Ogi Gölü, Uygur kale şehirlerinden Çilen Balgasa, Orhun
Irmağı, Hangai Dağlarının eteklerinde Höşö Gölü, Türk Kağanlıklarının zamanında Karakurum
bölgesini belirler. Bilge Kağan, halkına ve kendinden sonraki kuşaklara mesaj verirken Ötüken’in
eşsiz güzelliklere sahip olduğunu ve Türk milletine burada oturmayı, dolayısıyla bu ülkeyi vatan
edinmelerinin beraberinde kervanlar sevk etmeyi/ ticaretle uğraşmayı, ayrıca , İpek Yolu üzerinde
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Millet dediğimiz toplumsal birlik, mekan seçtiği topraklar üzerinde vatanına
kurduğu devlet ile bütünleşmesinden ziyade, bilginin toplandığı, derlendiği,
yorumlandığı, çevrildiği, yaydığı, yaygınlaştığı bir kültür hareketinin adı olmuştur. Türk
milletinin kurduğu, fethedilen topraklar üzerinde inşa ettikleri devletler, medeni
toplumsal yapının ürünü olarak tarihte yerini almıştır. Yaşadığı coğrafyaya tarih
yazarken, dünyaya açılışlarını kolaylaştırmış, yeni fetihlere davetiye çıkarmıştır.
Dolayısıyla, ülke edindikleri coğrafyaları bu milletin adıyla devletleştirirken, ilim,
kültür, sanat merkezi olarak dünyada ad yapmıştır. Bu milletin hayat algısından çıkan,
zaman tasarımı olarak nitelendirebilen, hayat tecrübesiyle tamamlanan ve medeniyet
oluşumuyla sınırları aşarak, dünya sahasında yer almaya başarmıştır. Dolayısıyla,
temasta olan kültürlerden faydalanması, sadece kendisine kattığı temel aygıt değil,
küresel bir varlık zenginliği olarak, bütün cihana yankısı olmuştur (Soykan 2003)2.
Devlet yapılandırmasına öncülük eden Türkler, tarihin ta başından beri millet
olgusunu da göstermişlerdir. Bundan böyle millet ve devlet bağları bir bütün olarak
kavramlaştırılmış (Ergin 1995: 1-5) birbirlerini tamamlayıcı olarak aynı yolda hareket
ederek, etki- tepki üzerinde gelişmiş, büyümüş ve yayılmıştır. Toplumlaşma unsurların
evrimsel ilerlemesi ve sosyal hayat bağlarının gelişmesi penceresinden bakıldığında; ne
devlet milletsiz kurumsallaşabilmiştir, ne millet vatanını devletsiz koruyabilmiştir.
Sağlam bir birlik temelinde milletleşmesiyle ve insani değerler temelinde oturtulan
toplumlaşma gelişimiyle, devlet kuruluşu yeni bir akıbet (persective) kazanmış, milletle
yolları kesiştiği geleceğe beraberce, el ele vererek yürümüşlerdir3. Türklerin millet
oluşumu ve devlet inşası tarihi gerçeklerle kanıtlanmış, diktikleri abidelerle
belirlenmiştir (Ergin 1995: 1-5).
Tarihe destan yazan, birleşen boylar üzerinde Göktürk devletiyle dünyaya adını
bildiren, geçmişi sahiplenerek basamak basamak yükselmesiyle Osmanlı’yı Cihan
Devleti’ne taşıyan ve diğer özellikleriyle örnek bir millet olarak, dünyaya yeni bir
medeniyet kazandırmalarıyla bilinir. Birçok buluşların yanında millet olgusu ve
günümüz anlamında devlet inşası büyüklerimizin mirasıdır. Merkeziyetçi devlet
sisteminin babası Türkler, en fazla devlet- fert ilişkilerinin teşekkülünde dünyaya adını
yerleşim yerinin yurt edinmelerinin önemini vurgularken, buraları memleket edinmelerini
önermiştir. Ötüken’in coğrafi ve stratejik konumunun bilincinde olan Bilge Kağan, buranın birçok
öncülüklerinden bahsetmektedir. Netice itibarıyla, zamanın tarih dilimi içinde ve asırlar boyu
devamında, Uzak Doğu ile Batı arasında köprü görevi görmüş, bir yandan Doğu Türkistan’a, bir
yandan Çin’e, bir yandan Soğdiyana’ya, bir yandan da Batı Türkistan’a dayanan bu memleket,
Xuan- Zong’un işaret ettiği gibi, uzaktaki ve yakındaki herkesin rahat ulaşabildiği yer olarak
önem kazanmış, jeopolitik konumu itibariyle de, dönemin en eski devleti ve en kendini
belirlemiştir. bk. Osman Mert (2015: 1-29).
2
Soykan, Türkçenin kendine özgün, matematiksel ve mantıksal bir yapısı olduğunu söyler ve
ekler: ‘Modüler dil’olma özelliğiyle bir cümlenin 120 farklı şekilde kurulabileceğini gösterir. Bu
dil kendi mantığını düzeninden alır. İslam değerlerinin üzerinde oluşan kültürün dünyada
benimsenmesini, Muhammed İkbal, akılla gönlün, bilime aşkın ittifak ettiğinden kaynaklandığını
vurgular.
3
Devlet bir kültür ve bir medeniyet oluşumunun ürünüdür. Dolayısıyla, yıllar yılı uzun bir zaman
içinde sosyal hayatı paylaşarak beraberce ortak değerlerini oluşturan millet, toplumlaşma
olgusundan ürperti yaşamaz. Birlikte yaşam değerlerini savunacak mekanizma arayışları içinde
devlet kurma gereği meydana çıkmıştır. Beğenilerek kabul görülen değerleri yaşamak için ve
onları yaşatmak için çembere alınan toprakları vatan ederken onun korumasını yapacak
mekanizmalara da devlet demişiz. Bu istikamete gelişen tarih akımı İslam’la tanıştıktan sonra
yeni bir ivme kazanmıştır. İbn Haldun, cemiyeti tabii bir olgu görür, devlet hakkında ise “toplum
için bir zarurettir.” der.
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tanıtmış, akabinde; halka dönük kurumsallaşmasında birçok devlet büyüklerine ilham
olmuş, devletin milletle bütünleşmesinde emsal olmuş, bu hassas girişimleriyle doktrin
oluşturmuştur (Pickl 1986: 37)4.
Sosyal ilişkiler babında toplumsal hayata yürüyen ve benimsenmiş yaşam
biçimiyle oluşan birlikleri millet boyutuna yükselten yapıların uzantıları, farklı
elemanların çeşitli biçimde bir araya gelmeleriyle vücut gören şekillendirmedir; bilenen
ve bilinmeyen, anlaşılan ve anlaşılmayan, çeşidi çok, rengi bol olan unsurlardan gelişen,
görülen ve görülmeyen birleştirici vasıflardan maydana gelen ve boy gösteren medeni
bir eserdir. Bu oluşumu kalıcı kılan, ona ömür biçen, birleştirici bağlarını sağlıklı kılan
mesuliyetidir, bütünü bina eden doku nitelikleridir, bir arada tutan paydalarıdır,
toplumsal bağların mihenk kimyasıdır, tek bir kelimeyle, sosyal yapının insani
unsurlarıdır. Kişilik özelliğini yitirmeden hayatı paylaşacak toplumsal yaşamı
kolaylaştıracak bir etmen olarak, millet oluşumu insani boyutta seyredilmelidir. Millet,
belli insan grubunun paylaştığı değerler babında, organik bir bütünün temelinde inşa
edilen toplumsal oluşumdur5. Devlet, milletin varlığından oluşan ve onun kalıcılığını
sağlayan yapılanma olarak, bütünün çatısı altında tutan kurumsal örgütlenmedir.
Yapısında millet mayası olan ve onunla yoğurulan, kaynağını ondan alan ve suyu onun
değirmenine yönlendiren, toplumsal birliğin değerlerini savunmayı borç bilen,
vatandaşların benimsenmiş yaşam tarzına sahip çıkmakta ödün vermeyen; tek bir sözle,
sosyal hayatı paylaşarak oluşan belli insan grubunun var olma gereğiyle kurumsallaşan,
sosyal bir yapıdır devlet.
Millet kavramı; sosyal hayatı tanzim eden medeni bir oluşum olarak, kültür
yaşam biçiminin esasını ifade eden bir olgu niteliğiyle betimlenebilir. Belli insan
kitlesinin ortak değerleriyle örülmüş bütün olarak, herkesin kişiliğine beşeri nefes
vermeyi ihmal etmeksizin; yaşamı paylaşacak birlik ilişkilerini besleyen, toplumsal
hayat bağlarının kurallarını oluşturan, sosyal yaşam ilişkilerine toptan görüş belirleyen,
ortak duygu âlemini oluşturan ve neticede, cemiyet kuruluşuna ön ayak olan bir
oluşumdur. Düzenli yaşam biçimine taşıyacak kurallar oluşturan, aralarındaki ilişkilere
toplumsal halkaları ören, birlikte yaşama eşitlik ilkesi şartlarını koyarak beraberliği
sağlayan ana unsurlarından biridir millet. Fertlerin manevi ruh yurdudur, mensubu olan
4

1709 senesinde Ruslara yenilen, Demirbaş Şarl olarak bilinen, asıl adı XII. Charles olan İsveç
Kralı, Osmanlı Devletine sığınır. Bu süre içinde (1709- 1714), zamanını boşa geçirmeyen bu zat,
adalet hakkında titizliğe özellikle takılarak; devletin en büyük kadısı ve bütün kadıların üstü
sayılan ilmiye sınıfından kazasker ve şeyhülislam rütbesine yükselen, “kadı-ul kuzat” unvanını
alan ve Muhtasib adıyla anılan bu kurum, İslam Hukukunun kurallarına uygun (Avustruya
Ombudsman Bürosu Genel Müdürü Victor J. Pickl görüşüne göre, (Yakınma Üzerine Yargılama
Hakkı), Sultan dâhil memurlarca, halkın birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenlerken
uygulanmasını güvenceye almakla yükümlü bahsi hukuk müessesesi, İsveç Kralını derinden
etkilemiştir. 1714 Stockholm’e döndüğünde sözü geçen Osmanlı adaletini merceğe almış, Pickl
deyimiyle (1986: 37), halkın haklarını korumakta ve memurların adaletsizliğine karşı koyma
başarısına hayranlığı neticesinde, İsveç diline uygun ombudsmanlık birimi kurulmuştur. bk.
(Kestane 2006: 128-142). Bu örneğin doğrultusunda, ecdatın bu gibi insanlığa bıraktığı inkar
edilmeyecek miraslarına sahip çıkarak, Türk milletinin dünya medeniyetinde yeri belirlenmelidir.
5
Bu yazıda millet kelimesini kavramlaştırarak dar bir anlama sıkıştırmak ve onu belli biçimde
anlamlandırmak gibi girişimler olmayacak. Fatih Sultan Mehmet’ten beri kullanışından
anlaşılacağı gibi, eşitlik mesajını veren, müşterek değerleri paylaşmaya özen gösteren ve
dolayısıyla, özleşmiş yaşam biçimini kifayet etmekle yetinen kâmil kesimin bütünsel manada
kimliklerini belirleyen bir oluşum olarak algılanmalıdır. Bizim kültürümüzde, kavram olarak sözü
edilen bu kelime, tek türlülük anlamına indirilemez; farklılıkları bir zenginlik olarak içine alarak,
itidal davranışları çerçevesinde kucaklayıcı bir genelin ifadesi gibi de tasvir edilebilir.

222
IV. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu 26-28 Nisan 2017/NİĞDE

herkesin duygu ve düşünce dünyasıdır; insani tekâmüle tekabül eden bir oluşum haliyle,
toplumsal birliğe renk ve şekil veren, ferdin refahını garantiye alan, dolayısıyla,
muhabbet, müveddet, muavenet, ülfet, erdem, saygı, sevgi, hürriyet, gibi insani davaya
güç veren, hepsi ve dahası ile bütünün anlamlı adıdır. Millet, içinde barındırdığı
herkesin benliğini, haysiyetini, özgürlüğünü ve kişisel özelliğini anımsatan, tüm
fertlerin değerlerini savunan ve bu değerlerle kilitlenmiş beşerlerin bütününü kanatları
altına alan, toplumsal bir birliktir. İnsan kalabalığında, küresel yığına atılarak eritme
potasını hazırlayan emperyalist güçlerin pençesinden kurtaracak bir beklentidir(May
2013)6.
Milli birliğin oluşumu; tarihi değerlerin alamet-i farikası bakımından, onun
mecrası açısından ve benzeri gelişimler anlamında, geleceğe ışık tutacak biçimde
değerlendirmelidir. Onun akıbeti adına, tüm geçmişini ciddi anlamda araştırarak,
geleceğe dönük ilmi düşünceler üretmek gerekir. İslam’ı kabulüyle genişletip
zenginleştirdiği kültür babında, milletleşme ve milletleştirme gelişimine yeni bir ivme
kazandıran bir değerin ifadesidir. Milletin İslam’la kaynaşma sayısıyla enginleşen
medeniyet ve bu harmanlanma sonucu oluşan toplumsal değerler, etnisite gibi alt yapı
birleşimin üstünden geçerek, farklılıkları bir değer kabul görerek, değerlerin bütününü
kucaklayacak bir toplumsal birlik oluşumuna yürümüştür 7. İslam harsını millet
değerleriyle buluşturan ecdat, farklı dinden, mezhepten, ırktan, dilden insanları aynı çatı
altında toplayarak, devletin millet oluşturma olasılığı yolarını göstermiştir. Karmaşık
tablonun içini dolduran, çeşitlikleri aynı ilke içinde değerlendirmekle farklılıklara eşit
imkânlar sunmayı bilen büyüklerimiz, devletin millet oluşturma imkânlarına ön ayak
atmıştır.
Ayağı yere basmış dünün bu gerçekleri, inkârcılar dışında herkesin kabul
göreceğine can u gönülden emin olmalıyız. Başkalarıyla bir arada yaşama kurallarının
öncülüğünü yapmış, İslam'la tanışmasıyla bu ilkeyi ebedileştirmiş, farklılıklara hoşgörü
bakışıyla dünyaya meydan okumuş, kanıtlanmış değerleriyle yeni ufuklara yelken
açmış, çeşitleri bir araya getirme kültürüne ev sahipliği yapmış, çoğulculuğu
medeniyetine yerleştirmiş bir millet, kendini globalcilere unutturamaz, küreselleşme
sürecine dâhil olmaktan alıkonamaz. Orta Asya'dan Kuzey Afrika'ya ve Avrupa
ortalarına kadar uzanan serüvenlerinde, farklılıkların birlikte- eşitçe yaşama imkânları,
çeşitleri değer algılaması, birlikte yaşama kurallarının doğal insan yapısı gibi becerileri,
bu milleti dünya sahnesinden çıkarmaya izin vermez.

6

Rollo May, kendisi olarak yaşamayan insanı, ölü insan olarak görür.
Hıristiyan âleminin yoğun yaşadığı Balkanlardaki farklı kaynaşma biçimlerinin bilinmeyen
örneklerden birini dile getirmekle yetineceğiz. Binaenaleyh, Evliya Çelebi ve Şemseddin
Sami’nin (1996: C. IV/2591) bahsettiğine göre farklı gösterilmeye çalışılsa da Selanik’te, Çelebi
100 kadar, Sami 50- 60 kadar caminin varlığından bahsederler. Her iki yazar da Cami- i Cezari
Kasım paşa adı verilen camiden söz eder. Yazılandan fazla söyleyenlerden bilindiği üzere, 1324
senesinden sonra yıkılıp harabeye dönmüş kilise kalıntıları üzerinde inşa edilen cami, eski
kilisenin mimarisini ciddi biçimde bozmadan, Müslümanların ibadetlerine uygun biçimde yerine
getirecek kadar müdahalede bulunup etrafındaki tarihi hatıralara dokunmadan, incitici bir
muamele göstermeden açılışa sunulmuştur. Bu camide namaza gelen Müslümanlar kadar, avluda
gömülü olan Aziz Dimitri’nin mezarını ziyarete gelen Hıristiyanlar da olduğu tarihi bir kayıttır.
Bunun yanında Hıristiyanların Cami ve diğer ibadethanelerinde bulunma gerçeğini günümüzde
anlamlandırmak zordur, İslam’ı tanımak için mi, Hıristiyanlıktan İslam’a geçiş süreci anlamında
mı kestirmek amacı dışında, ancak konuyla ilgili bir sonuca götürecek kaynaşmanın var olduğu
bellidir.
7

223
Yazar Adı-Soyadı

Milleti insan sıfatıyla ayrılmaz bir bütün olarak gören kültür, herkese Vediatullah
gözüyle bakmakta zorluk çekmez, zümreye hududullah’ı belirleyerek bütüne
kazandırmayı bilir, her beşeri hasenen ve sekeranen olarak değerlendirir, her zaman
olduğu gibi. Sözü edilen kültürü, değerleri medeni mührüyle tasdik eden ecdat, yeni
nesillere geçmişiyle seslenmektedir. Bu anlamda kanıt gösterecek sayısız gerçekler
yanında (Turan 1979)8, farklı kavimlere mensup olan fertlerin yönetici listesi kendi
başına büyük bir delili ifade eder. Onun içindir ki, millet sistemi sayesinde yaşanan
insanlık hadisesi, tarihten öyle kolay kolay silinemez. Paylaştıkları topraklar üzerinde
ülkeyi vatan edinen nüfusun tümü aidiyet hakkına nail olması, tabiiyet sıfatıyla
memleketin tebaasına girmesi ve eşitlik değerleriyle insanlık boyuna herkesin
yükselmesi, beraberce inşa ettikleri millet bütününden kopma niyetlerin olmaz,
olmamalı. Böyle bir kültür oluşumuna ev sahipliği yapan ve tüm farklılıkları içinde
harmanlaştırarak bütüne kavuşan millet, ne iç, ne de dış güçlere diz çökmez. Millet ve
devlet oluşumu özellikleriyle toplumsal hayata kat kat değer yükleyerek, sosyal yaşam
ilişkilerini en yüksek insani mertebesine taşımakla biçimlendirilen kurum ve kuruluşlar,
yenicilik aldatmalarına yenik düşmezler. Cihanşümul seviyesini yaşamış bu millet
(Kaleshi 1972: 248)9, yeni globalcilere müsamaha göstermez10. Üç kıtada ispatı vücut
etmiş bu millet, renkli, canlı, insani zengin bir mozaik ve topyekûn birlikteliğimiz redd-i
miras edilemez, asırlarca hayat bulmuş, birlikte yaşama vakıf olmuş serüvenlerimizden
vazgeçirtilemez. Küreselcilerin parçalarına, farklı toplumsal biçimlendirmelerine, çeşitli
siyasi çıkarlara ve birtakım rejimlere bölünemez, bu millet kimsenin malzemesi olamaz.
Türk- İslam ülküsü üzerinde millet olgusu, diğer müşterek değerleri de içine
alarak çeşitleri genele yoldaş ettirmesiyle, geniş bir birliğin bütünlüğüne damgasını
vurmuştur. Farklı kaynaklardan birleştirici unsurların bütüne katılması, kültürün
zenginliğini arttırmış, medeniyet oluşumları genişleyip derinleşmiştir. Dolayısıyla, aynı
türden toplulukları yek-vücut hale getirmekle kalınmamış, farklı insan gruplarını genel
sosyal sahada buluşturarak, toplumsal hayatı paylaşma mecburiyetini insanlık
değerleriyle destekleyerek, çatlak gösterilecek boşlukları insan terbiyesiyle örterek,
birlikte beraberliğin sağlanması başarıyla sonuçlanmıştır.
Sosyal ilişkilerin tarihi akış içerisini dolduran millet oluşumu, dünyevi hayatın
insani değerler toplamına dayanır, toplumsal yaşamın merkezine oturması ise
farklılıkları bir arada tutma becerisiyle anlamlandırır. Benimsenmiş değerler
bağlamında oluşturulan sosyal hayata toplumsal nitelik kazandırmasıyla, devlet kurumu

8

Osman Turan, Orta Asya'da kurulmuş Türk devletlerinin, yabancı din mensuplarına sığınak ve
himaye bahşettiklerinden bahsederken onların cemaatlerine özen gösterdiklerine vurgu yapar ve
tarihte din hürriyeti temellerini bu milletin atmış olduklarını delilleriyle gösterir (Turan 1979).
9
10 ve 20 Ocak 1550 miladi senesine denk gelen Muslihuddin Abdülgani Al-Ma’Din’in
Vakıfnamesi’nden anlaşılacağı üzere, Üsküp’ün Payko- oğlu mahallesinde ( geçen asrın son
yıllarına kadar İbn Pajko binası olarak anılan, tanınmış Taş Köprüsü yanında bulunmuştur),
Ahmed’in ve Stojko’nun evleri arasında, Hasan’ın boş arazisi karşısında ve şehrin yolu başında,
biri 19, ikincisi 26 odalı olmak üzere inşa edilen iki evin, bu şehirde yaşayan Yahudiler’e
vakfedildiği görülmektedir.
10
Bugünkü ıstırabının kaynağı daha İkinci Dünya Savaşının bitiminde başlamış, Yeni Dünya
Düzeni’ne nizam vermeye çalışanlar tarafından globalleşme denilen bir ideoloji inşa edilmiştir.
Globalcilerin özel kalem kâtipleri tarafından ele alınan yazılarının aslına bakılırsa, gerçek rollerini
gizleyerek, emperyalist düşünceleri bilime dönüştürme çalıştıkları görülür. Bu konuda cilt cilt
kitaplar yazanlar arasında, ta 1964’de Maeshal Mcluhan, global village terimini ilk kullanan
anlamında, ‘Understanding Media The Extention of Man’ adlı eserini örnek gösterebiliriz.
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gözükmüştür, doğal hukuk kurallarının insani boyutu tanınmıştır11. Beşerin
milletleşmesi ve milletin devletleşmesi, geçmişten bu yana, hep bahsi edilen gelişmeler
üzerinde gerçekleşmişse, aynı yolda yürüme önergesi geleceğin kabulüne de sunulabilir.
Çünkü, uzun bir geçmişten gelen ve saldığı derin köklerin kuvvetiyle boy gösteren izahi
gelişmelere tarihi perde çekilemez, çağdaşlık bahanesiyle ve yeni dünya sistemi
oluşumu vaatleri gibi benzeri küreselcilik kavramlarıyla geleceğin yolundan
çıkarılamaz, zaman aşımına uğramayan gerçekçi değerler çürütülemez. Aksi halde, yok
sayma niyetiyle bu değerlerin arka plana itilmeleriyle öne çıkan bireyselcilik, insan
‘hakları’ şemsiyesi altında gizlenen bencillik, maddiyata tapkınlıklarıyla mülkün
özelleştirme modernisitesi ve onun sonucu olarak gelişen çıkarcılığın faturası ağır olur.
‘Aç ağızların doymaz karınlarına’ göre davranışlara ‘dur’ işareti konulmazsa, onlara
kapılar kapatılmazsa, eşyada kendini kaybetmiş- içi boş insanlara sosyal yaşam
kaideleri dayanmaz, profan insan profili kişilerle toplumsal birlikler yaşayamaz, çünkü
tabiat, ruh ve madde birleşimleriyle oluşan denge üzerinde insan fıtratını okumaktadır 12.
Empeyalizmin daha yumuşak, daha kabul edilebilir bir uslupta bulunma niyetiyle
toplumsal mühendislikler bu binayı ayakta tutamaz.
Kişiye ait özel bir mülkiyetin kamu hizmetine tahsis edilmesiyle servet ve
gelirlerin sosyal işlevlerini nasıl gördüğü, hafızalardan silinmeyecek kadar insani bir
değerdir. Türk- İslam ülküsü yapısı içinde gelişen dayanışma, yardımlaşma ve güvenlik
gibi değerleri insan fıtratından okuyan geçmişlerimiz, millet oluşumu kültürün mihenk
taşı olmuştur. Onun için, başta vakıf kuruluşları olmak üzere, birbirlerine yönetilen
insanların karmaşık gerekçelerini giderecek çeşitli kurumların sundukları katkıları,
tarihe karışmış anlamıyla, günümüz yaşamında sayfası kapanmış hadiseler olarak
göstererek, müzelerde seyredilecek eserler haline getirilemez. Bu değerler, zamanla ve
mekanla sınırlandırılamayacak eserler olarak, her yerde ve her zamana ait kalıcı
özellikleriyle daimi yaşamlarını garantiye almışlardır. Kökleri bizim medeniyetimize
dayandığı için, sırf bizim kültürümüzden kaynaklandıkları için, insani değerlerini bir
yana bırakır, herkesin yararına olmalarına rağmen, çağın hayatından çıkarma girişimleri
kabullenemez, çünkü onlar bütünün ayrılmaz yaşam parçalarıdır. Elbette bizim
medeniyetimizde onların ayrı bir yeri var, milletimizi millet yapan, onu yücelten,
asırlarca ayakta tutan, geleceğin akıbetini garanti altına alan değerlerdir. Millet ve
devlet oluşumunun daha ilk adımlarında, Türk boylarının kaynaşmasına ve millet
üzerinde bağlarının sıkılaştırmasına sundukları emekler, boşa harcanarak maziye
gömülemez. Bu zengin geçmişle tarihte işgal edilen yer boşaltılamaz, birilerinin keyfi
görüşleriyle unuturulamaz, dünyayı tek yönde küreselleştirmeyi hedef alanlar hatırına
terk edilemez, güç gösteri baskıları altında görülmeyen ellere teslim edilemez, çağdaş
suçlamalarla vazgeçtirilemez.
Bizim kültürümüzde bireyin derdi bireysel anlamda gösterilemez, tek başına
yeterli yaftasıyla bireyselleştirilemez, insanlardan kopara kopara kişiliği tasvir edilemez,
izzet-i nefsi bencillikle karıştırarak insanlığı değerlendiremez, insan kalabalığında
11

Roma hukuk geleneğinin aksine, İslam kültüründe mülk, sadece sekizinden biri in rem
kavramıyla eş anlamda kullanılır, diğerleri: miri- vatandaşın işlettikleri devletin toprakları; vakıf,
daimi yardım elini uzatan hayırsever bir müessese; mevata, ölü toprak (küllük); metruka- kamu
hizmetler için arazi; mudavera, halka kiralanan devlet büyüklerin toprakları; musaa, köyün
müşterek arazisi, ve metruz, ağaç dikimine ait arazi bk. (Amin 1998).
12
Dünyada eşine rastlanmayan insani eğitim kültürü oluşumu olarak tanımlayabilen, mukarreri
adı âlimler tarafından verilen ‘Huzur-u Hümayun Dersleri’ övmeye şayan bir değerdir. III. Sultan
Mustafa’dan başlatıldığı söylenen huzur dersleri, 2 asrı aşkın bir zaman içinde, vatandaşa huzur
sağlayacak ikramda bulunduğu bilinir.
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benliği
hapsedilemez.
İnsanları
birbirinden
kopararak
bireyselcikleriyle
yalnızlaştırmaya götüren zihniyetin zamana ağır basması, insanlığa kabul ettirelemez,
geleceğin dünyası olarak benimsetilemez. Beşeri umranın asabiyeti (Meriç yorumuyla
Haldun’un görüşü) bizim medeniyetimizden çıkarılamaz. Doğal yapısı itibarıyla insan,
insana muhtaçlığıyla hayatta kalabilir (erkeğin kadına, çocuğun velilerine), fıtratına
uygun yaşam biçimiyle benliğini gerçekleştirebilir. Neticede insanlar, sayısal bir
kalabalık değil, birbirine yönelik toplumsal varlıktır. Aslı itibariyle, millet ve devlet, bu
gerçeklerin toplumsal yansımalarını ifade etmektedirler. Ahlaki ruhunu taşıyan değerleri
insani dokuda kullanmayı bilen millet, insanların arasında gönül kaynaşması oluşumunu
inşa etmekte zorluk çekmez; hatta bu yoldan hareketle, devlet çatısı altında milletleşme
gelişimi irade üzerinde gerçekleşebilir, akabinde, beşere hürriyet, millete istiklal
sağlanmış olur.
Geçmişi hatırlarken geleceğe dönüş açılımından söz etmek gerekirse, şu
tespitlerde bulunulabilir: Toplumsal hayatın akışı içinde devreye giren kaçınılmaz
yenilikler, durup dururken, kendiliğinden, mevcut müesseselerin yerine geçerek onları
devre dışı bırakmak veya herhangi bir hususta hasara uğratma gereğini duymazlar,
duymamalıdırlar; aksine asırlar alan çoğu değerlerin olgunluk ve zenginlik geçmişi,
yeni oluşumlara renk katarak, dolayısıyla, yenilikler eksik değerlerini doldurur, eskiler
boşluklarını yeni değerlerle zenginleştirerek kıymetini arttırır. Önemli olan değerlerin
buluşmalarıdır, kaynaşmalarıyla kıymetlerini arttırmalarıdır, insanlara zenginleşmiş
yarararların bütününü sunmaktır.
Hiçbir mazeret göstermeden, içimize sızan uluslararası (emperyal devletler oku)
sivil toplum kuruluşlarını kışkırtmalarıyla, beyin yıkamalarıyla, fikirleri satın
almalarıyla ve listesi uzun ve çeşitleri çok yöntemleriyle millet bütününe büyük darbeler
indirmektedirler. “Ben” merkezli bireysel haklar bahanesiyle milli değerleri yıkarak,
maddiyata değer aşı eklemekle şehveti kabartmakla; özel mal ve servet peşinde serbest
piyasada insanları koşturarak rekabet fitnesiyle onları karşı karşıya getirmekle;
bencilliği özgür davranışlar kavramıyla örtmekle ve daha birçok casus davranışlarıyla
görevlendiren bu örgütler, bütün dünyaya yüklenmiş oldukları aşikardır. Osmanlı
gerçeğini paranteze alarak, nationality anlamında önüne ulus kavramını dayatarak, vakıf
değerlerini sivil toplum örgütlerine sürüklemekle bize yeni doğum bağışlayan Batı
kültürü, millet kavramını ciddi biçimde yaralamıştır. Kalubela’dan beri paylaştığı
değerlerle yekpare bir bütünü ifade eden millet anlayışı, bizim kan damarlarımıza
işlemiş bir değerdir, kültür ve medeniyetimizin olmazsa olmazıdır. Daha büyük bir
insan grubuna katılım gerekçeleri bu özellikten bizi alıkoyamaz, küreselleşme sürecinde
yıkılamaz, kültür değerlerine ve inşa edilen medeniyete gölge düşürelemez, yeni dünya
oluşumu bahanesiyle göz ardı edilemez. Bilakis, milli değerlerimizi yaşatmak için,
küresel değerlerin bir parçası olan Türk medeniyetini dünyaya kabul ettirmekle
gerçekleşebilir, bütün insanlığa inandırıcı kanıtlarıyla yaşatabilir, geleceğe dönük
anlamlandırmalarıyla cihanşümul geleneğini sürdürebilir.
Iki asrı aşkın süredir kavram kargaşası içinde boğuşan İslam dünyasının, yeniden
dirilişi için kendi medeniyet kodlarına ve kavramlarına dönmesi elzemdir. Bu ihtiyaç
sadece bununla sınırlı değildir. Aynı zamanda bu kavramların içi doldurularak günümüz
idrakinde yeni bir medeniyet ihyasına girişilmelidir. Bu girişimden ahsen-i takvim
olarak yaratılmış hiç bir insan rahatsızlık duymayacaktır. Çünkü bu medeniyetin kodları
vahye sünnete dayanmaktadır. Vakıf anlayışımız sadece insanı kapsamaz, canlı-cansız
her varlığı kapsar. Bugünkü sivil toplum anlayışında bunu bulmak mümkün değildir.
Birincisinde rıza-yı ilahi esas iken, diğerinde devlet dışı örgütlenmelerle devletlere
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nizam verme, insanları mankurtlaştırma söz konusudur. Bu itibarla medeniyetimizin
kodları bizim ebedü’l-ebed hayat kaynağımızdır. (C.Şanlı).
Millet- yerleşim yerini diyar bilen, ülkesiyle birleşen, yurduyla bütünleşen,
memleketine bağlanan, vatanıyla kucaklaşan, devletiyle örtüşen- medeni bir oluşumdur.
Millet hem kültür yapısıdır, hem onun yapıcısıdır. Medeniyetin hem kaynağı, hem onun
ürünüdür. Bu toplumsal değerlerin neticesinde meydana gelen ve onları oluşturan bir
unsur olarak sosyal ilişkilerde birleştirici atfetmeleri (atribute) özelliğiyle bütünün ana
koordinatlarını oluşturan, tabiat havasından nefes alan ve doğal kuralları nüfuslandıran,
insani perdesinden ses çıkaran ve onun sesine renk veren; belli insan birliklerinin temel
kurucusudur. Türk milleti, izahi sıfatların bütününden yararlanarak ve miras edindiği
değerleri fırsata dönüştürerek, büyüme ve gelişmesini sağlamıştır. Orta Asya’da göçebe
yaşamı süren ecdadın keçeden yapılan çadırlar alanlarını yurt ederek, diyar diyar
gezerek bayındırdıkları yerleri memleket edinerek, parça parça fetih topraklarını ülke
bilerek, vatan oluşturma kültürünü altın harflerle tarihe yazdırmıştır. Ülke edindikleri
topraklar üzerinde yaşam kurallarını oluşturmakla milletleşen ve bütünü savunacak
mekanizma arayışları içinde devlet oluşumu yolunu seçerken: millet, vatan, devlet
üçgenini oluşturmuştur. Vatanını koruyacak devleti tesis eden millet, kültür ve
medeniyet denilen toplumsal değerlerin de kurucusudur. Asabiyet, devleti kuran en
büyük amildir (Haldun). Bu istikamette attığı adımlarda amaç amaç ilerlerken, sosyal
yaşamı anlamlaştırmakta katkısı inkar edilemez kadar bir gerçektir. Toplumsal hayatla
şartlandırılan birleşimi insani değerler hedefine ulaştırma başarısı, bütün insanlığa
büyük bir armağandır (Güngör 2006: 24-30).
Vatan denilen toprak üzerinde yaşayan herkesin memleketini savunmakla
yükümlü olan devlet, milleti aynı çatı altında tutma görevini yerine getirmekle de
değerlenmelidir. Herkesin vatanı olan ülke, herkesi ülkenin vantandaşı yapar, çünkü
devletin beşeri unsuru vatandaş topluluğudur. Devletin fertleri o devletin milleti olduğu
bilinciyle hareket ederken, devlet kurumları, vatandaşlarının sosyal etkinliklerinde
önemli rol oynamıştır. İnsan bahsi anlamında bu tarihi gelişmeleri takip eden
büyüklerimiz, örneği görülmeyen bir hassasiyet göstererek, emsali olamayan devletin
milletleştirme geleneği dünyaya örnek olmaya başarmıştır. Bu bağlar içinde oluşan
kaynaşım, yurt hayranlığını, memleket sevgisini, ülke aşkını ve vatan perverliği ön plana
çıkararak, tüm farklılıkları ve özellikleri millet kavramında harmanlaştırmayı başarmış,
akabinde, bütünü ayrılmaz devlet zinciri halkalarına bağlayarak, birlikte yaşamı
cemiyetleştirmiştir.13
Bizim kültürümüzde millet, gözünün rengiyle, saçının teliyle, başının biçimiyle,
derisinin teniyle, boyunun postuyla ve benzeri biyolojik yapısıyla tanımlanmaz. Türk
milletikalbi
duygularıyla,
inancıyla,
mertliğiyle,
yardımseverliğiyle,
vatanperverliğiyle, dostane davranışlarıyla, ürettiği düşüncesiyle, gönül aklıyla,
13

Arnavut uyruklu, Baytar tahsilli, Mehmet Akif’i biz: Kur’an’ı Türkçeye çevirmekle meşgul
olduğu, hafız olduğu, dinine tutkun ve milletine saygın sıfatıyla biliriz. Her şeyden önce ve her
şeyden fazla onu milli şair olarak tanırız, İstiklal Marşı’nı her gün, her merasimde büyük bir
gururla seslendiririz; Halide Edip Adıvar’ın Sultan Ahmet Meydan Mitingi konuşmasına ne
demeli; bize yorum düşmez, o dediğini dedi, ne mi dedi: “Bugün elimizde top, tüfek denilen alet
yok, fakat ondan büyük, ondan kuvvetli bir silahımız var: Hak ve Allah var. Tüfek ve top düşer,
hak ve Allah bakidir. Topun yüzüne tükürecek kadar evlatlar, analar, kalbimizde aşk ve iman,
milliyet duygusu var. Biz dünyada millet sınıfına layık bir millet olduğumuzu ispat ettik…”
Komünist ideolojiyi benimseyen Nazım Hikmet’in, vatanperverliği ve millet aşkı neredeyse tüm
şiirlerini işgâl etmektedir. (Vatanı sevmeyene insan diyemem/Türk’ü sevmeyeni, ben de
sevemem/Dinine kalkıp sövene/ Boş ver, aldırma diyemem).
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devletine sadakatıyla, kültürüne sahipliğyle, medeni değerlerine saygısıyla, din ve
imanıyla tanımlanır. Bu bayrak altında herkesi kucaklayacak, vatan edindiği topraklar
için kendini harcayacak, devletine sahip çıkmakta her çeşit fedakarlığa katlanacak, milli
haysiyetini savunmakta kişisel menfaatleri göz ardı edecek bir milletir. Her şeyin aslını
araştırıp özüne inmeyi bilen ecdadın bize emanet ettiği birçok gerçekler arasında, millet
biyolojik bir kavram değil, toplumsal bir yapı olduğu bilgisi özel bir ayriyettir. Onun tek
bir dili var, o da anlaştığı değerler üzerinde konuşulur, söz ve kelime ifadeleri farklı olsa
bile14. Her varlığın var olması özünde yatır. Sosyal hayata insanları bir araya getiren
toplumsal yapıları araştırmakta, benimsenen değerler üzerinde birliklerin denkleşmesini
değerlendirmekte, insanların refahını, milletin istikbalini, devletin istikrarını oluşturacak
unsurları tanımakta üstünlüğüyle, asırlara meydan okumuştur.
Tarih boyunca yaşanan sarsıntıların elden alamadıkları değerler, aslı itibarıyla
geleceğe ışık tutar. Her beşerin içine sızan ve yaşam biçimine derin kök salan bu
değerler, toplumun bütün katlarına işlediği anlaşılır, dolayısıyla, zamana uygun
boyutuyla yarınlara yürüyeceği tereddüdünü ortadan kaldırır. Kişilerin ve zümrenin
müşterek yaşam biçimi kaynağı olan değerler, milletin var oluşu sebeplerini hatırlatır,
sürekliliği ise yarınlara meydan okur. Daimi değerler, insanlara yararları anlamında,
zaman üstü ve mekan dışı iş görebileceğini gözler önüne sermektedir. Bir milleti millet
yapan temel değerler, geçmişten emanet aldığı milli ve manevi değerlerdir. Kültür,
manen kelimenin algılayışıdır, manevi değerlerin anlamlandırmalarıdır, nesnelerin
işlemleridir15, maddi varlıkların biçimlendirmeleridir, onların değerlendirme
yöntemleridir.
Millet, sosyal kaynaşmanın ana unsurudur, toplumsal birliğin gören gözü,
söyleyen dili, hisseden yüreği, bütünün vicdanıdır. Millet, aslını yaşatarak devamlılığını
sürdürmek isterse, her çeşit bozukluğa, hile ve sinsiliğe zamanında karşı koyması
gerekir. Bu anlamdaki zengin mirasımızı güncelleştirmek anlamında değerler merceği
altına yatırarak, yarınlar aynasında gerçekleri doğru tespit etmemiz gerekir. Ecdadın
bize emanet ettiği değerlerin bilindikleriyle hareket edilirse, şu gerçek unutulmamalıdır:
Geçmişi kurcalayarak öz değerlerden kopuk gelecek yollarını göstermeye çalışanlara
verilecek ders tek bir cümle ile betimlenebilir: Geçmiş ve gelecek ile bağlantısı
koparılmış, şu an zamanı doğru anlamadan karar vermeye neden olur. Zaman içinde
vuku bulan olumsuz gelişmelere göğüs germeyi bilen öncülerimiz, eski topraklarımızı
14

Kemal Gözler’e göre “Bir dil iktisap edilerek bir millete intisap edilmemelidir.” (2001: 108123). Türkçe’den başka bir dil konuşmalarına rağmen, Boşnaklar, Pomaklar, Çerkezler
kendilerini Türk milletinin bir parçası olarak hissetmiş ve Türk devleti çatısı altında yaşamayı
kabul etmişlerdir. 14 Haziran 1934 tarihli, 2510 sayılı İskân Kanununa göre, Türkiye’de
yerleşmek maksadıyla dışarıdan… gelmek isteyen … Türk kültürüne bağlı meskûn kimseler işbu
kanunun hükümlerine göre, Dâhiliye Vekilliğin mütalaası olmak şartıyla Sıhhat ve İçtimai
Muavenet Vekillinin emirlerle kabul olunur. Gerek Osmanlı gerek Cumhuriyet Türkiyesi’nde,
Çerkezler’e, Boşnaklar’a, Pomaklar’a, serbest vize iskânlı göçmen hakkı tanınmış; fakat Türkçe
konuşan Gagavuzlara bu hak tanınmamıştır. (Gözler 2001: 108-123).
15
Latince kökenli culture kelimesinden neşet olan ‘kültür’ manası ‘toprağın işlemesi’ anlamında
kullanmaya başlandığından Milan (1972) a göre, culture, yetiştirmek, toprağı işlemek, ekmek,
ilerlemek, şekillendirmek, zenginleştirmek gibi anlamları ifade eder) o zamanlardan bu yana
köprünün altından çok sular akmıştır. Dolayısıyla, tarih akışı içinde, toplumsal hayatın evrimsel
gelişimiyle, kelimenin anlamı değişikliklere uğramış, farklı manalarda kullanılmaya devam
etmiştir. Tek anlamlı manaya getirme girişimleri içinde, E.B. Tylor’dan öğrendiğimize göre,
kültür, bireyin toplumsal hayattan edindiği bilgi, onun inançları, hukuku, örf ve adetleri
anlamında kullanılan bir gelişimdir (Goudsblom 1980: 56; E.B. Tylor 1871’den alıntı).
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parçalayarak coğrafyamızı daraltmakla milletimizi küçültme girişimlerine izin
vermemişlerdir, parlaklığı karartılamamıştır, yüceliği düşürülememiştir, beyindeki
duygular kafalardan çıkartılamamıştır, benimsenmiş yaşam değerleri hayattan
atılamamıştır, kültür değerlerinden vazgeçilememiştir, miras alınan medeniyet
unutturulamamıştır, kalbi pisten fışkıran hisler durduralamamıştır. Aramıza çizilen
mekan açığını gönül yoluyla kapatmayı bilen bu millet 16, her çeşit hudutların üstünden
gelir, bütünü savunmakta hiçbir engeli tanımaz, sınır koyanlara boyun eğmez 17.
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Özdenören, ‘Kuyu’ romanında farklı coğrafya ve 200 asırlık zaman dilimine şu açıklığı
getirmektedir. “Biri iki tren arasında yolculuk ister, diğeri manevi dünyasında gerçekleşir.”
(2014) Dolayısıyla her ikisinin yolculukları aynıdır, biri maddi öbürü manevi yolculukta hareket
ederken aynı noktaya varırlar.
17
‘Çadırlarımız ayrı ama kalplerimiz birliktedir’ diyen Allame Muhammed İkbal’in , şiirinde ve
konferanslarından anlaşılan millet kavramının, ırki ve coğrafi olmadığı ve bu konuda görüş
belirlediği kavramlardan şu sonuca vardığı anlaşılır. Ona göre “Bireyleri gerçek bir millet yapan
hasletler duygu, görünüş, amaç ve emek bütünlüğü, ortak amaç ve ideallerde birleşme, ortak acı
ve başarıları paylaşma (N. Tozlu). Bu şairin, düşünürün, hukukçunun, felsefecinin akıllı sözleri
halkın eseri olarak kaleme alınmış, büyük bir çabayla dünyaya tanıttığını görmekteyiz. Bu gerçek
bir önceki filozoftan veya herhangi bir bilim adamının eserlerine dayanarak meydana
gelmemiştir, milletin oluşturduğu değerler üzerinde yaşanan kültür ürünüdür. Çanakkale
şehitliğini ziyaret edenler görecektir ki, Anadolu’yu bile çok görenlerin karşısına; İşkodra, Şam,
Manastır, Bağdat, Tuzla, Halep ve Prizren’den insanlar dikilmiş, milletine sahip çıkma duygusunu
şehitlikleriyle belirlemişlerdir.
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Özet: Değerler, bir toplumun üyelerince kabul edilen düşünce, davranış, amaç, ahlakî ilkelerdir. Değerler olmadan insanların manevi bakımdan gelişmesi, toplumun kalkınması söz
konusu olamaz. Özellikle bağımsızlığını yeni kazanan devletler için değerlerin önemi günler geçtikçe artmaktadır. Değerler çoğunlukla millî nitelikte olur. Bu makalede Kazakistan’ın millî değerleri bilimsel açıdan ele alınacaktır.
Anahtar Kelimeler: Kazakistan, Değer, Amaçsal Değerler, Araçsal Değerler
Nowadays National Values and Their Characteristics in Kazakhstan
Abstract: Values such as idea, behavior, aim, and moral principles are accepted by the
members of a society. Any society parted from these values is not able to flourish as well
as the spiritual perfection of a human being. The importance of the mentioned values is
increasing day by day. Especially in those countries which have just obtained their independence. Values are mostly of a national character. The article examines the national values of Kazakhstan.
Keywords: Kazakhstan. Value, Terminal Values, Instrumental Values

Giriş
SSCB’den koparılarak bağımsızlıklarını kazanma hakkına sahip olan yeni devletler için insanların kültürel ve manevi birliğini oluşturmak çok önemli siyasî vazife haline
gelmiş. Günümüzde soykırım, halkı güçle göç ettirme, asimilasyon, az milletlerin kendi
kültürlerini korumasıyla ilgili taleplerini dikkate almamanın tehlikeli ve yanlış politika
olduğu tespit edilmiştir. Toplumun kültürel birliğe ulaşması insanların bilincinde ortak
semboller, ortak değerler, eğitim ve bilimi geliştirme aracılığıyla gerçekleştirilir. Fransız
bilim adamı Charles Montesquieu, insanlar birbiriyle kardeş olduklarını hissetmek için
sosyo-kültürel birlik çatısı altında birleşmelidir demiştir. Araştırmacıya göre vatandaşlar
devletin kalkınmasına katkı sağlamak için vatanseverlik duygusunu, genel bayramları,
inanç ve âdetleri, hatta ortak dini propaganda etmek gibi faaliyetlerde bulunabilirler
(Montesquieu, 2015: 145). Bunlar ayrı görüşteki insanların bir millet haline gelmesini
mümkün kılan unsurlardır.
Milletler arası çatışmalar çoğunlukla değerler çatışmasından (dil, din, toprak vb.)
kaynaklanmaktadır. Bu tür çatışmaların kapsadığı alanı da büyüktür. Çünkü bu çatışmaya
iki ya da çok milletin temsilcileri iştirak edebilir. Aynı zamanda değerler çatışmasının
kökü derinlere uzanır. Zira değerler kültürel olgunun ürettiği bir olaydır. Öyleyse milletler arasında gerçekleşen kültürel gerilimleri 20-30 yıl içinde, hatta yarım yüzyılda tamamen yok etmek mümkün değildir. Dolayısıyla bu tür çatışmaların (Yakın Doğudaki,
Rusya’daki, Balkan Yarımadasındaki vb. savaşlar) siyasî açıdan çözülmesi çok zordur.
Hâlbuki önce “Sovyet Halkı” propagandasına inanan Bağımsız Devletler Topluluğuna
üye devletler için kültürel birlik oluşturma imkânı büyüktür. Çünkü II. Dünya Savaşı,
ABD ile rekabet, totaliter ideoloji SSCB’ye bağımlı ülkelerde “ortak kader” anlayışını
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meydana getirmiştir. Bu anlayış sayesinde Kazakistan’da yaşayan ulusların kültürel-değersel prensipleri aynı sistem üzerinde yoğunlaşmaktadır. Şimdilik Kazakistan’da değerler çatışmasının olmaması bundan dolayıdır, aynı zamanda Kazak milletinin milli özelliğindendir.
I. Değerlerin Tanımı ve Araştırılması
Değerleri iyice tanımadan Kazakistan toplumunun kültürel birliğinin oluşturulmasındaki değerler rolünü biçmek mümkün değildir. Değerler bir millet ya da bir kişi için
kıymetli, kutsal düşünceler ve inançlar kümesidir. Değerler ahlak ve edeple sıkı bir ilişki
içindedir. Bundan dolayı onlar insanları bir amaca, bir inanca birleştirici görev üstlenir.
Kimi toplumun siyasî-ekonomik istikrarının sağlanması için bütün toplum üyelerine ortak
değerlerin olması şarttır. TalcottParsons’a göre değerler, barışın, toplumsal istikrarın temelidir (Parsons, 2015: 265).
Millî değerlerin en öne çıkanı ise insanların saygı ve hürmetini kazanmaktır. Toplumun eski yaşamında söz konusu değer “cömert”, “er” olmak, ihtiyarın, kahramanın hayırduasını almak, sanatkâr olmak, doğaçlama, misafirperverlik gibi özellikler aracılığıyla
kazanılırken, şimdiki toplumda eğitim, bilimsel unvan, şehir profesyonel kültürü, belli bir
kurumda başkan veya uzman olma gibi sosyal derece ve bilimsel kaynaklar vasıtasıyla
elde edilmektedir. “İnsanların saygı ve hürmetini kazanma” değeri barış oluşturucu temel
etkendir. İnsanlar için bu değerin önemi çoğunlukla aydın toplumda artmaktadır. Kazak
millî toplumu söz konusu olurken şuna dikkat etmeliyiz ki, Kazak ülkesi eskiden manevi
kaidelere dayanan devlet kurmuştur. Bundan Kazak toplumu ülkeyi korumak için genellikle değerlere önem vermiş sonucu çıkarılabilir. Çünkü erkekler “Attan” (Hücum) sloganı atıldığı zaman “er”, “kahraman” unvanı kazanmak ya da bu unvana lâyık olmak için,
akraba ve kardeşlerinin karşısında rezil olmamak için, can ve malını Allah’a ısmarlayarak
düşmanla savaşa girerdi. Göçebe hayatı, özellikle de bozkır yaşamının amaçlarını değer
olarak tanıyan Kazaklar, XV. yüzyılın ortasında Abulhayır hanlığından bölünerek Kerey
ile Canibek sultanların kurduğu Kazak Hanlığı altında birleşmiştir. Değerler birliğinin
eşitsiz örneği sayesinde Kazak Hanlığı tahminen 5 asır boyunca uçsuz bucaksız bozkırda
kendi kurduğu devleti yönetebilmişti. Cömertliğiyle, kahramanlığıyla halkın saygısını kazanmak, ihtiyarın, pirin hayırduasını almak, Kazak gençleri hayatının dönüm noktası olarak algılanmıştır. Kazaklar kendi değerini çoğunlukla halkın iltifatını kazanmakla ölçmektedir. Yani halkın takdiri en önemli değer niteliğindedir. Böyle bir milletin gerek iç
düzeni, gerekse de millî birliği sağlam olacağı bellidir.
Millî değerleri iki gruba ayırmak mümkündür. Birinci, kimi millî değerler arasında
yer alan evrensel varlıklar. İkinci, belli bir topluma ait değerler. İlkine örneğin, aile, görev, meslek, eğitim, sağlık, bireysel başarılar, güvenlik, insaniyet, huzur ya da etkenlik,
aşk vb. değerler aittir. Adı geçen değerler millî ortamda etnik özellik kazanmaktadır. Toplumsal değerler ise, Vatan, hürriyet, dil, tarihi bellek, etnik kültür vb. İlk değerler istikrarlı; tüm dönem için büyük bir önem arz etmektedir. İkinci sıradaki değerler devletin
izlediği siyaset doğrultusuna göre değişebilir. Bunlar ideolojik yapıya bürünmüş, basit
insanın bilincine zor gelen, bu konuda donanımlı olmayı gereksinen değerlerdir. Bu tür
değerler millî semboller (bayrak, slogan, arma), eski ya da yeni efsaneler (kurt, pars, kartal, at), millî nitelikli kutsal eşyaların (beşik, dombıra, keçi ev) ideolojik imajını, önemini
ortaya çıkarmaktadır.
Millî değerlerin en büyüklerinden biri de Vatan kavramıdır. Vatanın bir kutsal
merkezi olması şarttır. Örneğin Türklerde İstanbul, Özbeklerde Buhara ve Semerkand
şehirleri, Kazaklar için Türkistan, Kazygurt, Uludağ kutsal niteliğe sahiptir. Genellikle
Kazaklar için “her tepe, her kaya kutsaldır”. Yayık nehri ve Altay arası, Kokçetav(Kuzey
Kazakistan) ve Ordabası dağı (Güney Kazakistan) Kazakların en kutsal mekânı sayılır.
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Aynı zamanda adı geçen şehir ve dağlar din ve inançla ilişki içinde bulunduğundan dolayı
çok büyük siyasî-ideolojik önem kazanmıştır. Savaş vaktinde bu kutsal toprakların düşman elinde kalması bütün millet için rezalet olarak algılanmıştır. Özellikle bu konuda
Türkistan şehrini dile getirmek yeterlidir. Kazak hanlarının söz konusu şehir için uzun
yıllar boyunca bazen kazanarak, bazen yenilgiye uğrayarak zor şartlar altında mücadele
ettiği bilinmektedir.
Milli değerlerden en büyüğü Kahramanlar sembolüdür. Askeri seferberlik sloganı
ulusun birliği için en etkili araçtır. Kahramanlık destanlarda, tarihi şecerelerde, millî
marşlarda sık sık karşımıza çıkan kahraman isimleri, onların fedakârlığı, zaferleri nice
zamanlar boyunca insanlar bilincine en büyük değer olarak damga vurmuştur.
Millî değerlerin içinde en kıymetli değerler ise manevi-edebî miraslardır. Örneğin
Kazak toplumunda Hoca Ahmet Yesevi, Edip Ahmet Yükneki, Hakîm Ata Süleyman Bakırgani, Abay Kunanbayulı ve ŞakarimKudayberdiulı vb. Kazak şairleri ve ozanlarının
hikmetleri, şiirleriönde gelen miraslardandır. Aynı zamanda kimi toplumun halk edebiyatı, millî romanları, filozof ve mühendislerinin, fen bilimleri alanı temsilcilerinin eserleri
milletin manevi-bilişsel bakımdan gelişmesinin en önemli kaynaklarıdır.
Parsons’a göre değer,“toplum tarafından standart olarak kabul edilen yaşam ihtiyaçlarıdır” (Parsons, 2015: 215). ClydeKluchhohn’a göre değerler, “tüm insan isteyen
şeyler”. Dolayısıyla değerler amaca ulaşma yolundaki eylemi, aracı ve niyeti açığa vurur.
Kluchhohn’a göre değerler ikiye ayrılır. Basit “istekler” ve sosyal “istekler”. Basit istekler bireyin kendisi için istediği şeylerdir. Sosyal erdemler ise toplum hayatının en önemli
araçlarıdır. Sosyal değerler soyut taleplerdir. Bu talepler, arzular neyin iyi, neyin kötü
olduğunu belirtir (Kluchhohn, 1959: 79).
Değerler hakkında 1960-1970 yıllarında sistematik bir biçimde değerlendirme yapan araştırmacı Raymond Williams onları üçe ayırır. Birinci, duygusal (affective) değerler, yani hayatın tadını çıkarma, tatilden, yemekten haz duyma gibi zevke ait amaçlar.
İkinci, çağrışımsal(connotative) değerler, yani dünyayı tanıma, yaşam görüşleri oluşturma, insani kaidelere saygı duyma gibi ideal amaçlar. Üçüncü olarak, zafer, başarı, üstünlük değerlerini dile getirmek mümkündür (Williams, 1958: 89). Bu üçünden sadece
son ikisi sosyal araştırma nesnesi olabilir.
Hümanistik psikoloji ekolünün temelini atan A.Maslow, ihtiyaçlar hiyerarşisinde
insanlar ihtiyacının dört biçimini ileri sürmüştür. Onlar: fizyolojik ihtiyaçlar, güvenlik
ihtiyaçları, ait olma ve sevgi ihtiyacı, saygı ihtiyacı. Fakat A. Maslow “Sadece insanın en
yüksek değerleri onun iç dünyasını zenginleştirerek gerçek mutlu eder” demiştir (Maslow, 1996: 38). Bu bakımda Maslow, “hayatta yaşanan olaylara insanlar çeşitli açıdan
bakabilirler” diye yazmıştır. Kimileri çevreye “insanseverlik” görüşle, yani kendini riske
atmaya, fedakârlığa düşkündür. Kimileri ise hayata hırsla bakar, yani başkalar üzerinde
hâkimiyetini sağlamaya çalışır.
İnsanların iç dünyasında bireysel “insanseverlik” özellikleri onların büyük amaçlara ulaşmaya çalışması sonucunda meydana gelir. Bu özellikler insanları birleştirici, uzlaştırıcı değerlere mensuptur. Şimdi küreselleşme etkisinden kaynaklanan kitlekültürünün bu değerleri yok edecek özellikleri fark edilmektedir. “İnsanseverlik” değerler çoğunlukla milletin geleneksel düşünce sisteminden bulunur. Bunun için toplum iç istikrarını sağlamlaştırmak için milli edebî- manevi miraslardan istifade etmelidir. İnsanların
sosyal yaşam derecesi gerileyerek eğitime, edebi-manevi mirası öğrenmeye olan isteği
azaldıkça iç kültürü de azalır. Bu yönden devlet önce fizyolojik ihtiyaçların asgarî miktarını hazırlamalıdır. Aynı zamanda bir ülke sınırında yaşayan bütün ulusların edebî-manevi miraslarını propaganda etmesine imkân sağlamalıdır. Her bireyin güzelliğe, “hüsn-
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ü zan”a hevesi edebiyata olan isteği ve sanata olan ilgisiyle gerçekleşmektedir. Dolayısıyla ülkenin kültürel birliğini oluşturarak barış sistemini pekiştirmek için öncelikle ülkede yaşayan insanların ortak değerler sistemini kurmak gerekir.
Değerler halk hazinesinden kaynaklanır, fakat devleti koruma, onu geliştirme
amacından siyasî kesimin düşüncesinden kaynaklanır. Devlet erkânları, tarihçiler, yazarlar vb. aydın kesimler belli bir topluma değerler teklif etmekle uğraşır. Devlet idaresi
yazarları, sanat insanlarını, sinema alanını insanlarda insanseverlik duyguları yaratmak
için kullanır. Yazar, sanatçı, sinemacı vb. sanatla ilgili alan uzmanı olmak, yani milletin
inanarak devrettiği sanatının temsilcisi olmak toplumun sözü, vicdanı, unvanı olmakla
eşittir. Düşünce yaratıcı, değerler oluşturucu insanlara halk inanır. Çünkü onlar için ünlü
eserler yazan, geniş bir çapta bilimsel bulguları icat eden, gerek spor alanında, gerekse de
sanat alanında büyük başarıları elde eden şahsiyetlerin kendi ortasından çıkması büyük
bir gurur kaynağıdır. Büyük insanların hata yapması, yanlış şeyler yapması kaçınılmazdır.
Fakat ona rağmen devlet bu tür şahsiyetlere toplumda saygı göstererek onları daima desteklemelidir. Toplumu yüksek kültüre, barışa, büyük amaçlara günümüzde sadece aydınlar ulaştırabilirler. Özellikle gerekli değerler gerilemekte olan şimdiki dönemde yaratıcı
şahsiyetlerin bilimsel-manevi kuvvetini toplum çıkarı için faydalanmak oldukça önemlidir.
Herhangi bir toplumda gerekli değerlerin kökü derinlere kadar uzanmaktadır. Bu
değerler o yerde dinin yayılmasıyla, millî geleneklerin yerleşmesiyle, halkın dış düşmanlardan korunmasıyla, büyük şahsiyetlerin manevi miraslarının derlenmesiyle uzun zamanlar boyunca oluştu. Dolayısıyla milletlerin asırlar boyunca üreten ritüelleri ve örflerini, gelenek ve göreneklerini dikkate almamak siyasî hata olabilir. Biz böyle yaparsak,
aksine halkımızın geleneksiz, manevi kökensiz kalmasına yol açarız. Dünya demokratik
devletlerinin hepsi çok milletten oluştuğundan dolayı bütün milletin edebiyatı ve sanatını
ortak hazine olarak tanımak devletin başlı ideolojisine dönüşmektedir. Bunun gibi Kazakistan’daki bütün milletin kültürünü paralel olarak geliştirmek ayrı ayrı milletleri birliğe,
bir araya getiren mühim siyasettir.
II. Kazak Toplumundaki Millî Değerler ve Özellikleri
Biz değerler hakkında onları millî bakımdan değerlendirmeye ağırlık verdik.
Çünkü değerler çoğunlukla kültürel olgu olduğundan dolayı millî kültürler çerçevesinde
yerleşmektedir. Fakat söz konusu millî değerler içeriğinde yer alan iyiliğe, barışa davet
eden kurallar evrensel değerler niteliğindedir. Çünkü erdemli insanların temel ihtiyaçları
da aynıdır. Onlar evvelâ barış, ondan sonra eğitim, bilim, hizmet, bireysel kazançlar, aile
kurmak, evlat edinmek, toplumda saygılı olmak vb. Adı geçen değerler milletçiliği milletseverliğe dönüştürerek onu ılımlı ve barış yoluna sevk eder. Fakat anavatan, dil, din,
devlet gibi millî değerler gazla siyasî renge bürünürse çok uluslu toplumda huzur uzun
sürmeyebilir. Ünlü yazar John Armstrong’un anlattığına göre kahramanlarla ilgili destanlar, efsaneler, menkıbeler, halkın büyük maksatlarına ilişkin mitler toplumun birleşmesini
sağlayan belli başlı faktörlerdendir. Hâlbuki söz konusu değerler bir milletin diğer bir
ulusa düşman gözüyle bakmasına neden olması hiç şaşıracak bir şey değildir. John Armstrong Rusların devlet ideolojisindeki bazı efsanelerin birleştirici özelliklerine dikkat çekmektedir. Bu efsanelere ait motifler Rus sınırlarını genişletme, Rus milletini Ortodoks
Hıristiyanlığının varisi sayma, Ortodoks inancını muhafaza etme vb. Dolayısıyla millî
değerler yeriyle kullanılmazsa zararlı yönleri de yok değildir.
Millî değerlerin siyasîleşmesi totaliter sistemin değerleri alt üst edilerek ideolojik
boşluk oluştuğu zaman çok tehlikelidir. 1990’lı yılların başında SSCB yıkılmasından
sonra meydana geldiği yeni devletlerde millî değerleri slogan olarak kullanma vasıtasıyla
idari görev almak, kariyer yapmak alışkanlık haline getirilmiştir. Fakat bazı ülkeler silâhlı
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çatışmalara katılarak güçlü devlet kurma fırsatını kaybetmiş oldu. Dolayısıyla millî değerlerin toplumu birleştirici fonksiyonunun yanı sıra parçalayıcı etkisinin var olduğu da
gözden kaçırılmamalıdır. Araştırmacılar L.M. Drobiceva ve T.S. Guzenkova etnik değerlerin belli başlı dört fonksiyonundan bahsetmektedir:
1. Milletin toplumsal-siyasî problemlere ilişkin hareketlerini düzenler (millî kültürü desteklemek, seçimlerde millî çıkarları ön plana çıkaran kişilerden yana oy kullanmak, savaş zamanında eline silâh tutarak sıraya dizilmek vb.)
2. Değerler millet birliğini güçlendirir (toplumun ahlakî, sembolik özelliklerini
dikkate alarak milleti bir çatı altında toplamak.)
3. Çok uluslu toplumu etnik bakımdan kategorilere ayırır (millet merkezciliği artırır).
4. İdeoloji yapmak için amaçlar verir (toplumu belli bir amaçlara ulaşmaya motive
eder) (Drobiceva, 1994: 65-66).
Dolayısıyla millî değerleri kullanmak özel bir yeteneğe gereksinim duyar. Çok
uluslu toplumdaki ilkçilik (primordialism) zihniyetteki milletler sadece kendi kültürünün
baskıya uğramayacağına şüphesiz inandığı takdirde ortak değerleri kabul etmeye açıktır.
Bu takdirde günümüzde Kazakistan’ın millî sembolleri olarak algılanan semboller (bayrak, arma, runik yazılar, Saka hayvan desenleri) onların manevi istekleriyle uyuşabilirdir.
Ülkemizde yaşayan diğer millet temsilcileri kendi hakları tanındığı zaman Kazak kültürünü, Kazak milletini demokratik, kültürel, adaletli millet olarak takdir etmektedir. Üstelik millî kültüre baskı yapıldığında çoğunlukla milletin hangi değeri (örneğin dil veya
din) hasar görürse bu değerin önemi oldukça artar. Tarihe bakıldığında, buna örnek olabilecek olayların çok olduğu görülür. Mesela Polonya II. Dünya Savaşına kadar dil için
mücadele verdi. Fakat dil sorunu çözümünü bulduktan sonra Sosyalist Polonya Cumhuriyeti dinle ilgili sorunlarla karşı karşıya geldi. Bu durum SSCB çöküşünden az önce, yani
1986 yılında meydana gelen 16 Aralık olayından da gözlemlenebilir. Ülkede ana dili
problemi gündeme gelmişken Aralık olayında hükümet başkanının Kazak milletinden tayin edilmemesi aktüel siyasî soruna dönüştü. Dolayısıyla diğer milletlerin diline, dinine,
başka da değerlerine dokunmamak millî kimliğin barışık bir şekilde oluşmasını sağlamaktadır. Sonuçta millî kimliğin temelini Kazak milletinin kültürü teşkil edebilmesi için
gelecek siyasî-kültürel süreçler dikkate alınmalıdır. Devlet tarafından bu süreçlerin sakin
bir biçimde geçmesi için ülkedeki barışın sağlanması en önemli bir şarttır. Kazak milletinin çıkarlarını gözetmek için Cumhurbaşkanı N.Nazarbayev ve devlet memurları Kazak
kültürüne özel bir saygı göstermesi lazımdır. Cumhurbaşkanı N.Nazarbayev eserleri ve
bildirilerinde de bu mesele iyice işlenmiştir.
Her ne kadar BDY’na üye bazı ülkelerde iç çatışmalar meydana gelse bile bağımsızlığını kazanan ülkelerin çoğu demokratik yola koyulmakta olup bu ülkelerde şimdi
yeni millî değerler ortaya çıkmaktadır. Onlar çevresel güvenlik, uluslar arası barış, hürriyet, demokrasi, devlet dili, inanç ve söz hürriyeti, az milletlerin haklarını tanıma, mülkiyet değerleri vb. Genel olarak bağımsızlık kazandıktan sonra dünya örgütlerinin etkisiyle
meydana gelen değerleri MiltonRokeach değerler envanterine göre iki gruba ayırmak
mümkündür. Değerler envanteri Amerikalı bilim adamı MiltonRokeach tarafından 1967
yılında geliştirilmiştir. Envanterde “amaçsal” ve “araçsal” değerler olmak üzere iki alt
boyut ve her bir boyutta 18’er değer yer almaktadır. Amaçsal değerler, yaşamın temel
amaçlarını, araçsal değerler ise, bu amaçlara ulaşmada benimsenen davranış tarzlarını
ifade etmektedir (Rokeach,1973: 79). Araçsal değerler, “geniş görüşlü olmak”, “temiz
olmak”, “bağışlayıcı-affedici olmak”, “sorumlu olmak”, “cesaretli olmak”, “bağımsızlık”, “dürüstlük”, “entellektüellik”, “hayal gücü kuvvetli olmak, “hırslı olmak”, “itaatkâr
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olmak”, “kendini kontrol edebilmek”, “kibar olmak”, “mantıklı olmak”, “muktedir olmak”, “neşeli olmak”, sevecen olmak”, “yardımsever olmak” olarak sayılabilir. Amaçsal
değerler, “aile güvenliği”, “ahiret selameti”, “barış içinde bir dünya”, “başarı hissi”, “bilgelik”, “eşitlik”, “gerçek dostluk”, “güzellikler dünyası”, “heyecanlı bir yaşam”, “iç huzur”, “kendine saygı”, “mutluluk”, “olgun sevgi”, “özgürlük”, “rahat bir yaşam”, “sosyal
onay”, “ulusal güvenlik”, “zevk” olarak sıralanmaktadır. Amaçsal değerler, ben-merkezli
veya toplum merkezli olabilir, örneğin; ahiret selameti ve iç huzur ben merkezli değerler
iken, güzellikler dünyası ve ulusal güvenlik ise toplum merkezli değerlerdir. Buna karşılık araçsal değerler, ahlâki içerikli veya yeterliliğe ilişkin olabilir; ahlâki değerlerin odak
noktası kişilerarası ilişkilerdir, zedelendiğinde ise vicdan azabı veya utanma duygusu
uyandırmaktadır. Yeterliliğe dayanan araçsal değerler ise mantıklı olmak, entelektüel olmak gibi kişinin kendisiyle ilgili özelliklerdir (Bilgin, 2003).Fakat amaçsal değerlerin
önemi çok büyüktür. Çünkü devlet tarihinin her aşamasında çeşitli değerler (toprak koruma, millî kültürü, dili geliştirme, tarihi belleği canlandırma, bağımsızlığı sağlamlaştırma, ekonomik kalkınma, siyasî inkılaplar vb.) amaçsal değerler olarak belirtilir. Fakat
temel amaçlara ulaşmak için ahlakı bozmak, insan derdini hayatın temeli yapmak olmazdır. Kazakistan’da şimdi amaçsal değerler tespit edilmektedir. KC Millî Bilim Akademisi
bünyesine bağlı Felsefe, Siyaset Bilimleri ve Din Bilimleri Enstitüsü verilerine göre Kazakistanlılar isteyen amaçsal değerler aşağıda yer almıştır. Bu değerleri içerik bakımından
araştırmacılar üçe ayırmıştır:
1) Sosyal güvenliğin sağlanması, ülkedeki barışın istikrarlığı, ailelerin yaşamda
sıkılmaması, sağlık durumunun yüksek seviyeye ulaşması, yüksek maaşlı iş yerlerinin
artması, millî birlik.
2) İnsanların hakkı ve hürriyetinin korunması, çevresel güvenlik, bireyin siyasîekonomik bakımdan bağımsızlığı.
Sonuç
Kazakistan toplumunun değerlerinin oluşumunda devlet anahtar bir rol üstlenmektedir. Devlet idaresi toplumun istediği amaçsal değerleri kısmen de olsa teyit etmektedir.
Böylece kendi tarafından araçsal değerleri de ortaya koyar. Onlar: imalâtçı-pazarlama
ekonomisi kurmak, bütün milletlerin dillerini, kültürlerini geliştirme aracılığıyla toplumsal istikrarı korumak, bir toprakta yaşayan bütün milletlerin manevi miraslarını, tarihi
belleğini geliştirmek, bireyin hürriyetini sağlamak, demokratik reformları derinleştirmek.
Enstitü araştırmacılarına göre ülkede yaşayan milletlerin arasını bozan faktörler: aşırı milletçilik ideolojisi, bürokratik sistemin kötü işlemesi, dini kaideleri yanlış anlatmak, suçların, işsizlik ve rüşvetçiliğin artması. Bunlarla mücadele de araçsal değerler arasında yer
almaktadır.
Söz konusu değerler dikkate alınırsa Kazak toplumunun temel amaçsal değerleri
aşağıdaki gibi sıralanacaktır. Öncelikle bağımsızlık. İkinci değer, devletin birliği. Toprağın, vatanın ülkede yaşayan bütün milletler için kutsallık atfetmesi, kutsal toprağın korunması. Üçüncü değer, kültür birliği, yani dil ile din, tarih ile bilim birliği. Dördüncü
değer, demokrasi sistemi, yani ülkenin siyasî-ekonomik kalkınması. Kazakistan’ın devlet
siyasetinde gösterilen amaçsal ve araçsal değerler üniversal değerlerden kaynaklanmaktadır.
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İSAQ BƏY ŞEYXZAMAN: HƏYATI VƏ DİPLOMATİK FƏALİYYƏTİ
HAQQINDA
Prof. Dr. Ədalət TAHİRZADƏ
Xülasə: Gəncədəki qədim nəsillərdən birinin nümayəndəsi, Azərbaycan Cümhuriyyətinin
(1918-1920) görkəmli dövlət xadimləri Məhəmmədbağır bəy və Nağı bəy Şeyxzamanlıların əmisi oğlu, Sorbon Universitetinin hüquq fakültəsini bitirmiş (1921) İsaq bəy Musa bəy
oğlu Şeyxzaman (1897-1941-dən sonra) Parisdə Ə.b.Topçubaşovun başçılıq etdiyi Azərbaycan Sülh Heyətində çalışıb (1919-1920). 1922-ci ildə Bakıya dönüb və az sonra Genuya
konfransında N.Nərimanovun katibi kimi iştirak edib. Moskvada və Maridə mühüm partiya
vəzifələrində işləyib, Ankarada Sovet səfirliyində diplomatik attaşe, eyni zamanda səfirliyin konsul hissəsinin müdiri olub (1925-1926). Müxtəlif şəhərlərdə aspiranturada oxuyub,
Özbəkistan, Türkmənistan və Azərbaycanda pedaqoji tədqiqatla məşğul olub. “Türkmənistanda xalq təhsilinin tarixi” adlı elmi əsər yazıb (1930). Azərbaycan Dövlət Elmi-Tədqiqat
Pedaqogika İnstitutuna rəhbərlik edib (17.06.1935-20.02.1940). 1940-cı ildə həbs edilərək
8 il iş alıb, sonrakı taleyi bilinmir.
Açar Sözlər: İsaq bəy Şeyxzaman, Azərbaycan Sülh Heyəti, Genuya konfransı, Ankarada
Sovet səfirliyi, Azərbaycan Dövlət Elmi-Tədqiqat Pedaqogika İnstitutu.
Isak Bay Sheykhzaman: About His Life and Diplomatic Activity
Abstract: Isak bay Musa bay oghlu Sheykhzaman, who had graduated the Department of
Law of Sorbon University (1921), the represantator of ancient family in Ganja, the cousin
of Muhammadbaghir bay and Naghi bay Sheikhzamanli, the famous statesmen of Azerbaijan Republic (19181-1920), had worked (1897- after 1941) at the Peace Crew of Azerbaijan
which was lead by A.b.Topchubashov in Paris (1919-1920). He returned back to Baku on
1922 and began to work as a secretary of N.Narimanov at Genoa conference. He fulfilled
an important party jobs in Moscow and Mary, was an attaché at the Soviet Embassy in
Ankara even was a head of Council part of Embassy (1925-1926). He studied at PhD in
different cities and had a pedagogical researches in Uzbekistan, Turkmenistan, and Azerbaijan. He wrote a scientific book named “Türkmənistanda xalq təhsilinin tarixi” (“The
history of people study in Turkmenistan”) (1930). He had lead the Azerbaijan State Scientific-Research Pedagogical Institute (17.06.1935-20.02.1940). He was arrested for 8 years
on 1940 and have no information about his latter life.
Keywords: Isak bay Sheykhzaman, Peace Crew of Azerbaijan, Genoa conference, the Soviet
Embassy in Ankara, Azerbaijan State Scientific-Research Pedagogical Institute.

Giriş
Diplomatiya və pedaqogika kimi iki müxtəlif sahədə çalışmış görkəmli azərbaycanlı alim İsaq bəy Şeyxzaman Azərbaycanda, demək olar ki, heç tanınmır, çünki
haqqında indiyədək heç bir araşdırma aparılmayıb. Yalnız biz Azərbaycan Cümhuriyyəti
(1918-1920) hökumətinin 1920-ci ildə Avropaya oxumağa göndərdiyi tələbələr içərisində
ilk dəfə olaraq ondan ötəri söz açmışıq (Tahirzadə və başqaları, 2016: 1054). Bu, İsaq bəy
haqqında indiyədək ortaya qoyulmuş yeganə ayrıca qeydlərdir.
Bu məruzədə biz özəlliklə AR Dövlət Arxivində (ARDA), AR Tarix Arxivində
(ARTA), AR Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti Arxivində (ARDTXA), AR Prezidenti İşlər
İdarəsinin Siyasi Sənədlər Arxivində (ARPİİSSA) saxlanılan sənədlərdən yararlanmaqla
İ.b.Şeyxzamanın həyatı və diplomatik fəaliyyəti haqqında tarixi baxımdan dəyərli bilgiləri ortaya qoymağa çalışmışıq.
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I. Həyatı
1. Soyadı
İsaq bəyin soyadı türkcə, rusca və fransızca sənədlərdə müxtəlif şəkillərdə
göstərilib. Türkcə 1921-ci ilədək ərəb əlifbasında yazılmış soyadını həm “Şeyxzamanov”,
həm də “Şıxzamanov” oxumaq mümkündür, ona görə də bu soyad rus dilinə çevrilərkən
həm «Шейхзаманов», həm də «Шихзаманов» kimi yazılıb. 1921-ci ildən o, soyadındakı
ruslara məxsus -ov sonluğunu ataraq “Şeyxzaman” yazıb (bəzi bəlgələrdə “Şıxzaman” da
var). Qarışıqlıq yaranmasın deyə biz bu məruzədə hər bəlgədəki yazılışı olduğu kimi
saxlamışıq.
2. Ailəsi-Uşaqlığı
AR DTX Arxivində saxlanılan PR-39975 şifrəli istintaq sənədinin 16 fevral 1940cı il tarixli məhbus anketində İsaq Şeyxzaman haqqında bu qısa bilgilər qeyd olunub:
Şıxzaman İsaq Musa oğlu – 1897-ci ildə Qasım İsmayılov rayonunun1 Saro[v] kəndində
doğulub; Bakıda Qırmızı Əsgər küçəsi2 29-da yaşayır; dosent, pedaqoji elmlər namizədi;
Azərbaycan Dövlət Elmi-Tədqiqat Məktəblər İnstitutunun direktoru; atası 1933-cü ildə,
anası 1899-cu ildə ölüb; arvadı Frida Aleksandrovna Kin, 20 yaş, pedaqoji məktəbdə
oxuyur; oğlu Şeyxzamanov Jan İsaq oğlu, 27 yaş; qızı Leyla İsaq qızı, 5 yaş (ARDTXA:
4-5).
Şeyxzamanovlar Gəncənin ən qədim və ad-sanlı nəsillərindən biridir. Atası Musa
bəy ticarətçi, torpaq sahibi və başqa Şıxzamanovlarla birlikdə Gəncədəki “İmamzadə” ocağının
yiyəsi idi. Onun Sarov kəndində 1920-ci ilədək qaynı Usubla ortaqlı bir dükanı vardı. 1900cü illərin başlanğıcında kənddən Gəncəyə köçüb və orada qardaşı Məşədi Abdulla ilə ortaqlı, sonra isə özünə ayrıca dükan açıb. Anasının kimliyi haqqında bilgi yoxdur. Bir qardaşı
olub – Cabbar Şeyxzamanov. Gəncədə yaşayıb. Ana tərəfdən Ağaməhəmməd və Usub adlı
dayıları olub. Bir xalası qızı var – Səkinə” (ARDTXA: 13-20a).
“ÇK” zindanında 13 mart 1940-cı il dindirməsində deyib ki, ağ mühacirətdə olan
qohumlarım bunlardır: 1) Nağı bəy Şıxzamanov, Türkiyədədir. O, mənim atamın ögey
əmisi oğludur. 2) İsgəndər bəy Kərbəlayı Qəmbər oğlu Şıxzamanov. O, uzaq qohumumdur, ancaq necə qohum olduğunu bilmirəm (ARDTXA: 57).
İsaq bəy Türkiyədə Nağı bəylə şəxsən görüşüb. 25 mart 1940-cı il dindirməsində
müstəntiqə söyləyib:
“1922-ci il fevralın sonunda mən Parisdən Bakıya qayıdarkən N.Nərimanovun təklifi
ilə Genuya konfransında iştirak üçün həmin şəhərə getdim. Getdiyim paroxod Trabzon qarşısında dayandı. Öyrənmişdim ki, Müsavat əks-kəşfiyyatının keçmiş rəisi Şıxzamanov Nağı bəy
1
2

İndiki Goranboy rayonu.
İndiki Şıxəli Qurbanov küçəsi.
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Trabzonda yaşayır (bunu Nağı bəyin qardaşı İsrafildən Kirovabadda3 öyrənmişdim). Hansısa
tanış vasitəsilə Nağı bəy Şıxzamanova kağız yazıb göndərdim ki, mənimlə görüşsün. Nağı bəy
qayıqda Türk polisinin müşayiəti ilə paroxoda yaxınlaşdı. Mən paroxoddan qayığa endim və
söhbətimiz cəmisi 5-6 dəqiqə çəkdi, çünki polis daim tələsdirir və qayığın getməsini tələb
edirdi. Söhbətimizin təxmini məzmunu belədir: Nağı bəy dedi ki, ümumən o, kommunizmin
əleyhinə deyil, ancaq çoxlu kommunistlərin əleyhinədir; o kommunistlərin ki sinələri açılsa
orada xaç görünəcək və belə kommunistlər kommunizm deyil, qırmızı imperializm tərəfdarlarıdır. Sonra o, məndən soruşdu ki, Nərimanov paroxoddadırmı və onunla görüşmək istəyir”
(ARDTXA: 81-82).

3. İlk Təhsili-Evliliyi
İsaq bəy Gəncə şəhərində gimnaziyanın 6 sinfini bitirib, 7-ci sinifdən çıxıb.
Məktəbi yarımçıq qoymasının səbəbi haqqında bildirib ki, iki yaşımda anamı itirmişəm
və atam yenidən evlənib. Bundan sonra ailədə dözülməz şərait yaranıb. Belə ki, mən və
bacım ögey anamın uşaqlarını saxlamışıq. Oxumayım deyə hələ 7-ci sinifdə olduğum zaman məni evləndiriblər və mən bu şəraitdə yaşamaq istəmədim (ARDTXA: 13).
Saşa bəy Mirzəyevin Bəyim adlı qızını sevsə də İsaq bəyin onunla evlənmək niyyəti olmayıb, ancaq zorla evləndirildikdən sonra bununla barışmayıb, bu ailədə yaşamaq
istəməyib və yoldaşını da götürərək 1911-ci ildə Parisə yola düşüb. Ancaq Bəyim onun
yeganə həyat yoldaşı deyil. Müstəntiqə bildirib ki, “qeydə alınmış cəmi 4 arvadım olub”
(ARDTXA: 74).
Bəyimdən olan və Parisdə doğulmuş oğlu radist Jan Şeyxzamanov akademik
S.N.Vernovun (1910-1982) rəhbərliyi altında 1937-ci ildə Sakit okeana göndərilmiş çox
önəmli elmi ekspedisiyanın 4 üzvündən biri olub (Григоров, 2010: 184, 186, 189, 190;
Иванова, 2010: 161). İsaq Şeyxzaman 9.XI.1938-də bu haqda yazır:
“İlk arvadımdan olan 23 yaşlı oğlum Sovet hökumətinin və SSRİ Elmlər
Akademiyasının göndərişi ilə üç yoldaşla birgə onlara məxsusi olaraq verilmiş “Serqo”
paroxodunda aerosferdə kosmik şüaları öyrənmək üçün ekvatora gedib. Oğlum Afrikada
ekvatordan Kamçatkayadək və geriyə iki reys edib. “Pravda” qəzetində 17.X, 19.XI.37
tarixdə və “İzvestiya”da bu haqda “Sovet ekspedisiyası ekvatorda” başlığı altında yazılıb.
Mənim oğlum SSRİ-də ən yaxşı radistdir, Moskvada işləyir və onunla ən gözəl
münasibətdəyəm” (ARPİİSSA: 20-21).

4. Parisə Getməsi
Fransaya arvadı ilə gedən İsaq bəyə 1914-15-ci ilədək atası bir az kömək edib,
ancaq Paris kimi bahalı bir yerdə yaşayış üçün bu yardım yetərsizdi. Hamballıq etməyə
məcbur olan İsaq səhərlər Hallesə (yeyiləcək şeylər satılan bazara bənzər yerdir) gedir,
alıcıların ərzağını evlərinə aparır, ya da sakinlərin bir evdən başqa evə keçdiyi zaman
xüsusi dükanlardan aldığı şeyləri balaca əl arabaları ilə daşıyırdı. Bu arabaları “Maison
de mangement” adlanan yerdə icarəyə verirdilər. Arvadı Bəyim isə bu vaxt özəl evlərdə
yuma işləri ilə məşğul olurdu. 1917-ci ilin sonunda İsaq bəy Parisdə Qrand Operanın arxa
hissəsinin qarşısında yerləşən rus Ticarət-Sənaye Bankında ayda cəmi 200 frank maaşla
hesabdar köməkçisi vəzifəsində işləyib.
5. Tələbəliyi
İsaq bəy Şeyxzamanov Parisə gəlməsindən az sonra – 1911/12-ci dərs ilində Sorbon Universitetinə girib (ARDTXA: 57). Bir il fəlsəfə bölməsində oxuyub. Növbəti
1912/13-cü dərs ilində hüquq fakültəsinə dəyişilib və oranı 1921-ci ildə bitirib
(ARDTXA: 58).
1919-cu ildə Azərbaycan Cümhuriyyətinin Sülh Nümayəndə Heyəti Əlmərdan
bəy Topçubaşovun başçılığı ilə Parisə Versal sülh konfransına gələrkən ehtiyac içində
3

İndiki Gəncədə.
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yaşayan İsaq bəy iş üçün bu doğma quruma müraciət edib. Bu vaxt o, fransız kommunist
partiyasının və sosialistlərin “3-cü İnternasional Komitəsi”nin üzvü idi. Ancaq bəyliyinə
görə və atasının əmisi oğlu, Müsavat hökuməti əks-kəşfiyyatının rəisi Məhəmmədbağır
bəy Şıxzamanovun təqdimatına ilə o, Sülh Heyətinə ayda 500 frank maaşla işə götürülüb
(ARDTXA: 80). Onu Heyətin üzvü Əkbər ağa Şeyxülislamova (1891-1961) köməkçi
təyin ediblər.
Avropaya dövlət təqaüdü ilə oxuyacaq tələbələrin göndərilməsindən xəbər tutan
kimi Azərbaycan Cümhuriyyəti hökumətinin sədri N.b.Yusifbəyliyə, eləcə də
Məhəmmədbağır bəy Şıxzamana məktub yazaraq təqaüdçülər siyahısına salınmağını xahiş edib (ARDTXA: 81). Ancaq həmin vaxt hökumət artıq tələbələri əcnəbi dövlətlərə
yola salmağa hazırlaşırdı. Hər halda, məktubları nəticəsiz qalmayıb. AC xalq maarif naziri 14 dekabr 1919-cu ildə AC Nazirlər Şurası sədrinə onunla bağlı yazırdı ki, Şeyxzamanovun ərizəsi gec daxil olduğuna görə dövlət təqaüdünü bölüşdürən komissiya artıq
bölüşdürülmüş 100 təqaüddən birini ona verməyi mümkün saymayıb, ancaq ərizəçinin
müstəsna durumuna görə və Topçubaşovun özəl vəsatətinə uyğun olaraq Komissiya
hökumətdən xahiş edir ki, onun oxumasının xərclərini hökumət hər hansı qaynaq hesabına öz üzərinə götürsün (ARDA: 79-79a).
İsaq bəy Şıxzamanov bu məktubdan 10 gün sonra – 24 dekabr 1919-cu ildə xalq
maarif nazirinə Parisdən bunları yazıb:
“Sizə ərizə verməklə və onu Sülh Heyətinin üzvü cənab [Məhəmmədhəsən] Hacınski ilə göndərməklə şərəfləndim. Həmin ərizədə, cənab nazir, Sizdən məni ali təhsillərini
başa çatdırmaq üçün xaricə göndərilmiş tələbələr sırasına daxil etməyinizi xahiş etmişdim.
Oraya hüquq fakültəsinin verdiyi, sonuncu kursda olduğumu və universiteti tam bitirmək
üçün sonuncu dərs ilimin qaldığını təsdiqləyən şəhadətnamə də əlavə edilmişdi. Sonuncu
imtahanımı 1920-ci ilin iyulunda verməliyəm.
Parisdə Sülh Heyətimizdə xidmət etdiyimi və bütün vaxtımın buna getdiyini nəzərə
alaraq, cənab nazir, Sizdən acizanə xahiş edirəm ki, bir dərs ili üçün, yəni gələn il iyulun
sonunadək, eləcə də Vətənə qayıtmaqdan ötrü mənə təqaüd verilməsi haqqında sərəncam
verəsiniz. Bütün bir ili itirməyim deyə Sizdən xahiş edirəm ki, həmin təqaüdü bugünlərdə
buraya – Parisə qayıdacaq kuryerimizlə göndərəsiniz.
Evliyəm, bir uşağım var...
Böyük hörmətlə (İ.b.Şıxzamanov imzası).
Ünvanım: çatdırmaq üçün Sülh Heyətinin adına yazmalı: Mr. Chikhzamanof, 42
rue Broca, Paris” (ARDA: 80-81).

Bu məktublar onun dövlət təqaüdü almasını təmin edib. Ancaq iş burasındadır ki,
bütün tələbələrə təqaüd AC Xalq Maarif Nəzarəti (Nazirliyi) xətti ilə verilsə də İsaq bəy
Şeyxzamanova onu Xariciyyə Nəzarəti verib və hətta sovet hakimiyyəti dönəmində də o,
ASSR Xarici İşlər Komissarlığının təqaüdçüsü olub (ARDA: 76a).
Cümhuriyyət hökumətinin qayğısından ruhlanaraq artıq özünü çox inamlı hiss
edən tələbə İsaq bəy maarif nazirinə 27 mart 1920-ci ildə Parisdən artıq tam yeni məzmunlu bir ərizə-məktub yollayıb:
“Sizə bildirməklə şərəflənirəm ki, öz ölkəmizdə hüquq fakültəsinin açılmasını öyrənərək Sizdən bunları xahiş edirəm. Mən yayda hüquq fakültəsini “Licence” – lisensiat,
yaxud hüquq elmləri doktorluğuna namizəd rütbəsi ilə bitirəcəyəm, yəni bu imtahan mənə
doktorant imtahanı vermək və dissertasiya müdafiə etmək hüququ verir. Mən Azərbaycana
gəldiyim zaman Bakı [Dövlət Universitetinin] hüquq fakültəsində dərs demək istəyirəm.
Mən universitetdə başlıca olaraq ümumi və xüsusi beynəlmiləl hüquqa, müstəmləkə qanunvericiliyinə (başlıca olaraq müsəlman xalqşünaslığına, yəni Avropa dövlətlərinə münasibətdə bütün müstəmləkələrin siyasi durumuna və əsasən Mərakeş, Tunis, Əlcəzair, Misir,
Sudan, Ərəbistan, Hindistan, eləcə də Türkiyə və İranın daxili qanunvericiliyinə) diqqət
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yetirmişəm. Siyasi, iqtisadı və maliyyə qanunvericiliyini (Legislation Financiere) öyrənmişəm. Buna görə də fakültəni bitirincə Paris Universitetində qalmaq və bir neçə ay bu
elmlərlə (Beynəlmiləl hüquq, Müsəlman qanunvericiliyi, Maliyyə qanunvericiliyi və Siyasi iqtisad) məşğul olmaq istəyirəm. Bundan ötrü, cənab nazir, xahiş edirəm ki, mənim
təqaüdümün (1920-ci ilin yanvarından 1 sentyabrınadək təyin edilib) vaxtını gələn, yəni
1921-ci ilin iyun ayınadək uzadasınız. Ancaq mən Azərbaycana vaxtından öncə dönməyi
fikirləşirəm. Düşünürəm ki, Azərbaycanın mədəniləşməsi üçün bizim universitetdə milli
professorların olmasının çox böyük əhəmiyyəti var. Güman edirəm ki, mənim xahişim qızğın müdafiə ediləcək.
Böyük hörmətlə (İ.Şıxzamanov imzası).
Şəxsi ünvanım: Paris, 42 rue Broca, Chikhzamanof.
P.S. Buraya universitetin mənə təqdim etdiyi4, Baccalauréat en Droit (hərfi mənada
rus universitetlərinin “namizəd”inə uyğun gəlir) adlanan, sonuncudan qabaqkı imtahanı
verməyim haqqında şəhadətnaməni də əlavə edirəm” (ARDA: 77-77a).

Ancaq Azərbaycan Cümhuriyyəti 1920-ci ilin 28 aprelində devrildiyinə görə
Şıxzamanovun bu istəyi çin olmadı…
Onun tələbə dolanışığının bundan sonra necə keçdiyini Parisdə Ceyhun bəy Hacıbəyliyə yazdığı məktublar əyani şəkildə göstərir. Həmin məktublardan 2 ruscasını ana dilimizə çevirərək təqdim edirik.
4 iyun 1921-ci il tarixli birinci məktubunda oxuyuruq:
“Çox hörmətli Ceyhun bəy. Bununla Sizdən Heyətin5 iclasından qabaq məni müdafiə etməyinizi xahiş edirəm.
Siz bilirsiniz ki, Heyət apreldə mənim keçmiş mənzil borclarımı ödəməkdən ötrü
500 frank verib. Ancaq mənim borcum 500 frank yox, 2.500 frankdır və düşündüm ki, bir
dəfə pul keçirərək bununla cari ilin iyulunadək yaşamaq hüququ əldə edərəm və iyun ayında
imtahanlarımı verdikdən sonra öz mebelimi ev yiyəsinə yerdə qalan borcumun əvəzinə buraxaraq Vətənə gedərəm, qalan borcları ödəməli olmaram. İmtahanları iyunda verməyi və
iyunda da getməyi düşünürdüm, ancaq təəssüf ki, imtahanlar artıq 22 iyuna nəzərdə tutulub. Məni isə 20-sindən tez çağırmayacaqlar. Deməli, mən yenidən 500 frank ödəməli olacağam.
Bu ayın 9-dək pul verməsəm məni mənzildən bayıra atacaqlar. Bəs onda imtahanlarım necə olacaq? Onda, şübhəsiz ki, onları verə bilməyəcəyəm və küçədə qalacağam, ya
da 500-dən daha çox xərcləmək lazım gələcək ki, 3 nəfər6 restorana gedə bilsin və yaşasın.
Birincisi, cari ayın 9-dək 500 frankı almasam imtahanlarım batacaq və küçədə
qalacağam. İkincisi, imtahanlarım bu ayın 20-sindən sonra başladığına görə və mənə isə
pul bu ayın 20-sinədək verildiyinə, yəni 700 frank əvəzinə 500 frank verildiyinə görə və
həm də arvadım türmədə 300 franka yaxın borc etdiyinə görə mən hər ay Abbas bəydən7
150 frank avans almışam (ayın başında qaytarmışam) və bunu Polşa təqaüdü ilə etmişəm.
Deməli, mən iyuna görə cəmisi 350 frank almışam və bu 350 frankla mən iyulun sonunadək yaşamalı və hələ iyul ayı üçün də mənzilə görə 200 frank ödəməliyəm. Onda da
mənim 190 frankım qalacaq. Bu pulla yaşamaq olarmı?
Sizdən və Heyətdən mənə vətənə gedişimədək son dəfə yardım göstərməyinizi xahiş
edirəm. Heyətdən mənə 500 frank keçmişə görə və 200 frank indiyə görə verməsini xahiş
edirəm. Bu 700 frankı bu ayın 9-dək alsam imtahanları verə və vətənə gedə bilərəm.
Düşünürəm ki, Heyət mənim təhsilimi yarımçıq qoymayacaq.
Tam ehtiramla, Sizin (Şeyxzamanovun imzası).
P.S. Azərbaycandan bəzi məlumatlar alaraq gedişimdən qabaq Sizinlə xeyli söhbət
etməliyəm. Bu məlumatlar Sizi maraqlandıra bilər” (ARDƏİA: 1-2).

4
5
6
7

Paris Universiteti bu sənədi 23 mart 1920-ci ildə verib [bax: ARDA: 78].
Parisdəki Azərbaycan Sülh Heyəti nəzərdə tutulur.
Özü, yoldaşı Bəyim və oğlu Jan nəzərdə tutulur.
Abbas bəy Atamalıbəyov nəzərdə tutulur.
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Şeyxzamanov 4 oktyabr 1921-ci ildə isə Hacıbəyliyə bu məzmunda məktub yazıb:
“Çox hörmətli Ceyhun bəy.
Sizə səmim-qəlbdən təşəkkür edirəm, çünki Abbas bəydən 400 frank aldım; onlardan 200 frankını ona Siz vermisiniz və qalanını da Əkbər ağa8 verib. Pulları alınca...,
şübhəsiz, ən bədayaqda Axundov9 gələndə mən böyük minnətdarlıqla bu 200 frankı və eləcə
də türmədə olduğum zaman arvadıma verdiyiniz 100 frankı (buna görə də Sizə səmimi
təşəkkürümü bildirirəm) qaytaracağam. Gördüyünüz kimi, Əlimərdan bəy mənə kömək
etmədi, çünki dünən yalnız 400 frank aldım...
Dərin ehtiramla Sizə sədaqətli qalan (Şeyxzamanovun imzası)” (ARDƏİA: 3).

Ceyhun bəyə göndərdiyi tarixsiz, ancaq 7 fevral 1922-ci ildən öncə yazdığı rusca
bir qeydində oxuyuruq ki, məni indi “Sante” türməsinə aparacaqlar. Mənə vəkil lazımdır,
bazar ertəsi – 7 fevralda məhkəməm olacaq (ARDƏİA: 5a).
Məhkəmə məsələsinə aydınlıq gətirək. Parisdə İsaq bəy Şeyxzaman Fransa Kommunist Partiyasından olan Şarl Rappoportla yaxın ünsiyyət qurub. Şarlın yoldaşı tez-tez
İsaq bəyin xəstə arvadına baş çəkib. Bir-birlərinə gediş-gəlişləri varmış (ARDTXA: 63).
1919-cu ildə İsaq bəyə Fransadan sürgün edilməyi haqqında xəbərdarlıq edilib.
Fransanı tərk etməyə hazırlaşmaq üçün ona 5 gün vaxt verilib. Bu müddətdən istifadə
edərək o, fransız kommunistlərinin orqanı olan “Humanite” qəzetinin redaktoru Marsel
Kaşenə,10 Şarl Rappoporta11 və kommunist vəkil Oskar Bloka müraciət edib və onlar “İnsan və Vətəndaş Hüquqları Liqası”nın yardımı ilə sürgün müddətini uzada biliblər. Bu
müddətdə o, pasport əvəzinə daxili işlər naziri Pamın12 imzaladığı sürgün haqqında sənədi
gəzdirib. Bu sənədlə o, hər həftə polisə görünməli və qeydə alınmalı idi. 1921-ci ildə
polisə gedərək vaxtında qeydə düşmədiyinə və qaydanı pozduğuma görə həbs olunub və
1922-ci ilin 7 fevralındakı məhkəmənin hökmü ilə Fransadan artıq qəti şəkildə sürgün
edilib (ARDTXA: 17).
6. Bakıya Gəlişi-Moskva və Ankarada
1922-ci ilin fevralında Fransadan sürgün edilmiş İ.b.Şeyxzaman Bakıya dönüb və
bir neçə gündən sonra buraya çatıb. Azərb. KP MK-da Kirovla və Xalq Komissarları
Şurasında (XKŞ) Nərimanovla razılaşmaya əsasən Genuya konfransına getmək üçün tapşırıq
alıb. Ona XKŞ-dan əməkhaqqı da verilib. Söhbətdən bir qədər sonra – mart ayında
Genuyaya yola düşüb. İtaliyada – Genuyada təxminən yarım ay qalandan sonra Berlinə gedib
və orada 7 ay yaşayıb. Beləliklə, o, 1922-ci ilin martından oktyabrınadək Genuya konfransı ilə
bağlı ekspert kimi fəaliyyət göstərib. Həmin ilin noyabrında Moskvadan keçməklə Bakıya
qayıdıb. Burada AK(b)P MK katibi E.Xanbudaqovla görüşüb. Onun göstərişi ilə Şeyxzamana Qubanov Sahilində13 mənzil verilib (ARDTXA: 125).
Bakıda öncə AK(b)P BK-da təbliğat-təşviqat şöbəsi müdirinin müavini, eyni zamanda Azərbaycan Xalq Maarif Komissarlığında (XMK) Baş Siyasi Maarif İdarəsi sədrinin müavini təyin edilib (noyabr 1922-mart 1923).
1923-cü ilin martında XMK onu Moskvaya Ümumittifaq Savadsızlığı Ləğvetmə
Komitəsinin I qurultayına göndərib. Moskvada Kominternin fransız bölməsində RK(b)Pyə keçmək istədiyini bildirib. Fransız bölməsi sənədlərini yoxladıqdan, Fransa KP MK-

Əkbər ağa Şeyxülislamov nəzərdə tutulur.
Çox güman ki, həkim Bəhram bəy Axundov nəzərdə tutulur.
10 Marsel Kaşen (1869-1958).
11 Şarl Rappoport (1865-1941).
12 Jül Pam 16 noyabr 1917-ci ildən 20 yanvar 1920-ci ilədək nazir işləyib.
13 İndiki Neftçilər prospektində.
8
9

243
Prof. Dr. Ədalət TAHİRZADƏ

dan da dəqiqləşdirdikdən sonra qardaş kompartiyaların üzvlərinin köçürülməsi üzrə komissiya qarşısında RK(b)P MK-ya keçməsi haqqında məsələ qaldırıb.14 RK(b)P-yə girdikdən sonra işləmək üçün Moskvada qalmağı MK-dan xahiş edib. Bakıdan isə Kirov belə
teleqram göndərib: “Təcili gəlməyi və gəliş gününü müəyyənləşdirməyinizi təklif edirəm”.
Ancaq bu teleqrama RK(b)P MK katibi Molotovun cavabı mənfi olub: “Yol. Şeyxzamanı
Bakıya göndərə bilmərik, çünki o, daimi iş üçün Moskvada qalır” (ARDTXA: 18a-19).
Şeyxzaman Moskvada öncə Stalin adına Şərq Əməkçiləri Kommunist Universitetində tədris hissə müdiri təyin edilib (mart-sentyabr 1923), sonra bu şəhərin Xamovniçi rayon partiya komitəsinə baza katibi keçirilib (sentyabr 1923-dekabr 1924). Bir müddət burada çalışdıqdan sonra həmin rayon soveti qərar çıxarıb: “Partiyanın işinin xeyrinə yol.
Şeyxzaman Azərbaycana işə keçirilsin”. O isə Azərbaycana gəlmək istəməyib və Moskvada
RK(b)P MK-nın sərəncamında qalıb. Çox keçmədən partiya onu SSRİ Xalq Xarici İşlər
Komissarlığı (XXİK) vasitəsilə Ankaraya Sovet səfirliyinin diplomatik attaşesi göndərib
(dekabr 1924-fevral 1926) (ARDTXA: 19; ARPİİSSA: 6).
7. Özbəkistan, Türkmənistan, Mari və yenidən Türkmənistan
ÜK(b)P MK Şeyxzamanı Ankaradan Səmərqəndə göndərib. Burada o, Xalq Ticarət Komissarlığı Kollegiyasının üzvü təyin edilib (aprel-noyabr 1926). Özbəkistandan
Moskvaya – ÜK(b)P-nın sərəncamına gedib. Dekabrda partiya onu Türkmənistana yollayıb. Aşqabadda Dövlət Elmi Şurası (DEŞ) sədrinin müavini işləyib. DEŞ tezliklə ləğv
edilib, sonra İsaq bəyin təşəbbüsü ilə Türkmənistan Mədəniyyəti İnstitutu yaradılıb və o
Rəyasət Heyətinin üzvü və diyarşünaslıq mərkəzi bürosunun sədri təyin edilib. 1929-cu
ilin iyun ayınadək Aşqabadda qalıb. Türkmənistan KP MK və XMK onu Moskvaya aspiranturaya göndəriblər. 1929-cu ilin iyulunda Moskvada Elmi-Pedaqogika İnstitutunda
aspiranturaya girmək üçün elmi iş istəyiblər və yenidən Aşqabada qayıtmalı olub. 1930cu ilin sentyabrınadək Türkmənistanda xalq təhsilinin tarixi” adlı əsər yazıb (5 ç.v.), sentyabrda Moskvaya qayıdıb, Elmi-Pedaqogika İnstitutunun aspiranturasına qəbul edilib.
Həmin institut ləğv edildikdə Proqram-Metodika İnstitutuna keçib. Daha sonra aspirantura təhsilini Xalq Təhsilinin Planlaşdırılması və Təşkili İnstitutunda və Qazan Tatar Pedaqogika İnstitutunun davam etdirərək aspiranturanı pedaqogika nəzəriyyəsi və tarixi
ixtisası üzrə başa vurub (fevral 1933). 1933-cü ilin martından oktyabrınadək YoşkarOlada ÜK(b)P Mari Vilayət Komitəsi ali məktəb katibləri şöbəsinin müdiri və Pedaqoji
İnstitutda kafedra müdiri işləyib. Maridən 1933-cü ilin noyabrında yenidən Aşqabada keçib və orada 1935-ci ilin aprelinədək Elmi-Tədqiqat Pedagika İnstitutunun direktoru və
Pedaqoji İnstitutda kafedra müdiri işləyib (ARDTXA: 19a-20: ARPİİSSA: 6, 17-17a).
Şeyxzaman peraqoji elmlər namizədi, dosent idi (ARPİİSSA: 17)
8. Bakıda Pedaqoji İşi
Aşqabaddan 1935-ci ilin fevralında Bakıya gələn Şeyxzaman mart ayında Azərbaycan Elmi-Tədqiqat İnstitutu İdarəsinin rəisi təyin edilib. 1935-ci ilin iyununda Azərbaycan Dövlət Elmi-Tədqiqat Pedaqogika (sonrakı: Məktəblər) İnstitutuna direktor təyin
edilib və 1940-cı ildəki həbsinədək orada direktor işləyib.15
ARPİİSSA-də Şeyxzamanın adı çəkilən institutda direktor işlədiyi dönəmə aid
sənədlər var. Onların çoxu Moskvadakı başabəla keçmiş arvadı M.Yelizarovanın
M.Bağırova və başqalarına yazdığı şikayət məktubları ilə bağlıdır. Burada ən önəmli
Şeyxzaman bundan sonra – 1923-cü ildə RK(b)P-nin üzvü olub.
Həmin institutun tarixinə həsr edilmiş kitabda İ.Şeyxzamanın orada 17.06.1935-ci ildən
08.08.1936-cı ilədək direktor, 22.08.1936-cı ildən 17.08.1938-ci ilədək direktor müavini,
17.06.1938-ci ildən 20.02.1940-cı ilədək yenə direktor işlədiyi göstərilib [bax: Azərbaycan ElmiTədqiqat Pedaqoji Elmlər İnstitutu, 1982: 165, 166].
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sənəd Şeyxzamanın makinada yazdıraraq imzaladığı geniş tərcümeyi-halıdır (ARPİİSSA:
12-16).
AR Dövlət Arxivində də Pedaqogika İnstitutunun direktoru İ.Şeyxzamanla bağlı
sənədlər mövcuddur (ARDA: 4, 8, 9 23, 25, 35, 55, 71, 82, 88, 94). Bu bəlgələr ümumən
Azərbaycan pedaqogika tarixini öyrənmək baxımından çox maraqlıdır.
9. Məhbəsdə
İsaq Şeyxzamanı Azərb. Xalq Daxili İşlər Komissarlığı (XDİK) 15 fevral 1940-cı
ildə həbs edib. 18 fevral 1940-cı il dindirməsində öz əli ilə geniş – 16 səhifəlik tərcümeyihalını yazıb (ARDTXA: 3-20a). SSRİ XDİK Özəl Müşavirəsi 25 yanvar 1941-ci ildə
İ.M.Şeyxzamanı 8 illiyə islah-əmək düşərgələrinə məhkum edib (ARDTXA: 224).
Bundan sonra başına nə gəldiyi bilinmir.
II. DİPLOMATİK FƏALİYYƏTİ
1. Parisdə Topçubaşovun Yanında
Azərbaycan Sülh Heyətində Əkbər ağa Şeyxülislamovun köməkçisi işləyən
Şeyxzamanov buradakı xidmətlərinin önəmini müstəntiq qarşısında “öldürmək” üçün onları ən əhəmiyyətsiz texniki iş səviyyəsinə endirir, “Şeyxülislamovun yanında xırda
texniki işçi kimi çalışmışam, möhürlənmiş konvertləri daşımışam, Heyətdə heç bir siyasi
rol oynamamışam, heç bir sirrə bələd olmamışam” deyir. Ancaq az sonra özü də bilmədən
ağzından qaçırır ki, Heyətin protokollarının üzünü köçürməyi də ona etibar ediblərmiş
(ARDTXA: 81). Onun gördüyü “əhəmiyyətsiz” işlərdən biri Azərbaycan coğrafi
xəritələrinin nəşrinə kömək etməkdir. O dönəmdə bu işin əhəmiyyəti Azərbaycanın təbliğatı baxımından olduqca yüksək idi.
İstintaqda boynuna aldığına görə, onun başlıca “cinayətlər”indən biri Azərbaycan
sosialistlərinin II İnternasionala girməsi haqqında bəyannaməni Heyət üzvləri Əkbər ağa
Şeyxülislamov və Məhəmməd Məhərrəmovla birgə imzalamasıdır. O, həmin bəyannaməni
imzalamaqla qalmayaraq, müdafiə etmək üçün 1919-cu ilin avqust ayında İsveçrədə – Lütsern şəhərində keçiriləcək konfransda yola düşüb. Ancaq Lütsernə gec çatdığına görə konfrans artıq öz işini bitiribmiş. Buna baxmayaraq, o, bəyannaməni konfransı katibi Qunsmansa təqdim edib (ARDTXA: 80).
2. Genuya Konfransında-Almaniyada
Genuya konfransı 10 aprel – 20 may 1922-ci ildə İtaliyanın Genuya şəhərində 29
dövlətin və 5 Britaniya dominionunun iştirakı ilə keçirilib.
İ.Şeyxzaman İtaliyada Santa-Marqaritada, Rapalloda bulundu, çünki Sovet nümayəndə heyəti orada dayanmışdı. O, bu konfransında Sovet nümayəndə heyətinin Şərq
və Qafqaz işləri üzrə eksperti və eyni zamanda Sovet nümayəndə heyətinin üzvü Nəriman Nərimanovun katibi idi. Sovet nümayəndəliyi ona “Şərq və Qafqaz işləri üzrə ekspert” vəsiqəsi vermişdi. O, Rapalloda otururdu. Şeyxzaman Genuyada yarım aya qədər
qalıb.
Genuyadan nümayəndə heyətinin bir qismi, o sıradan Nərimanov tez çıxıb.
Şeyxzaman Genuyaya gec gəldiyinə görə vizanı tez ala bilməyib, heyətin yerdə qalanları
ilə Berlinə gedib. Litvinov16 da orada imiş. Berlində 7 ay qalıb.
3. Türkiyədə
Artıq bildiyimiz kimi, SSRİ Xalq Xarici İşlər Komissarlığı (XXİK) İ.Şeyxzamanı
Ankarada Sovet səfirliyinin diplomatik attaşesi təyin edib və o, 1925-ci ilin yanvarından
1926-cı ilin fevralınadək bu vəzifədə işləyib. Doğrudur, əlimizdə onun burada hansı
konkret işləri gördüyü haqqında bilgi və bəlgələr yoxdur, ancaq “ÇK”-nın “xidməti”
Maksim Maksimoviç Litvinov (1876-1951) – sovet diplomatı, 1921-1930-cu illərdə SSRİ xalq
xarici işlər komissarının müavini.
16
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sayəsində orada başına gələnlər haqqında az-çox informasiya əldə edə bilirik.
25 mart 1940-cı il dindirməsinin protokolunda müstəntiq bunları yazıb:
“1924-cü ilin dekabr ayında XXİK məni SSRİ-nin Türkiyədəki səfirliyinə attaşe
təyin etdi. Ankarada olarkən KAMAL PAŞAnın keçmiş yavəri, deputat CAVAD BƏYin17
baldızı NƏŞƏ NAMİYƏ ilə evləndim. Sən demə, onu mənə Türkiyə əks-kəşfiyyatı ilişdiribmiş. Boynuma almalıyam ki, Nəşənin hər addımını Türkiyə kəşfiyyatı məni tamamilə dolaşdırmağa hesablamışdı. Etiraf edim ki, mən Nəşəni çox sevirdim. Nəşə mahir bir casus kimi,
evləndiyimizdən sonra (1925-ci ilin noyabrında evlənmişdik) birgə həyatımızda bir ay məni
əri kimi yanına buraxmadı və bununla sanki o, məni ovsunlayaraq intihara itələdi və ona
nail oldu ki, mən həqiqətən özümə qəsd etdim. Sağalandan sonra o, məni yanına buraxdı,
(özü də, çox az) və hamilə oldu, bu hərəkətləri ilə məni özünə daha çox cəlb etdi. Bir tətəfdən
o, məni tamamilə özünə bağladı, obiri tərəfdən də məni geri çağırmağa məcbur olmuş Sovet
hakimiyyətinin gözündə ləkələyərək, özünün və ağalarının yaratdıqları durumdan ustalıqla
yararlanaraq casusluğa sövq etdilər” (ARDTXA: 82).

Burada bir əlavəyə ehtiyac yaranır. Xatırlatmaq gərəkir ki, Nəşə Namiyə ilə
evlənərkən İsaq Şeyxzamanın nikah şahidi... Əhməd bəy Ağaoğlu olub. İsaq bəy Ankarada
onunla tanış olub, evinə həm evlənməzdən öncə, həm də evləndikdən sonra yoldaşı ilə gedib-gəlib (ARDTXA: 83).
İstintaq protokolunda daha sonra oxuyuruq:
“1926-cı ilin yanvarında bir dəfə hətta qabaqcadan mənimlə razılaşdırmadan geyindi, dedi ki, ikimiz də TOFİQ RÜŞDÜnün18 mənzilinə gedirik. Bu dəfə mənim yanım yanımda söhbət yalnız ədəbiyyatdan, adi həyatdan getdi. Siyasətdən danışılmadı, ancaq
Rüşdü tez-tez patefonu quraşdırdı və Nəşə ilə rəqs etdi və rəqs edə-edə tez-tez başqa otağa
keçirdilər. Biz evə səhərə yaxın döndük. Bu dəfə idi, yoxsa ondan qabaqkı qonaqlıqdı, dəqiq
xatırlamıram, Tofiq Rüşdü mənim haqqımda rəyi19 bilərək dedi ki, SURİTS20 mənim dostumdur; onunla danışaram və nəticədə sən səfirlikdə qalarsan.
Bir neçə gündən sonra Nəşə mənə dedi ki, yenə Tofiq Rüşdügilə gedirik və bildirdi
ki, Rüşdüyə deyəcəyəm ki, sən SSRİ-yə getməyəsən, birdəfəlik Türkiyədə qalıb türklərə qulluq edəsən. Qabaqlar o, mənə demişdi ki, konsul ola bilərsən, sonra da mən KAMAL PAŞAdan sənin üçün deputatlıq və b. Ala bilərəm. Ümumiyyətlə, bu vaxt özüm də Türkiyədə
qalmaq istəyirdim, çünki, əvvəla, Nəşəni çox sevirdim, obiri tərəfdən də, Sovet hakimiyyətinin gözündə ləkələnmişdim.
Rüşdünün mənzilində Nəşə ona dedi ki, Şeyxzaman Türkiyədə qalmaq və türklərin
qulluğuna keçmək istəyir. Rüşdü bir az fikirləşib dedi ki, çoxlu açıq və gizli iş tapmaq olar;
onlarda gizli işçilər açıqlardan daha azdır. Rüşdü qaş-qabağını tökdü, fikrə getdi, özünü
elə göstərdi ki, guya mənim türklərin qulluğunda çalışmaq niyyətimdən elə də sevinmir. O
dedi ki, mən bu məsələ haqqında düşünərəm və daha kəlmə kəsmədi. Bundan sonra söhbət
adi mövzularda getdi, Rüşdü və Nəşə tez-tez rəqs etdilər.Rüşdü öz soyunu təriflədi ki, qohumlarım çox yaşayır, onların içində yüzyaşlılar var və s. Sonra biz evə döndük.
Bir neçə gündən sonra Nəşə İstanbula aborta getdi, mənsə türklərin qulluğundakı
işim haqqında qəti cavab almadığıma görə SSRİ-yə getməyi qətiləşdirdim.
SSRİ-yə getməzdən öncə mən Xarici İşlər Nazirliyində Tofiq Rüşdü bəylə adi vida
görüşü keçirdim. Rüşdü o zaman mənə dedi: “İndi ki SSRİ-yə getməyi qərara almısınız,
ÜK(b)P MK-da işləməyə çalışın, STALİNin yanında işləməyə cəhd edin”. Sonra o, məni
evinə nahara dəvət etdi. Onun mənzilinə getdim və orada Rüşdüdən başqa ŞÜKRİ QAYA
BƏY21 və adlarını unutduğum başqa vəzifəli şəxsləri gördüm. Mənzilində daha mənimlə
Mehmet Cevat Abbas Gürer (1887-1943) – Mustafa Kamal Atatürkün Başyavəri, MəclisiMəbusan və TBMM I-V dönəmlər Bolu millət vəkili.
18 Tofik Rüştü Aras (1883-1972) – 1925-1938-ci illərdə Türkiyənin xarici işlər naziri.
19 Sovet səfirliyinin onu geri çağırmaq istəməsi nəzərdə tutulur.
20 Yakov Zaxaroviç Surits (1882-1952) 1923-1934-cü illərdə SSRİ-nin Türkiyədə səfiri.
21 Mehmet Şükrü Kaya (1883-1959) – 1924-1925-ci illərdə Türkiyənin xarici işlər, 1927-1928-ci
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Rüşdü arasında heç bir başqa söhbət olmadı. Nahar edib tezliklə getdim. ÜK(b)P MK-da,
Stalinin yanında işə düzəlməyimi nə məqsədlə məsləhət gördüyünü Rüşdü mənə açıb
demədi” (ARDTXA: 82-83).

Nəticə
Parisdə Sorbon Universitetinin hüquq fakültəsini bitirmiş İsaq bəy Musa bəy oğlu
Şeyxzaman (1897-1941-dən sonra) Azərbaycanın diplomatiya və pedaqogika tarixində iz
buraxmış, ancaq həbs edildiyi 1940-cı ildən indiyədək bütünlüklə unudulmuş görkəmli
bir ziyalıdır. Onun irsini elmi şəkildə araşdırıb ortaya çıxarmaq Azərbaycan
tarixşünaslığının öhdəsinə düşən önəmli vəzifələrdən biridir.
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illərdə isə daxili işlər naziri.

İQTİSADİYYATIN SOLLUĞU SAĞLIĞI İNDEKSİ İLƏ DƏNİZ
NƏQLİYYATININ RƏQABƏTQABİLİLİYYƏTLYİ ƏMSALI ARASINDAKI
ƏLAQƏ
Ələsgər SARIYEV
Təbriz YADİGAROV
Xülasə: Məqalədə beynəlxalq iqtisadi əlaqələr sistemində dəniz nəqliyyatının rolu və
Azərbaycan Respublikasının xarici-iqtisadi əlaqələrində yükdaşımalarda dəniz
nəqliyyatının inkişaf perspektivləri göstərilməklə, İqtisadiyyatın Solluğu Sağlığı indeksinə
daxil olan xarici ticarət sub-indeksi ilə dəniz nəqliyyatının rəqabətqabiliyyətlilyiyi indeksi
arasında qarşılıqlı əlaqə araşdırılmış, xarici ticarətin liberallıq səviyyəsi və dövlətin bu
sahədəki tənzimləmə mexanizminin sərtliyi müəyyənləşdirilmişdir.
Açar Sözlər: dəniz nəqliyyatı, yükdaşıma, qloballaşma, iqtisadi əlaqələr,investisiya
The Correlation Competitiveness Index between Leftnes and Riqthness at Azerbaijan Economy
Abstract: This papep considers the role of marine transport and their future perspectives in
karqo of Azerbaijan Republic in sphere of external economic links. Author has investigated
the correlation of Competitiveness index between lankness and Rightness either between
the Sub index of foreign trade and the marine transport cargo. Author also has defined the
liberalization level of foreign trade and suspected some hard methods of regulation this
situation by government.
Keywords: sea transport, cargo, globalization, economic relations, foreign investment

Giriş
Beynəlxalq iqtisadi əlaqələr sistemində dəniz nəqliyyatı bütün dünyanı əhatə
etməklə, qarşılıqlı əlaqələrin inkişafında və ölkələr arası əmtəə mübadiləsində mühüm rol
oynayır. Belə ki, beynəlxalq ticarət yük dövrüyyəsinin 80%-dən çoxu onun payına düşür.
Qədim tarixə malik olan gəmiçilik beynəlxalq əmək bölgüsü (BƏB) ilə qarşılıqlı
əlaqədardır. Artıq uzun müddətdir ki, dəniz nəqliyyatının fəaliyyəti milli maraqları aşaraq
beynəlxalq xarakterə çevrilmişdir. Dəniz nəqliyyatı bütövlükdə BƏB-nün inkişafında
maddi xarakter daşımaqla, dünya istehsalının həcminin və ölkələrarası əmtəə
mübadiləsinin artımına səbəb olur. Ona görə də milli dononmaya sahib olan hər bir ölkə
çalışır ki, yükdaşımaları özlərinə məxsus dəniz nəqliyyat gəmiləri vasitəsi ilə həyata
keçirsin. Dünya yükdaşımalarının əsas hissəsini xammal, o cümlədən neft, kömür, buğda,
ağac materialları və s.təşkil edir.Beynəlxalq yükdaımalardan başqa dəniz nəqliyyatının
vasitəsi ilə öz ərazi suları daxilində böyük və kiçik kobataj daşımalar da həyata
keçirilir.Böyük kabataj dedikdə gəmilərin ayrı-ayrı dəniz hövzələrinə məxsus limanlarda
üzməsi nəzərdə tutulur.Kiçik kobataj isə gəmilərin bir dəniz hövzəsi ərazisində hərəkəti
deməkdir.Dəniz nəqliyyatı əsasən digər nəqliyyat vasitələrini yük dövrüyyəsinə (dünya
üzrə təxminən 30 trjon km) və əmək məhsuldarlığına görə üstələyir.Həmçinin
yükdaşımaların maya dəyərinə görə dəniz nəqliyyatı iqtisadi cəhətdən daha səmərəli
nəqliyyat növüdür.Uzaq məsafələrə yükdaçımalarda nəqliyyat xərclərinin aşağı olması
onun üstünlüyünu daha çox göstərir. Dəniz nəqliyyatının fəaliyyəti üçün əsas şərtlərdən
biri onun maddi texniki bazasının,daha dəqiq desək xüsusi infrastrukturun: gəmilər, dəniz
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limanları, gəmi təmiri müəssisələrinin,üzən tərsanə və gəmi təmiri emalatxanalarının və
s.olmasıdır.
1.Dünya dəniz nəqliyyyatının istehsal gücü. Dünya dəniz gəmilərinin ümumi
tonnajı 500 milyon brutto-reqistr tonndur (br-reqt.). Dəniz gəmilərinin ümumi tonnajına
və sayına görə Panama (73mil.br-req t.), Liberiya (60 mil.br-req t.), Yunanıstan (29
mil.br-req t.), Kipr(24 mil.br-req t.),Yaponiya (20mil.br-req t.), Baham adaları (19 mil.brreq t.), Çin (18 mil.br-req t.), Rusiya (15 mil.br-req t.), Norveç (14mil.br-req t.), ABŞ(13
mil.br-req t.) dövlətləri liderlik edirlər.Qeyd etmək lazımdır ki, Panama, Liberiya, Kİpr
və Baham adalarının gəmilərinin ümumi tonnajına görə liderliyi əsasən həmin dövlətlərdə
vergi yükünun az olması ilə əlaqədar olaraq ABŞ, Fransa, İngiltərə və Almaniya kimi
dövlətlərin gəmilərinin həmin dövlətlərin bayrağı altnda qeydiyyatdan keçərək
üzmələridir. Bu isə həmin dövlətlərin liderliyinin şərti olması deməkdir. Demək olar
ki,dünya dəniz dononmasının yarısını neft və neft məhsullarını daşıyan tanker dononması
təşkil edir.Bu yüklərin dəniz nəqliyyatı ilə tranzit daşınması Karib hövzəsi-ABŞ və Qərbi
Avropa,Yaxın Şərq-Qərbi Avropa, ABŞ və Yaponiya marşurutları üzrədir.
Əgər dəniz nəqliyyatında yük dövrüyyəsini okean hövzələri üzrə paylanmasına
nəzər salsaq görərik ki, daha cox böyük dəniz limanlarına – Potterdam (Niderland),
Antverpen (Belçika), Hamburq (Almaniya), London (İngiltərə), Marsel (Fransa), Genuya
(İtalya), Nyu-York,Yeni Orlean, Filadelfiya (ABŞ) malik olan Atlantik okeanı yük
dövrüyyəsinə görə liderlik edir.Sonrakı yeri isə Koba, İokoqama, Naqoya (Yaponiya),
Şanxay(Çin), Sidney(Avstraliya) kimi limanlara malik olan Sakit okean tutur. Sonrakı
yeri isə Karaçi (Pakistan), Bombey və Kalkutta (Hindistan), Kolombo (Şri-Lanka) və
s.limanlarla əhatə olunmuş Hind dənizi tutur.
Dünya təsərrüfatında ümumi təyinatlı universal dəniz limanlarından başqa
müəyyən xammalın daşınmasını təmin edən ixtisaslaşmış limanlar da fəaliyyət göstərir.
Neftin daşınması üzrə Səudiyyə Ərəbistanında-Ras-Tanura limanı, Küvetdə Mina ƏlƏhmədi, İranda Xark,Venesuelada Amuay və La-Salina limanları, fliz daşıma üzrə
Brazilyada Tubaran, kömür daşıma üzrə ÇAR-da Riçard-Bey, buğda, ağac materialları
üzrə və s.
Dəniz nəqliyyat yükdaşımalarının coğrafi baxımdan genişlənməsində süni dəniz
kanallarının tikintisi də xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Bu baxımdan Suveyş və Panama
kanalları mühüm beynəlxalq əhəmiyyətə malikdir.
2.Beynəlxalq iqtisadi əlaqələr sistemində dəniz nəqliyyatının rolu. Beynəlxalq
iqtisadi əlaqələr sistemində nəqliyyat, o cümlədən dəniz nəqliyyatı qarşılıqlı əlaqələrin
formalaşmasında mühüm rol oynadığından, xarici-iqtisadi əlaqələri dəniz nəqliyyatının
iştirakı olmadan təsəvür etmək olmaz.Dəniz nəqliyyatının fəaliyyəti beynəlxalq ticarətin
həcmindən, coğrafiyasından, əmtəə strukturundan son dərəcə asılıdır və bu asılılıq onun
inkişafına, fəaliyyətinin təşkilinə həlledici təsir göstərir. Beynəlxalq ticarətlə dəniz
nəqliyyatı arasındakı üzvi əlaqələr beynəlxalq aləmdə baş verən dəyişikliklərə adekvat
olaraq dəyişilməyə məruz qalır. Bu dəyişikliklər daşımalara təqdim edilən məhsullarda,
onların nəqliyyat xarakterlərində əks olunur. Dünya ticarət yük dövriyyəsinin həcminin
artması ilə yanaşı onun struktur tərkibi də daim dəyişilir.Daşımalara təqdim edilən
məhsulların təxminən 70%-i istehlak üçün hazır mallar, 30%-i isə istehsal üçün hasilat
sənayesinin və kənd təsərrüfatının payına düşən xammal mənşəli mallar təşkil edir.
Hazırda ümumdünya yük dövriyyəsindəki tələbat təyinatlı məhsulların növləri 20
milyondan çoxdur. Beynəlxalq yük axınlarının coğrafi bölgüsündə ilk növbədə iqtisadi
baxımdan inkişaf etmiş ölkələrin artan templə iştirakını qeyd etmək lazımdır.
Ümumdünya yük dövriyyəsinin təxminən 60%-ə yaxını məhz bu ölkələrin payına düşür.
Eyni zamanda inkişaf etməkdə olan ölkələr də öz ixrac olunan yüklərinin 70%-ə qədərini
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inkişaf etmiş ölkələrə göndərirlər. Dünya yük axınlarının coğrafi regionlar üzrə bögüsünə
nəzər saldıqda iri yük axınlarının iqtisadi baxımdan daha çox inkişaf etmiş ölkələr
ətrafında dövr etməsini müşahidə etmək olar. Məsələn, ABŞ, Yaponiya və Almaniya
birlikdə ümumdünya əhalisinin cəmi 9%-inə malik olduqları halda dünya alıcılıq
qabiliyyətinin 1/3 hissəsini özlərində cəmləşdirir. Son illərdə Cənubi Koreya, Tayvan,
Sinqapur, Malaziya, İndoneziya, və Çin kimi ölkələrin də rolu getdikcə artmışdır.Son
dövrdlərdə beynəlxalq dəniz daşımalarının həcmi yüksək sürətlə artmışdır. Əldə edilən
statistik məlumatlara görə dəniz nəqliyyatında daşımalara təqdim olunan yüklərin
miqdarı 9 milyard tondan çoxdur. Dəniz daşımalarına təqdim edilən yüklərin yarıya
qədərini xam neft və neft məhsulları təşkil edir. Ötən əsrin ortalarından bu günə kimi
neftin hasil edildiyi və yola salındığı regionlar içində Yaxın və Orta Şərq, o cümlədən
İran körfəzi ölkələri aparıcı yer tutur. Daşımalara təqdim edilən xam neftin 40%-ə, neft
məhsullarının isə 17%-ə qədəri bu region ölkələrinin payına düşür. Bu nəhəng yük axını
başlıca olaraq 3 istiqamətdə: Yaponiya, Qərbi Avropa və Şimali Amerika istiqamətində
cərəyan edir. Neft hasilatında nisbətən yeni rayon sayılan Qərbi və Şimali Afrika
daşımalara təqdim edilən neftin dünya üzrə miqdarının təxminən 25%-ni əhatə edir. Neft
hasil edən ən yeni regionlar Norveç və Britaniyadır. Qərbi Avropa ölkələri neft və neft
məhsullarının ən böyük idxalçılarıdır. (ümumi həcmi təxminən 25-28%-dir) Son
dövürlərdə dünya təsərrüfatında neftlə yanaşı maye qazların daşınılmasının həcmi də
xeyli artmışdır. Dənizlə daşınan mayeləşmiş qazlar 2 cür olur: mayeləşmiş təbii qaz və
mayeləşmiş neft qazı.
Son statistik məlumatlara görə dənizlə daşınan mayeləşmiş təbii qazların miqdarı
təxminən 75 milyon tondur.Qeyd etdiyimiz kimi daşımalara təqdim edilən yüklərin
təxminən 50%-i quru yüklərin payına düşür. Onların içərisində aparıcı yeri dəmir filizi,
daş kömür və taxıl, həmçinin fosforidlər, boksidlər, sement, meşə materialları, şəkər xam
malı və s. yüklər tutur. Quru yüklərin daşındıqları əsas regionlar Şimali Amerika (ABŞ
və Kanada), Avropa, Cənub-Şərqi Asiya (Hindistan, Pakistan, Malaziya, Tailand,
İndoneziya və s.), Cənubi Amerika (Brazilya, Argentina) və Cənubi Afrika ölkələridir.
Dünya ticarətində əmtəələrin dövrüyyəsi əsasən nəqliyyatın digər növləri ilə
müqayisədə dəniz nəqliyyatı ilə daha çox həyata keçirilməsi, bu ticarətin əmtəə axınları
üzrə ölkələr arasında paylanmasında xüsusi rol oynayır. 2015-ci ildə dəniz nəqliyyatı ilə
daşınan yüklərin içərisində əsas yeri xam neft məhsulları (17%) , sonra isə kütləvi quru
yüklər və konteyner tipli yüklər (15%) təşkil edir.Sonrakı yerləri isə dəmir filizi(13%),
kömür (12%), digər quru yüklər (9%) və buğda (4%) təşkil edir. Diaqrammadan
göründüyü kimi dəniz nəqliyyatı ilə daşınan yüklərin stukturunda xam neftin daşınması
17% təşkil etmişdir.[91, 92, s.12] Nef email müəssisələrinin hazırkı durumu dünya dəniz
ticarətində neft və neft məhsullarının srukturuna əhəmiyyətli dərəcədə təsir etmişdir. BPnin 2015-ci il üzrə məlumatlarına əsasən neft emalının dünya üzrə isehsal gücü 2014-cü
ildə 1,4% artmışdır.Bu artım əsasən Brazilya,Çin,Sinqapur və Qərbi Avropanın neft
emailnda istehsal güclərinin artımı ilə izah edilir. UNCTAD(/ RMT/2015)-in
qiymətləndirməsinə görə 2014-cü ildə maye qazın və neft məsullarının daşınması 2,3%
artaraq 1,11 milyard tona çatmışdır.
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Diaqramma 1. Dünya üzrə dəniz nəqliyyatı ilə daşınan yüklərin 2015-ci ilə qruluşu.
(Müzəffərli, 2014; Yadigarov, 2015byə əsasən müəllif tərəfindən tərtib edilmişdir)

Dəniz nəqliyyatı ilə daşınan neft məhsullarının həcmi1,7% artaraq 977 milyon ton,
maye qazın yola salınması isə 3,9% artaraq 319 mlyon ton təşkil etmişdir. Neft
məhsullarının həcminin artması əsasən Qərbi Asiyadan (6,3%), ABŞ-dan (4,0%) və keçid
dövrü iqtisadiyatı ölkələrindən (3,6%) ixracın həcminin artması ilə əlaqədardır.Bununla
bərabər idxalın həcmi Afrikada, Avstraliyada, Hindistanda,Yaponiyada və Cənubi
Koreya Respublikasında əvvəlki səviyyədə saxlanılmış, Çində, ABŞ-da və Avropada isə
uyğun olaraq 25, 12,5 və 1,5% azalmışdır. 2014-cü ildə ABŞ xam neft idxalını 12%
gündəlik 4,5 mln. barrel azlaltdığı zaman Çində idxalın həcmi xam neft üzrə 9,8%
gündəlik 5,6 mln. barrel artmışdır. Dünyada baş verən qlobal maliyyə böhranı və xam
neft idxalının həcminin azalması dəniz nəqliyyatında daşınan yüklərin strukturuna əsaslı
təsir etməklə bərabər ölkələr arasında dünya dəniz daşımalarının həcmini də
dəyişdirmişdir.
3.Azərbaycan Respublikasının iqtisadi həyatında dəniz nəqliyyatının rolu.
Azərbaycan Respublikasının iqtisadi həyatında dəniz nəqliyyatı, dənizdə neft-qaz
hasilatı, dövlət sərhədlərinin sularda qorunmsaı və xarici ticarət iqtisadi əlaqələrdə
mühüm rol oynayır.
Qədim Neft ölkəsi olan Azərbaycanda dünyada ilk dəfə olaraq Xəzərin
Azərbaycan sektorunda, “Gürqan-dəniz”, “Pirallahı”, “Çilov” adası kimi yataqların
mənimsənilməsinə başlanılmışdır.1949-cu ilin 7 noyabrında açıq dənizdə sahildən 40 km
və Bakıdan 90 km aralı Neft Daşları yatağının aşkar edilməsi Azərbaycanı və Xəzəri
bütün dünyada məşhur etdi.1970-ci illərin sonu 1980-ci illərin əvvəllərində dənizin 80350 metr dərinliklərində “Azəri”, “Çıraq”, “Kəpəz” və hazırda ARDNŞ neftinin 60%-dən
çoxunu verən “Günəşli” kimi yataqlar aşkar edildi.
20 sentyabr 1994-çü ildə dünyanın 8 ölkəsindən 11 iri neft şirkəti ilə Xəzər
dənizinin Azərbaycan sektorunda “Azəri”, “Çıraq” və “Günəşli” yataqlarının birgə
işlənilməsi və hasilatın pay bölgüsü haqqında, sonradan “Əsrin müqaviləsi” adını almış
Sazişin imzalanması həyata keçirildi. Bu sazişdən sonra sonra respublikamızın
iqtisadiyyatı tənəzzül dövründən çıxmaqla, sürətlə inkişaf edərək dinamik inkişaf yoluna
qədəm qoymaqla, dünya dövlətləri arasında makroiqtisadi göstəricilərinə görə 2014-cü
ildə 38-cu yerə çıxmışdır. Bütün bu göstəricilərin formalaşnasında 300-ə qədər müxtəlif
təyinatlı o cümlədən, sualtı borudüzən, sualtı qaynaq işləri aparan, sualtı dalğıc işləri
aparan, sualtı elmi-tədqiqat işləri aparan, təchizat-yedək işlərini həyata keçirən, dəniz
obyektlərinin yanğından mühavizəsini apran “VİXR” tipli, həmçinin dənizçilərin
daşınmasını həyata keçirən “G.Əsədov” və “S.Orucov” tipli sərnişin və s. gəmiləri olan
“Xəzər dəniz neft donanması”nın çox böyuk rolu olmuşdur. Gəmilərimiz həmçinin
Xəzərin Azərbaycan sektorunda fəaliyyət göstərən əməliyyat şirkətlərinə (ABƏŞ və BP
Şahdəniz) və onların podratçılarına (MakDermot, Saypem və s.) xidmət göstərirlər.ABƏŞ
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və BP Şahdəniz şirkətlərinə birbaşa uzunmüddətli icarəyə verilən “İ. Hüseynov”
borudüzən, “Azərbaycan” kran, “T. İsmayılov” dalğıc gəmiləri və “STB-1” barjası xüsusi
çəkiyə malikdir.Gəmilərimiz dənizdə Neft-Qaz hasilatınin yerinə yetrilməsi, beynəlxalq
ticarət-iqtisadi əlaqələrin həyata keçirilməsi ilə yanaşı, sularda dövlət sərhədlərimizin
qorunmasında da mühüm rol oynayırlar.Xəzər dənizində dovlət sərhəd sularımızın
qorunmasını daha da gücləndirmək məqsədi ilə “Xəzərdənizneftdononması”nın
“X.Dadaşov” təchizat-yedək gəmisi əsaslı təmirdən sonra Azərbaycan Respublikası
Nazirlər Kabinetinin 19.04.02-ci il tarixli 74-6 SM nömrəli sərəncamına əsasən 12.09.06cı il tarixli 1m nömrəli əmri ilə dononmanın balansından Dövlət Sərhəd Xidmətinin
balansına əvəzsiz olaraq verilmişdir.
Bütün bunlar dövlətimizin siyasi-iqtisadi qüdrətinin güclənməsində
respublikamızin dəniz nəqliyyatının müstəsna rolunun olduğunu sübut edir. Milli
iqtisadiyyatımızın daha da inkişaf etməsi dəniz gəmiçiliyi sahəsində yerli və beynəlxalq
daşımaların iqtisadi səmərəliliyinin artırilması ölkəmizin rəqabət qabiliyyətinin və tranzit
potensialının daha da gücləndirilməsi məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasinın Prezidenti
İ.Əliyevin 22 oktyabr 2013-cü il tarixli sərəncamı ilə Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi
Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin yaradılması bir daha respublikamızın dəniz nəqliyyatında
yükdaşımaların iqtisadi səmərəliliyinin yüksəldilməsi yollarının araşdırılmasını tələb
edir.
Dənizdə neft-qaz hasilatının həyata keçirilməsində Net donanmasının gəmiləri
xüsusi rol oynayır. Azərbaycanda ixrac strukturunun əsasını təşkil edən neft və neft
məhsulları ümumu ixracın 80%-i təşkil edir. Neft-qaz hasilatının 89%-i dənizin payına
düşdüyündən, dənizdə neft-qaz hasilatı dəniz nəqliyyatının iştrakı olmadan mümkün
deyildir. Ona görə də, Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi QSC-nin Nəqliyyat
donanması respublikamızın xarici-iqtisadi əlaqələrində birbaşa içtirak edirsə, Xəzər dəniz
neft donanması bu əməliyyatlarda dolayı yolla iştirak edərək böyük üstünlüyə malikdir.
4. İqtisadiyyatın Solluğu Sağlığı İndeksi ilə dəniz nəqliyyatının
rəqabətqabiliyyətliliyi əmsalı arasındakı əlaqə.
Ölkənin iqtisadi inkişaf səviyyəsinin yüksəldilməsi məqsədi ilə iqtisadiyyatın bütün
sahələrində dövlət tərəfindən tənzimlənmə mexanizmi həyata keçirilir. Dənizdə neft qazhasilatının normal tənzimlənməsində və xarici-iqtisadi ticarət əlaqələrində dəniz nəqliyyatı
mühüm rol oynadığından, milli iqtisadiyyatın daha da inkişaf etməsi , dəniz gəmiçiliyində
yerli və beynəlxalq daşımaların iqtisadi səmərəliliyinin artırilması ölkəmizin rəqabət
qabiliyyətinin və tranzit potensialının daha da gücləndirilməsi , dəniz nəqliyyatı üzrə
normativ-hüquqi sənədlərin, məqsədli dövlət proqramlarının işlənib hazırlanması,əlverişli
investisiya mühitinin yaradılması, Azərbaycan Dövlət Dəniz Adminstrasiyası tərəfindən
gəmilərə və üzən heyyətə şəhadətnaməlrin verilmə qaydaları, vergi siyasəti və s.ilə
müəyyən edilir. Dəniz nəqliyyatında gəmilərin heyyət üzvlərinin ixtisaslar üzrə
rsertifikatlaşdırılmış kadrlarla təmin edilməsi, BDT-nın tələblərinə cavab verən yeni tipli
gəmilərin alınmasına güzəştlı kreditlərin verilməsi, sərhəd keçməklə bağlı tələb olunan
zaman və xərclərin təkmilləşdirilməsi qaydalarının hüquqi təsdiqi, zamanın tələbindən asılı
olaraq, gəmilərin rəqabət qabiliyətliliyinin artırılması üçün 400-500 konteyner daşıma
gücünə malik olan konteyner bərələrə dövlət tərəfindən investisiya yatırılması və digər
metodlar dövlətin dəniz nəqliyyatını idarəetmə mexanizmlərinə aid edilir.Bütün bunları
nəzərə alaraq dövlətin iqtisadiyyatı tənzimləmə dərəcəsini müəyyən edən İqtisadiyyatın
Solluğu (Sağlığı) indeksinin dəniz nəqliyyatının əsas göstəricilərinə təsirinin araşdırılması
xüsusi əhəmiyyət kəsb edir.Bu göstəricilərə yükdaşımaların həcmi, yükdaımadan əldə
edilən gəlir və dəniz nəqliyyatının rəqabətqabiliyyətliyi əmsalları daxildir.Bu araşdırmada
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iqtisadiyyatın solluğu (sağlığı) indeksi xarici ticarət sub-indeksi (𝑋𝑇) əsasında
hesablanmışdır.
Xarici ticarət sub –indeksi xarici ticarətin liberallıq səviyyəsini (sağ qütb) və
dövlətin bu sahədəki tənzimləmə tədbirlərinin sərtliyini (sol qütb) ölçməklə aşağıdakı
düstura əsasən hesablanır
(𝑋𝑇𝐴 +İİ𝑄 +𝑇𝐴 )

𝑖
𝑖
𝑖
𝑋𝑇𝑖 =
(1)
3
Burada , 𝑋𝑇𝑖 - xarici ticarət sub-indeksi , 𝑋𝑇𝐴𝑖 -xarici ticarət azadlığı alt-indeksi ,
İİ𝑄𝑖 -idxalın iqtisadi qiymət alt-indeksidir.
Məlumdur ki, milli donanmaya malik olan hər bir ölkədə dəniz nəqliyyatı sahəsinin
inkişaf səviyyəsini müəyyən edən əsas göstəricilərdən biri onun rəqabətqabiliyyətliyi
əmsalıdır. İqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsinin bu göstəriciyə təsirini müəyyən etmək
üçün iqtisadiyyatın Solluğu(Sağlığı) indeksinə daxil olan xarici ticarət sub-indeksi ilə dəniz
nəqliyyatının rəqabətqabiliyyətliyi əmsalı arasındakı asılılığı müəyyən edək. Bu məqsədlə,
hər bir alt indeksləri hesablamaq üçün bəzi dövlətlərin dünya üzrə xarici-ticarət azadlığı
reytinqi (bal), idxalın iqtisadi qiymət reytinqi (bal) və xarici ticarət azadlığı reytinqindən
(bal) istifadə edərək, alt-indeksləri hesablamaqla, xarici ticarət sub-indeksini
müəyyənləşdirəcək.

Ölkələr

ABŞ
Almaniya
Avstraliya
Avstriya
Azərbaycan
BƏƏ
Bolqarıstan
Brazilya
Çin
Danimarka
Finlandiya
Fransa
Hindistan
İsrail
İsveçrə
İtaliya
İran
Latviya
Litva
Kipr
Kanada
Sinqapur
Norveç
Polşa
Qazaxıstan
Qətər
Turkmənist

Dəniz
Nəqliyyatının
rəqabətqabiliyətlil
iyi əmsalı
Qiymət
ləndirmə
(bal)
5,4
12,0
0,24
0,005
0,06
1,8
0,77
1,85
6,5
3,77
0,122
1,12
0,07
0,4
1,61
2,33
1,73
0,23
0,03
1,20
0,87
7,0
4,07
0,27
0,03
0,52
0,006

Indeks

0,22
0,49
0,01
0,0001
0,002
0,07
0,03
0,008
0,27
0,15
0,005
0,05
0,002
0,02
0,07
0,09
0,07
0,009
0,001
0,049
0,035
0,29
0,17
0,01
0,001
0,021
0,0000

Xarici ticarət
azadlığı
İndeksi
(𝑋𝑇𝐴𝑖 )
Qiymət
ləndirmə
(bal)
7,7
7.8
7,7
7,8
6,5
8,2
7,6
7,1
6.2
8,2
8.4
8,0
6,2
7,9
7,2
7,6
2,6
8,1
7,6
7,7
7,7
8,9
7,4
7,4
5,4
7,8
6,3

İdxalın iqtisadi
qiymət indeksi
(İİ𝑸𝒊 )

(𝑋𝑇𝐴𝑖 ) Qiymət
-ləndirmə
(bal)
0.77
5,3
0.78
4.9
0,77
5,6
0,78
4,9
0,68
4.3
0,82
4,9
0,76
4,9
0,71
4,0
0,67
4.2
0,82
4,9
0,84
4.9
0,8
4,9
0,62
2,9
0,79
5,3
0,72
4,6
0,76
4,9
0,26
2,4
0,81
4,9
0,76
4,9
0,77
4,9
0,77
5,7
0,89
7,0
0,74
5,0
0,74
4,9
0,55
3,8
0,78
5,9
0,23
4,1

(İİ𝑸𝒊 )

0.72
0.65
0,77
0,65
0,55
0,65
0,65
0,6
0,53
0,65
0,65
0,65
0,32
0,72
0,6
0,65
0,23
0,65
0,65
0,65
0,78
1,0
0,67
0,65
0,47
0,82
0,37

Ticarət azadlığı
indeksi
İndeksi (𝑇𝐴𝑖 )

Qiymət
ləndirmə
(bal)
87
88
86,4
88
77.2
82,4
88
69,6
71.8
88
88
83
64,6
88,6
90
88
41,4
88
88
88
88,4
90
70
88
78,2
81,8
79,2

Xarici
ticarət
indeksi
(𝑋𝑇𝑖 )

(İİ𝑸𝒊 )

0.87
0.88
0,86
0,88
0,76
0,82
0,88
0,69
0,72
0,88
0,88
0,83
0,65
0,89
0,9
0,88
0,41
0,88
0,88
0,88
0,88
0,9
0,89
0,88
0,79
0,82
0,55

0.21
0,23
0,2
0,23
0,34
0,23
0,24
0,36
0,36
0,22
0,21
0,24
0,47
0,2
0,26
0,24
0,7
0,22
0,24
0,23
0,19
0,07
0,23
0,24
0,4
0,61
0,38
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an
Türkiyə
Ukrayna
Rusiya
Ruminiya
Yaponiya
Yunanıstan
Y.
Zellandiya

2,78
0.29
4,4
0,1
21,7
24,5
0,021

4
0,11
0,011
0,18
0,004
0,89
0,99
0,0007

7,2
6,7
6,1
7,8
7.4
7,6
8,5

0,72
0,67
0,61
0,78
0,77
0,76
0,85

5,1
5,5
3,3
4,9
5.3
4,9
6,1

0,69
0,75
0,38
0,65
0,72
0,65
0,85

84,5
85,8
74,6
88
82,6
83,0
86,8

0,84
0,85
0,75
0,88
0,82
0,83
0,87

0,64
0,24
0,41
0,23
0,24
0,25
0,14

Cədvəl 1. Bəzi ölkələr üzrə xarici ticarət sub-indeksi, onun alt –indeksi və dəniz nəqliyyatının
rəqabətqabililiyyəti arasındakı əlaqə. (Müzəffərli, 2014; Gülaliyev, 2016; Yadigarov, 2015
məlumatlarına əsasən müəllif tərəfindən hazırlanmışdır)

Cədvəldəki alt-indekslər, İ = (

𝑉𝑖 −𝑉𝑚𝑖𝑛
𝑉𝑚𝑎𝑥 −𝑉𝑚𝑖𝑛

) düsturu ilə 0-1 aralığına gətirilərək,

nəticəsi 1-dən çıxılmaqla hesablanmışdır .[42,s.172] Xarici ticarət indeksi isə eynilə
yuxarıda göstərilmiş (3.1) düsturna əsasən xarici ticarət azadlığı indeksi, idxalın iqtisadi
qiymət indeksi və ticarət azadlığı indeksinin hesabi ortası kimi hesablanaraq 1-dən
çıxılmışdır. Məsələn, Azərbaycanın cədvəldə göstərilmiş xarici ticarət indeksi - (𝑋𝑇𝑖 =
(𝑋𝑇𝐴𝑖 +İİ𝑄𝑖 +𝑇𝐴𝑖 )
3

=

0,66+0,55+0,76

3
0,61+0,38+0,77

= 0,66), 1 − 0,66 = 0,34 -ə , Rusiyanın xarici ticarət

Dəniz nəqliyyatının
rəqabət qabililiyyətliyi
əmsalı

indeksi,(𝑋𝑇𝑖 =
= 0,59), 1 − 0,59 = 0,41 -ə bərabərdir.
3
Tərtib edilmiş cədvəl məlumatlarına əsasən xarici ticarət indeksi ilə dəniz
nəqliyyatının rəqabətqabililiyyətliliyi indeksi arasında əlaqə aşağıdakı kimi olacaqdır
0,8
y = 0,002x + 0,254
R² = 0,0209

0,6
0,4

Xarici ticarət sub -indeksi

0,2
0
0

10
20
30
40
Ölkələr üzrə Xarici ticarət sub-indeksi

Qrafik 2. Dəniz nəqliyyatının rəqabətqabililiyyətliliyi indeksi ilə xarici ticarət indeksi
arasındakı əlaqə (Cədvəl 1-ə əsasən müəllif tərəfindən hazırlanmışdır)

Qrafikdən göründüyü kimi, dəniz nəqliyyatının dünyanın 35 ölkəsi üzrə
rəqabətqabiliyyətliliyi ilə həmin ölkələrin xarici ticarət sub-indeksləri arasında müsbət
orta korrelyasiya asılılığı vardır.(𝑅 = √0,0209 = 0,1446).Qrafikə əsasən belə nəticəyə
gəlmək olar ki, dəniz nəqliyyatının rəqabətqabiliyyətliliyi indeksinin göstəricisinin 0,2dən yuxarı olması xarici ticarətin nisbətən daha liberal olan ölkələrdə müşahidə olunur.Bu
halda xarici ticarət sub-indeksi 0,7-dən cox olmur .(Qətər, 𝑋𝑇İ = 0,61) Xarici ticarətin
liberallaşması adətən dəniz nəqliyyatının təsərrüfat fəaliiətinin xüsusiyyətlərinə görə
onun rəqabətqabililiyyətliyini artımır. Xarici ticarət sub-indeksinin 0,3-ə qədər olduğu
ölkələrdə dəniz nəqliyyatının rəqabətqabililiyyətliyi indeksinin ən aşağı göstəricisi
Avstriyada müşahidə edilir. Xarici ticarət sub-indeksinin 0,3-dən yüksək olduğu ölkələr
arsında dəniz nəqliyyatının inkişafını xarakterizə edən göstəricinin minimal həddi
isəTürkmənistanda qeyd edilir. Azərbaycanda xarici ticarət sub-indeksinin 0,34-ə bərabər
olmasına baxmayaraq, dəniz nəqliyyatının rəqabətqabiliyyətliliyi indeksi dünya
dövlətləri arasında 0,002-yə bərabərdir.
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Nəticə
Azərbaycan Respublikasında dəniz nəqliyyatının rəqabətqabiliyyətliliyinin
iqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsindən asılılığı olduqca aşağıdır. Lakin, dəniz
nəqliyyatının rəqabətqabiliyyətliliyini müəyyən edən dəniz nəqliyyat infrastrukturunun
BDT-nın tələblərinə uyğun olaraq yaradılması, dövlətin bu sahəyə güzəştli maliyyə
dəstəyindən və xarici investorlar üşün yaradılan investisiya mühitindən asılıdır. Dəniz
nəqliyyatı üzrə xarici investorlar üçün yaradılan maneələr İqtisadiyyatın Solluğu (Sağlığı)
indeksinə daxil olan xarici ticarət sub-indeksinin hesablanması zamanı nəzərə
alınır.Tədqiqat nəticəsində belə nəticəyə gəlmək olar ki, dəniz nəqliyyatının
rəqabətqabiliyyətliliyinin artırılması üçün təsiredici amillər nəzərə alınmaqla xarici
ticarətin liberallaşması kifayyət etməyə bilər.
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CƏNUBİ QAFQAZDA MÜNAQİŞƏLƏR VƏ ONUN BEYNƏLXALQ
HÜQUQDA HƏLLİ
Dos. Əlövsət ALLAHVERDIYEV
Xülasə: Cənubi Qafqazda təhlükəsizlik və sabitliyin təmin edilə bilməməsinin ən
əhəmiyyətli səbəblərdən biri də, sadəcə bölgə dövlətlərinin deyil, böyük dövlətlərin
özlərinə məxsus iqtisadi, hərbi və siyasi mənfəətlərinin təmin edilməsi istiqamətində
təhlükəsizlik mexanizmləri qurmağa təşəbbüs göstərməlidir.“Avrasiyanın Balkanları”
kimi dəyərləndirilən Cənubi Qafqaz 20-ci əsrin sonlarından etibarən region və dünyada
söz sahibi olmaq istəyən dövlətlərin mübarizə meydanı olmuşdur.
Açar Sözlər: Cənubi Qafqaz, Beynəlxalq hüquq, müharibələr, Azərbaycan, Gürcüstan,
BMT
Conflicts in Southern Caucasus and Their Resolution in International Law
Abstract: Since the states located in Southern Caucasus are the only states who is concerned to ensure safety and stability in the present region, importance of the issue requires
the powerful states of all over the world to initiate setting security mechanisms in Caucasus
in order to secure their own economic, military and political benefits. Regarded as “Balkans
of Eurasia”, Southern Caucasus has become a battleground amongst the states aspiring to
transform to an influential power in its region and in the world as well from the 1990s.
Therefore the problems came about in Southern Caucasus remain unsolved for a long time.
Keywords: Southern Caucasus, international law, wars, Azerbaijan, Georgia, UN

Giriş
Cənubi Qafqaz Asiya qitəsində mühüm geosiyasi mövqeyə malikdir. Sovet
İttifaqının dağılmasından sonra Cənubi Qafqaz yeni siyasi, təhlükəsizlik və iqtisadi
motivlər ilə zənginləşmişdir. Bölgə təbii coğrafi quruluşuna görə tarixən xalqların və
mədəniyyətlərin cənubdan şimala, şərqdən qərbə keçid olmuşdur. Sovet İttifaqının
dağılması və bölgədə üç müstəqil dövlətin qurulması Cənubi Qafqazda yeni iqtisadi,
hərbi və siyasi tarazlığın formalaşmasına səbəb olmuşdur. Bölgə ölkələri müxtəlif
təhlükəsizlik problemləri ilə qarşılaşmış, bölgə və beynəlxalq təhlükəsizlik
təşkilatlarına üzv olmağa və əməkdaşlığı genişləndirməyə çalışaraq həll yolları
axtarmışdır.
1. Cənubi Qafqazı əhatə edən problemlər
Müxtəlif ictimai-siyasi quruluşa malik olan bütün cəmiyyətlərdə mövcud olan
münaqişələri mütəxəssislər təbii və normal hadisə kimi qəbul edirlər. Hətta onun siyasi,
xalqlararası münasibətlərə xeyir verdiyini və bu səbəbdən də əhəmiyyətli olduğunu iddia
edirlər. Təbii ki, müasir beynəlxalq hüququun mövqeyindən yanaşılsa bu fikirlər
qəbuledilməzdir. Ona görə ki, müasir beynəlxalq hüquq bütün münaqişə və problemlərin
sülh yolu ilə həllinin tərəfdarıdır və bunu bütün beynəlxalq aləmdə təbliğ edir. Bütün
bunlara baxmayaraq, artıq müasir dünyanın hər yerində problemlər və münaqişə ocaqları
yaranmışdır və biz bunu acı həqiqət kimi qəbul edirik. Bunun qlobal və ya regional
problem olmasının heç bir fərqi yoxdur. Nəticə etibarilə, hər ikisi beynəlxalq sülhə və
təhlükəsizliyə qarşı yönəlmiş əməldir. Məsələnin ən mürəkkəb tərəfi isə odur ki, bu kimi
problemlər kənardan böyük güclərin dəstəyi ilə yaradılır və idarə olunur, uzun müddət
həll olunmamış qalır. Məsələn, Cənubi Qafqazı əhatə edən problemlər bunun əyani
sübutudur.“Avrasiyanın Balkanları” kimi dəyərləndirilən Cənubi Qafqaz 20 -ci əsrin
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sonlarından etibarən region və dünyada söz sahibi olmaq istəyən dövlətlərin mübarizə
meydanı olmuşdur. Qara dəniz və Xəzər dənizi arasında yerləşən bu bölgə cənub şimal və qərb-şərq enerji və nəqliyyat xətlərinin kəsişməsi və Xəzər hövzəsi enerji
mənbələrinə sahib olması baxımından böyük əhəmiyyət kəsb edir.
1980-ci illərin sonlarından başlayaraq bu günə qədər Cənubi Qafqazda davam
edən siyasi, hərbi və etnik zəmində lokal silahlı mübarizələr bölgədə təhlükəli bir
şərait yaratmışdır. Doğrudur, yaranmış təhlükənin aradan qaldırılması istiqamətində
Rusiya, İran və Türkiyə müəyyən layihələrlə çıxış etmiş və təssüf ki, bunun heç bir
nəticəsi olmamışdır. Nəticədə problemlərin heç biri həll olunmamışdır.
Cənubi Qafqazda təhlükəsizlik və sabitliyin təmin edilə bilməməsinin ən
əhəmiyyətli səbəblərdən biri də, sadəcə bölgə dövlətlərinin deyil, böyük dövlətlərin
özlərinə məxsus iqtisadi, hərbi və siyasi mənfəətlərinin təmin edilməsi istiqamətində
təhlükəsizlik mexanizmləri qurmağa təşəbbüs göstərməlidir. Belə ki, Rusiya, ABŞ və
Avropa İttifaqı bölgədə öz mənfəətlərinə uyğun gördükləri təhlükəsizlik sistemini
qurmağa çalışırlar. Bu məqsədə xidmət etdikləri üçün vaxtilə özlərinin Cənubi
Qafqazda yaratdıqları problemlər, münaqişələr bu gün daha da inkişaf etdirilib qlobal
səviyyəyə çatmışdır. Məsələn, Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsini
belə problemlərdən biri hesab etmək olar. Bu münaqişə tarixdə uzunmüddətli
münaqişə kimi yadda qaldı. Artıq 25 ildi ki, bu münaqişə həll olunmur. Bir çox
dövlətlər bəlkə də Azərbaycan və Ermənistanı kiçik dövlət hesab edərək bu
münaqişəni o qədər də ciddiyə almır və beynəlxalq sülh və təhlükəsizlik üçün qorxu
hesab etmir. Belə bir düşüncə tamamilə səhv və təhlükəlidir. Unutmaq olmaz ki,
Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi artıq regional deyil, qlobal bir
problemə çevrilib. Mübahisəni hər iki dövlət özü həll edə bilmir və region dövlətləri
də mübahisəni həll edə bilmir. Şübhəsiz, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi regional
təhlükəsizliyə təhdid kimi çıxış etməklə bərabər regiondan kənar dövlətlərin
təhlükəsizliyini də qorxu altına alır. Bu səbəbdən dünya ictimaiyyəti, xüsusilə də,
müvafiq beynəlxalq təşkilatlar nəzərə almalıdırlar ki, münaqişənin uzun müddətə
“dondurulmuş” vəziyyətdə saxlanılması faydalı deyil.
Əvvala, bu vəziyyət işğal olunmuş Azərbaycan torpaqlarında mütəşəkkil
cinayətkarlığın daha intensiv xarakter almasına, narkobaronların bu bölgəni başlıca
bazara çevirməsinə, çirkli pulların mütəmadi surətdə bu məkanda yuyulmasına, bölgənin
qanunsuz miqrasiya məkanına çevrilməsinə və digər qanunsuz proseslərin baş verməsinə
səbəb ola bilər ki, bu məhz beynəlxalq sülhə və təhlükəsizliiyə ciddi təhlükə yarada bilər.
Bu bir həqiqətdir ki, münaqişə həll olunmadığı təqdirdə Cənubi Qafqaz bölgəsi
uzunmüddətli perspektivdə qapalı-səmərəsiz geosiyasi məkana çevrilməkdən qurtara
bilməyəcək. Bu isə region dövlətlərindən daha çox qlobal subyektlərə mənfi təsir
göstərəcək. Ona görə ki, Cənubi Qafqaz ən böyük sərmayə məkanlarından biri olmaqla
yanaşı, ən önəmli bölgələrə çıxış qapısı rolunu da oynamaqdadır.
İkincisi, Cənubi Qafqaz kimi geostrateji əhəmiyyətli bölgədə təhlükəsizlik
balansının pozulmasının - qeyri-sabitliyə səbəb olacaq halların meydana gəlməsinin
qarşısını almaq üçün dağıdıcı faktorların aradan qaldırılması zəruridir.
Şərqlə Qərbin, Avropa ilə Asiyanın birləşdiyi, İslam və xristian sivilizasiyaları
arasında, mühüm nəqliyyat-kommunikasiya dəhlizlərinin kəsişmə nöqtəsində, geosiyasi
cəhətdən əhəmiyyətli zonada yerləşən və zəngin karbohidrogen resursları olan, Qafqazın
ən böyük potensiala malik ölkəsi – Azərbaycan bu üstünlükləri ilə daim diqqət
mərkəzində olub. Nəinki yalnız qonşu ölkələr, hətta dünyanın böyük dövlətləri də
Azərbaycanın yerləşdiyi bu regionda öz mövqelərini möhkəmlətməyə çalışmışdır və hal
- hazırda da bu proses davam edir.
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Məhz buna görə də bu gün Azərbaycan xarici siyasi strategiyasında iki başlıca
məsələ ön plana çəkilir:
1. Regionun enerji resursları ilə zəngin dövləti olan Azərbaycan Respublikasının
enerji təhlükəsizliyinin təmin edilməsi;
2. Cənubi Qafqaz regionunda böhrana səbəb olan və ölkəmizin üzləşdiyi ən böyük
problem - Ermənistan - Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ probleminin həlli.
Bunlar, qeyd etdiyimiz kimi, Azərbaycanın strateji əhəmiyyətindən yaranan əsas
məsələlərdir. Tarixi faktlar göstərir ki, xüsusən Rusiya bu regionda öz mövqeyini
möhkəmlətməyə can atan əsas dövlət olmuşdur və XIX əsrin əvvəllərindən etibarən bu
mövqeyin zəifləməsi təhlükəsi ilə üz - üzə qalması onu regionda özünə dayaq yaratmaq
üçün erməni əhalisindən istifadə etməyə məcbur etmişdir.
Məhz Rusiyanın o zamankı köçürmə siyasəti əsasında erməni əhalisinin
Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgəsində yerləşdirilməsi bugünkü Ermənistan Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ probleminin yaranmasının tarixi kökü hesab olunur. Bu
ərazilərdə müxtəlif etnik qrupların məskunlaşmasını təmin edən Rusiya sonrakı
mərhələdə lazım gəldikdə bu etnik qruplar arasında münaqişə yaradaraq onları özündən
asılı vəziyyətdə saxlamağa müvəffəq olmuşdur.
Sonrakı mərhələdə isə Rusiyadan dəstək alan ermənilərin Azərbaycanın strateji
baxımdan böyük əhəmiyyətə malik olan Qarabağ bölgəsinə tarixən iddiaları bu torpaqlar
hesabına öz dövlətinin yaradılması və getdikcə ərazisinin genişləndirilməsi, nəticə olaraq
“Böyük Ermənistan” xülyasının gerçəkləşdirilməsi məqsədi daşımışdır. Bu məqsədlə
erməni separatçılarının 1988-ci ildən başlayan və bu günə qədər davam edən Azərbaycan
və Türkiyəyə qarşı “xaç yürüşü” qanlı terror aktları ilə reallaşdırılmışdır. Daha sonra
SSRİ-nin süqutu və dövlətlərin müstəqillik qazanmasından sonra intensivləşən erməni
hücumu nəticəsində Azərbaycan torpaqlarının 20 faizi işğal olunmuşdur.
Əlbəttə ki, bu cür dağıdıcı faktorlardan biri də Azərbaycan torpaqlarının 20
faizinin hələ də təcavüzkar Ermənistan tərəfindən işğal altında saxlanılmasıdır. İşğala son
qoyulmadıqca nə Ermənistan regional layihələrdə iştirak edə biləcək, nə də sərmayədar
dövlətlər istədikləri səviyyədə bölgəyə investisiya yönəldə biləcəklər. Bundan başqa,
münaqişənin həll olunmamış qalması Cənubi Qafqazda yeni əməkdaşlıq platformalarının
yaradılmasına və növbəti strateji əhəmiyyətli layihələrin həyata keçirilməsinə mane
olacaq. Beləliklə, regional təhlükəsizliyə və sabitlyə ciddi təhdid yaradan Dağlıq Qarabağ
münaqişəsinin həlli geostrateji zərurətdir.
Dünya ictimaiyyətinə məlumdur ki, Azərbaycan təcavüzə məruz qalmış, işğal
olunmuş ərazilərdə beynəlxalq cinayətlər, müharibə cinayətləri baş vermişdir. Dinc mülki
əhaliyə qarşı törədilmiş bu cinayətlər beynəlxalq hüquq normalarının, beynəlxalq
humanitar hüquq normalarının, habelə müharibə qayda və qanunlarının birbaşa pozulması
idi.
Ermənistan silahlı qüvvələrinin 1988-1993-cü illərdə ölkəmizə hərbi təcavüzü
nəticəsində Azərbaycan torpaqlarının 20 faizi - Dağlıq Qarabağın, eləcə də ona bitişik
olan 7 rayonun ərazisi işğal olunmuş, Dağlıq Qarabağdan, ətraf rayonlardan, həmçinin
Ermənistanla və ya Dağlıq Qarabağla həmsərhəd olan yaşayış məntəqələrindən 700 min
nəfərədək soydaşımız öz daimi yaşayış yerlərindən qovularaq məcburən köçkün düşmüş
və respublikanın 62 şəhər və rayonunda, 1600-dən çox sıx məskunlaşma obyektində
müvəqqəti məskunlaşmışlar (Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsiwww.files.preslib.az/projects/azerbaijan/gl8.pdf :142). Beləliklə, hazırda Azərbaycanda
bir milyonadək qaçqın, məcburi köçkün və “qaçqın” statusu almaq niyyətində olan
(sığınacaq axtaran) şəxs vardır.
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Göründüyü kimi, Ermənistan işğal etdiyi ərazilərdə hərbi zərurət olmadan tarixi
mədəniyyət abidələrini dağıtmış, məktəb binalarını, kitabxana və uşaq bağçalarını yerlə
yeksan etmişdir. Əsir düşmüş və köməksiz vəziyyətdə olan dinc mülki əhaliyə işgəncə
verməklə onları öldürmüşlər. Dünya ictimaiyyəti də yaxşı bilir ki, Ermənistan siyasi və
hərbi rəhbərliyinin göstərişi əsasında törədilən bu əməllər beynəlxalq humanitar hüquq
normalarının birbaşa pozulmasıdır və beynəlxalq cinayətin bir növü olan müharibə
cinayətidir. Əgər regionda müharibə cinayətləri baş verirsə və bu da beynəlxalq
cinayətdirsə, təbii ki, beynəlxalq sülh və təhlükəsizlıik real təhlükə ilə üz-üzə qalır. Bu
gün Ermənistan siyasi və hərbi rəhbərliyinə dəstək verərək bu cinayətlərin törədilməsinə
şəarait yaradanlar və ya buna göz yumanlar unutmamalıdırlar ki, gələcəkdə bu cəzasızlıq
mühiti onların özlərinə qarşı bir silaha çevriləcək.
2. Rusiyanın Cənubi Qafqaz siyasəti
Ermənistan–Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi Cənubi Qafqazda baş vermiş
problemlərdən biridir və sonuncu da deyil. Tarixə nəzər salsaq görərik ki, Sovet İttifaqı
dağıldıqdan sonra Rusiya tərəfindən əkilmiş düşmənçilik toxumları inkişaf etmiş və
silahlı münaqişələrə çevrilmişdir. Çox etnoslu tərkibi ilə seçilən Qafqaz regionu
Rusiyanın eksperimentlərinin qurbanına çevrilmiş, istər şimali, istərsə də cənubi Qafqaza
Sovet İttifaqı dağıldıqdan sonra bir neçə münaqişə miras olaraq qalması onu göstərir ki,
Sovet İttifaqı dağıldıqdan sonra Rusiya keçmiş ittifaq dövlətlərində olan maraqlarından
imtina etmədi, sadəcə olaraq təsir mexanizmlərini dəyişdirərək bu ölkələrdə nüfuzunu
saxlamaq üçün ənənəvi metodlarını işə saldı (Mahmudlu, 2010:47). Onun SSRİ
dağıldıqdan sonra Azərbaycanla bağlı siyasətinə yuxarıda toxunduq. Gürcüstanla bağlı
siyasəti isə bir qədər fərqli idi.
Gürcüstan-Rusiya münasibətləri çərçivəsində rəsmi Moskva öz milli
maraqlarını təmin etmək üçün bütün üsullardan istifadə edir. İstər separatçı qüvvələrin
dəstəklənməsi, istərsə hərbi gücdən istifadə edə- rək təhdid metodlarının tətbiqi, istərsə
də enerji təminatının durdurulması Rusiyanın ən çox istifadə etdiyi təzyiq
vasitələrindəndir. Rusiyanın Gürcüstana qarşı müxtəlif illərdə hərbi vasitələrdən istifadə
etməsi faktları məlumdur. Gürcüstan tərəfinin iddialarına görə 2002-ci ildə Rusiya qırıcı
təyyarələri Gürcüstan ərazilərini bombalamışdır. Bundan başqa 2007-ci ildə Qara
dənizdə Rusiyanın hərbi dəniz qüvvələri hərbi təlimlər keçirərək Gürcüstana göz dağı
göstərməkdən çəkinməmişdir. 2008-ci ildə Gürcüstana məxsus pilotsuz kəşfiyyatçı
təyyarənin Abxaziya ərazisində vurulması gərginliyi daha da artıraraq qarşılıqlı
ittihamları intensivləşdirdi, hərbi toqquşma ehtimalını daha da artırdı. Nəticədə müharibə
qaçılmaz oldu və bu,iki dövlət arasında olsa da, onun təsirləri digər qonşu dövlətlər olan
Azərbaycan və Ermənistanda da özünü büruzə vermişdir. Cənubi Qafqaz siyasi, iqtisadi
və mədəni baxımdan bütövləşmiş region olmadığı üçün müharibənin təsiri ümumi olaraq
regiona deyil, bu coğrafi bölgədə yerləşən dövlətlərə ayrı-ayrılıqda müxtəlif səviyyələrdə
təsir etmişdir. Heç şübhəsiz ki, müharibədən ən çox təsir görən ölkə Gürcüstan oldu.
Gürcüstan Cənubi Osetiyada nəinki öz ərazi bütövlüyünü bərpa edə bilmədi, eyni
zamanda öz əraziləri də müvəqqəti olsa da, rus qoşunlarının nəzarətinə keçdi. Müharibə
zamanı Gürcüstan silahlı qüvvələrinə məxsus hərbi texnika rus qoşunları tərəfindən ya
müsadirə olundu, ya da ki qənimət olaraq götürüldü. Müharibə aparılan yaşayış
məskənlərinin infrastrukturu dağıdıldı, şəhərlər xarabalıqlara çevrildi, yüzlərlə insan
həyatını itirdi, yenidən minlərlə insan qaçqın vəziyyətinə düşdü. Amerika və avropanın
təsiri nəticəsində Rusiya hərbi qüvvələri Gürcüstan ərazisindən çıxmağa məcbur oldu.
Təssüf ki, Gürcüstan Cənubi Osetiya və Abxaziyanı itirdi.
Rusiya-Gürcüstan müharibəsindən dərhal sonra Türkiyə-Azərbaycan və
Gürcüstanla təhlükəsizlik sahəsində əməkdaşlığı dərinləşdirməyə müvəffəq oldu.
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Türkiyənin Qafqaz siyasəti, 2008-ci il döyüşü sonrası regional nizam və sabitliyin
yenidən nizama salınması məqsədilə Türkiyənin təklif etdiyi Qafqaz Əməkdaşlıq və
Sabitlik Platforması, Ermənistan açılımı, Türkiyə-Azərbaycan münasibətləri, ticari və
iqtisadi bağlar və enerji əməkdaşlığı məsələlər aktuallaşdı (Çelikpala, 2010:94). Xüsusən
də Azərbaycanla Türkiyə arasında təhlükəsizlik sahəsində münasibətlərin prioritet təşkil
etməsi təsadüfi sayılmır və bu münasibətlər regionda təhdidlərin minimuma endirilməsi
istiqamətində əməkdaşlığın dərinləşməsinə xidmət edir. 2009-cu il avqustun 16-da
Azərbaycan və Türkiyə prezidentlərinin Bakıda imzaladığı “Azərbaycan Respublikası və
Türkiyə Respublikası arasında strateji tərəfdaşlıq və qarşılıqlı yardım haqqında
müqavilə” də bölgədə sülh, əmin-amanlıq, rifah və inkişaf naminə əlverişli şəraitin
bərqərar olması üçün dövlətlərin təhlükəsizliyinin, suverenliyinin və ərazi bütövlüyünün
təmin edilməsi ən vacib şərt kimi önə çəkilmişdir (Nəcəfov, 2015:3). Həmin müqavilənin
6-cı maddəsində qeyd edilir ki, “tərəflər regional və beynəlxalq sabitliyə və təhlükəsizliyə
mənfi təsir edən müxtəlif təhdid və çağırışlara, xüsusilə terrorçuluğa, onun bütün forma
və təzahürlərinə, maliyyələşdirilməsinə, həmçinin kütləvi qırğın silahlarının yayılmasına,
mütəşəkkil cinayətkarlığa, çirkli pulların yuyulmasına, narkotiklərin qeyri-qanuni
dövriyyəsinə, insan alverinə, qeyri-qanuni miqrasiyaya qarşı mübarizə sahəsində birgə
səylərini və əməkdaşlıqlarını gücləndirəcəklər. Proseslərin bu cür gedişi təbii ki,
Rusiyada qısqanclıq yaratmaya bilməzdi. Bütün bunlara baxmayaraq, Rusiyanın
Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanla bağlı siyasəti dəyişməz olaraq qalır. Demək
olar ki, Ermənistan Rusiyanın Cənubi Qafqazda ən yaxın müttəfiqi rus-erməni
əməkdaşlığı dərin tarixi köklərə əsaslanır. Rusiya ermənilərə Cənubi Qafqazda dövlət
qurmalarına zəmin yaratmış, nəticədə də bu dövlətin qurulmasına nail olmuşdur. Rusiya
erməni kartından istər Dağlıq Qarabağ məsələsində, istərsə də Gürcüstanda ermənilərin
çoxluq təşkil etdiyi Cavaxetiya bölgəsindəki məsələdə də istifadə etməkdədir. Rusiya
Ermənistanı 1993- 95-ci illərdə dəyəri 1 milyard dollardan çox olan silahla təchiz etmiş,
yanacağa olan ehtiyacını böyük ölçüdə qarşılamışdı (Mahmudlu, 2010:49).
Ermənistanın regionda apardığı siyasət onu təcrid edilmiş vəziyyətə salmışdır.
Ermənistan Dağlıq Qarabağ və ətraf rayonları işğal etməklə Azərbaycanı, uydurma
erməni soyqırım məsələsi ilə də Türkiyəni özünə düşmən etmişdir. İstər iqtisadi, istərsə
də siyasi baxımdan Ermənistan Rusiyadan asılı vəziyyətdədir. Tamamilə idxaldan asılı
olan Ermənistan Rusiyaya olan 150 milyon dollar borcunun qarşılığında Metsomor Atom
E.S. və Termal zavodunu Rusiyanın mülkiyyətinə vermişdir. Rusiyanın Gazprom şirkəti
Ermənistanın qazpaylayıcı şəbəkələrinin 45%-nə, UES-ilə birgə Ermənistanın enerji
mənbələrinin 80%-nə nəzarət etməkdədir (Mahmudlu, 2010:49).
Göründüyü kimi Rusiyanın Ermənistana təsiri imkan vermir ki, Ermənistan
müstəqil şəkildə qonşu dövlətlərlə münasibətini normallaşdırsın və balanslaşdırılmış
siyasət həyata keçirsin. Ermənistan fəaliyyəti boyu Rusiyanın dəstəyi ilə şərə, böhtana,
riyakarlığa xidmət etmişdir.
Təhlildən göründüyü kimi,Cənubi Qafqaz bölgəsinə hər tərəfdən görünməz
hücumlar var idi və yenicə müstəqil olmuş dövlətlər üçün böyük təhlükə idi. 1991 -ci
ildən sonra Rusiya və Amerikanın bölgədə savaşı açıq müstəviyə keçməyə başladı.
Bir növ bölgədə nüfuz savaşı başladı.
Birincisi, Rusiyanın liderliyində Müstəqil Dövlətlər Birliyi (MDB) Kollektiv
Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatı (KTMT), ikincisi isə ABŞ liderliyində NATO.
Regionun təhlükəsizliyinin təmin edilməsi üçün planlanan təhlükəsizlik
mexanizmləri bu və yaxud digər şəkildə Azərbaycan, Ermənistan və Gürcüstanı əhatə
edir. Proseslərin gedişi onu göstərir ki, Cənubi Qafqazda yaradılmış bu münaqişələr,
beynəlxalq birliyin onlara ikili standartlardan yanaşması asanlıqla və yaxın
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zamanlarda həll olunmayacaq. Rusiyadan fərqli olaraq ABŞ-ın Dağlıq Qarabağla
bağlı mövqeyi problemin mərhələli həllinin dəstəklənməsi və problemin həllində
çoxtərəflilik prinsipinə əsaslanır. Hazırda ABŞ-la Azərbaycan arasında müxtəlif
sahələrdə münasibətlər yüksək səviyyədə inkişaf etsə də ABŞ Dağlıq Qarabağ
probleminin həllində qəti addım ata bilir. Səbəb isə çox sadədir. Rusiya ilə
qarşılaşmaq istəmir.Həm də Dağlıq Qarabağ məsələsi bu gün ABŞ-ın maraqları
səviyyəsində deyil.
3. Türkiyənin Cənubi Qafqaz siyasəti
Münaqişənin həllində Azərbaycana daim dəstək verən yeganə dövlət
Türkiyədir. Məlumdur ki, Azərbaycanla Türkiyə etnik, mədəni və dil bağlığılığına
malik olan qardaş ölkələrdir. Türkdilli ölkələr arasında Azərbaycan Türkiyənin xarici
siyasət strategiyasının prioritet istiqamətlərindən birini təşkil edir. Azərbaycan Türkiyəni
Mərkəzi Asiya ilə bağlayan körpüdür. Belə bir geostrateji məntəqədə möhkəmlənmək
üçün Türkiyə Azərbaycan və Gürcüstan ilə sıx əməkdaşlıq edir. Hər iki gənc ölkə
Türkiyənin simasında Qərbə açılan pəncərə görür. Lakin Ermənistanın Türkiyəyə
münasibətdə barışmaz mövqeyi onu Rusiya-İran ittifaqına qoşulmağa sövq edir (Duqin,
1997:74). Bundan əlavə, Qərblə münasibətlərinin tam hamar olmaması rəsmi Ankaranın
Cənubi Qafqazda mədəni, siyasi və iqtisadi təhlükəsizlik maraqlarının sabitləşməsinə
problem yaradır.
Türkiyənin müəyyən layihələrinin həyata keçirilməsinə həm də Dağlıq
Qarabağ problemi bir maneədir. Bütün hallarda Türkiyə münaqişənin sülh yolu ilə
həllinə tərəfdar çıxmaqla Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün qorunmasını dəstəkləmiş,
hətta işğalçılıq prosesinə görə Ermənistanla sərhədlərini də bağlamışdır.
Türkiyənin müasir xarici siyasətində Cənubi Qafqaz regionu mühüm yer tutur. İlk
növbədə bölgənin Şərq ilə Qərbin, Şimal ilə Cənubun kəsişməsində yerləşməsi və zəngin
karbohidrogen resurslarına malik olması onun strateji dəyərini artırır və regiona nəzarət
uğrunda gedən geosiyasi rəqabəti stimullaşdırır. İstər regiona qonşu olmasından, istərsə
də regionda xüsusi maraqlara malik olmasından irəli gələrək Türkiyə Cənubi Qafqaz
uğrunda gedən gesosiyasi savaşın birbaşa iştirakçısıdır.
Türkiyənin mütəmadi olaraq türkdilli dövlətlərlə görüşü, sıx əməkdaşlığı, zirvə
toplantıları Rusiyanı narahat etməyə bilməz. 1992-ci ilin yayında yaradılmış Türkdilli
Dövlətlərin Zirvə Toplantısının keçirilməsi Rusiyanı əməlli narahat etməyə başlamışdı.
Rəsmi Ankaranın Cənubi Qafqaz və Orta Asiya regionunda gedən geosiyasi
proseslərə siyasi müdaxiləsini şərtləndirən bir sıra əlverişli amillər mövcuddur:
Birincisi, Türkiyə inkişafın dünyəvi modelini təklif edir: ardıcıl surətdə məscidin
siyasət və iqtisadiyyatdan ayrılması uğrunda çıxış edir və bu da islam fundamentalizmi
təhlükəsindən ehtiyat edən keçmiş sovet respublikaları rəhbərlərini tam qane edir.
İkincisi, Ankara gələcək əməkdaşlığın əlverişli amili kimi dil ümumiliyinə bel
bağlaya bilər.
Üçüncüsü, Türkiyə öz cəhdlərində Qərbin dəstəyindən istifadə edir və Qərb də
ona islam fundamentalizminə qarşı «qalxan» qismində baxır.
Dördüncüsü, siyasi və iqtisadi inkişafın türk modeli İran modelindən fərqli
olaraq, artıq öz həyat qabiliyyətini təsdiqləmişdir. Türkiyə Yaxın Şərq ölkələrinin iqtisadi
həyatında öz mövqeyini gücləndirməklə yanaşı, regionun maliyyə mərkəzinə də
çevrilmək iddiasındadır.
Güclü Türkiyə Azərbaycanın Cənubi Qafqazda rolunun genişlənməsi, ölkəmizin
milli təhlükəsizliyinin daha təsirli şəkildə təmin edilməsi, habelə Qərblə bütün sahələrdə
etibarlı əlaqələrin qurulması deməkdir.
4. Cənubi Qafqaz münaqişələrinin həlli yolları
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Proseslərdən göründüyü kimi, Cənubi Qafqazın Dağlıq Qarabağ problemi iki
ölkə arasında mövcud olan münaqişə səviyyəsindən yüksələrək böyük dövlətlərin də
maraqlarına toxunan və onların müdaxiləsini qaçılmaz edən bir problemə
çevrilmişdir. Cənubi Qafqazın həm Ermənistan Azərbaycan Dağlıq Qarabağ
problemi, həm Rusiya Gürcüstan Cənubi Osetiya və Abxaziya probleminin həlli
yolları o qədər də asan görünmür. Bütün hallarda bu problemlərin həll olunmasında
Rusiya liderliyi ələ almaq niyyətindədir və məlumdur ki, problemin kökü ondan
qaynaqlandığı üçün həllində də o, aparıcı ola bilər. Bunu 2016 -cı ilin aprel ayında
Ermənistan diversiya qrupunun təxribatına cavab olaraq Azərbaycan Ordusunun
hücumu bir daha təsdiq edir. Belə ki, baş vermiş hücum nəticəsində Ermənista n
silahlı qüvvələri işğal etdikləri ərazilərdən çəkilib qaçırdılar və Azərbaycan bir neçə
yüksəkliyi və ərazini işğal etdi. Bu prosesi dünya ölkələri yaxından izləyirdi. Nəticə
nə oldu? Rusiyanın ciddi təzyiqi ilə müharibə dayandırıldı və Azərbaycan ordusu na
“dur” əmri verildi. Göründüyü kimi, Azərbaycan öz torpaqlarını işğaldan azad
etməyə qadirdi, sadəcə Rusiya buna imkan vermir. Cənubi Qafqazın ən böyük
münaqişələrindən olan Ermənistan- Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin
həllinin iki variantı mümkündür:
Birinci variant, mübahisənin sülh yolu ilə həll olunmasıdır. Təbii ki, bu heç
də inandırıcı görünmür. Belə, ki, beynəlxalq hüququn subyektləri dəfələrlə
Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünü tanıdığını bəyan etsə də, işğal faktı
pislənsə də, İşğal olunmuş ərazilərlə bağlı BMT Təhlükəsizlik Şurasının 4 qətnaməsi
qəbul olunsa da bu gün heç bir nəticə yoxdur. Nəticənin olmaması da inamsızlıq üçün
əsasdır.Tarixdə elə bir fakt misal göstərilə bilməz ki, bir dövlət başqa bir dövlətin
işğal etdiyi ərzisini danışıqlar yolu ilə qaytarmış olsun. Doğrudu müəyyən qədər
bəlkə də buna nail olmaq olar, əgər bu real görünsə problemin həllində birbaşa
Türkiyənin iştirakə əhəmiyyətli ola bilər. Ona görə ki, Türkiyə dünyanın hər yerində
ona verilmiş imkandan istifadə edərək Ermənistanın Azərbaycan ərazilərini işğal
etdiyini dünya ictimaiyyətinə çatdırır və Ermənistanı işğalçı kimi təqdim edir.
Göründüyü kimi Türkiyə münaqişənin həllində maraqlıdır. Sözsüz ki, Türkiyənin dünya
gücləri ilə apardığı danışıqlarda bu və ya digər dərəcədə Qarabağ məsələsi müzakirə
olunur. Dağlıq Qarabağ probleminin mövcudluğu Ankaranın Ermənistanla
yaxınlaşmasını imkansız edir. Azərbaycan müstəqillik qazandıqdan sonra Türkiyə həmişə
bəyan edib ki, Ankaranın İrəvanla münasibətlərinin qaydaya salmasının ilkin şərtlərindən
biri Dağlıq Qarabağ münaqişəsininhəllidir.
İkincisi variant isə Azərbaycan işğal olunmuş ərazilərini müharibə yolu ilə azad
etməlidir. Beynəlxalq hüquqda “ədalətli müharibə”,“təcavüzkar müharibə” anlayışları
mövcuddur. Təcavüzkar müharibə işğalçının apardığı müharibədi, ədalətli müharibə isə
işğaldan müdafiə məqsədilə aparılan müharibədir. Bu gün Azərbaycan müharibənin
tərəfdarı kimi deyil, sadəcə işğala qarşı ədalətli müharibə aparmaq mövqeyində
dayanmalıdır. Əgər bu baş verərsə və Azərbaycan üstünlük əldə edərsə, o zaman
beynəlxalq birliyin Azərbaycanın tərəfində olmaqdan başqa bir çıxış yolu olmayacaq.
Cənubi Qafqazın ikinci problemi kimi Rusiya-Gürcüstan münasibətlərinin
gərginliyidir (Cənubi Osetiya və Abxaziya). Anoloji olaraq Dağlıq Qarabağ
münaqişələrinə aid olan proseslər Gürcüstanın probleminə də tətbiq oluna bilər. Mahiyyət
etibarilə hər ikisində problem ərazi ilə bağlıdır. Yəni hər iki dövlət ərazisini itirir. Hər
ikisinə Rusiyanın təsir imkanı çox böyük olduğundan münaqişənin həlli yolları da
oxşardır. Beynəlxalq hüquqi baxımdan dövlətlər Gürcüstanın da ərazi bütövlüyünü
tanıyır və beynəlxalq hüququn prinsiplərinin pozulmasını birmənalı qəbul etmirlər. Bu
isə heç nəyi dəyişmir, söz olaraq qalır. Buna baxmayaraq, Gürcüstanın problemi
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Azərbaycanın problemindən bir qədər fərqlidir. Hərbi və iqtisadi potensial baxımdan
Rusiya ilə Gürcüstanın gücləri müqayisə olunmazdır. Yəni burada hərb yolunu seçmək
bir qədər çətin ola bilər. Yaxşı olardı ki, bu məsələ sülh və təhlükəsizliyin təmin
olunmasını qarşısına məqsəd qoyan BMT vasitəsilə, onun sanksiyaları ilə həll olunsun.
Əks halda nəinki bu problemlər Cənubi Qafqazda həll olunmamış qalacaq, hətta inkişaf
edəcək. Cəzasızlıq işğal planlarını daha da genişləndirəcək.
Nəticə
Belə nəticəyə gəlmək olar ki, Cənubi Qafqaz böyük dövlətlər üçün əhəmiyyətli və
maraqlı olduğu üçün orada yaranmış problemlərin, münaqişələrin həlli asan olmayacaq.
Münaqişələrin uzanması və ya dondurulmuş qaması həmin dövlətlər üçün çox
əlverişlidir. Təbii ki, bu da beynəlxalq təhlükəsizliyə qarşı bir təhdiddir. Cənubi Qafqazda
sülhün və təhlükəsizliyin təmin olunması dövlətlər üçün prioritet məsələ olmalıdır. Bu
məsələdə Türkiyənin verəcəyi töhfə daha çox inandırıcı görünür.
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POTLAÇTAN ARMAĞAN KÜLTÜRÜNE: TÜRKİYE'DE KÜLTÜRÜN
MİNNET EKONOMİSİ BAĞLAMINDA METALAŞMASI
Yrd. Doç. Dr. Ercan GEÇGİN
Özet: Bu çalışma, karşılıklılık ilişkisine dayalı kültürel pratiklerin günümüz toplumunda
nasıl metalaştırıldığına ve piyasa sistemi içerisinde nasıl araçsallaştığına odaklanmaktadır.
Genel olarak küresel düzeyde ve özel olarak Türkiye bağlamında, 'armağan kültürü' piyasa
ilişkilerinde 'minnet ekonomisi'ne dönüştürülmektedir. Küresel düzeyde ileri kapitalist
ülkelerin geri kalmış ülkelere, yerelde ise sermaye kesiminin yoksul ve ucuz işgücüne
yaptığı yardımlarla kurulan karşılıklılık bağı, güçlü olana minnet duymanın önemli bir yolu
haline gelmiştir. Temeli 'potlaç' geleneğine dayanan armağan kültürünün günümüzde metalaştırılmaktadır. Böylece tahakküm ilişkileri, kültürün araçsallaştırılmasıyla maskelenmektedir. Kültürel gelenek, kapitalist sistem içerisindeki metalaşma mantığına göre
yorumlanarak yeni bir ideoloji ve kültür meydana getirmektedir. Çalışma, Türkiye
bağlamında kültürün bu çerçevedeki metalaşmasına dair eleştirel bir bakış geliştirmektedir.
Anahtar Kelimeler: Potlaç, armağan kültürü, metalaşma, minnet ekonomisi, Türkiye.
From Potlach to Gift Culture: Culture’s Commodification as Part of Obligation
Economy in Turkey
Abstract: The study focuses on how cultural practices, which are based on mutualist relations, are commoditized in today’s society and they are instrumentalized in market system.
At global level and specifically in Turkey, gift culture is transformed into obligation economy in market relations. From advanced capitalist countries to underdeveloped countries,
and locally fund holders aids to poor and cheap labour force established a mutualist bond.
This bond became an important way of obligation to the powerful. The gift culture, which
is based on ‘potlach’ tradition, is commoditized nowadays. Thus, domination relations are
concealed by instrumentalisation of culture by interpreting with regard commodification
sense in capitalist system. This study develops a critical point of view to culture’s commodification in this framework of part of Turkey.
Keywords: Potlach, Gift culture, instrumentalisation, obligation economoy, Turkey.

Giriş
Günümüz toplumsal formasyonunun dinamiğini kavramının bir yolu da onu kültürel açıdan yorumlamaktır. Ancak bu yorum kültürel indirgemecilik anlamında değil,
sadece bütünü kavramaya yönelik bir pencere sunma dolayısıyladır. Kültürel öğelerin
toplumsallığın yeniden üretilmesinde oynadığı belirleyici rolü yakalamak ve vurgulamak
açısından bu çalışmada armağan kültürünün doğası ve ekonomi-politik dizge açısından
nasıl metalaştırıldığına değinilmek istenmektedir. Bu doğrultuda öncelikle kültür hakkında kısa bir bilgi verildikten sonra armağan kültürüne giriş yapılarak Türkiye'de aldığı
karaktere ve anlama ulaşılmaya çalışılacaktır.
1.Kültür Nedir?
Hakkında yüzlerce tanımamla yapılmış bu karmaşık kavramı açıklamak zor olsa
da genel olarak kültür, tarih içerisinde yaratılan bir anlam ve önem sistemi, bir grup insanın bireysel ve toplu yaşamlarını anlamada ve düzenlemede kullandıkları bir inançlar ve
Bu

çalışma, 2015 yılında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Bölümünde verilmiş olan 'Anadolu'da Toplumsal Dönüşüm: Kayseri ve Aksaray Örneklerinde Karşılaştırmalı
Sermaye Birikimi' başlıklı doktora tezinin bir bölümünün gözden geçirilip genişletilmesine dayanmaktadır.
Ömer Halisdemir Üniversitesi, FEF, Sosyoloji Bölümü, ercangecgin@ohu.edu.tr
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adetler (maddi ve manevi öğelerin tümü) sistemidir diyebiliriz. İngiliz kültür kuramcısı
Raymond Williams (2000) kültür terimine dair yüz altmış dört farklı tanım olduğunu belirtmiş ve İngiliz dilinin en karmaşık iki üç kelimesinden biri olduğunu ifade etmiştir.
18.yüzyıla kadar çoğunlukla tarımsal etkinliklerle (yetiştirme-ıslah etme) veya dinle ilişkili olarak düşünülen kültür, 18.yüzyıldan sonraki toplumsal değişimlerle birlikte toplumsal değer ve davranış biçimlerinin tanımlandığı alan olarak ortaya çıkar. Aydınlanma düşüncesinin insanı rasyonel olarak biçimlendirme çabası kültürü de insan zihninin geliştirilmesi anlamında kullanarak estetik bir taraf da kazanmasına yol açmıştır. Estetik tanımı
da yüksek bir kültür olarak kültürü oluşturmuştur.
Genel olarak kültür dört farklı anlamda kullanılır: bilim olarak kültür (uygarlık),
beşeri alandaki kültür (eğitim sürecinin ürünü), estetik alandaki kültür (güzel sanatlar) ve
maddi (teknolojik) ile biyolojik alandaki kültür (üretme, tarım, ekin, çoğaltma ve yetiştirme) (Güvenç, 1996: 97).
İzbul (1983) kültür konusunda şu tanımlamada bulunur: 'Kültür, belirli topluluğun,
sosyal etkileşim yoluyla sürdürdüğü ve bireylere kazandırdığı maddi-manevi yaşam tarzı
ve dünya görüşü bileşimi, onların bir bütünleşmesi olup, varlık nedeni ve sonucu ise çevreye uyarlanma, giderek çevreyi kendi kuramsal amaçları doğrultusunda değiştirme dinamiğidir.' Bu tanım kültürün maddi-manevi yapısına ve toplumsal etkileşim örüntüsüne
dinamik karakter kazandırarak daha ileri bir adıma yol alır.
2. Kültürü Anlamak
Kültür kavramının çok sayıda tanımı olsa da, bu tanımları Edles (2005) genel olarak üç grupta toplanabilir: Kültürün Estetik Tanımları ya da Yüksek Kültür Olarak Kültür;
Kültürün Antropolojik tanımları ya da Bütün bir yaşam tarzı olarak Kültür ve Paylaşılan
Anlam Sistemleri Olarak Kültür.
2.1.Kültürün Estetik (veya hümanist) Tanımları ya da Yüksek Kültür Olarak
Kültür
Aydınlanma düşüncesinin getirmiş olduğu insan zihninin etkin olarak geliştirilmesi vurgusunun 'estetik mükemmellik' ile özdeşleştirilerek (Matthew Arnold) kültürün
entelektüel, sanatsal açıdan en iyisi, en güzelini yaratmak anlamında estetiksel bir bakışı
temsil eder (kültürlü insan gibi). Kültürün toplumsal açıdan bu yüksek tanımlanması popüler ve halk kültürü gibi diğer alanları 'aşağı kültür' şeklinde etkilenmeyi de beraberinde
getiren seçkinci bir bakış da yaratmıştır.
2.2.Kültürün Antropolojik Tanımları ya da 'Bütün Bir Yaşam Tarzı Olarak
Kültür'
Seçkinci ve dar kültür yorumuna karşılık kültürü bir toplumun ya da grubun 'bütün
bir yaşam tarzı' olarak gören ve grup üyelerinin inandıkları değerler ile izledikleri normları ve yarattıkları maddi şeyleri olarak bir bakış açısına sahiptir. Çoğulcu kültür anlayışı
vardır.
Kültür antropolojik açıdan farklı kuramsal çerçevelerde anlaşılmaya çalışılmıştır.
İnsanlığın gelişimini ilkelden gelişmişe doğru tek bir hat üzerinde görerek açıklamalarda bulunan 19. yüzyıl evrimciliği ve onun ilk temsilcilerinden Edward Tylor antropolojinin konusunun kültür olduğunu belirtmiştir. Bir diğer önemli evrimci isim olan
Lewis Henry Morgan (1818-1889) 'Eski Toplum' (1871) adlı eserinde insanın kültürel
evrimini teknolojiyi temel alacak şekilde üç ana evreye ayırarak ele alır. Buna göre teknolojik gelişme kültürel evrimle koşut olarak ilerlemiştir. Bu evreler sırası ile yabanıllık
(alt, orta ve üst aşamaları vardır), barbarlık ve uygarlık (eski ve modern şeklinde ikiye
ayrılır) aşamalarından meydana gelir. Ancak evrimci görüş Batılı beyazların temsil ettiği
modern kültürü toplumsal hayatın evriminde en üst basamağa yerleştirmesinden dolayı
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eşitlikçilikten uzak ve göreceliliğe ters bir yaklaşım sergilemesinden ötürü eleştiriye maruz kalmıştır.
Evrimci görüşten sonra öne çıkmış bir diğer görüş yüksek kültürlerin önce temas
ardından da fetih ve göç süreçleriyle dağıldığını öne süren Difüzyonizm veya kültür-çevre
kuramı olarak adlandırılan ve Franz Boas'ın (1858-1942) önderliğini yaptığı görüş olmuştur. Ancak bu yaklaşım da bütüncül, karşılıklı etkileşimleri ve bağlantıları dikkate alan
bir kavrayıştan uzak olmuştur. Ancak Boas'ın kültürel gelenekleri ve yaşam tarzlarını
açıklamak için öne sürmüş olduğu çevresel koşullar, psikolojik etkenler ve tarihsel bağıntılar onu kültürel göreceliğin kurucularından biri haline getirmiştir. Alfred RadcliffeBrown ise bakışını kültürden çok akrabalık gibi sosyal yapılara yöneltmiştir (Edles,2005:
10). Radcliffe-Brown'un bu yorumu evvelindeki İngiliz işlevselciliğin kurucusu Bronislaw Malinowski'nin temel ihtiyaçlar üzerine kurulu işlevselci bakış açısına toplumsal yapıyı da ekleyen yapısal-işlevselci bir yaklaşıma doğru gider. Antropolojik açıdan kültürün
özellikleri sıralanacak olursa; kültür her şeyi kapsayıcıdır, kültür hem genel hem özeldir,
kültür öğrenilir, kültür simgeseldir, kültür doğaya el koyar, kültür paylaşılır, kültür örüntülüdür, kültür hem uyarlayıcı hem kötü uyarlayıcıdır, insanlar kültürü yaratıcı bir biçimde kullanır (Kottak, 2002: 46-54); kültür gerçekliğe anlam verir, kültür bütünleştirir
(Bates,2009: 48-49).
2.3. Paylaşılan Anlam Sistemleri Olarak Kültür
Kültür sadece sanatı değil aksine tüm sembolik olguları içerir düşüncesine dayanır. Clifford Greetz bu yaklaşımın önemli temsilcilerindendir. Kültürü, gündelik yaşamla
bütünlemiş dil, din, sanat ya da moda gibi anlamlar ağıyla örgütlenmiş olarak görür. Kültürün sembolik tanımı sanatın bir tür sembolik fenomen olduğu hümanist/estetik kültür
tanımıyla çakışmaktadır. Ekonomik, politik ve kültürel olarak üç analitik alan içinde görülmektedir (Edles,2005: 12-13).
Kültüre dair bu bakış açılarının farklılığı çağdaş sosyoloji içinde de farklı şekillerde ele alınmıştır. Ancak bu kavrayışlar bu çalışma için zaruri görülmediğinden ve sadece armağan bağlamında ele alındığından üzerinde değer görülmemiştir. Kültürün üzerinde ortaklaşılmamış bir anlam dünyasının olduğunu göstermek açsından yukarıda işaret
edilen algılayışlar aynı zamanda kültürün veçheleri ve armağan kültürünün de karmaşıklığını göstermeye bir gerekçe sunmak içindir.
3. Potlaçtan Armağan Kültürüne
Potlaç, farklı veya birbirine denk kesimler arasında bağış ekonomisine dayanan
bir yeniden dağıtım mekanizmasıdır. 1800’lerin ortalarına doğru Kwakiutl’larda keşfedilen 'potlaç'ı, Antropolog Marcel Mauss’ın Polinezya, Melanezya ve Kuzey Amerika kabilelerindeki armağan değiş-tokuş rejiminin ilkel mübadele sisteminin geleneksel olarak
aktarıldığı, zenginliğin dağıtım sisteminin kültüre, toplumsal bağa dönüştüğü bir örüntü
olarak açıklamaya çalışır. Armağanın temel teşkil ettiği bu sistemde
"Bir şef, kendisi, oğlu, damadı, kızı veya ölüleri için potlaç vermek zorundadır.
Otoritesini kabilesi üzerinde, köyü ve hatta ailesi üzerinde uygulayabilmesi için, şefler arasındaki konumunu koruyabilmesi için ruhların kendisini ziyaret ettiğini ve talihin kendisinden yana olduğunu, talihin ona ve onunda talihine hakim olduğunu kanıtlaması gerekir;
bunu kanıtlayabilmesi için de talihin ona verdiği zenginliği harcaması, bu zenginliği dağıtması ve böylece diğerlerini kendisinden aşağı gösterip onları 'kendi gölgesine' alması gerekir." (Mauss, 2005: 279).

Aslında bu otoritesini gösterme durumu bize en basitinden 'padişahım çok yaşa'
naralarını attıran cülus bahşişini anımsatır. Bu aslında Antik Yunan'da, 'polis’in kurulmasından önce de geçerli olan bir davranıştı. Kendi kültürel derinliklerimizde de açıkça görebileceğimiz potlaç türleri tarihsel ve toplumsal dinamiklerle yeni ritüellerde farklı anlamlar kazanmıştır.
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Pazar ilişkilerinin olmadığı buna mukabil yüz yüze ilişkilerden yükselen değiştokuş rejimin hakim olduğu ilkel toplulukları inceleyen Mauss, armağan vermenin de almanın da zorunlu olduğu ve bunun göreli olarak 'mana' anlamı kazandığı; aynı zamanda
armağanın cömertliğin de bir göstergesi ve toplumsal varoluşun da önemli ilişkilerinden
biri olduğu sonucuna varır. Altının çizilmesi gereken yer özellikle armağanın 'karşılıklı
yükümlülükler' taşımış olmasıdır.
Meta düzeni ilişkilerinin olmadığı ilkel toplumların toplumsal ilişkilerinin temelinde armağan ilişkisinin yattığını ortaya koyan Marcel Mauss günümüz toplumlarında
da tortuları bulunan mekanizmaları anlamak için önemli anahtar algılar bırakmıştır. Modern kapitalist toplumunun ilişkilerinin para ile ödeme sisteminin dayandığı meta düzeni
ise Marx tarafından bütünlüklü bir çerçevede analiz edilmişti. Ancak meta, her ne kadar
modern kapitalist sistemin başat simgesi haline gelse de, arkaik kültürün armağan ilişkilerinden izler taşıyan dayanışma, mübadele ve daha çok minnettarlık gibi sosyal-manevi
ilişkileri üzerine oturan ve bunlar üzerinden sömürü-meta ilişkilerini yeniden üreten kültüre dayandığı da bir gerçektir. Bundan dolayı günümüz armağan kültürünü ele almak bir
anlamda meta düzeninde saklı arkaik yapının nasıl sömürü mekanizmasına dönüştürüldüğünü de açığa çıkartmak demek olacaktır. Zira kapitalizm sermaye birikimini sürekli
dinamik tutmak ve süreklileştirmek için her türlü kültürel kodları kullanmaktan da geri
durmamaktadır. Bu kodlar ne kadar sermaye veya meta düzeninin içine sokulursa o derece toplumsal kesimler tarafından silikleşip yabancılaşmanın kodları haline dönüşecektir. Kültürün din, dil, her türlü gündelik pratik ve ritüellerde bunları görebilmek mümkündür. İşte bu noktada armağan kültürünü ele alan bu çalışma, sermaye-meta düzeninin içine
gömülmüş bu kültürel kodların bir nevi yapıbozumunu yapma denemesini taşımaktadır.
Levi-Strauss, Marcel Mauss'un çalışmalarından yola çıkarak 'verme' ve 'alma' gibi
pratiklerin bölünmez bir bütün, daha doğrusu 'bütünsel bir toplumsal olgu' olduğunu belirtmiştir (akt. İnsel, 2003: 10). Bunun yanında armağan ilişkisi tek yönlü değil, karşılıklı
ama asimetrik olmayan bir yükümlülüğü içerdiği için toplumsal ilişki sisteminin önemli
dayanaklarından biridir. Armağan esas olarak verme-alma ve karşılığında verme olmak
üzere üç aşamadan oluşur (Godbout, 2003: 45). Bu yüzden günümüz toplumsal ilişkiler
düzlemeni anlamanın bir yolunun da kültürel kodlarında saklı armağan ilişkisini arkeolojik kazıyla belirginleştirmek anlamlı bir çaba olacaktır.
Bilezik ve kolyenin değiş-tokuş edilme zorunluluğu olan 'kula'nın bir başka ve
geniş bir formunu teşkil eden potlaçta esas olan şey harcamadır. Harcama, fazlanın ya
başka bir kabile şefine hediye olarak verilmesi ve bunun karşılığında başka bir hediye
alınması ya da fazlanın toptan yok edilmesi eylemidir. Bu 'mana'sal bir güçtür ve böylece
bu güç ile yapılan harcama ve cömertlik, aynı zamanda hem vicdani bir rahatlama hem
de ruhun zenginleşmesini sağlamaktadır. Ancak alınan her hediye karşılığında başka bir
hediye vermek aynı zamanda bir yükümlülüktür. Çünkü hediyeyi alan kişi hediyeyle birlikte verenin ruhunu, iktidar gücünü de almıştır ve alınan hediyeden daha üstün bir hediye
ile karşılık verme zorunluluğundadır.
Bağış ve onun karşısında merhamet dilemek, bir yükümlülük sistemi olarak tek
tanrılı dinlerin hepsinde mutlaka bir yer bulmuştur. Üretim sistemleri geliştikçe potlacın
biçimleri ve düşünsel/dinsel dayanağı da değişmiştir. Örneğin nüfusun kontrol edilmesinde başlayan insanın kurban edilmesi (ölümün armağan edilmesi) zamanla yerini üretim
aracı olarak kullanılan ve fazlalığın, üretici evcil hayvanların kurban edilmesine, yani
tanrılara bir armağan olarak sunulmasına dönüşmüştür. Böylelikle 'merhamet peygamberleri' yaratılmıştır. İsraillilerde halk, dinsel bir ayin dışında koyun eti yiyemezdi. Azteklerde boğalar ayinlerde kurban edilmeden önce bütün bir yıl süslenirdi. Hıristiyanlıkta
İsa 'Tanrının kuzusu' olarak nitelendirildi.
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Kurban etme kökensel dağıtım işlevini sürdürdü, ancak simgesel ve imgesel olarak
biçim değiştirdi. Mayasız ekmek İsa’nın bedeni, şarap ise kanı olarak simgeselleştirildi.
Hıristiyanlık ilk iki yüzyıl sevgi şölenleri olarak görülen ve fakirlerin beslenmesini sağlayan 'komünyon'larla büyüdü. Ancak Roma’nın resmi dini olmasından sonra bu ayinler
yasaklandı ve cömertlik öteki dünyaya kaydırıldı. Hıristiyanlığın Protestanlık biçimi bu
cömertliğin yerine tutumluluğu geliştirirken (Max Weber’in kapitalizm ilkesi), diğer taraftan da dış dünyasının sömürülmesinde bu kadar tutumlu davranmıyordu. Avrupa’da
potlaç tüketim kültüründe kültürüne karşılığını bulacaktı. İslam toplumunda ise harcama,
kültürlerin formasyonuna uygun biçimler alarak sürdürdü. Bazı noktalarda tüketim kültürüne, lükse doğru kayabilirken bazı noktalarda 'bir hırka, bir lokma' anlayışında daha
tutumlu bir çerçevede kaldı.
Armağan, karşılıklı yükümlülük veya bağış şeklinde ifade edilen potlaç sistemi,
İslamiyet’i kabul etmelerinden önce de Türklerde yaygın görülen bir şölen olmuştur ve
genellikle hanın mallarını yağmalanmasına göndermede bulunan bir tören vazifesi görmüştür. Ancak İslam’la birlikte potlaç anlam ve yorum değiştirmeye başlamıştır. Zira tek
tanrılı dinler öncesinde toplumdan toplumda değişiklik gösterse de varlığı evrensel kabul
edilmiştir (Benzer evrensel kuralı ensest karşıtlığında da görebiliriz). Dolayısıyla potlaç,
Ortadoğu kültüründe de yerini almıştır. İslamiyet’te ise en bariz şekilde sünnet, zekat ve
oruçta kendini göstermiştir.
Kur'an-ı Kerim'deki ifadesiyle fakirlerin hakkı sayılan zekat, zengin sayılan erginlik çağına gelmiş akıl sahibi Müslümanların, mallarının % 2,5 kadarını (kırkta birini),
seneden seneye yoksul Müslümanlara vermesi olarak kabul edilir.
Bakara (219) suresinde, her ne kadar içki ile ilgili olduğu görülse de sondaki ifade
bizi harcama kültürü ile ilgili olarak potlaça götürmektedir: '(Ey Muhammed!) Sana içkiyi
ve kumarı sorarlar. De ki: 'Onlarda hem büyük günah, hem de insanlar için (bazı zahirî)
yararlar vardır. Ama günahları yararlarından büyüktür.' Yine sana Allah yolunda ne harcayacaklarını soruyorlar. De ki: 'İhtiyaçtan arta kalanı.' Allah, size âyetleri böyle açıklıyor
ki düşünesiniz.' (Diyanet İşleri Meali)
Bu ihtiyaç fazlası aslında 'kirlenmiş' anlamındadır. Arınmak için onu dağıtmak,
armağan etmek, böylelikle hem sevap kazanmak hem de fakiri memnun etmek gerekir.
Oruç tutmak da buna benzer bir içerik taşır. Tüm dinlerde geçerli bir arınma ritüeli olarak
kabul edilen oruç maddi açıdan yapılan fedakarlığın aslında manevi açıdan geçmişte biriken kötülüklerden arınmayı ifade eder.
Georges Bataille’nin (1999) potlaçtan yola çıkarak geliştirdiği 'lanetli pay' teorisi
aslında geçmişten arta kalan bu armağan kültürünün, ekonomi ile kültürün tüketimde nasıl buluştuğunu da bize gösterebiliyor. Fazlalık kavramını üzerinde duran Bataille, enerji
birikiminin devinimi bağlamında ele alır. Potlaç bir nevi enerji birikiminin yeniden dağıtım mekanizmasıdır ve bu mekanizma, bir şenlik dahilinde her tür pazarlığı dışlayan, rakibi küçülten ve ona meydan okuyan, onu yükümlü kılmak için sunulan zenginliklerin
armağan gibi sunulmasını (Bataille,1999: 34) içerir. Ekonominin parametrelerine dahil
olmayan her fazlalılığı 'lanetli pay' olarak adlandıran Bataille, Tanrıya armağan edilen
kurbanı da bu amaçla anlamlandırır. Potlaç, bir armağan alışverişi, bir ilke; ama aynı zamanda güç ve iktidar ilişkisinin tesisinde kritik rol oynayan gelenektir. Bir yönüyle potlaç, faydacılığa karşı armağan ilişkisinde kümelenmiş bir alternatif olarak da görülmüştür.1

1Mauss,

içinde bulunduğu dönemin faydacı siyasal paradigmasına karşı özel ve devlet alanlarından
bağımsız bir üçüncü alan olan sosyal alanın anti-faydacı şekilde geliştirilme perspektifini savun-
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Mauss ve Bataille'nin potlaç üzerine yazmış oldukları metinlerden hareketle Türk
kültürünün tarihsel analizini yapmaya çalışan Adanır (2004) ve Göka (2006), potlacın
bugünün Türk kültürünü anlama ve açıklama noktasında kullanışlı bir kavram olduğu
konusunda fikirler beyan etmişlerdir. Geçmişten bugüne zihniyet çözümlemesi çerçevesinde yürütülen bu tartışmalar, bazı kültürel davranışların kodlarını anlayama yönelik de
yaratıcı ışıklar sunmaktadırlar. Sözgelimi 'Türk Grup Davranışı' kavramsallaştırmasında
bulunan Göka (2006), kardeş kavgası, kolay sınıf atlama, konukseverlik, gösteriş ve şatafat gibi davranışların geçmişteki potlaç kültüründen izler taşıdığına dair bazı yorumlar
öne sürmüştür. Bu tarihsel psikolojik ve sosyolojik tartışmaların bugünün hem kültür hem
de ekonomik ilişkilerin anlaşılmasında ve yorumlanmasında kullanılabilir önemli anahtar
yaklaşımlar olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle kürsel kapitalizme eklemlenme sürecindeki Türkiye'nin kültürel alımlama ve yaşama biçimi ile zihniyet dönüşümünü anlamak
açısından potlaç/ armağan kültürü önemli bir rol oynamaktadır. Bunu 'minnet ekonomisi'
bağlamında biraz daha açabiliriz.
5. Armağandan Minnet Ekonomisine
Godbout (2003) armağan ilişkisini pazar/özel ile devlet arasında üçüncü bir alanın
toplumsallık ilkesi olarak ele alır. Bunu, toplumsallığın kurucu unsurlardan biri olarak
düşünür. İktisadi veya iktidar çıkarlarına uğramadan toplumsal ilişkileri kuran ve yeniden
üreten enformel mekanizmayı gündemine alır.
Armağanın alıp-verme ilişkisi sonuç itibari ile bir borçlanma ilişkisidir. Bu borçluluk arkadaşlıktan aile içi ilişkilere ve daha geniş enformel ağlara kadar genişletilebilir.
Bireyin kendisini yaratan 'anne babaya borçlu olması' kadar anne babanın ona borçlu hissedebilmesi, sosyalleşme ve gelişim süresince katkısı bulunabilecek öğretmeninden en
üst sosyal örgütlülük olan devlete kadar borçluluk sistemi bir 'sarmal' söz konusu olabilir.
Ancak psikolojik açıdan bu borçluluk durumunun sosyal istekleri, arzulara karşı gelip
tatmin ettiğini de hesaba katmak gerekir. Aslında bu yükümlülük sorunu sadece özgürlük
değil güvenlik arama ihtiyacının da bir sonucu kabul edilir (Godbout,2003: 63).
Armağan kültürüne dayalı minnet ekonomisini Türkiye bağlamında anlamak açısından en anlamlı çalışmalardan biri Jenny B. White'ın (2010) İstanbul'daki küçük meta
üreticilerine ilişkin 1986-88 yılları arasında yaptığı alan araştırmasında ele alınan atölyelerde parça başı çalışanların kolektif karşılıklılık temelinde nasıl sömürüldüğünü ortaya
koyan araştırmasıdır. Bu çalışma, kadınların üretken yaşamlarında aile, akrabalık ve topluluk bağlarının kullanılmasıyla sömürü ilişkilerini hafifleten bir moral ekonomisine dayanır. Aile, cemaat gibi toplumsal ağlar ve bağlar ile aidiyet duygularının pekiştirilmesi,
yani toplumsal dayanışmanın sağlanması, emek sömürüsünün bir aracı haline dönüştürülür. Kolektif karşılıklılık tarafından belirlenen ideolojik bir sistemin varlığına işaret edilen
çalışmada minnet ilişkisinin sağladığı herhangi bir grup aidiyetine ucu açık bırakılan bir
muştu. Karşılıklı yükümlülüklere dayanan toplumsal ilişkiler ne pazara ne de devlete indirgenebilirdir. Bireylerin karşılılık ilişkisi içindeki dayanışmacı toplumsal ağ içinde bir özgürlük arayışına
kapı aralanmış olur. Mauss'un sosyal bilimlerde armağan dolayısıyla açtığı yolda Derrida armağan
kavramını bütünüyle düşünülmez kılarken, Godelier gibi pozitivist-materyalist analistler ise onu
dini düşüncenin bir tezahürü olarak ele almayı tercih etmişlerdir (İnsel, 1995). Pierre Bourdieu ise
hem yapısalcıların mübadeleyi evrenselleştiren ve mutlaklaştıran indirgemesine karşı çıkmış hem
de tahakküm ve çıkar sorunlarını mutlaklaştırarak Marksist bir faydacı düşünceyi yeniden üretmiştir. Armağanı simgesel sermayenin bir türevi olarak ele alan bu düşünce toplumsal ilişkileri simgenin varoluşundan önceye alan anti-faydacı bir tutum takınmasına yol açmıştır (İnsel, 2003: 16).
Mauss'un çalışmaları bunlardan başka Levi-Strauss, Georges Bataille, Karl Polanyi ve Marshall
Sahlins gibi antropolojik bakış çerçevesinde farklı yönelimlerde bakanlar üzerinde de etkisi olmuştur.
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tutunma haline dikkat çekilmekte ve karşılıklı borçlanmanın iktisadi hayatla ilişkine değinilmektedir.
White, çalışmasında Parry ve Bloch'un kapitalizm öncesi ekonomi mantığı çerçevesinde, paranın devreye girmesiyle (kapitalizmle) moral ekonominin dağılmaya neden
olmadığını ortaya koyan görüşlerini paylaşır. Armağan ideolojisi piyasanın değiş tokuşunun anti tezi olarak yapılandırılmıştır görüşüne karşı paranın toplumsal hayat içinde karşılıklılık sistemin bir parçası olarak cisimleştiğini belirtir. Marksizm'in göz ardı etmiş olduğu grup içindeki egemenlik ve sömürü ilişkilerine dair köksel izler bulmaya çalışır.
Piyasa güçleri grup içinde de işler ancak grup yükümlülükleri ve karşılıklı minnettarlık
ilişkileri ideolojisi ile üzerleri örtülür. White'ın araştırma yaptığı aile atölyelerinde grup
(birey adına) bireylerin emeğinden artı değer elde ederken, parça başı üretim yapanlarda
ise atölye sahibi parça başı üretim yapanlardan artı değer elde eder. Parça başı çalışanlar
emeklerini 'satmadıklarını' aksine 'verdikleri' konusunda ısrarlıdırlar. Atölye sahibinden
ihtiyaçlar farklı şekilde karşılanabildiğinden karşılıklı yükümlülük sistemi kurumsallaşmıştır. Örneğin düğün masrafları gibi toplumsal harcamaları karşılanabilir ya da gelecekte bir hizmeti elde etmekte kullanabilecekleri bir minnettarlık elde edilebilir. Taraflar
arasında böylece enformel bir toplumsal anlaşma kurulmuş gibidir. Formel sektördeki
ücretlerin düşüklüğü bu toplumsal anlaşmanın temellerinden olan grup dayanışmasını ve
güvenlik ihtiyacından dolayı yaşanan bağımlılığı daha da yükseltir. Kolektif karşılıklılık
yoluyla elde edilen emek, kamu ile asgari düzeyin altındaki boşluğu doldurmaktadır. Ancak Türkiye'nin kentlerinde küçük üretime dayalı yaşanan bu üretim ilişkilerindeki toplumsal kabul grup dışında yer alan piyasa güçlerinin yararınadır (White,2010: 223-230).
Kolektif karşılıklılık temelinde grup içinde bireyler arasındaki sömürü ilişkilerine
dair White (201), James Scott'un Malezyalı köylülerin elit sınıfın sömürüsüne karşı 'gündelik' direniş biçimlerine dair analizinde kullanmış olduğu köylünün arazi sahibi tarafından ekonomik egemenlik altına alınışının cömertlik ve arkadaşlık açısından nasıl hafifletildiğine, üründen elde edilen karın toplumsallaştırılarak ekonomik iktidarın nasıl hafifletildiğine yönelik açıklamalarına değinir. Ancak White (2010: 221-222) İstanbul'daki
farklılığın direnişten çok sömüren ile sömürülen arasındaki dayanışmanın yükseltilmesi
anlamındaki 'rıza' ile kendini ortaya koyduğunu belirtir. Aslında bu rıza Gramsci'nin 'kültür hegemonya'nın sömürüyü toplumsal kabul veya rızaya oturtan anlamını çağrıştırır.
White'ın grup içi analizinin antropolojik ekonomi düzeyinden günümüz Türkiye'sinin
gerçekliğine taşıdığımızda 'kültürel hegemonya'nın boyutları, armağan ideolojisinin nüfuz alanları ve sömürü maskelerinin etki düzeyleri daha çok belirginlik kazanacaktır.
Potlaç/armağan ilişkisine dayalı kültürel kodlara göndermede bulunan ve insanlararası bağların dayandığı bu gelenekselliği okşayarak bunu ekonomik çıkara dönüştüren
baka somut örnekler de verilebilir. Sözgelimi Anadolu'daki burjuvazinin kendine has gelişim gösterdiği ve bölgesel kalkınma dinamiklerinin içinde önemli lokomotif işlevi görmüş Kayseri'deki taşra burjuvazisinin hayırseverlik2 ve yardım politikasının da benzer bir
minnet ekonomisine tekabül ettiğini ve bunu metalaştırarak yeniden ürettiğini; sömürü
ilişkilerini perdeleyen önemli bir tahakküm ve rıza üretim aracı haline dönüştüğünü belirtebiliriz3.

Bir nevi 'hayrat ekonomisi' özelliği gösteren kentteki kültür-ekonomi sarmalına dair kentin
kamusal alanında yer alan çeşitli hayratlar, yapılan ve onarılan camiler, okullar, üniversite binalarını hayırseverlerin isimleri ile görebilmek mümkündür.
3 Bu konu hakkında saha çalışması bulgular ve yorumlar için bkz (Geçgin, 2015).
2
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Sadece ekonomide değil, siyasal alanda da potlaç/armağan kültürünün tesirlerini
görebilmek mümkündür. Özellikle de 1980 sonrasında hakim olmaya başlayan neo-liberal ekonomi politikalarının, post-fordizmin ve esnek uzmanlaşmanın halesi altında büyüyen güvencesizlik, kentteki bireylerin güvenceli ağlara arayışında popülist siyasetin klientalizmini, patronaj ağların güçlenişini beraberinde getirmiştir. Sosyal devlet neo-liberal
politikalar çerçevesinde aşındırırken bunun yerine geleneksel enformel ağların piyasada
daha fazla nüfuz alanı bulması için zeminin hazırlanması bu açıdan anlamlı olmuştur.
Modernleşmenin 1980'e kadar devletin önderliğinde yürütülmesine karşılık 1980 sonrasında ise post-modernleşme paradigmasının her alana yayılma sürecinin devlet yerine piyasa güçleri ve sivil toplum söylemi çerçevesinde hayat bulması dinsel referanslı toplumsal ağların güçlenmesini de beraberinde getirmiştir. Dolayısıyla sivil toplumundan hükümetine ve devleti konumlandırma biçimine kadar mikro alandaki armağan ideolojisi mikrodan makroya veya çevreden merkeze doğru hareket eden siyasetin ideolojisi ile bütünleşerek yeni bir anlam dünyası kazanmıştır. Geçmişte çeşitli gecekondu afları ile milletdevlet bütünleşmesini toprak-mülkiyet eksenindeki armağanın minnettarlığı ile ortaya koyan sistem, devletten piyasaya rolünü devrettikçe armağan ideolojisinin nüfuz alanını da
derinleştirmiştir. Vergi sistemi ve karşılığında alınan hizmet, halihazırda modern devlette
de geçerli kabul edilebilecek bir armağan ideolojisini zaten içeriyordu. Önemli bir farklılık bunun rasyonel bir düzende anlam kazanmış olmasıydı. Ancak Türkiye koşullarında
armağanın aynı zamanda dinsel formlar içerisinde de yer edinmiş olması, toplumsal açıdan genişleme zeminini de kolay bulma olanağını sağlamıştır. İşte bu noktada enformel
açıdan iktidar ilişkilerine oturan ve onu yeniden üreten armağan ideolojisinin aktörleri
girmektedir ki bunun önde gelenleri artık enformel/informel dayanışma ağlardır.
Dolayısıyla enformel dayanışma ağlarının yükselerek bir şekilde bireylerin kolay
yoldan yükselmelerini sağlayan birer 'sosyal asansör'e dönüşmeleri kaçınılmaz olmuştur.
Bourdieu'nun 'sosyal sermaye' çerçevesinde de ele alınabilecek bu durum Türkiye'nin koşullarında bir işe girme, kredi bulma, burs alma, çocuğunu okutma gibi sıradan temel
ihtiyaçların sosyal devletin aşındırılmasından dolayı enformel dayanışma ağları tarafından gerçekleştiriliyor oluşunu anlamaya da katkı sunabilecek bir kavramdır. Dolayısıyla
armağan kültürünün toplumsal anlamdaki makro ölçekteki 'habitus'u farklı toplumsal
güçler tarafından yer değiştirmiş oluyor. Bu yüzden, artık armağan, Mauss'un ulaşmak
istediği anlamda anti-faydacı değil, faydacı bir zeminde kendini yeniden üreten bir ideolojik karakter almaya başlamıştır denilebilir.4
Misafirperverlik, zekât vermek, bağışta bulunmak, bonkörlük, düğünlerde, nişanlarda ve bayramlarda kurban kesmek, aşure yapmak, ziyafet vermek, ölümlerde ve kırklarda yemek vermek gibi daha birçok eylem, potlaç kültürünün Anadolu’daki kodlanmış
biçimlerinden sayılabilir. Sadece toplum değil devlet de bu ayinin bir ortağı olmuştur.
Çünkü potlaç özünde iktidar ve güç ilişkilerine, mevki kurma, prestij sağlama ilişkilerine
dayandığından dolayı her zaman için iktidar ilişkilerinde kullanılmaya müsait bir meşrulaştırıcı araç işlevi üstelenebilir. Osmanlı’da padişahın başa geldikten sonra halka dağıttığı cülustan günümüzde devletin –özellikle de 1950’lerden sonra- defalarca getirdiği gecekondu aflarıyla hazine arazisini bağışlamasına kadar sayısız örnekler verilebilir. Gecekondu afları popülist siyasetin potlacı nasıl bir kontrol ve itaat aracı olarak kullandığına
Bu konuda örnekleri çoğaltmak mümkündür. Sözgelimi, Alevilerin de bazı ibadetlerinde gıdaların
toplanıp eşit bölüştürülmesi, yine Alevi-Bektaşi öğretisinde insanın özüne ulaşmasında bir metafor
olarak kullanılan ve kutsal kabul edilen yılanın derisini değiştirmesinde olduğu gibi öyle veya böyle
bir şekilde fazlanın atılması sürekli gündemde olmuştur ve her kültüre, dolayısıyla da her inanca
bir şekilde bu kural sızmıştır.
4
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ilişkin en çarpıcı örnektir. Bu bağış-armağan karşısında aftan yararlananlar her zaman
siyasal mekanizmaları merhametle karşıladılar ve karşılığında yükümlülükler beslediler.
Bu durum, Türkiye’de siyasetin ' devlet baba' imgesinin yeniden üretilmesinde de önemli
rol oynamıştır. Diğer taraftan sermaye sınıfı de benzer cömertlikler sergileyerek potlacı
gizil olarak yeniden üretirken beri yandan kendi gücünü de meşru kılma yoluna gidebilmiştir (bankaların kültür, sanat ve yayın işleri örnek verilebilir). daha geniş ölçekte ise
küresel güçlerin azgelişmiş ülkelere yardımları söz konusu edilebilir.
Modern toplumda armağan tekil ilişkilere indirgenen ve belirli gün ve anlamların
içinde değer bulduğu gündelik bir pratik olarak anlaşılmıştır. Oysa modernliğin içinde
kolektivitenin erimesi, buna karşın bireyin modern mekanizmaların karşısında çaresizleşmesi, sosyal devlet gibi koruyucu mekanizmalardan da mahrum kalması armağan ilişkisini gizil açıdan yeniden işlevsel hale getirebilmektedir. Bu durum Türkiye gibi ülkelerde
daha bariz bir karakter kazanır.
Kısaca, birey ne kadar toplumsal sistem içinde ne kadar koruyucu mekanizmalardan mahrum kalır ve bununla birlikte ne derece saldırılara açık hale gelirse o kadar armağan ilişkisine dayanan toplumsal ağlara ihtiyaç duyacaktır. Çeşitli patronaj ilişkiler (hemşehricilik gibi) enformel ağlar aslında armağan ilişkisinin/karşılıklı yükümlülükler sisteminin söz konusu açığa karşılık gelen alternatifleridir.
Her ne kadar modern zamanda armağan kişisel ilişkilerde sürekliliği sağlayıcı pratiğe indirgenmiş olsa da aslında yok olmayan ve aksine yok olması bir yana, gayet açık
canlı ve piyasa - devlet sistemleri gibi bir sistem olgusu olduğu açıktır (Godbout,2003:
33-34). Yukarıda da işaret edilen hususlar dikkate alındığında bunun ne kadar canlı ve
tahakküm aracı haline dönüştürülebilir dinamik bir kültürel kalıntı ve aynı zamanda ideolojik birer gizil aygıt olduğu rahatlıkla görülebilir.
Yardımseverlik gösterme, barlarda ısmarlama yarışına girme, kendini borçlu hissetme, 'altında kalmama' gibi vesilelerin ötesindeki bir toplumsal ilişki ağlarındaki rolü
dolayısıyla ele alınmalıdır. Zira bu ilişki sistemi içinde akıp giden ideolojinin varlığını
keşfetmek sömürü ilişkilerine zemin sunan kültürün de çözümünü yapmak demek olacaktır. Bununla birlikte armağan ideolojisi statü yarışında da önemli araç haline dönüşmektedir. Ancak bu durum da yine ekonomi-politik çerçeve içindeki kültürel pratik doğrultusunda ele alındığında anlam kazanır.
Sonuç
'Bir kahvenin kırk yıl hatırı var', 'iyilik yap iyilik gör' gibi atasözlerinde bile rahatlıkla karşılığı bulunabilecek armağan kültürünün esas önemli yanı onun artık piyasalaşma
ideolojisinin önemli bir aracı haline dönüşmüş olmasıdır. Günümüz toplumunun aynı zamanda tüketim toplumu olduğunu, 'tüketiyorum o halde varım' anlayışının hâkim olmaya
başladığı, harcamanın kişiliğin önemli bir parçası haline dönüştürüldüğü şartlarda kültürün tüm formlarının piyasa toplumu içinde metalaşması kaçınılmaz olmaktadır.
Kurbansal sunum, dinsel dünyada aynı zamanda Allah ile bir akraba kurma anlamını içerir. Kurbanın armağan işlevinin piyasa ilişkilerine transferinde artık piyasanın
ilahlaştırıldığını, gizil olarak dinselleştirildiğini söyleyebiliriz. Bu açıdan piyasa ile de
artık akrabalık kurulmaktadır. Dolayısıyla kültürel formlar içinde özel bir form olan armağan da bu doğrultuda kolayca harcanabilir kılınmaktadır.
Hayırseverlik, yardımlaşma veya çeşitli kültürel şölenlere konu olan kültürel pratikler ile cömertlik gösterileri; görünürde her ne kadar ekonomik çıkara dayanmıyor olsa
da, dolaylı açıdan ekonomik faydanın yeniden üretilmesinde örtük açıdan önemli işlevler
üstlenmektedirler. Sonuç olarak, karşılıklı yükümlülük başına dayanan geleneksel kültürel ilişkilerin ekonomik sistemin gelişmesine koşut olarak metalaşmaya ve piyasanın
mantığına göre form almaya başladığını söyleyebiliriz.
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AVRASYA EKONOMİLERİNİN REKABET GÜCÜ: TÜRKİYE’NİN YERİ VE
ÖNEMİ
Öğr. Gör. Esra SOYU
Yrd. Doç. Dr. Emine FIRAT
Özet: Rekabet her dönemde iktisadın en önemli konuları arasında yer almıştır. Ülkelerin
kalkınmasıyla rekabet güçleri arasında yakın bir ilişki olduğu bilinmektedir. Dünya piyasalarında rekabet gücünün, teknolojik gelişmelerden, sanayi alt yapısının tamamlanmasından, ar-ge ve inovasyon gibi pek çok faktörden etkilendiği bilinmektedir. Küreselleşen
dünya ekonomisinde sürdürülebilir kalkınmanın yolu rekabet gücüne sahip olmaktan
geçmektedir. Küreselleşmeyle birlikte üretim ve tüketim eğilimleri değişmekte ve toplumsal refah etkilenmektedir. Bu bakımdan ülkelerin uluslararası rekabet gücünün mikro ve
makro ölçütlerle değerlendirilmesi önem kazanmaktadır. Bu çalışmada rekabet kavramı
ve rekabeti etkileyen unsurlar teorik olarak değerlendirilmiş, kavramın günümüzdeki değişen ölçütleri incelenmiş, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan gibi Avrasya
ekonomileri ve Türkiye ekonomisinin genel görünümüne bakılmıştır. Ayrıca 2016-2017
Küresel Rekabet Raporu Endeksleri ışığında Türkiye’nin verileri ve ekonomik analizleri
değerlendirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Avrasya Ekonomileri, Rekabet, Rekabet Endeksi
Competitiveness of Eurasian Economies: Turkey's Position and Importance
Abstract: Competition has been one of the most important subjects of economics in every
period. It is known that there is a close relationship between the development of countries
and their competitiveness. It is known that competition power in world markets is influenced by many factors such as technological developments, completion of industrial infrastructure, R&D and innovation. The way of sustainable development in a globalizing world
economy is to have the power of competition. Along with globalization, production and
consumption trends are changing and social welfare is being affected. In this respect, it is
important to evaluate the international competitiveness of the countries with micro and
macro criteria. In this study, the concept of competition and the factors affecting competition are evaluated theoretically, the changing criteria of the concept are examined and the
general aspects of Eurasian economies such as Azerbaijan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan and Turkey are examined. In addition, the data and economic analyzes of Turkey
were evaluated in the light of the 2016-2017 Global Competitiveness Report Indices.
Keywords: Eurasian Economies, Competition, Competitiveness Index

Giriş
Dünya kapitalizminin doğmasıyla birlikte sermaye birikim sürecinin aslında devletlerin sınırlarından bağımsız olduğu bilinmektedir. Ulusal ekonomilerin dünya piyasalarıyla iktisadi süreçleri zaman geçtikçe dünya kapitalizminin sermaye birikimine yönelik dinamikleriyle belirlenmesini küreselleşme olarak ifade etmek mümkündür. Ulusal
birikim süreci 1970’li yıllarda hız kazanmakta; elektronik ve bilgi-işlem teknolojilerinin
gelişmeleriyle birlikte ise tüm dünya tek bir pazara dönüşmektedir. Küreselleşme sürecinin yaşandığı son 250 yıllık iktisat tarihinin en dikkat çekici noktalarından biri ekonomik büyüme oranlarındaki yükseliştir. (Yeldan, 2011: 13-15). İlk çağlarda ekonomik
büyümenin sağlanabilmesi için su havzalarının kenarlarını ve verimli toprakları ele
geçirmek için her türlü gücü kullanmanın sonucunda rekabet anlayışı ortaya çıkmıştır.
Daha sonra bu etkenler değişmiş ve paranın icadıyla birlikte önemli olan ticaret yollarını
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ele geçirme isteği başlamıştır. Sağlanan kazançla birlikte hem ekonomik büyüme sağlanacak hem de toplumsal refah artışı olacaktır. Büyüme-rekabet gücü-refah artışı arasındaki ilişkiler geçmişten günümüze iktisat ekollerinde tartışma konusu olmuştur. İktisadın en önemli temsilcilerinden Smith, Ricardo, Malthus ve Marx, ekonomik büyüme
için aynı temele dayanan birbirinden farklı önerilerle karşımıza çıkmaktadırlar. Hepsinde aynı temele dayanan ortak nokta emek ve sermaye artışı olmuştur. Büyümeyi etkileyen en önemli unsur ise üretimin artması, dışa açık bir politika izlenmesi ve ülkenin
rekabet gücünü arttırmasıdır (Yurttançıkmaz vd. 2015: 816). Keynes’e göre ekonomik
büyüme talep etkisine bağlıdır. Talep artışıyla birlikte yatırım ve tüketim harcamaları da
artacaktır. Bununla birlikte üretimin artması ekonomiye dinamizm kazandırmakta ve
rekabet etme potansiyelini arttırmaktadır. Schumpeter’e göre ekonomik büyümeyi belirleyen ana etkenler yenilik ve girişimcilik kapasiteleridir. Belli bir alanda tekel konumuna gelmekle birlikte kar elde etmek kaçınılmaz olacaktır (Doğan, 2014: 369). Neoklasik büyüme modeline göre teknolojik ilerlemeler ekonomik büyümenin lokomotifi
olarak görülmektedir (Jones,2001: 90).
Harrod-Domar Modelinde ise ekonomik büyüme için yatırımların miktarı, tasarrufların düzeyi, ne kadar yatırım yapılacağı bunun ne kadarının tasarruf edileceği ve
hangi teknolojilerin kullanılacağı önemlidir. Çünkü bu soruların cevabı rekabet gücünü
belirlemektedir (Başkaya, 1997: 57).
Romer modeline göre Araştırma-Geliştirme faaliyetleri sonucunda teknolojik gelişme tamamlanarak verimlilik artışı sağlamak uluslararası rekabette önem arz etmektedir (Jones,2001:92).
Son zamanlarda yaşanan ekonomik değişimle birlikte ekonomik büyüme belirleyicileri de şekillenmiştir. Bu açıdan ekonomiyi yönlendiren bilgi, teknoloji ve inovasyon gibi faktörler olmuştur. Bu sürece ayak uyduran ülkeler zamanla mevcut yaşam
standartlarını arttırmış ve ekonomik büyümeleri hız kazanmıştır (Kalça ve Atasoy,
2008: 95). Teknolojik gelişmelerin arttırılması, AR-GE ve inovasyon alanında sıçramaların olması, kamunun uluslararası alanda teşvik edici politikalar uygulaması rekabeti
arttırıcı politikalar arasındadır. Ayrıca ihracat ve ithalat düzenlemelerinin yapılması,
ihracata dayalı endüstrilerin gelişmesi için teşvik politikaları, pazarlama, enformasyon
sisteminin gelişimi büyüme ve kalkınma stratejilerinin en önemli aşamalarını oluşturmaktadır (Çiftçi, Erşahinoğlu, 2016: 871).
Bu çalışmada; rekabet gücünün teorik çerçevesine bakış ile bir başlangıç yapılmış; rekabet gücünü belirleyen faktörlere yer verilerek hem tanımsal, hem teorik Avrasya Ekonomileri’nin dış ticaret yorumları yapılarak rekabet ve rekabet gücü üzerinde
durulmuştur. 2016-2017 Küresel Rekabet Raporuna göre Avrasya ülkelerinden; Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan ekonomilerinin Türkiye ile ilişkileri gözden geçirilerek değerlendirilmiştir.
1. Rekabet ve Rekabet Gücü: Teorik Çerçeve
Rekabet, piyasadaki talebe ve teknolojinin özelliklerine göre belirlenen siparişe
adapte olabilmek için mevcut piyasanın üretim yapılarını ve organizasyon şemalarını
uygulama sürecidir. Aynı zamanda rakibin davranışlarını dikkate alan aktörler arasındaki etkileşim olarak da tanımlamak mümkündür (Taşar, Çevik, 2010: 322).
Rekabetçilik en kısa tanımıyla aynı alanda çalışan rakipleriyle rekabet edebilme
anlamına gelmektedir. Başka bir ifadeyle “ yabancıları da kapsayacak şekilde, tüm potansiyel arz edicilerden gelen rekabete açık olacak biçimde bir piyasada sürdürülebilirlik
olgusuna dayalı kendi mal veya hizmetini satabilmek için işletmelere karşı üstünlük
sağlayabilme” anlamına gelmektedir (Yurttançıkmaz vd. 2014: 27-28).
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Rekabet gücüyle ilgili ise hem mikro anlamda hem de makro anlamda iki ayrı
tanım yapmak mümkündür. Mikro anlamda rekabet gücü, firmaların kendi aralarında
rekabet eme, büyüme ve karlılık potansiyelini ifade etmek için kullanılmaktadır. Makro
anlamda rekabet gücü ise mikro anlamda kullanıldığından oldukça farklılık gösterir.
Çünkü bir ülke ve bir firma arasında benzerlik kurmak yanlış olacaktır. Burada ele alınabilecek tek kriter ise verimliliktir. Ülkenin yaşam standartlarındaki artış, verimlilikteki büyüme oranına bağlı olarak değişecektir (Kumral, 2008: 3-5)
Rekabetçiliği belirleyen on iki alt faktör bulunmaktadır. Bunlar; yatırım, altyapı,
eğitim, teknolojik ilerleme, makroekonomik istikrar, iyi yönetim, piyasa etkinliği gibi
hususlardır. Tüm bu hususlar hem rekabetçilik hem de büyüme için oldukça önem arz
etmektedir. Ayrıca aynı anda bu faktörlerden birkaçı da önemli olabilmektedir (Gümrük
ve Ticaret Bakanlığı, 2015: 4).
TEMEL GEREKSİNİMLER
-Kurumlar
-Altyapı
-Makroekonomik Çevre
-Sağlık ve Temel Eğitim

Rekabet Edilebilirlik

ETKİNLİĞİ ARTTIRICILAR
-Yüksek Eğitim ve Öğretim
-Mal Piyasası Etkinliği
-Emek Piyasası Etkinliği
-Finansal piyasa Gelişimi
-Teknolojik Hazırlık
-Piyasa Büyüklüğü

YENİLİKÇİLİK ve
GELİŞMİŞLİK FAKTÖRLERİ
-İşletme Gelişmişliği
-İnovasyon

Şekil 1. Rekabet Edilebilirlik (Küresel Rekabetçilik Raporu, 2015)

 Kurumlar; refah artışını sağlayabilmek için hem bireylerin, firmaların hem de
devletin hukuksal ve yönetsel çerçevesini ifade etmektedir.
 Altyapı; gerekli alt yapının hazırlanmasıyla ekonomik verimlilik artmakta ve
bölgeler arası mesafe azaldığı için ticaret kolaylaşmaktadır.
 Makroekonomik Çevre; mevcut çevre koşulları ile ekonominin büyümesini
sağlamak hem de rekabeti arttırmak önemlidir.
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 Sağlık ve Temel Eğitim; sağlıklı bir iş gücü ve iyi bir eğitim hem üretkenliği
arttırmakta hem de rekabeti sağlamaktadır.
 Yüksek Eğitim ve Öğretim; yükseköğretim kurumlarında yer almak ve mesleki eğitimlerini tamamlamakla birlikte üretkenlik artacaktır. Bu da rekabeti etkileyecektir.
 Mal Piyasasının Etkinliği; mal piyasasında talep koşullarına bağlı olarak pazar etkinliğinin sağlanması ve piyasanın talepleri ile uyumlu bir yapının oluşturulması
önemlidir.
 İşgücü(Emek) Piyasasının Etkinliği; bu piyasada işgünün en verimli olduğu
alanlar kullanılmalıdır.
 Finansal Piyasanın Gelişmişliği; Finansal piyasalarda kaynaklar en etkin ve
verimli şekilde kullanılıp doğru alanlara kaydırıldığı zaman en yüksek beklenen getiri
elde edilecektir.
 Teknolojik Hazırlık; Verimliliğin arttırılabilmesi için teknolojik kaynakların
ne oranda kullanılıp kullanılmayacağını belirlemek gerekmektedir.
 Piyasanın Büyüklüğü; Büyük piyasalar firmaların ölçek ekonomisinin avantajlarından yararlanmasına izin vererek, üretkenliği de olumlu etkilemektedir.
 İş Piyasasının Gelişmişliği; İş piyasasının gelişmesiyle üretkenlik artacak ve
rekabet gücünü olumlu yönde etkileyecektir.
 Yenilikçilik; Uzun vadede yaşam kalitesi teknolojik inovasyon sayesinde artacaktır (Küresel Rekabetçilik Raporu, 2015).
2. Avrasya Ekonomilerinin Rekabet Endeksleri
Küresel Rekabet Edebilirlik Endeksi yaklaşık on iki yıl önce yayınlandığından
bu yana ulusal rekabet gücü konusunda önemli bir kıstas olarak göz önünde bulundurulmaktadır. Bu endeks, “bir ülkenin değişik alanlardaki reformları ile geliştirilebilecek
olan ulusal rekabet gücünün, ülkelerin uzun dönemli üretkenliğini nasıl etkileyeceğine
dair araştırmalar yapmayı” ve her ülkenin rekabet yapısını, olumlu ve olumsuz yönlerinin belirlenmesinde yol gösterici olmaktadır (Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, 2014: 5).
Aynı zamanda on iki faktörün olumlu ya da olumsuz sonucunun değerlendirilmesiyle
küresel rekabet endeksi ortaya çıkmaktadır.
Geliştirilmiş Etkinliğe
Yenilikçi Unsurlar
Dayalı Unsurlar
Sıra
Skor
Sıra
Skor
Sıra
Skor
49
4.86
59
4.23
49
3.83
Azerbaycan
62
4.62
50
4.37
76
3.51
Kazakistan
108
3.93
112
3.54
123
3.03
Kırgızistan
78
4.41
99
3.68
60
3.71
Tacikistan
56
4.70
53
4.32
65
3.63
Türkiye
Tablo 1. Avrasya Ekonomilerinin 2016-2017 Küresel Rekabet Endeksi İçerisindeki Sıralama ve Skorları (The Global Competitiveness Report, 2016-2017’den derlenmiştir)
Avrasya
Ülkeleri

Temel Unsurlar

Ülkeler Gayrı Safi Yurtiçi Hasılalarına göre 1. Aşama, 2. Aşama ve 3. Aşama
ülkeleri olarak tanımlanmakta, bir grup ülke ise geçiş ülkeleri olarak ortaya konulmaktadır. GSYH’sı 2000 $’ın altındaki ülkeler 1. Aşama ülkesi olarak gruplandırılmakta ve
Avrasya ekonomilerinden Kırgızistan ve Tacikistan bu grupta yer almaktadırlar. Azerbaycan ve Kazakistan gibi ülkeler 2000-3000 $ aralığında yer almakta ve 2. Aşamaya
geçiş ülkeleri olarak gösterilmektedirler (Taşar, Çevik, 2010: 324).
2.1. Azerbaycan
Azerbaycan, doğal kaynakları ve gelişmiş sanayisi ile ayrıca konum itibariyle oldukça önemli bir ülkedir. Burada petrol ve doğal gaz rezervleri bulunmaktadır. Başlıca
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ticaret ortakları Rusya, İtalya, Türkiye, İsrail, Romanya’dır. En önemli ihracat kalemleri
petrol ve türev ürünleri, gıda ürünleri, metal, tekstil, ithalat kalemleri ise makine ve
ekipmanları, otomotiv, metal, tütün, buğdaydır (T.C. Dışişleri Bakanlığı, 2015).
Azerbaycan ekonomisinde 1996 yılından itibaren başlayan büyüme 2011 yılında
da sürmüş 2012 yılında % 2,2’lik bir büyüme oranıyla milli gelir 67,3 milyar dolar,
2013 yılında ise 73,5 milyar dolar, 2014 yılında ise 75,2 milyar dolar, 2015 yılında 53
milyar dolar seviyesindedir. 2013 yılında %5,8’lik bir büyüme oranı yakalayan Azerbaycan ekonomisindeki genişleme, 2014 yılının ilk yarısında yavaşlama göstererek %2,
2015 yılında ise %1 seviyesinde gerçekleşmiştir. Bu düşüşün temel sebebi ekonomisi
büyük oranda petrol ve doğalgaz üretimine ve ihracatına bağlı olan Azerbaycan’da,
dünya piyasalarında petrol fiyatlarının hızla düşmesi nedeniyle alınan devalüasyon
kararlarıdır (Gündüz, 2016).
Türkiye, Azerbaycan’a mobilya, demir-çelik, kıymetli metaller, inşaat malzemeleri ihraç etmekte; işlenmemiş alüminyum, petrol yağları, hayvan derileri, petrol gazları,
işlenmemiş kurşun, pamuk ipliği gibi ürünleri ithal etmektedir. Türk firmaların Azerbaycan’daki yatırımları 2015 yılı verilerine göre 9 milyar $’dır. Türk sermayeli şirketlerin yatırımları daha çok eğitim, bankacılık, sigortacılık, ulaştırma, inşaat malzemeleri
gibi sektörler üzerinedir. Azerbaycan’ın Türkiye’deki yatırımları ise yine 2015 verilerine göre yaklaşık 4 milyar $ civarındadır (T.C. Dışişleri Bakanlığı, 2015). Türkiye ve
Azerbaycan arasındaki ekonomik ve sosyal işbirliğini geliştirmek amacıyla sürekli ziyaretlerde bulunulmaktadır. 2015 yılında Azerbaycan'a ihracatımız 1,9 milyar ABD Doları, Azerbaycan'dan ithalatımız ise 1,6 milyar ABD Doları olmuştur. Ham petrol fiyatlarının gerilemeye devam etmesi Azerbaycan ekonomisini olumsuz etkilemiştir. Ekonomi, 2015 yılında % 1,1 oranında büyümüştür. Kişi başına düşen milli gelir 5559 ABD
Doları olarak hesaplanmıştır. Aynı dönemde enflasyon % 4 olarak gerçekleşmiş milli
para birimi Manat, ABD Doları karşısında % 100'e yakın değer kaybetmiştir. Azerbaycan son dönemde petrol dışı sektörünü geliştirmeye büyük önem atfetmekte ve bu alanda da olumlu sonuçlar almaktadır. Türkiye’nin birikimi ve imkanları da, bu sürece katkı
yapmasına uygundur. Özellikle, tarım, gıda imalatı, inşaat, kimya sanayii, tekstil, turizm
gibi petrol dışı sektörlerde ortak çabaların arttırılması ve işadamlarımızın güçlü ortaklıklar temelinde bu alanlarda daha fazla yatırım yapmaları olumlu ve isabetli bir gelişme
teşkil edecektir. İktisadi ilişkilerin daha da pekiştirilmesi ve ileriye götürülebilmesi için
ulaştırma altyapısı, taşımacılık, gümrükler, sosyal güvenlik ve insanlar ile malların
serbest dolaşımı gibi birçok alanda yapılacak işler bulunmaktadır (İzmir Ticaret Odası,
2016).
2.2. Kazakistan
Avrasya coğrafyası üzerinde Kazakistan jeopolitik konumu açısından önemli bir
yere sahiptir. Özellikle Çin pazarına olan yakınlığı Türk yatırımcıların dikkatini çekmektedir. Başlıca ticaret ortakları; Çin, Rusya, İtalya, Hollanda, Almanya, Türkiye’dir.
İhracat kalemleri; ham petrol ve türev ürünler, maden, gıda, demir-çelik ürünleridir.
İthalat kalemleri ise, otomotiv, petrol yağları, ilaç, iletişim cihazları, hava taşıtları, makine gibi ürünlerdir. Türkiye’nin Kazakistan’a yapmış olduğu ihracat ürünleri; mücevher eşyaları, plastik ürünler, inşaat malzemeleri, halı ve yer kaplamaları iken ithal ettiği
ürünler ise ham petrol, doğal gaz, bakır, çinko, alüminyum, buğday gibi ürünlerdir.
Türkiye’nin Kazakistan’a yapmış olduğu yatırımların toplam tutarı 1.8 milyar $’dır.
Özellikle Türkiye şirketleri ticaret, telekomünikasyon, petrol ürünleri, süpermarket ve
otel işletmeciliği gibi faaliyetler üzerinde yoğunlaşmışlardır. Türkiye ile Kazakistan
arasında 2011-2013 yılları arasında ihracat rakamlarında artış gözlemlenirken, 20132016 yılları arasında azalış söz konusudur. İthalatta ise, 2011-2012 yılları arasında bir
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artış gerçekleşirken, 2012 yılından itibaren azalış söz konusudur. (Global Competitiveness Report,2015). (Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı, 2016). (Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, 2015).
2.3. Kırgızistan
Orta Asya’nın Kuzeydoğusunda yer alan Kırgızistan’ın yüzölçümü 198.500
km’dir. Yüzölçümünün %5.3’ünü ormanlık alanlar, %54.1’ini tarımsal alanlar,
%36.2’sini diğer araziler oluşturmaktadır. Başlıca ticaret ortakları; Çin, Rusya, Kazakistan ve Türkiye’dir. Radyoaktif elementler, bakır hurda, gıda, tekstil, pamuk, taze meyve/sebze gibi ürünler ihracat ürünleridir. İthalat ürünleri ise petrol yağları, tekstil ürünleri, otomotiv ve gıda gibi ürünlerdir. Türkiye’nin Kırgızistan’a yapmış olduğu ihraç
ürünleri; tekstil, dokunmuş halılar, kişisel temizlik ürünleri, elektronik cihazlar, ısıtıcılar, ütüler vs’dir. İthal ettiği ürünler ise kuru baklagiller, pamuk, bakır hurda, altın, kurutulmuş meyve gibi ürünlerdir.
Türkiye- Kırgızistan dış ticaret verilerine göre, 2012-2014 yılları arasında ihracat
artmaktadır. 2014 yılında ihracat 421.4 milyon $ iken 2015 yılında 294.7 milyon $’dır.
İthalat ise 2012-2016 yılları arasında artış göstermiştir. 2012 yılında 45.2 milyon $ iken
2016 yılında 101.1 milyon $ seviyelerindedir (Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı,
2016). (Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, 2015).
2.4. Tacikistan
Tacikistan’ın en önemli geçim kaynağı tarımdır. Yaklaşık %70’lik nüfus oranı
kırsalda yaşamakta olup ülke topraklarının sadece %30’u tarıma elverişlidir. Bu toprakların %45’inde yetiştirilen pamuk, tarımsal üretimin %60’ını teşkil etmektedir. Ülkede
ayrıca, pirinç, tahıl, tütün, patates, meyve ve sebze de yetiştirilmektedir. Tacikistan’da
ağır sanayi ana dalları: madencilik, enerji üretimi, metalürji, makine üretimi, metal
işleme, malzeme üretimi ve kimya sanayidir.
Uluslararası finans kuruluşlarının da katkısıyla Tacikistan, KOBİ’lerin gelişmesi
ve ticaret kültürünün yaygınlaştırılması amacıyla ekonomik reformlar gerçekleştirmektedir. Söz konusu reformlar, 2010-2011 döneminde Dünya İş Yapma Kolaylığı Raporunda Tacikistan’ı 10 basamak yükseltmiştir. Ancak, ortak fiyat oluşturma, devlet destekleri ve rüşvet/yolsuzluk, ülke ekonomisindeki ağırlığını korumaktadır (Tacikistan
Ülke Raporu, 2015).
Tacikistan’ın ihracatındaki başlıca ürünler; alüminyum, pamuk, maden cevheri,
meyve, sebzedir. İthalatındaki başlıca ürünler ise; petrol, giyim ürünleri, taşıtlar, makinalar, elektrikli ekipmanlardır. Daha çok Rusya, Kazakistan, Çin, İsviçre ve Türkiye
gibi ülkelerle ticaret ortaklığı yapmaktadır.
Türkiye-Tacikistan dış ticaret verilerinde 2013-2016 yılları arasında ihracatta
azalma vardır. 2013 yılında 283.6 milyon $ iken 2016 yılında 151.7 milyon $’dır. İthalat
rakamları 2013 yılında 371.4 milyon $ iken 2016 yılında 162.3 milyon $’dır (TC. Ekonomi Bakanlığı, 2016).
Sonuç
Avrasya Bölgesi’nde 1990’lı yıllarda siyasi ve ekonomik dengeler konusunda
önemli değişiklikler yaşanmıştır. Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla birlikte ekonomik
yapılarını yeniden düzenlemeye ve geliştirmeye başlamışlardır. Merkezi planlama anlayışından serbest piyasa ekonomisine geçerken ülkenin dış ticaret rakamları, ülkenin
olumlu seyrini göstermiştir.
Pazarda yeni olan Avrasya Ülkeleri küreselleşme sürecinde dünyaya ayak uydurmaya çalışmaktadır. Konu içindeki verilerden de anlaşıldığı üzere son zamanlarda
ticarette azımsanmayacak kadar büyük öneme sahip oldukları görülmektedir. Küresel-
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leşme olgusu, ülkelerin ticaretlerini arttırmalarını ve ileriye yönelik politikalarla rekabet
potansiyelini arttırmaya çalışmaktadır.
Bu çalışmada rekabet ve rekabet gücü üzerinde durulmuştur. Rekabet potansiyelini arttırabilmek ve dünya ticaretinde sürdürülebilir bir başarıyı yakalayabilmek için
üretimin artması gerekmektedir. Bu artışı sağlayabilmek için ülkelerin Ar-Ge, inovasyon, bilgi ve teknoloji konusunda çalışmalar yapması gerekir. Gelişmiş ve gelişmekte
olan ülke ayrımını belirleyen en önemli faktörler arasında sayılan teknolojiyi kullanarak
üretimin artması ve buna bağlı olarak ihracat oranlarının artması küreselleşme sürecinde
pazardan payını alabilmesi şarttır.
Rekabetçiliği belirleyen on iki alt faktör bulunduğundan ve bunların; yatırım,
altyapı, eğitim, teknolojik ilerleme, makroekonomik istikrar, iyi yönetim, piyasa etkinliği gibi hususlar olduğundan bahsedilmişti. Tüm bu hususlar hem rekabetçilik hem de
büyüme için oldukça önem arz etmektedir.
Türkiye’nin 2016-2017 Küresel Rekabet Endeksi 138 ülke arasından 55. Sırada
ve 4.4 skora sahiptir. Skor açısından istikrarlı bir çizgiye sahip olunması gerekirken
zaman zaman ekonomik görünüm sebebiyle skorda değişiklikler yaşanabilmektedir.
Türkiye’de rekabet gücünün geliştirilmesinde güçlükler yaşanmaktadır. Vergisel regülasyonlar ve vergi oranları ekonomik soruna sebebiyet vermektedir. Bu da Türkiye’nin
gelişim çizgisinden uzaklaştığını göstermektedir.
Azerbaycan’ın Küresel Rekabet Endeksi 138 ülke arasından 37. Sırada yer almakta ve skoru ise 4.6’dır. Azerbaycan piyasa rekabeti açısından belirli bir mesafe
aldığı görülebilmektedir. Ancak ülkenin en önemli sorunları arasında yolsuzluk olgusu
gösterilmekte, yoğun bürokrasi, vergisel düzenlemeler, altyapı eşitsizlikleri ve verimsiz
devlet bürokrasisi önemli bir yer tutmaktadır.
Kazakistan, 138 ülke arasından 53. Sırada 4.4 skora sahip iken Tacikistan 77. Sırada ve 4.1’lik bir skora sahiptir. Kırgızistan Avrasya ülkeleri arasında en son sıraya
sahiptir. 111. Sırada ve skoru ise 3.7’dir. Kırgızistan ve Tacikistan gibi ülkeler kamu
borcu fazla olan ülkeler arasındadır. Bu durum ülke ekonomilerini olumsuz etkilemektedir.
Sonuç olarak, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan’ın Türkiye ile
ilişkilerine bakıldığında planlanmamış ve uygulamada yetersiz kalmış bir süreç olduğunu görebilmekteyiz. Avrasya ülkelerindeki rekabet gücü göstergeleri oldukça zayıf
kalmaktadır. 2016-2017 verileri incelenerek bu ülkelerin Türkiye ile ilişkisine bakılmıştır. İhracat- ithalat rakamları dalgalanma göstermektedir. Bu da hazırlıksız sürecin dezavantajlarıdır. 2016-2017 Küresel Rekabet Raporuna göre temel unsurlar, geliştirilmiş
etkinliğe dayalı unsurlar, yenilikçi unsurlar olmak üzere 3 durum üzerinde Azerbaycan’ın genel görünümü diğer ülkelere göre daha iyidir. Tacikistan ve Kırgızistan ise bu
ülkeler arasında son sıralarda yer almaktadır. Avrasya ülkelerinde kısa zamanda bu
sıralamalarda olumlu yönde bir değişiklik olması zor iken Türkiye ile işbirliğinde rekabet gücünün zamanla artabileceği söz konusu olabilir.
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TÜRK-TATAR (TURAN) MEDENIYETININ FELSEFESI
Dos. Dr. Faik ELEKBERLİ
Özet: "Turan" kavramı özünde büyük bir sivilizasiyanı (Site), ya da Uygarlığı (Uygur)
gözetmiştir. Bu öyle bir uygarlık dır ki, onun gerçek mahiyeti ortaya çıkmadan dünya tarihi
hiçbir zaman yalan-palandan kurtulamayacaktır. Bugün Turan Uygarlığı mitoloji, din, tarih
ve bilim-felsefe açısından daha çok birinciyle sınırlıdır. Turan mitolojisi ise daha çok sivil
Türk gelenek üzerine kurulmuştur. Örneğin, yabancı Zerdüşt'ün "Avesta" sında ya da,
Firdevsi'nin "Şehname" sinde Turan ve Turanlılar / Türkler hayra karşı serin, adalete karşı
zulmün, büyüklüğe karşı küçüklüğü ifade etmek için ortadadır. Bu şimdiki Batılıların "Sivil
Batı" ve "Vahşi Doğu" düşüncesiyle anımsatıyor. Şimdiki Batı alimlerini gördüğü bu işi o
zaman Zerdüşt Arian ve Turanian, Firdevs İran ve Turan anlamında şüurlara yeritmiş.
Görünen o ki, birilerinin zaman zaman kültürel, uyğarlıq örtüsüne bürünmek için
digerilerini aşağılamak kompleksi olmuştur. Bu düşüncesini gidermek ise henüz mümkün
olmamıştır.
Anahtar Kelimeler: Turan Uygarlığı, Türk felsefesi, Turancılık, İslam medeniyeti, HintAvrupa medeniyeti
Philosophy of Turkish-Tatar (Turan) Culture
Abstract: According to the article of Turkish culture was expressed in terms of a great
civilization.Shown here, if the true essence of turkish-turan sivilization would not appear,
world history will never escape unfair lies. Today, Turan civilization is limited with
mythical mind regarding to mythology, religion, history and philosophy of science more.
Turan mythology is founded on the basis of non-turkish traditions. For example, Zoroastr’s
“Avesta” and Firdowsi’s “Shahnameh” express Turan and Turanish in between the struggle
of fair and injustice, good and evil, greatness and smallnes. It has common tone with
westerners’ “Civil West” and “Wild East” set-line. Appearently, someone there always has
complex to depress others to retreat into cultural garments time to time. It has not been
possible to remove this complex yet. These issues are analized more minutely in the Article.
Keywords: Civilization Turan, the Turkish philosophy, Turanism, Islamic culture, IndoEuropean culture

Giriş
Bu gün Batı ziyalılarının bilimsel araştırmalarla ortaya koydukları birçok
uygarlıklar (Sümer, Mısır, Çin, İran, Yunan-Roma, Arap veb.) Turan medeniyetinden
kaynaklanmış ya da onun kendisi olmuştur. Bu anlamda Türk-Tatar ya da Turan
medeniyetinin varlığını kabul etmek çok şeyi değiştirebilir. Özellikle, şimdiki "Batı
uygarlığı"nın benzersizliyini, mükemmeliyini sarsabilir. En azından Türk-Tatar ya da
Turan değerlerini içinde eritmeye çalışan Batı/Avrupa, Çin, İran ve Arap medeniyetlerine
karşı Turan medeniyeti ortaya çıkabilir. Bunu, doğru analiz eden Tatarıstan aydını
R.Muhametdinov yazır: "Bu, özellikle günümüzde önemlidir, çünkü yakın zamanlara
kadar, Türk tarihine Avrupa-merkezci bakış açısı, Türk halkları genç, barbar ve özellikle
göçebe bir kavim olarak hayal ediyordu. Son zamanlarda bu görüş her ne kadar sarsılmış
da olsa tamamen çürütülmesi için daha da çalışmamız lazım. Prototürkleri dünyadaki ilk
uyğarlıq olarak bilinen Sümer uygarlığından daha önce oluşan bir uyğarlıq olarak kabul
etmenin zamanı gelmiştir" (Muhametdinov, 2015: 30).
Bu açıdan Türk-Tatar ya da Turan medeniyetinin ilmi olarak oluşdurulması bizim
temel hedefimizdir. Aksi takdirde Batı, Çin, İran, Arap kültürleri içinde daha da eriyecek
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ve kendimizden tamamen uzaklaşacağız. Bu anlamda Türk-Tatar ya da Turan halkları
Turan uygarlığında bütünleşmelidirler. Çünkü uyğarlık hem yakın uzak Türk-Tatar
halklarını bir araya getiriyor, hem de kültürel, tarihi ve bilimsel-felsefi bütünlük oluşturur.
Diğer bir deyişle, zamanında çeşitli dinlere tapınmış, farklı kültürler yaşamış Türk-Tatar
halkları Turan uygarlığında bir araya gelmiş olurlar.
Son yüzyıllarda Türk-Tatar medeniyeti daha çok İslam medeniyetinin içinde yer
almıştır. Düşünyoruz ki, "İslam medeniyeti" kavramının işinde kalmak Türk-Tatar
medeniyetini neredeyse gölgede bırakmıştır. Bizce, İslam dinine dayalı “İslam
medeniyeti” kavramını daha çok Türkler üstlenmişlerdir. Oysa bir Hint medeniyeti yalnız
Budizm, İran medeniyeti Zerdüştizm, Anglo-Sakson medeniyeti Hıristiyan medeniyeti
olmadığı gibi, Türk kültürü de sadece İslam medeniyeti anlamına gelemez. Ancak o başka
meseledir ki, Orta Çağ'da İslam dinine giren Türk halkları (Türk halklarından az bir kısmı
diğer dinlere tapınmışlar) Müslüman kimliği ile ulusal kimliğini denk tutmuş, bu anlamda
Türk adına yapdıqlarını İslam medeniyeti yazmışlar (Y.y., 2001: 469).
Aslında bir milletin herhangi bir dine tapınması onun olmuş, olan kültürünün
ortadan kaldırılması demek değildir, çünkü yeni bir renk, anlam katması anlamındadır.
Bu anlamda Türk-Tatar ya da Turan halklarının çoğunluğunun İslam dinine tapınmasını
başarılı sayanlarla o anlamda razılaşıyoruz ki, Türk-Turan ırkı vahid din çatısı altında
ideolojik düşmanlıktan hayli uzaklaştı (Hüseynzadə, 1997: 226). Ancak daha sonra İslam
dininden kaynaklanan mezhep qovğaları (Şiilik, Sünnilik) "İslam medeniyeti"ni yine de
zedelemiştir. Osmanlı'nın, Safevilerin ve Kaсarların (XVIII-XIX yüzyıllar) son
dönemlerinde Türk medniyeti neredeyse tamamen yaddan çıkmış, bu ülkeler Türk
devletleri de olsa esas kültürü ve ideolojisi İslamlıkla, İslam medeniyeti ile ilişkili
bulunmuştur. Dogrusunu desek, son dönemlerde Osmanlı, İslam kültürü adı altında yarı
araplaşmış, Bizans kültürü altında yarı avrupalaşmış, kısacası kozmopolitleşmiş, Kaçarlar
ise "Şiilik" adı altında İslâmlığın, "Zerdüştizm"e dönüşle ise Hint-Avrupa
kültürünün/Ariyanlığın etksine maruz kalmıştır. Demek ki, Kaçarların ve Osmanlı'nın
devrilmesinde de onların Türk-Turan kültüründen uzaklaşarak esasen İslam
medeniyetine, kısmen de Hint-Avrupa medeniyetine yönelmesi önemli bir rol oynamıştır.
Genel olarak, Türklerin İslam dinini kabul ettikten birkaç yüzyıldan sonra "İslam
medeniyeti"ne köklenmesi ve bunun XX yüzyılın evvelerine kadar devam etmesi, bu
dönemden sonra ise Türk medeniyetinden çok Batı kültürüne aşırı meyil göstermesi ciddi
sorunlardandır. Bu yetmezmiş gibi son zamanlarda Türk-Tatar halkları aydınları arasında
Batı kültürüne alternatif olarak daha çok İslam medeniyeti ileri sürülür. Doğrusu, TürkTatar halklarının Batı-Hıristiyan kültürüyle Doğu-İslam kültürü arasında tercih yapma
durumunda kalmasının doğru bulmuyoruz. Çok ilginçtir ki, Batı medeniyeti Türk-Tatar
halkları için sivil, hoşgörü, liberallizm anlamında cazip göründüğü halde, İslam
medeniyeti ise ümmetçilik, ahlaklık, tutuculuk, maneviyatçılık açısından ortaya koyulur.
Böyle bir durumda Türk-Tatar aydınları çıkış yolunu İslam kültürüyle Batı kültürünün
uzlaşmasın da arıyorlar.
Yaklaşık bir asır yarımdır ki, esasen Türk-Tatar halkları aydınlarını, büyüklerini
(Ali Suavi, Ş.Mercani, H.Zerdabi, İ. Gaspıralı, S.M.Arsali, A.Hüseyinzade, Z.Gökalp,
A.Ağaoğlu, Y.Akçura, Atatürk, M.E.Resulzade ve b.) esas düşündüren problem de Batı
medeniyetiyle, İslam medeniyetini nasıl uzlaştırmak olmuştur (Türklük, İslâmlık ve
Modernlik). Bugün de aşağı-yukarı aynı çizgi devam etidirilir. Kuşkusuz ki, "medeniyet"
değişmesi anlamında meselenin önceden bu tür ileri sürülmesi doğru olmamıştır. Ancak
Müslüman kimliği, İslam medeniyeti içinde Türk ahlakını, Türk felsefesini, Türk
edebiyatını eriten Türk halklarının başka bir tercih etmeleri gerçekten çok zor oldu.
Osmanlı'da, Kaçarlar'da kriz dönemi başlayınca, Türk aydınlarının bir kısmı bu sorunun
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kökünü İslam'dan kaynaklanan hurafatda, cehaletde, avamlıkda, dini şarlatanlıkda
arayarak, onu sadece İslam kültürü, İslam felsefesi içinde gidermeyi düşündüğü takdirde,
Türk aydınlarından diger kısmı ise kurtuluş yolunu İslam dininden, İslam kültüründen
tamamen vazgeçerek Batı kültürünü benimsemekte, yani batlılaşmakda görmüşlerdir.
Turan medeniyetinin yeniden doğuşu Türklerin kendi kimliklerini Doğu-İslam ve
Batı-Hıristiyan kültürleri arasında yok olması tehlikesinden ileri gelmiştir. Diğer bir
deyişle, Türk-Tatar medeniyetinin yeniden doğuşuna neden Müslüman ülkelerinin
gerilemesi, ya da Batı ülkelerinin gelişmesinden çok milli kimliklerinin, milli
kültürlerinin yok olma, ortadan kaldırılma tehlikesi olmuştur. Yani Türk-Turan
kültürünün yeniden doğuşunu ne "Fransız milliyetciliyi"ne, ne de "İslam medeniyetine"
karşı olan bir kültür gibi bağlamak doğru değildir. Turan medeniyetinin yeniden
dirilişində kendisinin tehlike karşısında olması önemli bir rol oynamıştır. Bunun meydana
çıkmasında ise Türk-Tatar halklarının ancak "İslam medeniyeti" içinde tamamen erimesi
tehlikesiyle birlikte, aynı zamanda Hint-Avrupa medeniyetinin etkisi de az olmamıştır.
Bu anlamda ilk dönemlerde çok dikkatli İslam medeniyeti ve Batı medeniyetiyle birlikte
Türk-Tatar (Turan) medeniyetini ileri sürenleri de, onların bu yolunu devam ettirerek
Türkçülüğü İslamlık ve Garplaşmakla uzlaştırıcı anlamında aynı sıraya edenleri de iyi
anlıyoruz.
Ancak tüm bunların Türk-Tatar halklarının bakış açısından yeterli olmadğı
kanaatindeyiz. Buna örnek, günümüzde "Türk-İslam medeniyeti", "Türk-İslam" ülküsü
ile birlikte, Batı tarzı Türk tarihinden, Türk edebiyatını, Türk felsefesinden bahs
etmeyimizdir. Araplar ilk İslam medeniyetinin (Arap Hilafeti), Hintliler BrahmanizmHinduizm kültürünün, Yahudiler İudeyanın-İsrail kültürünün, Persler İran-ZerdüştSasani kültürünün, Avrupalılar Yunan-Roma kültürünün nisgilini yaşayarak, kendilerini
yeniden ifade etmeye çalıştıkları bir zamanda Türk-Tatar halklarının İskit, Hun, Med,
Göktürk, Kıpçak, Peçeneg, Bulgar, Hazar, Selçuklular ve başka kültürleri nasıl
bütünleşdirmesi sorun olmaya devam etmektedir. Bu sorun kaldığı için dünyada Hint,
İslam, İran, Yunan, Roma, Mısır ve diğer kültürler ortada olduğu, hatta bu kültürler
uygarlık seviyesine kaldırıldığı halde, dünya tarihinde Turan kültürünün izi tozu bile yok.
Ancak biz kesinlikle şüphe etmiyoruz ki, bugün dünyada tarihi net olarak
bilinmeyen, ya da çok az bilinen devletlerin ve kültürlerin mahiyetinde en çok "TürkTatar" damgası var. Bunu, biz Turanlılar / Türklerden çok Avrupa akademisyenlerin daha
iyi bilmesi kanaatindeyiz. En azından bu, "Turan uygarlığı" na ait yazılı, ya da maddi
anıtlar de bizlerden çok Batı/Avrupa alimlerinin ellerindedir. Bu gün dünya tarihini,
dünya kültürünü yöneten de Batı/Avrupa bilimsel olduğu için, oradan gelen bir fikre
muhtaç kaldık. Ama Batı/Avrupa alimleri ya dünya biliminde "Türk-Tatar”/ “Turan"
damgasını görmek istemiyor ya da görüdüklərini Hint-Avrupa medeniyeti adına yazarak
mümkün olduğu kadar tarihi sahte hale getirmeye çalışırlar. Bu anlamda hiçbir ciddi esas
olmadan Sümer'in, Midiyanın kültürü de, tarihi de Hint-Avrupa medeniyetinin ya da
Ariyanların adına çıkılıyor. Avrupa / Batı alimlerine bakılırsa dünyada ilk kültürün, ilk
tek Tanrıçılık ideyasının da müellifleri de Hint-Avrupa medeniyetinin taşıyıcıları, yani
Ariyanlardır (Avrupalılar, İranlılar, Hintliler ve b.). Onlar ilk kültür, ilk tek tanrıçılık
düşüncelerinin başlangıcı gibi konularda da kendilerine az çok rakip gibi Samiləri
(Yahudileri, Arapları vb.) görürler.
"Avrupa merkezci"lerin en eski mitolojik, dini ve sivil kültürün, kısacası eski
uygarlıkların kökünü esasen Arilikde, kısmen de Samilikde aranması hiç de tesadüfi
olmamıştır. Bizce, kökü daha eskilere uzanan, ancak "Avrupa merkezci"ler tarafından
kısmen XVIII yüzyılda, özellikle ise XIX yüzyılın başlarından üretilen ideolojinin bir
parçası olarak Arilik ve Samilik amaçlı karakter taşımıştır. Onların ana hedefi de bir
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yandan tarihin derinliklerin içinden Avrupa kültürünü, Avrupa uygarlığını arayıp
çıkarmak, böylece Avrupa / Batı uygarlığını kanıtlamak olmuşsa, diğer yandan Arapları
(Arap Hilafeti) ve Persleri (Ehemeniler ve Sasanlar) eski kültürün sahipleri olarak
uyandırarak Türk-Turan'ın ruhunu az da olsa, yaşatan Kaçarları ve Osmanlı'yı devirmek
olmuştur. Demek ki, "Avrupa merkezci” ler Samiliyi ve Ariliyi gündeme getirmekle
sadece Batı uygarlığının mahiyetini kanıtlamağı değil, bunun yanında Osmanlı'nın
hakimiyeti altında yaşayan Araplar ve Yahudiler arasında Vahabiliyi, Selefiliyi,
Semitizmi, Kaçarların nüfuz alanındaki Farslar ve diğer farsdillilər arasında ise Ariliyi
tebliğ etmişlerdir. Burada "Avrupa merkezçi”lerin ana hedefi kendi çıkarlarına uygun
olarak Osmanlı ve Safeviler / Kaçarların hakimiyeti altında yaşayan Arapların,
Yahudilerin, Farsların, Ermenilerin kültürel, sivil ve eski bir halklar olduğu halde, ama
onların yöneten Türklerin vahşi, barbar ve görgüsüz halk olduğunu şüurlara yürütmeye
çalışmışlardır. Tesadüfi değil ki, "Avrupa merkezci”lerin, özellikle Anglo-Saksonlar'ın
Osmanlı'da yürüttüğü bu politika sonucunda ilk önce Araplar kendi devletlerini kurmuş,
daha sonra Kaçarlar İranda yönetimden düşürülerek (1925) onların yerine Pehleviler
getirilmiştir.
Batı uygarlığını bilimsel olarak kanıtlamak için onun tarihsel köklerini bulmak
konusunda "Avrupa merkezci”ler çok sinsi yol tutmuşlardır. Onlar bir yandan Avrupa
Uygarlığın çekirdeği olan Yunan-Roma kültüründen de eski kültürlere sahiplenmeye
çalıştığı halde, diğer yandan aynı kültürleri "Turan medeniyeti"ne karşı koymaya
çalışmışlardır. Çünkü Avrupa medeniyeti Yunan-Roma'dan başlaması bir süre inandırcı
gözükse de, daha sonra kendi önemini kaybetmeye başlamıştı. Böyle olduğu takdirde,
Avrupa kültür, felsefi alanlarda daha derinlere, eskilere gitmek niyetine düşmüştü.
Avrupa / Batı bilim adamlarının bu niyeti "Ariliy" in, ya da Hint-Avrupa teorisinin
temelini koymuştur. Bu teorinin köklerini Avrupa'da derinleştirmek mümkün olmadığı
için Doğu'ya, daha çok da Asya'ya yüz tutulmuştu. Böylece, XIX yüzyıldan itibaren
"Avrupa merkezci” lik destekçileri, ne pahasına olursa olsun, Hint-Avrupa teorisini
esaslandırmağa başlamışlardır.
Hint-Avrupa teorisini esaslandırmağa çalışan Avrupalı bilim adamları kendi eski
köklerini, eski kültür izlerini araştırırken, karşılarına büyük bir Türk-Turan kültürü
çıkmıştı. Belki de, bu kadar büyük ve derin bir kültürle, aynı zamanda Türk dilinin
derinliyile karşılaşmayı beklemeyen Avrupa alimlerinin çoğunluğu da çıkış yolunu TürkTuran kültürünü Hint-Avrupa kültürünün düşük seviyesi olarak ilan etmekte
görmüşlerdir. Bu nedenle, Hint-Avrupa kültürünün büyüklüğüne gölge düşürebilir
olmayacak "Ural-Altay" teorisini ortaya atmışlardır. Onlara "Ural-Altay" teorisi bir
yandan Türklerin diğer milletlerden farklı olarak düşük, barbar olmalarını göstermeleri,
diğer yandan mümkün olduğu kadar kültürler merkezi olan Ön Asya ve Orta Asya'dan
uzak tutmak için gerekliydi.
Aslında Hint-Avrupa teorisine alternatif olan "Ural-Altay teorisi" değil, TürkTuran teorisidir. Çünkü "Ural Altay teorisi" hem dil ailesi ve kültür, hem de coğrafiya
açısından Hint-Avrupa teorisi karşısında çok cılız ve fakir görünüyor ki, bunu
söyleyenlerin temel amacı da bu olmalıydı. Diğer bir deyişle, "Ural-Altay teorisi"
"Avrupa merkezçilik" kavramının çıkarlarına hizmet etmek için ortaya atılmıştı. TürkTuran alimi Oljas Süleymenov "Az-YA" kitabında yazıyor: "Altay dilleri ailesi de HintAvrupa dil" topluluğunun örneği temelinde oluşturuldu. Mevcut teoriye göre, modern
Hint-Avrupa ve Türk dilleri İsa'nın zuhurundan az önce oluşmuştur!" (Süleymenov, 2007:
199).
Demek ki, en azından XIX yüzyıldan başlayarak "Hint-Avrupa" teorisini ortaya
atanlar, bu teorilerini əsaslandırarkən kendilerine esas rakip olarak "Türk-Turan"

285
Dos. Dr. Faik ELEKBERLİ

medeniyeti görmüşlerdir. "Türk-Turan" ın daha eski ve güçlü bir kültür olması “Avrupa
merkezci” lere el vermediği, ancak onun varlığını tamamen inkar etmek de zor olduğu
için, en makul seçenek olarak onu Hint-Avrupa kültürünün düşük katı ilan ettiler.
Süleymenov yazıyor: "Türk köçebesi resmi bilimin (“Avrupa merkezci”lerin-F.E.)
tesevvüründe Çin, İran ve Arap kültürlerinin emceyinden oğruluqla süt emmiş Ebedi
Vahşi karakterinde kaldı. Türk yazısının alelacele, karşılaştırma ve araştırma yapmadan
iranlılardan götürülme olduğunu ilan ettiler" [4, s.185]. Bu nedenle, Süleymenova
tamamen katılıyoruz ki, "ne kadar ki, hindavropalılar Türk dillerini Hint-Avrupa
İmparatorluğu'nun eyalet ağızları, ne kadar ki, Türkologlarından kendileri hemşire
yardımı olmadan pantolonlarını eyinlerinde tasarruf bilmiyorlar ve kendi değerli
hocalarının saldırgan "gerçeklerini" papağan gibi tekrar ediyorlar - biz kendi evimizde
gözü kapalı olacağız" !" (Süleymenov, 2007: 202).
Çok ilginctir ki, bu gün V. Bartold, A. Toynbee kimileri Turan'ı da "İran'a / Ariler"
e bağlayarak, güya Türklerin Arilerden çok sonraları ortaya çıkıp Turan'a
sahiblendiklerini yazıyorlar. V. Bartold yazıyor: "Turana gelince, bu söze Avestada
rastlanır ve tahmin edilir ki, bu, Ari halkının kültürel seviyesi düşük olan başka dalı idi.
Bu iki halkın - Ari ve Turan'ın arasında düşmancılık vardı ve VI yüzyılda Türkistan
Türklerin hökmranlığı altına geçildiğinde bu iki sözcük birbirine yaklaştı ve daha önce
Türklere ait olmayan Turan adı onlara ait olundu " (Bartold, 1999: 16). Bu basit, tutarsız
iddiayı dünyaca ünlü İngiliz bilim adamı Arnold Toynbee de tekrarlamıştır. Toynbee ileri
sürdüğü uygarlıklar arasında Türk-Turan uygarlığına yer vermemesi bir yana, Ari kökenli
saydığı Sümer, İran, Hint uygarlıklarının içinde ise Türkleri uzun süre görmek istemiyor.
Çünkü Toynbee nin iddiasına göre, Türklerin tarihi Ariyanlardan 3 bin yıl sonra başlar
(Тойнви, 2003: 69).
Demek ki, "Avrupa merkezciler" Türklerin / turanlıların tarxinin neredeyse 1000,
ya da 1500 yıl önce başladığını ileri sürerler. Kuşkusuz, Şumeri ve Midiyanı İran/Ari
kökenli sanan Toynbeelerin Türk-Tatar ya da Turan uygarlığını yakına burakmamalarının
nedeni Avrupa'nın özünde Türk-Tatar ya da Turan damgasının olmasıdır. Avrupalılar için
"Turan Uygarlığı" nın mahiyetinin ortaya çıkması bir yandan Arilik teorisi mifinin
dağıtılması, diğer yandan "sivil halk" konusunun yer değiştirmesi demektir. Diğer bir
deyişle, Turan teorisi mitden gerçeğe dönüştükçe, Hind-Avrupa, ya da Arilik teorisi de
tam aksine, gerçeklikden mite yön alacaktır.
Sonuç
Turan Uygarlığı'nın anahtarının Türk-Tatar alimlerinin kendi ellerinde olmasına
inanıyoruz. Sadece, Turan Sivilizasiyla ilgili daha fazla araştırmalar aparmağımız,
bununla birlikte irade göstermemiz gerekir. Belki de, incelemeleri derinleşdirmekden de
önemli olan iradedir. "İrade" dediğimiz, "Avrupa merkezci" lerin "ari" tabusunu
üzerimizden alarak, "Turaniliyi" de önemsemek. Elbette, "Avrupa merkezci" lerin zorla
ortaya koyduğu "Ariliy" e benzer bir "Turanliy" in varlığı da anlamsız olacaktır. Ancak
bugün dünyada neredeyse onlarla uygarlıklar, kültürlerden bahsetmek sağlanırken, TürkTuran kültürünü görmezden gelmek, ya da onu Budizm, İslam kültürlerinin bir parçası
olarak sunmak da asla doğru değildir.
Turan uygarlığını ortaya koymak için, öncelikle Mular, Prototürklər / Turanlılar,
Şumerlər, Kutiler, Truvalılar, Etrusklar, Kimerlilər, Turukkilər, mannalılar,
İşquzlar/Saklar, Midiyalılar, Lidiyalılar, Hunlar, Kengerliler, Qarqarlar, Hazarlar /
Kaspilər, Oğuzların tarihlerini ve kültürlerini kendi gözümüzle, kendi bilincimizle, kendi
düşüncemizle analiz etmeliyiz. Türk / Turan kültürü, ya da Turan Uygarlığı öncelikle,
işte bu eski Türk / Turan halklarının, onların kurdukları devletlerin varlığında kendini
kazanmıştır. Elbette, belki de saydığımız bu eski halklardan ve onların kurduğu
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devletlerden bazılarının doğrudan doğruya Türk-Turan kültürüyle doğrudan bağlılığı
olmamıştır. Ancak Turan Uygarlığı büyük bir eraziyi, en az Alyaskadan Atlantik
okyanusuna kadar olan coğrafyayı kapsadığı için Türk-Turan halklarının ona yabancı
olan kültürlere ciddi şeklde etki göstermesi, aynı zamanda kendisinin de bundan
beslenmesi kuşkusuzdur.
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KADİM TURAN EKONOMİSİ’NİN KODLARI: İLKÇAĞLARDA DOĞU
TURAN EKONOMİSİNİN YÜKSELİŞİ
Prof. Dr. Fatih YÜCEL
Özet: Bu çalışmada, iktisat bilimi yazınında bugüne kadar üzerinde kayda değer bir çalışma yapılmamış olan kadim Turan Ekonomisi alanı günümüz iktisat bilimi bakış açısıyla
incelenmeye çalışılacaktır. Bu çalışmanın temel amaç ve yöntemi modern iktisadın son 150
yıllık gelişme evresinde ortaya atılan bazı teoriler ile kadim Turan Ekonomisi’nin Doğu
kısmının ilkçağda geçirdiği evrelerin genel bir karşılaştırması olacaktır. İlkçağ Doğu Turan
Ekonomisi incelenirken Büyük Hun Devleti ve Han Hanedanlığı (MÖ.202-MS.220) arasındaki ekonomik ilişkilere ilişkin bu dönemlere ait tarihi kayıtlardan yararlanılacaktır.
Elde edilen bulgular modern iktisat teorileriyle karşılaştırılarak analiz edilecektir. Böylece
Kadim Doğu Turan Ekonomisi’nin yükselişinde etkili olan faktörler ortaya konmaya çalışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Turan Ekonomisi, İlk Çağlar, Büyük Hun Devleti, Ch’in ve Han Hanedanlıklar Dönemleri, Arkeonomi
The Codes of Ancient Turanian Economy: Rising of East Turanian Economy in the
Ancient Ages
Abstract: In this study, ancient Turanian Economy will be examined by the perspectives
of modern economic science. Because there haven’t been done significant researches on
Turanian economy in the literature of the Economic Science. The main purpose and method
of this study is that there will be a general comparison of the theories of modern economics
developed during the last 150 years with the periods in which the eastern part of the Turanian Economy in the ancient ages. While examining the Turanian economy, the economic
relations between the Great Hun State and Han Dynasty (202 BC - 220 AD) will be utilized
from the historical records of these periods. The findings will be analyzed in comparison
with modern economic theories. Thus, the factors that influencing the rise of the ancient
East Turanian Economy will be tried to be revealed.
Keywords: Turanian Economy, Ancient Ages, Great Hun Empire, Ch'in and Han Dynasties
Periods, Archeonomy

Giriş
Modern Arkeoloji’nin bilim olarak kökeni 18.yy.’da İtalya’da bulunan Napoli
şehri yakınlarındaki Pompei antik kenti kazılarıyla başladığı bilinmektedir. Yaklaşık 300
yıllık bir geçmişi olan bu bilim dalında kazı ve bulgu değerlendirme tekniklerinin ise
bilimsel tekniklerin ve bilimsel bilginin gelişimine bağlı olarak yaklaşık son 100 yılda
önemli bir düzeye ulaştığı söylenebilir. Her şeye rağmen ilk çağlarda yaşamış bazı milletler –örneğin İskitler, Sümerler, Urartular gibi- hakkındaki bilgi ve verilerin değerlendirilmesinde biliminsanları arasında hala tam bir fikir birliği oluşturulamadığı gibi Doğu
Turan coğrafyasında da hala arzu edilen düzeyde arkeolojik kazı çalışmaları yapılamamıştır. Özellikle Doğu Turan olarak adlandırdığımız ve Türklerin en eski yurtlarından
olan günümüz Moğolistan, Kazakistan, Kırgızistan, Çin işgalinde bulunan Doğu Türkistan ve Ordos’un da içinde bulunduğu İç Moğolistan coğrafyalarında SSCB yıkılıncaya
kadar arzu edilir boyutlarda arkeolojik kazı çalışmaları yapılamamıştır. Hatta yapıldığı
iddia edilen birçok arkeolojik kazı çalışmalarında belki de Türk tarihine ışık tutacak birçok bulgu ve veri bilinçli olarak da yok edilmiştir. Bir örnek olarak; bilimsel kazı çalışmaları bir yana, yakın geçmişte, Kırgızistan’da bulunan Karabalsagun (Balasagun) gibi
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ayan beyan bilinen kadim Türk kentiindeki eserler, Burana Kulesi dışında SSCB döneminde iş makinalarıyla dümdüz edilmiştir. SSCB yıkıldıktan sonraki son 25 yıl içinde
Çin’de kısıtlı olmak üzere yukarıda bahsedilen diğer bölgelerde Türk, Japon, Alman,
Amerikan ve Rus bilim insanlarınca yürütülen oldukça yoğun arkeolojik çalışmalar sürdürülmeye başlanmıştır. Elde edilen bulgular ve bilgiler Doğu Turan coğrafyasındaki
Türk tarihinin yeniden incelenmesi gerekliliğini de ortaya koymaktadır.
Bu çalışma da, tarihi yazılı kayıtların yanı sıra arkeolojik buluntuların modern iktisat bilimi bakış açısıyla yorumlanıp ilgili döneme ait toplumsal yaşamın ekonomik gelişim düzeyini ve uluslararası ekonomik ilişkilerin boyutunu inceleyen, arkeoloji ve ekonomi bilimlerinin disiplinlerarası kesişimi olan ve son yıllarda en genç bilim dallarından
biri olan Arkeonomi disiplini argümanları kullanılmaya çalışılmıştır. Çalışmada kullanılan bu yöntem ve çalışmanın odaklandığı amacı dikkate alındığında, sonuçları itibarıyla
çalışmanın hem iktisat hem de tarih bilimlerinin ilgili yazınlarına yeni çalışmalar için ışık
tutacağı söylenebilir.
1. Turan Ekonomisi
Öncelikle burada Turan Ekonomisinin tanımlanması gerekmektedir. Kadim çağlardan günümüze kadar Türklerin var olduğu ve hükmettiği Orta Avrupa ve Kuzey Afrika’dan Pasifik kıyılarına kadar uzan geniş coğrafyada zamana ve koşullara bağlı olarak
şekillenen, değişip gelişen ekonomik faaliyetler bütününe genel olarak Turan Ekonomisi
denir.
Turan Ekonomisini, yapı olarak: Kadim Turan Ekonomisi ve Modern Turan
Ekonomisi olmak üzere ikiye ayırabiliriz. Kadim Turan Ekonomisi de kendi içinde iki
temel yapıya ayrılmaktadır: İlkçağ Turan Ekonomisi ve Yakınçağ Turan Ekonomisi.
1.1. Boyut Açısından Turan Ekonomisi
Boyut açısından Turan Ekonomisi kendi içinde de gruplandırılabilen enlemler ve
boylamlar üzerinden iki kısımda ele alınabilir.
Enlemler üzerinden Turan Ekonomisi, iklim ve coğrafi olarak dört gruba ayırabiliriz. Bunlar: Tundra Tipi Turan Ekonomisi, Tayga Tipi Turan Ekonomisi, Bozkır Tipi
Turan Ekonomisi ve Ilıman Tipi Turan Ekonomisi.
Boylamlar üzerinden Turan Ekonomisi üç gruba ayrılır: Batı Turan Ekonomisi
(Orta Avrupa’dan Hazar’ın Batısı ile Kuzey Afrika), Orta Turan Ekonomisi (Hazar’ın
Doğusu ile Tanrı Dağlarının Batısı) ve Doğu Turan Ekonomisi (Tanrı Dağları ile Pasifik
kıyıları arası)
1.2. İçerik ve Oluşumuna Göre Turan Ekonomisi Türleri
Turan Ekonomisi’ni oluşturan diğer alt yapılarında da geçerli olmak üzere içerik
ve oluşumuna göre 11 türe ayırabiliriz. Buna göre;
1. Turan Tipi Savaş ve Ganimet Ekonomisi, 2.Turan Tipi At Ekonomisi, 3.Turan
Tipi Hayvancılık Ekonomisi, 4. Turan Tipi Tarım Ekonomisi, 5.Turan Tipi İpek Ekonomisi, 6.Turan Tipi Ticaret Ekonomisi, 7.Turan Tipi Ev Ekonomisi, 8.Turan Tipi Üretim
Ekonomisi, 9.Turan Tipi Av Ekonomisi, 10.Turan Tipi Devlet Ekonomisi, 11.Turan Tipi
Maden Ekonomisi.
Bu çalışmada İlkçağ Doğu Turan Ekonomisi’ni Bozkır Tipi Turan Ekonomisi tanımlaması altında Hunlar açısından incelenecektir. Bu incelemeye geçmeden önce Bozkır
Tipi Turan Ekonomisi’ni kısaca açıklamak gerekmektedir.
1.1. Bozkır Tipi Turan Ekonomisi
Doğu, Orta ve Batı Turan coğrafyasının büyük bir bölümüne bozkır (step) iklimi
hakimdir. Bu coğrafyadaki ekonomi tipini “Bozkır (Step) Ekonomisi” olarak tanımlayabiliriz. Bozkır Ekonomisinin içeriğine bakacak olursak; bu yapıdaki ekonomik faaliyet-
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lerden en önemlisi hayvancılık olmasına rağmen ayrıca tarımsal üretim, maden ve metalürji alanlarına bağlı olarak zanaatkârlık ile ticaret faaliyetler de söz konusudur. Bu coğrafyada geniş otlakların varlığı buralarda yaşayanların başta coğrafyaya özgü özel atlar
yanında ekonomik getirisi yüksek olan büyük (Sığır, deve, geyik) ve küçükbaş (koyun,
keçi) hayvan üreticiliğinde yoğunlaşmalarına yol açmıştır. Bozkırın yapısı yüksek yoğunluklu nüfusu tundra ve taygaya göre rahatça barındırabilme özelliğine sahiptir. Yoğun
nüfus ve güçlü atların varlığı, bozkır devletlerinin kendi kendine yeterliliğini güçlendirmekle birlikte ihtiyaç duyulan gereksinimlerin temini için de ticari ve askeri kanalların
kullanılmasını fazlasıyla sağlamaktaydı (Sinor,2014: 18-19). Bu açıdan bakıldığında,
hem ekonomik çevre hem de doğal yapı merkezi devletler kurmaya elverişlidir. Bu özellikler, kadim çağlardan bu yana güçlü devlet ve imparatorlukların bozkırlar da kurulma
nedenini de açıklamaktadır. Bozkır yaşamı hem kültürel hem de ekonomik yapısıyla oldukça hareketli ve dinamik özellikler taşır.
Ekiz (2012) çalışmasında Bozkır Ekonomisi’nin içeriğini güzel bir şekilde özetlemiştir. Buna göre:
“Türklerin ekonomik sistemlerinin bir gereği olarak yürüttükleri atlı göçebe yaşam
tarzı, çok geniş bir coğrafyada yaşadıkları için ve sahip oldukları bu coğrafyanın kendilerine sunduğu mevsimlik göçebelikti. Mevsimine göre sürülerin otlak yerlerinin ve konaklarının, takip ettikleri yolların, kuralları ve sürelerinin olduğu bir göçebe yaşam tarzıydı.
Mevsimlerin akışıyla uyumlu ve tabiatıyla da çevreye saygılı bir niteliğe sahipti. Tabiatı
sömürmeyen onu zorlamayan otlakları tabiri caizse soluklanmaya bırakan bir sistemle yürütülen bir göçebelikti.” (Ekiz,2012: 1682)

Bozkır Ekonomisinde servetin kaynağı ve bozkırın temel ürünü kuşkusuz atlardır.
Sahip olunan at miktarı o ulusun hem gücünün hem de zenginliğinin bir göstergesidir.
Ticarete konu olan at satışları inanılmaz rakamlarla ifade edilmekteydi. Özellikle Çinlilerle olan at ticaretine ilişkin sayısız belge vardır. Örneğin, ihtiyaç olunan herhangi bir
durumda 10.000 başlık at ticaret gayet normal idi. MS.222’ye dayanan bir belgede Hsienpi’lerin Wei Krallığına 70.000 baş at satışına rastlanmıştır. Bozkır ekonomisinin ürün
çeşitliliğindeki zayıflık doğal olarak barındırdığı toplumları dış ticarete sevk etmekteydi.
Çünkü ekonominin temel öğesi olan at üretimi iç talebin çok üstünde olmaktaydı. Üretici
ve tüketicinin aynı olduğu ve üretimle ilgili tekniklerin belirli olduğu bozkır ekonomisinde at sürülerinin sürekli artıyor olması iç ekonomi açısından bir kazanç anlamına gelmiyor, sürü sahiplerinin refah düzeyini artırmıyor sadece onlara saygınlık kazandırıyordu. Diğer bir açıdan iç ekonomik faaliyet olarak at üreticiliğindeki temel amacın servet
biriktirmek hedefi olmadığı sonucuna bizi götürmektedir. Buradan çıkarılabilecek bir diğer sonuç ise Bozkır Ekonomisindeki faaliyet biçimi iç talep üzerinden kazanca yönelik
olmaktan çok ihtiyaç duyulan fakat eldeki teknik ve koşullarla üretemediklerini elde edebilmek için dış ticaretin zorunluluğuydu (Sinor,2014: 20). Bozkır Ekonomisinin bir diğer
temel ürünü de kürk üretimidir. Batılı ve Çinli kaynaklar Sibirya ve Ural bozkırlarında
yaşan Türklerin kürk ticaretinde etkin olduklarını bildirmektedir. Kürk ticaretiyle en yoğun uğraşan Türk boyu ise Ogurlardır (Golden, 2014: 316).
Dış ticaretin seyri içinde Türkler ve Çin Hanedanları arasında ticaretin bu temellerde şekillendiğini ve çeşitlenerek geliştiğini söyleyebiliriz. Bozkır Türk Ekonomisi ile
Çin Ekonomisi arasında özellikle arz ve talep açısından hassas bir dengenin kurulduğunu
da görülmektedir. Bu dengenin hassaslığı iklimsel koşullardaki değişikliğe bağlıydı.
Türkler at üretiminde monopol güce sahip olmalarına karşın zaman zaman bozkırda yaşanan iklimsel çöküntüler fiyat dengesinin Türklerin aleyhine bozulmasıyla sonuçlanıyordu. Bu dönemlerde pazarlık gücü at talebi konusunda tekel konumda olan Çinlilere
geçerken iklimin iyi seyrettiği dönemlerde ise pazarlık gücü Türklere geçmekteydi. Barış
dönemlerinde yaşanan bu pazarlık gücü ve konum değişimleri, savaş dönemleri yahut sert
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iklimsel çöküntü dönemlerinde durumu Türklerin lehine çevirmekteydi. Çünkü Türkler
sadece savaş aracı olarak üstün özellikli ve dayanıklı atlara sahip değildi, aynı zamanda
metalürji alanındaki özel teknikleri onları güçlü demir silahlara da sahip kılıyordu. Savaş
sanatında ilerlemiş olan Türklerin ekonomi sistemleri doğal olarak Bozkır Ekonomisi yanında Savaş Ekonomisini de içermekteydi.
2. Hunlarda Ekonomik Yapının Temelleri ve Han Hanedanlığıyla Ekonomik
İlişkileri
Hunlar, Tarım Vadileri (Taklamakan çölü ve Lopnur bölgesi), Koyünlun (Çinçede
Kun-Lün Shan), Tanrı Dağları (Çincede Ti-an Shan, Altay ve Altındağları gibi dağlar ve
Turfan çukurluğu da bunun içinde), Orhun ve Yenisey vadileri gibi oldukça geniş alanda
hüküm sürmüşlerdir (Ziyai: 2010: 902). Hun ekonomi yapısı, başta hayvancılık olmak
üzere çiftçilik, avcılık, balıkçılık ve Savaş Ekonomisinden oluşmaktaydı. Bu ekonomik
uğraşları sadece iç talepten kaynaklı tüketimi karşılamak için değil aynı zamanda ihracat
içinde yapmaktaydılar. Satacakları malların kışın korunaklı yerlerde toplarlar ve ilkbahar
ile birlikte araba ve atlı kervanlarla silahlı muhafızlar eşliğinde diğer ülkelere ihraç ederlerdi (İzgi,1978: 91).
Hun ekonomisinin dış kaynaklı yapısı Savaş Ekonomisi kapsamında üç şeye dayanmaktaydı (İzgi,1978: 91):
Birincisi, düzenledikleri akınlar sonucu hükümranlıkları altına aldıkları yerlerden
elde edilen yıllık vergiler ve ganimetler.
İkincisi, dost ve müttefik ülkelerden alınan yıllık haraç ve hediyeler.
Üçüncüsü, yabancı ülkelerle yapılan uluslararası ticaretlerdir.
Burada belirtilmesi gereken bir husus da dönemin en önemli stratejik dış ticaret
mallarıdır. Bunlar arasında atlar ve ipekli kumaşlar da yer almaktaydı. Hunların ihraç
kalemlerinde atlar birinci sırada yer almaktayken özellikle Çin’den alınan ipekli kumaşlar
ise başlıca ithal edilen mallar arasındaydı. İpekli kumaşlar hem atlar karşılığı yapılan
trampa ekonomisi karşılığı, hem de Çinlilerin sınır güvenliklerini sağlama amaçlı gönderdikleri hediye ve haraçlar kanalıyla temin edilmekteydiler. Hunların günlük hayatlarında İpekli kumaşlar çok da kullanışlı ürünler olmadığından ihraç ürünleri arasında girmiş ve daha çok Batı ülkeleriyle yaptıkları uluslararası ticaretin bir parçası olmak üzere
Hunların ihraç malları arasında atların ve kürklerin yanında yerini almıştır.
MÖ.174’de Mete’nin ölümünün ardından yerine geçen oğlu Tanhu Gökhan (Kiok/Lao-shang/MÖ.174-160) Yüe-çi’leri hâkimiyeti altına almış ve ardından Çin ile ekonomik ilişkilerini geliştirmek için Vezir Cung-Hang-Yüeh refakatinde Hun iline gönderilen bir Çin prensesi ile evlenmeyi kabul etmiştir. Vezir Cung-Hang-Yüeh, Çin’e dönmemiş ve zamanla kendini kabul ettirerek Hun Tanhu’suna danışmanlık yapmıştır. Vezir
Cung-Hang-Yüeh vermiş olduğu tavsiyelerin diplomatik içerikleri yanında bir de uygulanan ekonomi politikaları hakkında da şu şekilde bilgiler verilmektedir “Her şeyden
önce, çalılar ve dikenler arasında, hep at üstünde ömrünü geçiren insanlar için Çin ipeği
uygun değildir. Çünkü ipekli kumaşlar, yün ve keçe elbiseler kadar dayanıklı olmazlar"
ve "Düşmana karşı zafer, her zaman silahla olmaz, ekonomik tedbirlerin alınması da gerekmektedir" (Çerçi,2003: 75). Buradan da anlaşılacağı üzere Çin mallarına olan yüksek
talebin önüne geçilmesi yönünde korumacı politikalar uygulanması ve düşmanlarında
ekonomik durumlarının takip edilmesi gerekliliği gibi tedbirler Yüeh tarafından tavsiye
edilmiştir.
MÖ.162’de Tanhu Gökhan, büyük Yüeçi’leri mağlup ederek Batı kısmının kontrolünü sağlamıştır. Bu dönemden MÖ.60 yılına kadar devam edecek olan vergilendirme
yetkisine de sahip esirlerden sorumlu kumandanlık makamı olan Tunğ-bu du-vey devreye
kondu. Bu makam sayesinde kentler kurmuş, yerleşik hayat süren tarım ve hayvancılıkla
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uğraşan nispeten daha zengin batı bölgeleri Hunlara önemli maddi kaynakların yanı sıra
beşeri sermaye de sağlamıştır (Yü,2000: 180).
Hayvancılık Faaliyeti: Hunların ekonomik sisteminin temelini Hayvancılık oluşturmaktadır. Özellikle at ve sığır yetiştiriciliği ön plana çıkmıştır. Ayrıca küçükbaş olarak
koyun yetiştiriciliği de önem arz etmektedir. Hun Federasyonuna bağlı Moğol ve Tunguz
kavimlerinde küçükbaş olarak ayrıca domuz yetiştiriciliği de yer almaktadır. Ancak Türkler tarihin hiçbir safhasında domuz yetiştirmediğinden bu üretim türü Hunlar da dahil
olmak üzere diğer hiçbir Türk kavminde rastlanılan bir üretim tarzı değildir. Ancak Han
Hanedanlığı Dönemi’nde (MÖ.206-MS.220) Hunların ekonomik yapısı ganimet (yahut
ticaret) ile davar yetiştirme kültürüne doğru yönelim göstermiştir (Eberhard,1944: 570).
Hayvancılığın Hunlar için ne kadar önemli olduğunu günümüze çok az sayıda ulaşan Hun yazılı-sözlü edebiyatlarında da görebilmekteyiz. Çin kaynaklarında 4 satırlık bir
Hun şiirinde Hunların, MÖ.121’de ünlü kumandan Ho-Chü-Ping’in komutanlığı altında
harekete geçen Çin ordusu karşısında, bol suları ve geniş yaylaklarıyla hayvancılık ekonomisinin gelişmesine çok elverişli olan Kansu'da yaşadıkları yenilgi sonrası acılarını
gösteren dizelerde hayvanlara bakılamayacağı vurgulanmaktadır:
“Yen-chıh-shan'ı kaybettik,
Kadınlarımızın güzelliği artık kalmadı.
CJıi-lien dağlarını bıraktık,
Hayvanlarımız artık bakılmayacak”

“Kaybettik Tilev dağlarını
Çoğalmaz oldu hayvanlarımız,
Kaybettik Alçı dağlarını,
Üzüldü, ağladı kadınlarımız.”

Tilev ve Alçı dağları Hunların en önemli hayvancılık bölgelerindendi. Böyle bir
bölgeyi düşmana kaptırmak, asıl gücü hayvancılığa dayanan Hunlar için ağır bir darbe ve
büyük bir zarar sayılırdı. Ayrıca Alçı dağlarının ağaçlarından Hun kadınların süslenmesi
için lüzumlu olan bir çeşit pudra malzemesi elde edilirdi. Aynı malzemeden yapılmış kırmızı renkli pudraya da Alçı adı verilmiştir. Bunu yüzlerine süren Hun kadınları daha da
güzel görünürdü. Hatta Tanrıkut hatunlarına Alçı adı verilmiştir. Böyle bir yenilgi sonucunda güç kaynaklarını ve neşesini kaybeden Hunlar, üzüntülerini acıklı ve güzel bir
koşma ile bildirmiştir (Yasin,2009: 45).
Tarım Faaliyeti: Hayvancılığın varlığından dolayı kuzey coğrafyasında yazlıkkışlık yerleşim tarzı yaygındır. Hayvanların kışın beslenebilmesi için gerekli kış yemi
elde etme noktasında Hunlarda belli miktarda tarıma dayalı üretim de söz konusuydu.
Han Hanedanlığı Dönemi’nde (MÖ.206-MS.220) Çinlilerle olan sıkı temaslar Hunların
tarımsal üretimle ilişkileri zayıflamıştır. Çünkü bir taraftan Çinlilerle yapılan buğday ticaretinin üretimine göre daha ekonomik hale gelmesi diğer taraftan da Çinlilerin tarım
bölgelerine yapılan ganimet akınları Hunlarda tarımsal faaliyetleri azaltmıştır (Eberhard,1945: 487-488). Diğer taraftan da özellikle Mete Han, Hun topraklarına yerleşen
Çinli çiftçilerden faydalanmanın yolları aramıştır (İzgi,2014: 44).
Hunların özellikle pirinç tarımı açıdan stratejik bölgesi batıda bulunan Cü-şı idi.
Bu bölge Han İmparatoru Cav (MÖ.86-74) döneminde Hanlılar ile Hunlar arasında yaşanan silahlı mücadelenin kilit noktasını oluşturmaktaydı. Bir ara Hanlılar bu bölgede tunyen denilen 500 asker-çiftçiden oluşan tarım kolonileri dahi kurmuştu. Ancak burası Hunların pirinç üretim noktasıydı ve vazgeçilemezdi. MÖ.67’de Cü-şı Han’a teslim olunca
koloniler tekrar tesis edildi. Bunun üzerine Hunlar art arda saldırılar düzenleyerek
MÖ.64’de bölgeyi tekrar aldılar. Fakat Hanlılar geri çekilirken bölge halkını Kurla’ya
(Çü-li) zorla göç ettirerek Hunları tarımcılardan mahrum ettiler. Bu durum Hunlar açısından bölgenin tarımsal stratejik gücünün kaybı anlamına gelmişti. Bu durum MÖ.47 yılında Hun Tanhu’su Hu-han-ye’nin Hanlılara boyun eğmesine yol açtı. Bundan beş yıl
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sonra da Hanlılar tekrar koloniler oluşturmaya başladı. Sonuç olarak Hunlar batı bölgelerindeki stratejik tarımsal topraklardaki hakimiyetlerini artık kaybetmiş oldular (Yü,2000:
188). Böylece Hun tarım ekonomisi bu kayıptan büyük darbe almış oldu.
Avcılık Faaliyeti: Bir diğer önemli ekonomik faaliyet de avcılıktır. Türklerde avcılık sıgır olarak adlandırılmaktaydı. Avcılık sadece yiyecek ve ticarete konu olan kürk
edimi için yapılmamakla birlikte savaş eğitimi, ad ya da san almak, dini törenler, kutlama
ve kağanlık etkinlikleri amaçlarıyla da yapılmaktaydı. Bu amaçlar içinde geçim hayatına
konu olan avcılık kısmı doğal olarak ticarete konu olan kürkler ve yiyecek için yapılan
avlardır (Yücel,2016: 107). Han Hanedanlığı Dönemi’nde (MÖ.206-MS.220) Çinlilerin
tarım bölgelerine yapılan ganimet akınları Hunlarda özellikle beslenme ve ticaret temelli
avcılık faaliyetlerinin azaltmıştır (Eberhard,1945: 488).
Vergi, Ganimet ve Haraç Faaliyetleri: Çin kaynağı Shih-chi’de (110, 4a) Hunların meşhur hükümdarı olan ve MÖ. 174’te ölen Mete Han (Mao-tun) Tunguzları (Tunghu) yenmesi ve Ganimet olarak halkını esir aldığını ve hayvanlarına el koyduğunu şu
şekilde aktarmaktadır: "Mao-tun askerler ile (Tung-hu'lara) taarruz ederek onları büyük
bir mağlûbiyete uğrattı. Tung-hu'ların kıralını (bu suretle) mağlûp ederek halkını ve hayvanlarını ele geçirdi. (Bundan sonra) derhal batıya döndü ve Yüe-çi'lere taarruz
etti..."(Ögel, 1957: 249). MÖ.206’da Mete Han, önce, Hunlardan toprak talebinde bulunan doğu komşuları Dong -hu’ları (Dunğ/Tung-hu/Tunguz) kesin bir yenilgiye uğratarak
halkını, sığırlarını ve mallarını ele geçirmiştir. MÖ. 208’de yapılan anlaşmada Dong-hular yıllık sığır, at ve deveden oluşan bir vergi ödemeyi kabul ettiler. Bu zaferin ardından
Wu-huanlar, Hunlara tabi olarak her yıl haraç olarak öküz, koyun at ve samur kürkü yollamışlardır. (Yü,2000: 178). Wu-huanlar güçten çok zayıfladılar ve Hunlara çalışmak zorunda kaldılar. Hunların Tanhu’su her sene Wu-huanlar’a inek, at ve koyun derisini toplattırırdı, eğer zamanında vermezlerse kadınlarını ve çocuklarını esir alırlar köle yaparlardı. Bu durum San Guo Zhı’nın 30. Bölüm (833/7-8)de şu şekilde geçmektedir: “7.
Xiong-nular’a her yıl [haraç olarak] inek, at ve koyun derisi göndermişlerdir. Zamanını
geçirip haracı vermediklerinde, Xiong-nular ani baskınlarla [Wuhuanlar’ın] kadınlarını
ve çocuklarını kaçırırlar. Xiong-nular’ın Chan-yü’sü Yi Yan Ti zamanında, Wu-wan’lar
sınırı geçtiler ve Mo-du’dan öç almak için Xiong-nu Chan-yü’sünün mezarını açtılar…8.
Chanyü Yi Yan Ti büyük öfkeye kapıldı. Wu-wan’ların üzerine 20 bin küsur atlıyla saldırdı” (Kharjaubai,2003: 1-20). Bu durum MS.2’ye kadar devam etmiştir. Bu tarihte haraçları olan deri ve kumaş ödemelerini Hunlara vermeyi Han sarayının direktifleriyle reddeden Wu-huanlar ağır bir yenilgiye uğramışlardır. Bu yenilgi neticesinde eskisinden
daha fazla para, at, sığır, post ve kumaş ödemek durumunda kalmışlardır (Yü,2000: 179).
İmparator Wang Mang’ın MS.23 yılında öldürülmesi üzerine Çin’de başlayan iktidar mücadelelerine Hunlar, Lu Fang adlı generali destekleyerek müdahil olmuşlardır.
Hun Tanhu’su MS.28 yılında kendi sarayında Çin’in bir diğer önemli generallerinden
olan Li Hsing’in Lu Fang ile anlaşmasını sağlayarak MS.29’da Çin’in kuzey sınırındaki
Yün-chung, Ting-hsiang, Yen-men, Chiu-yüan, Wu-yüan, Shuo-fang gibi altı önemli şehirden ganimetler almışlardır. Sonrasında Çin ordusuyla yapılan savaşları da kazanan
Hunlar MS.33 ve 34 yıllarında da ganimet akınlarına devam etmişlerdir (Onat,1987: 390391).
Wu-huanlar, Hunlara karşı mücadelelerinden sonra Han Hükümdarınca ödüllendirilmişlerdir. Bu durum Hou Han Shu 90. Bölüm 2982/6 şu şekilde verilmiştir:
“MS.46’da Xiong-nu ülkesi karışıklık içindeydi. Wu-huanlar onların zayıflığından yararlanıp saldırarak Xiongnular’ı bozguna uğrattılar. Xiong-nular kuzeye dönerek birkaç bin
li kaçtılar. Çölün güneyi boşalmıştı. Bu yüzden hükümdar Wu-huanlar’a ipekli kumaşlar
bağışladı.” (Kharjaubai,2003: 36).
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Hunlar, MS.107-123 yılları arasında da özellikle de Batı devletlerinden vergi ve
haraç almaya devam etmişlerdir. Bugünkü Orta İran’a (Parthia/An-şi) kadar uzanan Batı
coğrafyasındaki devletler Han-Hun çekişmesinin içinde olmalarına rağmen genelde Hunlardan yana tavır göstermişlerdir. Öyle ki Han elçileri yüklü ödemeler yapmadan ne yiyecek ne de at bulabilir iken Hun elçileri ellerindeki Tanhu itimatnamesiyle her türlü erzakı ve gereci alabiliyorlardı (Yü,2000: 178-179).
Hunların güçlendikleri Han Hanedanlığı (MÖ.206-MS.220) Dönemi’nde Çinlilerin tarım bölgelerine yapılan ganimet akınları sonucunda Çinli tarımsal üreticiler kendilerini korumak için düzenli haraç ya da vergiler vermeye başlamıştır. Bu gelişme aynı
zamanda Hunlarda ticaretinde gelişmesine yol açmıştır. (Eberhard,1945: 488).
Hoçin (Ho-ch’in) Anlaşması
Ho-ch’in Sistemi çerçevesinde Hunlar ile Han’lar arasında yapılan ilk anlaşma
olan Hoçin (Ho-ch’in) Anlaşması, MÖ. 198 yılında yapılmıştır. Bu sistemin ve dolaysıyla
anlaşmanın Hanlılar açısından temel amacı, ikili ilişkiler kapsamında ekonomik ve siyasi
alanlarda çeşitli tavizler yoluyla Hunların akınlarına karşı kendilerini korumaktı. Ancak
bu siyasi oyun zamanla ters etki yaparak Hanlılar için durum oldukça dramatik hale dönüşmüştür. Çünkü sistemin getirilerini beğenen Hunlar özellikle ekonomik açıdan daha
fazla imtiyaz istemeğe başlamışlardır.
MÖ. 198 de Hun Tanhu’su Mete Han ve Han İmparatoru Wen arasında yapılan
Hoçin (Ho-ch’in) Anlaşması’nın maddeleri şunlardır (İzgi,1978: 91):
1. Bir Hanlı (Çinli) prenses Hun imparatoru ile evlenecektir.
2. Han, Hunlara belirlenmiş miktarlarda ipek, şarap, pirinç ve diğer çeşit yiyecekleri, her sene verecektir.
3. Han ve Hunlar eşit-kardeş-devletlerdir.
4. Zhōngguó chángchéng (Çin seddi), Han ile Hunlar arasında sınırı teşkil edecektir
Bu anlaşmayla başlayan Han ile Hunlar arasındaki ekonomik ilişkiler, daha

ziyade Hunların lehine tek yönlü olarak işlemeğe başlamıştır.
Mete Han’ın torunu Tanhu Cün-çın MÖ.158’de İmparator Wen hükümdarlığındaki Han Devletine saldırmış ve İmparatoru, Mete Han devrinde yapılan Hoçin (Hoch’in) Anlaşmasının koşullarını değiştirmeye zorlamıştır. Yeni anlaşmaya göre İmparator
Wen, Hunlara sınır pazarlarını kuran sınır ticareti açmakla kalmamış verilen hediyeleri
(Haraç) yıllık 1000 altına çıkartmıştır. İmparator Vu (MÖ.156-135) döneminde hediye
miktarları artırılmış ve sınır pazarları genişletilmiştir. MÖ.198-135 yılları arasında Han
Devleti ile Hun Devleti arasında 10’dan fazla Ho-çin (Ho-ch’in) Anlaşması imzalanmıştır. Her yeni anlaşma Hanlıların aleyhine Hunların lehine maddeler içermekteydi. Anlaşmalara rağmen MÖ.144 ve MÖ.142’de Hunlar Hanlılara saldırmışlardı. Bu saldırıların
artması Han Devletini savunma siyasetinden saldırı siyasetine doğru itmişti (Yü,2000:
200-201).
Çin sarayının yıllık hediyeleri, böylece tek taraflı olarak kalıyordu. Hunlar nadiren
Çin sarayına, aradaki dostluk ilişkilerinden dolayı çok az miktarda at veriyorlardı. Bu tek
yönlü olarak verilen hediyeler, zamanla Han sarayını düşünmeğe zorlamış ve Hoçin (Hoch’in) Sisteminden nasıl vazgeçilebilineceğini araştırmaya ve Hunları nasıl Kung Sistemi
içine alabileceklerini düşünmeye yöneltmiştir. Kung (Haraç)Sisteminin Hoçin (Ho-ch’in)
Sisteminden iki önemli farkı vardır. Birincisi Hun Tanhusu’nun Han İmparatoruna bir
veliahdını göndermesi ve önemsemesi, ikincisi de Hunların, Han hükümranlığı altına alınmayı kabul etmesidir. Han’ın, Hunları Kung (Haraç) Sistemi içine alabilmeleri, ancak
Hunların zayıflamasından ve ekonomik yönden Hun yardımına ihtiyaçlarının daha fazla
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artmasından dolayı kendiliğinden mümkün olmuştur. Hunların, Hoçin (Ho-ch’in) Sisteminden çıkıp, Kung(Haraç) Sistemi içine girmeleri, Han İmparatoru Hsüan zamanında
(MÖ.73-40) olmuştur. Hunlar tarafından ilk defa bir rehine olarak Hu-hou-yen’in MÖ.53
de Ch’ang-an’a yollanmasıyla, haraç sisteminin bir şartı yerine getirilmiş oluyordu.
MÖ.51 de Han sarayına varan Hu Hou-yen saraya gittiğinde yanında imparatora verilmek
üzere kendi ülkesinin ürünlerinden haraç olarak götürmüştü. Han devrinin en önemli olayı
ise, Hunların teslimiyetidir. Bu devirde Han sarayı bir taraftan Batı bölgelerinde kendi
etki ve nüfuzlarını arttırmak, diğer taraftan ise, Hunlarla haraç sistemini kurmak için büyük çabalar sarf etmiş ve bunda muvaffak olmuştur. (İzgi,1978: 92)
MÖ.162’de Mete’nin oğlu Tanhu Gökhan tarafından Batı kısmının kontrolünü
sağlamak için kurulan vergilendirme yetkisine de sahip esirlerden sorumlu kumandanlık
makamı olan Tunğ-bu du-vey makamının MÖ.60 yılında Han baskılarıyla sonlanması,
MÖ.48 yılında Hunların tarım merkezi olan Batıdaki topraklarında Hanlılara geçmesi
Hunların insan sermayesi, ticaret yol kontrolü, vergi ve haraç kazançlarının önemli ölçüde
kaybetmelerine yol açmıştır. Ekonomik gücünü kaybeden Hunlar, MÖ.53 yılında Tanhu
Hu-Han-ye artan Han baskısına dayanamayarak Han hakimiyetini kabul ederek tabi oldular. Bu durum siyasi gücün de kaybı anlamına gelmekteydi. Çünkü tarihlerinde bir ilk
olarak Hunlar, Han’a haraç vermişlerdir (Yü,2000: 175-177;196). Haraç sistemi içinde
Hunların Han sülalesi ile yaptığı ekonomik ilişkiler, 80 yıldan fazla bir zamandır kesilen
han hediyelerinin tekrar Hunlara gelmesine yol açmıştır. Hunlar, Han haraç-biat sistemine
katılmaları karşılığında Han sarayınca MÖ.51-MÖ.1 yılları arasında ödüllendirilmişlerdir. Bu kapsamda Tanhu Hu-han-ye’ye 20 sandık (hu) altın, 200.000 bakır sikke, 77 takım
kıyafet ve 6.000 sandık ham ipek ve 34.000 sandık (hu) pirinç götürmüştür. Sonraki yıl
Hu Hou-yen tekrar Han’a geldiğinde, kendisine dönüşünde daha da artan miktarda 110
elbise, 3.000 ipekli mamul, 8.000 hu ipek verilmiştir. MÖ.51 yılı sonlarında da 43.000
çuval kuru pirinç, MÖ.48 yılında Tanhu’nun isteği üzerine 20.000 çuval tahıl gönderilmiştir (Yü,2000: 196;İzgi,1978: 92). Hanlıların arzu ettiği şekilde gelişen bu ticaretten
yine Hanlılar zamanla zarar etmişlerdir. Çünkü Hanlıların istediği gibi saraya gelip hürmetlerini sunan Hu imparator veya asilzadeleri kalabalık bir heyetle Han başkentine gidiyorlar ve tüm masrafları Hanlılar tarafından ödeniyordu. Bu durumdan da rahatsız olan
Hanlılar bu sefer Hunlardan gelecek heyetlerin 200 kişiden fazla olmamasını istemişlerdir. Fakat bu istek de yerine getirilmemiştir. Çünkü Hunlar 500 kişilik bir heyetle Han
sarayına gittiklerinde, bu heyete Hanlılar ses çıkaramamıştı. Çünkü Han siyasi bir ihtiyaçtan dolayı Kung(Haraç) Sistemine dayanmak istemektedir. Hoçin (Ho-ch’in) Sistemi
içinde Hunlara her yıl için kaç yıllık ödeme yapıldığına ilişkin net veri yok. Ancak bazı
veriler bize Kung(Haraç) Sisteminin Hanlılar için daha pahalıya mal olduğunu göstermektedir. Örneğin, MÖ. 89 yılında Hunlar tekrar Hoçin (Ho-ch’in) Sisteminin eski halini
almasının bedeli olarak 10.000 çeşitli ipekli mamul, 5.000 çuval hububat ve 10.000 shih
(1 shih yaklaşık103.5 litredir) şarabı senelik ödeme olarak Çin’den almışlardır. Öncesinde
verilen miktarlarla bu miktarlar karşılaştırılırsa, Kung(Haraç) Sisteminde Hunlara daha
fazla ödeme yapıldığı görülebilmektedir. Hunlarla sıkı dış ekonomik ilişkiler kuran Han
Devleti, MÖ.58’de başlayan Hun çöküş süreci de iç ekonomisinde krizler baş göstermeye
başlamıştır. Çünkü ata ihtiyacı olan Han, Hunlardan bunu sağlayamayınca zor durumda
kalmışlardır. Han tebaası ipek yahut ticaret yoluyla satın aldıkları atların bir kısmını vermekle devlete olan vergi borcunu ödüyorlardı. Halk istediği miktardaki atı satın alıp devlete ödeyemeyince bu sefer daha fazla para yahut ipeği vergi olarak vermek mecburiyetinde kalmışlardır (İzgi,1978: 94-95). Her ne kadar Han tüccarları Hunlar dışında başka
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devletlerle de dış ticaret gerçekleştiriyor olsalar da At Ekonomisi’nde Hunlar tekel konumdaydı. Bu durum aynı zamanda Hun ve Han ekonomilerinin ne kadar birbirlerine
entegre olduklarının da bir göstergesidir.
MS.48’de Güney Hun boylarının desteğiyle Tanhu Bi müstakil Güney Hun Devleti’ni kurdu. Yeni Han Devleti ile eskisinden daha katı bir Han haraç-biat sistemini kabul
ederek Han tabiiyetine girdi. MS.50’de Yeni Han İmparatoru Guanğ-vu 10.000 parça ipek
kumaş, 10.000 sandık ipek, 25.000 çuval kuru pirinç ve 36.000 baş sığır ve koyunu Güney
Hunlara gönderdi (Yü,2000: 200-201). Güney Hunlar, Büyük Hunlar gibi güçlü bir ekonomiye sahip değillerdi. Bu nedenle günlük ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için bile Han
mallarına ihtiyaç duymaktaydılar. Bu durumu gösteren en önemli veri Han hediyeleri
arasında, Hunların her zaman için Han’a sattıkları sığırların bu kadar yüksek miktarlarda,
Han’dan tekrar almak zorunda kalmalarıdır. Han İmparatorları Wen ve Wu zamanlarında
kurulan sınır pazarlarının aynısı İmparator Ching zamanında Güney Hunlarca da kurulmuştur. Çin kaynağı Shih Chi de şu bilgiler vardır: “imparator Ching, Hisung-nularla
bir defa daha sulh ittifakını yeniledi. Onlara Han sınırlarında kurulan pazarlarda mal satın
alıp vermeğe izin verdi” denmektedir (İzgi,1978: 95). MS.91’de de Güney Hunlara gönderilen yıllık iaşe bedeli 100.900.000 sikke değerine ulaşmıştı. MS.51’de Kuzey Hun
Devleti Tanhu’su Pu, Güney Hunlarının Yeni Han Devleti tabiiyetine girmelerinin verdiği etkiyle Han Devletine tabiiyetine girmek için elçi ve haraç gönderdi. İsteği reddedilince MS.52’de sadece at ve kürklerden oluşan daha büyük haraç ile elçiler gönderdi
(hatta bu elçiler, Hanlılardan yü, se, kunğ ve hoğ gibi Çin müzik aletlerinden bile istemişlerdir) (Yü,2000: 201). Bu heyetin dönüşünde ise, imparator, hükümdar ve asilzadeler
için çok miktarda ipekli ürün vermiştir. Kaynaklar, bu haraç ve hediye değişikliğinin ekonomik açıdan değerinin hemen hemen aynı yani birebir yapıda olduğunu da kaydetmektedirler. Ancak buna rağmen MS. 52 de Kuzey Hunlar Han pazarlarında, çok sayıda sığırı
satmaktaydılar (İzgi, 1978-96-97). Son heyetin biat isteği de İmparator Guanğ-vu tarafından reddedilmiştir. Bu durum Kuzey Hunları tekrar Batı devletçiklerine yöneltti. O zamanlarda iç işleri olukça karışık olan Han Devleti Kuzey Hunlara müdahale dahi edemedi. MS.60’larda Kuzey Hun Devleti başta Hotan olmak üzere birçok Batı devletçiğini
kendilerine bağlayarak onlardan yıllık haraç ve vergi almaya başlamıştı. Batı bölgelerinden elde edilen hem maddi hem de beşeri yeni kaynaklar Kuzey Hunların Güçlenmelerine
olanak verdi. Bu güçle kuzey Han eyaletlerine ganimet akınlarına başladılar (Yü,2000:
201). Kuzey Hunlar ile Han arasındaki en son ticaret haberi 84 senesine aittir. Bu tarihte,
Kuzey Hunlar Wu-wei valisine haber vererek, Han hükümeti ve halkı ile ticaret yapmak
istediklerini bildirmişlerdir. Vali bu haberi Çin sarayına ulaştırmış ve imparator gelen
heyetin kabul edilmesi için izin vermiştir. Bunun üzerine, heyet hükümdarlarının isteklerini belirtmiş ve pek çok hediye ile memleketlerine dönmüşlerdir. Bu heyetin dönüşünden
sonradır ki Kuzey Hun hükümdarı pek çok prens ve prensesini ve 10.000 lerce sığır ile
birlikte ticaret için Han pazarlarına yollamıştır (İzgi,1978: 97). MS. 73 ve MS.91 yıllarında yapılan savaşlarda Kuzey Hun Devleti ağır yenilgiler alarak 81 Hun boyunun Hanlılara teslim olmasıyla Kuzey Hun Devleti çökmüş oldu (Yü,2000: 201).
Shih Chi kayıtlarında Hun adetleri ve düzeni hakkında şunlar yazılıdır:
“Senenin ilk ayında kabile reisleri toplanarak Hsiung-nu imparatorluk sarayında
küçük bir topluluk meydana getirirler; beşinci ayda Lung-ch'eng'de toplanarak kendi ataları, gök ve yer için ibadet ederler; sonbaharda atlar şişmanladığı zaman, yine büyük bir
toplantıyı Tai-lin'de yaparlar ve aynı zamanda bu toplantıda nüfus sayımı yaparak şahısların vermekle yükümlü oldukları nüfus vergisini toplarlar." (İzgi,1977: 30).
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Buradan anlaşılacağı üzere Hunlarda güçlü bir düzen tesis edilmiştir. Her yıl Tailin’de yapılan toplantı hem eldeki beşeri sermayenin tespiti ve buna bağlı olarak da baş
vergisi toplanmaktaydı.
Ticaret Faaliyetleri: Hunlarda ticaret daha çok ganimet akınları ve savaşlarla çok
sık ilişki kurdukları Hanlılarla olduğu söylenebilir. Ticaret genelde takas sistemine dayanmaktaydı. Genel de ticarete konu olan ana mallar atlar, büyükbaş hayvanlar ve bunların işlenmiş et, süt ve deri ürünlerinden oluşmaktaydı. Hunların güçlü oldukları dönemlerde İpek Yolu'nun kontrolü önem kazanmıştır. Bu yüzden Hanlılardan İpek yolunu MÖ.
102 - MÖ. 101 ve 73 - 94 yılları arasında ele geçirip İpek yoluna hâkim olmuşlardır. Bu
da ülkeye gelen yabancı malların kalite ve tür olarak çeşitlenmesine yol açarak belli bir
refahı doğurmuştur.
Han Hanedanlığı Dönemi’nde (MÖ.206-MS.220) Hanlılarla yapılan ticaretten dolayı Hunlarda sosyal yapılar arasında sıkıntılar oluşmaya başlamıştır. Hun Tanhu’suna
MÖ. 169 yılında Han’dan İmparator’un emriyle kendilerine elçi olarak gönderilen ve ülkesine tekrar dönmeyerek Hun Hükümdarının Vezir olup hemen her hususta hizmet etmeyi bir vazife bilen Han’lı Vezir Chung-hang Yüeh’in (Tezcan,2002: 1117) bazı tespitleriyle beraber sosyal tabakalar arasındaki bozulma ve Step Devletlerinin oluşum-yıkılışoluş döngü sebeplerini Eberhard (1945) çalışmasında şu şekilde değinmiştir:
“Göçebelerin yüksek tabakası (hükümdar ve asil aileler) yeni malları kendine çekiyor ve bu mallar gittikçe daha muhteşem, aynı zamanda da ziraat memleketinin istihsallerine daha ziyade tabi oluyor. Göçebelerin yüksek tabakasını memnun etmek için, mübadelede verilmesi icap eden mallar, aşağı göçebelerin gittikçe daha çok vermek zorunda kaldıkları atlardan kocabaş hayvanlardan ve onların istihsalâtından müteşekkildi. Böylece göçebelerin arasında sosyal tezatlar daha ziyade ortaya çıkıyordu, aynı zamanda yüksek tabaka gevşiyor (bunun için Chung-hang Yüeh’in Hsiung-nu’lara yaptığı tevbihler tipiktir)
ve askerî kuvvetten düşüyordu. Ziraat memleketinden mamulâtın akıp gitmesi ziraatçıların
iktisadına gayrı müsait bir şekilde tesir ediyor ve bu malların harice gönderilmemesi temayülünü arttırıyordu. Diğer taraftan at satışı harp malzemesi satışı olduğu için ziraat memleketinin askerî kuvvetini arttırıyordu. Her iki tarafta da bu gelişme kâfi derecede ilerlediği
zaman, dostça yahut düşmanca ( rüşvet, harp) olabilen çarpışmalar oluyor. Bunların da
gayesi göçebe kabile birliğini parçalayarak kabilelere ayırmaktır. Aynı zamanda Çin köylüsü zaptettiği bölgelere girerek göçebelerin meralarına yerleşiyor. Bu suretle tediyat da
sona eriyor. Göçebeler ayrı ayrı kabilelere bölünüyorlar, ilâve gıdayı da temin edemediklerinden yüksek tabakaları da fakirleşiyor. Bunu kabileler arasında verilen savaşlar takip
ediyor. Bunların gayesi hayvanları elde etmek ve insanları köle yapmaktır. Bu suretle muzaffer kabilenin yaşama seviyesini yükseltmektir. Böyle kabilelerin, şahsî kabiliyeti olan
şefleri, kısa bir zamanda parolaları harp etmek olan yeni kabile birlikleri teşkil edebilirler.
Çok geçmeden bu parola başka, kabile guruplarına ve yine biraz zaman sonra ziraat devletine karşı verilmektedir. Bunu ziraat devletine karşı daha büyük savaşlar takip etmekte ve
şimdi krizler tekrar başlamaktadır. Istep devletlerinin bu suretle teşekkül ettiklerini zannediyorum.” (Eberhard,1945: 488).

Burada dikkat çeken önemli bir nokta en önemli iktisadi faaliyetlerden olan ticaretin, Türkistan topraklarında devletlerin kurulup-yıkılmasındaki dinamik sürecin başat
rol oynadığı göstermesidir.
Hunların ekonomik ihtiyaçları, Hoçin (Ho-ch’in) ve sonraki bütün anlaşmalardan
da görüleceği üzere genelde elbise ve yiyeceklerdir. Han imparatoru Wen zamanında,
Han’ın vermiş olduğu hediyelerin miktarı önemli ölçüde arttırılmış ve altın ve sikkelerden
oluşan nakdi ödemeler de hediye olarak Hunlara verilmiştir. İmparator Wen zamanında
sınır ticareti ilk defa olarak Hoçin (Ho-ch’in) Sistemi içinde resmi olarak yapılmağa başlanmıştır. Ödemeler periyodik olarak artmış ve Hunların isteğine göre genişletilmiştir
(İzgi,1978: 92).
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MS. 150’lili yıllarda Siyen pi (Xian-bei) hükümdarı Tan Shi Huai, Hunların eski
topraklarını ele geçirmiştir. Bu olay Hou Han Shu 90. Bölüm 2989/9 şu şekilde verilmiştir: “Doğudan batıya 14000 küsur li [ve] güneyden kuzeye 7000 küsur li olan, dağlara
vadilere, tuz gölüne ve nehirlere sahip Xiong-nular’ın eski, zengin topraklarını ele geçirir.” ve San Guo Zhı 30. Bölüm 817/16’da ise aynı olay şu şekilde verilmiştir: “Batıda
Wu Sunlar’la savaşır. Xiong-nuların eski topraklarını ele geçirir, doğudan batıya 14000
küsur li [ve] güneyden kuzeye 7000 küsur li olan dağlara, vadilere, tuz gölüne ve nehirleri
kapsayan geniş topraklara sahip oldular. Han bundan çok rahatsız olur, [Han Hükümdarı]
Huang-di döneminde, Xiong-nuların Zhong Lang Jiang’ı (Muhafız Orduları komutanı)
Zhang Huan’ı Xian-beiler’i fethetmesi için gönderir ancak [Zhang Huan] başarı sağlayamaz.”(Kharjaubai,2003: 46/62). Burada geçen Tuz Gölü, Hunların Tuz üretim ve ticaretinde de önemli rol oynadıklarını gösterir bir ibaredir. Çünkü Tuz kadim çağlarının yiyecekleri korumak için günümüz buzdolapları yahut dondurucularının görevini gören hayati
bir mineraldi.
Hun dönemi şiirlere ve şarkı sözlerine bakıldığında ticarete dair birçok emareler
vardır. Bunlardan birisi de pazarlar ve bu pazarların önemli ürünleri hakkında bilgi vermektedir. MS.4.yy’da yazıldığı ileri sürülen Mu Lan adlı şarkı sözü bu bilgileri içermektedir (Özerdim,1943: 97):
“Mu Lan'ın (benim) ağabeysi yok.
Pazardan bir at ve eğer almak istiyorum,
Babamın yerine cepheye gideceğim.
Şark pazarından güzel bir at aldı,
Garp pazarından bir eğer aldı,
Cenup pazarından bir gem aldı,
Şimal pazarından da uzun bir kamçı aldı.
Sabahleyin ebeveynine veda edip ayrıldı”

Sınır Ticaretin kurulan pazarların Han (Çin) Devleti siyasetindeki önemini MÖ.
169’da ölen devlet adamı Chian I yazdığı Hsin Shu isimli kitabında şu şekilde değinmiştir:
“Şyunğ-nularm çok acil ihtiyaçları olan, sınır pazarlarıdır (guan-şı) ve bunları bizden alabilmek için zor kullanmaya dahi başvurarak uğraştılar. Zatı şahanelerinin Şyunğnularla barış yapmak için onlara zengin ve gösterişli hediyelerle elçiler yollamalarını ve
bu imkânı kullanarak aslında kaygıyla aldığımız bir karar olan büyük ölçekli sınır pazarları
kurma isteklerinin lütfedileceği kararımızın onlara bildirilmesini sağlamanızı ısrarla arz
ederim. Elçilerimiz döndükten sonra, stratejik önemi olan bölgelerde derhal çok sayıda
(pazarlar) aç-malıyız. Her bir pazar yerinde bizim kendi savunmamız için yeterli olacak bir
askerî güç bulundurmalıyız. Her bir büyük sınır pazarında çiğ et, şarap, pişmiş pirinç ve
lezzetli ızgaralar satan dükkânlar açılmalıdır. Bütün dükkânlar 100 ilâ 200 kişiye hizmet
edecek büyüklükte olmalıdır. Bu şekilde, Çin Seddi’nin dibindeki pazarlarımız Şyunğ-nu ile
kaynayacaktır. Üstelik eğer kralları ve generalleri Şyunğ-nu’yu kuzeye dönmeleri için
zorla-maya (çalışırsa), ister istemez onlar dönüp krallarına saldıracaklardır. Şyunğ-nu bizim pirincimiz, güveçlerimiz, kebaplarımız ve şarabımıza ısrarlı bir tutku geliştirince, bu
onların öldürücü zayıflıkları olacak” (Yü,2000: 176).

Meslek/Zanaat Faaliyetleri: Hayvancılıkla uğraşan Hunlarda Keçecilik, Dericilik ve Deri Ürünleri İmalatı alanlarında belli bir düzeye ulaşmış olmaları güçlü olasılıktır.
Çünkü genel kıyafetleri deri, keçe ve dokumalardan oluşmaktaydı.
Söğüt Dalını Koparıyorum adlı bir Hun şarkı sözünde genç kızların dokumacılık
işiyle uğraştığını gösteren bir dize mevcuttur (Özerdim,1943: 92):
“Chi-chi nasıl bir, chi-chi,
Kızlar pencere kenarında kumaş dokuyorlar.
Tezgâhın sesini işitmiyorum,
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Yalnız, kızların nefes, alışlarını duyuyorum.”
MS.4.yy. yazıldığı ileri sürülen Mu Lan şarkı sözlerinde gene dokumacılıktan bahsedilir (Özerdim,1943: 92):
“Mu Lan kapı yanında kumaş dokuyor.
Tezgâhın sesi işitilmiyor,
Yalnız: genç kızın nefes alışı duyuluyor
Kıza ne düşündüğünü soruyorum.
Kıza neyi hatırladığını soruyorum
Kız bir şey düşünmüyor,
Kız bir şey hatırlamıyor.”

Ancak belirtilmesi gereken bir husus da şudur; Han Devleti’yle Hun Devleti arasında görülen yoğun ilişkiler iki kültürün birbirini yakından tanımasına yol açmıştır. Bu
kapsamda birçok Çinli, Hun topraklarına yerleşerek adetlerini dahi öğrenmiştir. Hunların
da bu Çinlilerin sanatkar, çiftçi ve memur olarak kullandıkları da bilinmektedir
(İzgi,2014: 45).
3. İlkçağ Doğu Turan Ekonomisi’nin Yükselişi
Kadim Türk tarihinin araştırılmasında başvurulan diğer bir kaynak ise eski Çin
Hanedanlarının yıllıklarıdır. Doğal olarak Bu belgelerde de bazı aşağılayıcı ve olumsuz
anlam yüklemelerinde abartılı bazı ifadeler olsa da Çinliler çağdaşları hakkında önemli
bilgiler vermektedirler. Bilinen en önemli kayıtlar şunlardır: Shih Chi (Tarih Kayıtları)
MÖ.91; San Guo Zhı (Üç Devlet Tarihi) MS.III.yy.; Hou Han Shu (Sonraki Han Tarihi)
MS.445; Zhou Shu (Zhou Tarihi) MS.581; Xibu Diqi De Da Tang Jilu (Batı Bölgeleri
Kayıtları/Budist Kayıtları) MS.646.
Çalışmanın başında da belirtildiği üzere yapılan arkeolojik çalışmaların yetersizliğinden dolayı Hunlar hakkında çok az bulguya sahibiz. Arkeolojik çalışmaların artmasıyla -hali hazırda günümüz Kazakistan ve Moğolistan da bulunan Katanda, Noyun Ula,
Pazırık, Şibe ve Esik kurganları ile MÖ. I.yy. ait birkaç şehir kalıntısı hariç- Büyük Hun
Devleti dönemine ait daha Hun alfabesiyle yazılmış bazı kaynaklara ve daha çok objelere
ve daha somut bilgilere ulaşabileceğiz.
Hun ekonomisi başlığında verilen bilgiler göstermektedir ki Hunlarda ilk Turan
Tipi Turan ekonomisinin üretim, tüketim ve dış ticaret alanlarındaki temel emarelerini
görmekteyiz. Bu bağlamda İlkçağ Turan Ekonomisi ile modern iktisat teorileri kıyaslandığında Hunların sınır komşuları olan Ch’in ve bilhassa Han Hanedanlıklarıyla olan siyasi
ve ekonomik ilişkilerinde Hunların sınır pazarlarına bağlı ticaret modellerinin Hanedanlıklarla kıyaslandığında “Serbest Dış Ticaret” üzerine kurgulandığı sonucuna ulaşmaktayız. Buradaki ilgi çekici durum şudur: Hunlar o dönemde savaşlar sonucu belirleyen unsurlar olarak, güçlü metallerden ürettikleri silahlar ve koşum takımları açısından hem metalürji alanında hem de bozkır ekonomisinin en temel ürünlerinden olan at üretimi alanlarında Hanedanlıklara karşı monopol güce sahip olmuşlardır. Buna karşılıkta Hanedanlıklar da İpek ve tam yerleşik kültüre ait ürünlerde monopol güce sahiptiler. Savaş Ekonomisi ve Ganimet Ekonomisi açılarından MÖ.60’lara kadar Hunların belirgin üstünlükleri olmasına rağmen her barış dönemlerinde Hunların isteği serbest ticaret üzerine kurgulanmış bir dış ticaret modeliydi.
Aslında ekonomik ve siyasal açılardan birbirine tezat yahut çelişki gibi görülen bu
durumun temel nedeni Hunlar ve Hanedanlıklar arasındaki farklı kültürel ve kurumsal
yapıların varlığıdır. Hun siyasal, hukuksak ve ekonomik kurumlarını inceleyecek olursak:
Birincisi: Hun Devleti yaklaşık aynı dil ve kültüre sahip 19 kabileden oluşan bir
konfederasyon birliği olarak teşkilatlanmıştı. Hepsinde de Bozkır ekonomisi kapsamında
ekonomik faaliyetlerini yürütmekteydiler. Ayrıca hukuksal açıdan da hepsinde aynı örfi
ve geleneklerin kurallarına dayalı ortak bir Hun Hukukuna tabi idiler. Yönetim tarzı her
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ne kadar Tanhu’luk üzerine kurgulanmışsa da çoğu zaman seçim Tu-ku yahut Aşina boyuna mensup eski Tanhu’nun oğulları arasından–bazı aksi durumlar olsa da- genel itibarıyla diğer Hun kabile beylerinin istişaresi sonucu seçilmekteydi. Tanhu’ların neden
Aşina soyundan gelenlerden çıktığının yanıtı sadece örf ve geleneklerde (Töreye) aranmamalıdır. Bunun yanında dönemin koşulları ve Tanhular’ın iktidar süreleri dikkatlice
incelendiğinde oldukça sık değişen dinamik süreçlerin varlığı diğer kabilelerin Tanhu’luk
iddiasına neden girmediklerinin de bir göstergesidir. Tanhu seçiminde bir anlamda oldukça demokratik yöntem izlenmekteydi. Yılın belli dönemlerinde beylerin bir araya gelmesi ve bir sonraki yıla ait siyasi ve ekonomik planlamalar yapılması da Tanhu’ların yönetim gücünün kontrol altında tutulduğunun da bir göstergesidir. Bu kurumların varlığı
Hunların izledikleri politikaların oldukça sürdürülebilir nitelikte olduğunu göstermektedir. Bu yaklaşım aynı zamanda siyasal ve ekonomik istikrarında göstergesi niteliğindedir.
Doğu Turan Ekonomisi, Hun kurumlarındaki bu sağlam yapı üzerinde yükselmiş ve Hunlardan sonraki diğer Türk devletlerine de temel teşkil etmiştir. Diğer bir ifadeyle Hunların
tarih sahnesinden çekilmesi siyasal bir gelişme iken ardılı Türk devletleri açısından Hunların oluşturduğu kurumlar Turan Ekonomisi’nin yükselişindeki ana kodları oluştura gelmiştir.
İkincisi: Hunların Turan Ekonomisine sunduğu bir diğer kurumsal yapıda özel
mülkiyettir. Türklerde “Bengü Taş” kültürü vardır. Bengü taşlar sadece önemli olayların
kaydedildiği yahut ölen kişinin mezar taşı olarak dikildiği yazıtlar değildir. Aynı zamandan bu taşlar Türk hukukunda özel mülkiyetin de tesis edildiği varlıklardır. Taşın dikildiği
yahut yazılı kayaların bulunduğu alanlar aynı zamanda özel mülkiyet sınırlarının nişanı
olarak rol üstlenmekteydi. Bu güne kadar Göktürklerden kalma bengü taşlar bulunsa da
Türklerdeki kurumların nesiller boyu aktarımın güçlü varlığı benzer taşların Hunlardan
beri kullanıla geldiği varsayımını güçlü kılar. Hunlarda kurumsal olarak iki mülkiyet hukuku vardı. Hem kamu mülkiyeti hem de özel mülkiyet. Çünkü ekonomik faaliyetler kapsamında aile içi ekonomi ile devlet ekonomisi mevcuttu. Kişiler özel mülkiyetleri çerçevesinde üretimlerini yaparlarken devletlerine vergi de vermekteydi. Bilhassa at üretiminde Hunların monopol güce ulaşmasının altında sadece coğrafi olarak geniş otlakların
varlığı yatmamaktadır. Aynı zamanda özel mülkiyetin varlığı ve güvencesi, bireyleri
kendi üretimlerini maksimize etmeleri için motive etmekteydi. Böylece aileler daha çok
kazanç elde edebilmek için üretimlerini artırıyorlardı. Doğal olarak bu durum da dış ticaret ve savaş ekonomisi açısından devletin çıkarlarıyla örtüşmekteydi. Beyler topluluğunun belirlediği ve genel olarak ekonomik açıdan ezici olmayan vergiler, diğer bir ifadeyle
düşük vergiler aile üretimlerini teşvik eder nitelikteydi.
Üçüncüsü: Uluslararası ticaretin varlığı uluslararası etkileşimin artmasının genel
ifadeyle küreselleşmenin de bir göstergesidir. Hunlar için sahip olduğumuz kısıtlı bilgi
onların dış ticaretlerinde tek ilişki kurdukları devletin Hanedanlıklar olduğunu göstermektedir. Hanedanlıkların genel ifadeyle Çin’in Batıyla siyasi ve ekonomik ilişkileri
MÖ.130’lu yıllara kadar olmamıştır. Çünkü o dönemin Çin’inin hem kuzey hem de batı
komşusu doğal olarak Hunlar idi. Fakat Hunlar kendi batılarındaki diğer devletlerle hem
siyasal hem de ekonomik ilişki içinde olmaları mantıksal olarak kesindir. Doğal olarak
Orta ve Doğu Turan’ın uluslararası tüccarları sonraki yüzyıllarda anıldığı üzere sadece
Soğdlar değildi. Batı devletleriyle ilişkilerinden dolayı Hunlar da bu uluslararası ticaret
mekanizmasını işletiyor olmaları gayet mümkündür. Hanedanlıklardan aldıkları ürünler
sadece iç talebi karşılamak için ithal edilen ürünler değildi. Hun ithalatındaki ürünler –
örneğin ipek- doğal olarak Batı ülkelerine yaptıkları ihracatlarında ulusal ürünlerinin yanında yer almaktaydı. Çünkü Han hanedanlığının Batıyla olan ilk iletişim kurma teşeb-
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büsü MÖ.139’da Chang Ch’ien adlı elçiyi Yüeçilere göndermesiyle başlamıştır. Hun ticaret kurumu çok uluslu ticari ilişkilerin varlığından dolayı oldukça gelişmiştir. Bu kurumsal gelişme aynı zamanda Hun ekonomisinin zamana bağlı olarak iç talep ve tüketim
çeşitliliği açısından gelişmesine olanak sağlamıştır.
Dördüncüsü: Hunların sahip olduğu kurumların etkinliği ve sürdürülebilir olması
Hunlar ile Han’lar arasında MÖ. 198 yılında yapılan ilk anlaşma olan Hoçin (Ho-ch’in)
Anlaşması’nın Kung sistemine geçilen MÖ.51 yılına kadar uygulanmasını sağlamıştır.
Hoçin Anlaşması, Hanların Hunları kendi kontrolleri altına tutarak sınır güvenliklerini
sağlama kaygısıyla Hanlar tarafından teklif edilen koşulları içermektedir. Hanların kendi
çıkarları doğrultusunda dizayn ettikleri bu anlaşmaya Hunlar 147 yıl boyunca sadık kalmışlardır. Bir anlaşmanın Çin kaynaklarında oldukça yanlı bir biçimde “barbar!” olarak
tanımlanan Hunların dönemin oldukça dinamik koşullarına rağmen bu kadar uzun süre
bir anlaşmaya bağlı kalmaları aslında Hunların özellikle uluslararası hukuk kurumunu
çok iyi benimsedikleri anlamına gelmektedir.
Sonuç
Çalışmada elde edilen en önemli çıkarım şudur: Turan Ekonomisi’nin Doğu Turan açısından başlangıcını oluşturan İlk Çağ Doğu Turan Ekonomisi’nin Hunlar nazariyesinde gelişmesinin ve yükselmesinin altında yatan en önemli olgu Hunların sahip olduğu siyasal, toplumsal ve ekonomik kurumların etkinliğidir. Bu kurumları şekillendiren
ve sağlamlaştıran en temel etken ise Türk devlet ve toplum hayatının her alandaki dayanağı olan Türk Töresidir. Türk Töresine olan bağlılık töre temelli bu kurumların, nesillerarası aktarım kanalıyla diğer Türk Devletlerine de geçmiş olması kurumların sürdürülebilir nitelikler sahip olması Turan Ekonomisi’nin günümüze kadar tarihin çeşitli dönemlerinde yaşanan dönüşüm ve evrilme süreçleri içinde gelişip gelmesini sağlamıştır. Tarihin içinde elbette Türkler birbirinin ardılı olarak tanımlanması gereken sayısız devletler
kurmuşlardır. Bir Türk Devletinin kurulup sonlanması Turan Ekonomisinde kesintiler
olarak algılanmamalıdır. Her yıkılan devletin yerine yeni devletlerin kurulmuş olması bilakis Turan Ekonomisi’nin uzun soluklu varlığının esasıdır.
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AZERBAYCAN FİNANS SEKTÖRÜNDE BANKACILIK SİSTEMİ VE
GÜNCEL GELİŞMELER
Yrd. Doç. Dr. Filiz YETİZ
Özet: Bağımsızlığını 1990’lı yıllardan sonra kazanan Azerbaycan, ülke ekonomisinde birçok sektörde yasal düzenlemeler gerçekleştirilmiş ve yeni kurumlar oluşturulmuştur. Bunlardan biri de bankacılık sektörü olmuştur. Gerçekleştirilen önemli düzenlemeler, yenilikler ve kurumsal düzenlemeler sonucunda bankacılık sektörüne rekabetçi bir yapı kazandırılmaya çalışılmıştır. Günümüzde Azerbaycan’da bankacılık sistemi gelişme sürecinde
olmasına rağmen Azerbaycan bankacılığı son zamanlarda büyük ilerlemeler kaydetmiştir.
Ülkede bankacılık sektörü Azerbaycan Merkez Bankası kanalıyla çalışmaktadır ve bankaların her türlü işlemleri Merkez Bankası’nın denetimine tabi olarak gerçekleştirilmektedir.
Azerbaycan ekonomisinde bankacılık önemli bir yere sahiptir. Buna bağlı olarak çalışmada, Azerbaycan bankacılık sektörünün yapısı ve sektördeki güncel gelişmeler incelenmiştir. Ayrıca mevcut bankacılık sistemini geliştirmeye yönelik önerilere de yer verilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Bankacılık, Azerbaycan, Azerbaycan Bankacılık Sektörü.
Banking System and Contemporary Developments in Azerbaijani Finance Sector
Abstract: After declaring its independence in the 1990s, Azerbaijan has made legal arrangements in many sectors of the country’s economy and new institutions have been
established. The banking sector has been one of them. As a result of important regulations, innovations and institutional arrangements, a competitive structure has been tried to
be given to the banking sector. Despite the fact that the banking system in Azerbaijan is
currently in the process of development, Azerbaijani banking has made great strides in recent years. The banking sector in the country operates with the channel of The Central
Bank of Azerbaijan, and all banking transactions are subject to the supervision of the Central Bank. Banking has an important place in the Azerbaijani economy. Accordingly, the
structure of the Azerbaijani banking sector and current developments in the sector have
been examined. The study also includes recommendations for improving the current banking system.
Keywords: Banking, Azerbaijan, Azerbaijan Banking Sector.

Giriş
Avrasya’nın Kafkaslar bölgesinde yer alan Azerbaycan coğrafi konumu ve sahip
olduğu doğal kaynaklar nedeniyle sürekli gelişen bir ülkedir. Ekonomik büyümede
ülkeye en yüksek katkıyı petrol ve doğal gaz ihracatı sağlamaktadır. Bununla birlikte,
inşaat-emlak ve özellikle bankacılık sektörleri Azerbaycan ekonomisinin büyümesine
önemli katkılar sağlayan sektörler arasında yer almaktadır. Bu nedenle bankacılık sistemi Azerbaycan ekonomisi için önemlidir.
Sovyetler Birliği’nin dağılması ile bağımsızlığına kavuşan Azerbaycan ekonomisinin güçlendirilmesi için birtakım yasal düzenlemeler yapılmıştır. Sürekli büyüyen,
güçlü finans kurumlarının oluşturması ve serbest bankacılık sisteminin yaygınlaştırılmasının gerekli olduğu görülmüştür. Bankacılık sektöründe rekabeti artırmak için yeni
bankaların kurulması, bankaların zayıf yönlerinin ise güçlendirilmesine yönelik çalışmalar yapılmıştır.
Bu çalışmanın temel amacı, Azerbaycan bankacılık sisteminin yapısını incelemek ve güncel durumunu değerlendirmektir. Çalışmanın ilk bölümünde Azerbaycan
ülke ekonomisi hakkında genel bilgilere yer verilmiştir. İlerleyen bölümlerde ise Azer
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baycan bankacılık sektörü detaylı bilgilerle açıklanmış, son kısımda ise sonuç ve önerilere yer verilmiştir.
1.
Azerbaycan Ekonomisinin Genel Bir Değerlendirilmesi
Azerbaycan ekonomisi zengin doğal kaynaklara ve verimli topraklara sahiptir.
Petrol, doğalgaz, kurşun, çinko, bakır, alüminyum önemli yer altı kaynaklarıdır. Ülkede
yaklaşık 4.5 milyar ton petrol rezervi bulunmaktadır. Çin’den sonra dünyanın en büyük
ikinci alüminyum yataklarına sahiptir. Verimli topraklardan 300 bin hektarı pamuk
ekimine ayrılmış olup, yıllık tahmini 788 bin ton pamuk üretim kapasitesi mevcuttur
(Samir, 2010: 109).
Azerbaycan 1990 yıllarının sonlarında bağımsızlığını kazandıktan sonra, siyasi,
askeri, sosyal ve ekonomik alanlarda bir takım problemlerle karşılaşmıştır. Ortaya çıkan
problemler nedeniyle ekonomisinde büyük bir gerileme ve bozulma yaşanmıştır. Ülke
ekonomisinde 1995 yılının sonlarından itibaren başlayan büyüme 2000’li yıllarda da
devam etmiştir. Azerbaycan milli geliri, 2012 yılında %2,2’lik bir büyüme oranıyla 67,3
milyar dolara, 2013 yılında 73,5 milyar dolara ulaşmıştır. 2014 yılının ilk yarısında
büyüme yavaşlama göstererek %2 seviyesine inmiştir. 2015 yılına gelindiğin de ise
ekonomik büyüme %1 seviyesinde gerçekleşmiştir. Bu düşüşün ana nedeni dünya piyasalarında petrol fiyatlarının hızla düşmesi ile alınan devalüasyon kararlarının etkili olmasıdır. Çünkü ülke ekonomisi büyük oranda petrol ve doğalgaz üretimine bağlıdır.
Azerbaycan ekonomisinin canlanmasında ulaşım, haberleşme ve hizmet sektörleri alanlarında yapılan yenilikler önemli rol oynamıştır. 2016 yılı kalkınma raporuna göre 1997
yılında sanayi sektörünün gayri safi yurtiçi hasılaya (GSYİH) katkısı %39,9 iken, 2003
yılında bu oran %52,6’ya yükselmiştir. 2011 yılına gelindiğinde ise bu oran %62,1’e
ulaşmıştır. 2015 yılında tarımın GSYİH’daki payının %6, sanayinin %59,1 ve hizmetlerin %34,9 olarak gerçekleşeceği belirtilmiştir (Karaca Aydoğdu ve Bozkırlı 2016, s.2226).
Azerbaycan ekonomisinde GSYH’nin sektörlere göre dağılımında % 34,9’luk bir
paya sahip olan hizmet sektörünün önemli bir parçası da bankacılık sektörüdür. Ülkede
faaliyet gösteren bankalar Azerbaycan’ın ekonomisinin canlanmasında, ekonomik
sorunların aşılması ve istikrarın sağlanması neticesinde önemli bir yere sahiptir.
2.
Azerbaycan’da Bankacılık Sektörünün Yapısı
Azerbaycan bağımsızlığını kazandıktan sonra, ekonominin diğer alanlarında olduğu gibi, bankacılık sektöründe de yeni reformlar uygulanmaya konulmuştur. Gerçekleştirilen reformların ilk aşamasında kamu bankalarının yeniden yapılandırılmasına ve
güçlendirilmesine yönelik önlemler alınmıştır. Bu bağlamda özel bankacılık sisteminin
kurumsal oluşumu sağlanmaya çalışılmıştır. Yapılan reformlar sonucunda özel bankaların sayısı artmış, bankacılık sistemi de büyümeye başlamıştır (Manafova, 2016: 89).
Bankacılık sistemi incelendiğinde Bankalararası Döviz Piyasası, Azerbaycan
Cumhuriyet Merkez Bankası (ACMB), devlet ve özel bankalardan oluşmaktadır. Azerbaycan’da bankacılık sistemi iki kısma ayrılmaktadır. İlk kısımda Azerbaycan Merkez
Bankası yer almakta iken, diğer tarafta ticari ve kredi bankaları yer almaktadır. Azerbaycan banka sisteminin yapısı Şekil 1 incelendiğinde Azerbaycan Cumhuriyet Merkez
Bankası (ACMB), devlet bankaları, özel bankalar ve Bankalararası Döviz Piyasası’dan
oluşmaktadır (Çağıl ve Mukhtarov, 2014: 78).
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Şekil 1.Azerbeycan Bankacılık Sektörünün Yapısı (Mikayilov, Q. ve Muxtarov, Ş., 2013:76)

2.1.
Azerbaycan Merkez Bankası ve Görevleri
Bankacılık sistemi, Azerbaycan Merkez Bankası kontrolünde uluslararası bankacılık standartlarına uyum yönünde hızla ilerlemektedir. Ülkede “Azerbaycan Cumhuriyeti’nin Ekonomik Bağımsızlığının Esasları Hakkında Kanun”la merkez bankası ve
bankacılık sektörüyle ilgili yasal ve hukuki bir alt yapı oluşturmuştur. Bu yasa ile hem
bağımsız bankacılık sistemi hem de merkez bankasının yetki ve görevleri belirlenmiştir
(Aras, Süleymanov, 2012: 17).
2004 yılında “Azerbaycan Cumhuriyeti Merkez Bankası Hakkında Kanun” yürürlüğe girerek kabul edilmiştir. Azerbaycan Merkez bankası para politikaları, finans
sektörünün denetlenmesi ve kontrolünden sorumludur. Bankanın temel amacı, fiyatların
istikrarını sağlanmaktır. Aynı zamanda bankacılık sisteminin istikrarını, gelişmesini ve
güçlenmesini sağlamaktır. Merkez Bankası’nın amaçladığı hedeflere ulaşmak için aşağıdaki görevleri yerine getirir (Yeman ve Mammedov, 2010: e6v0).
2004 tarihli Azerbaycan Cumhuriyeti Merkez Bankası (ACMB) Kanun’unda belirtilen fonksiyonları aşağıdaki gibidir;

Para ve döviz politikalarını yönetmek, bu politikaları uygulamak,

Paranın piyasaya çıkarılarak dolaşıma bırakılması ve dolaşımdan çıkarılmasını sağlamak

Ülkenin resmi para birimi olan manatın resmi kurunu, döviz kurlarına uygun olarak belirlemek,

Kanuna ve mevzuata uygun olarak döviz kurlarını düzenlemek ve kontrolünü sağlamak,

Kontrolünde bulunan uluslararası altın-döviz rezervlerini yönetmek ve
tutmak,

Mevzuata uygun bir şekilde ödemeler dengesini kurmak ve ülkenin tahmini ödemeler dengesinin hazırlanmasına katılmak,

Bankacılık faaliyetlerini yürütme izni vermek, banka faaliyetlerini düzenlemek ve kanuna uygun bir şekilde banka faaliyetlerinin denetimini gerçekleştirmek;

Ödeme sistemlerinin faaliyetlerini ve etkinliğini düzenlemek ve kontrolünü kanuna uygun olarak gerçekleştirmek,

Mevzuat ve kanunlarda öngörülen diğer vazifeleri yerine getirmek.
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2.2.
Devlet Bankaları
1988 yılı itibariyle Azerbaycan’da devlet bankaları kurulmaya başlamıştır. Devlet bankası olarak Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’de (SSCB) bünyesinde;
 Agrop rombank,
 Promstroybank,
 Sberbank,
 Vneshe konombank
 Zhilstroybank gibi devlet bankaları Azerbaycan’da şubelerini açarak faaliyette
bulunmuşlardır.
1990 yılında Zhilstroybank bankasının şubesi tasfiye edilmiş, diğerleri ise bağımsızlıktan sonra Azerbaycan Cumhuriyeti’nin devlet bankaları olarak faaliyetlerini
devam ettirmişlerdir. 2000 yılına gelindiğinde ise, Birleşik Universal Bank (BUS) bankası kurulmuştur. BUS bankası yukarda bahsedilen üç bankanın yani Sberbank, Promstroibank, Agroprombank’ın birleşmesi sonucu kurulmuş olup faaliyetlerine başlamıştır
(Mikayilov ve Muxtarov, 2013: 77).
2.3.
Özel Bankalar
Azerbaycan’da özel bankaların kurulmasına “Bankalar ve Bankacılık Faaliyetleri
Kanunu” ile izin verilmiştir. İlk yıllarda Merkez Bankasının özel ticari bankalara düşük
faizli kredileri açması sonucunda finans sektöründe sermaye yeterliliği olmayan bankaların sayısı hızla artmıştır. Buna bağlı olarak 1995 yılında ise Merkez Bankası bankaların faaliyetleri konusunda, bazı değişiklik ve düzenlemelere gitmiştir. Ticari bankalara
açılan düşük faizli kredilerin durdurulmasına karar verilmiştir. Bunun yanında daha
kapsamlı reformlarda gerçekleştirilerek özel bankacılık yeni bir yapıya dönüşmüştür.
Gerçekleştirilen reformlar çerçevesinde özel ticari bankalar Merkez Bankası’nın denetim ve kontrolüne tabi tutulmuştur (Manofova, 2016: 101).
2.4.
Beynelhalk Bank
Azerbaycan finans sektöründe faaliyetlerini devam ettiren Beynelhalk bank bağımsız bir devlet bankasıdır. Bankanın görevleri arasında döviz işlemlerini yönetmek,
dış ticareti geliştirmek, döviz kurunun istikrarını korumak ve devletin dış işlemlerini
yürütmek gibi işlemleri yer almaktadır. Bankanın kurulduğu yıllarda mevduat kabul
ederek, kredi vermesi yasaklanmıştır. Ancak ilerleyen zamanlarda devlet kuruluşlarına
döviz kredileri verme yetkisi tanımlanmıştır (Manofova, 2016: 99).
2.5.
Azerbaycan Bankalarının Görev ve Fonksiyonları
Bankalar Kanunu ile düzenlenen Azerbaycan bankacılık sisteminde bankaların
gerçekleştirdiği işlemler şunlardır:
1. Finansal piyasada kredi vermek, mevduat toplamak,
2. Piyasada hem müşterilere hem de muhabir bankalara kasa hizmeti vermek,
3. Değerli kağıtları ve ödeme belgelerinden çek, akreditif ve bono gibi finans
araçlarını alıp satmak,
4. Gayri nakit krediler kapsamında teminat mektupları düzenlemek ve vermek,
5. Fortfaiting, faktöring, leasing işlemlerinin gerçekleştirilmesi için bu işlemlere
aracılık etmek,
6. Döviz işlemleri gerçekleştirmek, döviz alım ve satımı yapmak,
7. Değerli ve kıymetli metallerin alımını yapmak, satımını gerçekleştirmek,
8. Kıymetli metallerin kabulü ve bunların satımı ve alımını yürütecek bölümler
ile bunlara bağlı birimler oluşturmak,
9. Ülke bütçesinin hem kasası hem de veznesi gibi işlemler görmek,
10. Finansal piyasalarda danışmanlık ve broker hizmetlerini gerçekleştirmek,
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11. Azerbaycan Merkez Bankası’nın belirlediği görevleri ve diğer banka faaliyetlerini yerine getirmek (Gojayeva, 2007: 56).
3.
Azerbaycan Bankacılık Sektörünün Günümüzdeki Durumu
Azerbaycan Cumhuriyeti Merkez Bankasının görev ve yetkileri 1996 yılında yeni bir kanun ile revize edilmiştir. Söz konusu değişime göre ülke Merkez Bankası sadece devlet başkanına karşı sorumlu olmakta diğer yandan sistemi denetlemek ve yönetmekle görevlidir. (The Economist Intelligence Unit, Azerbaijan Country Report 19971998: 25-26) Azerbaycan Merkez Bankası özellikle para ve faiz politikalarında serbestlik kazanmıştır ve fiyat istikrarı ile bankacılık sisteminin gelişimi temel araçları arasındadır (Ersun, Palacıoğlu, 1997: 73).
Azerbaycan bankacılık ve finans sektörü üzerine yapılan bir çalışmalara göre
bankacılık sisteminde varlıklarının büyük bir kısmı devlet bankalarında yoğunlaşmaktadır. 1995 yılındaki sektör rakamları incelendiğinde toplam bankacılık varlıklarının
%80’ì, mevduatların %82`si, kredilerin %83`ü, ve aynı zamanda şubelerin %67`si
devlet bankalarında yoğunlaşmaktadır. Bu durum sektörde önemli sorunlar doğurmuştur (The Economist Intelligence Unit, Azerbaijan Country Report 1997- 1998: 26).
Azerbeycan
2011
2012
2013
Net Kar
252,39 Milyon TL 237,7 Milyon TL 477 Milyon TL
Aktif Karlılığı
%1,1
%0,8
%1,5
Özsermaye
%7,8
%7,1
%11,7
Karlılığı
Sermaye Yeterli- %16,3
%16,8
%18,1
liği
Tablo 1. Azerbaycan Bankacılık Sektörünün Temel Göstergeleri (Ege,
Topaloğlu, 2016: 6)

2014
662 Milyon TL
%1,7
%11,6
%19,2
Karakozak ve

Ülke Merkez Bankası 1999 yılında bankaların asgari sermayelerini 1.5 milyon
dolardan, 2000 yılının Ocak ayında 2 milyon dolara, 2002 yılının Ocak ayında ise 2.5
milyon dolara yükseltmiştir. Bu politikanın amacı banka sistemini sağlamlaştırılması ve
güçlendirilmesidir. Sermayelerini artıramayan bankaların lisansları iptal edilmiştir. Bu
durumun bir sonucu olarak özel bankaların sayısı azalmıştır. 1995 yılında finans sektöründe 200’den fazla banka faaliyet göstermekteyken bugün bankaların sayısı büyük
oranda azalmıştır. Ayrıca ekonomide büyük öneme sahip olan devlet bankaları özelleştirme kapsamına alınmıştır (Oktay ve Çakır, 2015: 8).
1990’lı yıllarının başından itibaren Azerbaycan’da banka sistemlerinin sağlamlaştırılması için sektörde yeni yapılanmalar ve gelişmeler ortaya çıkmıştır. Özel ticaret
bankalarının sayısı artırılmış, devlet ve özel sermayeli bankaların zayıf yönlerini geliştirmek için önlemler alınmıştır.
Tablo 1’de yer alan bankacılık verileri incelendiğinde, Azerbaycan’da 2013 yılında bankaların elde ettikleri net kâr 252,39 Milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Bankacılık sektörünün sermaye yeterliliği olduğu gibi %18,1 ile yüksek düzeyde gerçekleşmiştir.2014 yılında bankalarının elde ettikleri net kâr 662 Milyon TL, Azerbaycan bankacılık sektöründe varlıkların getirisi %1,7, öz sermayenin getirisi %11,6 olarak gerçekleşmiştir.
Azerbaycan bankacılık sektörünün mevcut yapısı incelendiğinde, 1 Ocak 2016
tarihi itibariyle ülkede 43 adet banka faaliyet göstermektedir. Merkez Bankası dışında
iki devlet bankası vardır. Azerbaycan Beynelhalk Bankası (%51,1’i kamunun) ve AzerTürk Bank (%75’i kamunun) bankası bulunmaktadır. Faaliyet gösteren bankaların 41
tanesi özel bankadır ve 21’i yabancı sermayelidir. 2015 yılı sonunda ülkede 750 adet
banka şubesi bulunmaktadır (ACMB Yıllık Rapor, 2016: 53).

308
IV. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu 26-28 Nisan 2017/NİĞDE

Azerbaycan’da bankacılık sisteminde Türk sermayeli bankalar da faaliyet göstermektedir. Bu bankalar hem bilgi birikimi hem de tecrübeleriyle finans sektörüne
hizmet etmektedirler. Azerbaycan’da faaliyet gösteren Türk sermayeli bankalar; Ziraat
Bankası ortaklığı ile kurulan Azer-Türk Bank, Yapı Kredi Bankası ve Azerbaycan Sanayi Bankasıdır. Diğer yandan Ziraat Bankası’nın Azerbaycan’daki diğer iştiraki Ziraat
Bank Azerbaycan ASC 2015 yılında faaliyete girmiştir. Bununla birlikte Azerbaycan
sermayeli Paşa Bank’ın Türkiye’de bir bankanın çoğunluk hisselerini satın alma işlemine Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından onay verilmiştir (Karaca,
Aydoğdu ve Bozkırlı, 2016: 16).
Azerbaycan Bankacılık Sektörü

01.01.2016

Bankaların sayısı

43

Devlet Bankaları

2

Özel Bankalar

41

Yabancı Bankaların sayısı

21

Yabancıları %50’den fazlasına Ortak Oldukları Bankalar

8

Bankaların şube sayısı
750
Banka olmayan kredi kurumları
157
Tablo 2. Azerbaycan Bankacılık Sektörünün Yapısı (01.01.2016) (Azerbaycan Cumhuriyeti Merkez Bankası Yıllık Rapor, 2015)

01 Ocak 2016 banka verilerini gösteren Tablo 2 incelendiğinde özel bankaların
ve özellikle yabancı bankaların da bankacılık sektöründe aktif rol aldıkları ifade edilebilir. Aynı zamanda, 2016 yılı itibariyle Azerbaycan finans sektöründe bankaların dışında
faaliyet gösteren kredi kuruluşlarının da olduğu görülmektedir. Banka dışı kredi kuruluşları sadece büyük şehirlerde değil, kırsal bölgelerde de kredi işlemlerini gerçekleştirmektedirler.
Sonuç ve Öneriler
Azerbaycan bağımsızlığını kazandıktan sonra, ülkede ekonomik sorunları çözmek ve ekonomiyi canlandırmak için yeni kurumlar oluşturulmaya başlanmıştır. Bunlardan biri de bankacılık sektörü olmuştur. Ekonomik büyümeye önemli katkısı olan
bankacılık sektörünün gelişmesi ve rekabeti sağlamak için bankacılık sektöründeki
yabancı banka girişlerine uygulanan kısıtlamaların azaltılması gerekmektedir. Bankacılık sektöründe büyümeye katkı sağlamak amacıyla banka birleşmeleri teşvik edilmeli ve
yeni şubeler açılmalıdır. Bu bağlamda ticari faaliyetlerin büyüklüğü ve coğrafi konum
dikkate alınarak açılan şubeler için kalifiyeli personel yetiştirilmesine yönelik düzenlemelere ağırlık verilmelidir. Bankacılık işlemlerinde ürün çeşitliliği artırılmalı, hizmet
işlemlerinin yürütülmesinde mevcut bilgi ve tecrübe yerine yeni bilgi ve teknolojilerden
yararlanılmalıdır.
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GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK AİLE YAPISI
Funda ASLAN 
Doç. Dr. Yücel CAN 
Özet: Aile geçmişten günümüze varlığını devam ettiren önemli kurumlardan biridir.
Bilindiği üzere her toplumun kendine özgü bir aile yapısı vardır. Varolan bu aile
yapılarını göz önünde bulundurarak, her toplum kendi aile yapısına yönelik araştırmalar
yapmaktadır. Bu amaçla bu makalede, geçmişten günümüze doğru yaşanan önemli olaylar
göz önünde bulundurularak, Türk aile yapısı hakkında bilgiler elde edilecek, elde edilen
bilgiler ışığında Türk aile yapısının kendine özgü özellikleri belirlenmeye çalışılacak,
süreç içerisinde geçirmiş olduğu değişimlerin niteliği üzerinde durulacaktır. Bu amaç
doğrultusunda aile hakkında kısaca bilgi verilecek, ailenin Türk toplumu için önemi,
Türklerin evlenme törenleri, aile bireylerinin birbirleriyle olan iletişimleri vb. konular
üzerinde durularak, Türk aile yapısının özellikleri ortaya konmaya çalışılacaktır. Bu
amaca uygun olarak bu makalenin konusu, geleneksel Türk aile yapısının dönüşümü ve
bu dönüşüme etki eden faktörler olarak belirlenmiştir. Makalede, Türk aile yapısı
hakkında bilgi verilecek, Türk aile yapısının geçmişten günümüze doğru gelişen olaylar
doğrultusunda geçirdiği değişimler üzerinde durulacaktır. Bu doğrultuda konu, yapısal
fonksiyonel yaklaşım doğrultusunda ele alınacaktır.
Anahtar Kelimeler: Aile, Türk ailesi, sosyal değişme, kültür.
Pastly the Day Turkish Family Structure
Abstract: The family is one of the important institution that keeps its day-to-day
existence. Each society has its own unique family structure. Considering these existing
family structures, each society conducts research into its own family structure. This article
will focus on the characteristics of the changes that have been experienced in the process,
in order to obtain information about the Turkish family structure. The family will be
briefly informed about the importance of family to the Turkish society, marriage
ceremonies of the Turks, family members' communication with each other and so on. The
characteristics of Turkish family structure will be tried to be revealed. In accordance with
this aim, the subject of this article has been defined as the transformation of the traditional
Turkish family structure and the factors that influence this transformation. The Turkish
family structure will be informed and the changes that the Turkish family structure has
experienced in the direction of the events that develop from the past to the present day
will be emphasized. In this respect, the issue will be addressed in the direction of the
structural functional approach.
Keywords: Family, Turkish family, Social change, culture.

Giriş
Her toplumda varlığı kabul edilen ve belirli işlevleri yerine getiren birçok kurum
bulunmaktadır. Bu kurumlar içerisinde soyun devamını sağlayan, sosyal iletişimin
başladığı ilk yer olarak kabul edilen aile kurumu, bu önemli işlevlerinin yanı sıra
toplumların kendi kültürlerini oluşturma aşamasında da önemli bir rol üstlenen dinamik
kurumlar arasındadır. Bilindiği üzere kurumlar, toplumlar tarafından önemli görülen
konuları yerine getirme noktasında belirli işlevliğe sahiptirler. Toplumda gerçekleşen
değişim ve dönüşümlerin yansımasını da içinde barındıran kurumlar incelendiğinde,
toplumda yaşanan değişim ve dönüşümleri tespit etmek kolaylaşmaktadır. Bu nedenle
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Türk toplumunun aile yapısı hakkında bilgi edinirken aile kurumunun süreç içerisinde
geçirmiş olduğu değişimlere yönelik araştırmalar yapmak önem arz etmektedir. Bu
noktadan hareketle bu makalede Türk aile yapısı nedir? Türk aile yapısı tarihsel
süreklilik arz ediyor mu? Türk aile yapısı ataerkil bir yapıyı meşrulaştırıyor mu? İslam
öncesi, sonrası vs. değişimler ve bu değişimlere etki eden faktörler nelerdir? gibi
sorulara cevap aranmaya çalışılacaktır. Aynı zamanda bu sorular doğrultusunda Türk
aile yapısının tarihsel süreç içerisinde nasıl bir değişim gerçekleştirdiği üzerinde
durulacaktır. Konuyla ilgili açıklayıcı olması hasebiyle Durkheim’in Türk ailesine
yönelik düşüncelerine kısaca yer verildikten sonra, Türk toplum yapısı hakkında önemli
çalışmaları olan Ziya Gökalp’in de Türk aile yapısı hakkındaki görüşlerine kısaca yer
verilecektir.
1. Türk Aile Yapısı
Aile kurumu, tarihin her devrinde var olmuş ve toplumdan topluma farklı
yapılarda, varlığını devam ettirerek günümüze kadar gelmiş önemli toplumsal bir
kurumdur. Türk toplumunda aile kurumunun oluşumunda en önemli etkenin dini
anlayışla ortaya çıkmış olan klân ile görüldüğünü ifade etmek yanlış olmayacaktır.
Çünkü “Klân ailesine düzen veren, onu bir kurum (müessese) haline getiren ruh,
kaynağını ve gücünü, ilk cemiyetin topluluk şuurundan almaktadır. Bu şuur (bilinç),
aileyi, tabiî bir birlik olmaktan öteye, sosyal müessese (içtimaî kurum) olmak durumuna
getirmekte, böyle bir seviyeye ulaştırmaktadır.” (Eröz, 1977: 2) Bu dinî anlayışın adı
totemizmdir. Kısaca açıklamak istenirse totemizm, kutlu sayılan bir hayvan, bitki veya
eşyada var olduğuna inanılan kutlu bir gücün varlığına inanmadır. Bu anlayış
sonucunda klan adı verilen topluluklar ortaya çıkmakta ve aynı klana mensup bireyler
arasında aynı atadan türedikleri inancı var olmaktadır. Klan üyeleri aynı kanı taşımakta
olduklarından dolayı aralarında evliliğin olması gibi bir durum söz konusu olamaz.
Aralarındaki hısımlıktan dolayı aynı klana mensup üyeler birbirlerine mahrem
sayılırlar. Bu durum ise evlilik aşamasında dışarıdan evlenme kuralını ortaya
çıkarmaktadır. Bundan dolayı “İlk insanın, çevresine ve tabiata bakarak, yaratıcısını
aramasından … ortaya çıkan Totemizm, klân dışından evlenme kaidesi ile, aile
müessesesinin (kurumunun) koruyucusu olmuştur.” (Eröz, 1977: 3) denilebilir.
Türklerde süreç içerisinde varlığını devam ettiren aile, toplumu; toplum ise devleti
ortaya çıkarmıştır. Devletler zaman içerisinde topraklarını genişlettikçe imparatorluklar
ortaya çıkmış ve bu süreçte aile yapısındaki anlayış değişmeye başlamıştır. Bu
değişimden kasıt ailenin soyunun anadan mı, yoksa baba soyundan mı ilerlediği
noktasında kendisini göstermiştir. Durkheim, yeri geldikçe aile kurumu hakkında da
düşüncelerini ortaya koymuştur. Ona göre Türk aile yapısı “maderî (ana ailesi) tipinin
değişmiş bir şeklinden ibaret ” tir. (Eröz, 1977: 6) Konuya ilişkin Ziya Gökalp’in
düşüncelerine de bu aşamada yer verilmesi önemli görülmektedir. Gökalp’e göre
“Bütün Türklerde aile, pederşahlık çağını geçirmeden, doğrudan doğruya maderîlikten
(ana ailesi tipi), pederîliğe (baba ailesi tipine ) atlamıştır.” (Eröz, 1977: 9). Soyun
devamı noktasında, Türk aile yapısının anne soyundan mı veyahut baba soyundan mı
ilerlediği noktasında yapılan araştırma sonucunda her iki tarafın da önemli görüldüğü,
herhangi birinin ön planda tutulmasının söz konusu olmadığı ifade edilebilir. Baba soyu
‘soy’; ana soyu ise ‘sop’ kelimeleriyle ifade edilmekte ve her ikisinin de önemli olduğu
vurgulanmaktadır. Bu durum kurulmuş olan Türk devletlerinin yapısında da kendisini
gösterir. Şöyle ki, kurulmuş olan Türk devletlerinde hükümdara ‘Hakan’; eşine ‘Hatun’
denildiği birçok kaynakta ifade edilmektedir. Bu açıdan Türk aile yapısı, Türk
devletinin oluşumunda önemli olmaktadır diyebiliriz. Çünkü bilindiği üzere Türk devlet
yapısının oluşumunda aile kurumu göz önünde bulundurularak devletler oluşturulmuş,
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Türk aile yapısının benimsediği toplum kurallarına töre adı verilmiş ve töreler Türk
devletlerinin yazısız kurallarını oluşturmuştur. Bu nedenle “eski Türklerde ‘Devlet
düzeni’ ile Aile düzeni arasındaki benzerlik çok canlı” dır (Donuk, 1990: 287)
diyebiliriz.
Türklerde evlenme, toplumun temel yapısının oluşmasındaki ilk adımı
oluşturmaktadır. “Uygurlar, evlenmeye, ‘kavuşmak’ da diyorlar; evliliğinin aşk ve his
yönünü belirtiyorlardı.” (Güler, 1977: 65) Bu manada evlenen bireyler kendi yuvalarını
kuruyorlardı. Türklerde özellikle İslamiyet’ten önce görücü usulü evlilikler
gerçekleşmekteydi. “Türk geleneğinde ‘aracı’ … evlenme ‘akid’ ve anlaşmasını
hazırlayan veya yapan kimselerdi.” (Güler, 1977: 66) Görücü usulünün yanı sıra iki
bireyin önceden tanışarak birlikte aldıkları evlilik kararını her iki kişinin ailesine
açıklaması ve ailelerin onayı için de aracıların olması gerektiği belirtilmektedir. Evlilik
anlaşması için her iki tarafın bir araya gelmesi gerekmektedir. Evlilik, tanıklar
huzurunda gerçekleşmekte ve bu şekilde meşruiyet kazanarak töreye uygun evliliklerin
gerçekleştiği belirtilebilir. Evlilik aşamasında ortaya çıkan bir kavram olan kalın,
Türklerde eski çağlarda da varlığını göstermektedir. Kalın, evlenmeden önce erkek
tarafının kız tarafına ödediği bir aile malıdır. Başlık parası olarak bildiğimiz anlayıştan
farklı olan kalın esasen “daha çok babası sağ iken oğulların evlenebilmeleri için verdiği
paydır.” (Güler, 1977: 66) Bu nedenle kalın uygulamasının ekonomik anlamda değer
ifade etmekte olduğunu belirtebiliriz. Böylece kalın uygulamasının, evlenen kadın
açısından bir güvenlik ve ailenin bölünmezliğini sağlamada önemli bir işlevi yerine
getiren sosyal bir uygulama olarak karşımıza çıkmakta olduğunu görmekteyiz.
Türklerde düğünün gerçekleşeceğini-bugün davetiye olarak ifade ettiğimiz-düğün
haberinin “okuntu” ile çevreye duyurulduğu görülmektedir. Ayrıca “Düğün töreni,
davul zurna refakatindeki kafilenin, bayrak dikmek üzere hareket etmesi ile başla” dığı
(Eröz, 1996: 123) belirtilebilir.
“Orta Asya’da İslâm öncesinde var olan Türk ailesi, ‘çekirdek aile’
bünyesindeydi ve Türk kadını erkek ile eşit haklara sahipti. XI. asrın sonunda yazıya
geçirilmiş olan Dede Korkut Kitabı eski Oğuz Türklerinde kadının aile ve toplumdaki
yerini belirtir.” (Kuran, 1990: 363) Türklerde tek eşlilik yaygındır ve genellikle
çekirdek aile olarak ifade edilen anne, baba ve evlenmemiş çocuklar aileyi
oluşturmaktadır. Çok eşlilik nadir olarak görülmektedir. Türklerde çok eşlilik ancak,
“ilk kadının rızası ile çocuğu olmaması halinde ikinci bir eşle evlilik” (Güler, 1977: 51)
şeklinde görülmektedir. Türklerde eskiden babaya “kang”; anneye “ög”; kardeşe ise
“karındaş” denilmektedir. Eşler arası anlaşma ve uyuma çok önem verilmektedir. Çocuk
eğitiminde anne ve babanın etkisi görülmekte ve “Türklerde, ‘oğlanın terbiyesi babaya,
kızınki ise anaya’ bağlan” maktadır. (Güler, 1977: 56) Ailede eşler birbirini
tamamlayan iki karşı cins olarak görülmekte ve “insan tabiatı yönünden birbirlerinin
eşi olmakla beraber kişiliklerinin tamamlanması için bir birlik içinde bir araya gelip
birbirlerine bağlanmaları”(Saran, 1991: 136) gereken kişiler olarak görülmektedirler.
Ebeveynlerin çocukların eğitimi konusunda önemli bir görev üstlendiği bilinen bir
gerçektir. Bireylerin yetiştirdiği çocuklar toplumun yapısındaki temel unsurları gelecek
zamana aktarmada en etkili faktördür.
Atasözlerinde “’Çocuk belden olmaz, elden olur’ denmiştir. Yani çocuk sadece
kalıtım yoluyla getirmiş oldukları ile (beden) bir kişilik oluşturmaz. Ancak eğitimle
(elden) sağlıklı bir kişilik gelişimi sağlanabilir.” (Kurt, 1992: 638) Bu nedenle
Türklerde geçmişten günümüze çocukların eğitimine büyük önem verilmiş ve ahlak
sahibi bireylerin yetiştirilmesine özellikle dikkat edilmiştir. Çocukların eğitimi
noktasında kardeşlerin de çok önemli bir unsur olduğu belirtilebilir. Çünkü “çocuk

314
IV. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu 26-28 Nisan 2017/NİĞDE

kendi dünyasında yaşayan bir varlık olup genellikle büyükler bu dünyanın farkında
değillerdir. Oysa çocuklar müşterek bir dünya içinde yaşadıklarından birbirlerini iyi
‘anlarlar’. Bu nedenle bir çocuğun gelişiminde kardeşlerin katkısı büyüktür. Sağlıklı bir
aile çevresinde genellikle kardeşler arası ilişkiler samimiyet ve açık sözlülükle
karakterize edilebilir.” (Saran, 1991: 139)
2. Türk Aile Yapısındaki Değişimlere Etki Eden Önemli Olaylar
Bir toplumun ürettiği kültür, başka kültürlere sahip toplumlarla karşılaştıklarında
toplumlararası etkileşim söz konusu olmaktadır. “Değişme halinde bulunan bir kültürde
bazı kısımlar değiştiği halde diğer kısımlar değişmeyebilir.” (Turhan, 1997: 29) Türk
aile yapısındaki değişimlere etki eden olayların başında Türklerin İslamiyet’le
karşılaşması akla gelen ilk önemli olaydır. Türklerin İslamiyet’le karşılaşması, bilindiği
üzere, 751 Talas Savaşı ile gerçekleşmiştir. Türklerin İslamiyet’i kabul etmesinde
önemli belli başlı ortak noktaların varlığı söz konusudur. Bunların kısaca Türklerin tek
Tanrı inancına sahip olması (Gök Tanrı inancı), İslam dininin toplumu bir arada tutma
noktasında getirdiği birlik anlayışı, İslam dininin de tek eşle evliliğe vurgu yapması vb.
gibi hususlar olduğunu ifade edebiliriz. İslam dininin evlilikle ilgili; “İslâm Peygamberi
evliliği kolaylaştırmış, bekârları evlendirmiş, evliliğin ilân edilmesini, düğün
yapılmasını, ziyafet verilmesini isteyerek evlenmeyi özendirmiş, evlenip aile kurmak
isteyenlere yardım edilmesini tavsiye buyurmuş, boşanmayı tamamen yasaklamamakla
beraber maddî ve manevî müeyyidelere bağlayarak güç hale getirmiş” (Karaman, 1992:
386) olduğu belirtilebilir. İslam ailesine göz attığımızda “ İslâm ailesi karı-koca,
çocuklar, ana-baba, bunların usûl ve fürûundan oluşur. Değişen sosyal ve ekonomik
şartlar gereği aile fertlerinin tamamı kimi zaman bir çatı altında yaşamışlar, kimi
zaman da karı-koca ve çocuklar dışında kalanlar başka evlerde olmuşlardır.”
(Karaman, 1992: 387) anlayışının varlığı dikkat çekmiştir. Bu bilgiden yola çıkarak
Türk aile yapısında ilk olarak anne, baba ve çocuklardan oluşan çekirdek aile yapısının,
İslamiyet’in kabulünden sonra İslam ailesinde görülen ve bizim geniş aile olarak
tanımladığımız aile yapısının da -kültürel etkileşim neticesinde- görülmeye
başlanmasına neden olduğu yorumunu yapabilmekteyiz.
İslam’da evlilik akdinin gerçekleşmesi, bilindiği üzere, dinî nikâhın
kıyılmasından sonra gerçekleşmiş olmaktadır. Dinî nikâhın gerçekleşmesi esnasında
“Kadına verilen değeri sembolize etmek, boşamayı, güçleştirmek, dul kalma halinde
malî güvence olmak gibi hikmet ve gerekçelerle evlenen erkeğin eşine bir meblâğı (para
veya malı) vermesi” (Karaman, 1992: 391) olarak tanımlayabileceğimiz ‘mehir’in İslam
dininin kadına verdiği önem açısından dikkat çekici olduğu belirtilebilir. İslam’dan
önceki dönemde, özellikle İslam dininin ilk ortaya çıktığı yer olan Arabistan’da çok
eşlilik, kız çocuklarının hor görülmesi gibi durumların varlığı bilinmektedir. İslam
dininden sonra Arabistan’daki bu anlayışın giderilmesi noktasında önemli hususlara
dikkatleri çeken İslam dini, belirli toplumsal kuralların belirlenmesine yönelik
uygulamaları öne sürmüştür. Bu noktada, toplumsal etkileşimin sonucu olarak, İslam
dininden önceki bu anlayışın getirdiği algılama sonucu, karşılaşılan toplumlarda görülen
kadının aşağı bir konuma sahip olduğu gibi bir algılamanın, kültürlerarası etkileşim
neticesinde Türk aile yapısına da sirayet ederek kadının aşağı bir konumda olduğu gibi
bir yanılgının ortaya çıkmış olabileceği düşünülmektedir. Çünkü daha önce de ifade
edildiği üzere Türklerde kadınlar hor görülmemiş, aksine önemli görülmüş, evlendikten
sonra eşinin hem destekleyicisi hem de hayat yoldaşı olarak aile hayatındaki konumu
üzerinde durulmuştur. Ancak “Türk töre ve gelenekleriyle İslâmî normlar bir sentez
oluşturacak biçimde aile dokusunu meydana getirmiştir. … Onun için de buradaki
olumlu veya olumsuz görülebilecek her türlü veri her haliyle İslam’a mal edilemez.”
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(Ulutaş ve Özpınar, 2013: 387) Çünkü etkileşimler tek taraflı olmamakta, her iki
kültürün birbirleriyle etkileşimi söz konusu olmaktadır.
Türk aile yapısını analiz ederken, Osmanlı ailesinden de söz etmek, Türk aile
yapısındaki değişim ve dönüşümlerin belirlenmesi noktasında önem arz etmektedir. Bu
nedenle ‘Osmanlı ailesi’ derken neyi kastettiğimizi açık bir şekilde ifade etmemiz
gerekmektedir. Çünkü “Çoğu kez ‘millet sistemi’ diye adlandırılan bu sistemin niteliği,
Osmanlı devleti ve toplumunun birçok kesimi için geçerli olduğu gibi, uzun zamandan
beri yanlış anlaşılmıştır.” (Zürcher, 2015: 27). Osmanlı Devleti, zamanla bir
imparatorluk haline gelmiş ve birçok farklı toplum yapısını içinde barındırmış bir
medeniyettir. Bu nedenle, bu medeniyet içinde ‘Osmanlı ailesi’ olarak ifade edilen aile
yapısı tek bir toplumun aile yapısını ortaya koymamakta, birçok toplumun bir
medeniyet çatısı altında bulunmasından dolayı ‘Osmanlı ailesi’ olarak ifadesini
bulmaktadır. İlber Ortaylı kaleme almış olduğu bir eserinde Osmanlı ailesini
tanımlarken; “Anadolu’nun Sünni şehirli, Alevi köylü Türkleri; Türkmen obası, Kürt
aşiretindeki aile, Adalı ve Egeli Rumlar, üç dine mensup Arnavut dağlılar, Bosna’nın
Müslümanları, yedi iklim dört bucaktaki Yahudi ailelerin hepsi Osmanlı ailesidir.”
(Ortaylı, 2001: 1-2) ifadesine yer vermekte ve ayrı hukuk sistemine tabi olmalarına
rağmen farklı toplumların, tarihi sürecin yoğurduğu kültürel coğrafyayı paylaştıkları
için Osmanlı aile yapısının ortaya çıktığını belirtmektedir. Osmanlı aile yapısında
görülen farklılık Ortaylı’ya göre “dinî olmaktan çok coğrafîdir. Bosnalı Müslüman bir
ailede kadının konumu, zevc ve zevce ilişkileri Musullu bir Keldanî aileden daha serbest
ve eşitlikçi görünüme sahiptir.” (Ortaylı, 2001: 2) Osmanlı İmparatorluğu’nda varolan
aile yapısının da çekirdek ve geniş aile şeklinde belirdiği ifade edilebilir. Osmanlı ailesi
yapısında ailenin dinî aidiyet ortamı olarak millet sisteminin belirdiği görülmektedir.
Burada milletten kastedilen anlayışın; bir bireyin mensup olduğu dine dayalı olarak
ortaya çıktığını ifade edebiliriz. Diğer bir deyişle bir kişi hangi dine mensup ise, o
millete aittir. Bu durum “Osmanlı nizamında fert doğduğu millet kompartmanının içinde
o cemaatin ruhanî, malî, idarî otoritesine bağlı olarak yaşar, ancak ihtida ederse bu
kompartmanı değiştirirdi.” (Ortaylı, 2001: 10) şeklinde ifade edilmektedir.
Millet anlayışı temelde dine yönelik ortaya çıkmış bir anlayış olarak karşımıza
çıkmaktadır. Aile genelde mensubu bulunduğu milletin yaşadığı mahallelerde yaşam
alanına kavuşurdu. Bir mahallede yaşayan her kişi o mahallede doğan çocuğu tanır,
onun eğitiminde katkıda bulunur, evlilik çağına geldiğinde de evlenme akdi bu mahalle
efradında gerçekleşirdi. Bu manada mahallenin aile yapısını kendi bünyesinde
barındırdığını ifade etmek mümkündür. Osmanlı toplum yapısında evlenme, genelde
mensubu olunan milletlerin kendi bünyesinde gerçekleşmektedir. Buna göre Hrıstiyan
milletine mensup bireyler, bu dinin temel ilkelerinin getirdiği kurallar doğrultusunda;
diğer milletler de kendi benimsemiş oldukları dinî kurallara uygun olarak
evlenmekteydiler. Her milletin inandığı dinin gereklerine uygun olarak gerçekleştirdiği
evlilik sonucu oluşan ailelerin, Osmanlı ailesi olarak ifadesini bulmasında, milletlerin
ortak özelliklerine dikkat çekildiği de ifade edilebilir. Şöyle ki, “Hıristiyan köylü
gelinle, Müslüman köylü gelinin hayatı ve içine doğdukları çevre birbirinden pek az
farklıdır. Müşterek anane ve kültürel çerçeve çok eskilere uzanır.” (Ortaylı, 2001: 71)
Evlilik akdi, milletlerin kendi içinde gerçekleşmesine rağmen; Osmanlı toplumu
içerisinde, ortak bir aile anlayışının olduğu görülmektedir. Bu durum da ‘Osmanlı
ailesi’ kavramının ortaya çıkmasında etkili olmuştur. Osmanlı aile yapısındaki
dönüşümlerin başladığı dönem genellikle 19. yy olarak karşımıza çıkmaktadır. Çünkü
bu dönemde Osmanlı devletinde Tanzimat ve Islahat Fermanları yayınlanmış, bu
fermanlarla toplumda benimsenmiş olan yapı giderek çözülmeye ve değişmeye
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başlamıştır. Fransız devrimi sonucunda tüm dünyada önemli etkilere neden olan
milliyetçilik anlayışının getirdiği düşünce yapısı, Osmanlı devletinin yapısında da
çözülmelere yol açmıştır. Milliyetçilik anlayışı ile hareket eden topluluklar
bağımsızlıklarını kazanarak, kendi devletlerini ortaya çıkarmışlar ve kendi toplum
yapısı içerisinde aile yapılarını da şekillendirmişlerdir.
Osmanlı Devletinin parçalanması sonucu bağımsızlığını kazanan Türkiye
Cumhuriyeti devleti de diğer bağımsız olan devletler gibi kendi toplum yapısını
oluşturmak amacıyla çalışmalar yapmış ve bu çalışmalar sonucunda Türk aile yapısına
uygun bir aile yapısını hayata geçirmek için çaba harcamıştır. Buradan hareketle Türk
aile yapısının ilk önceleri devlet kurmada etkili olduğu, ancak süreç içerisinde bu
durumun tam tersi bir anlayışın ortaya çıktığı görülmektedir diyebiliriz. Yani önceleri
aile, devletin en küçük yapısını ifade ederken; süreç içerisinde önce milli bir devletin
kurulması, sonrasında aile yapısına şekil verildiği görülmektedir. Türkiye Cumhuriyeti
devleti, bağımsızlığını elde ettikten sonra, kendi toplum yapısını oluşturmaya
başlamıştır. Bu süreç içerisinde, yeniden oluşturulan diğer kurumlar gibi, aile
kurumunun yapısı hakkında da çalışmalar yapılmıştır. Yapılan çalışmalar neticesinde
Türkiye’deki aile yapısı, eski Türk aile yapısının özelliklerine dayalı olarak yeniden
yapılandırılmıştır. Böylece tarihi süreç içerisinde Türk aile yapısının varlığını devam
ettirdiğini görmekteyiz. Buradaki farklılıklar üzerinde kısaca duracak olursak; eskiden
Türk aile yapısının töreye dayalı yazısız hukuk kurallarına dayandığını; tarihi süreç
içerisinde yazılı hukuka geçildiğini ve diğer kurumlar gibi aile kurumunun yazılı hukuk
kurallarına dayandırıldığını söyleyebiliriz. Ancak “Gündelik hayat içinde davranışları
düzenleyen yazısız normlar yani örf, adet ve gelenek ile yazılı normlar olan kanunlar
arasında birdenbire açılan mesafe, köklü ve yaygın değişimlerin başlangıcı olmuştur.”
(Dikeçligil, 2012: 27) Türk toplum yapısında görülen yazılı ve yazısız kurallar arasında
açılan bu mesafeyi kapatmak ve Türk toplum yapısının işlerliğini devam ettirmek
amacıyla devlet eliyle çalışmalar yapılmıştır. Buna göre “Erken cumhuriyet döneminde
aileyi doğrudan ilgilendiren ve etkileyen uygulama, 4 Ekim 1926 tarihinde yürürlüğe
giren Türk Medeni Kanunu’dur.” (Dikeçligil, 2012: 26) diyebiliriz. Süreç içerisinde
Türkiye, giderek modernleşmeye yönelik politikalar geliştirmekte ve bu süreç içerisinde
aile yapısının da değişimler geçirmesine devam ettiği görülmektedir. Aile yapısının
değişmesinde en etkili faktörler arasında sanayileşmeye önem verilmesi, bunun bir
sonucu olarak tarımsal faaliyetlerin ikincil öneme sahip olmaya başlamasıyla, köyden
kente göç olaylarının yaşanması görülmektedir. Kentlerde hızla nüfusun artması, burada
yaşayan ailelerin birbirleriyle etkileşimine ve aile yapılarının değişim ve dönüşüm
içerisinde olmalarına neden olmuştur. Bu önemli faktör dışında kadının çalışma
hayatına başlaması, çocukların bakım ve yetişmesinde benimsenmiş olan yapının
değişimine neden olmuştur.
Bu süreçte çocukların bakımının ya ebeveynlerin kendi annelerinin (anneanne,
babaanne) bakmaları ya da kreşlere veyahut dadı olarak ifade edebileceğimiz kişilere
devredildiğini ifade edebiliriz. Tüm bunların yanı sıra günümüzde internet kullanımının
yaygınlaşması, özellikle gençlerin sosyalleşmesinde aile, okul çevresinin hemen
ardından gelen önemli bir unsur olarak belirmektedir. Bu nedenle “Aile yapısındaki
değişim, toplumsal değişim sürecinin aileyi nasıl etkilediğini göstermekle kalmaz,
toplumsal değişimin niteliği ve niceliği hakkında bilgi verir.” (Dikeçligil, 2012: 24)
diyebiliriz. Çünkü “bir yandan, kentleşme ile istihdamın hizmetler sektörü lehine
gelişmesi ve diğer yandan, Türk toplumunda yepyeni bir olgu olarak çocukların ve
gençlerin sayısal olarak hakim duruma gelmesi, aile örgütlenmesi konusunda başlı
başına köklü değişimleri meydana getirecek nitelikte yapısal faktörlerdir.” ( Vergin,
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1991: 309) Aile yapısında meydana gelen herhangi bir değişiklik, yaşanan süreç
içerisindeki önemli toplumsal değişimleri de görmemizde etkili olmaktadır. Bu sayede
yaşanan olayları bütün boyutlarıyla görebilir ve özellikle ailede yaşanan aile içi şiddet,
kadın cinayetleri, çocuk istismarı vb. gibi toplumda olmasının istenmediği durumlara
yönelik alınabilecek önlemler noktasında nasıl bir yöntem uygulanması gerektiği
üzerinde önemli çalışmalarda bulunabiliriz.
3.Günümüz Türk Aile Yapısı
Günümüzde Türk aile yapısı hakkında, “Türkiye’de Aile Yapısı Araştırması” adı
ile bilinen iki önemli çalışma bulunmaktadır. Türkiye genelini kapsayan ilk çalışmanın
2006 yılında T. C. Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü
tarafından yapıldığı görülmektedir. Bu araştırma nicel verilere dayanarak elde
edilmiştir. Araştırma çerçevesinde; Türkiye’de ilk evlenme yaşı, evlenilecek kişide
aranan özellikler, eş ile tanışma şekli, vb. konularına değinilmiştir. Buna göre elde
edilen veriler şu şekildedir: “ülkemizde evliliklerin büyük çoğunluğu (yüzde 77) 18-29
yaşları arasında gerçekleşmektedir.” (Aile Yapısı Araştırması, 2006: 21) Evlenilecek
kişide aranılacak özellikler hakkında sorulan sorulara verilen cevaplar incelendiğinde,
bireylerin evlenecekleri kişide aradıkları ilk özelliğin ilk kez evlenecek olması çok
önemli bulunurken (yüzde 52); ikinci önemli görülen özelliğin evleneceği kişinin
kendisine aşık olmasının önemli görüldüğü (yüzde 34) tespit edilmiştir. Önemli görülen
diğer bir özelliğin ise evleneceği kişi ile kendisinin aile yapılarının birbirine benzer
olması (yüzde 33, 4) olarak görülmüştür. (Aile Yapısı Araştırması, 2006: 49) Eşlerin
tanışma şekillerine baktığımızda “evli bireylerin yüzde 86’sı eşiyle aile ve komşu
çevresinden evlenirken yüzde 7’si arkadaş çevresinden tanışarak, yüzde 4’ü ise, iş
çevresinden tanışarak evlenmiştir.” (Aile Yapısı Araştırması, 2006: 31)
Türkiye’de aile yapısı araştırmasının ikincisini 2011 yılında gerçekleştirilen
araştırma oluşturmaktadır. Araştırma T. C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı
Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu
araştırma 2006 yılında yapılan araştırma göz önünde tutularak gerçekleştirilmiştir.
Bundaki amaç geçen süreç içerisinde Türkiye’deki aile yapısının ne derecede değiştiğini
ortaya koymaktır. Bu nedenle 2006 yılında yapılan araştırmada sorulan sorular
çerçevesine bağlı kalınarak sorular yeniden şekillendirilmiş ve ön teste tabii tutulduktan
sonra, sorular Türkiye genelinde sorulmuş; elde edilen bilgiler doğrultusunda önemli
sonuçlar elde edilmiştir. Araştırmada elde edilen bilgiler 2006 yılında yapılan
araştırmayla paralellik göstermekle birlikte bu araştırmada elde edilen verilere göre
Türk aile yapısının güçlü ve zayıf yanları ortaya konulmuştur. Araştırma sonucunda
elde edilen verilere göre Türk aile yapısının güçlü tarafları; evlilik kurumuna verilen
önemin yüksek olduğu, evliliklerin çoğunun ömür boyu sürdüğü ancak çiftlerden birinin
ölümüyle evliliğin bittiği, Türkiye’de gerçekleşen evliliklerin %97 oranında resmî
geçerliliğe uygun olarak gerçekleştiği, vb. şeklinde tespit edilmiştir. Araştırmanın bu
verilerine göre, Türkiye’de aile yapısı güçlü bir konumdadır. Araştırma sonucunda elde
edilen verilere göre Türk aile yapısının zayıf yanları da şu şekilde ifade edilebilir:
Kadınlarda ilk evliliklerin %30,5 oranında 18 yaş ve altında gerçekleştirdikleri
sonucuna ulaşılmıştır. Aile tiplerine göre değerlendirildiğinde, dağılmış aile yapısına
sahip hanelerin oranı % 21,24 olarak belirlenmiştir. Bu oran büyük kentlerde daha da
yükselmektedir.
Araştırmanın sonucuna göre Türk aile yapısında önemli sorunlar tespit
edilmiştir. Bunların en önemlisi olarak, kadınların 18 yaş ve altında evlenmeleri olarak
görülmelidir. Eğitimli nüfusla Türk aile yapısı daha da güçlenecektir.
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Günümüzde Türk aile yapısıyla ilgili yapılan ve nicel verilere dayalı elde edilen
bu verileri tamamlayıcı olacağı düşüncesiyle, nitel bir araştırmanın yapılması, konunun
bir bütün içerisinde ele alınmasında etkili olacaktır. Çalışma kapsamında evren Kayseri
Belsin bölgesi olarak belirlenmiştir. Örneklem seçimi kartopu örnekleme olarak
belirlenmiştir. Bu örneklemin tercih edilmesinde bölgede tanıdık bireylerin olması etkili
olmuştur. Alanda kartopu örnekleme ile seçilmiş olan on beş çift ile yapılandırılmış
derinlemesine mülakat gerçekleştirilmiştir. Mülakat, sohbet tarzı olarak uygulanmıştır.
Araştırmada görüşme yapılan beş genç çiftin yaşları 22-38 yaş aralığı olarak
belirlenmiştir. 39-49 yaş aralığı orta yaş olarak belirlenirken; 50-66 yaş aralığı ise bir
diğer sınıflandırmayı oluşturmaktadır. Belirlediğimiz on beş çiftle yapmış olduğumuz
görüşmeler çerçevesinde çiftlere, Türk aile yapısının özellikleri, Türk aile yapısıyla
ilgili belirtilen özelliklerin günümüzde ne kadar varlığını devam ettirdiği ve Türk aile
yapısının diğer toplumlardan farkı sorulmuştur. Verilen cevapları üç kategoriden birer
çiftin ifadelerine yer verilerek aktarılacak ve geçmiş ile günümüz Türk aile yapısı
hakkındaki değişimin ne düzeyde olduğu ifade edilmeye çalışılacaktır. Bu çerçevede
“Türk aile yapısının özellikleri nelerdir?” sorusuna genç çift kategorisinde yer alan
Derya ve Hatem çifti sırasıyla “Türkiye’ye bağlı bugünkü toplum yapımızı anlıyorum.”
; “Devletine ve geleneklerine bağlı bugünkü Türk aile yapımızı anlıyorum.” ifadesini
kullanarak cevap vermişlerdir. İkinci kategoride yer alan Songül ve Mehmet çifti aynı
soruyu “Mutlu, huzurlu bir aileyi anlıyorum. Aile içi ilişkilerde saygı çerçevesinde
yaşamak, ailenin mutlu olmasında etkilidir.” ; “Anne, baba, kardeş ve diğer aile
fertlerinin bir arada olduğu, cenaze, düğün ve akrabaların bir araya geldiği aile yapımızı
anlıyorum.” şeklinde cevaplandırırken; diğer kategoride yer alan Mesude ve Hamdi çifti
aynı soruyu “Büyüklerine saygılı, küçüklerine sevgili, büyük ölçüde muhafazakâr bir
aile yapısı.” ; “Gelenek, görenek, örf ve adetlerine bağlı aile.” olarak cevaplamışlardır.
İkinci sorumuz “Sözünü ettiğimiz Türk aile yapısıyla ilgili bu özellikler günümüzde ne
kadar varlığını devam ettirmektedir?” sorusuna Derya ve Hatem çifti ortak bir
düşünceye sahip olarak belirtilen bu özelliklerin hala büyük oranda varlığını devam
ettirdiğini ifade etmişlerdir. Songül ve Mehmet çifti “Bugün aile içinde kaynana, gelin,
görümce çekişmesi var. Kaynana ile gelinin aynı evde oturması, gelinin kaynanaya
hizmet etmesi hala var. Önceden kaynana, gelin, görümce çekişmesi var mıydı
bilmiyorum ama bence aile yapımız hala geçerliliğini korumaktadır.” ; “Önceleri evlilik
genelde görücü usulü ile oluyordu. Evlenecek olan kızın pek fazla söz hakkı yoktu.
Çoğu kez anne ve babasının kararıyla evleniyordu. Böyle olmasına rağmen evlilikleri
ömür boyu sürüyordu. Boşanma gibi olaylar nadir oluyordu. Günümüzde evlenecek
kızların kendi kararıyla evlenme kararı almaları, evlenmede daha belirgin oluyor.
Günümüzde evlenecek kızların kendi kararıyla evlenme kararı almaları, evlenmede daha
belirgin oluyor. Bu anlamda olumlu bir değişme söz konusu aile yapımızda. Bireylerin
birbirini severek evlenmeleri bence çok daha önemli.” şeklinde cevaplamışlardır.
Mesude ve Hamdi çifti ise aynı soruyu “Saygı, sevgi eskiye göre hayli azaldı. Çocuklar
saygıdan sevgiden bihaber yaşıyorlar.” ; “Ailelerin öğrendiği ve öğrettiğine göre
değişiyor. Mesela en basitinden biz eskiden babamız odaya girince ayağa kalkardık,
rahat oturmaya çekinirdik. Şimdi yapandan çok yapmamaya rastlıyorum. Bunun gibi
birçok örnek var.” ifadeleriyle yanıtlamışlar ve Türk aile yapısının giderek değişmeye
başladığına vurgu yapmışlardır. “Türk aile yapısının diğer toplumlardan farkı sizce
nedir?” sorusuna ise Derya ve Hatem çifti “Aile bireylerinin birbirine olan bağlılığı” ;
“Türklük ve Müslümanlık özelliklerinin olması” şeklinde cevaplamışlardır. Songül ve
Mehmet çifti “Savaşta da olsa kadın ve çocuklara karşı şiddet kullanmayı kabul etmez.
Bu da aile yapımızda kadınlara ve çocuklara ne kadar önem verildiğini gösterir.” ;
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“Türk anne, babalarının çocuklarının geleceği için çalışıp çabalamaları.” şeklinde
cevaplarken Mesude ve Hamdi çifti ise “Biz aile olarak birbirimize daha bağlıyız.” ;
“Bizde çocuklar zorunlu olmadıkça yani eğitimleri için şehir dışına çıkmaları, askere
gitmeleri gibi durumların dışında ailesinden ayrılmazlar ama onlarda duyuyorum (batı
toplumları kast edilmekte) 18 olanlar ailesinden ayrılıyor. Akraba ziyaretleri olduğunu
da düşünmüyorum. Hem biz günah-sevap bilen, ona göre davranmaya çalışan milletiz.”
ifadelerine yer vermişlerdir. Elde edilen bu bilgilerden yola çıkarak şu
değerlendirmelerde bulunabiliriz: Yapmış olduğumuz görüşmeler çerçevesinde sormuş
olduğumuz sorulara, ilk sınıflandırmada özellikle aile kurumunun devlet ile
özdeşleştirildiğini görmekteyiz. Bu durumun daha önce de ifade edildiği gibi, eski
Türklerde ailenin, devletin en küçük yapı taşı olduğu fikriyle özdeşleştirildiğini ifade
etmemiz mümkündür. Genel itibariyle üç sınıflandırma için Türk aile yapısı
özelliklerini, geleneğe, göreneğe, dinine, töresine bağlı bir aile yapısı olarak ifade
ettiklerini söylememiz mümkündür.
Genç çiftlere göre aile yapımız varlığını hala devam ettirirken; diğer çiftlere göre
belirli nedenlerden dolayı Türk aile yapısının değiştiğine vurgu yapılmıştır. Bu değişime
neden olan faktörler ise teknolojinin günümüzde özellikle gençlerin sosyalleşmesinde
etkili olması, evlilik programlarında kadınların evleniyor olmaları, aile büyüklerine
karşı saygı ve sevginin azalmasına neden olan faktörler olarak ifade edilmektedir.
Sonuç
Aile, geçmişten günümüze kadar gelindiğinde hala önemli bir kurum olarak
karşımızda durmaktadır. Günümüzde yaşanan teknolojik gelişmelerle ortaya çıkan
(televizyon, bilgisayar, internet vb.) sorunlar günümüz Türk aile yapısının değişiminde
önemli bir faktör olarak karşımızda durmaktadır. Günümüzün vazgeçilmez unsurları
olarak görülen teknolojik gelişmelerin kullanımı noktasında özenli davranılması ve
bunun için bireylerin bilgilendirilmesi, oluşabilecek herhangi bir sorun karşısında
alınabilecek önlemlerde bize yardımcı olacak niteliktedir. Bunun yanı sıra yapmış
olduğumuz nitel görüşmelerden elde ettiğimiz bulgular ışığında günümüzde Türk
toplum yapısının belirli değişikliğe uğramasına rağmen temel özelliklerini bünyesinde
barındırmaya devam ediyor olduğu görülmektedir.
Zamanın olduğu her anda değişimin devam edeceği göz önünde
bulundurulduğunda değişimin devam etmesi doğal olarak görünmektedir. Yapılan nitel
görüşme sonucunda da elde edilen bulgulara göre her ne kadar değişim söz konusu olsa
da Türk aile yapısının temelde varlığını koruduğu ve varlığını devam ettirdiği
görülmektedir. Araştırmalarımıza göre Türk aile yapısında kadın, erkekle eşit olarak
görülmektedir. Bu nedenle Türk aile yapısının ataerkil bir yapıyı meşrulaştırdığı
söylenemez. Bu konuda genel kabul şu şekildedir: Kadın ve erkek eşit olarak
görülmektedir. Aile içi işbölümünde kadına çocuk ve ev içi işleri yapma görevinin
verildiği; erkeğin ise evi geçindirmek ve aile reisliğini üstlendiği görülmektedir.
Geçmişten günümüze doğru Türk aile yapısının değişim içinde olduğu, bu değişim
sonucunda ise Türk aile yapısının çekirdeğini oluşturan temel unsurların varlığını
koruduğu tespit edilmiştir.
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KIRGIZ CUMHURİYETİNDE PAZAR EKONOMİSİNDEKİ
İŞLETMECİLİĞİN YERİ (ŞORO ŞİRKETİ ÖRNEĞİNDE)
Gulai BUILASHOVA*
Özet: Bu makalede bir ülkenin ekonomik yönetiminin esasına dayalı olarak faaliyet gösteren KOBİ ve büyük çaptaki iş yerlerindeki ekonomik yönetim ele alınacaktır; bir başka
ifadeyle işletme (management) sistemin oturtulması konusu ele alınacaktır.
Anahtar Kelimeler: verimlilik, döngü/dönüşüm, model, pazarlama, reform, işletme/management, know-house/büro ekonomisi, marka, kurumsallık, genişleme/kapsam/ kapasite.
Place of the Enterprise in Market Economy in the Republic of Kyrgyz
(Shoro Company Example)
Abstract: This article will focus on the economic management of SMEs and large enterprises operating on the basis of the economic management of an individual country; In other
words, the establishment of a management system.
Keywords: productivity, cycle / transformation, model, marketing, reform, business / management, know-house / office economy, brand, institutionalism, expansion / scope / capacity.

Kırgızistan toplumsal geçimin yeni sistemini oluşturmakla birlikte kurumsallaşma
yolunda önemli gelişmelere şahit olmaktadır. Bu çok yönlü işlerle uğraşmakla birlikte
bilim adamları ve iş adamları gelişmiş batı ülkelerinin modern ekonomisinin başarılı tecrübelerini öğrenmekte, tahlil etmekte, yine gelişmekte olan ülkelerin gerçekleştirdikleri
reform deneyimlerini de araştırmaktadırlar. Bilindiği gibi, son yıllarda Dünya’da 80’den
fazla ülke pazar ekonomisini oluşturmak maksadıyla köklü reformları gerçekleştirdiler.
Özellikle bilinen modeller arasında Güney Kore’nin, Singapur’un, Malezya’nın vb. ülkelerin menejerlik modellerini saymak mümkündür.
Kırgızistan, egemenliğini aldığından beri ülkedeki pazar ekonomisini toplumun
taleplerine uygun bir şekilde yönetmektedir. Ekonomiyi, modern teorileri kullanmak suretiyle yönetme şekli, başka bir deyiş ile işletme/ management anlaşıyı oluşmuştur.
Yönetim, önemli bir unsurdur ve aynı zamanda da yapılandırıcı sistem fonksiyonunun yerini doldurur.
Yönetim ve işletme/ management çoğu zaman eş anlamda kullanılıyorsa da aslında bu iki terim bir birinden farklıdır.
“management" sözü genellikle iş yerlerinde/işletmelerde, kollektif çalışmayı yönetmek anlamında kullanılır .
İngilizce bir kelime olan management – üretim ve pazar ilişkinisinin şartarında iş
yerini yönetmek şeklinin, prensiplerinin ve yöntemlerinin toplamından ibarettir. Management’in temel hedefi – üretimin neticeliliğini/verimini artırıp, kârı yükseltmektir.
Ülkedeki üretimin, ekonomik, sosyal birimlerin veya bireysel iş adamlarının işletme/management yönetiminin asıl mantığı: üretimi, stratejik planlamaya uygun hareket ederek, her zaman programın pusula göstergeleri doğrultusunda idare edebilmektir.
İşletmecinin/managementin başlıca görevleri (İdinov ve diğerleri, 2015: 122-124):
1) karar kabul etmek;
2) alınan kararları hayata geçirmek/ gerçekleştirmek.
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İşletmecilik/management – iş sektörünün çok faydalı bir alanı olduğundan, ülkenin içindeki ekonomik iş dünyasında bu terim kullanılmaktadır.
Ülkemizde birkaç iri iş yerleri, KOBİ’ler, birçok sivil kuruluşlar, şirketler tarafından gerçekleştirilen çeşitli ekonomik faaliyetler sayesinde ülkemizin ekonomisi pekişmektedir ayrıca başka ülkelerle de devamlı olarak bağlantılar kurulmaktadır. Bu bağlamda aşağıdaki gibi örnekleri görmek mümkündür.
Her ülkede, ülkenin kendine özgü özel marka ürünlerin, teknolojilerin, know-house/büro ekonomilerinin veya çeşitli servislerin sayısı son yıllarda hızla artmaktadır. Örneğin, işletmeli pazarlamacılığın sayesinde Coca-Cola şirketi dünyanın 200 devletini su
ile tanıtabildiyse, Kırgız devletinde de modern menejerlik pazarlamacılığın temelinde
başka bir deyişle, BDT (Bağımsız Devletler Topluluğu) ülkelerindeki ilk içecek markasını “Şoro” şirketinin yaratabildiğini söyleyebiliriz.
Burada şirket sahibinin, %70’i su olan insan organizmasının ısı derecesini koruma
fonksiyonunu incelemesinden ötürü inovasyon/yenilikçi potansiyelinin yüksek olduğunu
görüyoruz.
Bu şirket devletin içindeki piyasada büyük bir yere sahip olmuş, ürünlerini toptan
ve perakende olarak 4500 alış veriş merkezine pazarlamıştır; yani ürünlerinin %71’ini
ülke içinde pazarlamışsa, %29’unu ülke dışına Rusya, Kazakistan gibi diğer BDT ülkelerine ihrac etmiştir (Shoro Firması, 2017).
“Şoro” şirketi üretimde her zaman inovasyon/yeni teknolojileri kullanarak, ürettikleri ürünlerinin niteliklerini artırıp, çalışanlarını her zaman eğitip, yabancı ülkelerle de
her sene deneyim değişim programlarını pekiştirip, kendi uzmanlarının ekonomideki bilgi
donanımını ve kalitesini yükseltegelmektedir.
Bu prensiplerle yönetim 1200’den fazla personel kadrosuna iş imkanı sağlamış,
ürettikleri ürünleri ülke genelinde (benzer ürünlerin üretiminde) %24’e kadar çıkmaktadır, ayrıca benzer şirketlerin arasındaki rekabette, üretim hacmi, ürün kalitesi bakımından
hep öndedir (Narodnıy Bank Kırgızskoi Respubliki, 2017).
“Şoro” şirketinin ürettiği içecekler aşağıda sıralanmıştır:
1.
Milli içecekler; Maksım Şoro, Çalap Şoro, Carma Şoro, Bozo Şoro
Cumşak, Bozo Şoro Küçtüü, Bozo Şoro Çıçırkanak Daamı Menen, Bozo Şoro Bal Daamı
Menen.
2.
Doğal Kaynak Suları: “Issık-Ata” mineral şifalı su; “Baytik” Buzdağı
suyu, “Tien Shan Legend” 5, 10, 19 litrelik sular, “Tien-Shan Legend Sport” ve “Tien
Shan Legend NIGHT” özel tanıtım suları.
3.
Abur cubur cinsinden yiyecekler: (ekşi abur cuburlar): “Kurut” (geleneksel kurut, özel yapım kurut, tütsülenmiş ve özel olarak bebekler için yapılmış kurut
vb), Çeşitli aromalı kurutulmuş abur cuburlar, yemeklerde kullanılan çeşitli baharatlı soslar.
“Şoro” şirketi ülkede sadece milli içeceği üretmekle kalmamış, son yıllarda ülke
içindeki ekonomide hisse senet, bono gibi değerlerin alım satım sistemini geliştirmiştir,
ayrıca ülkenin ekonomisini geliştirmek adına çeşitli hizmetleri üstenmiştir. “Şoro” şirketi
bono, tahvil gibi “değerli kağıtlarının” sayısı ülkenin para tedavül sistemindeki hacmi 68
milyon Som olup, nomimal değeri 1000 Som’dur; geliri ise yılda %17’dir.
Şirket devletin içindeki benzersiz etno-kompleksleri/ milli ve geleneksel yapıları
inşa etmiş, turistlere ve topluma hizmet sunmaktadır. “Şoro” şirketi Kırgızistan’daki içecek markası olmanın yanında devletin tarihî zenginlikerini de tanıtarak, çok yönlü bir
gelişmenin parlak bir örneğidir; böylece toplumu çok yönlü gelişme yoluna teşvik etmektedir.
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Bunun dışında ülke egemenli bir devlet olduğunu ilan ettiğinden beri küçük ve
orta çaplı iştetme olarak çeşitli görünüşteki know-house’lar meydana gelmektedir. Ülkedeki iri iş yerlerinin devlet tarafından idârî kontrolü yapılmak üzere gelişmiş devletlerle
sıkı ilişkiler kurulmakta, tecrübe paylaşımları, teknolojik donanımların eğitim-öğretimi,
tanıtımı vb. değişim programları sayesinde firmalar, şirketler ve biznes sahipleri ekonominin modern yönetimini geliştirmekte, ayrıca da ülkenin ihrac ürünleriyle KG markası
olarak hafif sanayi tanınmaktadır. Kırgızistan son zamanlarda batı devletlerinin ilerleme
ve büyüme yöntemlerini daha çok kullanmaktadır; Fakat ekonomik potansiyellerine göre
Merkezî Asya ülkeleri için en uygun ve neticeli olması bakımından, toplumsal ilerlemenin Türkiye modelinin (işletmecilik idaresi varyantı) örnek alınması gerektiğini söylemek
yerinde olur.
Bir yönden de Türkiye Modeli, modern gelişmenin çok yönlü karma modelidir.
Bu modelin bir yönünü esas köklü/fundamental piyasa ile demokrasi oluşturur. İkinci
yönü ise, bizim ülkelerde ekonomik yönetimdeki gelişmemişliği ortadan kaldıran ve kaldırabilecek özeliklerde benzerlikler görülmektedir. Bu benzerliklere, ağır sanayileri, hafif
sanayi ve geri dönüşüm sanayilerini kurmakla birlikte, gelişmenin özel modellerini kullanılmasını örnek göstermek mümkündür. Türkiye yönetim modelini kullanmakta elbette
zorluklarla karşılaşılabilir.
Söz sonunda, Kırgızistan’ın, modern yönetiminin ve ülkedeki çeşitli işletmeciliğin
gelişmişlik seviyesine çıkması için denenmiş tecrübeleri kullanması gerektiğini belirtmek
isterim. Dolayısıyla Kırgız Cumhuriyeti, birçok ülkeler ile ilişki içindedir. Ayrıca Türkiye
Cumhuriyeti ile de çok yönden işbirliği içindedir. Mesela ticarette, harç ve borç işlerinde,
çeşitli yatırım alanında, eğitim-öğretim, bilim alanlarında ortaklaşa faaliyet göstermekteler, çeşitli iş yerlerini açmaktadırlar. Ülkemizin sanayi, dağ maden kaynaklarını, ülkenin
içindeki yeni meydana gelen iri ve küçük işletmelerin faaliyetlerini geliştirip, verimli neticelere ulaşmak ve ekonomik potansiyelini pekiştirmek için Türkiye devletindeki ve son
zamanlardaki devamlı büyüme gösteren Kore, Singapur gibi ülkelerin işletmecilik sistemini kullanmakla deneyimlerimizi arttırabilir; son 10 yılda devletimizin iş dünyasının da
kendi ürünleriyle, BDT devletleri arasındaki piyasada kendi yerini alması mümkündür.
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TÜRKİYE VE AZERBAYCAN ÜLKELERİNİN LOJİSTİK PERFORMANS
ENDEKSİ AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI
Arş. Gör. Gül SENİR
Arş. Gör. Rabia EFEOĞLU
Özet: Son yıllarda lojistik sektörü dünyada önemli gelişme gösteren ekonomik faaliyetlerden biri olmuştur. Ekonomik ilişkilerin artması, küreselleşme, dünyada ticaret hacminin
artması sonucunda birbirinden uzak konumlarda mal ve hizmetlerin üretilip tüketilebiliyor
olması, teknolojinin gelişmesi, ulaşım imkânlarının kolaylaşmış olması gibi faktörler bu
durumun nedenleri arasında sayılabilir. Ayrıca lojistik günümüzde ülkelerin genel ekonomik performanslarını da önemli derecede etkileyen sektörlerden biridir. Türkiye ve
Azerbaycan ülkeleri coğrafi konumları nedeniyle önemli ticaret yolları üzerinde bulunmaktadırlar. Her iki ülke de yeraltı kaynaklarına sahip olması, bu kaynakların çıkarılması,
depolanması ve dağıtımı bakımından önemli lojistik sistemlerine sahiptir. Bu çalışmada
Türkiye ve Azerbaycan lojistik sektörleri genel bir yaklaşımla değerlendirilmiş ve Dünya
Bankası tarafından hesaplanan Lojistik Performans Endeksi’ndeki yerleri açısından kıyaslanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Lojistik, Türkiye ve Azerbaycan Lojistik Sektörü, Lojistik Performans
Endeksi
Logistic Performance Index Comparison of Turkey and Azerbaijan Countries
Abstract:In recent years, the logistics sector has become one of the most important economic activities in the world. Factors such as increased economic relations, globalization,
the development of technology, and the facilitation of transportation opportunities are
among the reasons for this situation. As a result of increasing trade volume in the globalizing world, goods and services are produced and consumed in different parts of the world.
Therefore, when economies are in a competitive environment, logistics services have become one of the important factors that increase competition power. In addition, logistics
has emerged as one of the sectors that significantly affect the overall economic performance of countries today. Turkey and Azerbaijani countries are on important trade routes
due to their geographical location. Both countries have important logistics systems in
terms of their underground resources, their extraction, storage and distribution. In this
context, the logistics sector in Turkey-Azerbaijan and the places in the Logistics Performance Index will be evaluated after the logistics definition and logistic development are
discussed in the study.
Keywords: Logistics, Turkey and Azerbaijan Logistics Sector, Logistics Performance Index

Giriş
Dünyada lojistik alanında en yetkin organizasyon olarak bilinen CSCMP’nin
(Council of Supply Chain Management Professionals) tanımına göre lojistik: “Müşterinin ihtiyaçları doğrultusunda hizmetler de dahil olmak üzere tüm ürünlerin ve bilgi
akışının başlangıç noktasından tüketim noktasına kadar etkili ve verimli bir biçimde
taşınması ve depolanması için gerekli prosedürleri planlama, uygulama ve denetleme
sürecidir. Bu tanım gelen, giden, iç ve dış hareketleri içerir”(https://cscmp.org, 2016,
Erişim Tarihi: 05.02.2017).
Lojistik tüm dünyada ticaret hacminin artması, küreselleşme kavramının gelişmesi, ülkeler arasındaki sınırların kalkması bakımından önemli hale gelmiş ve dünyadaÖmer
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ki en önemli sektörlerden biri olmuştur. Mal ve hizmetler bir coğrafyada üretilip başka
bir coğrafyada tüketilir hale gelmiştir. Küresel rekabette mal ve hizmet üreten firmaları
öne çıkaran faktör; hız ve zamanında teslimat olarak ortaya çıkmaktadır. Bu noktada
lojistik sektörü ürünlerin bir noktadan diğer bir noktaya ulaştırmasında, depolanmasında, ambalajlanmasında, gümrüklenmesinde ve birçok lojistik destek faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde yer almaktadır (Akiş, 2016:1 ). İşletmeler daha kaliteli ürünleri daha
ucuza üretebilmelerinin yanında bu anlamda diğer işletmelerden farklılaşmak için lojistiği önemli bir rekabet gücü unsuru olarak görmektedirler.
Bu çerçevede lojistik yönetiminin önemli hale gelmesinde etkili olan faktörler şu
şekilde sıralanabilir (Demir, 2013: 6-7):
• Pazarların küresel hale gelmesi ile üretim-tüketim noktası arasında malzeme
akışlarının ve depolamanın artması,
• Küreselleşen üretim ve tedarik süreçleri sonucu malzeme akışının ve depolama
ihtiyaçlarının artması
• Rekabet koşullarının zorlaşmasına bağlı olarak maliyet avantajı sağlamanın
güçleşmesi; bu avantajı elde etmek için lojistik süreçlerin verimliliğinin yükseltilmesi
gerekliliği,
• Rekabetçi bir yapıda avantaj elde etmek için doğru zamanda doğru yere doğru
malzeme akışı ihtiyacı,
• Out-sourcing (dış kaynak) kullanımının artması sonucunda süreçler arasında
malzeme, hizmet, bilgi akışına gerek duyulması ve bunların hızlı, eksiksiz bir şekilde
yapılması,
• Müşteri beklentilerinin değişmesi sonucunda ürün çevrim sürelerinin kısalması,
daha hızlı malzeme, hizmet ve bilgi akışı ihtiyaç duyulması,
•Müşteri memnuniyetini sağlamanın yanında hızlı kargo, sipariş takibi, iade ürününü adresten alma gibi yeni nesil hizmetlerin gerekliliği.
Bu çalışmanın amacı, Türkiye ve Azerbaycan ülkelerinin lojistik sektörlerinin
genel bir değerlendirmesinin yapılarak ve Dünya Bankası tarafından hesaplanan Lojistik
Performans Endeksi’ndeki yerleri açısından karşılaştırılmasıdır.
Çalışmada lojistik, Türkiye ve Azerbaycan’ın lojistik sektörü ve bu ülkelere ait
Lojistik Performans Endeksleri ile bir literatür taraması yapılmış ve konuyla ilgili güncel veriler elde edilmiştir.
Bu bilgiler kapsamında çalışmanın ilk bölümünde Türkiye ve Azerbaycan ülkeleri lojistik sektörü açısından irdelenecek, ikinci bölümde ise Türkiye ve Azerbaycan
ülkeleri Lojistik Performans Endeksi analizi açısından karşılaştırılacaktır. Sonuç bölümünde LPI verileri üzerinde durularak, Türkiye ve Azerbaycan’ın lojistik sektörlerinin
gelişimi açısından neler yapabilecekleri tartışılacaktır.
1.
Türkiye ve Azerbaycan Lojistik Sektörü
Türkiye’ de lojistik sektörünün alt yapısı 1980-1990 arasında kara, demiryolu,
deniz, hava ve bunların yanında kombine taşımacılık alanlarındaki yatırımlarla oluşmuş,
1990’lı yıllar boyunca gelişme göstermiştir. 2000 yılının başına gelindiğinde Türkiye’de
lojistik sektörü yerli ve uluslararası şirketlerle işbirliğine giderek, hizmetlerinin kalitesini devamlı artıran güçlü bir sektör haline gelmiştir (Yardımcıoğlu ve diğerleri, 2012:
246).
Türkiye’de, lojistik sektörünün büyüme potansiyeli oldukça yüksek olup sektörün önemi giderek artmaktadır. Türkiye ekonomisinin büyümesiyle birlikte ulaştırma ve
lojistik sektörünün GSYH içindeki payı 2015 yılı itibariyle %12’dir. (Topçuoğlu ve
diğerleri, 2016:565) Türkiye’de turizmden sonra en yüksek potansiyele sahip ikinci
sektör, hizmet sektörlerinden biri olan lojistik sektörüdür. Nitekim 2015 yılı verilerine
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göre Türkiye’de taşımacılık sektörü ticari hizmetler ihracı listesinde yüzde 31,1 pay ile
turizm sektörünün ardından ikinci sırada gelmektedir (World Bank, 2017). Bu durum,
lojistik sektörünün Türkiye ekonomisinin gelişimi açısından stratejik önemini ortaya
koymaktadır.
1980 sonrası Türkiye'nin ihracata dayalı büyüme stratejisi izlemesi ve dünya ticaretinde yaşanan gelişmeler sonucu kurumsal alan ve altyapıdaki yetersizliklere rağmen Türkiye lojistik sektörü pazarlara hizmet verebilecek düzeylere ulaşmıştır. Bu
durum ulusal ve yerel firmaların lojistik hizmeti vermesinde önemli adımlar atmasını
sağlamıştır. Uluslararası firmalar Türkiye piyasasına yönelmiş, satın alma, birleşme ya
da doğrudan sermaye yatırımları ile bu sektöre girmişlerdir. Lojistik sektörünün gelişmesi sonucunda dış ticarette Türk işletmelerinin rekabet gücü olumlu yönde etkilenirken, istihdam sorunu da büyük ölçüde çözüme kavuşmuştur. Türkiye'nin coğrafi konumu da sektöre üstünlük sağlayan en önemli faktörlerden birisidir (Sahavet, 2006: 48 ).
Türkiye’nin kendi lojistik potansiyeli yanı sıra, Karadeniz Bölgesi ve Orta Asya’nın
merkezindeki potansiyeli de dikkate alındığında ve buna tarihi İpek Yolu lojistik pazarı
potansiyeli de eklendiğinde bu potansiyelin büyüklüğü açıkça görülmektedir (Bayramoğlu, 2014: 138-139).
Küreselleşme ile birlikte dünya piyasaları hızlı bir şekilde bütünleşerek ekonomiler arasındaki engeller ortadan kalkmakta bu durum da dünyada lojistik hizmetlerinin
önemini giderek artırmaktadır. Türkiye de sahip olduğu coğrafi konum üstünlüğünü
kullanarak kara yolu, demir yolu, hava yolu ve deniz yolu sektörlerini geliştirmeli, bu
durumu avantaja çevirmelidir (Tutar ve diğerleri, 2009:210-211).
Türkiye ekonomisinde lojistik faaliyetlerin gelişmesi ve dünya standartlarına
yaklaşması iki açıdan yarar sağlamaktadır. İlk olarak, Türkiye coğrafi konumu itibariyle
çevresinde lojistik hizmeti sunabilecek önemli ülkelerden biri olacaktır. İkinci olarak,
sahip olduğu nüfus ve ekonomik güç nedeniyle lojistik hizmetlerden faydalanacak yerel
üretici ve ihracatçı yarar sağlayacak, Türk ürünlerinin dış pazarlara ulaşma süresi kısalacak ve maliyeti düşecek, ihracat talebi olumlu yönde etkilenecektir (Çevik ve Kaya,
2010: 27). Bu durum Türkiye’nin ekonomik büyüme oranının yükselmesine katkı sağlayacaktır.
2023’de 500 milyar dolar ihracat hedefine ulaşmayı hedefleyen Türkiye’nin gelişmesine katkı sağlayacak en önemli sektörlerden birisi lojistik sektörüdür.
Türkiye Kalkınma Bakanlığı verilerine göre lojistik potansiyel açıdan 2023 hedefleri şu şekilde sıralanabilir (http://www.kalkinma.gov.tr, 48-49, Erişim Tarihi:
06.02.2017):
 “Demiryolu yük taşımacılığındaki payın %15’in üzerine yolcu taşımacılığında
ise %10’un üzerine çıkarılması
 Karayolu yük taşımacılığındaki payın %60’a yolcu taşımacılığında ise %72’ye
çıkarılması
 THY’nin kargo taşımacılığında 1,6 milyon tona ulaşması
 THY’nin uçak sayısını 300’e çıkarması
 İstanbul’un havayolu taşımacılığında bir ana liman (hub) olması
 Üçüncü boğaz köprüsünün bir kargo hattı olarak kullanılması ve bunun içerisinde demir yolunun da ciddi bir pay alması
 Üçüncü köprünün Kuzey Marmara otoyolu ve üçüncü havalimanı ile entegre
olarak tasarlanarak bir yeşil koridor olarak belirlenmesi
 Üçüncü havalimanın İstanbul’da yapılması”

328
IV. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu 26-28 Nisan 2017/NİĞDE

Dünyada bazı bölgeler gelişmiş lojistik olanaklarına sahip olup, diğer bölgeler bu
imkanlardan yoksundur. Bu bakımdan Türkiye gibi Azerbaycan coğrafyasının da lojistik açıdan önemli üstünlükleri bulunmaktadır. Tarihi İpek Yolu (Avrupa-KafkasyaAsya) ve Kuzey-Güney ulaştırma ağında (Rusya-Azerbaycan-İran) yer alan Azerbaycan
jeopolitik bakımdan Orta Asya, Güney Asya ve Avrupa ülkelerinin transit ticaret ve
ulaştırmasının gerçekleştirilmesinde önemli bir yere sahiptir (www.kalkinma.com, Erişim Tarihi, 08.02.2017).
Azerbaycan’ın Sovyet rejiminden sonra bağımsızlığını elde etmesi, ülkede yeni
yapılanma faaliyetlerinin başlamasına neden olmuştur. Bu faaliyetler ilk olarak Sovyet
döneminden kalmış ulaşım altyapısının yenilenmesine yönelik olmuştur. 1991 yılında
Sovyetler Birliği’nin ani çöküşü ile Azerbaycan’da ekonomik, sosyal ve siyasi alanlarda
pek çok sorun yaşanmış ve bu sorunlar lojistik sektörünü de etkilemiştir. Ancak Azerbaycan’a Sovyet Birliği’nden altyapı ve uluslararası petrol anlaşmaları gibi önemli
lojistik sistemleri miras kalmış, bunların getirdiği sermaye dolayısıyla lojistik sektörü
kısa zamanda önemli mesafe kat etmiştir. Azerbaycan lojistik sektöründe boru hatları
taşımacılığı önemli bir sektör olup petrol ve gaz kaynakları da bu sektörü önemli ölçüde
geliştirmiştir. Azerbaycan, deniz yolu, karayolu, hava yolu ve demir yolu taşımacılığı
bakımından da önemli gelişmeler göstermiştir. Azerbaycan lojistik sektörünün gelişmesine Uluslararası TRACECA, Güney-Kuzey taşımacılık projeleri ve bölgesel projeler
katkı sağlamıştır.
Azerbaycan ekonomisinde petrol ve petrol ürünlerinin lojistik sektöründe önemli
rol alması yanında petrol dışı sektörlerin de geliştirilmesi amacıyla hükümet programları
uygulanmıştır. Bu yönde kamu kurum yasalarının yeniden oluşturulması için kurumsal
operasyonlar gerçekleştirilmiş, ülkenin lojistik potansiyelinin artması bakımından
önemli imkânlar doğmuştur. Ulaşım altyapısının yenilenmesine yönelik faaliyetlerin
yanı sıra; tarım, sanayi ve inşaat gibi petrol dışı sektörlerin gelişme potansiyeli, düzenli
bir sanayi sisteminin oluşturulması ve üreticiden tüketiciye kadar olan bağlantıları kuracak lojistik destek birimlerinin meydana gelmesini sağlamıştır (www.kalkinma.com,
Erişim Tarihi, 08.02.2017).
2015 yılı verilerine göre Azerbaycan taşımacılık sektörü ticari hizmetler ihracı
listesinde yüzde 34,3’tür (World Bank, 2017). Bu durum Azerbaycan ekonomisinde de,
lojistik sektörünün gelişme gösterdiğini ortaya koymaktadır.
2.
Türkiye ve Azerbaycan’ın Lojistik Performans Endeksi Açısından
Karşılaştırılması
Dünya Bankası tarafından Lojistik Performans Endeksi (LPI) ilk olarak 2007 yılında hazırlanmış, 2010 yılından itibaren ise iki yılda bir yayınlanmaya başlamıştır. Bu
endeks ülkelerin lojistik alanındaki performanslarını ölçmek için oluşturulmuştur. LPI;
ülkelerin temel lojistik süreçleri, zaman ve maliyet performansları, lojistik çevreleri
hakkında ayrıntılı bilgi vermekte (Burmaoğlu, 2012: 198) ve ülkelerin kıyaslanmasını
sağlamaktadır. LPI, 160 ülke için hesaplanmaktadır. Şu ana kadar 2007, 2010, 2012,
2014 yıllarına ilişkin oluşturulmuştur. Veriler, ülkelerde lojistik şirketlerinde istihdam
edilen yaklaşık 1000 kişiye yapılan anketler sonucunda sağlanmaktadır. LPI altı başlıktan oluşmaktadır. Bunlar (World Bank, 2014)
• Gümrükler: Gümrük işlemlerinin verimliliği,
• Altyapı: Ticaret ve ulaştırma altyapı kalitesi,
• Uluslararası Taşımacılık: Rekabetçi fiyatlarla uluslararası taşımacılık düzenlenmesi,
• Lojistik Yetkinlik: Lojistik hizmetlerin yetkinlik ve kalitesi,
• Yük İzleme: Taşımaların takibi ve izlenebilirliği,
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• Zamanlama: Taşımaların planlanan zamanda yapılabilmesi,
LPI ülkelerin yukarıdaki alanlarındaki performanslarının anketlerden elde edilen
ölçümlerinin ağırlıklı ortalaması alınarak hesaplanmaktadır. Kısacası LPI, ülkelerin
gümrük işlemlerinin etkinliğine, ulaştırma altyapısının kalitesine, uluslararası taşımacılığın kolaylığına, lojistik hizmetlerinin yetkinliğine, sevkiyatların takibinin kolaylaşmasına ve zamanında yapılabilmesine dayanan faktörlerin sonucudur (Erkan, 2014: 58).
Bu kriterler, bir ülkede lojistik faaliyetlerin etkin bir şekilde yürütülebilmesini
sağlamakta, kriterlerden alt yapı ve gümrükleme işlemleri devlet politikaları; diğerleri
ise özel sektör firmalarının performanslarına dayanmaktadır. yük izleme kriteri bilgi
teknolojilerinin lojistik alanında etkin kullanılmasını; lojistik yetkinlik ve zamanlama
kriterleri ise lojistik performansta müşterilerin beklentilerini karşılamaya vurgu yapmaktadır.. LPI açısından lojistik performans temel lojistik faaliyetlerdeki başarının yanı
sıra özel sektörü, kamu sektörü ve müşteri beklentilerini kapsamaktadır. (Demir:
2013,8-9).
LPI 2007

LPI 2010

LPI 2012

LPI 2014

Sıra

Puan

Sıra

Puan

Sıra

Puan

Sıra

Puan

LPI Genel
Gümrükler
Altyapı

34
33
39

3,15
3
2,94

39
46
39

3,22
2,82
3,08

27
32
25

3,51
3,16
3,62

30
34
27

3,5
3,23
3,53

Uluslararası Taşımacılık
Lojistik Yetkinlik

41
30

3,07
3,29

44
37

3,15
3,23

30
36

3,38
3,52

48
22

3,18
3,64

Yük İzleme
Zamanlama

34
52

3,27
3,38

56
31

3,09
3,94

29
27

3,54
3,87

19
41

3,77
3,68

Tablo 1.Türkiye Lojistik Performans Endeksi (2007-2014) (World Bank, 2014)

Tablo 1’de görüldüğü gibi 2007, 2010, 2012 ve 2014 yıllarına ait LPI’ya göre
Türkiye dalgalı bir yapı sergilemektedir. Ölçüm sonuçlarına göre, Türkiye 2007’de 34.
sırada iken 2010’da 39. sıraya gerilemiş, 2012 yılında 27. sıraya yükselmeyi başarmış
ancak 2014 yılında tekrar 30. sıraya gerilemiştir. Her yıla ait LPI bir önceki ile kıyaslandığında şu gibi sonuçlar elde edilmiştir.
2007’de ölçülen LPI değeriyle kıyaslandığında, 2010’da Türkiye için olumsuz
bir durum söz konusudur. Nitekim, Türkiye’nin 2007 yılına ilişkin endeks değeri 3,15
ve dünya sıralamasındaki yeri 34. iken, 2010 yılında endeks değeri 3,22 ve sıralamadaki
yeri 39. (160 ülke içinde) olmuştur. 2010 yılına ilişkin ölçülen lojistik performans açısından 2012 yılı Türkiye’nin büyük gelişme gösterdiği yıl olmuştur. Türkiye’nin 2010
yılına ilişkin endeks değeri 3,22 ve dünya sıralamasındaki yeri 39. iken, 2012 yılında
endeks değeri 3,51 ve sıralamadaki yeri 27. olmuştur. 2014 yılı ile 2012 yılı kıyaslandığında ise Türkiye için göreceli olumsuzluk vardır. Türkiye’nin 2012 yılına ilişkin endeks değeri 3,51 ve dünya sıralamasındaki yeri 27. iken, 2014 yılında endeks değeri
3,50 ve sıralamadaki yeri 30. olmuştur.
Türkiye’nin yıllar itibariyle genel LPI sonuçlarına göre en iyi olduğu sıralama
2012 yılında 27. sırada iken, en kötü sıralaması 2010 yılında 39. sırada gerçekleşmiştir.
2014 LPI bileşenleri açısından bakıldığında Türkiye’nin yük izlemede daha başarılı
olduğu; uluslararası taşımacılık ve zamanlamada ise nispi olarak daha sıkıntılı olduğu
göze çarpmaktadır. Bu bağlamda, Türkiye’nin lojistik performansını geliştirmesi ve
LPI’da ilk 15 ülke arasına girebilmesi için teknolojik altyapısını geliştirmesi, yenilikçi
bir dış ticaret ve üretim politikası belirlemesi ve piyasalardaki payını artırması gerekmektedir.
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Bu sonuçlara dayanarak Türkiye’nin LPI puanını olumlu yönde etkileyecek olan
strateji ve öneriler demiryolu sisteminin yeniden yapılandırılması, kombine taşımacılığa
öncelik tanınması, teknolojik gelişmelerin izlenmesi ve uygulanmasının sağlanması
(Gültekin Yıldırım, 2015: 69), araç ve ekipman yetersizliklerinin giderilmesi, taşıt filosundaki eski ve az olan araçların yenilenmesi (Oda, 2008: 102), işletmelerin limanlardaki altyapının iyileştirmesine yönelik yatırım yapması, lojistik üs oluşturmak için işletmeler arası işbirliğine gidilmesi, lojistik sektöründeki politika eksiklerinin giderilmesi
şeklinde sıralanabilir.
LPI 2007

LPI 2010

LPI 2012

LPI 2014

Sıra

Puan

Sıra

Puan

Sıra

Puan

Sıra

Puan

LPI Genel

111

2,29

89

2,64

116

2,48

125

2,45

Gümrükler

96

2,23

117

2,14

147

1,92

82

2,57

Altyapı

116

2,00

104

2,23

101

2,42

68

2,71

Uluslararası Taşımacılık
Lojistik Yetkinlik

90

2,50

55

3,05

120

2,43

113

2,57

128

2,00

91

2,48

143

2,14

149

2,14

Yük İzleme

96

2,38

91

2,65

80

2,75

148

2,14

Zamanlama

124

2,62

100

3,15

74

3,23

143

2,57

Tablo 2.Azerbaycan Lojistik Performans Endeksi (2007-2014) (World Bank, 2014)

Tablo 2 incelendiğinde LPI’ya göre yıllar itibariyle Azerbaycan da dalgalı bir
seyir izlemiştir. Buna göre Azerbaycan 2007’de 111. sırada iken 2010’da 89. sıraya
yükselmiş, 2012 ve 2014 yıllarında ise sırasıyla 116. ve 125. sıraya gerilemiştir.
2007’de ölçülen LPI değeriyle kıyaslandığında, 2010’da Azerbaycan açısından
olumlu bir gelişim görünmektedir. Azerbaycan’ın 2007 yılına ilişkin endeks değeri 2,29
ve dünya sıralamasındaki yeri 111. iken, 2010 yılında endeks değeri 2,64 ve sıralamadaki yeri 89. olmuştur.
2010 yılına ilişkin ölçülen lojistik performans açısından 2012 yılı Azerbaycan’ın
büyük bir gerileme gösterdiği yıl olmuştur. Azerbaycan’ın 2010 yılına ilişkin endeks
değeri 2,64 ve dünya sıralamasındaki yeri 89. iken, 2012 yılında endeks değeri 2,48 ve
sıralamadaki yeri 116. olmuştur.
2014 yılı ile 2012 yılı kıyaslandığında ise Azerbaycan oldukça gerileme göstererek olumsuz bir tablo sergilemiştir. Azerbaycan’ın 2012 yılına ilişkin endeks değeri
2,48 ve dünya sıralamasındaki yeri 116. iken, 2014 yılında endeks değeri 2,45 ve sıralamadaki yeri 125. olmuştur.
Azerbaycan’ın yıllar itibariyle genel LPI sonuçlarına göre en iyi olduğu sıralama
2010 yılında 89. sıra iken, en kötü sıralaması 2014 yılında 125. sırada gerçekleşmiştir.
2014 LPI bileşenleri açısından incelendiğinde Azerbaycan’ın altyapı konusunda daha
başarılı olduğu; lojistik yetkinlik ve yük izlemede ise başarısız olduğu gözlemlenmiştir.
Bu veriler doğrultusunda Türkiye ve Azerbaycan ülkelerinin ekonomik büyüklükleri (GSYİH), kişi başına milli gelir, hizmetler sektörü büyüklüğü açısından da kıyaslanırsa; 2015 yılı verilerine göre Türkiye için GSYİH 717,9 milyar $ ve yıllık büyüme oranı %4 iken Azerbaycan için GSYİH 53,03 milyar $ olup yıllık büyüme oranı
%1,1 olarak gerçekleşmiştir. Ülkelerin 2015 yılı verilerine göre hizmet sektör büyüklükleri Türkiye ve Azerbaycan için sırasıyla 64,9 ve 56,2’dir. 2016 yılı itibariyle kişi başına
gelir düzeyi Türkiye için 13,464$, Azerbaycan için 10,033$’dır.
Yukarıdaki bilgilere göre Türkiye’nin Azerbaycan’a kıyasla LPI (gümrükler, altyapı, uluslararası taşımacılık, lojistik yetkinlik, yük izleme ve zamanlama) ve ekonomik
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büyüklükleri (GSYİH), kişi başına milli gelir, hizmetler sektörü büyüklüğü açısından
gelişme potansiyelinin daha yüksek olduğu görülmektedir. Nitekim lojistik sektörü
gelecek vaat eden 10 sektör arasında gösterilmektedir.
Sonuç
Hem dünyada hem de Türkiye’de gelişme gösteren lojistik sektörü, hizmet sektörlerinden biri olarak Türkiye’de turizmden sonra en fazla potansiyeli olan ikinci sektör
konumundadır. Son yıllarda meydana gelen ekonomik ve siyasi gelişmeler, yapılan
anlaşmalar dikkate alındığında, Türkiye’nin 2023 üretim ve ihracat hedefleri doğrultusunda lojistik sektörünün büyümesi, GSMH içindeki payının artması ve stratejik önemi
açısından ilerlemesi beklenmektedir.
Lojistik sektörü açısından Türkiye coğrafi konumu ve genç nüfusu sayesinde
dünyada önemli bir lojistik üs olabilecek konumdadır. Ancak bu avantajlarını yeterince
kullanamamaktadır. Bu durumun nedenlerinin başında mevcut yasalardaki eksiklikler,
alt yapı yetersizlikleri, nitelikli işgücü problemi ve fırsatların yeterince iyi kullanılamaması gelmektedir. Lojistik sektöründeki nitelikli işgücü probleminin çözülmesi, sektöre
yönelik kurumsal ve yasal düzenlemelerin gerçekleştirilmesi, lojistik köyler ve organize
lojistik bölgeleri konusunda başlatılan çalışmaların tamamlanması sonucunda Türkiye
lojistik bir üs olarak 2023 hedeflerini gerçekleştirebilecektir.
Azerbaycan sahip olduğu stratejik ve coğrafik konumu nedeniyle doğu-batı, kuzey-güney transit yolları üzerinde bulunması ve ticaret hacimlerinin giderek artması,
ülkenin bağımsızlığına ulaştıktan sonra yapılanma faaliyetleri, petrol dışı sektörler için
uygulanan programlar dikkate alındığında Azerbaycan açısından lojistiğin önemli hizmet sektörlerinden birisidir.
Azerbaycan’ın zengin petrol yataklarına ve genç bir nüfusa sahip olması, yeni
yatırımlarla projeler (TRACECA, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu, Bakü-Tiflis-Erzurum
Doğalgaz Boru Hattı) İran, Rusya ve Türkmenistan gibi ülkelere sınırının olması, dil
avantajı dolayısıyla bölgedeki ülkeler ABD ve Avrupa Birliği ülkeleriyle ticaret hacmini
artırabilir. Böylece lojistik sektörü ilerleme kaydedecektir.
Ülkede nitelikli personel ve yasal düzenleme eksiklikleri, teknolojik altyapı ve
demiryolu- denizyolu taşımacılığının yetersizlikleri bulunmaktadır. Bu eksikliklerin
giderilebilmesi için; Türkiye gibi gelişmiş bölge ülkelerinden nitelikli personel istihdam
edilmeli, eğitime önem verilmeli ve ilgili yasal düzenlemeler dış ticaret akışını hızlandıracak şekilde yapılmalıdır. Bu şekilde Azerbaycan güçlü bir lojistik altyapıya sahip
olacaktır.
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TÜRKİYƏ XARİCİ SİYASƏTİNDƏ YENİ YANAŞMA: "STRATEJİ
DƏRİNLİK" VƏ "QONŞULARLA SIFIR PROBLEMİ" KURSU
Prof. Dr. Gülzar İBRAHİMOVA
Rəna KƏRİMOVA
Xülasə: Məqalədə Türkiyə xarici siyasətində yeni yanaşma: "strateji dərinlik" və
"qonşularla sıfır problemi" kursu təhlil edilir. Göstərilir ki, Türkiyənin sabiq baş naziri
Əhməd Davudoğlu “strateji dərinlik” konsepsiyası ilə qarşıya qoyulan hədəflərə tam nail
olmadı. “Qonşularla sıfır problem” siyasəti “ərəb baharı” kimi mürəkkəb proseslərin baş
verdiyi və eləcə də Türkiyə daxilində baş verən 15 iyul (2016) hadisələri ilə bir dövrə rast
gələrək yeni problemlərin yaranmasının qarşısını ala bilmədi. Stabil region və dərin
qonşuluq əlaqələri ilə başlayan xarici syasət kursunun nəticəsində hazırda Türkiyənin Orta
Şərqin üç paytaxında – Qahirə, Şam və Təl-Əvivdə diplomatik nümayəndəlikləri mövcud
deyil. Bu, Türkiyə xarici siyasətinin regionun reallıqlarından uzaqlaşması ilə bağlıdır və
belə nəticənin obyektiv və subyektiv səbəbləri mövcuddur.
Açar Sözlər: Strateji dərinlik, qonşularala sıfır problemi, “Ərəb baharı”, Türkiyə
Çümhuriyyəti, regional əməkdaşlıq, siyasi maraqlar
New Approach in the Foreign Policy of Turkey: "Strategic Depth" and "Zero
Problem with Neighbors" Course
Abstract: In the article is analyzed new approach in the foreign policy of Turkey such as
"strategic depth" and "zero problem with neighbors" course. It is mentioned that the former
Prime Minister of Turkey, Ahmet Davutoglu did not achieve the targets which set in the
"strategic depth" concept. "Zero problems with neighbors" policy "Arab Spring", as well as
the complex processes that take place in Turkey on 15 July (2016) came across a period
with the events failed to prevent the emergence of new problems. Starting with a stable
neighborly relations in the region and the result of foreign policy currently Turkey has no
diplomatic missions in the three capitals of Middle East such as Cairo, Sham and Tel Aviv.
It is linked with a move of the foreign policy of Turkey away from the realities of the region,
such kind of result has objective and subjective reasons.
Keywords: Strategic depth, zero problems with neighbors, "the Arab Spring", Turkey
Republic, regional cooperation, political interests

Giriş
«Soyuq müharibə»nin başa çatması ilə Türkiyənin sərhədləri ətrafında biri də
Qafqaz regionu olmaqla 3 münaqişə zonasının yaranması beynəlxalq aləmin Türkiyəyə
diqqətini artırdı. Strateji ehtiyatların mövcudluğu və bu ehtiyatların enerjiyə ehtiyacı olan
(xüsusilə Avropada yerləşən) bazarlara çatdırılması üçün Qafqazın ən qənaətbəxş və etibarlı dəhliz
olması, eləcə də regional qeyri-sabitlik və geniş yayılmış yoxsulluq və yenicə müstəqil olmuş
respublikaların institusional zəifliyi regionda müxtəlif niyyətli ticarət fəaliyyətləri üçün tranzit
dəhlizinə çevrilməsinə təkan verən mütəşəkkil cinayətkarlıq Qafqaz regionunu strateji əhəmiyyətli
edən amillərdən oldu. Tezliklə region böyük dövlətlər, xüsusən Rusiya, Türkiyə, İran və ABŞ
arasında rəqabət zonasına çevrildi. Bu dövlətlərin hər biri bir-birinə fərqli və zidd maraqlarla öz
regional siyasətini yürütməyə başladılar (Qasımov: 67).
Artıq Türkiyə “soyuq müharibə” dövrünün dar ideoloji seçimini davam etdirmək istəmirdi
və bu onun xarici siyasət kursuna yeni yanaşmalar gətirməsini zəruri olduğunu göstərirdi. Məsələyə
əsaslı yanaşma ƏİP dövründə daha çox öz təsdiqini tapdı. Belə ki, ƏİP dövrü xarici siyasət kursunda
önəmli yer tutan Davudoğlunun müəllifi olduğu “strateji dərinlik” məfhumu tamamilə ölkə üçün
beynəlxalq siyasətdə yeni rolla bağlı fikirləri əks etdirir. Ə.Davudoğlunun Türkiyənin xarici


Bakı Avrasiya Universiteti, ibrahimova-gülzar@rambler.ru
AMEA, Doktorant, kerimova_rena_g_r@hotmail.com



334
IV. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu 26-28 Nisan 2017/NİĞDE
siyasətinə gətirmiş olduğu strateji dərinlik anlayışı iki elementin - Türkiyənin tarixi-mədəni irsi və
coğrafi mövqeyinin məhsuludur. Xarici siyasət doktrinasını bu elementlər vasitəsilə izah edən
Ə.Davudoğluna görə, tarixi məsuliyyəti və coğrafi mövqeyi Türkiyənin geosiyasi boşluğun
meydana gəldiyi hər hansı bir bölgəyə qarşı biganə qala bilməyəcəyinə sübutdur. Türkiyənin sahib
olduğu tarix və coğrafi mövqeyə istinadən artıq kiçik bir dövlət kimi deyil “mərkəz dövlət” kimi
hərəkət etməli olduğunu qeyd edir. Ona görə artıq Türkiyə hər hansı bir Balkan, Orta Şərq və ya
hər hansı bir region dövləti deyil, əksinə Türkiyə mərkəz dövlətdir və bütün ətraf (qonşu)
regionlarda aparıcı rol oynamaldır. Yəni, Türkiyə Balkan, Qafqaz, Mərkəzi Asiya, Xəzər, Aralıq
dənizi, Körfəz və Qara dəniz ölkəsidir və qlobal strateji rol naminə bütün bu regionlarda eyni
zamanda nüfuzlu olmalıdır (Grigoriadis, 2010: 4).
Başqa sözlə Davudoğlu “Balkanlar, Qafqaz regionu və Orta Şərqdə baş verən hadisələr
üzərində təsir gücü olmayan bir Anadolu ölkəsi nə bu həssas geosiyasi sahədə bütövlüyünü qoruya
bilər, nə də dünyaya açıla bilər” sözləri ilə yaxın quru hövzəsi olan Qafqaz regionunda baş verən
hadisələrin Türkiyənin gələcəyi üçün əhəmiyyətini ortaya qoyur (Davudoğlu, 2009: 78). Onun
fikrincə, 11 sentyabrdan sonra Türkiyənin coğrafi mövqeyi yenidən tərif olunmalıdır. Türkiyənin
soyuq müharibəyə dair xarici strategiyasını ciddi şəkildə tənqid edən hökumət bu ölkəni
qonşularından təcrid olunmuş vəziyyətdən çıxarıb onlarla daha çox əməkdaşlıq edən Türkiyə
etməyə çalışdı ki, buna da qonşularla sıfır problem adı verildi. Bu siyasət nəticəsində Türkiyənin
ənənəvi müttəfiqlərindən fərqli olan daxili və xarici müttəfiqləri ortaya çıxmağa başladı. Lakin
qonşularla sıfır problemdə bir addım irəlidə olmaq və problemləri sıfıra endirmək kimi qulağa xoş
gələn nəzəriyyələrin real siyasətə uyğun olmadığına və davamlı şəkildə Türkiyəni güzəştə getməyə
məcbur edən bir anlayış olduğuna dair çox ciddi iradlar mövcuddur (Davudoğlu, 2009: 67).
Belə ki, yeni yanaşma yeni tərəfdaşlar, yeni anlayışlar, yeni fəlsəfə təklif edirdi. Yeni
yanaşmaya əsasən Türkiyə artıq xarici siyasət kursunu sadəcə “təhlükəsizlik-hədə” konsepti ilə
deyil “qalib-qalib” (win-win) məntiqinə əsaslanan tərəfdaşlıq konsepti ilə müəyyən edir. Xarici
siyasətin bir növ desekuritizasiyası (de-securitization) olan bu anlayış ilə xarici siyasətin sadəcə
təhülkəsizlik, təhdid, hədə məfhumları ilə müəyyən edilməsinə qarşı çıxırdı (Ulgen, 2009: 12).
Ə.Davudoğlu Türkiyənin ötən əsrin 90-cı illərindən sonrakı Qafqaz siyasətini tənqid edir
və iddia edir ki, Cənubi Qafqaz siyasətində Türkiyə Qafqazı bütöv olaraq əhatə etməmiş və Cənubi
Qafqaz siyasəti yalnız Azərbaycan Ermənistan qarşıdurması çərçivəsində dəyərləndirilmişdir. Bu
mənada Qafqazdakı Türkiyə siyasətinin çoxşaxəli olması bu ölkənin təsir dairəsinin artacağı barədə
düşünməyə əsas verir. Onun Türkiyənin Cənubi Qafqaz siyasəti ilə əlaqədar bu şərhi xüsusən
Ermənistan açılımını dəstəkləyən siyasətçilərin müzakirə mövzusu oldu. Ə.Davudoğlunun
fikirlərini təhlil etdikdə sətiraltı aşağıdakı mənanı çıxarmaq olar: “Türkiyə soyuq müharibədən
sonra Qafqaz siyasətində Ermənistanla əlaqələrin inkişafı üçün heç bir addım atmayaraq çoxşaxəli
siyasət yürütmədi”. Ə.Davudoğlunun dövründə Türkiyənin Qafqaz siyasətində Ermənistanın daha
çox ön plana çıxmasında bu şərhin rolu böyük oldu. ( Davudoğlu, 2009: 89)
Davudoğlu “Strateji dərinlik” adlı kitabında “qonşularla sıfır problem” strategiyasının
məqsədini belə açıqlayır: “Türkiyə bütün qonşuları ilə münasibətlərində problemli olduğu üçün
sərhədlərinin içinə qapanıbdır və bu səbəbdən yaxın regionlarda hərəkət sahəsi daralıbdır.
Türkiyənin regional güc ola bilməsi üçün qonşularla olan problemini sıfıra endirməlidir. Bu
problemlərin güc, gərginlik və silahlı müqavimət yolu ilə deyil, neoliberal bir mövqe olan qarşılıqlı
razılaşma və qarşılıqlı faydalanma modeli ilə həll edilməsinə üstünlük verilməlidir. Əgər Türkiyə
qonşuları ilə problemlərini həll edə bilərsə, regionda daha güclü dövlət ola bilər” (Davudoğlu, 2009:
98).
Bu yeni yanaşma da təbii ki, yeni münasibətləri zəruri edirdi və belə də oldu; ƏİP idtidarının
müəyyən dövründə xarici siyasətin bütün məsələlərinə yeni baxış mümkün oldu və ilk olaraq bu
dövlətin Orta Şərqə yanaşmasına təsir etdi. Belə ki, Türkiyədə dünyəvi respublika və Osmanlı
keçmişi baxımından hər zaman ərəb ölkələri ilə münasibətlərdə “şərqli və qərbli” yanaşması
izlənilmişdir və Türkiyə ərəb ölkələri ilə münasibətlərdə özünü hər zaman onlara qərbli, dünyəvi
demokratik respublika imici ilə təqdim etmişdir. Bu isə, ərəb ölkələri tərəfindən bərabərhüquqlu
əməkdaşlıq ruhuna qarşı mövqe kimi qiymətləndirildiyindən münasibətlərdə hər zaman soyuqluq
hiss edilmişdir. Menderes, Özal, Erbakan dövrlərində bu qəlibi qırmaq cəhdləri göstərilsə də şəxsi
mövqelər dövlətin rəsmi mövqeyinə çevrilə bilməmişdir. Lakin ƏİP iqtidarı dövründə dövlətin
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Yaxın Şərqə olan yanaşması dəyişdirildi və region ölkələri ilə sıx, bərabərhüquqlu münasibətlərin
bərqərar olunması mümkün oldu. Nümunə olaraq Suriyanı göstərmək olar. Belə ki, 1990-cı illərdə
Türkiyə əleyhinə müharibə aparan və terror təşkilatı kimi tanınan PKK və onun rəhbrəliyinə açıq
dəstək verən Suriya ilə Türkiyənin münasibətləri gərgin olmuşdur. Yunanıstanla Türkiyə əleyhinə
anlaşmaları, eləcə də regiondakı su problemini beynəlmiləlləşdirilməsi kimi cəhdlər münasibətləri
daha da gərgin etmişdi. Buna baxmayaraq ƏİP dövründə münasibətlər yeni dövrün ruhuna uyğun
inkişaf etdirilə bildi. İki ölkə arasında 2004-cü ildə Azad Ticarət Zonası Müqaviləsi imzalandı və
Türkiyənin ixracatı bu ölkəyə 1999-cu ildəki 184 milyon ABŞ dollarından 2007-ci ildə 797 milyon
ABŞ dollarına yüksəldi. 2009-cu ilin sentyabr ayında iki ölkə arasında imzalanan müqaviləyə
əsasən münasibətləri daha da dərinləşdirdmək məqsədilə iki ölkə arasında yüksək səviyyəli strateji
əməkdaşlıq üzrə məşvərət şurası quruldu. Eyni ilin oktyabr ayında isə vətəndaşların ölkələrə girişçıxışlarında qarşılıqlı viza rejiminin ləğvi haqda razılıq əldə edildi (Özcan, 2011: 174).
Davudoğlu Türkiyənin qlobal strateji hədəflərinə çatması üçün xüsusilə əhəmiyyətli olan
iki şərti qeyd edir. Bunlardan birincisi daxili siyasətlə, digəri isə qonşu dövlətlərlə olan münasibətlə
bağlıdır. Daxili siyasəti qeyd edərkən, Davudoğlu əsasən ölkənin inkişafına əngəl olan daxili
problemlərin - kürd məsələsi və ölkədaxili ideolojik parçalanmanın (qütbləşmələrin) aradan
qaldırılmasını vurğulayırdı. Davudoğlunun qeyd etdiyi ikinci şərt isə, qonşu dövlətlərlə bütün
mövcud problem, münaqişə və mübahisələrin minimuma endirilməsini, həllini və problemsiz
münasibətləri nəzərdə tuturdu və bu səbəbdən də “qonşularla sıfır problemi” siyasəti adlandırılırdı.
Daha dəqiq ifadə etsək, bu yanaşma “Türkiyə ətrafı daima düşmənlərlə doludur” psixologiyası və
bu psixologiyadan yaranan müdafiə reflekslərindən xilas olub bütün qonşu dövlətlərlə mütərəqqi
əlaqələrin qurulması demək idi (Davutoğlu, 2004). Qonşu dövlətlərlə geniş inkişaf və əməkdaşlıq
imkanları yaradacaq bu siyasətin ikinci səviyyəsində Çin, Hindistan, Rusiya və Braziliya kimi
qlobal güclərlə sıx əlaqələrin inkişaf etdirilməsi nəzərdə tutulurdu.
Bu yanaşma hər şeydən əvvəl qonşularla mövcud olan problemlərin müəyyənləşdirilməsi
və daha sonra hər bir tərəf üçün məqbul variantla həll edilməsiylə Türkiyə ətrafında stabilliyə nail
olmağa çalışırdı. Bu stabilliyi əldə etmək və onun davamlılığını təmin olunması üçün Davudoğlu
qonşularla bərabərhüquqlu münasibətləri zəruri hesab edirdi. Qeyd edək ki, qonşularla hər hansı bir
münaqişə vəziyyətini rədd edən bu anlayış, mahiyyət etibarı ilə Türkiyənin qurucusu Mustafa
Kamal Atatürkün “yurdda sülh, cihanda sülh” prinsipinin davamıdır (Davutoğlu, 2009b: 8). Əldə
edilən sülh və əməkdaşlığın qalıcı olması məqsədi ilə ümumi xarici siyasət kursunu da müəyyən
edən “qonşularla sıfır problemi” yanaşmasında müvəffəqiyyət üçün zəruri altı element
müəyyənləşdirilmişdi: hamı üçün bərabər təhlükəsizlik; iqtisadi inteqrasiya; fərqli mədəniyyətlərin
qarşılıqlı hörmət əsasında bir yerdə mövcud olması (multikulturalizm); ən yüksəs səviyyədə siyasi
əməkdaşlığın qurulması; yüksək səviyyədə region anlayışı (qavraması); stabillik və birgə inkişaf
ilə təhlükəsizlik üzrə əməkdaşlığın qurulması (Yeşiltaş ve Balcı, 2011: 18)
Şübhəsiz ki, bərabər imkanlara əsaslanan bu yanaşmanın siyasi-iqtisadi reallığı da
mövcuddur. Belə ki, xüsusilə ərəb ölkələri ilə ticari-iqtisadi əlaqələrin gücləndirilməsi “Anadolu
pələngləri” olaraq adlandırılan Türkiyənin kiçik və orta ölçülü şirkətləri üçün böyük imkanlar
demək idi. Belə ki, sıfır problemli qonşular əslində qeyd olunan bu şirkətlər üçün yeni ixrac
bazarları idi və bu bazarların yerli iştirakçıların məhsulları Aİ bazarına da ixrac edən türk məhsulları
ilə rəqabət edə bilməzdilər və nəticədə bu Türkiyəni “ticarət edən mərkəz dövlət”ə (trading state)
çevirirdi (Yeşiltaş ve Balcı, 2011: 30) Belə ki, “ticarət edən dövlət” məfhumu özlüyündə hərbi
gücün yerinə xarici siyasətdə qarşılıqlı iqtisadi asılılığa xüsusi diqqət yetirən dövləti ifadə edir. Bu
dövlət üçün milli maraq sadəcə milli təhlükəsizlik məsələləri ilə dar çərçivədə müəyyən edilə
bilməz və bu səbəbdən ixrac bazarlarının genişləndirilməsi, xarici investisiya da prioritet sahələr
arasındadır (Yeşiltaş ve Balcı, 2011: 11).
Orta Şərq dövlətləri ilə problemsiz münasibətləri şərtləndirən digər bir iqtisadi amil isə,
turizm sahəsi ilə bağlı idi. Belə ki, məhz vizasıj rejimlər nəticəsində xüsusilə də ərəb ölkələri və
Rusiya başda olmaqla Türkiyə turist axınına məruz qalmışdır.
Məhz qonşularla yüksələn xətlə inkişaf edən bu iqtisadi əlaqlərin də sayəsində yuxarıda da
qeyd etdiyimiz kimi ƏİP dövründə Türkiyə iqtisadiyyatı liberallaşma sayəsində sürətlə inkişaf
edərək dünyanın ən böyük 16-cı iqtisadiyyatına çevrilmişdir. 2010-cu ildə Türkiyə ÜDM-si 192
mlrd. ABŞ dollarından 640 mlrd. ABŞ dollarına, adambaşına düşən milli gəlir isə 3 min ABŞ
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dollarından 9 min ABŞ dollarına yüksəlmişdir. Milli gəlirdə ticartin payı 10% artaraq 2010-cu ildə
38-dən 48%-ə, ümumi ixracat isə, 2000-ci ildəki 28 mlrd. ABŞ dollarından 2009-cu ildə 132 mlrd.
ABŞ dollarına yüksəlmişdir. Şübhəsiz ki, burada “qonşularla sıfır problemi” yanaşmasından
yaranan ikili münasibətlərdə vizasıj rejim və ticarət əlaqələri təşviq edən digər addımların rolu
danılmazdır. Məhz bunun nəticəsidir ki, Türkiyənin qonşularla ticarət həcmi 2000-ci ildəki 18 mlrddan, 2009-cu ildə 53 mlrd. ABŞ dollarına yüksəlmişdir. Türkiyədən qonşu ölkələrə ixracda 3,4 dəfə
artım müşahidə olunarkən ümumilikdə ixracatda 2,7, Aİ-na ixracda isə 2,2 dəfə artım (bax cədvəl
) qeydə alınmışdır (Kirişçi, 2009: 35-38). Artan iqtisadi güc eyni zamanda Türkiyənin beynəlxalq
arenada daha effektiv aktor olmasına da imkan yaratmışdır. Belə ki, rəsmi rəqəmlərə əsasən Türkiyə
Əfqanıstan, Balkan və Afrika ölkələri başda olmaqla 2009-cu ildə ümumilikdə on altı ölkəyə 780
milyon ABŞ dolları yardım göstərmişdir (Kirişçi, 2009: 13). Beləliklə Türkiyə əldə etdiyi iqtisadi
gücə əsasən beynəlxalq arenada yardımlar donoruna çevrilərərk imicini daha da təkmilləşdirmiş və
“yumşaq güc”ünə güc qatmışdır.
Digər bir iqtisadı amil isə, şübhəsiz Türkiyənin beynəlxalq enerji sektorunda enerji
dəhlizinə və terminalına çevrilməsi ilə bağlıdır. 1990-cı illərin sonlarında ilk dəfə Süleyman
Dəmirəl tərəfindən müəyyənləşdirilmiş bu strateji hədəfə ƏİP dövründə artan enerji tələbatı ilə
xarici siyasətdə də prioritet sahəyə çevrilmişdir. Bu dövrdə Türkiyə eyni zamanda Aİ-nın enerji
tələbatının ödəndiyi terminal ölkəyə (enerrgy hub), eləcə də enerji kəmərlərinin çəkil diyi dəhliz
ölkə (corridor) olmağa çalışmaqdadır. Şübhəsiz ki, enerji sektorunda regional enerji layihələrini
ölkəyə cəlb etmək üçün istər yerli, istərsə də regional səviyyədə stabillik zəruridir.

Cədvəl . Türkiyənin xarici ticarəti (mln. ABŞ dolları)
Hətta enerji istehsalçısı ilə istehlakçısı arasında körpü rolunun oynamaq üçün ölkənin və
ətrafının investisyialar üçün təhlükəsiz ada olması lazımdır. Bu mənada qonşularla sıfır probleminin
israrla vurğulanması iqtisadi müstəvidə qeyd olunan bu strateji hədəfə xidmət edir.
Yeni Yanaşmanın "Ərəb Baharı" ilə İmtahanı: Problemlər, Tənqidlər
Strateji dərinlik və onun hədəflərindən olan qonşularla sıfır problemi müəyyən müddət istər
ölkə, istərsə də region üçün yeni nəfəs gətirdi. Təbii ki, bu qeyd olunan strategiyanın bütün tərəflər
üçün qazanclı varint təklif etməsindən qaynaqlanırdı. Belə ki, bu strategiya münaqişə və
gərginlikdən uzaq mühitdə siyasət və bərabərhüquqlu aktorlar olaraq hər bir dövlət ilə iqtisadi
əlaqələri nəzərdə tuturdu. ƏİP dövründə Türkiyə Respublikası qurulduğu andan etibarən qonşu
dövlətlər ilə əldə edə bilmədiyi sülh və əməkdaşlıq mühitinə qovuşmuşdu. Bu istiqamətdə güclü
iqtidarın güclü siyasi iradəsi qısa zamanda öz bəhrəsini verirdi; Türkiyə sürətlə regional güc olaraq
əsas rəqibləri İran və İsraili qabaqlayırdı. Lakin bu eyforiya çox çəkmədi və 2008-ci ildən etibarən
obyektiv və subyektiv səbəblərdən zəyifləməyə başladı. İsrail ilə əlaqələrdəki gərginlik bütün
münasibətlərə sirayət etdi və daha sonra bunu “ərəb baharı” kimi çətin və mürəkkəb proses və
bunun nəticəsində ərəb dünyasının lider dövləti Misir və Suriya ilə münasibətlərin kəsilməsi izlədi.
Qısa zamanda “sıfır problem” siyasəti yeni və mürəkkəb problemlərlə üzləşdi. Əslində bu qeyrimüəyyənliklər və gözlənilməz nəticələrlə dolu beynəlxalq münasibətlər sistemində qaçılmaz bir
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vəziyyətdir. Davudoğlunun da dediyi kimi, “əgər sənin (xarici siyasətin) heç bir prinsipə əsaslanmırsa, sən müxtəlif məsələlərdə fərqli mövqelər nümayiş etdirə bilərsən. Lakin sən o zaman xarixi
siyasətin üçün tutarlı çərçivə müəyyən edə bilməyəcəksən ... Ya da sən müəyyən müddət sonra
xarici siyasətin icrası zamanı əngəl təşkil edə biləcək statik prinsiplər müəyyənləşdirə bilərsən”
(Davudoğlu, 2009b: 8).
Hər bir qonşu dövlətlə kifayət qədər mütərəqqi əməkdaşlıq modeli təklif edən “qonşularla
sıfır problemi” yanaşmasının çətinlikləri də məhz bu nöqtədə yaranırdı. Tənqidlərə də səbəb olan
məqam onun bütün dövlətlərə eyni yanaşmanın tətbiq etməsi ilə əlaqədardır. Belə ki, bütün qonşu
dövlətləri ikitərəfli əlaqələrin spesifikası, proeblemlərdəki fərqliliklər nəzərə almadan eyni
kateqoriya dövlət kimi qiymətləndirmək və eyni addımların eyni nəticələr yaradacağını gözləmək
idealist düşüncə nümunəsi kimi tənqid olunurdu (Tisdall, 2010).
Təbii ki, bu tənqid zamanı ən çox sual yaradan məqamlar Ermənistanla münasibətlərin
normallaşması cəhdlərinin strateji tərəfdaş olan Azərbaycanla münasibətlərə, İranla yaxın əlaqələr
Qərblə münasibətlərə, İsrail ilə münasibətlər ABŞ, eləcə də ərəb ölkələri ilə münasibətlərə
təsirlərinin necə neytrallaşdırılacağı ilə bağlı olmuşdur. Ötən zaman bu təsirlərin qeyd olunan
münasibətlərə mənfi təsir göstərdiyini müəyyənləşdirmişdir.
Türkiyənin “qonşularla sıfır problemi” siyasi kursu üçün ən çətin məqamlardan biri İsrail
ilə münasibətlər və İsrail-Fələstin münaqişəsinə Türkiyənin yanaşması olmuşdur. Muhafizəkar
partiya olaraq ƏİP-in İsrail ilə münasibətləri xarici siyasət məsələsi ilə yanaşı daxili siyasət məsələsi
olmuş və müxalifətin tənqid obyektinə çevrilmişdir. İqtidarı boyunca ƏİP Fələstində müsəlmənları
qətlə yetirən İsrail ilə artan iqtisadi-siyasi əlaqələri (bax cədvəl ) qeyd olunan münaqişə fonunda
daxili ictimaiyyətə anlatmaqda çətinliklər yaşamışdır. İsrailin Fələstinin legitim təmsilçisi olan və
seçkilərdə qalib gələn HƏMAS-ı tanımaması Türkiyənin etirazına səbəb olmuşdur. İsrailin isə,
Qəzza zolağında günahsız insanları bombalamağa davam etməsi qısa dövrdə münasibətlərin
gərginləşməsinə gətirib çıxarmışdır.
Gərginlikdə növbəti mərhələ 29 yanvar 2009-cu ildə Davosda keçirilən Dünya İqtisadi
Forumunda yaşandı.Türkiyə Respublikası Baş nazir Tayyip Erdoğanla, İsrail Prezidenti Şimon
Peresin iştirak etdiyi və Orta Şərqlə bağlı müzakirələrin aparıldığı seksiyada Ərdoğanın “bir
dəqiqə” (one minute) deyib etirazını bildirərərk medianın qarşısında “qatil” adlandırdığı Peresi
tənqid edib görüşü tərk etməsi iki ölkə arasında soyuq olan münasibətləri daha da soyutdu
(http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/davos/7859417.stm 6).
2010-cu ildə də gərginlik davam etdi. Türkiyədə yayımlanan teleseriallarından birində
İsraili uşaq qatili kimi göstərən səhnələr iki ölkə arasında böhrana səbəb oldu. Qeyd olunan seriala
etirazını bildirmək üçün Türkiyənin İsraildəki səfiri Əhməd Oğuz Çelikkolu İsrail Xarici İşlər
Nazirliyinə görüşə dəvət edən İsrail XİN müavini Dani Ayalon medianın da iştirak etdiyi görüşdə
səfiri özündən alçaq yerdə əyləşdirərək Türkiyə əleyhinə bəyanatlar səsləndirdi. Türkiyə səfirinin
daha aşağı yerdə əyləşməsi və masada yalnız İsrail bayrağının mövcud olması iki ölkə arasında
“alçaq kreslo” böhranı kimi qeydə alındı (http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/8455460.stm).
Türkiyə ilə İsrail arasında gərginliyin pik həddi 2010-cu ilin may ayına təsadüf etdi. May
ayının son günüdə İsrail donanması Qəzza zolağına doğru yola çıxan “Mavi Mərmərə” adlı türk
humanitar yardım gəmisinə beynəlxalq sularda silahlı müdaxilə edərərk doqquz nəfərin ölməsinə
səbəb oldu. Bu hadisədən sonra rəsmi Ankara İsraili sərt tənqid edərək Təl-Əvivdəki səfirini geri
çağırdı. İki ölkə arasındakı hərbi əməkdaşlıq müqavilələri donduruldu. İki ölkə arasında
münasi¬bətlər 22 mart 2013-cü ildə İsrail Baş naziri Netanyahunun Türkiyədən rəsmi olaraq üzr
istəməsi və hadisədə həyatını itirənlərın yaxınlarına kompen¬sasiya ödənməsini qəbul etməsi ilə
bərqərar olundu (http://www.bbc.com/news/10203726).
Bu mənada ƏİP xarici siyasəti ən çətin imtahanını Orta Şərq ölkələri ilə, xüsusilə isə, ilk
növbədə İsrail ilə vermişdir və ikitərəfli münasibətlərdə qarşılıqlı inamsızlıq, şübhə aradan qaldırıla
bilməmişdir. Sonrakı dövrdə oxşar böhranlar Misir və Suriya ilə münasibətlərdə müşayiət
olunmuşdur. Qeyd edək ki, hazırda da adı çəkilən ölkələr ilə münasibətlər dondurulmuş
vəziyyətdədir və bu Türkiyə ictimaiyyətində ən çox tənqid olunan məqamlardandır.
Qeyd edək ki, Türkiyənin adı çəkilən ölkələr ilə münasibətlərinin kəskinləşməsinə səbəb
iyirmi birinci əsr beynəlxalq münasibətlər sistemində böyük dəyişikliklərə səbəb olan və əsasən
“ərəb baharı” (bəzən isə “ərəb oyanışı” və ya “ərəb üsyanı) deyə adlandırılan Ərəb yarımadası və
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Şimali Afrikadakı kütləvi xalq hərəkatları oldu. 17 dekabr 2010-cu ildə bir Tunis vətəndaşının
özünü yandırması ilə Tunisdə başlayan və qısa zamanda başda Cəzayır, Liviya, İordaniya,
Mavritaniya, Sudan, Oman, Yəmən, Səudi Ərəbistan, Misir, Suriya, Livan, İraq, Bəhreyn, Kuveyt
olmaq üzərə bütün regiona yayılan xalq hərəkatları nəticəsində Misir, Liviya və Yəməndə
hökümətlər devrilmiş, bir çox ölkədə qanlı silahlı münaqişələr başlamışdır (18). Xalq hərəkatlarının
əsas hədəfində “soyuq müharibə” illərinin qalığı olan avtoritar rejimlər idi. Lakin nəticə etbarı ilə,
bəzi ölkələrdə avtoritar rejimlər devrilsə də, region ümumilikdə xaosa təslim olmuşdur. Xaotik
vəziyyət yeni radikal terror təşkilatlarının yaranması üçün “münbit” şərait rolunu oynamış və region
dini və məzhəb müharibələrinə yuvarlanmışdır.
Təbii ki, “ərərb baharı” Türkiyə xarici siyasəti baxımından çətin və proqnozlaşdırılması çox
da mümkün olmayan bir dövrün başlanğıcını qoydu. Bir növ keçmiş Osmanlı topraqlarında baş
verən proseslər başda Suriya, Liviya və Misir olmaqla Türkiyə xarici siyasəti baxımından xüsusi
əhəmiyyət kəsb edirdi. Suriya qonşu dövlət və ticarət tərəfdaşı olaraq, Liviya ciddi strateji tərəfdaş
olaraq, Misir isə, ərəb dünyasının lideri olaraq əhəmiyyət kəsb edirdi. Ümulikdə isə, hər bir ölkə
ƏİP-in məxsusi vurğuladığı regional stabillik baxımından əvəzsiz önəmə sahib idi. Lakin ƏİP-in
güclü əlaqələr qurduğu bu ölkə iqtidarları ciddi xalq üsyanları ilə üzləşməkdə və beləliklə legitimlik
problemi yaşamaqda idi. Digər tərəfdən yüz minlərlə insanın iştirak etdiyi hərəkatlarda ƏİP
iqtidarının da xüsusi olaraq vurğuladığı daha demokratik, humanist, şəffaf idarəçilik tələb olunurdu.
ƏİP xalq hərəkatlarına münasibətdə ilk vaxtlarında daha təmkinli mövqe nümayiş etdirsə də, Qərb
bir mənalı şəkildə açıq dəstək verir və onu “üsyan”dan daha çox “oyanış” və “ərəb baharı”
adlandırırdı (Murphy, 2011).
Türkiyə də Qərb tərəfindən dəstəklənən “ərəb baharına” bir müddət sonra dəstək verməyə
başladı və açıq şəkildə Hüsni Mübarək, Qəddafi və Əsədin ölkəni idarə etmək legitimliyinin
qalmadığını bəyan etdi. Liviyadakı Türk investisiyaları və inşaat sektorundakı türk firmalarında
çalışan 30 min Türkiyə vətəndaşı səbəbiylə Livya ilə bağlı tərəddüd yaşayan Türkiyə Qəddafi
hökümətinin zəyifləməsi ilə mövqeyini dəqiqləşdirdi. Hətta Türkiyənin xüsusilə Suriyada müxalif
qruplara silah yardımı göstərdiyi də qeyd olunur. Xalq üsyanının Misirdə, daha sonra da Livyada
müvəffəq olması və Mübarək və Qəddafi rejimlərinin devrilməsi ƏİP iqtidarında qısa zamanda ərəb
dünyasında bütün köhnə rejimlərin devriləcəyi və yeni iqtidarlarla dəyişiləcəyi mövqeyini
möhkəmləndirdi (Sağsen, 2011:61).
Yuxarıda da qeyd etdiyimiz kimi ƏİP dövründə Suriya ilə münasibətlər “model qonşuluq”
çərçivəsində dərinləşmişdi və bu müddət ərzində ƏİP Bəşər Əsədi reformist bir lider kimi qəbul
edirdi. Lakin “ərəb baharı”nın Suriyaya sıçramasından və Əsədin xalqın tələblərini
dinləməmisindən sonra ƏİP iqtidarının da Suriyaya olan münasibəti kəskin dəyişməyə başladı.
Mübarək və Qəddafinin də devrilməsi, eləcə də Türkiyə daxil olmaqla Qərbin müxalif qrupları açıq
şəkildə dəstəkləməsi Əsədin də qısa zamanda devriləcəyi inamını gücləndirdi. Lakin proseslər
gözlənilən kimi olmadı; Suriyada Qərbin mövqeyinə müxalif olaraq İran, Rusiya və Çin Əsəd
rejiminə açıq dəstəklərini bildirməsi vəziyyəti daha da mürəkkbələşdirdi və Türkiyə tərəfinin
hesablarını alt-üst etdi. Türkiyə Suriyadakı vətəndaş müharibəsini dayandırmaq və Əsəd rejiminə
son qoymaq üçün hərbi müdaxiləni zəruri hesab etsə də, Qərb bu məsələdə çox da maraqlı
görünmür. Hətta bu yaxınlarda ABŞ Dövlət Departamentinin rəhbəri Con Kerri Bəşər Əsədlə
yenidən danışıqlara başlamağa hazır olduqlarını vurğulamışdır ki, bu mövqe Əsədi Suriyanın
qanuni idarəçisi kimi tanımaq deməkdir (http://www.bbc.com/news/world-middle-east-31897389).
Türkiyə isə, Bəşər Əsədi artıq ölkənin lideri kimi tanımır və Əsədsiz Suriya ilə əlaqələrə hazır
ol¬duğunu qeyd edir. Suriyada isə nəticə dəyişməz olaraq qalır; beş ildir davam edən və 300 minə
yaxın insanın həlak olduğu, 8 milyondan artıq insanın yurdlarından didərgin düşdüyü Suriyada
vətəndaş müharibəsi davam edir və Bəşər Əsəd hakimiyyətini qoruyub saxlaya bilib
(http://www.haberler.com/suriye-de-5-yilina-giren-ic-savasinbilancosu-066584-haberi).Misirdə də
hadisələr Türkiyənin istədiyi istiqamətdə cərəyan etmədi. 25 yanvar 2011-ci ildə Misirdə də kütləvi
etiraz aksiyaları başladı və ölkə prezidenti Hüsni Mübarək fevral ayında istefa verərək otuz illik
iqtidarından əl çəkdi. Mübarəkin istefasından sonra ölkə ordu tərəfindən müvəqqəti idarə olundu
və ordunun nəzarətində parlament seçkiləri keçirildi və seçkilərdə İslamçı partiyalar – Müsəlman
Qardaşlığı (MQ) hərəkatına məxsus Azadlıq və Ədalət Partiyası və sələfilərə məxsus Əl-Nur
Partiyası qələbə qazandı. İslamçılar növbəti qələbəni 2012-ci ilin iyununda keçirilən prezident
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seçkilərində qazandılar. Seçkilərdə MQ təmsilçisi M. Mursi ümumi səslərin təxminən 52% ilə
qələbə qazandı və beləliklə Mübarək dövründə qadağan edilmiş bir hərəkatın nümayəndəsi Misirdə
iqtidara gəlmiş oldu. Mursi Misirdə ordunun ABŞ tərəfindən ciddi olaraq dəstəkləndiyini və uzun
illərdir ordunun Mübarək rejiminin əsas qoruyucusu olduğunu bilirdi və bu səbəbdən prezident
seçildikdən qısa müddət sonra Abdul Fəttah əl-Sisini ordu və daxili işlər nazirliyinə rəhbər təyin
etdi (http://www.bbc.com/news/world-12482291?print=tr).
Mursi seçkilərdə qalib gəlsə də Mübarək rejiminin qalıqları davam edirdi və dövlət
bürokratiyası və eləcədə məhkəmə hakimiyyəti əvvəlki rejimi təmsil edirdi. Şübhəsiz ki, bu rejimin
qalıqları Mursi iqtidarını zəyiflətməyə çalışırdılar. Mursi iqtidarının ilk altı ayı bu daxili
çəkişmələrlə davam etdi. Noyabr ayında köhnə rejimin tərəfdarları hazırlanan konstitusiyanı səbəb
göstərərək Mursiyə qarşı etirazlara başladılar. 2013-cü ilin iyun ayında proseslərə ordu da daxil
oldu və ölkə idarəsinə müdaxilə edərək Mursi iqtidarını devirdi. Mursi həbs olundu, MQ üzvləri
təqib və məhkum olundu. Qahirədəki Mursi lehinə iki böyük mitinq keçirilsə də, parlament ləğv
olundu və ölkədə Sisi rəhbərliyində müvəqqəti hökümət quruldu. Beləliklə kütləvi etiraz
aksiyalarından sonra seçkilərlə iqtidara gələn Mursi, hərbi çevriliş ilə devrilmiş oldu. Tunisdə
başlayan
“ərəb
baharı”,
Misirdə
dayandırılmış
oldu
(http://www.theguardian.com/commentisfree/2014/jan/16/leader-2-arab-spring-tunisia-egypt).
Türkiyə Misirdəki hadisələr zamanı açıq şəkildə MQ və onun nümayəndəsi Mursiyə tam
dəstək göstərdi. Mursinin devrilməsini isə xalqın iradəsinə qarşı çevriliş olaraq qiymətləndirdi və
Sisi höküməti ilə hər hansı bir əlaqədən imtina etdi. Beləliklə İsrail, Suriya və ardınca Misir ilə
əlaqələr dondurulmuş vəziyyətə gəldi və təbii ki, bu da ən çox tənqid olunan məqam oldu. Belə ki,
stabil region və dərin qonşuluq əlaqələri ilə başlayan kursun nəticəsində hazırda Türkiyənin Orta
Şərqin üç paytaxında – Qahirə, Şam və Təl-Əvivdə diplomatik nümayəndəlikləri mövcud deyil. Bu
nöqtədə tənqidlər əsasən Türkiyə xarici siyasətinin regionun reallıqlarından uzaqlaşdığı ilə bağlıdır
və bununla bağlı iki tənqidi yanaşma mövcuddur (İlhan, 2014).
Birinci yanaşmaya əsasən Türkiyə xarici siyasəti regionun reallıqlarına deyil, müəyyən
dəyərlərə, prinsiplərə əsaslanmasıdır. Orta Şərqin reallıqlarını nəzərə almadan legitimlik və demokratiklik prinsiplərini qətiyyətlə tətbiqi region ölkələri ilə münasibətləri nəticə etibari ilə bağlamışdır.
Halbuki, Türkiyə xalqların demokratik tələblərini dəstəkləməklə bərabər daha yumşaq üslub ilə
həm Əsəd, həm də Sisi iqtidarı ilə münasibətləri davam etdirə bilərdi.
Digər tənqid isə, sərt mövqe ilə Türkiyənin Orta Şərqdə “yalnızlaşdığı” ilə bağlıdır. Beləki
regional güc iddiasında olan bir ölkənin İsrail, Suriya və Misir ilə münasibətlər qurmadan Orta Şərq
regionunda bu iddiasını reallaşdırması mümkün deyil. Şübhəsiz ki, əlaqələrin dondurulması
regionda baş verən proseslərə təsir imkanlarını məhdudlaşdırır. Təbii ki, bu nəticənin obyektiv və
subyektiv səbəbləri də mövcuddur. Obyektiv səbəblər arasında Orta Şərq regionunda fundamental
dəyişikliklərə səbəb olan və domino effekti ilə bütün regiona yayılan “ərəb baharı”nı qeyd etmək
lazımdır. Heç də proqozlaşdırılmayan və nəticələrinin əvvəlcədən müəyyən edilməsi çox qəliz olan
bu proses və sonrası üçün Türkiyə xarici siyasəti adekvat yanaşmanı təyin edə bilmədi. Misir və
Suriya başda olmaqla proseslər qabaqlandı və proseslərin nəticələri müəyyənləşdirilə bilmədi.
Subyektiv səbəblər isə daha çox İsrail ilə münasibətlərdə özünü göstərdi. Miliiyətçimuhafəzəkar partiyaların iqtidarda olduğu hər iki dövlətdə qarşılıqlı münasibətlərin daxili siyasətin
bir parçası kimi görülməsi, seçkilərdə səslərin artırılması üçün istifadə olunması və sərt
bəyanatların verilməsi münasibətlərin kəsilməsinin əsas səbəbi sayılmalıdır.
Nəticə
2015-ci il noyabrın 24-də Rusiyanın Suriyadakı hərbi aviasiya qrupuna məxsus "Su-24"
döyüş təyyarəsinin Türkiyənin hava sərhədini pozması nəticəsində Türkiyə Hərbi Hava
Qüvvələrinin ərazini tərk etmələri üçün ruslara etdiyi xəbərdarlıqdan sonra zərərsizləşdirməsi birbiri ilə müttəfiq sayılan Türkiyə ilə Rusiya arasında vəziyyəti gərginləşdirdi.
ABŞ-ın Türkiyədə pozuculuq fəaliyyəti ilə məşğul olan terrorçu PKK və onun Suriyadakı
"PYD" və "YPG" kimi qollarını silahla təchiz etməsi, Türkiyəyə qarşı terror hücumlarının
gücləndiyi, İraq və Suriyada döyüşlərin getdiyi, qaçqın axınının çoxaldığı bir vaxtda Almaniya
parlamentində "erməni soyqırımı"nın tanınması haqqında qətnamənin qəbul edilməsi, ABŞ və
Avropa dövlətlərinin Türkiyəyə terrorçu kürd qruplaşmaları ilə bağlı təzyiqləri artırması fonunda
rəsmi Ankara perspektivdə təklənməyə doğru sürüklənir. Bütünlükdə nəticə olaraq qeyd etmək
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lazımdır ki, Türkiyənin baş naziri Əhməd Davudoğlunun istefasına səbəb olan məsələlər onun
müəllifi olduğu “strateji dərinlik” konsepsiyası gəldiyimiz nöqtədə əldə etmək istədiyi məqsədlərə
nail ola bilmədi və ya müəyyən müddət nail olsa da, onları uzun müddətdə qoruya bilmədi.
“Qonşularla sıfır problem” siyasəti “ərəb baharı” kimi mürəkkəb proseslərin baş verdiyi və eləcə
də Türkiyə daxilində baş verən 15 iyul (2016) hadisələri ilə bir dövrə rast gələrək yeni problemləri
yaranmasının qarşısını ala bilmədi.
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ERMƏNİ DİASPORU: ERMƏNİ TERRORİZMİNİN VƏ ERMƏNİ
LOBBİSİNİN HƏRƏKƏTVERİCİ MƏNBƏYİ KİMİ
Prof. Dr. Gülzar İBRAHIMOVA
Vüqar ƏLIYEV
Xülasə: Erməni diasporunun bir çox dövlətlərdə geniş yayılması, maliyyə resursları əldə
etməsi onların siyasi iddialarını da artırmış və nəticədə erməni lobbisi kimi struktur
yaranmışdır. Lakin heç də hər zaman onlar ənənəvi təsir üsullarından istifadə etmirlər.
Erməni diasporu və erməni lobbisi üçün cinayət tərkibli terror aktları xarakterikdir.
Ermənilərin törətdikləri terror aktlarının diaspora tərəfindən maliyyələşdirildiyi tarixi
faktdır.
Armenian Diaspora: as a Source of Armenian Terrorism and the Armenian Lobby
Abstract: Distribution of the Armenian diaspora in many countries, an increase in financial resources to achieve their political ambitions contributed to the creation of the Armenian lobbying structures. However, not all the time, they use conventional exposure methods. For armenian diaspora and armenian lobby is typical of terrorist acts. The historical
fact is financing by Armenian Diaspora of terrorist acts.

Müasir dövrdə terror beynəlxalq münasibətlər sisteminin aktual problemlərindən
birinə, beynəlxalq aktorun alətinə çevrilmişdir. Bu ilk növbədə terrorizmin və
terrorçunun motivlərinin qloballaşma fonunda genişlənməsi, milli sərhədləri aşması,
məqsədlərinin həm də beynəlxalq ictimaiyyətə çatdırması ilə bağlıdır. Odur ki, elmi
ictimaiyyəti də terrorizmin kökləri, səbəbləri, motivləri, fəaliyyəti narahat edir və onun
tədqiqat obyektinə çevirir.
Beynəlxalq terrorizmin etnik diasporalarla bağlılı məsələsi də əsas faktorlardan
birinə çevrilmişdir. Belə ki, terrorçu qrupların əməllərinin genişlənməsi, bir neçə dövləti
əhatə etməsi müxtəlif dövlətlərdəki etnik diasporalardan istifadə hallarına gətirib çıxarır.
“Əl Qaida” təşkilatı beynəlxalq terror əməliyyatlarını təkcə müsəlman yox, eyni
zamanda ərəb mənşəli şəxslərin imkanlarından istifadə edir. Eyni sözləri biz digər ərəb,
kürd, həmçinin erməni terrorçuları barədə də deyə bilərik.
Beynəlxalq terrorizm tarixində erməni terrorizmi xüsusi rola malikdir. Hətta
dünyanın əsas güc mərkəzlərində, qərar qəbul olunan şəhərlərdə iri diaspora
təşkilatlarına malik olmaları, uzun illər boyu arqumentləşdirilmiş siyasi motivləri,
diaspora nümayəndələrinin və təşkilatlarının iri maliyyə resurslarına malik olmaları,
siyasi lobbi mexanizmlərindən aktiv istifadə etmələri də onları terror əməllərindən
imtina etməyə əsas verməmişdir. Bunu ilk növbədə terrorun bu etnik qrupun
məqsədlərinin əldə olunmasında tarixi, diasporada dərin kök salmış ənənələrlə
bağlamaq olar.
ABŞ, Argentina, Uruqvay, Livan, Efiopiya, Fransa, Rusiya, Suriya, Yunanıstan,
Kipr, Meksika və digər dövlətlərdə diasporalar təşkil edərək siyasi hakimiyyətə təsir
göstərmək məqsədilə siyasi, dini, iqtisadi, sosial və digər təşkilatlar yaratmışlar. Hələ
təkcə ABŞ-da onlarla KİV malik olmaqla ictimai rəyi dəyişmək imkanları əldə ediblər.
1820-ci ildən bu ölkədə məskunlaşmaqla, bir sıra üstünlüklər əldə etmiş və hətta 1830cu ildə Osmanlı imperiyası ilə ABŞ arasında ilk müqavilə imzalanarkən amerikalılar
tərəfindən ermənilər iki ölkə arasında ticarət əməliyyatlarında vasitəçi kimi seçmişlər.


Bakı Avrasiya Universiteti, ibrahimova-gulzar@rambler.ru
AMEA İnsan Hüquqları İnstitunun Dissertantı, vugar79@list.ru



342
IV. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu 26-28 Nisan 2017/NİĞDE

Eyni zamanda biz erməni diasporunu erməni terrorunun əsas istiqamətləndiricisi,
ideoloji, maliyyə mənbəyi kimi qiymətləndirə bilərik. Məlumdur ki, hələ XIX əsrin II
yarısında erməni siyasi partiyaları öz fəaliyyətlərində terror üsullarından istifadə
edirdilər. Sonralar bu metod Osmanlılara qarşı tətbiq olundu.
Hələ 22 iyul 1907-ci ildə Nyu-Yorkda tacir Tavşancyan öldürüldü. Onun qatilini
isə həbs etdikdə bildirdi ki, öz ölkəsinin amalı uğrunda bu addımı atıb, çünki bu şəxs
Ermənistanın “azad olması” uğrunda pul vermirdi. Sonradan məlum oldu ki, NyuYorkun imkanlı erməni şəxsləri Türkiyənin ermənilər yaşayan ərazilərində hakimiyyəti
devirməkdən ötrü 10000 dollar vəsait yığırdılar. 1920-ci ildə isə İstanbulda guya
türkləri dəstəkləyən bir neçə imkanlı erməni də öldürülmüşdü. 1919- cu ildə daşnakların
hazırladığı “Nemezis” əməliyyatına əsasən Türkiyə, Azərbaycan və digər ölkələrin 650dən çox məmurunun, hərbçisinin, siyasətçisinin öldürmək üçün siyahısı hazırlanmışdı.
70-ci illəri erməni diasporu, erməni lobbisi və erməni terrorizminin aktivliyinin
başlanğıcı kimi xarakterizə etmək olar. Bu dövrdə artıq Türkiyə daha müstəqil siyasət
yürüdürdü, Yaxın Şərq, neft məsələsi, beynəlxalq münasibətlərdə yeni güc mərkəzləri
formalaşmaqda idi. Tarix isə lobbi mexanizminin, terror qruplarının dövlət
maraqlarında təzyiq vasitəsi kimi istifadə etmək anları ilə zəngindir. Beləliklə, erməni
terrorizmi marksist ideyalarla silahlanmış ASALA və həmçinin JCAG təşkilatı
qismində təşkilatlandı. Ikinci təşkilatın sağçı ideyalara qulluq etməsi diasporanın bütün
siyasi eloktoratından dəstək almaq məqsədi daşıyıb.
Təkcə ABŞ-da 80-cı illərdəki hər 4 terror aktından biri erməni terror təşkilatları
ilə bağlı idi. Nəticədə ASALA ABŞ Dövlət Departamentinin terror təşkilatları
siyahısına daxil edildi. Belə ki, 1982-ci ilin avqustunda, ABŞ Dövlət Departamentinin
aylıq bülletenində “erməni terrorizmi” termini işlədildi. Bu dövr isə erməni lobbisinin
ABŞ-da ən uğurlu dövrü kimi də xarakterizə etmək olar. Məhz bu dövrdə erməni
Dekmecyan Koliforniya qubernatoru, Mardyan respublikaçılar partiyasının baş katibi,
digəri Reyqanın spiçrayteri, Kirkoryan ən varlı ABŞ vətəndaşlarından biri (Ermənistana
xeyriyyə məqsədilə 1 mlrd dollardan çox vəsait ayırıb), bir neçəsi isə konqresmen idi.
Bu gün də ABŞ və digər dövlətlərdə erməni lobbisinin nümayəndələri mühüm
mövqelərə malikdirlər. ABŞ-da dünyanın 34-cü böyük şirkəti hesab olunan “MetLife”
direktoru Stiven Kandaryan erməni lobbisinin “boz kardinalı” hesab edilir (ümumi
aktivləri 29 mlrd. dollardır), həmçinin erməni lobbisinin əsas donorlarından və ABŞ-ın
iri sahibkarlarından olan “Qlobal Bakeries” şirkətinin sahibi A.Boyacyan, ABŞ-dakı
əsas erməni lobbi strukturu olan AAA yaradılmasının və maliyyələşdirilməsinin
əsasında duran, “Hovnanian Enterprises, Inc” şirkətinin rəhbəri H.Ovnanyan, Meksika
hökumətində və diplomatik dairələrində ciddi nüfuza malik olan, Meksikanın uzun
müddətdir ABŞ-dakı diplomatik nümayəndəliyinə rəhbərlik edən Arturo Saruxan,
İsveçrənin zərgərlik şirkəti olan “Bogh-Art”-ın sahibi A.Bogosyan, daha bir İsveçrəli
T.İzmirilyan Karib dənizinin ən böyük kurortunun sahibidir və ABŞ-dakı erməni
diasporasının donorlarındandır. Argentinanın 2-ci ən varlı adamı, Argentina mediasının
əsas sahiblərindən, dünyanın isə 30-dan çox aeroportunun sahibi olan E.Ernekyan Latın
Amerikasında erməni diasporunun maliyyə sütunu və Ermənistanın əsas investoru hesab
edilir.
80-ci illərin sonunda beynəlxalq aləmdə erməni terror fəaliyyətinin kəskin
azalması müşahidə edilsə də, bir müddət sonra təkcə diasporanın yox, eyni zamanda
erməni lobbisinin bütünlüklə dəstəklədiyi Ermənistan dövləti tərəfindən
istiqamətləndirilən dövlət terrorizmi dövrü başladı. Dövlət terrorizminin bəşəriyyət
tarixində analoqu olmayan cinayəti isə Xocalı şəhərində törətdikləri soyqırım əməli idi.
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Eyni zamanda erməni dövlət terror maşını ideyası terror əməli törətmək olan
şəxsləri bu fəaliyyətə cəlb etdilər. Onların arasında ən məşhuru isə 80-cı illərdə dünyada
səs salmış terror əməlləri törətmiş, Orli terror qrupunun rəhbəri Monte Melkonyan idi.
Bu şəxs Azərbaycanlılar tərəfindən məhv edilsə də, ermənilər tərəfindən
qəhramanlaşdırıldı.
Hələ 80-ci illərdə ASALA-nın yaradıcısı “Nyu-York tayms” qəzetinə müsahibə
verərkən terror fəaliyyətlərindən birinin də onlarla razı olmayan ermənilərə qarşı
törətdiklərini bildirdikdə, bu təəccüblü qarşılanmışdı. Lakin, 1999-cu ildə Ermənistan
parlamentdə törədilmiş terror faktı buna bir daha misal oldu. Erməni lobbisi, xarici
ideoloqlar daxili siyasətdə onların maraqlarına cavab verməyən istiqamət müşahidə
etdikdə bu vasitəyə müraciət edirlər. Nəticədə, erməni lobbisinin maraqlarına uyğun
olaraq, müxtəlif beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində, ATƏT-in Minsk qrupu formatında,
prezidentlərin çoxsaylı görüşü fonunda Ermənistan və Azərbaycan arasında sülh
müqaviləsinin imzalanması ehtimalı mümkün olmur.
Beləliklə, erməni terrorizminin tarixi erməni diasporunun və Ermənistan
dövlətinin siyasi elitası ilə bağlı olduğunu, ümumi maraqlara xidmət etdiyini göstərir.
Məhz erməni lobbisinin də əsas məqsədlərindən biri terroru dəstəkləyən Ermənistan
dövlətinin mövcudluğunu qorumaqdır. Cənubi Qafqazda mövcud qüvvələr nisbətinin
qorunmasında, regional təhlükəsizlik sisteminin pozulmamasında maraqlı olan qlobal
güc mərkəzlərində isə müasir dövrdə erməni lobbisi aktivliyini göstərməkdədir.
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AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ AVROPA-QAFQAZ-ASİYA
BEYNƏLXALQ NƏQLİYYAT DƏHLİZİNİN YARADILMASINDA ROLU (XX
ƏSRİN 90-CI İLLƏRİ)
Günel MEHDIZADƏ
Xülasə: Məqalədə Azərbaycanın bir çox dünya dövlətləri ilə, Avropa İttifaqı (Aİ) və digər
beynəlxalq təşkilatlarla müştərək işlər görərək, Tarixi İpək Yolunun (İY) bərpa olunması
sahəsində – TRASEKA Proqramının hazırlanması və yaradılmasında yaxından iştirak
etməsi təhlil edilir. Azərbaycan Respublikası 1993-cü ilin may ayında Brüssel şəhərində
keçirilmiş Konfransda Avropa Komissiyasının TRASEKA Proqramının yaradılmasının
təşəbbüskarı olan keçmiş SSRİ-nin 8 ölkəsindən biri olmuşdur. Göstərilir ki, 7-8 sentyabr
1998-ci il tarixlərində Bakı şəhərində 9 ölkənin dövlət başçısı (Azərbaycan, Bolqarıstan,
Gürcüstan, Qırğızıstan, Moldova, Rumıniya, Türkiyə, Özbəkistan, Ukrayna), 13 beynəlxalq
təşkilat və 32 dövlətin nümayəndə heyətinin iştirak etdiyi Tarixi İpək Yolunun bərpasına
həsr olunmuş beynəlxalq Konfrans keçirilmiş, Avropa İttifaqının TRASEKA Proqramı
əsasında “Avropa-Qafqaz-Asiya dəhlizinin inkişafı üzrə beynəlxalq nəqliyyat haqqında
Əsas Çoxtərəfli Saziş” imzalanmış və Bakı Bəyannaməsi qəbul edilmişdir.
Açar Sözlər: Avropa-Qafqaz-Asiya nəqliyyat dəhlizi, TRASEKA layihəsi, Azərbaycan,
Böyük İpək Yolu, nəqliyyat dəhlizi.
The Role of Azerbaijan Republic in the Creating the Europe-Caucasus-Asia International Transport Corridor (90’s of the XX Century)
Abstract: International Transport Corridor Europe-Caucasus-Asia (TRACECA) as a complex multi-modal transport system in countries of the region, which aims to develop economic and trade relations and transportation links between countries and regions that is a
significant contribution to the revival of one of the most famous historical routes of the Silk
way is analyzed in the article. In cooperation with many countries worldwide, with the European Union and other international organizations Azerbaijan has closely participated in
the restoration of the Historical Silk Road in the preparation and realization of the
TRACECA Program. Azerbaijan Republic has been one of the 8 former USSR states that
put forward the initiative the TRACECA Program of the European Commission in the Conference held in Brussels in May, 1993. An international Conference over the restoration of
the Historical Silk Road was held in Baku on September 7-8, 1998 with the participation of
heads of 9 states (Azerbaijan, Bulgaria, Georgia, Kyrgyzstan, Moldova, Romania, Turkey,
Uzbekistan, and Ukraine), delegations of 13 international organizations and 32 countries.
In the Conference, “Main Multilateral Agreement on the international transport over the
development of Europe- Caucasus- Asia corridor” was signed and Baku Declaration was
adopted.
Keywords: Europe-Caucasus-Asia corridor, TRACECA project, Azerbaijan, Great Silk
way, transport corridor.

Giriş
Məlumdur ki, XX əsrdə sürətli inkişaf dinamikası müşahidə edilən sahələrdən biri
də nəqliyyat olmuşdur. Tam əminliklə demək olar ki, bu dövrdə nəqliyyat sektoru öz
inkişaf sürəti və miqyasına görə əsrlərə bərabər yol keçmişdir. Məhz XX yüzillikdə
nəqliyyat sektorunun mürəkkəb və mühüm bir infrastruktur sahəsi kimi formalaşması
başa çatmış, onun təkmilləşməsi istiqamətində inqilabi dəyişikliklər aparılmışdır. Bir
cəhəti də vurğulamaq lazımdır ki, həyata keçirilən islahatlar və atılmış addımlar
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nəticəsində nəqliyyat sektorunun inkişafı bütövlükdə iqtisadiyyatın inkişafının güclü
faktoruna çevrilmiş, eləcə də sahənin özünün inkişafı üçün yeni-yeni imkanlar açılmışdır.
XXI əsr isə qloballaşma və inteqrasiya proseslərinin dünyanın vahid iqtisadi sistemə
çevrilməsinin sürətlənməsi ilə müşayət edilir ki, bu da nəqliyyat xidmətlərində də
müvafiq təkmilləşdirmələri tələb edir. Başqa sözlə desək, nəqliyyat qloballaşan dünyanın
ən fəal, dinamik strukturlarından birinə çevrilir.
1.Böyük İpək Yolunun Bərpasını Zəruri Edən Şərtlər
Şərqlə-Qərbin qovşağında yerləşən, unikal coğrafi geosiyasi şəraitə malik olan
Azərbaycan Respublikası da dünya təsərrüfatının nəqliyyat sektorunda baş verən
proseslərdən kənarda qalmamışdır. XXI əsr iqtisadiyyatı bütün dünya ölkələrində
rəqabətə dözümlü, ixtisaslaşmış məhsullar istehsalını tələb etdiyi kimi, nəqliyyat
sahəsində də daha çox yük tutumuna və intensiv hərəkətə malik nəqliyyat vasitələrinin
olmasını tələb edir.
Bu bаxımdаn tаrixən еrаmızdаn əvvəl II əsrdən (bəzi tаrixiçilərin fikrincə isə V
əsrdən) bаşlаyаrаq eramızın оrtа əsrlərinin sоnunа qədər fəаliyyət göstərmiş, sоnrаdаn
isə bir sırа оbyеktiv və subyеktiv səbəblərdən öz fəаliyyətini dаyаndırmış Böyük İpək
Yolunun hаzırkı dövrdə bərpаsı, hаbеlə gеniş və səmərəli istifаdəsi müstəsnа əhəmiyyət
dаşıyır. Vаxtilə Hindistаndаn, Çindən, Оrtа Аsiyаdаn, Аzərbаycаndаn, Kiçik Asiyadan,
Gürcüstаndаn kеçərək Qаrа dəniz və Aralıq dənizi sаhilindəki ölkələrə və Qərbi
Аvrоpаyа əsаsən Çində istеhsаl оlunmuş ipək pаrçа, müxtəlif ipək məmulаtlаrının, xam
ipəyinin dаşındığı bu yоl hələ o dövrlərdə həmin yоlun üzərində yеrləşən ölkələrin
iqtisаdiyyаtınа, əhаlinin məşğulluğunа, ölkələrаrаsı ticаrət-iqtisаdi əlаqələrin və siyаsi
əməkdаşlığın inkişаfınа müsbət təsir göstərmişdir.
Cəmiyyətin inkişafında ən mühüm amillərdən biri də dövlətlərarası əlaqələrin
mövcudluğudur. Dünya dövlətlərinin inkişafına təkan verən, onların biri-birinə siyasi,
iqtisadi, mədəni və s. cəhətdən inteqrasiyasına şərait yaradan əsas amillərdən biri də
dövlətlərarası nəqliyyat əlaqələridir. Hal-hazırda Beynəlxalq təşkilatların, xüsusilə
Avropa Birliyi (AB) ölkələrinin dəstəyi ilə Azərbaycan Respublikasında da bu
istiqamətdə TRASEKA, TAE FO, INOGATE kimi iri regional proqramlar həyata
keçirilməkdədir. Bu proqramlar vasitəsi ilə iştirakçı dövlətlərarası əlaqələr yaranır və
genişlənir. Keçmiş SSRİ dağıldıqdan sonra müttəfiq respublikalararası əlaqələrin
pozulması bütün respublikaların iqtisadiyyatını, onun ayrı-ayrı sahələrini iflic vəziyyətə
saldığını nəzərə alsaq, həyata keçirilən proqramlar vasitəsilə dövlətlərarası əlaqələrin
yaranmasının, dövlətlərin biri-birinə inteqrasiyasının nə qədər əhəmiyyəti olduğu göz
önündədir.
Bu gün Qədim «İpək Yоlunun Bərpаsı» аnlаyışı müəyyən mənаdа simvоlik
xаrаktеr dаşıyır. Bеlə ki, kеçmişdə оlduğu kimi indi də bu yоllа Çin ipəyinin və yа ipək
məmulatlаrının, Hindistan ədviyyatının və digər şərq mallarının yеnidən Аvrоpаyа
dаşınаcаğı еhtimаlının mövcud rеаllıqlа hеç bir əlаqəsi yоxdur. Bununlа bеlə, hаzırki
dövrdə uğurlа rеаllаşdırılmаqdа оlаn TRАSЕKА (Transport Corridor Europe-CaucasusAsia) lаyihəsi çərçivəsində yаrаdılmаsı və səmərəli fəаliyyətinin təmin еdilməsini
nəzərdə tutаn Аvrоpа-Qаfqаz-Оrtа Аsiyа nəqliyyаt dəhlizi bu qədim tаrixi yоlun müаsir
dövrdə sələfi kimi qiymətləndirilə bilər.(VIII Türk Dünyası İqtisadiyyat, Elm və
Mədəniyyət Formunun “İpək Yolu XXI Əsrdə” mövzusunda Beynəlxalq Konfransının
materialları, s.122)
Sovet İttifaqının çökməsi nəqliyyat əlaqələrini zəiflətsə də, eyni zamanda mövcud
yükdaşıma marşurutlarına, onların istiqamətlərinə və rentabelliyinə yenidən baxılması və
nəqliyyat sahəsində yeni yükdaşıma layihələrinin həyata keçirilməsinə səbəb oldu. Bu
işdə digər ölkələrlə iqtisadi və ticarət əlaqələrini yüksəltməyə çalışan yeni yaranmış
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müstəqil ölkələr də maraqlı idilər. Regionun bu yeni suverenlik qazanmış respublikaları
Şərq-Qərb dəhlizini qədimdən mövcud olmuş Böyük İpək Yoluna analoq olaraq
yaratmaqçun böyük səylər götərməyə başladılar. Bu görülən işlərə yeni dəmir yollarının
çəkilməsi və mövcud yolların yenidən qurulması, dəniz portlarının və bərə yollarının
modernləşdirilməsi və genişləndirilməsi və s. aiddir.
XX əsrin sonlarında Sovetlər ittifaqının süqutu, sovetlər dövründə türk xalqlarının
yaxınlaşmasına qoyulan qadağalar aradan götürülmüş, türk xalqlarının iqtisadi, elmimədəni və digər sahələrdə əlaqələri genişlənmişdir. Həmin əlaqələrin bir istiqamətini də
TRASEKA proqramı çərçivəsində genişlənən nəqliyyat-iqtisadi, elmi-mədəni əlaqələr
təşkil edir.( İsakov 07.04.2013)
Müstəqil Azərbaycan dövlətinin iqtisadiyyatının möhkəmləndirilməsi və yeni
istiqamətdə inkişaf etdirilməsində “TRASEKA” proqramı üzrə Avropa-Qafqaz-Asiya
nəqliyyat dəhlizinin-“Böyük İpək Yolu”nun bərpa edilməsi mühüm əhəmiyyət kəsb edən
zəruri məsələlərdən olmuşdur.
Bu tarixi layihənin əsas məqsədi əhalisinin ümumi sayı 67 milyon nəfər olan Orta
Asiya və Qafqaz ölkələrinin dünya iqtisadiyyatına fəal qoşulmasını təmin etməkdən
ibarətdir. Bu isə həmin cümhuriyyətlərin 70 illik sovet dövründə yığılıb qalmış sosialiqtisadi problemlərinin həll edilməsi və nəhayət, bu dövlətlərin siyasi və iqtisadi
müstəqilliklərinin güçləndirilməsi üçün daha geniş perspektivlərin açılması deməkdir.
Məhz buna görədir ki, dünya iqtisadiyyatı və region dövlətləri ilə geniş inteqrasiya bu
ölkələrin iqtisadi siyasətinin əsas istiqamətlərindən biridir (Xalq qəzeti. 14.05.2014).
Cənubi Qafqazda beynəlxalq səviyyədə həyata keçirilən layihələrin formalaşma
səbəblərindən biri Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda olan zəngin hidrogen
ehtiyatları yataqlarından neft və qazın çıxarılması və onların dünya bazarlarında
çatdırılması işlərində Azərbaycan Respublikasının göstərdiyi səylərdir. Nəqliyyatkommunikasiyaların rolunun məhz bu dövrdə artması səbəbi enerji daşıyıcılarının dünya
bazarlarına çatdırılmasına olan ehtiyac və bu ehtiyacın həyata keçirilməsi üçün mövcud
yollardan istifadə etməklə yanaşı, yeni nəqliyyat yollarının axtarılıb tapılması və siyasi
və iqtisadi baxımdan ən əlverişlisinin reallaşdırılması üçün səylərin artırılması idi.
Böyük İpək Yolunun bərpası, yenidən qurulması ideyası ilk dəfə 1990-cı ildə
Vladivostokda “Asiya-Sakit okean regionu:dialoq, sülh, əməkdaşlıq” adlı beynəlxalq
konfransda səslənmişdir. SSRİ-nin o vaxtkı Xarici İşlər Naziri Eduard Şevardnadze bu
işin reallaşması üçün Sovet İttifaqının nəqliyyat imkanlarından istifadə edilməsini təklif
etdi. O dövrdə Eduard Şevardnadze yazırdı: “Qədim Böyük İpək Yolu müharibələr və
istismarlar yollarından keçirdi və o, zaman və məkan məhfumlarını tarixin nazik ipək sapı
vasitəsilə tikərək birləşdirdi”. (Шеварднадзе Э.,1991. s.271)
Sovet İttifaqının dağılması bu təklif üzrə qərarların verilməsi prosesini
surətləndirdi. Rusiyanın məhz keçmiş SSRİ-nin tərkibindı olmuş və sonradan suverenlik
qazanmış ölkələrə olan siyasəti, yəni tərkibindən çıxsa da, siyasi və iqtisadi təsirindən
çıxartmaq istəmədiyi Cənubi Qafqaz və Mərkəzi Asiya ölkələri qlobal və regional
layihələrin həyata keçirilməsində və Şərq-Qərb-Şərq istiqamətlərində mümkün olan
istiqamətləri axtarıb tapmaqda və reallaşdırmaqda maraqlıdırlar.
2.Avropa-Qafqaz-Asiya (TRACECA) layihəsini həyata keçirən beynəlxalq
konfranslar
Bu proqramın bir hissəsi Avropa-Qafqaz-Asiya (TRASEKA) beynəlxalq
nəqliyyat dəhlizinin yaradılması oldu. Onun əsası 1993-cü ilin mayında Avropa İttifaqı
üzvləri arasında imzalanan Brüssel deklarasiyası adlı sazişlə qoyuldu. 1993-cü ildə
Zaqafqaziya və Mərkəzi Asiyanın 8 ölkəsinin liderləri, əmək nə nəqliyyat nazirlərinin
Brüsseldə keçirilmiş konfransında Aİ bu ideyanı-TRASEKA- Avropa-Qafqaz-Asiya
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nəqliyyat dəhlizi layihəsinə çevrildi. Bu layihə Aİ-nın TASİC (MDB ölkələrinə texniki
yardım) layihəsi çərçivəsində həyata keçirilirdi. Zaqafqaziya və Mərkəzi Asiyanın yeni
müstəqil dövlətlərinin rəhbərləri bu layihəyə çox böyük maraq göstərdilər. Çünki bu
layihə ilə onlar qısa yolla Rusiyadan yan keçməklə öz xammal və mallarını Avropa
bazarlarına çıxmaq prespektivi verirdi.
Həmin kоnfrаnsdа Qаrа dəniz, Qаfqаz, Xəzər dənizindən kеçməklə Mərkəzi
Аsiyаyа istiqаmətlənən Şərq-Qərb nəqliyyаt dəhlizinin inkişаfı üçün Аvrоpа Birliyi
tərəfindən mаliyyələşdirilməsi, tеxniki yаrdım prоqrаmının həyаtа kеçirilməsi bаrədə
rаzılıq əldə еdilmiş, Avropa Birliyi Komissiyasının təklifi ilə regionun nəqliyyat
infrastrukturunun inkişafı məsələləri müzakirə edilmişdi (Hüseynova İ.,2004. s.102).
Konfransın işində nəqliyyat və ticarət regional sistemlərində mövcud olan problemlər və
nöqsanlar müəyyənləşdirilmiş və müzakirə edilmişdir. Konfransın yekunlarına əsasən,
TRASEKA regionlararası Proqramının fəaliyyətinin əsaslarını qoymuş Brüssel
Bəyannaməsi qəbul edilmişdir(Tarixi “İpək Yolu” və TRASEKA).
Layihəyə dəstək verən beynəlxalq maliyyə təşkilatlarının əhatə dairəsi genişləndi.
Belə ki, Dünya bankı, Avropa yenidənqurma və inkişaf bankı, Asiya inkişaf bankı və s.
layihəyə maliyyə yardımı dəstəyi verəcəyini bəyan etdilər.
TRASEKA-Qafqaz regionundan keçən yeni Avroasiya nəqliyyat dəhlizi
layihəsidir. Cənubi Qafqaz dəhlizinin nəqliyyat axınlarının paylanmasını təmin edən əsas
düyünlər Qara dəniz və Xəzər dənizinin limanları- Poti və Batumi (Gürcüstan)-Şərqi və
Mərkəzi Avropaya Qara dəniz hövzəsinin və Aralıq dənizinin Avropa ölkələri portları ilə;
Bakı (Azərbaycan)- Mərkəzi və Uzaq Şərqi Asiyaya Aktau (Qazaxıstan) və Türkmənbaşı
(Türkmənistan) limanlarıdır.
Bu proqram çərçivəsində avtomobil, dəmir yolu və dəniz nəqliyyatının inkişafı
layihələri, onların idarə edilməsi üçün maliyyə resurslarının ayrılması işlənib
hazırlanmışdır.
Azərbaycan, Gürcüstan, Türkmənistan və Özbəkistan arasında tranzit
daşınmaların tənzimlənməsi haqqında 1996-ci il may ayında Türkmənistanın Sərəxs
şəhərində imzalanan saziş TRASEKA proqramının inkişafında mühüm addımlardan biri
idi. Sonradan başqa dövlətlərin də qoşulduğu bu saziş sayəsində tariflər 50% azaldılmış,
gömrük qaydaları sadələşdirilmiş, daşınmanın təhlükəsizliyi və qorunması təmin
edilmişdir. Bu layihə tranzit yükdaşımaları sahəsində əməkdaşlığa dair dövlət
səviyyəsində imzalanmış ilk razılaşmalarda biridir.(Xalq qəzeti 15.05,1996)
1997-ci ildə senator S.Braunbek “İpək Yolu Strategiyası” adlı qanun layihəsini
təqdim etdi. Bu qanun aktı Qafqaz-Asiya dəhlizinin reallaşması, “Böyük İpək Yolu”
üzərində və Xəzər boyu yerləşən ölkələrə münasibətdə ABŞ-ın region siyasəti və strateji
–iqtisadi maraqlarını təmin etmək üçün nəzərdə tutulurdu. (The Silk Road Strategy Act
of 1999). ABŞ-dakı erməni diasporunun maraqlarını təmsil edən konqresmenlərin
etirazlarına baxmayaraq, 2 ildən sonra 1999-cu il martın 23-də ABŞ Konqresi bu xüsusi
qanunu “İpək Yolu haqqında qanun” layihəsini qəbul etdi.
Avropa-Qafqaz-Asiya nəqliyyat dəhlizinə Qərbin böyük dövlətləri də dəstək
verirdi. ABŞ və Avropa İttifaqının 1998-ci il 18 may tarixli Xəzərin enerji daşıyıcıları
haqda bəyənatında deyilir: “Aİ-nın TRASEKA layihəsi Şərq-Qərb nəqliyyat dəhlizinə
dastək vermək üçün yaradılmışdır, bu dəhliz Mərkəzi Asiyadan Xəzər dənizi ilə Qafqaza,
Qara dəniz və sonra Avropaya gedib çıxacaqdır.” (Жильцов С.С., Зонн И.С., Ушков
А.М, 2003. s.157).
Bu baxımdan 1998-ci il sentyabrın 7-8-də «Böyük İpək Yolunun canlandırılması»
mövzusunda keçirilən Beynəlxalq Bakı Konfransının qərarı ilə bərpa edilmiş Böyük İpək
Yolunun (BİY) əhəmiyyəti əvəzedilməzdir. Bu kоnfrаns öz möhtəşəmliyinə görə xüsusilə
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fərqlənirdi. Azərbaycan əzəldən Böyük İpək Yolunda mühüm məntəqələrdən biri olmuş
və Asiya ilə Avropa arasında özünəməxsus körpü rolunu oynamışdır. Bu baxımından belə
mötəbər tədbirin məhz Azərbaycanda keçirilməsi təsadüfi deyildir. 32 dövlətin və 13
bеynəlxаlq təşkilаtın nümаyəndələrinin iştirаkı ilə kеçirilən bu kоnfrаnsdа TRАSЕKА
Prоqrаmı çərçivəsində qаrşılıqlı fəаliyyətin müxtəlif istiqаmətləri: аvtоmоbil yоllаrının
yаxşılаşdırılmаsı, rеgiоnаl hərəkətin prоqnоzlаşdırılmаsı, nəqliyyаt qаnunvеriciliyinin
hаzırlаnmаsı, kаdrlаrın hаzırlаnmаsı, ən bаşlıcаsı isə Prоqrаmdа nəzərdə tutulmuş
tədbirlərin mаliyyələşdirilməsi məsələləri ilə bаğlı müxtəlif mövqеlərin rаzılаşdırılmаsı
həyаtа kеçirilmiş, ölkələrаrаsı ticаrət iqtisаdi əməkdаşlığın gеnişlənməsi üçün böyük
iqtisаdi və siyаsi əhəmiyyət dаşıyаn bir sırа sənədlər imzаlаnmışdır.
45 nümayəndənin çıxış etdiyi konfransda TRАSЕKА Prоqrаmı çərçivəsində
qаrşılıqlı fəаliyyətin müxtəlif istiqаmətləri: аvtоmоbil yоllаrının yаxşılаşdırılmаsı,
rеgiоnаl hərəkətin prоqnоzlаşdırılmаsı, nəqliyyаt qаnunvеriciliyinin hаzırlаnmаsı,
kаdrlаrın hаzırlаnmаsı, ən bаşlıcаsı isə Prоqrаmdа nəzərdə tutulmuş tədbirlərin
mаliyyələşdirilməsi məsələləri ilə bаğlı müxtəlif mövqеlərin rаzılаşdırılmаsı həyаtа
kеçirildi, ölkələrаrаsı ticаrət-iqtisаdi əməkdаşlığın gеnişlənməsi üçün böyük iqtisаdi və
siyаsi əhəmiyyət dаşıyаn bir sırа məsələlər müzakirə edildi.
Konfransda 9 ölkə dövlət başçıları ilə təmsil olunmuşdur. Bir ölkədən nümayəndə
heyətinə Baş Nazir rəhbərlik edir. Təkcə nümayəndə heyətləri üzvlərinin sayı 180 min
nəfərdir. Konfransa 20 ölkədən 210 mətbuat nümayəndəsi-jurnalistlər, kütləvi
informasiya orqanlarının nümayəndələri dəvət olunmuşdur. (Azərbaycan, 10.09.1988)
Bundan əlavə, xüsusi vurğulanmışdır ki, Bakı zirvə görüşü həm hər dövlətdə, həm də
bütün Avrasiya bölgəsində əməkdaşlıq, sülhün təmin edilməsi, rifah və inkişafın əldə
edilməsində tarixi rol oynayacaqdır.
Azəbaycan, Bolqarıstan, Gürcüstan, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Moldova, Rumınya,
Türkiyə, Özbəkistan, Ukrayna, Tacikistan, Ermənistan arasında beynəlxalq yük və
sərnişin daşımalarını, habelə onların ərazisindən tranzit daşımalarını tənzim edən
“Avropa-Qafqaz-Asiya dəhlizinin inkişafı üzrə beynəlxalq nəqliyyat haqqında” saziş
imzaladılar. (İsakov H.,2011. s.108-109) O, yük və sərnişinlərin avtomobil, dəmiryol, su,
hava nəqliyyatı ilə daşınmasını nəzərdə tutur, eləcə də hər növ konteyner və boru
kəmərləri vasitəsilə göndərişini planlaşdırır. Bu, TRASEKA çərçivəsində beynəlxalq
nəqliyyatın inkişafı üçün vacib olan “Avropa-Qafqaz-Asiya” nəqliyyat dəhlizinin inkişafı
üzrə beynəlxalq nəqliyyat haqqında Çoxtərəfli Əsas saziş”dir. Bundan əlavə, beynəlxalq
ticarət gəmiçiliyi, gömrük proseduru və sənədlərin işlənməsi üzrə texniki əlavələr
haqqında” sənəd qəbul edildi (The Silk Road of the 21st century (09.08.2010).
Azərbaycan Respublikasının prezidenti Heydər Əliyev sentyabrın 10-da
beynəlxalq konfransın yekunlarına dair geniş müşavirədə demişdir: “Ümidvar olduğumu
bildirmək istəyirəm ki, biz proqramın həyata keçirilməsi üçün dəyərli işlər görəcəyik və
bu vasitə ilə Avropa ilə Asiya arasında olan inteqrasiya prosesinə öz xidmətimizi
göstərəciyik, Azərbaycanın Avropa-Asiya əməkdaşlığında daha da əhəmiyyətli rolunu
təsdiq edəcəyik.” (Əliyev H., 2009. s.250).
Sazişin müddəalarının həyata keçirilməsi və tətbiqinin tənzimlənməsi məqsədilə
Hökumətlərarası Komissiya (HK) yaradıldı və o, konsensus prinsipləri əsasında qərar
qəbul edir. HK-nin iclasları növbə ilə ildə bir dəfə tərəflərin hər birində keçirilir. Bu
zaman qəbul edən tərəf bir il ərzində HK-da sədr olur. HK nəqliyyat siyasətinin
əlaqələndirilməsi, sazişin müddəalarına riayətin təmin edilməsi, informasiya toplanması
və mübadiləsi, hərəkətin təhlükəsizliyi, yüklərin bütövlüyü və ekoloji aspektlər nəzərə
alınmaqla daşınmaların ahəngdar inkişafı, nəqliyyat müəssisələri arasında əməkdaşlığa
yardım, gömrük prosedurlarının və əməli işlərin sadələşdirilməsi üzrə tövsiyələr işləyib
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hazırlayır. Sazişi səmərəli həyata keçirməkdən ötrü HK mənzil-qərargahı Bakıda yerləşən
Daimi Katiblik yaradıldı (Dirçəliş XXI əsr, s.151.).
“Bakı Bəyannaməsi”nin qəbul olunması Avropa, Qara dəniz, Qafqaz, Xəzər dənizi
və Asiya regionunda ticarətin inkişafı, təbii ehtiyatlardan istifadə və onların nəqli,
Qafqazda müstəqil dövlətlərin dövlət müstəqilliklərinin möhkəmlənməsi, demokratik
islahatların, bazar islahatlarının uğurla aparılması, sülhün, sabitliyin və təhlükəsizliyin
təmin edilməsi baxımından xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Konfransın qəbul etdiyi qərarlar
və “Bakı Bəyannaməsi” İpək Yolu haqqında dünya ictimaiyyətinə geniş məlumat verdi.
Ötən müddət ərzində bu beynəlxalq tədbirdə irəli sürülmüş vəzifələrin icrası
istiqamətində çox mühüm addımlar atılmışdır. TASİS tərəfindən maliyyələşdirilən
TRASEKA layihəsi çərçivəsində həyata keçirilən layihələr investision xarakter almağa
başladı. Bu məsələni Avropa-Qafqaz-Asiya nəqliyyat dəhlizinin inkişafında Aİ-nın
xüsusi maraqlarının olması 1 daha təsdiq edir.
3. Yaradılmış nəqliyyat dəhlizinin əhəmiyyəti və bəhs olunan dövrdə görülən
işlər
Şərti olaraq 4-ticarət, dəniz, dəmir yolu və avtomobil sektorlarına bölünən 23
layihə üzərində təşkilati və tədqiqat işləri aparılmağa başladı. Bu məqsədlərçün Avropa
İttifaqı ilk olaraq 30 mln avrodan çox pul ayırdı. Hidrogen ehtiyatlarının daşınması və
sərnişin və yük daşınması üçün bir neçə alternativ marşurutun işlənməsi və
reallaşdırılması işlərinə baxılırdı. İlk olaraq söhbət Mərkəzi Asiya və Qafqazın nəqliyyat
magistrallarının Aİ ölkələri ilə birləşməsindən söhbət gedirdi. Lakin sonradan Yaponiya
və Çin də layihədə iştirak etmək arzularını bildirdikdın sonra TRASEKA-nın
çərcivələrini Sakit okeana kimi genişlənməsi məsələlərinə başlanıldı.
Layihə Avroasiya nəqliyyat dəhlizi adlanan və Mərkəzi Asiya və Qafqazı Avropa
ilə birləşdirən bir dəhlizin tikilməsinə baxırdı. Güman edilirdi ki, Avroasiya magistralı
Bakı, Gəncə, Tbilisi və sonra Türkiyə ərazisi ilə Ankaraya qədər Ardağan və Ərzurumu
öz növbəsində İstanbula birləşəcək. İstanbul Aralıq dənizi portu olmaqla nəhəng
düyünüdür və buradakı sürətli avtomobil, dəmir yol nəqliyyatı Ön Asiya və Avropanı
birləşdirir.
Qeyd edək ki, bu nəqliyyat dəhlizinin əsas iştirakçıları məhz türkdilli dövlətlərdir.
Azərbaycan Respublikasının prezidenti Heydər Əliyev bu barədə dəfələrlə qeyd etmişdir
ki, TRASEKA proqramının həyata keçirilməsi türkdilli xalqların maddi rifahının
yaxşılaşmasına gətirib çıxaracaq və bu layihənin gerçəkləşməsində türkdilli dövlətlər
aparıcı rol oynayırlar.
Türkdilli cümhuriyyətlərin 70 illik bir dövrdə “dəmir pərdələrlə” dünya
birliyindən siyasi, iqtisadi və mədəni cəhətdən təcrid olunması və ölkənin əsas aqrarxammal bazası rolunu oynaması onların müstəqillik əldə etdikdən sonra dünya birliyinə
sürətlə və səmərəli inteqrasiya etmələrini obyektiv olaraq zəruri edirdi. Bu amil həmin
ölkələrin dünya bazarının tələblərinə uyğunlaşdırılması üçün köklü və təcili tədbirlər
görülməsini israrla tələb edirdi. Buna baxmayaraq, türkdilli cümhuriyyətlərdə regional
iqtisadi inteqrasiya prosesi ağır siyasi və iqtisadi şərtlər əsasında formalaşmağa
başlamışdır. Müstəqillik illərində bu ölkələrin öz aralarında və dünya dövlətlərilə iqtisadi
əlaqələrinin bütün istiqamətlərinin köklü şəkildə yenidən qurulması kimi mürəkkəb bir
proses başlanmışdır. Öz milli sərvətlərinə sahibliyin əldə edilməsi bu ölkələrin dünya
bazarlarına müstəqil çıxmağına və beynəlxalq iqtisadi əlaqələri mövcud hüquq
normalarına uyğun şəkildə qurmağına çox kömək etdi.
Bu gün dünyada 6 müstəqil türk dövləti mövcuddur.Keçən əsrin 90-cı illərindən
başlayaraq, bu dövlətlərin birgə istəyi ortaq mənəvi mirasın qorunması və təbliğ
olunması, işbirliyinin genişləndirilməsidir. Təsadüfi deyildir ki, ulu öndər Heydər Əliyev
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türk dünyasının gələcəyinə böyük ümidlər bəsləyirdi: “Özünün yeni yüksəliş dövrünü
yaşayan çağdaş türk dünyası bəşər sivilizasiyasına yeni misilsiz nümunələr vermək
iqtidarındadır. Bu gün öz suverenliyini əldə etmiş bir çox türk cümhuriyyətlərinin bu
sıraya qoşulması türk dünyasının gələcəyinə işıqlı ümidlər oyadır. İqtisadi, siyasi və
mədəni həyatın sıx telləri ilə birləşməyə başlamış türk xalqları yeni dünyanın mühüm
amillərindən birinə çevrilməkdədir.” Məhz Böyük İpək Yolunun bərpası türk
cümhuriyyətlərini bir-birinə bağlayan bağlardan biridir.
Türk xalqlarının birliyini möhkəmləndirmək səyləri 1993-cü ildən başlayaraq
keçirilən «Türk dövlətlərinin və toplumlarının dostluq, qardaşlıq qurultayları» ilə yanaşı
TRASEKA proqramı çərçivəsində genişlənən inteqrasiya proseslərində də özünü
göstərmişdir. "İpək yolu" çərçivəsində əməkdaşlıq türk dövlətlərinin iqtisadi, siyasi və
mənəvi birliyinin möhkəmləndirilməsinə səbəb olmuşdur. Bu baxımdan türkdilli
ölkələrin dövlət başçılarının sammitləri, xüsusilə 1998-ci il iyul ayının 9-da Qazaxıstanın
Astana şəhərində və 2000-ci ilin aprelində Bakıda keçirilmiş Türk respublikaları dövlət
başçılarının VI zirvə toplantısı diqqəti cəlb edir. Bu toplantılarda «İpək yolu»nun
əhəmiyyəti xüsusi qeyd edilmiş və göstərilmişdir ki, "İpək yolu" Türk xalqlarının ticarətiqtisadi, mədəni-humanitar və siyasi-diplomatik baxımdan birləşdirir".Türkdilli ölkələrlə
TRASEKA proqramı çərçivəsində genişlənən iqtisadi əlaqələri bu proqrama qoşulmuş
türkdilli ölkələrlə aparılan iqtisadi əlaqələrin dinamikası da sübut edir.(İsakov,
07.04.2013)
Avropa-Qafqaz-Asiya nəqliyyat dəhlizinin əsas məqsədi hazırda mövcud olan
yollarla yanaşı, Avropadan Qara dənizə və Qafqaz vasitəsilə Mərkəzi Asiyaya gedən ən
sürətli və ucuz ikitərəfli yol yaratmaqdır.( Heydər Əliyev., 2013 s.419).
Layihənin əsas məqsədləri: Aralıq dənizi-Qara dəniz-Xəzər dənizi regionunda
ticarət-iqtisadi əlaqələri və nəqliyyatı inkişaf etdirmək; hərəkətin təhlükəsizliyinin,
yüklərin təhlükəsizliyinin təmini və ətraf mühitin mühafizəsi; nəqliyyat sferasında hüquqi
sistemin və nəqliyyat siyasətinin qarmonlaşdırılması; səyyar tərkibin birgə istismarı,
avtonəqliyyat bazarının proporsional bölünməsi və gömrük qaydalarının unisifikasiyası
və sadələşdirilməsi və s.(Свободная Грузия.09.09.1998).
Müstəqilliyin ilk illərində yaranmış ağır sosial-iqtisadi vəziyyət, nəqliyyat-iqtisadi
blokadanın davam etməsi, keçmiş təsərrüfat əlaqələrinin qırılması, Avropa və Dünya
bazarına çıxışın olmaması Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyi üçün ciddi
təhlükə yaradırdı. Belə bir şəraitdə Avropa Komissiyasının müstəqillik əldə etmiş ölkələr
üçün hazırladığı TRASEKA layihəsi və ölkə rəhbərliyinin bu layihəni qətiyyətlə
dəstəkləməsi, dövlətçiliyimizin qorunması və onun iqtisadi və siyasi cəhətdən
möhkəmləndirilməsi üçün geniş imkanlar açdı.
TRASEKA çərçivəsində Avropa Komissiyası nəqliyyat infrastrukturu və ticarətin
təşviqi ilə əlaqədar 65-dən çox layihəni maliyyələşdirmişdir. Proqram regionda donor
təşkilatlar və özəl sərmayəçilərin fəaliyyətinin təşviq edilməsində mühüm rol oynamışdır.
Avropa Komissiyası TRASEKA-nın institusional strukturlarını dəstəkləmişdir. Hazırda
Hökumətlərarası Komissiya «Ticarətin təşviqi və institusional dəstək» layihəsini 85%
maliyyələşdirir, qalan 15% vəsait isə ölkələr tərəfindən ödənilir. Belə bir cəhəti də qeyd
etmək lazımdır ki, əgər 1993-1995-ci illərdə həyata keçirilən layihələr başlıca olaraq Qara
dəniz və Xəzər dənizi regionlarında əlaqələrin möhkəmlənməsinə yönəlmiş və regional
xarakter daşıyırdısa, 1998-ci ildə Beynəlxalq Bakı konfransmda “Çoxtərəfli Əsas
Sazişin” imzalanması ilə TRASEKA proqramı Avrasiya ölkələri arasında nəqliyyat
sahəsində çoxtə- rəfli əməkdaşlığa çevrilmişdir.
Sözsüz ki, TRASEKA layihəsinin reallaşması regionda yük dövriyyəsinin
artmasına, yüklərinin daşınmasında sürətin artmasına, yük daşınmaların effektivliyinin
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yüksəlməsinə gətirə bilər. Layihənin iştirakçı ölkələri öz iqtisadi artımlarına səbəb olacaq
nəqliyyat sistemini yenidənqurma və modernləşdirmə kimi yeni imkanlar əldə edirlər.
Belə layihələrin vacib nəticələrindən biri də odur ki, Cənubi Qafqaz ölkələri xarici
investisiya üçün daha cəlbedici olacaqlar və bu iqtisadiyyatın vacib sahələri olan sənaye
istehsalı, ticarət, yaşayış evlərinin tikintisi və s. inkişafına da səbəb olur. Belə ki, 19952000-ci illərdə respublika ərazisindən tranzit yük daşımaları 15 dəfə artaraq 355 min
tondan 5,2 milyon tona çatmışdır. Statistik məlumatlara əsasən 1998-ci illə müqayisədə
1999-cu ildə yük daşımaları 800 min ton artaraq 5 milyon tona çatmışdır. Başqa sözlə,
1999-cu ildə əvvəlki ilə nisbətən yük daşımaları 37,2%, yük dövriyyəsi 39,5%, müvafiq
olaraq sərnişin daşımaları 10,45%, şərnişin dövriyyəsi isə 17,03% artmış və bunun
müqabilində yükdaşımalardan 169 milyon manat, sərnişindaşımalardan isə 7,9 milyon
manat çox gəlir əldə edilmişdir (Nəqliyyat hüququ jurnalı)
TRASEKA proqramının əsas məqsədi aşağıdakılar elan edildi:
- Müstəqillik əldə etmiş ölkələrin Avropa və Dünya bazarına alternativ nəqliyyat
marşrutu ilə çıxışını təmin etməklə onlara iqtisadi və siyasi yardım göstərmək;
- TRASEKA proqramı iştirakçısı olan ölkələr arasında regional əməkdaşlığın
genişlənməsinə kömək göstərmək;
- TRASEKA layihələrinin reallaşdırılması işinə maksimum dərəcədə beynəlxaq
maliyyə qurumlarının - Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankının, Dünya Bankının cəlb
edilməsinə nail olmaq;
- «Avropa-Qafqaz-Asiya» nəqliyyat dəhlizinin Transavropa şəbəkəsi ilə
inteqrasiysına kömək etmək.
Nəticə
Ümumiyyətlə, ölkələr arasında əlaqələrin məzmunu zaman-zaman yeni keyfiyyət
dəyişikliklərinə məruz qalsa da, ticari və iqtisadi dəhlizlərin əhəmiyyəti öz aktuallığını
daim qoruyub saxlayır. Hazırda dünyanın hər yerində istər sərnişin, istər beynəlxalq
yükdaşımalar sahəsində ciddi rəqabətin olması təsadüfi sayılmamalıdır.
TRASEKA proqramının məqsədlərindən biri hazırda mövcud olan yollarla yanaşı,
Avropadan Qara dəniz və Qafqaz vasitəsilə Mərkəzi Asiayaya gedən ən sürətli və ucuz
ikitərəfli yol yaratmaqdır. “Böyük İpək Yolu”nun dirçəldirilməsi proqramı olan AvropaQafqaz-Asiya nəqliyyat dəhlizi təkcə Azərbaycanın deyil, türk ərazilərindən keçdiyinə
görə, bütün türk dünyasının dirçəlişində, onun mənəvi oyanışında misilsiz rol
oynayacaqdır.
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TÜRKMEN ATASÖZLERİNDE KADIN
Yrd. Doç. Dr. Gürcü Selcan SAĞLIK ŞAHİN*
Özet: Atasözleri, toplumların geleneklerini, göreneklerini, hayata bakış açılarını ve tecrübelerini, kalıplaşmış bir şekilde, kuşaktan kuşağa sözlü olarak aktaran anonim ürünlerdir.
Atasözlerinde sosyal hayatın hemen her alanı ile ilgili tecrübe ve değerlendirmeler yer alır.
Sosyal hayatta karşılaşılan problemlerin çözümlerine yönelik zengin bir tecrübe birikimi
içerirler. Kadınla ilgili Türkmen atasözleri, kadına verilen değeri ve onunla ilgili inanç, gelenek ve görenekleri aktarması bakımından öneme sahiptir. Türkmenlerde kadın anne, kaynana, kız, gelin, kuma, dul kadın, yaşlı kadın ve iffetsiz kadın gibi sosyal hayatın içerisinde
yer edindiği bütün rollerle atasözlerinde de yer almıştır. Bu çalışmada kadının Türkmen
toplumunda özellikle anne ve eş olarak üstlendiği rollerin işlendiği atasözleri ele alınmıştır.
Anahtar Sözcükler: Atasözleri, Türkmen toplumu, kadın.
The Woman in the Turkmen Proverbs
Abstract: Proverbs are communal products which orally carries the societies’ traditions
and customs, life views and experiences in certain patterns. Proverbs contain rich experiences in dealing with problems encountered in social life. Turkmen proverbs on women are
important in the sense that they convey the value attributed to women and the beliefs, traditions, and customs concerning women. In Turkmen proverbs the women are mentioned
according to the roles they take within the social life; such as mother, mother-in-law, girl,
bride, mistress, old women, and woman of low virtue. In this study, the proverbs especially
espousing the the mother and wife roles played by the women in the Turkmen society are
investigated.
Keywords: Proverbs, Turkmen society, woman.

Giriş
Atasözleri yazılı tarihten çok önce ortaya çıkmış ve yüzyıllar boyunca temelde
sözlü gelenekle devam etmişlerdir (Schipper 2010: 26). Atasözleri bugüne kadar birçok
biçimde tanımlanmıştır. Atasözü tanımlamaları genellikle onların dört özelliği üzerinde
durur: 1) az ve öz sanatsal biçimlerinin olması, 2) toplum içinde değerlendirici ve tutucu
işlevlerinin olması, 3) otorite olarak geçerli kabul edilmeleri, 4) kökenlerinin anonim olması (Schipper 2010: 26). Schipper’a göre atasözlerinin bütünüyle tatmin edici bir tanımı
yoktur, fakat kendisi atasözlerini “kabul edilmiş bir hakikati ya da gönüllerde yer etmiş
bir inancı zekice somutlaştıran kısa, özlü söz” olarak tanımlar (Schipper 2010: 26).
Erman Artun’a göre atasözleri bir ulusun değer yargılarını anlatan özlü sözlerdir.
Yüzyıllar boyu edinilen yaşam deneyimlerini içerirler ve ait oldukları ulusun düşünce,
gözlem, eleştiri ve yargılarını dile getirirler (Artun 2014: 142). Atasözleri, bir toplumun
yazılmamış kurallarının özlü ve kısa ifadesidir. Sosyal olayların nedenlerini deneyime ve
gözleme dayanarak yansız, objektif bildirirler (Artun 2014: 143). Atasözleri veciz ve hatırda kalacak ifade tarzlarıyla, toplumların hayatı görme biçimlerini meydana çıkartırlar
(Schipper 2010: 23). Çağlar değişse de atasözleri, söylendikleri çağdan çok sonra bile
değerlerini ve doğruluklarını korurlar.
1.
Türkmen Atasözlerinde Kadın:
Türkmen Türklerinin yüzyıllar içindeki deneyimlerine dayanan Türkmen atasözleri Türkmen töresini, inançlarını, gelenek ve göreneklerini en iyi ve net ifade eden özlü
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sözlerdir. Bu atasözleri içerisinde kadın ile ilgili olanlar azımsanmayacak sayıdadır. Esasen Schipper’ın dediği gibi “kadınlar hakkındaki atasözleri aynı zamanda erkekleri de
anlatır” (2010: 16); bu sebeple bu tip çalışmalar hepimiz hakkındadır.
“Kadınla İlgili Türkmen Atasözü ve Deyimleri” 2007 yılında öncelikle Nesrin Sis
tarafından ele alınmışlardır. Sis, temel kaynak olarak 1983 yılında Aşgabat’ta basılan, K.
Berkeliyev tarafından hazırlanan ve redaktörlüğü B. Mämmetyazov ile N. Esenmıradov
tarafından yapılan Türkmen Nakılları ve Atalarsözi adlı eseri taradığını belirtmiş ve adı
geçen makalesinde 146 atasözünü liste halinde sıralamıştır (2007: 164-171). Bu çalışmada ise Berkeliyev’in hazırladığı Türkmen Nakılları ve Atalarsözi (1983) eserinin yanı
sıra, Türkmen Halk Nakılları (2005), Garagalpakistan Türkmenlerinin Nakılları (1968)
ve Stavropol Türkmenlerinin Nakılları (1982) adlı eserlerden kadın ile ilgili olarak tespit
edilmiş 300 kadar atasözünden yalnızca 70 kadarı irdelenebilmiştir.
Türkmen atasözlerinde kadın öncelikle kız, sonrasında gelin, daha sonra anne,
kaynana ve hayatın karşısına çıkardığı daha nice sosyal rolde karşımıza çıkar. Türkmenlerde kadının en kıymetlisi şüphesiz anne olanı, çocuk sahibi olabileni, doğuranıdır.
Dünya üzerindeki pek çok medeniyette olduğu gibi Türkmenlerde de anne olan kadın çok
kıymetli bir varlık ve anne sütü de çok değerli bir nimettir (Sağlık Şahin 2016: 646).
Doğurabilme yetisiyle kadın Türkmenlerde kutsal görülmüş ve Zenan öyün Hudayıdır!
“Kadın evin Tanrı’sıdır” (THN, 103) ve Zenan-mähek daşıdır! “Kadın mihenk taşıdır”
(THN, 103) diyen atasözleri var olmuştur.
Türkmenler Ene-käbe, ata-kıbla “Ana-Kâbe, ata-kıble” (THN, 268) diyerek anne
ve babaya verdikleri önemi ifade ederler. Anne ve babanın her ikisinin de son derece
kıymetli olduğunu gösteren, onlardan nelerin kazanıldığını dile getiren Türkmen atasözleri mevcuttur:
(1) Adam atasınıñ bilinden, enesiniñ bolsa yüreginden önyändir. “İnsan babasının belinden, anasının ise yüreğinden doğar” (THN, 10).
(2) Adama atadan gılık-häsiyet, eneden bolsa zehin geşyändir. “İnsana babadan
kılık-karakter, anadan ise zihin geçer” (THN, 11).
(3) Adamıñ ganı atadandır, süññi bolsa enedendir. “İnsanın kanı babadandır,
kemiği ise annedendir” (THN, 12).
(4) Altı aga birigip ata bolmaz, yedi yeññe birleşip anne “Altı abi birleşip baba
olmaz, yedi yenge birleşip anne” (TNA, 39).
Buna karşın ailede annenin ve anne sevgisinin babaya göre daha baskın çıktığı
hissini uyandıran atasözleri de bulunmaktadır:
(5) Adamıñ ilkinci vatanı-da enedir “İnsanın ilk vatanı annedir” (THN, 12).
(6) Alla yaradandır- yaradıcıdır. Ene bolsa döredicidir “Allah yaratandır-yaratıcıdır. Anne ise türeticidir” (THN, 16).
(7) Atasız toyda yetim, enesiz günde yetim (TNA, 44); Anasız oglan günde yetim,
atasız oglan toyda yetim “Babasız oğlan bayramda yetim, Anasız her gün
yetim.” (STN, 32).
(8) Atası bolmadık bir gün aglar, enesi bolmadık her gün aglar “Babası olmayan
bir gün ağlar, annesi olmayan her gün ağlar” (TNA, 44).
(9) Ene eli-em, dili-melhem. “Ana eli ilaç, dili merhem” (THN, 268).
(10) Ene hakı ̶ Tañrınıñ hakıdır. “Ana hakkı Tanrı’nın hakkıdır” (THN, 39).
(11) Äjeliniñ reñki baglardakı güle meñzär, ejesiziñ reñki ocakdakı küle meñzär.
“Annesi olanın rengi bağlardaki güle benzer, annesi olmayanın rengi ocaktaki küle benzer.” (TNA, 190).
Bilindiği gibi kız evlat babaya, erkek evlat ise anneye daha düşkün olur. Analar ve
oğulların özellikle birbirlerine bağlı olduklarına inanılır (Schipper 2010: 164):
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(12) Gapaksız gazan gaynamaz, enesiz oglan oynamaz. (THN, 286); Äjesiz oglan
oynamaz, Gapaksyz gazan gaynamaz. (GTN, 86) “Anasız oğlan oynamaz,
kapaksız kazan kaynamaz.”
Bazı atasözleri toplumsal rolleri oldukça açık bir dille ifade eder:
(13) Atasızlık-garnıñ açlıgıdır. Enesizlik-mähir yetmezçiligidir. “Babasızlık karın
açlığıdır. Annesizlik sevgi yetersizliğidir.” (THN, 21).
Buna göre babanın görevi evin geçimini sağlamak, annenin rolü çoluğuna-çocuğuna sevgisini vermektir. Anneler çocuklarının tüm zahmetini çekerler ve çocuklara bakmak annenin hayatının kalbiymiş gibi gösterilir (Schipper 2010: 169):
(14) Ananıñ gövni balada, balanıñ gövni dalada. 1 “Ananın gönlü çocukta, çocuğun gönlü kırda” (STN, 31).
Bazen annelerin de kötü huyları olabilir:
(15) Eneniñ mährem zor, gaharam “Annenin aşırı sevgisi de kötü, siniri de”
(THN, 268).
(16) Enemiñ äri bar, menden ne habarı bar “Annemin kocası var, benden ne haberi var” (THN, 269).
Anne ile ilgili olarak Türkmen Türkçesinde, Türkiye Türkçesindekiler ile birebir
ortak atasözlerimiz mevcuttur:
(17) Änesin gör, gızını al, gırasın gör, bizini al. (TNA,194); krş. TTü. Anasına
bak, kızını al; kenarını bak, bezini al (Aksoy 1988: 147).
(18) Aglasa enem ağlar, galanı yalan ağlar (THN, 13); krş. TTü. Ağlarsa anam
ağlar, kalanı yalan ağlar (Aksoy 1988: 122).
Aynı durum kızlar ile ilgili atasözlerinde de geçerlidir:
(19) Gız kapısı-şa gapısı; Müñi geler, biri äkider “Kız kapısı şah kapısı; bin kişi
gelir biri götürür.” (THN, 354; TNA, 92); krş. TTü. Bir kızı bin kişi ister, bir
kişi alır (Aksoy 1988: 197).
(20) Gız öyi ̶ wezir öyi. “Kız evi, vezir evi.” (THN, 356); krş. TTü. Kız evi, naz
evi (Aksoy 1988: 362).
(21) Gıza erk berilse, ya davulça barar ya surnayça. “Kızı özgür bırakırsan ya
davulcuya ya zurnacıya (varır)” (THN, 357); krş. TTü. Kızı gönlüne bırakırsan ya davulcuya varır, ya zurnacıya (Aksoy 1988: 362).
(22) Gızım saña aydayın, gelnim sen düşün. (THN, 360); TTü. Kızım sana söylüyorum, gelinim sen anla (Yurtbaşı 1994: 119).
Türkiye Türklerindeki geleneksel düşüncede olduğu gibi Türkmenlerde de kız, ailede misafir gibi görülür:
(23) Gız bir güldür-yetişer, göçer gider. “Kız bir güldür yetişir, göçüp gider.”
(THN, 354).
Gelinlerle ilgili atasözlerinde de önemli mesajların verildiği görülür:
(24) Gelin agzını yaşar, sesi sekiz öyden aşar. “Gelin ağzını gizler ama sesi sekiz
evden duyulur.” (THN, 301) atasözü aynı zamanda Türkmenlerde yaşayan
bir geleneğe de ışık tutar. Türkmenlerde nikâhın ertesi günü gelin kocası tarafı akrabaları ile selamlaşır, fakat konuşmaz. Sadece başını eğerek selam
verir. Yine yeni evli gelin bir ay veya kırk gün kadar pek fazla konuşmaz
(Sağlık 2006: 80). Bu süre zarfında ağzını yaşmağı ile örter.
(25) Gelin alsañ, güyjy üçin, sığır alsañ, süydi üçin. “Gelin alsan gücü için, Sığır
alsan sütü için (al)” (STN, 55).

1

Meydan, düzlük.
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(26) Gelin düşse ırakdan-gatnaşugu düz bolar, Gelin düşse yakından- gatbar gatbar söz geler. “Gelin gelse uzaktan ilişkisi düzgün olur. Gelin gelse yakından kat kat söz gelir.” (THN, 301) atasözü de bizlere Türkiye Türkçesindeki “Akraba ile ye iç, alışveriş etme” atasözünü hatırlatır.
Bazı atasözlerinde evlenen ve evlenmeyen kadına ve hatta erkeğe toplumun bakış
açısı yansıtılır:
(27) Ӓr alanı il alar, är almadığı sil “Evleneni il alır, evlenmeyeni sel” (THN,
278).
(28) Erkek-ayalı bilen erkekdir. “Erkek, kadını ile erkektir.” (THN, 40).
Kadının ve erkeğin toplum içindeki yerleri ve görevleri de atasözlerinde açıkça
ifade edilir:
(29) Ӓr toplar-ayal saklar “Erkek toplar, kadın saklar” (THN, 281).
(30) Ayal nä bilsin-dagda borandır, öyde oturıp, hökmürowandır. “Kadın ne bilsin dağda kar fırtınası, evde oturup hüküm sürer.” (THN,170).
(31) Ayal äri üçin yaşar, är il üçin yaşar. “Kadın kocası için yaşar, erkek devleti
için yaşar.” (THN, 21).
(32) Ayalıñ tagtam, bagtam-ojak başında. “Kadının tahtı da bahtı da ocağıdır.”
(THN,171).
(33) Ayal giden öyden dövlet gider, erkek giden öyden tug gider. “Kadın giden
evden devlet gider, erkek giden evden tuğ gider.” (THN, 21).
(34) Ayal-öyüñ şasıdır, hojalıgıñ eyesidir. “Kadın evin sultanıdır, (ev) ekonomi(si)nin sahibidir.” (THN, 22).
Kadın ile ilgili atasözlerinin çoğunda erkeklere tavsiyelerde bulunulur. Nasıl bir
kadın seçmesi gerektiği, iyi bir eşte bulunacak meziyetler dile getirilir. İyi ve kötü kadın
tiplerine dikkat çekilir:
(35) Ӓriñ ärligini bilmedik, Tañrınıñ birligini bilmez. “Kocanın kocalığını bilmeyen, Tanrı’nın birliğini (de) bilmez” (THN, 282).
(36) At alsan, yorga bilen yöriş al, ayal alsan, akyl bilen huş al. “At alsan rahvan
ile çevik al, kadın alsan akıl ile huş” (TNA, 43).
(37) At arrıklıkda, gız garıplıkda. (TNA, 43; THN,152) “At zayıflıkta, kız gariplikte (belli olur.)
(38) Atıñ yaman bolsa satıp gurtularsıñ. Ayalıñ yaman bolsa niçik gurtularsın.
(TNA, 47) “Atın kötü ise satıp kurtulursun, Kadının kötü ise nasıl kurtulursun?”
(39) Ayalı- başdan, çaganı-yaşdan. (THN, 22) “Kadını baştan, çocuğu yaştan
eğit.”
(40) Ayalıñ yaman bolsa, yurt parahatçılıgından ne peyda? (TNA, 50) “Kadının
kötü ise, yurt rahatlığından ne fayda.”
(41) Ayalıñ yamanından ajdarha gaçar. (THN,171) “Kadının kötüsünden ejderha (bile) kaçar.”
(42) Ayalıñ yıkan öyüni Tañrı hem düzedip bilmez. (THN, 22) “Kadının yıktığı
yuvayı Tanrı bile düzeltemez.”
(43) Äklenebilmeseñ, ayal al. (TNA,191) “Geçinemiyorsan kadın al.”
(44) Äri er edyänem-ayal, äri gara yer edyänem-ayal. (THN, 42) “Erkeği adam
eden de kadın, erkeği kara yer eden de kadın.”
(45) Ärkegiñ höwri - ayalı. (TNA,194) “Erkeğin dostu kadını.”
(46) Ayal alsañ baş al,baş tapmasañ-yaş al. (GTN, 21) “Kadın alırsan olgun al,
olgun bulamazsan genç al.”
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(47) Ayal bar-ezyet, ayal bar-lezzet. (THN,170) “Kadın var eziyet, kadın var lezzet.”
(48) Ayal bar-öy diker, ayal bar-öy yıkar. (THN,170) “Kadın var ev yapar, kadın
var ev yıkar.”
(49) Yagşı ayal yok zadıñı bar eylär, yaman ayal giñ cahanı dar eylär. (THN,549)
“ İyi kadın yoğu var eder, kötü kadın koca dünyayı dar eder.”
(50) Yagşı ayal arpa ununı aş eder, yaman ayal bugday ununı daş eder.
(THN,548) “Becerikli kadın arpa ununu aş eder, kötü kadın buğday ununu
taş eder.”; krş. TTü. Kadının iyisi arpadan aş yapar, kötüsü buğdaydan termaş2 yapar (Yurtbaşı 1994: 173).
Az da olsa kadınlara tavsiyede bulunan atasözleri de mevcuttur:
(51) Ӓri är bolanıñ ayalı şir bolar, äri är bolmadıgın ayalı gara yer bolar (THN,
282) “Eri yiğit olanın kadını aslan olur, eri yiğit olmayanın kadını kara yer
olur” atasözünde kadına evlenecekse yiğit bir er bulması tavsiye edilir.
Kadınla erkeğin iyisini kötüsünü mukayese eden atasözleri mevcuttur:
(52) Ӓr akmagı, toy bozar, ayal akmagı-öy “Erkeğin ahmağı düğünü bozar, kadının ahmağı evi” (THN, 278).
(53) Ӓr adını hatın çıkarar, hatın adını-odun “Erkeğin adını hatun çıkarır, hatunun adını odun” (THN, 278).
(54) Ӓr garrasa erkden galar, ayal garrasa-görkden “Erkek yaşlansa gücü gider,
kadın yaşlansa güzelliği” (THN, 279).
(55) Ӓr geñeşi gursagında garrar, gırnak geñeşi-yanında (THN, 280).
(56) Ӓr gezse rızkı açılar, ayal gezse-aybı “Erkek gezse rızkı açılır, kadın gezse
ayıbı” (THN, 280).
(57) Ӓr yagşısı ile geñeşer, ayal yagşısı-äre “Erkeğin iyisi devlete danışır, kadının
iyisi erkeğine” (THN, 281).
(58) Ayal gezse gep getir, erkek gezse-nep. (THN,170) “Kadın gezerse söz getirir,
erkek gezerse fayda (getirir).”
İyi ve kötü kadını doğrudan mukayese eden atasözleri de mevcuttur:
(59) Yagşı ayal öy bossanı, yaman ayal-zemistanı. 3 “İyi kadın evin neşesi, kötü
kadın evin huzursuzluğu” (THN, 548).
(60) Yagşı ayal işli bolar, yaman ayal-dişli. “İyi kadın işli olur, kötü kadın dişli”
(THN,548)
(61) Yagşı heley, yahşı at gülmezden öñ güldürer. Yaman heley, yaman atölmezden öñ öldürer. “İyi kadın, iyi at gülmeden önce güldürür. Kötü kadın, kötü at ölmeden önce öldürür.” (STN, 36).
(62) Yagşı ayal öy işini gül eder, yaman ayal gazananıñ kül eder. “Becerikli kadın ev işini gül eder, beceriksiz kadın kazandığını kül eder.” (THN, 548)
(63) Yaman bolsa hatınıñ, bar akılıñ çaşırar, yagşı bolsa hatınıñ, akılıña akıl
goşar. “Karın kötü olursa, var olan aklını kaçırtır, Karın iyi olursa, aklına
akıl katar.” (THN, 570).
Yine bazı atasözlerinde kadının kötü huylarına ve noksanlıklarına dikkat çekilir.
Bunlara göre ağlamasından, çok konuşmasından, çocuk doğuramamasından dem vurulur:
(64) Ayalıñ soñkı hilesi-aglamak “Kadının son hilesi ağlamak” (THN,171).
(65) Çagalı ayal-gül, çagasız ayal- dul “Çocuklu kadın gül, çocuksuz kadın dul”
(THN, 220).
2
3

Biçimsiz şey ya da nesne.
Kış mevsimi.
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(66) Ӓr görde sınlı, ayal-törde “Erkek mezarda gömülü, kadın başköşede” (THN,
281).
(67) Äşek müneniñ ayagı dınmaz, iki ayallıñ ̶ gulagı “Eşeğe binenin ayağı rahat
etmez, iki karılının kulağı” (TNA,196).
Hazar ötesi Türkmenlerinde ve Stavropol Türkmenlerinde ortak bir atasözünde
kadın yularsız ata benzetilir ve her kadını zapt edecek bir erkek gerektiği ifade edilmek
istenir:
(68) Ӓrsiz ayal-uyansız at (THN, 283); Ärsiz hatyn-yüwensiz at (STN, 113) “Erkeksiz kadın, yularsız at”.
(69) Ӓrim är bolsun, ädigi bile depsin “Erkeğim erkek olsun (da), (isterse) çizmesi
ile tepsin” (THN, 282) atasözünde de ne olursa ve nasıl olursa olsun başında
bir erkeğinin bulunması kadına telkin edilir.
Herkesin bildiği, yazılı olmayan kural da bir Türkmen atasözünde tekrarlanır:
“KARI-KOCA ARASINA GİRİLMEZ”.
(70) Ӓr-ayal uruşar, akmak arasına düşer “Karı-koca kavga eder, ahmak arasına
düşer” (THN, 278).
(71) Ӓr-ayalıñ uruşı-yaz gününiñ yağışı (THN, 278); Yaz güniniñ yağşı- är-heleyiñ urşı (TNA, 205) “Karı-koca kavgası, yaz yağmuru gibidir”.
Sonuç
Türkmen Türkçesinde kadın ile ilgili asıl duygu ve düşünceleri ifade eden atasözleri, eş statüsündeki kadın ile ilgili olanlardır. Bunlarda hangi tür kadınla evlenilmesi gerektiği, evlendikten sonra çocuğu olan ve olmayan kadına toplumun bakış açısı, kadının
ve erkeğin toplum ve ailedeki yerleri ve görevlerini görmek mümkündür.
Bilindiği üzere atasözleri çoğu zaman gerçek anlamları yerine mecazlı bir anlam
kazanarak, halka mal olmuş kalıplaşmış anlatımlardır (Artun 2014: 142). Türkmen atasözlerinde de pek çok değer mecazlar ile anlatılmaktadır. Bu atasözlerinden yola çıkarak,
Türkmen toplumunda kadın ile ilgili şu kavramsal metafor 4 kurulabilir: ÇOK GEZEN,
ÇOK KONUŞAN KADIN KÖTÜDÜR.
Türkmenlerin atasözlerinde kadın: anne, kaynana, kız, evlenmeyen kız, gelin,
kuma, dul kadın, yaşlı kadın ve iffetsiz kadın gibi sosyal hayatın içerisinde yer edindiği
bütün konumlarıyla atasözlerinde yer almıştır. Türkmen Türklerinde anneye verilen değer
atasözlerine yansımıştır. Atasözlerinde, kadının ev içinde ve aile bireylerine karşı görevlerini tam yapması, eşinin toplumdaki itibarına katkıda bulunması, itaatkâr, becerikli ve
güler yüzlü olması, iyi kadınlığın ölçütleri olarak verilmiştir. Buna karşılık kötü kadının
gezmeye, eğlenceye düşkün olacağı, çok konuşacağı belirtilmiş ve kocasını mutsuz ederek, toplumdaki itibarını kaybettireceği vurgulanmıştır. Atasözlerinde kadınla ilgili bu
duygu ve düşünceler aktarılırken kullanılan söz varlığı ise şu şekilde sıralanabilir: Ayal,
baldız, dayza, dul, ece, elti, ene, garı, mama, gayınäne, gelin, gız, gızlarbegi, gız, uya,
güñ, hatın, heley, kempir, yeññe5 (Sis 2007: 171).
Oğuz edebiyatı tarihinde kadın ilk olarak Dede Korkut destanlarında sınıflandırılmıştır. Türk kadını üzerine çalışma yapanlar destan metninin giriş kısmında yer alan bu
sınıflandırmaya (bkz. Ergin 1997-I: 76-77) vâkıftırlar. Buna göre kadınlar dörde ayrılır:
Kavramsal metafor kavramı en iyi örnek verilerek açıklanabilir. Türkiye Türkçesinde sıkça kullandığımız “vakit nakittir” atasözü bir kavramsal metafora verilebilecek en iyi örnektir. Kavramsal
metafor kavramı hakkında daha detaylı bilgi için bkz. George Lakoff-Mark Johnson (2005) Metaforlar, İstanbul: Paradigma Yayınları.
5 Bu çalışmada ele alınan atasözleri sınırlı sayıda olduğundan, kadın ile ilgili sıralanan söz varlığının tamamı buradaki örneklerde yer almamaktadır.
4
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1) Soyu-sopu solduran, 2) Evi-barkı dolduran, 3) Evin dayanağı-direği, 4) Bayağı kadın.
Türkmen atasözleri üzerine yapılan bu sınırlı çalışmada dahi, Dede Korkut destanlarının
yazıya geçirilişinden bu yana kadına ait görüş ve düşüncelerin pek fazla değişmediği görülebilir.
KISALTMALAR
TNA: Türkmen Nakılları ve Atalar Sözi.
THN: Türkmen Halk Nakılları.
GTN: Garagalpagıstan Türkmenlerinin Nakılları.
STN: Stavropol Türkmenlerinin Nakılları.
Diğer kısaltmalar
Bkz. Bakınız.
Krş. Karşılaştırınız.
TTü. Türkiye Türkçesi.
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SÜREKLİ YENİLİK FAALİYETLERİNDE İÇ ÇEVRE FAKTÖRLERİNİN
ÖNEMİ
Y. Müh. Tarkan TUNÇ

Prof. Dr. Hasan BÜLBÜL
Özet: Yenilik, rekabetçi ortamlarda değişimin ve gelişmenin öncüsü, yarışta önlerde olabilmenin temel şartlarından birisidir. İşletme faaliyetlerinde tek düzeliği ve durağanlığı
önlemek suretiyle yapıya dinamizm kazandıran faaliyetler bütünüdür. Ürün, süreç, organizasyon yapısı ve pazar koşullarının değiştirilmesini ve geliştirilmesini ifade eder. Bu çalışma, işletme iç çevre faktörlerinin sürekli yenilik faaliyetleri açısından önemini teorik
olarak incelemektedir. Sürekli yenilik faaliyetleriyle sürekli yeni değer kümeleri oluşturmak ve bunlarla rakiplere karşı rekabet avantajı sağlamaya çalışmak gerekir. Temel yenilik belirleyicileri olarak çalışmada; entelektüel sermaye, organizasyon yapısı, kurum kültürü, yönetim desteği ve liderlik, iç girişimcilik ve iletişim faktörleri incelenmektedir.
Anahtar Kelimeler: Yenilik, Sürekli Yenilik, İç Çevre Faktörleri
Importance of Internal Environmental Factors in Continuous Innovation
Abstract: Innovation is the leading factor for change, improvement and competitive advantage. It is the branch of activities improving the dynamism of organization by preventing uniformity and stability. It refers to the change and improvement of product, process,
organization and market conditions. This article addresses the importance of internal environmental factors for continuous innovation. Continuous innovation intends to establish
new value sets and to gain competitive advantage with these values. In this article, intellectual capital, organizational structure, corporation culture, management support and
leadership, intrapreneurship and communication factors are investigated for basic innovation determinants.
Keywords: Innovation, Continuous Innovation, Internal Environmental Factors

Giriş
Tüketicilerin bilinçlenmesi talep çeşitliliğinin artmasına ve tatmin seviyesinin
yükselmesine neden olurken, ihtiyaçların istenilen düzeyde karşılanması ve müşteri
memnuniyetinin sağlanması her geçen gün daha da zorlaşmaktadır. Bu durum işletmeler
üzerinde büyük bir baskıya neden olmakta, bir yandan maliyet ve giderlerini azaltmaya
çalışırlarken diğer yandan kalite ve verimliliklerini artırarak bu zorlukların üstesinden
gelmeye çalışmaktadırlar. Bu zorlayıcı şartlar altında işletmelerin başarısı, sürekli olarak yeni rekabet üstünlüğü alanlarının aranmasına, sahip olunan üstünlüklerin de sürekli
şekilde korunmaya çalışılmasına bağlıdır (Porter, 1990).
Yoğun rekabet şartlarıyla baş edebilmek ve pazarda iyi bir yer edinebilmek için
neler yapılması gerektiği ve bunun nasıl bir organizasyon yapısını gerektirdiği konusunda tüm işletmeler için geçerli ortak bir reçete yoktur (Tang, 1998). Rekabet, herkesin
daha fazla kazanç sağlamak için mücadele ettiği ancak, bir tarafın kazanırken diğer
tarafın kaybettiği, sıfır toplamlı bir oyundur (Seelig, 2013). Yenilik, bu yoğun rekabet
ortamında işletmelere önemli bir manevra alanı açmakta ve değer yaratan faaliyetlerin
başında gelmektedir (Porter, 1990).
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Yenilik; üretim, pazarlama, yönetim fonksiyonlarının ve diğer tüm işletme süreçlerinin gelişmesinde etkili olan (Malachias vd., 2013), işletmenin her birimine dokunabilen (Steiber, 2014), “değer” yaratmak suretiyle rakiplere karşı rekabet üstünlüğü sağlamaya yardımcı (Habidin vd., 2015) bütünsel (holistic) bir yaklaşımdır. İşletmeleri
aynılaşmaktan koruyan, başarı, yeterlilik ve kapasitelerini artıran, farklılık yaratmalarını, büyümelerini ve kalıcı rekabet üstünlüğü elde etmelerini sağlayan stratejik ve vazgeçilmez çabaların bir bütünüdür (Özmen vd., 2010). Bu yönü itibariyle yenilikçiliği,
geçici bir süreç ya da günü kurtarma çabası olarak görmeyip, süreklilik arzeden bir
yaklaşım ve değer üreten bir yöntem olarak benimsemek gerekir.
Sürekli yenilik (continuous innovation), değer yaratmanın yeni bir şekli ve başarılı örgütlerin yaratıcısıdır (Papatya vd., 2007). Sürekli yenilik; sürekli geliştirme, öğrenme ve yenilik faktörlerinden oluşur (Steiber ve Alange, 2013) ve sürekli geliştirme
faaliyetlerinden başlayıp radikal yeniliklere kadar geniş bir alanda çalışmayı gerektirir
(Magnusson ve Martini., 2008). Bir ürün ne kadar kusursuz olursa olsun zaman yine de
o ürünü eskitecektir. Bu nedenle ürünün iyileştirme ve kademeli yenilik süreçlerine
dâhil edilmesi kaçınılmazdır.
Yenilik süreçlerinde sürekliliği sağlamak, sürdürülebilir rekabet üstünlüğü yaratma konusunda işletmeler için son derece önemlidir. Ancak bunun başarılması da bir o
kadar güçtür. Farklı kültürlerde yapılan araştırmalar, yenilik faaliyetleri ile işletme içi
faktörler arasında pozitif bir ilişkinin bulunduğunu göstermektedir (Zain ve Kassim,
2012; Fabova ve Janakova, 2015; Karabulut, 2015). Bu çalışma, yeniliği sürekli hale
getirmede önemli görülen işletme içi faktörleri incelemektedir.
1. Sürekli Yenilik
Yeniliği, orijinallik (novelty) seviyesine veya yaratılan farklılığın şiddetine göre
kademeli (incremental) ve radikal (radical) olmak üzere ikiye ayırmak mümkündür.
Eğer yenilik, pazar koşulları ve müşteri taleplerine bağlı olarak gelişiyorsa kademeli
yeniliklerden, eğer teknolojik ilerlemelere bağlı olarak gelişiyorsa radikal yeniliklerden
söz etmek mümkün olur (Tohidi ve Jabbari, 2012a). Kademeli yenilikler küçük ama
sürekli iyileştirme adımlarıyla süreçleri geliştirme imkânı sunar. Kademeli yeniliği,
geliştirme ya da iyileştirme faaliyeti olarak tanımlamakta mümkündür (Ulusoy, 2016).
Gelişme için gerekli olan küçük yenilikler, işletmelerin gelişim portföylerinin %8590’lık kısmını oluştururlar (Day, 2007). Windows programının her yeni sürümü bir
kademeli yenilik sayılır. Radikal yenilikler ise rekabetin temelini, yeniliği yaratan kişi
ya da kurum lehine değiştirme potansiyeli taşıyan yeniliklerdir (Luecke, 2011). Devrimci ya da sürekli olmayan yenilik olarak da adlandırılırlar. Elektrikli otomobiller gibi…
Deneysel bulgular bize, büyük ölçekli işletmelerin, özellikle dinamik ve rekabet yoğun
ortamlarda, daha çok radikal yeniliklere gereksinim duyarken, daha yavaş değişim gösteren bir çevrede faaliyet gösteren bir işletmenin sadece kademeli yeniliklerle yaşamını
sürdürmesi mümkün olabilmektedir (Kollmann vd., 2009).
Sürekli yenilik, değer yaratmanın yeni bir şekli ve başarılı örgütlerin yaratıcısıdır
(Papatya vd., 2007). Sürekli yenilik; sürekli geliştirme, öğrenme ve yenilik faktörlerinden oluşur (Steiber ve Alange, 2013) ve sürekli geliştirme faaliyetlerinden başlayıp
radikal yeniliklere kadar geniş bir alanda çalışmayı gerektirir (Magnusson ve Martini,
2008). Bir ürün ne kadar kusursuz olursa olsun zaman yine de o ürünü eskitecektir. Bu
nedenle ürünün iyileştirme ve kademeli yenilik süreçlerine dâhil edilmesi kaçınılmazdır.
Sürekli yenilik operasyonel etkinlik ile stratejik esnekliği birleştirebilme yeteneğini ifade eder. Operasyonel etkinlik; ürün, pazar yaklaşımı, süreç, yetkinlikler, teknoloji, organizasyon ve yönetim sistemine ait olan fonksiyonların ve günümüz müşterilerini
işlev, fiyat, teslim süresi, kalite ve kolay erişim imkânları yönünden tatmin edebilen
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yeteneklerdir. Stratejik esneklik ise aynı fonksiyonları yarının müşterilerini tatmin edecek şekilde geliştirebilme yeteneğidir. Yaşlanan örgütlerin, çalışan davranışından kaynaklanan nedenlerle iş yapış şekilleri daha katı ve daha yerleşiktir. Bu yapı, değiştirilmesi zor ve esnek olmayan bir yapıdır. Sürekli aynı tarzlarda iş yapma isteği böyle bir
duruma yol açar. Bu süreçte, çoğu yazılı olmayan sayısız kural ve kabullenişler geliştirilir. Bu yapı, stratejik esnekliği desteklemeyen bir yapıdır (Hautamaki ve Oksanen,
2016; Boer vd., 2006).
2. Sürekli Yenilikte Etkili İşletme İçi Faktörler
Sürekli yenilik, sebep-sonuç ilişkisi içerisinde (doğrusal) düşünmeyi değil, daha
sistematik bir şekilde düşünmeyi gerektirir. Sürekli yenilik yapma yeteneği, çalışanların
doğasında bulunması gereken duygusal ve zihinsel bir enerjiyi ifade eder ve kuvvetli
bireysel iç motivasyon gerektirir. Yenilikçi işletmeler zaten karmaşayı önleyici, özgür,
esnek, etkili ve sürekli değişimi ve yeniliği destekleyici yapıda olmalıdırlar. İş yapma
yöntemini veya yönetim modelini süreklilik sağlayacak şekilde değiştirebilme yeteneğine sahip ve sürekli yeni ürün çıkartabilme becerisi olan işletmeler ise sürekli yenilikçi
işletmelerdir (Steiber, 2014). Sürekli yenilikçilik, işletmelerin uzun süreli başarıları için
kilit kaynaktır. Bu kapsamda, yenilik yapma cesaretindeki azalma bile işletmeler açısından büyük riskler oluşturabilmektedir (Atalay vd., 2013).
Başarılı ve sürekli yenilikler için iç faktörlerin mi yoksa dış faktörlerin mi daha
etkili olduğu uzunca bir süredir tartışılan bir konudur. Ulusoy vd.’ye göre (2008) işletme, canlı ve yaşayan bir “ekosistemdir”. Sürekli yenilik faaliyetleriyle sürdürülebilir
rekabet alanında avantaj elde etmenin yolu iç ve dış çevre faktörlerinin birlikte değerlendirilmesini gerektirmektedir.
Naktiyok’a göre (2007) yenilik yönelimini belirleyen temel belirleyiciler örgütsel faktörlerdir. İşletme kaynaklarının durumu ve iç faktörlerin yapısı uygulanacak yeniliğin türünü belirlemede etkilidir (Galende ve Fuente, 2003). İç çevre faktörlerinin yenilik süreçleri üzerinde kritik bir rolü bulunmaktadır (Malachias vd., 2013). Yapılan araştırmalardan çıkan ortak görüş, yenilik çalışmalarının hem örgüt üzerinde hem de kişilerin iş tatmini, performans, ürün kalitesi ve bilgi yönetim süreçleri üzerinde pozitif etkisinin olduğu yönündedir (Tohidi ve Jabbari, 2012b).
Tang (1998), bir işletmenin iç çevre faktörlerini; örgüt yapısı, kaynakları, iklimi
ve kültürü olarak tanımlamıştır. Read’e (2000) göre başarılı yeniliklerin altı temel belirleyicisi; yönetim desteği, müşteri/pazar odaklılık, iletişim, insan kaynakları, takım yapısı ve bilgi yönetimidir. Ulusoy’a (2016) göre ise entelektüel sermaye ve kurum kültürü
yenilikçiliği tetikleyen en önemli iki unsur olarak öne çıkmaktadır. Bu kapsamda, yönetimin desteği, nitelikli insan unsuru, strateji ve iletişim unsurları öne çıkartılmıştır.
O’Reilly ve Tushman (2004), başarılı yenilikler için gerekli iç faktörleri; strateji, vizyon, liderlik, iletişim, süreçler, ödül sistemi, yetenekleri tutma, proje yönetimi, bilgi
yayılımı ve problem çözümü olarak belirtmiştir.
Kalay ve Linn (2015), yeniliğin başarısını sahip olunan insan, ekipman, teknoloji, bilgi gibi kaynaklara ve organizasyonun bu kaynakları yönetebilme kabiliyetine dayandığını vurgulamıştır. Naktiyok (2007), yenilik yönelimini etkileyen örgüt içi faktörleri; yönetim desteği, örgütsel yapı, risk alma, katılım ve işbirliği, ödül ve teşvik sistemi
olarak görmektedir. Tozkoparan (2010), yenilik süreçlerinin başarısını etkileyen en
önemli örgütsel unsurları; örgüt kültürü, örgüt yapısı, motivasyon ve ödül sistemi, liderlik ve yöneticilik ile yenilik stratejisi olarak belirtmiştir. Saleh ve Wang’a göre (1993)
örgütsel yenilik; girişimcilik stratejisi, örgüt yapısı ve örgüt ikliminin etkisindedir. Medina vd. göre (2002) yeniliği etkileyen örgütsel özelliklerin; esneklik, iletişim ve bilgi
akışını sağlayan ilişkiler olarak sıralamaktadır. Woszczyna’ya (2015) göre yeniliği 3
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seviyede incelemek mümkündür. Bireysel seviye; kişilik, öğrenme ve üstlenme faktörlerini, grupsal seviye; standartlar, dayanıklılık, bağlılık, farklılık, boyut, liderlik ve iletişim faktörlerini ve sistemsel seviye; örgüt yapısı ve kurum kültürü faktörlerini içermektedir.
Yapılan literatür incelemesine göre, işletme iç çevre faktörleri yenilik belirleyicilerle birlikte değerlendirildiğinde; entellektüel sermaye, organizasyon yapısı, kurum
kültürü, yönetim desteği ve liderlik, iç girişimcilik ve iletişim faktörlerinin etkin faktörler olarak ön plana çıktıkları görülmektedir.
2.1. Entelektüel Sermaye
Entelektüel sermaye; temelinde bilgi olan ve bilginin dokunduğu herşeyi (insanları, organizasyonu ve sosyal ilişkileri) kuşatan, işletme için stratejik değer üretebilen
soyut bir kavramdır (Binda vd., 2014). Stewart’a göre (1997) entelektüel sermaye, bir
işletme için değer yaratabilen tüm olguları kapsamaktadır. Bu olgular; bilgi, teknoloji,
fikri mülkiyet hakları, deneyimler, örgütsel öğrenme ve yetkinlikler, iletişim, müşteri
ilişkileri ve markalar olarak detaylandırılmaktadır.
Hamel ve Prahalad (1996) azalan kaynaklar ve değişen rekabet koşullarının bir
sonucu olarak başarının, örgütsel bilginin oluşturulması ve iletilmesi sayesinde gerçekleşebileceğini vurgulamaktadır. İşletmenin sahip olduğu yeteneklerin temelinde bilginin
bulunduğunu, bu bilginin yetenekleri işletmeye özel kıldığını ve rakipler tarafından
taklit edilmesini zorlaştırdığını belirtmektedir. Temel bir yetenek geliştirmek, örgütün
bilgiyi bulma/oluşturma kabiliyetine bağlıdır. Rekabet üstünlüğü ise; bilgi aktiflerini
yaratabilme, transfer edebilme ve onlardan yararlanabilme yeteneklerine bağlıdır (Bülbül, 2007).
Bilgi, işletmelerin sahip olduğu önemli stratejik kaynaklardan biridir (Donate ve
Guadamillas, 2010). Rekabet avantajı sağlayan nadir bir kaynaktır. Günümüzde bilgi;
sermayeden, emekten ve doğal kaynaklardan daha değerlidir. İşletmede verimlilik artışı
ve başarılı yenilikler ancak bilginin uygulanmasıyla gerçekleştirilebilir (Drucker, 1993).
Entelektüel sermaye ile organizasyonun yenilik kabiliyeti arasında sıkı bir ilişki
vardır (Kalkan vd., 2014). Daha güçlü yetkinlikler geliştirmek, daha güçlü entelektüel
sermaye sayesinde mümkündür. Bu yetkinlikler sayesinde yenilik süreçlerinin performansı da artar. Başka bir ifadeyle, bir işletmenin entelektüel sermaye birikimi, yenilik
faaliyetlerinin seviyesini gösterir. Entelektüel sermayesi daha yüksek olan bir işletmenin
yenilik performansı da daha yüksektir (Binda vd., 2014; Zerenler vd., 2008). Güçlü
entelektüel sermaye, yenilik faaliyetlerinin sürekliliğini sağlayacak yakıt niteliğindedir.
Yeterli bilgi ve tecrübe birikimine sahip çalışanlar, hem sürekli geliştirme faaliyetlerinin
hem de sürekli yenilik faaliyetlerinin en büyük güvencesidir.
2.2. Organizasyon Yapısı
Yenilikçi örgüt organizasyonlarının, mekanik bir yapıda değil daha çok organik
bir yapıda olması gerekir (Naktiyok, 2007). Organik yapı; yenilikçiliği besleyen (Sevinç
ve Ulusoy, 2016), çağın gereklerine uygun, değişim hızı yüksek, bürokrasiden, merkeziyetçilikten ve sıkı denetim mantığından uzak kolektif bir yönetim anlayışını benimseyen, etkili iletişim sağlayabilen, çabuk ve isabetli kararlar alabilen, çalışanlara daha
fazla bağımsızlık alanı tanıyabilen bir yapıdır (Luecke, 2011). Bu kapsamda yenilikçi
organizasyonların; proaktif, risk alan, bağlılık yaratan ve değişimi başlatabilen bir yapıda oldukları söylenebilir (Woszczyna, 2015).
Yatay örgüt yapılanması, dikey örgüt yapılanmasına göre daha esnek, yöneticiye
ulaşması daha kolay, bu nedenle karar alma süreçleri daha kısa ve etkili, daha yenilikçi,
daha az hiyerarşik olması nedeniyle de daha organik bir yapıdır. Bu nedenle, Toyota ve
GM gibi büyük işletmeler, yönetim kademelerinin sayısını azaltmışlar, örgüt yapılarını
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daha düz hale getirmişlerdir. Drucker’a (1986) göre, organizasyondaki kademeler, iletilen mesajın etkisini azaltmakta, gürültüyü artırarak iletişimi bozucu bir etki göstermektedir.
Dikey yapılı hiyerarşilerde bilgi, genellikle kurumsal güç ve gurur kaynağı olarak görüldüğünden kişiler tarafından saklanarak biriktirilir. Çoğu kez ihtiyaç duyulmadan ve geçerli bir neden olmadan ortaya çıkarılmaz. Bu yapıdaki bir organizasyonda
doğru cevaplar, kafalarda parça parça bilgiler halinde bulunmasına rağmen bunların
biraraya getirilerek, kapsamlı bir değerlendirmeyle, bir soruna çözüm sağlayacak şekle
dönüştürülmeleri oldukça güçtür. Bu nedenle, kişisel ilişkiler dışında bilgilerin birleştirilmesi ve yeniliğe dönüştürülmesi çok zor olmaktadır. Günümüzde asıl güç bilgiyi
saklamakta değil, onu daha üretken formlara dönüştürebilmek üzere başkalarıyla paylaşabilmektedir. Bunun için “entelektüel kibri” kesinlikle hoş görmemek ve organizasyon
bünyesinden uzaklaştırmak gerekir (Drucker, 1986).
Bürokratik yapı, belirgin ve güçlü hedeflerden yoksun işletmelerde kendisini; sınırlamalar, engellemeler ve özgürlükleri kısıtlayıcı davranışlar şeklinde gösterir. Merkeziyetçi yapının ve bürokrasinin fazla olduğu işletmelerde yenilikte sürekliliği temin
edebilmek çok mümkün görünmemektedir. Belki sadece küçük çaplı geliştirme ya da
geçici yenilik faaliyetlerinden bahsedilebilir. Çünkü merkeziyetçi ve bürokratik yapı,
yeniliğin önünde aşılması güç engeller oluşturur (Naktiyok, 2007). Bu nedenle süreçlerin, yerinden yönetim mantığına dayanacak şekilde ve güven sağlayıcı bir zemin üzerinde daha esnek enstrümanlarla yürütülmesi, sürekli yenilik çalışmalarının daha verimli
hale gelmesine imkân sağlayacaktır.
2.3. Kurum Kültürü
Birçok yazar (Ulijn ve Nagel, 2001; Ahmed, 1998; Aksay, 2011) kurum kültürünün, yenilik faaliyetlerinin başarısını etkileyen temel belirleyicilerden biri olduğunu
belirtmiştir. Bu noktada yenilik faaliyetinin rekabette işletmeye avantaj sağlayabilmesi
için öncelikle örgüt kültürü haline dönüştürülmesi ve sistemsel bir şekilde gerçekleştirilebiliyor olması önemlidir (İrmiş ve Özdemir, 2011). Poskiene’e (2006) göre güçlü ve
köklü bir kurum kültürü, sürekli yenilik çalışmalarının başarısında oldukça değerlidir.
Çünkü yenilik ancak örgüt kültürü tarafından desteklenir duruma geldiğinde süreklilik
kazanmaktadır (Bayraktaroğlu ve Özdemir, 2010). Yeniliklerde süreklilik, örgüt kültürünün yenilikçi örgüt kültürü haline dönüştürülmesine bağlıdır. Yenilikçiliği desteklemeyen bir örgüt kültürü, sürekli yenilik faaliyetlerinin önündeki önemli bir engeldir.
Kültür, grup üyelerinin zihinlerinde işleyen kollektif bir programdır. Yazılı olmayan kurallardan oluşur ve zaman içerisinde öğrenilir. Bu sayede grup içerisindeki
bireyler, benzer şekilde düşünürler ve durumları benzer şekilde değerlendirirler. Üyeler
arasındaki bu zihinsel bağlantı, sadece yeniliği değil aynı zamanda kurumda hangi tür
yeniliğin uygulanacağını ve yenilik faaliyetlerinin nasıl yürütüleceğini de belirler (Yiğit,
2014). Uzun süreçlerde oluşması nedeniyle çok değerli ve nadirdir. Oluşturulması ne
kadar zor ise taklidi de o kadar zordur ve çok önemli bir rekabet avantajı kaynağıdır
(Donate ve Guadamillas, 2010). Kaynak Temelli Teoriye göre, sadece değerli ve nadir
olduğu için değil aynı zamanda sözsüz ve karmaşık olması nedeniyle de rakipler tarafından taklidi zordur (Valencia vd., 2016).
Yenilikleri destekleyici kurum kültürünün; yaratıcılık, risk alma, bağımsızlık, takım çalışması, çözüm odaklılık, iletişim, yüksek güven, saygı ve hızlı karar verme yeteneklerine sahip olması önemlidir (Yiğit, 2014). Valencia vd.’ye (2016) göre ise, yenilikçiliği destekleyen kurum kültürünün özellikleri; yaratıcılık, özgürlük/özerklik, risk
alma iştahı ve takım çalışmasıdır.
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Örgütün yenilikle olan ilişkisi, örgüt kültürünün yenilikçilik özelliğine sahip
olup olmadığını da belirler. Tozkoparan’a (2010) göre yenilikçi örgüt kültürünün temel
göstergeleri; yenilik faaliyetlerine verilen önem ve öncelik, risk alma iştahı, cezalandırma yerine ödüllendirme mekanizmasının varlığı ve organizasyon yapısının otoriter/baskıcı değil özgürlükçü olmasıdır. Yiğit’e (2014) göre temel göstergeler ise; örgütsel öğrenme, katılımcı karar verme, risk alabilme, belirsizliği kabul etme, müşteri odaklılık, bağımsızlık, takım ve grup çalışması, başarısızlıktan ders alma ve örgütsel güvendir.
2.4. Yönetim Desteği ve Liderlik
Yenilikçi fikirlerin hayata geçirilmesinde yönetimin destek ve teşviki vazgeçilmezdir. Destek ve teşvik olmadan yenilik faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi oldukça
zordur. Ancak destek, sadece maddi kaynak tahsisiyle (finansal ve beşeri) sınırlı kalmamalı, sosyal imkânlarla da desteklenmelidir. Yeni fikir ve öneriler mutlaka takdir
edilmeli ve düşüncelere değer verildiği gösterilmelidir. Çünkü fikirlerin değerli sayılmadığı, onlara kuşkuyla ve önyargıyla bakıldığı ve zaman kaybettiren faaliyetler olarak
görüldüğü işletmelerde yaratıcı fikir ve düşüncelerin hayat bulması mümkün değildir
(Samen, 2008). Fikirlerin layıkıyla değerlendirilmediğine inanan çalışanlar yeni fikir
üretmeyecek veya düşüncelerini dile getirmekten kaçınacaklardır. Bu durum işletmede,
yaratıcı fikirlerin gelişmesini engelleyerek yenilik düşüncesinin zayıflamasına neden
olacaktır.
Yönetimlerin temel görevi, önerilen fikirlerin gerçekten yenilikçi olup olmadığına karar vermek ve bu fikirlerin işletme stratejisine uygun olup olmadığını tespit etmektir. Yenilikçi ve değer yaratabilecek fikirleri diğerlerinden ayırabilme yetkinliğine sahip
yöneticiler işletme için çok önemli değerlerdir. Karar alıcı pozisyonlara alanında yetkin
ve doğru kişilerin getirilmesi de üst yönetimin önemli bir görevidir. Yetkin karar vericilerle yenilikçi fikirlerin bir araya gelmesi işletme için her açıdan başarılı sonuçların
ortaya çıkmasını sağlayacaktır (Gürsu, 2014).
Karşılıklı saygı ve güvene dayalı olmak üzere, çalışma ortamlarında kişilere özgürlük ve nefes alma alanları oluşturmak diğer önemli bir husustur. Yapılanlarla ilgili
olarak sürekli takipte olan, yapılması gerekenler konusunda da sürekli yeni taleplerde
bulunan bir yönetici çalışanda işle ilgili yaratıcı düşüncenin ölmesine sebep olabilir. Her
çalışan, yeterli eğitimler verilmek suretiyle, işleri doğru yapacağına dair temel bir güveni hak eder. Bu güveni çalışana hissettirmeden ondan performans beklemek çok anlamlı
olmayacaktır. Çünkü güven beraberinde dürüstlüğü, işbirliğini ve bilgi paylaşımını
getirmekte, çalışma hayatında düzen sağlayarak sosyal karmaşıklığı azaltmakta, aidiyet
duygusunu geliştirerek motivasyonu artırmakta ve sonuçta hedeflenen performans artışına informel bir zemin oluşturmaktadır. (Gerşil ve Aracı, 2011). Yönetimin gözetimi
ne kadar işgüzar olursa, politika ve sürecin prangaları ne kadar çok sıkarsa, insanlar
işleri hakkında o kadar az tutkulu olurlar. Tutku önemlidir çünkü rekabetçi başarıya
katkıda bulunan insan yetenekleri sıralanırsa en başta tutku gelir (Hamel ve Breen,
2011).
Bir işletmede yeni fikir ve yaratıcı düşünceye önem verildiğini anlamanın kolay
bir yolu şu soruyu cevaplamaktır; “yenilikçi fikirler işletme yönetiminde nasıl karşılık
buluyor?”. Benimseniyor ve gerçekleştirmek için çaba mı gösteriliyor, görmezden mi
geliniyor, yoksa dondurucuya mı atılıyor? Bu soruya verilecek cevap işletmenin yenilikçiliğe bakış açısını da açık bir şekilde ortaya koyacaktır (Gürsu, 2014).
Bu noktada, bakış açısı farklılığı ve doğru yaklaşım tarzlarından hareketle, doğru
liderlik anlayışının önemi ve değeri gündeme gelmektedir. Liderlik, herşeyden önce,
uyum içinde çalışacak ve birbirlerini pozitif yönde etkilemek suretiyle sinerji yaratabi-
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lecek doğru insanları seçip takıma katabilme yeteneğine sahip olmayı gerektirir. “Doğru
harca” sahip kişileri belirleyebilmek hem bir bilim hem de bir sanattır. Gerçek bir liderden beklenen, sonuç odaklı bir ekip kurması, onlara zorlu hedefler gösterebilmesi ve
müzakereci bir kişiliğe sahip olmasıdır. Bu özellikleri; kendini kontrol edebilen, motivasyonu yüksek, empati kurabilen ve sosyal becerileri gelişmiş bir kişilik sağlayabilir.
Bunlar, aynı zamanda duygusal zekâya sahip kişilerin de ortak özelliğidir (Goleman,
2004).
Liderlik, amaç birliği oluşturmayı, çalışanları değişim yönünde cesaretlendirmeyi, çevresel şartların yönetilmesini ve işi geliştirmek için çalışanların fikirlerinden yararlanmayı gerektirir (Laosirihongthong, 2007). Liderlik, işletmenin başarılı ya da başarısız
olmasından büyük oranda sorumludur. Üst yönetimle birlikte liderlik, yenilik süreçlerine tüm işletmenin dâhil edilmesinde ve böylece yenilik destekçisi bir örgüt kültürü
yaratılmasında önemli bir işleve sahiptir (Woszczyna, 2015). Yenilik düşüncesinin
başarısı açısından liderliğin kalitesi son derece önemli ve değerlidir (Bouhali vd., 2015).
2.5. İç Girişimcilik
Girişimcilik, bir organizasyonda, pazardaki fırsatları avantaja çevirmek üzere
risk almak suretiyle yenilik düşüncesini ve teknolojik bilgiyi yeni mamul, hizmet veya
işe dönüştüren bir mekanizma olarak tanımlanmaktadır. Girişimciler, fırsatları kovalayan, finansal, psikolojik ve sosyal riskleri alarak fikirlerini hayata geçirmeye odaklanmış kişilerdir (Vatansever, 2012). Girişimciliğin rekabet ortamında başarılı olmak ve
büyüyerek gelişmek isteyen her işletme için gerekli olduğu düşünülmektedir. İç girişimcilik ise işletme içerisindeki çalışanlara, daha fazla özerklik, özgürlük ve kaynak kullanma imkânı sağlamak suretiyle yaratıcı enerjilerini kullanarak örgüt içerisinde yenilik
yapmayı sağlayıcı bir metot olarak tanımlanmaktadır (Ağca vd., 2010).
İç girişimcilik teoriyi pratiğe dönüştürebilme becerisidir. Teoriden gelen ve tecrübe ile desteklenen bilgiyi yeni ve değerli uygulamalara dönüştürür. Verimi artırmak
suretiyle karlılığı artırıcı bir etkisinin olduğu söylenebilir. İç girişimciler işletmenin en
önde koşan atlarıdır. Steve Jobs’a göre onlar, günü kurtarmaya çalışmayan, durumları
olduğu gibi kabullenmeyen ve yenilik yapmaktan asla vazgeçmeyen kişiliğe sahiptirler.
İç girişimcilik, tüm faaliyet ve iş süreçlerinde sürekli gelişmeyi sağlamak için
gerekli olan bir yetkinliktir. Sistemsel darboğazları açmak ve karşı karşıya bulunulan
tehditlerin ya da problemlerin üstesinden gelebilmek için yürütülmesi gereken faaliyetleri kapsamaktadır. İşletme genelinde, tüm yenilik adımlarının sürekliliğini sağlayabilen
stratejik bir kavramdır. Bu kapsamda çalışanlar birer iç girişimci olmaya teşvik edilmelidir (Kaygın, 2012). Çünkü işletme olarak, dünyada yaşanan değişimleri yakalayabilmek ve ayak uydurabilmek oldukça zordur ve bu değişimle senkron olabilmenin yollarından biri risk alma cesaretine sahip girişimciler ve onların öncülüğünde gerçekleştirilecek olan yenilik faaliyetleridir.
Schumpeter e göre girişimciliğin temeli ve kilit göstergesi “yenilikçiliktir”. Miller’e göre de girişimciliğin temel unsurları risk alma, proaktivite ve yeniliktir (İrmiş ve
Özdemir, 2011). Yenilik, girişimcilerin kullandığı özel bir aparattır (Drucker, 1985) ve
yeniliğin başarısı girişimcilerin performans ve etkinliğine bağlıdır. İç girişimcilik, işletmelere, rekabet üstünlüğü sağlama noktasında yardımcı olur (Naktiyok ve Kök,
2006).
2.6. İletişim
İletişim, bilgi ve fikirlerin iletilmesi, aktarılması ve paylaşılması sürecidir. Organizasyonlar için kritik öneme sahiptir. Organizasyonda geçerli etkin bir iletişim mimarisi, örgütün temel kaynaklarından birini oluşturur. Bu kaynak hem rekabet avantajının
durumunu hem de işletmenin finansal performansını etkiler. Etkili ve verimli bir ileti-
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şim, nesnel ve örtük bilgiye erişimle sağlanabilir. Öyle ki, paylaşılabilen bu bilginin,
21.yy’ın en önemli rekabet avantajı kaynağı olduğunu söylemek mümkündür (Tucker
ve Meyer, 1996).
İletişim, işletme hedeflerini gerçekleştirmek için çalışanları birbirlerine bağlayan
önemli bir yapıştırıcı işlevi görür (Chatterjee ve Kulaklı, 2015). Bir organizasyonda,
ilişkileri geliştirerek bağları kuvvetlendirmek ve kişiler arasındaki çatışmaları kabul
edilebilir seviyelere indirmek gerekir. Bunu başarmanın yolu etkili iletişimden geçer.
Bu konuda yapılan çalışmalar göstermektedir ki, aynı dili kullanıyor olmak iyi bir iletişim için yeterli değildir (Beckett ve Hyland, 2009). Ancak en çok zarar veren durum
sessizliktir. Sessizlik; psikolojik bedel ödetmesi, etkileşimi bozması, yaratıcılığı köreltmesi ve üretkenliği sabote etmesi gibi nedenlerle hem birey hem de organizasyon hayatı
açısından oldukça maliyetli bir davranıştır (Perlow ve Williams, 2003). Sessizlik, kişiler
arasındaki duygusal bağların zayıflamasına sebep olur. Korku, insanı atalete ve verimsizliğe sürükler. Tükenmişliğin ve çaresizliğin bir ifadesidir. Çalışanların korkması ve
susması alarm zillerinin çaldığının açık bir göstergesidir (Hamel ve Prahalad, 1996).
Susmanın, sorunları çözmeye değil onları ötelemeye ve daha da karmaşık hale getirmeye neden olacağı unutulmamalıdır. Fikirlerin dile getirilmemesi entelektüel sermaye
oluşumu açısından büyük bir handikap yaratarak kullanışlı bilgi oluşumunu engeller. Bu
nedenle lider kendisini, çalışanların bireysel farklılıklarını ortaya koyabilecekleri rahat
ve şeffaf bir ortam sağlamakla yükümlü görmelidir.
Kurumda yenilikçilik anlayışını yerleştirebilmek için bireyler ve bölümler arası
iletişimi güçlendirmek, bu sayede bilgi alışverişini etkin hale getirmek, tecrübe birikimlerinin kurum içinde verimli şekilde yayılmasını sağlamak ve bunu hem aşağıdan yukarıya hem de yukarıdan aşağıya akışta gerçekleştirebilmek gerekir. İletişim eksikliği,
yenilik süreçlerinin önünde güçlü bir engeldir. Etkin bir iletişim olmadan ekip üyeleri
arasında etkileşimi sağlamak ve güveni tesis edebilmek son derece zordur. Sağlıklı
ilişkiler için, işletmenin hem iç hem de dış çevre ile sağlıklı bir iletişim içinde bulunmasını temin etmek gerektir. Bu kapsamda, sürekli yenilik süreçlerinin en büyük destekçilerinden birisinin kurumsal iletişim olduğunu söylemek mümkündür (Bulut ve Arbak,
2012).
Sonuç
Yenilik, bir işletmenin rekabet gücünün en büyük destekçilerinden biridir. Çünkü
yenilik yapabilme becerisi, işletmeler için önemli bir yetkinliktir. Sürekli yenilik, günümüz işletmeleri için yaşamsal derecede önemlidir. İç çevre faktörleriyle desteklenmeyen yenilik faaliyetleriyle, bazen işletmelerin geçici kazanımlar ve kısa süreli üstünlükler elde etmeleri mümkün olabilir. Ancak daha uzun süreli kazanımlarla sürekli rekabet
üstünlüğü sağlayabilmenin yolu sürekli yenilik yapabilme becerisinden geçmektedir.
Geliştirme faaliyeti, işler durumda bulunan bir yapının daha üst verimlilik seviyelerine ulaştırılmasını ifade eder ve tüm iyileştirme faaliyetlerini kapsar. Sürekli geliştirme faaliyetleri süreklilik ve istikrarın güvencesidir. Sürekliliği gelip geçici başarılarda
değil, iç tutarlılığı olan bir örgütsel doku ile bilinçli ve tutarlı yaklaşım tarzlarında aramak gerekir. Yenilik faaliyetlerinin başarısı da, yenilik süreçlerinde sürekliliğin sağlanmasıyla mümkün olabilir. Süreklilik, zaman ve kesintisizlikle ilişkili bir kavramdır.
Sadece sürekli geliştirme yapabilen işletmeler kademeli yenilikleri gerçekleştirebilecek
yetkinliğe sahip olurlar. Radikal yenilik sonucu ortaya çıkan bir ürün bile, ömrünün
ilerleyen aşamalarında sürekli yenilik süreçlerine ihtiyaç duyar (Steiber ve Alange,
2013).
Değer yaratımında ve bu değerin kazanca dönüştürülmesinde insan kaynağının
önemi tartışılamaz bir gerçekliktir. Çünkü yenilik süreçleri üzerinde etkili olan bütün
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faktörler insan odaklıdır ve onun tutum ve davranışları tarafından şekillendirilir. Aldığı
kararlar, yürüttüğü faaliyetler, bilgiyi kullanma şekli ve hedefleri gerçekleştirme tarzı
onu farklılaştırır. Para sermayesi, işletmenin önemli kaynaklarından biridir ancak en
önemli sermayesi insan kaynağıdır (Drucker, 2010). Geçtiğimiz yüzyıl bu anlamda
radikal dönüşümlerin yaşandığı bir dönem olmuştur. Henry Ford’un “ne zaman bir çift
el istesem nedense yanında bir de beyin geliyor” anlayışından, “Düşünen İnsan Sistemi”
olarak da adlandırılan Toyota üretim sistemine geçiş süreci son derece önemlidir. Bu
yeni anlayış neticesinde, Toyota çalışanları 2005 yılı genelinde 540.000 adet iyileştirme
fikri önerisi vermişlerdir (Hamel ve Breen, 2011). Yenilik odaklı bir organizasyon oluştururken bunu hatırda tutmak, örgütleri değerli hale getiren en belirleyici unsurun insan
sermayesi olduğunu unutmamak gerekir.
Sonuç olarak; başarılı yenilikler yapabilmek ve bu yeniliklerde sürekliliği sağlayabilmek;

Bilgi ve deneyim odaklı bir entelektüel sermaye birikimini,

Bürokrasiden, merkeziyetçilikten ve sıkı denetim mantığından uzak
kollektif bir örgüt yapısını,

Yaratıcılık, çözüm odaklılık, güven, saygı ve hızlı karar verme yeteneklerine sahip bir örgüt kültürünü,

Amaç birliği sağlayan, çalışanları değişim yönünde cesaretlendiren,
çevresel şartları yönetebilen ve işi geliştirmek için çalışanların fikirlerinden faydalanabilen bir yönetim ve liderlik anlayışını,

Bölümler arası güçlü ilişkiler, birlikte çalışma yeteneği ve güçlü işbirliği sonucu ve ortak katılımla oluşturulmuş işletme stratejilerini,

Risk alabilen girişimci ruhlu insanlarını ve çalışanları birbirlerine bağlayan güçlü bir iletişim altyapısını gerektirmektedir.
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TÜRK DÜNYASI ÖĞRENCİLERİ İLE AFRİKALI ÖĞRENCİLERİN YAŞAM
MEMNUNİYETLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Prof. Dr. Hasan TUTAR*
Metin SAYGILI**
Mustafa Emre USLU***
Özet: Bu araştırmada Türkiye’de bir kamu üniversitesinde öğrenim gören Türki cumhuriyetlerden gelen öğrenciler ile çeşitli Afrika ülkelerinden gelen öğrencilerin Türkiye’deki
yaşam memnuniyetlerinin karşılaştırılması amaçlanmıştır. Bu amaca yönelik bir devlet üniversitesinde 2016-2017 akademik yılında öğrenim gören 184 öğrenci üzerinde kolayda örnekleme yöntemi benimsenerek, yüz yüze anket uygulaması gerçekleştirilmiştir. Yaşam
memnuniyetini ölçmek amacıyla toplamda 5 ifaden oluşan 5’li Likert tipi ölçek kullanılarak
elde edilen veriler, SPSS 23.0 istatistiki analiz paket programlarında analize tabi tutulmuştur. Araştırmanın bulguları, Türk Dünyası öğrencileri ile Afrika kökenli öğrencilerin yaşam
memnuniyetleri arasında istatistiki açıdan farklılığın olmadığını ortaya koymaktadır.
Anahtar Kelimeler: Yaşam Memnuniyeti, Türk Dünyası, Yabancı Uyruklu Öğrenci
Comparison of Life Satisfaction of African Students With Turkish World Students
Abstract: In this research, it is aimed to compare the life satisfaction of students from Turkic republics and students from various African countries who live in a public university in
Turkey. For this purpose questionnaire technique was applied to 184 students which were
educating in 2016-2017 academic year in a state university by using simple random sampling via face to face. Data was analyzed in SPSS 23.0.statistics analysis programmes which
was gathered by using 5 point Likert scale consisting 5 items in order to measure life satisfaction.. Research findings indicate that there aren’t statistically different between Turkish
World Students and African Students in terms of life satisfaction.
Keywords: Life Satisfaction, Turkish World, Foreign Student

Giriş
Mutluluğu ve yaşam doyumunu ele almanın tarihi çok eskilere gider. Aristo’dan
günümüze “insan nasıl mutlu olur”? Sorusu akılları kurcalamıştır. 19. yy’ın başında psikoloji alanında çalışanlar depresyon, kaygı gibi olumsuz duygular hakkında araştırma yaparken, olumlu duygulara dikkat etmemişlerdir. 1980’li yıllarda pozitif psikolojinin gelişimi ile birlikte mutluluk konusunda daha fazla çalışma yapılmıştır. Literatürde öznel iyi
olma, mutluluk ve yaşam doyumu konularında yapılan araştırmalar her geçen gün artmaktadır. Yaşam tatmini bir tür öznel iyi olma halidir. Öznel iyi olma, fiziksel, bilişsel
ve duygusal bileşenlerden oluşan doyum düzeyidir. Yaşam tatmini veya öznel iyi olma,
bireyin yaşamını değerlendirmesi sonucunda duyduğu doyum düzeyidir. Kişi öznel iyi
olma durumunda olumlu duygulanım, olumsuz duygulanım ve yaşam tatminini birlikte
değerlendirir. İnsan eğer olumlu duygulanım içinde ise güven, ilgi, ümit, heyecan, gurur,
neşe gibi duyguları tatmin düzeyinde yaşar. Olumsuz duygulanım veya yaşam tatminsizliği söz konusu ise bu durumda öfke, nefret, suçluluk, üzüntü, eziklik, yenilmişlik ve tatminsizlik gibi duygular bir arada yaşanır.
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Yaşam memnuniyeti, kişilerin yaşamları hakkındaki doyum düzeyi anlamına gelmektedir. Kişilerin sahip olduğu kazanımlardan ve gelecek tasarımlarından hoşnut olarak
hayatını sürdürmeleri yaşam memnuniyetinin göstergesi olarak ifade edilmektedir. Bireylerin yaşam doyumu üzerinde pek çok değişkenin etkisinin varlığından söz edilebilir (Karatekin, 2013). Yaşam memnuniyeti bireyin kendi seçtiği kriterlere göre yaşamının niteliği hakkındaki genel değerlendirmesi olarak ele alınmaktadır (Ülker Tümlü & Recepoğlu, 2013). Bu değerlendirmede bireyin içinde bulunduğu durum ile bulunmak istediği durum arasında ki farklılıklar yaşam memnuniyetini olumlu veya olumsuz yönde etkilemektedir. Kısaca kişinin kendi benliği ile ilgili olan yaşam memnuniyeti kavramı pek
çok farklı faktörden etkilenmektedir. Yüksek düzeyde yaşam memnuniyeti, birçok bireyin elde etmek istediği veya ulaşmak istediği en temel olgulardan biridir. Yaşam doyumunun her birey için farklı belirleyicileri vardır (Mert & Ardahan, 2014). Yaşam memnuniyetini etkileyen başlıca kriterler olarak kültür, sosyal ilişkiler, maddi kaynaklar, eğitim, yaş, sağlık sayılmaktadır. Bu kriterlerin ne derece etkili olduğu kişisel özellikler bakımından farklılık göstermekle birlikte, genel anlamda yaşam memnuniyeti açısından değerlendirilen başlıca kriterlerdir.
Çalışmada Türkiye de bir kamu üniversitesinde okuyan Türk Dünyası Öğrencileri
ile çeşitli Afrika ülkelerinden gelen öğrencilerin yaşam memnuniyetlerinin karşılaştırılmasında hangi öğrencilerin yaşamlarından daha fazla doyum elde ettikleri saptanmaya
çalışılmıştır. Daha önceden yapılan çalışmalarda bireylerin benlik kurgularının, kültürel
kimlik ve yaşam memnuniyetleri arasında ilişkinin olduğu bulgusuna ulaşılmıştır (Koydemir & Schütz, 2014). Çalışmamızda buradan yola çıkılarak Türki cumhuriyetlerinden
gelen öğrenciler ile Afrika kökenli öğrencilerin yaşam memnuniyet düzeyleri karşılaştırılmıştır. Bu yolla aynı kökene ve uyruğa sahip olanlarla farklı kökenden gelen öğrencilerin memnuniyet düzeyleri karşılaştırılmak suretiyle kültürel köken birlikteliğinin yaşam
memnuniyeti üzerindeki etkisi görülmeye çalışılacaktır.
1.Yaşam Memnuniyeti
Tatmin ihtiyaçların ve isteklerin karşılanmasından duyulan memnuniyet düzeyidir. Yaşam tatmini bireyin iş dışı yaşamı hakkındaki duygusal ve bilişsel tepkisinin sonucunda ortaya çıkan bir duygu durumudur. Bireyin yaşama karşı genel tutumudur. Memnuniyet kavramı tek başına ele alındığı zaman ihtiyaçların ve isteklerin karşılanmasından
doğan tatmin duygusu olarak ifade edilirken, yaşam memnuniyeti kavramı, bireyin kendi
yaşam kalitesini bütünüyle değerlendirmesi sonucunda ulaştığı olumluluk derecesi anlamına gelmektedir (Veenhoven, 1996).
Genel bir tanım olarak yaşam memnuniyeti bireyin kendi belirlediği kriterlere uygun biçimde genel olarak tüm yaşamını pozitif bir biçimde değerlendirmesidir (Diener,
ve diğerleri, 1985; Veenhoven, 1996). Yaşam memnuniyeti, bireyin yaşamından ne kadar
doyum elde ettiğinin göstergesidir. Yaşam memnuniyeti “insanların yaşama bakışları, yaşama ait beklentileri ve bunun karşılanma düzeylerinin neden olduğu psikolojik iyi olma
halidir (Akın ve Yalnız, 2015). Bireyin yaşamına ilişkin duygusal ve bilişsel değerlendirmeleri sonucunda edindiği olumlu duygulanım ve öznel iyi oluş (Diener ve Suh, 1997)
anlamına gelen “yaşam doyumu” ile onun her tür duygu durumu arasında ilişki vardır
(Dahlberg ve Potter, 2001; Osofsky ve Osofsky, 2001; Topkaya, 2011). “Suç korkusu”
ve “gelecek kaygısı” gibi olumsuz duygular şiddetine bağlı olarak kişinin yaşam doyumunu etkiler (Deniz ve diğ, 2009, Dayhoff, 2000).
Yaşam tatmini bir insanın beklentileriyle, sahip olduklarının karşılaştırılması sonucunda duyulan doyum düzeyidir. Kişinin beklentilerinin karşılanma düzeyidir. Kişinin
tüm yaşamını ve bu yaşamın çeşitli boyutlarını içerir. Yaşam tatmini belirli bir duruma
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ve zamana ilişkin tatmin değil, genel olarak tüm yaşam alanlarıyla ilgilidir. Yaşam tatmini
kişinin hayattan aldığı doyumu gösterir. Yaşam tatmini gerçek durumdan ziyade algıdan
kaynaklanır. Olumsuz duygu, hoş olmayan duygu halini, insanların karşılaştıkları olaylara verdikleri psikolojik, zihinsel ve duygusal tepkileri içerir. Öfke, üzüntü, sıkıntı, endişe, stres, suçluluk ve utanç gibi olumsuz duygular söz konusu tepkilerin olumsuz yansımalarıdır. Bu tür olumsuz duygular bireyin çeşitli yaşam alanlarındaki olaylara gösterdiği değerlendirmeleridir. Buradaki “yaşam” terimi birey yaşamının tüm alanlarını ve genel yaşam eğilimlerini ifade eder. Yaşam tatmini bireyin fiziksel ve ruhsal sağlık, boş
zaman, sosyal ilişki, grup ilişkileri ve aile yaşamı üzerinde etkili olur.
Yaşam tatmini, yaşamın herhangi bir anıyla ilgili değil, bütünü üzerinde kişinin
duyduğu doyum düzeyidir. Kişinin yaşamının belli bir anında yaşadığı memnuniyet veya
hoşnutluk düzeyi yaşam tatmini değildir. O sadece yaşamın belli bir anında yaşanan bir
duygu durumudur. Böylece yaşam tatmini anlık bir tutum değil, görece uzun süreli bir iyi
olma ve esenlik halidir. İnsanın yaşamında heyecan verici durumları sık yaşaması bir yaşam tatmini değildir. Kişinin yaşadığı heyecansal durumun yaşam tatmini sayılabilmesi
için uzun sürmesi ve söz konusu heyecansal durumun belli bir kalite düzeyinde gerçekleşmesi gerekir. Yaşam tatmini kişinin kendisini ne kadar iyi hissettiğiyle ilgili olduğu
kadar, beklentilerinin hangi düzeyde karşılandığı ile ilgilidir. Kişinin eğitim düzeyi arttıkça farkındalık düzeyi artar ve algılama kapasitesi gelişir. Farkındalık düzeyinin yükselmesi kişinin çevresindeki olumsuzlukları daha iyi görmesine neden olur. Bu ise Bacon’ın “bilgi azaptır” sözünü doğrulayan bir durumdur. İnsan daha çok şey bildikçe daha
fazla azap duymaya başlar. Bu yüzden “cahil mutludur” denmiştir ve bu söz esasen bir
hakikati yansıtır.
Yaşam memnuniyeti son zamanlarda bilimsel incelemenin konusu haline gelmiştir. Bugün yaşam memnuniyeti konusu sosyoloji, psikoloji ve sosyal psikolojinin konusu
olarak üzerinde çalışmalar devam etmektedir (Die, 2004). Bir zihin hali olarak yaşam
memnuniyeti, bireyin kendi yaşam kalitesini değerlendirmesi sonucunda ulaştığı olumluluk derecesidir (Veenhoven, 1996). Yaşam memnuniyetini etkileyen belirleyici faktörler
arasında yaş, stres düzeyi, fiziksel sağlık durumu, yaşam koşulları, sosyo-ekonomik koşullar ve kişilik özellikleri gibi birçok farklı değişken rol oynamaktadır (Kümbül Güler
& Emeç, 2006). Bu faktörlerin yanında bireyin yaşam memnuniyetini belirleyen ekonomik, sosyal ve siyasi birçok bileşen bulunmaktadır. Ayrıca anlamlı bir yaşama sahip
olma, yaşamdaki uğraşların fazla olması ve yaşamdan zevk alma gibi faktörler yaşam
memnuniyeti ile ilişkilidir (Peterson vd., 2005: 31).
Konuya ilişkin mevcut literatür incelendiğinde yaşam memnuniyetinin aynı zamanda yaşam doyumu veya mutluluk olarak ifade edildiği gibi, bunun yanında “öznel”
veya “beyan edilmiş mutluluk" ve "öznel refah" terimleri ile de eşanlamlı olarak kullanılmaktadır (Die, 2004). Literatürde yaşam memnuniyetini, mutluluk ve öznel iyi oluşla ilişkilendiren çalışmalar bulunmaktadır. Bu kapsamda yürütülen bir çalışmada, mutlulukla
ilişkili tanımlarda üç bileşenin ön plana çıktığı belirtilmiştir. Bunların ilki olumlu duyguların yaşanma sıklığı, ikincisi olumsuz duyguların yaşanma sıklığı, üçüncüsü ise yaşam
doyumudur (Sapmaz & Doğan, 2012; Akt. Akın ve Yalnız, 2015). Yaşam memnuniyetine
benzer olan “yaşam doyumu” kavramı ilk kez 1961 yılında Neugarten tarafından kullanılmış ve bu kavram daha sonra araştırmacılarca benimsenerek pek çok araştırmaya konu
olmuştur. Çok kere yaşam memnuniyeti ile aynı anlamda kullanılmış olsa bile yaşam doyumu, kişinin isteklerinin beklentilerinin içinde bulunulan gerçek durumla kıyaslanmasıyla ortaya çıkan sonucu gösterirken yaşam memnuniyeti, genel olarak kişinin tüm yaşamını ve bu yaşamın çok çeşitli boyutlarını içermektedir.
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Her insanın kendine özgü bir yaşam amacının olması, yaşam memnuniyetini pek
çok farklı kavram ve faktörle ilişkili hale getirmektedir. Örneğin; Chow’a göre yaşam
memnuniyetini belirleyicileri arasında yaş, stres düzeyi, fiziksel sağlık durumu, yaşam
şekli ve kişilik özellikleri gibi birçok değişken rol oynamaktadır (Chow, 2005: 140). Ayrıca Dockery genel olarak bakıldığında yaşam memnuniyetine sosyal etkileşim, cinsel
faaliyet, başarı, fiziksel faaliyet, doğa ile meşguliyet, okuma ya da müzik dinleme, beslenme ve içecek tüketimi gibi faktörlerin olumlu etkisinin bulunduğu ifade etmektedir
(Dockery, 2003: 4). Pacione ise yaşam memnuniyetini belirleyici faktörler arasında sosyal faktörler, ekonomik faktörler, siyasi faktörler ve gelir düzeyinin yanı sıra mekânsal,
toplumsal değerlerinde etkisinin olduğu söylemektedir (Pacione, 2003:19). İnsanların hedefleri, gerçekleştirmeye çalıştıkları amaçları, bulundukları aile, kültür, toplumsal yapı
kısaca içinde bulunulan her türlü durum yaşam memnuniyetini etkilemektedir. Yaşam
memnuniyetini etkileyen en önemli unsurlardan biri de beklentiler ile gerçek durum arasındaki ilişkidir. Bir duruma ilişkin kişinin algısı ile beklentileri arasında açıklığın artması
yaşam memnuniyetini büyük ölçüde etkilemektedir. Kişilerin yaşamlarındaki beklentileri
ve algıları farklılık göstermesinden dolayı yaşam memnuniyeti kişiye özgü bir anlamlılık
ifade etmektedir.
Yaşam memnuniyetini etkileyen pek çok faktör olduğundan literatürdeki çalışmalarda yaşam memnuniyetini farklı kriterler ile sınırlanarak veya belli bir alanda daraltarak
ölçme yoluna gidenler olduğu gibi yaşam memnuniyetinin farklı değişkenler ile ilişkisini
incelendiği görülmüştür. Kurt, Beyaztaş ve Erkol (2010) tarafından yapılan çalışmada
yaşlıların sorunları ve yaşam memnuniyeti arasındaki ilişki incelenirken; Çopur ve diğerleri tarafından yapılan çalışmada kaynakların yeterliği algısı ve yaşam memnuniyeti arasındaki ilişki ortaya konulmaya çalışılmıştır. Güler ve Emeç (2010) ise “Yaşam Memnuniyeti ve Akademik Başarıda İyimserlik Etkisi” adlı çalışmalarında yaşam memnuniyeti
akademik başarıda iyimserlik etkisi ile karşılaştırmışlardır. Konuya ilişkin en kapsamlı
çalışma Devlet İstatistik Enstütüsü tarafından 2004 yılında yapılan “Yaşam Memnuniyeti
Araştırması” dır. Araştırma verilerine göre ülkemizde yaşamdan mutlu olma dereceleri,
%29.8 orta, %48.7 mutlu, %9.5 mutsuz, %9.3 çok mutlu ve %2.6 çok mutsuz şeklinde
belirtilmiştir. Ülkemizde yapılan araştırmalardan elde edilen bulgulara göre bireylerin genel olarak hayatlarından memnun oldukları saptanmıştır.
Bu araştırmada yaşam memnuniyeti Türki cumhuriyetlerden gelen öğrenciler ile
çeşitli Afrika ülkelerinden gelen öğrencilerin memnuniyet düzeyleri karşılaştırılmaya çalışılmıştır.
2. Yöntem
2.1.
Araştırmanın Amacı
Araştırma, Türki Cumhuriyetlerden gelen öğrenciler ile çeşitli Afrika ülkelerinden
gelen öğrencilerin yaşam memnuniyetleri karşılaştırılmaya çalışılmıştır.
2.2.
Araştırmanın Örneklemi ve Veri Toplama
Araştırmanın bulguları, örneklem ve soru formundaki ifadelerle, araştırmada ileri
sürülen her tür yorum; araştırmaya katılanlarla, veri toplama aracıyla ve yurt dışından
gelerek söz konusu üniversitede öğrenim öğrencilerden kendilerine ulaşılanlarla sınırlıdır. Araştırmanın örneklemini bir kamu üniversitesinde öğrenim gören yabancı uyruklu
öğrenciler oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri, kolayda örnekleme yöntemi ile gönüllülük esasına göre belirlenen 184 öğrenciden yüz yüze anket yardımıyla elde edilmiştir.
Öğrencilere doldurması için verilen anket formlarından 207’si geri dönmüş ve bunların
23’ü çeşitli eksiklikler nedeniyle değerlendirme dışı tutulmuştur. Toplam 184 anket
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formu değerlendirmeye alınmıştır. Araştırma örneklemi niceliksel olarak, istatistikî analizler için yeterli büyüklüktedir. Ölçeklerdeki ifadelerin doğru anlaşıldığı ve araştırmaya
katılanların cevaplarını, gerçeğe uygun biçimde verdikleri varsayılmıştır.
3.Veri Analizi ve Bulgular
Bu bölümde, araştırma kapsamında istatistiksel analize tabi tutulan verilerle ilgili
bulgulara yer verilmiştir. Araştırma kapsamında yer alan 184 katılımcıya ait özellikler
Tablo 1’de sunulmuş ve katılımcıların demografik özellikleri değerlendirilmiştir.
Özellikler

Seçenekler

Frekans

Kadın
Cinsiyet
Erkek
17-19
Yaş
20-22
23 ve üzeri
Türk Dünyası
Köken
Afrika
Bilgisayar ve Bilişim
Fen Bilimleri Enstitüsü
Fen-Edebiyat
İlahiyat
İletişim
İşletme
Fakülte/Enstitü
Mühendislik
Siyasal Bilgiler
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Teknoloji Fakültesi
Turizm Fakültesi
Tablo 1. Öğrencilerin Demografik Özellikleri

54
130
29
90
65
97
87
19
5
9
16
6
43
15
36
14
13
8

%
29,3
70,7
15,8
48,9
35,3
52,7
47,3
10,3
2,7
4,9
8,7
3,3
23,4
8,2
19,6
7,6
7,1
4,3

Katılımcılar demografik özellikler bakımından incelendiğinde, çalışmanın büyük
bölümünün (%70,7) erkek öğrenciler oluşturmaktadır. Katılımcılar yaşları bakımından
incelendiğinde ise yarısına yakını (% 49,8) ’inin 20-22 yaş aralığında olduğu görülmektedir. Araştırma kapsamına dahil olan yurt dışından gelen öğrenciler kökenleri açısından
değerlendirildiğinde Türk Dünyası (%52) ve Afrika (%47,3) kökenli öğrencilerin yaklaşık olarak birbirine eşit olduğu, öğrenim fakülteler açısından değerlendirildiğinde ise işletme fakültesi (% 23,4) ve siyasal bilgiler fakültesi (%19,6) öğrencilerinin ön plana çıktığı görülmektedir.
3.1.Yaşam Memnuniyetinin İncelenmesi
Katılımcıların yaşam memnuniyetlerine yönelik ortalama, standart sapma ve güvenilirlik değerleri incelenmiş ve Tablo 2’de sunulmuştur.
Ölçek

Ortalama

Standart
Sapma

Ortalamanın
Standart Hatası

Cronbach’s
Alpha
0,72

Madde
Sayısı

5
Yaşam Memnuni3,113
0,762
0,056
yeti
3,094
0,781
0,079
Türk Dünyası
3,133
0,745
,0799
Afrika
Tablo 2. Yaşam Memnuniyetine Ait Boyut Ortalama, Standart Sapma ve Güvenilirlik Değerleri

Tablo 2’ye bakıldığında öğrencilerin yaşam memnuniyeti ortalamalarının (X=
3,113) olduğu görülmektedir. Bu değerler kararsızlığa veya ortalamanın biraz üzerinde
(beşli Likert ölçeği kullanıldığı düşünülünce) bir değere işaret ettiğini görülmektedir.
Türk Dünyası ve Afrika kökenli öğrencilerin yaşam memnuniyeti ortalamaları birbirine
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Ne Katılıyorum Ne de
Katılmıyorum

Katılıyorum

14.1
7.6
7.1

20.7
26.6
12.5

25.5
30.4
16.8

29.9
3.0
42.9

9.8
4.3
20.7

5.4

21.7

31.5

28.8

12.5

19.0

23.4

26.1

22.3

9.2

Ortalama

Kesinlikle Katılıyorum

Katılmıyorum

Yaşam Memnuniyeti

Kesinlikle Katılmıyorum

yakın sonuçlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Yaşam memnuniyeti ölçeğine ait güvenilirlik katsayısı (Cronbach’s alpha) 0,70’in üzerinde hesaplandığından ölçeğin iç tutarlılığının kabul edilebilir düzeyde ve görece yüksek olduğu görülmektedir (Özdamar,2004).
3.2.Yaşam Memnuniyetine Yönelik İfadeler
Öğrencilerin yaşam memnuniyetlerine yönelik ifadelere verdikleri cevapların dağılımları ve ortalamaları Tablo 3’te sunulmuştur.

%
İdeallerime yakın bir yaşantım vardır.
Yaşam koşullarım mükemmeldir.
Yaşamımdan memnunum.
Şimdiye kadar yaşamdan istediğim önemli
şeylere sahip oldum.
Tekrar dünyaya gelsem hayatımdaki hemen
hemen hiçbir şeyi değiştirmezdim

3,01
2,98
3,58
3,21
2,79

Tablo 3. Yaşam Memnuniyetine Yönelik İfadelerin Dağılımı

Tablo 3’te yer alan ve yurt dışından gelen öğrencilerin yaşam memnuniyetlerini
ölçmek amacıyla yöneltilen ifadelerin ortalamaları katılımcıların yaşam memnuniyetleri
açısından kararsız olduklarını göstermektedir. Yaşam memnuniyeti ölçeğini oluşturan
ifadeler arasında katılımcıların tekrar dünyaya gelse hayatındaki hemen hemen çok şeyi
değiştirebilmek istedikleri bulgusu dikkat çekmektedir.
3.3.Yaşam Memnuniyetinin Yabancı Öğrencilerin Kökenleri Açısından Karşılaştırılması
Yaşam memnuniyetinin yabancı öğrencilerin kökenleri açısından farklı olup olmadığını ortaya koymak amacıyla Bağımız Örneklem t-Testi ile yapılan karşılaştırmalara
ait sonuçlar Tablo 4’de sunulmuştur.
Boyutlar

Cinsiyet

N

Ortalama

Standart
Sapma

Yaşam
Memnuniyeti

Türk Dünyası

97

3,094

0,780

Ortalamanın Standart Hatası
0,079

Afrika

87

3,133

0,745

0,079

Tablo 4.
t = - 0,342; sd.= 182; p=,733

Tablo 4’te yer alan bulgular Türki cumhuriyetlerden gelen öğrencilerinin ve Afrika kökenli öğrencilerin yaşam memnuniyeti ölçeğine verdikleri cevapların ortalamalarının birbirinden farklı olduğunu ve Afrikalı öğrencilerin yaşam memnuniyeti ortalamalarının Türki Cumhuriyetlerden gelen öğrencilere göre görece daha yüksek olduğunu göstermektedir. Ancak ortalamalar arasındaki bu fark istatistiki açıdan anlamlı bir farklılığın
olmadığının göstermektedir (p>0,005).
Sonuç
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Yaşam doyumu ile ilgili literatüre bakıldığında yaşam doyumunun demografik
göstergeler (yaş, cinsiyet, gelir, eğitim durumu vs…) arasındaki ilişkinin arandığı görülmektedir. Diğer araştırma alanı ise çeşitli ülkeler ve bölge çapında, gelişim dönemlerine
göre, yaşam doyumunu ölçen çalışmalardır (çocuklarda, ergenlerde, yaşlılarda vs). Dockery, A. M., “Happiness, life satisfaction and the role of work: Evidence from two Australian surveys”, adlı çalışmada Avusturya araştırma merkezinin ikincil verileri kullanılarak yapılmış, çalışma, mutluluk ve yaşam memnuniyeti arasında doğrudan ilişkinin olduğu tespit edilmiştir (Dockery, Erişim: 22.02.2015). Tiefenbach, T.;Kohlbacher,
F.,(2013), “ Happiness and Life Satisfaction in Japan by Gender and Age” adlı çalışmalarında, yaş ve cinsiyete göre Japonya’daki mutluluk ve yaşam memnuniyetini ölçmüşlerdir. Araştırma sonuçlarına göre cinsiyet değişkeni mutluluk düzeyi algısında önemli
bir farklılığa neden olmaktadır. Aynı şekilde araştırmada orta yaş dönemleri yaşam memnuniyeti ve mutluluk düzeyi açısından en riskli dönem olarak tespit edilmiştir (Tiefenbach
ve Kohlbacher: 2013). Şeker ve Akman (2015) Celal Bayar Üniversitesi’nde eğitim gören
yabancı uyruklu ve Türk vatandaşı öğrenciler üzerinde yaptıkları araştırmada öğrencilerin
psikolojik iyi olma ve yaşam doyumu düzeyleri arasında ilişkininj olduğu anlaşılmıştır.
Bozoğlan (2014) tarafından Selçuk Üniversitesinde 2010 yılında eğitime devam eden 229
kız 175 erkek olmak üzere, toplam 404 üniversite öğrencisinin aile ve arkadaş desteklerinin çatışma çözümlerini doğrudan ve yaşam doyumu değişkenin aracılığıyla etkileyip
etkilemediği belirlenmeye çalışılmıştır.
Yukarıda ifade edilen ve başka araştırmalarda insanların yaşam doyumları bireysel, kültürel, sosyo ekonomik ve kültürel özellikleri itibariyle farklılaşmaktadır. Bizim
yaptığımız araştırmada da katılımcıların bireysel özellikleri ile yaşam doyumları arasında
ilişkinin olduğu tespit edilmiştir. Tablo 4’te yer alan bulgular Türki cumhuriyetlerden
gelen öğrencilerinin ve Afrika kökenli öğrencilerin yaşam memnuniyeti ortalamaları (x=
3,133, ss. ,745) itibariyle Türki cumhuriyetlerinden gelen öğrencilerden ortalamalarından
(x=3,094, ss ,780) kısmen daha yüksek olduğu anlaşılmıştır. Bu durum Afrika kökenli
öğrencilerin Türki Cumhuriyetlerden gelen öğrencilere göre görece daha düşük yaşam
standardına sahip ülkelerden gelmeleri ve ülkemizdeki koşulları daha fazla doyum sağlayıcı bulmaları şeklinde yorumlanmıştır. Diğer bir husus da Afrika kökenli ve Türki cumhuriyetlerden gelen öğrenci algı ortalamalarının istatistiki açıdan anlamlı olmadığını
(p>0,005) belirtmek gerekir.
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AQRAR SAHƏDƏ SAHİBKARLIQ FƏALİYYƏTİNİN İNKİŞAFININ
İQTİSADİ VƏ SOSİAL ASPEKTLƏRİ
Dos. Dr. Hicran MİRZƏYEVA
Xülasə: Məqalədə aqrar sahədə bazar münasibətlərinin dövlət tənzimlənməsindən və
dünya maliyyə böhranının kənd təsərrüfatına təsirindən bəhs edilir. Burada eləcə də, aqrar
sahibkarlığın inkişafına dövlət dəstəyinin əhəmiyyəti, ixtisaslaşmasını şərtləndirən amillər
və sahənin inkişafının sosial nəticələrinin təhlili öz əksini tapmışdır.
Açar Sözlər: subsidiya, qiymət tənzimlənməsi, ixtisaslaşma, aqrar sahə, maliyyə,
məşğulluq.
The Economic and Social Aspects of the Development of Entrepreneurship in Agrarian Sector
Summary: The article deals with the state regulation of market relations in agrarian sector
and the impact of the global financial crisis on agriculture. The importance of state support
on the development of agrarian entrepreneurship, the factors of specialization and the social
results of this field are analyzed in the article.
Keywords: subsidy, price regulation, specialization, agrarian sector, finance, employment

Giriş
Aqrar iqtisadiyyatda aparıcı rola malik sahibkarlıq iqtisadi inkişafın strateji
istiqamətlərinə xidmət etməklə ölkənin ərzaq təhlükəsizliyi, yerli sənayenin xammalla
təminatında və əhali məşğulluğunda həlledici rol oynayır.
Müasir dövrdə, inkişaf etməkdə olan ölkələr sahibkarlığın inkişafı mühiti ni
dəstəkləməklə, müxtəlif təsərrüfatçılıq subyektlərinin rəqabət qabiliyyətini artırır və
aqrar sahənin dayanıqlı, davamlı inkişafına zəmin yaradır. Müasir iqtisadi sistemdə
ölkəmizdə sahibkarlıq yeni mülkiyyət münasibətlərinin formalaşması fonunda
inkişaf edir. Bu səbəbdən sahibkarlıqla əlaqədar münasibətlərin tənzimlənməsi
problemlərinin, bazar mühitinin inkişafının demək olar ki, bütün əsas istiqamətləri
üzrə araşdırılması aktuallıq kəsb edir.
Aqrar sahibkarlıq mühiti sahənin tələbləri baxımından səciyyələndirilməli,
bunun üçün əsas amilləri təhlilə cəlb edilməli, aqrar sahibkarlığın spesifik
xüsusiyyətləri şərh edilməli, reallığı obyektiv əks etdirən materiallar bazasında
inkişaf imkanları aşkar edilməklə sosial imkanları qiymətləndirilməlidir.
1.
Kənd Təsərrüfatı İstehsalının Mövcud Durumu
Azərbaycan xalqının Ümummilli lideri Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə həyata
keçirilən aqrar islahatlar ölkənin sosial-iqtisadi inkişafı sahəsindəki uğurlarını
şərtləndirən tarixi əhəmiyyətli amillərdən biri olmuşdur.
Təkcə elə bir faktı göstərmək kifayətdir ki, 1990-1995-ci illər ərzində ölkədə kənd
təsərrüfatı məhsulları istehsalının həcmi 45 faizdən çox azaldığı halda, 1995-2015-ci illər
ərzində aqrar sahə real ifadədə 2,4 dəfə, o cümlədən bitkiçilik sahəsi üzrə 2,3 dəfə,
heyvandarlıq sahəsi üzrə isə 2,5 dəfə artmışdır. Ən əsası isə ulu öndərin siyasi iradəsi ilə
həyata keçirilən islahatlar sayəsində dövlətin iqtisadi münasibətlərdə və mülkiyyət
üzərində total şəkildə hakim olduğu bir sistemdən, azad bazar münasibətlərinə və özəl
mülkiyyətə əsaslanan sistemə keçid təmin edilmişdir.
Əkin sahələrinin strukturunun dəyişməsinə və heyvanların baş sayının
artması trendinə uyğun olaraq birbaşa istehlak bazarına yönələn ərzaq təyinatlı həm
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bitkiçilik, həm də heyvandarlıq məhsullarının istehsal həcmi keçmiş sovetlər dönəmi
ilə müqayisədə belə əsaslı şəkildə artmışdır. Bunun müqabilində sənaye təyinatlı
məhsullar olan pambıq, tütün, üzüm, çay və baramanın istehsal həcmi azalmışdır.
Burada yalnız bir müsbət məqamı vurğulamaq olar ki, Azərbaycan müstəqillik əldə
etdikdən sonra ölkədə şəkər çuğunduru və dən üçün günəbaxan kimi texniki
bitkilərin təsərrüfat əhəmiyyətli səviyyədə istehsalına başlanılmışdır.
İllər
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Cədvəl 1. Kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalının dinamikası, min ton
(Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi, 2015)

Ölkədə kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı faktiki qiymətlərlə son 20 ildə
orta hesabla hər il 11.4% artaraq 2014-cü ildə 5225.8 milyon manata çatmışdır.
Nəzərə alsaq ki, ölkə əhalisinin yoxsul təbəqəsinin böyük əksəriyyəti kənd
yerlərində yaşayır, bu sahənin inkişafı kənd yerlərində yoxsulluğun nəzərə çarpacaq
dərəcədə azalmasına öz töhfəsini vermişdir. Rəsmi rəqəmlərə görə ölkədə 20032014-cü illər arasında yoxsulluq səviyyəsi 10 dəfə azalmışdır. Cədvəldən də
göründüyü kimi, son illərə qədər bitkiçilik məhsullarında ümumi məhsul istehsal
faktiki qiymətlərlə heyvandarlıq məhsullarına nisbətən daha çox olmuşdur.
2.
Aqrar Sahəyə Dövlət Dəstəyinin Zəruriliyi
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Azərbaycanda ərzaq təhlükzsizliyini təmin etmək üçün kənd təsərrüfatı
istehsalının təşkilinin müxtəlif formalarını dəstəkləyən, kənd təsərrüfatında işləyən
vətəndaşların iqtisadi hüquqlarını genişləndirən mexanizmlərdən istifadə olunur. Eyni
zamanda kənd təsərrüfatının sosial-iqtisadi inkişaf zərurətinə və aqrar sahədə yaranan
bazar münasibətlərinin xüsusiyyətlərinə uyğun olaraq aqrar siyasətin formalaşdırılmış
uzunmüddətli və cari məqsədləri realizə edilir.
Ölkədə aparılmış uğurlu aqrar islahatlar sayəsində müxtəlif ukladlı özəl təsərrüfat
qurumları formalaşdırılmışdır. Bu özəl təsərrüfatlar ölkə üzrə kənd təsərrüfatı və ərzaq
məhsullarının 99,0%-ni istehsal edirlər. Lakin, kənd təsərrüfatında iqtisadi səmərəliliyin
artırılması, xarici bazarlara çıxış imkanlarının genişləndirilməsi və sahənin
rəqabətqabiliyyətinin yüksəldilməsi üçün kooperasiyalaşma və yaxud birgə fəaliyyət
münasibətlərinə üstünlük verilməlidir.
Məlumdur ki, kənd təsərrüfatının iqtisadiyyatın digər sahələrinə nisbətən aşağı
olan rəqabətqabiliyyətliliyi onun dövlət tərəfindən dəstəklənməsini, yəni dövlət
tənzimlənməsini zəruri edir. Dövlət tənzimlənməsinin mühüm aləti-torpaq, satınalmalar,
vergi, qiymət, kredit, sığorta və xarici əlaqələri, obyekti isə - istehsal, təsərrüfat, sosial və
onlarla bağlı olan aqrar-sənaye kompleksi müəssisələri arasındakı münasibətlərdir. Bu
münasibətlərin tənzimlənməsinin əsas vəzifəsi kənd təsərrüfatı və aqrar-sənaye
müəssisələrinin azad sahibkarlıq fəaliyyəti, müstəqil təsərrüfatçılıq, kənd təsərrüfatı
məhsulları istehsalına və onlardan alınmış gəlirlərin reallaşmasına azad sərəncam
verməsinə zəmin yaratmaqdan ibarətdir (Salahov, 2003: 7).
Aqrar sahədə bazar münasibətlərinin tənzimlənməsində dövlət, təbii-iqlim
xarakterli və digər kortəbii təsirlərin yaratdığı təhlükələrdən kənd təsərrüfatı
istehsalçılarını müdafiə etməyə yönəldilmiş hüquqi tədbirlər sisteminin formalaşmasını
tələb edən şəraitin müxtəlifliyini nəzərə almalıdır. Bu baxımdan kənd təsərrüfatı
istehsalının sığortalanması həm təbii amillərdən, həm də kənd təsərrüfatı bazarının
iqtisadi şəraitindən və vəziyyətindən irəli gələn kənd təsərrüfatı məhsulları qiymətlərinin
qeyri-stabilliyinin yumşaldılması üzrə tədbirlərin icra edilməsini şərtləndirir.
Kənd təsərrüfatı istehsalının təbii iqlim kataklizmlərindən asılılığı onun riskli bir
sahə olduğunu şərtləndirir. Bundan başqa bu sahədə yeni təsərrüfatçılıq fəaliyyətinə keçid
dövrü dəyişikliklərinin və digər subyektiv amillərin də təsiri gerçəklikdir. Bütün bu qeyd
olunanlar sahənin böhran risklərinə müqavimət göstərmək imkanlarını azaldır, sahənin
böhran hallarına qarşı daha həssas olunduğunu nümayiş etdirirməklə sahəyə dövlət
dəstəyinin zəruriliyini bir daha şərtləndirir (Salahov, 2003: 9).
3.
Aqrar Sahənin İdarəedilməsi
Aqrar sahədə idarəetmənin forma və prinsiplərinindən düzgün istifadə
edilməsi də xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Sahənin inkişafına ciddi təsir göstərə bilən
obyektiv və subyektiv amillər tamamilə neytrallaşdırıldığı mühitdə belə idarə
etmədəki boşluqlar dayanıqlı və davamlı aqrar istehsalın formalaşdırılmasında ciddi
fəsadlar yaradır. Nəzərə alınsa ki, mövcud idarəetmə forma və metodları
transformasiya dövrü xüsusiyyətlərdən asılı olur, onda bu sahədə təkmilləşdir mələrin zəruriliyi şübhə doğurmur. Bu baxımdan aqrar sahibkarlığın idarə
edilməsinin təkmilləşdirilməsi üçün aşağıdakı istiqamətlərə üstünlük verilməsi
məqsədəuyğun sayıla bilər:
 torpaq və su ehtiyatlarından səmərəli istifadənin optimal metodlarının
müəyyənləşdirilməsinə;
 kənd təsərrüfatının innovasiyalı inkişafına;
 aqrar istehsalın intensivləşdirilməsi baxımından idarəetmə potensialının
reallaşdırılmasına;
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 aqrar sahənin inkişafına adekvat strateji proqramların işlənilməsinə.
Son illərdə Azərbaycanın iqtisadi rayonlarında aqrar sahibkarlığın inkişafı
üçün əlverişli mühit formalaşmaqdadır. Belə ki, regionların sosial-iqtisadi inkişafı
üzrə Dövlət Proqramlarının icrası aqrar sahənin səmərəli fəaliyyəti üçün istehsal və
sosial infrastruktur obyektlərinin yeniləşməsinə və müasir tələblərə uyğun
şəbəkələrin yaradılmasına təkan vermişdir. Lakin, fərdi aqrar sahibkar
təsərrüfatlarının inkişafı müxtəlif iqtisadi rayonlarda fərqli xarakter və miqyaslara
malikdirlər. Ona görə də ölkə üzrə tarazlı regional inkişaf strategiyasının həy ata
keçirilməsi zəruridir (Azərbaycan Respublikasının regionlarının sosial -iqtisadi
inkişafı Dövlət Proqramı, 2008: 18).
Aqrar sahədə sahibkralıq fəaliyyətinin idarə edilməsi sistemində aşkarlıq və
demokratiklik, koordinasiyalı sistemə üstünlük verilməsi, təsərrüfat subyektlərinin
rastlaşdıqları problemlərin vaxtında aradan qaldırılmasına yönəldilmiş tədbirlərin
kompleks surətdə həyata keçirilməsi xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Kənd təsərrü fatında
xüsusi mülkiyyətin, azad sahibkarlığın, azad rəqabət mühitinin inkişafı, əlverişli
şərait yaradılmasına yönəlmiş tədbirlər qısa zamanda müxtəlif səviyyələrdə öz
müsbət nəticələrini verə bilər (Güləliyev, 2007: 75).
Aqrar sahədə səmərəli fəaliyyətin təmin olunması üçün istənilən riskləri
qabaqcadan müəyyənləşdirmək və aradan qaldırmaq zəruri olsada onun həyata
keçirilməsi çox çətindir. Aqrar sahədə antiböhran idarəetməsi anlayışının o qədər də
çoxsaylı olmayan tərəflərini təhlil edərkən bu qənaətə gəlinir ki, bu yanaşmalar heç
də həmişə real situasiyaları tam əks etdirə bilmir. Ona görə də bu sahədə ciddi və
kompleks tədbirlərin, mütəşəkkil antiböhran idarəetməsinin həyata keçirilməsi
vacibdir.
Antiböhran idarəetməsi sistemli yanaşma tələb etdiyindən bu anlayışın
dəqiqləşdirilməsinə də ehtiyac vardır. Bu idarəetmənin subyektləri idarəetmə
sistemlərinin müvafiq elementlərinin, yəni kənd təsərrüfatında böhranqabağı və
böhranlı vəziyyətlərdə idarəetmə sisteminin məqsədlərinin, vəzifələrinin, funksiya larının, kadrlarının, strukturunun, informasiyaların, texniki vasitələ rinin,
metodlarının və idarəetmə prosesinin, sistemin hüquqi, elmi və maliyyə təminatının
məcmusudur. Antiböhran idarəetməsi dövlət və yerli özünüidarəetmənin qarşılıqlı
vəhdəti halında özünü göstərdikdə daha səmərəli olur. Kənd əhalisinin alternativ
məşğulluq imkanlarının genişlənməsi, infrastruktur obyektlərindən səmərəli
istifadə, sosial xidmətin təşkilinin yeni formalarının tətbiqi antiböhran tədbirlərinin
yerlərdə icrasına əlverişli şərait yarada bilər (Ələkbərov, 2003: 97).
Böyük risklər şəraitində kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalının artırılması
istehsalın intensivləşdirilməsini, kəndli təsərrüfatlarının koopera siyasını və eyni
zamanda istehsalın təmərküzləşməsini tələb edir. Sahədaxili rəqabətin güclü olduğu
kənd təsərrüfatında intensiv texnologiyalardan istifadə, elmi ideyaların
kommersiyalaşması və innovasiyalara meyl aqrar sahədə sahibkarlığın inkişafının
strateji xətti olmalıdır.
Aqrar sahədə antiböhran inkişaf strategiyası rəqabətə əsaslanan bazar
təsərrüfatçılığı prinsiplərinə adekvat tənzimləmə mexanizmlərinin formalaşdırılmasını, kənd təsərrüfatı istehsalçıları üçün əlverişli və sığortalanmış sahibkarlıq
mühitinin yaradılmasını prioritet vəzifə kimi ön plana çəkir. Böhran hallarını
doğuran əsas səbəblərə: maliyyə-iqtisadi və sosial vəziyyətinin kənd təsərrüfatında
müəssisələrin fəaliyyət və inkişaf proseslərini mürəkkəbləşdirməsi; inflyasiya;
rəqabət, tədiyyə qabiliyyətinin itirilməsi; investisiyaların azalması; maddi - texniki
resursların daxili bazarda qiymətlərinin dünya bazarı qiymətlərinə yaxınlaşması;
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məhsul və xidmətlərin müxtəlif növlərinin qiymət disparitetliyinin mövcudluğu;
işsizlik, insanların kənd təsərrüfatında çalışmaq arzusunun aşağı olması; səmərəsiz
qərarların qəbul edilməsi; aqrar sahənin inkişafının strategiya və taktikasının kifayət
qədər əsaslandırılmaması; idarəetmə qurumlarında işin zəif təşkili, tədarük, emal,
saxlanma, daşınma, topdan və pərakəndə satışı sahələrində vasitəçilik edən
təşkilatların və fiziki şəxslərin inhisarçılığı və s. aid edilir.
Araşdırmalar göstərir ki, maliyyə böhranları ayrı-ayrı ölkələrdə dövri surətdə baş
versə də, onların oxşar cəhətləri get-gedə azalır. Odur ki, müasir dünyada maliyyə
böhranına qarşı müvafiq tədbirlər də qeyri ənənəvi olmaqla, xüsusi yanaşmalar tələb
etməkdədir. Məhz bu səbəbdən hazırda hər bir ölkə antiböhran idarəetməsi üzrə, mövcud
tələblərə cavab verən tədbirlər paketi həyata keçirirlər. Bu tədbirlərin səmərəliliyi, ilk
növbədə onun qabaqlayıcı xarakterli olması ilə səciyyələnir.
Aqrar sahə problemlərinin dövlət səviyyəsində qeyd olunan ardıcıllıqla həlli
və güclü investisiya axını üçün mühüm olan iqtisadi şəraitin yaradılması
respublikamızda aqrar sahibkarlıq fəaliyyətinin inkişafına mühüm təsir
göstərməkdədir.
4.
Aqrar Sahədə Struktur Təkmilləşdirlməsi və Qiymət Amili
Aqrar sahibkarlığın səmərəli təşkili və inkişafının təmin edilməsi üçün
struktur siyasətinin də düzgün müəyyənləşdirilməsi mühüm əhəmiyyət kəsb
etməkdədir. Bu məqsədlə aqrar sahənin struktur siyasətində aşağıdakı cəhətlərin
nəzərə alınmasına üstünlük verilməkdədir:
 ixrac potensialının yüksəldilməsi və strukturunun yaxşılaşdırılması məqsədilə onun stimullaşdırılma mexanizminin daha da təkmilləşdirilməsi;
 real rəqabət mühitinin yaradılması və bu fəaliyyətin reqlamentləşdirilməsi;
 daxili investisiyaların stimullaşdırılması mexanizminin təkmilləşdirilməsi.
Sahibkarlığın inkişafı resurs təminatının səviyyəsi ilə də bilavasitə bağlıdır. Aqrar
sahədə ailə kəndli və ev təsərrüfatlarının torpaq sahəsi və ya malqaranın sayına görə
qruplaşdırılması məlumatlarının təhlili iqtisadi fəallıq mühitinin qiymətləndirilməsi
baxımından mühüm əhəmiyyətə malikdir. Ona görədə aqrar sahibkarlığın mövcud
vəziyyətinin araşdırılması və səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi üçün istehsal olunan
məhsula çəkilən xərclər, məhsulun satış qiyməti, mənfəət və rentabellik səviyyəsi kimi
göstəricilərin təhlilə cəlb edilməsini zəruriləşdirir (Həsənov, 1997: s. 56).
Məlumdur ki, qiymət aqrar sahibkarlığın inkişafında mühüm alətdir və
ümumilikdə iqtisadi mexanizmin formalaşmasında aparıcı rol oynayır. Aqrar sahibkarın
öz tərəfdaşları arasında qarşılıqlı münasibətləri həlledici dərəcədə qiymət amilindən asılı
olur. İstehsal nəticələrinin müəyyənləşdirilməsində də qiymət başlıca meyar sayılır. Bu
baxımdan kənd təsərrüfatı məhsullarının qiymətlərində mövsümi dəyişikliklərin təhlili
üçün informasiya bazasının zənginləşməsi, əhatəliliyinin genişləndirilməsi və
təkmilləşdirilməsi qarşıda duran mühüm vəzifədir. Bu sahədə mühüm məsələlərdən biri
də yerli istehsal üzrə dövlət satınalmalarının həyata keçirilməsi və daxili bazarda
minimum qiymət həddinin müəyyənləşdirilməsidir.
Azərbaycanda təsərrüfatçılıq kateqoriyaları üzrə və bütünlüklə fərdi, ailə kəndli
təsərrüfatları üzrə satılmış kənd təsərrüfatı məhsullarının səmərəliliyini əks etdirən
göstəricilərin müqayisəli təhlili göstərir ki, kənd təsərrüfatında sahibkar gəlirlərinin
azalması səbəblərinin dəqiq araşdırılması və onların həll olunması üçün görülən tədbirlər
sistemli xarakter daşımalıdır. Yəni, kənd təsərrüfatının ayrı-ayrı sahələrində sahibkarlıq
fəaliyyəti ilə məşğul olanların qarşılıqlı əlaqələri ixtisaslaşma baxımından hərtərəfli
araşdırmalar tələb edir.
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5.
Aqrar Sahədə İxtisaslaşmanı Şərtləndirən Başlıca Amillər
İxtisaslaşma konkret məhsulun (məhsul qrupunun) və bazarın diversifikasiyası
amili kimi nəzərdən keçirildikdə, aqrar sahibkarlığın inkişafı prioritetləri baxımından
səmərəlilik göstəricisi ön plana çəkilməlidir. Çünki, yalnız səmərəli iqtisadi fəaliyyət
geniş təkrar istehsalın qurulmasına zəmin yarada bilər. Yuxarıda qeyd olunduğu kimi,
burada da dövlət dəstəyinə xüsusi yer ayrılmalıdır.
Məlumdur ki, sahibkar, ailə kəndli və ev təsərrüfatları hansı məhsulu və nə
qədər istehsal etmək barədə qərar verərkən əsasən real infrastruktur imkanlarını
nəzərə alırlar. Bu, aqrar sahibkarlıq subyektlərində ixtisaslaşma dəyişikliklərinin
qismən ətalətli xarakterli olmasından irəli gəlir. İxtisaslaşma istiqa mətinin və aqrar
sahibkarların fəaliyyət növlərinin seçilməsi mühiti dövlətin aqrar sahənin
tənzimlənməsi sisteminin forma və metodlarından bilavasitə asılı olur. Bu asılılıq
yuxarıda qeyd edildiyi kimi aqrar sahənin stimullaşdırlması tədbirlərinin güclü təsiri
altında baş verir.
Stimullaşdırma, qiymət tənzimlənməsi, vergi tətilləri, güzəştli kreditlər kənd
təsərrüfatının bu və ya digər sahəsinin inkişafının, prioritetliyinin sıralandırılmasına
zəmin yaradır, müvafiq sahədə ixtisaslaşma tələbini ortaya qoyur ki, özlüyündə bu,
aqrar sahibkarlığın struktur potensialının yaxşılaşdırılması vasitəsi kimi, miqyas
effektliyi hesabına xərclərin azaldılmasına zəmin yaradır.
Aqrar iqtisadiyyatda ixtisaslaşmanı şərtləndirən amillərdən bəhs edərkən
sahibkarlığın regional xüsusiyyətləri önə çəkilməlidir. Regional xüsusiyyətlərin aqrar
sahibkarların ixtisaslaşmasına təsiri ikili xarakterlidir. Bu və ya digər regionun aqroiqlim
potensialının unikallığı konkret məhsul istehsalında nisbi üstünlüklər yaradır. Odur ki,
unikal imkanları olan regionlarda aqrar sahibkarlığın ixtisaslaşdırılmış texniki təminat
səviyyəsinin yüksəldilməsi bir qayda olaraq ixracyönümlü istehsalın əhəmiyyətli
məbləğdə xarici valyutagətirmə üstünlüyü təsbit olunduğu hallarda həyata keçirilir.
Aqrar sahədə sahibkarlığın regional inkişafı və kəndlərdə məşğulluq səviyyəsinin
yüksəldilməsi, resurslardan səmərəli istifadə, arzuolunmaz miqrasiya prosesinin
qarşısının alınması kimi həyati əhəmiyyətli məsələlərin birgə nəzərdən keçirilməsini
şərtləndirir. Regional fərqlərin aqrar sahibkarlıq fəaliyyətinə, xüsusilə də ixtisaslaşma
səviyyəsinə təsirinin digər aspekti onun miqyas effektivliyinə təsiri ilə də səciyyəvidir.
(Ataşov, 2002: 145)
Bu gün aqrar sahədə ki, çoxsaylı təsərrüfat subyektlərinin maliyyə təsərrüfat
fəaliyyətinə mənfi təsir göstərən amillərdən biri də radikal torpaq islahatı
reallıqlarından qaynaqlanan xırdalanmış torpaq sahələrinin ərazicə əkinə yararlı
torpaq sahələri üzrə səpələnmiş şəkildə olmasından irəli gəlir. Rəsmi məlumatların
təhlili göstərir ki, respublikada bütün təsərrüfat kateqoriyaları üzrə kənd
təsərrüfatında yararlı torpaq sahəsinə malik olan 1166,7 min təsərrüfatdan 449,7-nin
(38,5%-nin) torpağı vahid ərazidə, 462,3 minimum (39,6%-nin) torpaq sahəsi iki
yerdə, qalanlarının torpaq sahəsi isə üç, dörd və ya daha çox ərazilər üzrə paylanmış
şəkildədir. Bir kənd ərazisində əhali mülkiyyətinə verilmiş bu yararlı torpaqların 2
və 3 yerdə olması özəlləşdirilən torpaqların əkin yeri və çoxillik əkmələr
sahələrindən ibarət olmasından da irəli gəlmişdir. Torpaq sahələrinin belə bölgüsü
kənd təsərrüfatı istehsalının bitkiçilik və heyvandarlıq kimi iki böyük sahəyə
bölünməsini bir daha şərtləndirmişdir. Ona görə də hazırda ölkəmizdə aqrar
siyasətin prioritetləri sırasında iri təsərrüfatların yaradılması və müxtəlif növlü
kooperasiya münasibətlərinin inkişafı xüsusi yer tutur. Qarşıdakı illərdə bu sahədə
aparılmaqda olan təşkilati-iqtisadi tədbirlər istehsalın artırılmasında, xərclərin
azaldılması yolu ilə rentabellik səviyyəsinin yüksəldilməsinə və bilavasitə
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ixtisaslaşmaya real təsir göstərəcəkdir.
6.
Aqrar İxracın Stimullaşdırılması
Ölkəmizdə son illərdə əhali gəlirlərinin artması
və milli valyutanın
möhkəmlənməsi amillərinin birgə fəaliyyəti şəraitində bəzi ərzaq məhsullarına tələbin
ödənilməsində ölkəyə idxal olunan xammal əsasında istehsalın təşkili üstünlük
qazanmışdır. Yüksək valyuta məzənnəsi və emal sferasında çalışmaq üçün ucuz və
ixtisaslı işçi qüvvəsinin mövcudluğu, istehsal sahəsi üçün nisbətən ucuz enerji təminatı
şəraitində gətirilmə xammal əsasında istehsal müvafiq məhsullara tələbin ödənilməsinin
iqtisadi cəhətdən səmərəli variantı kimi çıxış edir.
Resurs təminatı ilə bağlı sözügedən amillər, həmçinin, idxal xammalı əsasında
ixrac üçün istehsalın təşkilinə də müsbət təsir göstərir. Bunlara, ilk növbədə, şəkər,
habelə çay və bitki yağları istehsalını aid etmək olar aid edilir. Məhz bu səbəbdən 20052015-ci illərdə ixracın dəyər ifadəsində həcmində həmin məhsulların payı 10.7%-dən
40%-ə yüksəlmişdir. Lakin, həmin məhsullar üzrə qatma dəyərin az olması ilə bağlı
qeyd edilən dəyişiklik ixracın səmərəli strukturunun təmin edilməsi baxımından əlverişli
olmamışdır (cədvəl 2).
№

Məhsullar

1.
2
3.
4.
5

7

Təzə meyvə
Təzə tərəvəz
Kartof
Çay
Bitki yağları
Hidrogenləşdirilmiş piylər və
yağlar
Marqarin və digər qida qarışıqları

8
9
10
11
12

Şəkər
Meyvə-tərəvəz konservləri
Meyvə-tərəvəz şirələri
Tütün
Pambıq lifi
Yekunu

6

Mln
dollar
146.2
16.8
9.4
14.1
20.1

2005
Yekuna
görə %-lə
45.8
5.3
2.9
4.4
6.3

Mln
dollar
220.1
70.7
21.0
19.5
55.9

2015
Yekuna
görə %-lə
30.6
9.8
2.9
2.7
7.8

31.9

10.0

49.5

6.9

16.2

5.1

47.8

6.6

0.4
6.1
10.6
7.3
40.3

0.0
2.1
3.3
2.3
12.6

212.1
3.9
6.9
7.4
5.0

29.5
0.5
0.9
1.0
0.7

319.0

100.0

719.8

100.0

Cədvəl 2: Əsas növ kənd təsərrüfatı və ərzaq məhsulları ixracının srtukturu.

Kənd təsərrüfatı məhsullarının ixrac dinamikasına həmin məhsulların
rəqabətqabiliyyətliliyi əhəmiyyətli təsir göstərir. Digər tərəfdən, müvafiq istehsal
sahələrinin dayanıqlı inkişaf tələbləri layiqincə qarşılanmır. Kəskin devalvasiya, idxal
xammalının milli valyuta ilə qiymətinin yüksəlməsi ilə əlaqədar hazır məhsulun
rentabelliyinin aşağı düşməsi və daxili istehlak üçün istehsalın genişləndirilməsi
stimullarının azalmasını idxala bağlılığı, xammal bazarlarında volatillikliliyi və ixracın
dayanıqlığının təmin olunması risklərini artırır.
Milli iqtisadiyyatın formalaşması və inkişafı şəraitində ixrac dinamikası
qiymətlərinin daxili və xarici bazarlarda formalaşan səviyyələrinin nisbətindən, habelə
ixrac yönümlü sahələrin (aqrar sektorun digər sahələri ilə müqayisədə) gəlirlilik
səviyyəsindən asılı olur.
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Məsələn, pambıq lifinin ixrac üçün rəqabətqabiliyyətlilik əmsalının aşağı
səviyyədə qərarlaşmasına (2010 və 2011-ci illər istisna olunmaqla) bu məhsulun xarici
bazarlarda qiymət konyukturasının əlverişsiz olması mühüm təsir göstərmişdir.
Azərbaycan pambığının xərclər səviyyəsinə görə də xarici bazarlarda
rəqabətqabiliyyətliliyi aşağı olmuşdur. Kənd təsərrüfatı istehsalçıları üçün tətbiq edilən
kömək və subsidiyalar rəqabətqabiliyyətliliyin yüksəldilməsinə əhəmiyyətli təsir göstərə
bilməmişdir.
Digər tərəfdən, ərzaq yönümlü məhsullara bazar tələbinin geniş surətdə artması
amili də bu məhsulların istehsalını üstün stimullaşdırmaqla və onların istehsalçı
qiymətlərinin daha əlverişli dinamikasının qərarlaşmasını təmin etməklə, pambığın qeyd
edilən sahələrin xeyrinə əkin sahələrinin azaldılmasına yol açmışdır.
Beləliklə, milli vayutanın məzənnəsinin yüksəldiyi şəraitdə pambıqçılıq və tütünçülüyün formalaşdırılması və inkişaf etdirilməsi üzrə müvafiq tarixi təcrübələri də nəzərə
almaqla, daxili və xarici bazarlarda məhsulun rəqabətqabiliyyətliliyinin təmin olunması
üçün ünvanlı və təsirli dövlət dəstəyi və vertikal inteqrasiya çərçivəsində emal vəsiləsi
tərəfindən xammal istehsalçılarına yönəldilmiş səmərəli kömək tədbirlərinin tətbiqi
zəruridir.
7.
Məşğulluğun Təminatında Aqrar Sahibkarlığın Rolu
Aqrar sahənin, o cümlədən kənd təsərrüfatının inkişafının özünəməxsus
cəhətlərini fərqləndirən sosial şərtlərdən biri ölkə üzrə əmək qabiliyyətli əhalinin 33%dən çoxunun kənd yerlərində yaşamasından irəli gəlir. Kənd əhalisinin məşğulluq
səviyyəsi aqrar sahənin inkişafından asılıdır. Əhali məşğulluğu və alıcılıq qabiliyyəti
səviyyəsi funksional asılılığa malik ümumiləşdirilmiş göstəricilərdir. Kənd əhalisinin
məşğulluğu, milli iqtisadiyyatın digər sahələrinə nisbətən kənd təsərrüfatında
əhəmiyyətli, fərqli xarakteristikalara malikdir.
Məlum olduğu kimi məşğulluq, sosial xarakter daşımaqla vahid iqtisadi məkanda
inkişafın kompleksliyinə yönəlmiş siyasətin mühüm meyarlarından biridir. İqtisadi
subyektlərinin səmərəli fəaliyyəti əhalinin alıcılıq qabiliyyətindən, bu qabiliyyət isə əsas
etibarı ilə məşğulluq səviyyəsindən asılıdır. Məşğulluğun səviyyəsi, mahiyyət etibarı ilə
iqtisadi fəallığın, daha doğrusu iqtisadi fəal əhalinin dinamikası məlumatları bazasında
müəyyənləşdirilir. Kənd yerlərində məşğulluğun mühüm istiqaməti aqrar fəaliyyətdir.
Kənd təsərrüfatı iqtisadiyyatın mühüm sahəsi, istehsalın həyat əhəmiyyətli sektorudur.
Burada iqtisadi fəallığın və məşğulluğun səviyyəsi əhalinin həyat tərzi və rifah halında
öz əksini tapır.
Məşğulluğun təmin edilməsi vasitəsi ilə əmək qabiliyyətli əhalinin tələbatının
ödənilməsi ictimai-faydalı fəaliyyətin bu və ya digər sahədə üstünlüyü, əməkdə iştirak
payı, peşə və iş yeri seçmək, insanın qabiliyyətinə və ixtisasına əsaslanmış yüksək
səmərəli əməyə marağı reallaşdırılır (Güləliyev, 2007: 27).
Qeyd olunan mülahizələrlə əsasən razılaşmaqla bildirək ki, kənd təsərrüfatı gəlir
əldə etmək baxımından xüsusi üstünlüyə malik deyildir. Bu sahədə fəaliyyət göstərən
sahibkarın işçi qüvvəsi cəlb etməklə kənd yerlərində məşğulluğa təsir etmək imkanları
çoxsaylı amillərdən asılıdır. Onlara, maliyyə təminatı, miqyas effektinin reallaşması
şəraiti, satış mühitinin xarakteristikası və ümumilikdə bazarın konyuktur dinamikası,
kənd təsərrüfatı mənşəli məhsulların idxalının tənzimlənməsi xüsusiyyətləri və s. aid
edilə bilər. Kənd təsərrüfatı fəaliyyətinin səmərəliliyi, əlbəttə, bu baxımdan başlıca
amildir. Yalnız məqbul səmərəlilik təmin olduğu halda aqrar sahibkar fəaliyyət dairəsini
geniləndirməyə və əlavə iş qüvvəsi cəlb etməklə məşğulluğa əhəmiyyətli təsir etməyə
qabil olur.
Kənd təsərrüfatında çalışan fərdi sahibkarların sayı son üç ildə xeyli artsa da
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onların inkişaf tempi, bir çox parametrlərinə görə qənaətbəxş deyildir, onların böyük
əksəriyyəti kiçik ölçülü ailə-kəndli təsərrüfatlarıdır. Bu baxımdan həmin təsərrüfatçılıq
subyektlərində çalışan işçilərin sayı, daha doğrusu onların az olması xüsusi qeyd
edilməlidir.
Fərdi sahibkar təsərrüfatlarında kənd təsərrüfatı istehsalına əmək məsrəfinin
dinamikası, aqrar sahədə əmək resurslarından istifadə vəziyyətinə aydınlıq gətirmək
baxımından maraq doğurur. Araşdırmalar göstərir ki, Azərbaycanın iqtisadi rayonlarında
aqrar sahibkarlığın inkişafı üçün ümumi əlverişli mühit formalaşmaqdadır. Belə ki,
regionların sosial-iqtisadi inkişafı üzrə Dövlət Proqramlarının icrası aqrar sahənin
səmərəli fəaliyyəti üçün istehsal və sosial infrastruktur obyektlərinin yeniləşməsinə və
müasir tələblərə uyğun şəbəkənin yaradılmasına təkan verəcəkdir.
Kənd əməkçilərinin məşğulluq səviyyəsinin yüksəldilməsi ölkə üzrə yoxsulluq
səviyyəsinin azaldılmasında mühüm rol oynayır. Ona görə də aqrar sahədə sahibkarlığın
inkişafı ölkəmizdə prioritet vəzifə kimi qiymətləndirilməkdədir
Nəticə
Aqrar sahibkarlıq əhalinin ərzaq məhsullarına və sənayenin xammala tələbatını
ödəyən və qazanc əldə etməyə yönələn istehsal-kommersiya fəaliyyəti olub, sosialiqtisadi inkişafın hərəkətverici qüvvələrindən biridir.
Aqrar sahədəki problemlərin həlli məqsədilə aqrar sahibkarlara dövlətin maliyyə
yaradılmasının artırılması, investisiyaların kəndə daha fəal cəlb edilməsi, yolların,
suvarma sistemlərinin inşa edilməsi üçün dövlət kreditlərinin alınması ilə əlaqədar işlər
davam etdirilməldir. Nəzərə almaq lazımdır ki, bazar iqtisadiyyatının atributu kimi
sahibkarlıq sosial-iqtisadi inkişafın mühit yaradan amili kimi aparıcı rol oynasa da,
sahibkarlığın mühit yaratma qabiliyyəti qeyri-məhdud deyildir. Həmin qabiliyyəti
məhdudlaşdıran amillər hüquqi, iqtisadi, institutsional və s. xarakterlidir.
Ölkə iqtisadiyyatında sahibkarlığın özünəməxsusluğu və tarixi aspektlərini nəzrə
alaraq yeni iş yerlərinin açılması prioritet istiqamət olmaqla, yoxsulluğun azaldılması
üçün mühüm vasitədir. sahibkarlığın inkişafı və yoxsulluq problemlərinin həlli daxili
inkişafın və dünya sisteminin resurslarının qarşılıqlı əlaqəsi və məqsədli proqramların
təşkili əhəmiyyətli səmərə verə bilər.
ƏDƏBİYYAT
Azərbaycan Respublikasının Regionlarının Sosial-İqtisadi İnkişafı Dövlət Proqramı (2004-2008-ci
illər) Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 11 fevral 2004-cü il tarixli Fərmanı ilə təsdiq
edilmişdir.
Ataşov B.X. (2002), “Azərbaycanda Sahibkarlığın İnkişafı Və Ərzaq Təhlükəsizliyinin Təmin
Edilməsi II “Planlı Təsərrüfatdan Bazar İqtisadiyyatına Keçid Və İqtisadi İnkişaf
Modelləri” Mövzusunda Beynəlxalq Elmi-Nəzəri Konfransının Materialları. Bakı.
Salahov S.V. (2003), “İqtisadiyyatın Dövlət Tənzimlənməsi: Dövlət Kapitalizmi-İqtisadi İnkişafın
Stimullaşdırılması. Rəqabətədavamlı Kənd Təsərrüfatı İstehsalının Problemləri”, Bakı.
Ələkbərov A.Ə. (2003), “Ekoloji Tarazlığın Təmin Edilməsində İnnovasiya Sahibkarlığının
İnkişafı Məsələləri. Sahibkarlığın İnkişafının Əsas Problemləri Və Qiymətləndirmə
Fəaliyyətinin Təkmilləşdirilməsinin Aktual Məsələləri Mövzusunda Iı Beynəlxalq
Konfransının Materialları”, Bakı.
Həsənov N.Ə. (1997), “Sahibkarlıq Fəaliyyətinin İdarə Edilməsi”, Bakı.
Güləliyev A.H. (2007), “Əmək Bazarının Formalaşmasının Əsas İstiqamətləri”, 08.00.05
dissertasiya işi. Bakı.

392
IV. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu 26-28 Nisan 2017/NİĞDE

ÖZBEKİSTAN’LI MUHADDİS EBÛ ÎSÂ ET-TİRMİZÎ’NİN (Ö.279/892)
FIKIHÇILIĞI
Yrd. Doç. Dr. Hikmetullah ERTAŞ

Özet: Çalışmamızın konusu Kütüb-i Sitte müelliflerinden Özbekistan’nın Tirmiz şehrinde
doğmuş olan Ebu İsa et-Tirmizî’nin el-Câmi‘u’s-sahih isimli eseridir. Eserin hadis yönü ile
ilgili çok sayıda çalışma yapılmasına rağmen fıkıh yönü ne yazık ki halâ bâkirdir. Rivayetlerin tasnif şekli, bâb başlıklarındaki tasarruflar, rivayet sonrası değerlendirmeler, Fıkıh tarihinde temâyüz etmiş şahıs ve ekollere dâir aktarımlar ve benzeri birçok husus Sünen’in
fıkıh bilimi açısından çalışılmasını zorunlu kılmaktadır. Binaen aleyh bu çalışmada “Tirmizî’nin el-Câmi‘u’s-sahih’te Tebâruz Eden Fıkıhçılığı” analiz edilmeye çalışılmıştır. Ez
cümle Tirmizî’nin muhaddis olmasının yanı sıra güçlü bir fakîh olduğu, eserinin “Furu’
Fıkıh”, “Hilâfiyât” ve “Fıkıh Tarihi” açısından son derece önemli olduğu sonucuna varılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Özbekistan, Tirmizî, Sünen, Fıkıh, Fıkhu’l-Hadis.
Muhaddith Abu İsa Who Came from Uzbekistan (Death.279/892) and His İslamic
Law İdeas
Abstract: The topic of our work, from writers of the Kütüb-i Sitte, Abu İsa, Who came to
the World in the city of Uzbekistan, (the name of city Tirmiz) is the work of Et-Tirmizî
named el-Câmi‘u’s-sahih. Despite the fact that there are many studies on the hadith, Unfortunately, still not studied in the field of İslamic law (Fıkıh). The way the rumors are organized, usage of bâb headings, Post-narrative evaluations (Evaluation of the narrative (rumor)), Transfer on based on individuals and schools working in the history of İslamic law
and many similar issues Sunen is obliged to work in terms of Islamic law (in Fıkıh). İn
addition, here, the Tirmizî’s handmade Jurisprudence, the report tried to be analyzed without exceeding the page boundaries. İn short, Tirmizî was not only a muhaddis, but also
strong jurisprudence, resulting in the fact that is work was extremely important in terms of
“Furu’ Fıkıh”, “Canon law (Hilâfiyât)” and “İslamic law history”
Keywords:Uzbekistan, Tirmizî, Sunen, Canon law, Fıkhu’l-Hadith.

Giriş
Tirmizî olarak bilinen Ebu İsa et-Tirmizî’nin esas adı, Muhammed b. İsa b. Sevre
b. Şeddâd b. Dehhâk et-Tirmizî’ olup, hicri 209 yılında bugünkü Özbekistan sınırları
içinde bulunan Tirmiz veya Tirmiz'e bağlı Buğ/ Buvğ köyünde doğdu (Zehebî,
1998:154). Bu sebeple et-Tirmizî diye meşhur olmuştur. Termiz diye de telâffuz edilen
Tirmiz, (İbn Hallikân, 1971: 278) Orta Asya’da Surhab çayının Ceyhun’la birleştiği yerdedir. Eskiden büyük, geniş ve kalabalık olan bu şehir, ortasında surlara çevrili bir kalesi,
düzenli bir çarşısı vardı. Özbekistan’ın Semerkand, Buhârâ, Taşkent (Şâş), Nesef, Gürgenç gibi diğer şehirlerinde olduğu gibi Tirmiz’de de eskiden beri önemli ilim adamları
yetişmiştir (Türkoğlu, 2007:116). Bunlardan biri de Kütüb-i Sitte müelliflerinden Ebû Îsâ
et-Tirmizî’dir. Tirmizî'nin yetişmesinde kuşkusuz Tirmiz şehrinin büyük bir rolü vardır 1
(Çetres,1992:1). Tirmizî, küçük yaşta başladığı ilim tahsiline 20 yaşına kadar kendi şehrinde devam etmiş, daha sonra Horasan, Irak ve Hicaz başta olmak üzere diğer bazı bölgelerdeki ilim adamlarından dersler almıştır (Kandemir, 2012: 202-204). Hadis ilminin


Ömer Halisdemir Üniversitesi, İslami İlimler Fakültesi, Hadis Anabilim Dalı, hiktas@hotmail.com, hikmetullahertas@ohu.edu.tr
1 Bugünkü Özbekistan topraklarında Buhârî, Tirmizî, Mâtürîdî, Bahâeddin Nakşibend gibi İslâm
dünyasının meşhur din âlimleri ve mutasavvıfları yetişmiştir. (Zehebî, 1998:157).
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tartışmasız otoriteri Buhârî ile hoca talebe ilişkisi olup kaynakların belirtildiğine göre 200
civarında hocadan ders almıştır2 (Zehebî, 1998:155). Ömrünün sonlarında gözlerini kaybeden Tirmizî hicri 279 yılında Tirmiz’de vefat etmiştir (Kâtip Çelebi, 1941:559).
Tirmizî’yi ilim dünyasında meşhur kılan eseri el-Câmi‘u’s-sahih’idir. Bunun dışında eş-Şemâil, ez- Zühd, Kitabu'l-Esmâ ve'l-Künâ, et-Târîh ve el-Câmi’s-sahih’in sonunda bulunan el-‘İlel’den başka müsktakil olarak kaleme aldığı el-‘İlel diye eserleri vardır (İbnu’n-Nedîm, 1997:325).
İşte bu çalışmada Özbekistan’ın Tirmiz şehrinde doğan ve İslam dünyasında hadisçiliği ile Tirmizî diye şöhret olan Ebû Îsâ et-Tirmizî’nin “el-Câmi‘u’s-sahih’te Tebâruz
Eden Fıkıhçılığı”nı ele alınacağız. Tirmizî’nin hadis yönü ile ilgili birçok çalışma yapılmış olmasına rağmen fıkhî yönünün hâlâ bakir kalmış olması bu çalışmayı daha da önemli
kılmaktadır. Çalışmamızda önce Tirmizî’in “Fıkhî Metodu” sonra “Fıkıhçılığı” ele alacağız.
1. Tirmizî’nin el-Câmi‘u’s-sahih’teki Fıkhî Metodu
Tirmizî el-Câmi‘u’s-sahih eseriyle şöhret bulmuştur. Sünen ismiyle de bilinen eserinde O, hadisleri fıkıh bablarına göre tasnif eder. Hadislerden sonra ise ravilerin durumu
ile hadislerin sıhhatini “Hesenun”, “Hasenun Sahihun” “Hasenun Garibun” “Hasenun Sahihun Garibun” veya “Garibun” gibi terimlerle farklı bir uslupla belirtir. Hadis literatüründe “Hasen” ifadesi kavramsallaştıran Tirmizî’dir (İbnu’Salah, 1986:30-40). Tirmizî
senet tenkitlerini yaptıktan sonra söz konusu rivayetin ortaya koyduğu fıkhî hükümle ilgili olarak; “Sahabe ve Tabiinin görüşlerine yer verir. Daha sonra ise derin fıkıh bilgisini
göstererek, Hadisle amel edilip edilmediğini, konu ile ilgili tarafların delillerini ve kendi
görüşünü ortaya koyar. Bu özelliklerinden dolayı Tirmizî’nin el-Câm‘i’s-sahih’i günümüze kadar önemini koruyarak gelmiştir (Ertaş, 2015: 5). İzlediği bu metot Tirmizî’yi
farklı kılmıştır. Gerek hadise dair kullandığı kavramlar gerekse de rivayetlerden hemen
sonra ricâl değerlendirmeleri ona hastır. Onu, vefatından bir asır sonra oluşmaya başlayacak olan mukayeseli hukuk “Hilâfiyât” alanında “Hilâf” ilminin öncüsü yapan özelliği
ise rivayetlerin ahkâmına dâir selefin uygulamaları ve bu husustaki değerlendirmeleri vermesidir. Çünkü O, ulemanın ihtilaflarıyla beraber içtihatlarının gerekçelerini de ele alan
hilâf eserlerinde yer almayan birçok tarafı ve delillerini belirtir. Günümüzde müntesibi
pek kalmamış Evzâ’î (ö.157), Süfyân es-Sevrî (ö.161), Abdullah b. Mubârek (ö.181), İbn
Râhûye (ö.238) gibi mezheplerin yanında Ebu Hanife (ö. 150) İmâm Mâlik (ö.179) İmâm
Şâfi‘î (ö. 204) ve Ahmet b. Hanbel’in de (ö. 241) fıkhını delilleri ile beraber bize iletir.
İşte bundan dolayıdır ki, Tirmizî’nin Sünen’i ilk Hilâf kitabı olma özelliği taşır (Ertaş,
2015: 7). Nureddin Itır’da hilâf kitaplarında bulamadığı farklı görüşlerdeki çeşitliliğini
Sünen’de bulduğunu söylemektedir (Itır,1970 :383). Buna ilâveten Tirmizî, yaşadığı döneme kadar olan süreçte ulemanın icmâ ettiği hususları da bize iletir. Onun bu yönü de
fıkıh tarihi açısından son derece önemlidir.
Tirmizî, yukarıda işaret edilen hususları fıkıh geleneğinde olmayan bir metot ile
yani hadisçi hassasiyetiyle senetlerle nakleder. O, hadisleri nasıl senetlerle aldıysa fıkhî
görüşleri de aynı şekilde senetlerle almıştır. Kimin görüşünü hangi senetlerle aldığını

Buhârî (ö. 256), Müslim (ö.261), İbn Mâce (ö.273), Ebu Davud (ö.275) ve Nesâî (ö.303) ile dokuz
hocası ortaktır (Zehebî, 1998:156).
2
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‘ilel’inde belirtir (Tirmizî, 2002: 1488). Fıkhî görüşleri senetlerle verme yöntemi de Tirmizî’ye has başka bir özelliktir.
2. Tirmizî’nin Fıkıhçılığı
Tirmizî fıkhî3 görüşlerini serâheten ortaya koymaz. O bazen bâb başlığı, bazen
hadislerden sonraki değerlendirmeleri bazen de kullandığı kavramlarla görüşünü ifade
eder. İzlediği bu yöntemi “Kullandığı Kavramlar” ve “Bâb Başlıkları” diye iki kategoride
örneklerle görelim.
2.1. Kullandığı Kavramlar
Tirmizî hadisleri verdikten sonra ( )قَا َل أَبُو ِعي َسىdiyerek hadisi önce senet açısından
inceler. Daha sonra ise hadisle amel edilip edilmediğini belirtir. Hadisten çıkarılan
hükmü, fıkhî bir metotla inceledikten sonra, taraflara ve delillerine yer vererek kendi değerlendirmeleri varsa yapar. İşte Tirmizî bu fıkhî değerlendirmeleri yaparken bazı kavramlar kullanır. Onun kullandığı kavramlar şunlardır:
2.1.1. Ehlu’l-‘İlm ()أهل العلم
Tirmizî Sünen’de bu kavrama çokça yer vermiştir. Tespit edebildiğimiz kadarıyla
“  َوال َع َم ُل َعلَى هَ َذا ِع ْن َد أَ ْه ِل ال ِع ْل ِمformunu 172 kez kullanılmıştır. “Ehlu’l-‘İlim/ İlim Ehli”, “İlim
Ehlinin Çoğu”, “İlim Ehlinin Bazısı” “Ehlinin Tümü” gibi formlarla kullandığı bu kavramdan sonra, konu ile ilgili Sahabe ve Tabiin’in görüşleri ile daha sonraki dönemden
fâkihlerin fetvalarına da yer verir. Onun “İlim Ehlinin Tümü” “İlim Ehli arasında ihtilaf
bilinmemektedir” ifadeleri ise konu ile ilgili alimlerin icmâ halinde olduğunu gösterir.
Sünen’de pek çok kez kullandığı bu kavramın kullanımın dair birkaç örnek:
Abdest alırken başın kaç defa mesh edileceği hususunda alimlerin görüşlerini,
““ ” َو ْال َع َم ُل َعلَى هَ َذا ِع ْن َد أَ ْكثَ ِر أَ ْه ِل ْال ِع ْل ِمİlim ehli” ifadesinden sonra “ صلَّى
َ ب النَّبِ ِّي
ِ ِم ْن أَصْ َحا
َّ
،ُْحاق
َ  َوِإِس،ُ َوأَْحْ َمد، َوال ََّّشاِفِ ِعي،ِك
ِ  َوابْنُ ْال ُمبَا َِر، َو ُس ْفيَاُنُ الثَّوْ ِِرُّي، َج ْعفَ ُر بْنُ ُم َح َّم ٍد:َُّللاُ َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َم َو َم ْن بَ ْع َدهُ ْم َوبِ ِه يَقُول
ْ
َ
.ًس َم َّرةً َوا ِْح َدة
ِ  ” َِرأوْ ا َم ْس َح الرَّأdiyerek belirtir (Tirmizî, 2002: 32-33).
Hayız gören kişinin namaz ve orucu konusunda:
Orucun kazasının gerektiği namazın ise kazasının gerekmediğini; “ َوهُ َو قَوْ ُل عَا َّم ِة
ْ َ ”الفُقَهَا ِء الdiyerek (Tirmizî, 2002: 73) bu
َّ ضي ال
.َصالَة
َ ِالحائ
َ اختِالَفَ َب ْينَهُ ْم ِفِي أَ َُّن
ِ ضي الصَّوْ َم َوالَ تَ ْق
ِ ض تَ ْق
hususta alimlerin ittifak halinde olduklarını belirtir ve icmânın gerçekleştiğini ifade eder.
Ölenin mirası hususunda:
“Önce vasiyeti mi?” yerine getirilir yoksa “Borçlar mı?” ödenir ile ilgili olarak ise;
“.صيَّ ِة
ِ الو
َ  ” َوال َع َم ُل َعلَى هَ َذا ِع ْن َد عَا َّم ِة أَ ْه ِل ال ِع ْل ِم أَنَّهُ يُ ْبدَأُ بِال َّد ْي ِن قَ ْب َلdiyerek (Tirmizî, 2002: 843) mirastan,
önce borçların çıkarılacağına dâir ilim ehlinin icmâsını “İlim Ehlinin Tümü” formu ile
ifade eder.
2.1.2. Ehlu’l-Kûfe ()أهل الكوفة
Tespit edebildiğimiz kadarıyla Tirmizî bu kavramı 82 kez kullanmıştır. Bu kavramla Kûfe ekolunu yani “Ehl-i Hadis”e karşılık olarak “Ehl-i Rey”i kast eder (Itır,
1970:86-88)
Vitir namazında Kunut duasının okunması ile ilgili rivayeti (Tirmizî, 2002: 219220) verdikten sonra alimlerin görüşlerini zikrederken Süfyân es-Sevrî, İbni Mubârek ve

Sözlükte "bir şeyi bilmek, iyi ve tam anlamak, derinlemesine kavramak" manasına gelen fıkıh
kelimesi ilim, fehim gibi yakın anlamlı diğer kavramlara göre daha özel bir anlam taşır. Fakih de
(çoğulu fukaha) "bir konuyu derinden kavrayan, ince anlayış sahibi kimse" demektir. Fıkıh kavramı
ile ilgili birçok tarifler yapılmıştır. Fıkhı, dinin ameli hükümlerini muayyen delil ve kaynaklarından
çıkararak elde edilen bilgi, kişinin leh ve aleyhinde olan bilgi” şeklinde tarif etmek de mümkündür
(Karaman, 1996: 1-14).
3
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َ / Kûfe Ehli”nin vitir namazında kunut okunacağı şeklindeki görüşlerini şu şeوأَ ْه ُل ال ُكوِفَ ِة“kilde verir.
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بَعْضُ َأ ْه ِل ال ِع ْل ِم ِإ ِ َلى هَ َذاَ .وبِهِ ي َ ُقو ُل ال ََّّشاِف ِ ِعيَ ،و َأْحْ َمدُ.
ص َحابُنَا( 2.1.3. Ashâbunâ
)أَ ْ
Tirmizî’nin fıkhî amaçla kullandığı diğer bir kavram ise “Ashâbunâ” ifadesidir.
“Ashâbunâ/ Arkadaşlarımız” diyerek mensup olduğu ekolü yani “Ehl-i Hadis/ Hadis ekolünü” işaret eder.
;Mesela
Namazın vaktini unuttuğundan, namazı kazaya kalan kişi namazı ne zaman kılacak bahsinde önce tarafları ve delilleri zikrederek şunları söyler:

ي ْب ِن َأبِي َ
ص َ
ب َأ َّنهُ َقا َل ِفِي ال َّر ُج ِل ي َ ْن َسى ال َّ
ت َأوْ ِفِي
ص ِّليهَا َمتَى َما َذ َك َرهَا ِفِي َو ْق ٍ
طال ِ ٍ
الةََ ،قا َل :يُ َ
َويُرْ َوى ع َْن َعل ِ ِّ
الةِ ال َعصْ ر ِ َِفا ْستَ ْي َق َ
ص َ
َغيْر ِ َو ْق ٍ
يَ ،و َأْحْ َمدََ ،وِإ ِ ْس َحاقََ .ويُرْ َوى ع َْن َأبِي ب َ ْك َرةََ :أ َّنهُ نَا َم ع َْن َ
ظ ِع ْن َد ُغرُوبِ
تَ ،وهُ َو َقوْ ُل ال ََّّشاِف ِ ِع ِّ
ي ْب ِن
ص ِّل َْح َّتى َغ َربَتِ ال ََّّش ْمسُ َ .و َق ْد َذه َ
ال ََّّش ْمس ِ َِف َل ْم يُ َ
َب َقوْ ٌم ِم ْن َأ ْهل ال ُكو َِفةِ ِإ ِ َلى هَ َذاَ .و َأ َّما َأصْ َحابُنَا َِف َذهَبُوا ِإ ِ َلى َقوْ ِل َعل ِ ِّ
َأبِي َ
ب.
طال ِ ٍ

Hz. Ali “….böyle bir kişi namazı kılmadığını hatırladığında namazın vaktine bakmaksızın kılar.” demiştir. Şâfi‘î, Ahmed b. Hanbel ve İshâk buna dayanarak; böyle bir
kişi namazını ne zaman hatırlarsa kerahet vakti olmasına bakmaksızın hemen kılar görüşündedirler.
“Hz. Ebu Bekir bir gün uyumuş, uyandığında güneşin batmak üzere olduğunu görünce, ikindi namazını güneşin batmasından sonra kıldı.” Kûfeliler de bu şekilde düşünüyor.
“Ashâbunâ/ Arkadaşlarımız” bu hususta Ali b. Ebu Talib’den gelen rivayete göre
amel ederler (Tirmizî, 2002: 94-95).
صح( 2.1.4. Esahhu
)أَ َ
Tirmizî “Esahhu/ En Sahih” ifadesini de fıkhî gaye ile kullanır. O, ihtilaflı bir meselede önce tarafları ve delillerini sıralar sonra tercih ettiği görüşü “Esahhu” kavramı ile
ifade eder.
Örneğin, hutbe okunurken içeri giren kişi “Ne yapmalı?” konusunda rivayetleri şu
şekilde sıralar.
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ص َّلى َِر ْك َعتَ ْي ِن َ ِ َ
َِف َأ َم َرهَُِ ،ف َ
ِ
ئ ي َ َراه ُ َو َس ِمع ُ
ْت ابْنَ َأبِي ُع َم َر ي َ ُقولَُ :قا َل ابْنُ
َِر ْك َعتَ ْي ِن ِإ ِ َذا َجا َء َوا ِإل َما ُم ي َ ْخ ُطبُ َوي َ ْأ ُم ُر ب ِ ِه» َو َكاُنَ َأبُو َع ْب ِد الرَّْحْ َم ِن ال ُم ْقر ِ ُ
ث» َوِفِي البَابِ ع َْن َجابِرٍَ ،و َأبِي هُ َر ْي َرةََ ،و َس ْه ِل ْب ِن َس ْع ٍدَْ .ح ِد ُ
يث َأبِي
ُعي َ ْينَ َةَ « :كاُنَ ُم َح َّم ُد بْنُ عَجْ َالُنَ ث ِ َق ًة َم ْأ ُمو ًنا ِفِي ال َح ِدي ِ
َ
ْ
َ
ُّي َْح ِد ٌ
َس ِعي ٍد ُ
ص ِحيحٌَ ،وال َع َم ُل َع َلى هَ َذا ِع ْن َد بَعْض ِ أ ْه ِل ال ِعل ِم َوبِهِ ي َ ُقو ُل ال ََّّشاِف ِ ِعيَ ،وأْحْ َمدَُ ،وِإ ِ ْس َحاقُ ،و َقا َل
الخ ْدِر ِ ِّ
يث َْح َسنٌ َ
َ
َ
َ
َّ
ُ
ْ
ِّ
َّ
ْ
صح .
ب َ ْع ُ
صليَ ،وهُ َو َقوْ ُل ُسفيَاُنَ الثوْ ِرُِّيَِّ ،وأ ْه ِل ال ُكو َِفةَِ ،وال َقوْ ُل اِل َّو ُل أ َ
ضهُ ْمِ :إ ِ َذا َدخَ َل َوا ِإل َما ُم يَخطبُ َِفإِنهُ يَجْ لِسُ َو َال يُ َ
َْح َّد َثنَا ُقتَ ْيب َ ُة َقا َلَْ :ح َّد َثنَا ال َع َال ُء بْنُ خَ ال ِ ٍد ال ُق َر ِشيَ ،قا َلَِ :ر َأي ُ
ْت ال َحسَنَ البَصْ ر ِ َّ
ُّي َدخَ َل ال َم ْس ِج َد ي َوْ َم ال ُج ُم َعةِ َوا ِإل َما ُم ي َ ْخ ُطبُ ،
ص َّلى ََّّللا ُ َع َل ْي ِه
ي َ
ص َّلى َِر ْك َعتَ ْي ِنُ ،ث َّم َج َل َ
َِف َ
س[ ،صِ ]387:إ ِ َّن َما َِف َع َل ال َح َسنُ ا ِّتبَاعًا ل ِ ْل َح ِديثَِ ،وهُ َو َِر َوى ع َْن َجابِرٍَ ،ع ِن ال َّنب ِ ِّ
َو َس َّل َم هَ َذا ال َح ِد َ
يث
Şâfi‘î , Ahmed b. Hanbel ve İshâk bu hadise dayanarak böyle bir kişi hutbe okunuyor olsa da namaz (Tahiyyetü’l-mescid) kılabilir demişlerdir.
Süfyân- ı Sevrî ve Kufeliler bu durumda kişi oturur, imamı dinler derler.
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Tirmizî birinci görüş “Esahhu” daha sahihtir diyerek kanaatini bildirir (Tirmizî,
2002: 237-238).
2.1.5. Ruhsat ()الرخصة
Tirmizî “Ruhsat” kavramını bâb başlıklarında kullanır. O, önce bir başlık açar hemen peşinden aynı konuda açtığı diğer başlıkta ise “Ruhsat” kelimesini yerleştirir. Böylece söz konusu mevzuda bir taraftan ruhsat bulunduğunu ifade ederken diğer taraftan
şahsî görüşünün ruhsat olduğunu verir.
Örneğin, yolcu kişi oruç tutup/tutmaması konusunda:
Önce “Yolcunun oruç tutmasının kerâhiyeti/ ” بَابُ َما َجا َء ِفِي َك َرا ِهيَ ِة الصَّوْ ِم ِفِي ال َّسفَ ِرdiye
başlık açar ve ilgili rivayetleri sıralar. Daha sonra “Yolcunun oruç tutabilmesindeki ruhsatı/ص ِة ِفِي الصَّوْ ِم ِفِي ال َّسفَ ِر
َ  ” بَابُ َما َجا َء ِفِي الر ْخşeklindeki babı verir ve değerlendirmelerde
bulunur (Tirmizî, 2002: 316-318).
Onun bu hususta yolcuyu muhayyer bıraktığını “ruhsat” kavramında görmekteyiz
Yukarıdaki rivayetler incelendiğinde Tirmizî’nin kullandığı bu kavramlarla farklı
bir uslup gözeterek, hadislerden hüküm çıkardığı görülmektedir. Rivayetleri bir taraftan
senet tenkidinden geçirirken diğer taraftan ise metine yüklenecek anlam, hadisten çıkılacak ahkâm bakımından da rivayetleri metin tenkide tabi tutar. Böylece hadisleri hadisçi
hassasiyeti, fıkhın derin kavrayışını mezceden kendine özgü bir yöntemle el alır.
2.2. Bâb Başlıkları
el-Câmi‘u’s-sahih’e bakıldığında Tirmizî’nin bâb başlıklarını gelişigüzel oluşturmadığını, başlıkları seçerken göz önünde tuttuğu bazı değerlendirmelerin olduğu görülür.
Başlıklar bazen soru kalıpları, bazen birbirini takip eden zıt başlıklar (nâsih/mensuh ilişkisene işaret) bazen de hüküm ifade eder şekildedir. Tirmizî’nin bâblara dâir tasarruflarını
şu şekilde tasnif etmek mümkündür.
2.2.1. Soru Kalıpları
Tirmizî, alimlerin ihtilaf ettiği konularda, görüşünü bazen bâb başlığını soru formu
şeklinde oluşturarak verir. Buna örnek olarak, namazın birinci ve üçüncü rekatlarından
kıyama kalkılırken oturulup oturulmayacağı ile ilgili rivayet gösterilebilir (Tirmizî, 2002:
143)
Bu husustaki rivayetlere “Secdeden Nasıl Kalkılır?” ( )بَابٌ َكيْفَ النهُوضُ ِمنَ السجُو ِدbaşlığını seçmiştir. Seçtiği bu başlıktan sonra rivayetleri verir senet tenkidine dâir değerlendirmeler yapar.
Tirmizî’nin ihtilaflı olan bu konudaki görüşünün “Secdeden Nasıl Kalkılır” da
ifade ettiği üzere, birinci ve üçüncü rekatlarda oturulmadan kalkılacağı şeklinde olduğunu, başlıkta yer alan soru formundaki ibareden anlamaktayız.
2.2.2. Zıt Başlıklar Açmak
Tirmizî bazen de birbirine zıt başlıklar seçerek, o konuda hem nesih durumunun
olduğunu hem de kanaatinin bu hususta nesihten yana olduğunu işaret eder.
Mesela;
Önce “Ateşin tağyir ettiği/pişirdiğinden dolayı abdest” ( )باب الوضوء مما غيرت الناِر
diye bir başlık açmıştır. Daha sonra ise aynı konuda abdestin terk edilmesi ( باب ِفي ترِك
 )الوضوء مما مست الناِرdiye başka bir başlıkla bu husustaki nesih durumuna atıfta bulunur
(Tirmizî, 2002: 50-51).
Böylece bu husustaki görüşünün nesih olduğunu ifade etmiştir.
Tirmizî bu metodu namaz esnasında konuşma/konuşmama konusunda da sergiler
(Tirmizî, 2002: 181)
2.2.3. Hadisten Çıkarılan Hükme Göre Başlık Açmak
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Bazen de Tirmizî hadisten çıkardığı fıkhî hükmü başlık haline getirerek söz konusu mevzudaki görüşünü ortaya koyar.
Mesela;
“Müslüman hiçbir şekilde (Müslüman olmayan kişiyle de olsa) içki alım/satımı
yapamaz ( ”)باب ما جاء ِفي النهي للمسلم أُن يدِفع ِإلى الذمي الخمر يبيعها لهşeklinde bir başlık açmış
(Tirmizî, 2002: 534) daha sonra bu husustaki rivayetleri sıralamıştır.
Tirmizî’nin rivayetler seçtiği bu başlıktaki ifadeden “İçki alımı/satımı konusunda
genel anlamda yasak” şeklinde düşündüğünü görmekteyiz.
Verilen örneklerde görüldüğü üzere, Tirmizî’nin rivayetleri tasnif ederken, başlıkların ihdâsında fıkhî gayeleri gözettiği açıktır. Gerek kullandığı kavramlar gerekse de bâb
başlıklarındaki tasarrufları onun derin fıkhî birikimini, senet ve metini anlama keyfiyetini
nihayetinde Fıkhu’l-Hadis’teki maharetini gözler önüne sermektedir.
Sonuç
Çağlar boyunca Müslümanlar tarafından en güvenilir hadis eserleri içerisinde yer
alan Tirmizî’in el-Câmi‘u’s-sahih isimli eseri ile ilgili yaptığımız bu çalışmada şu sonuçlara varılmıştır.
1- Sünen’inde Tirmizî, günümüzde pek müntesibi kalmamış birçok fakîhin görüşlerini verir. Bu durum hem “Furu’ Fıkıh” hem de “Fıkıh Tarihi’ne zengin bir veri tabanı
oluşturur.
2- Kendisinden bir asır sonra oluşacak olan “Hilâfiyât” ilmi ile ilgili olarak üzere,
rivayetleri zikrederken taraflarla beraber delillerini vermesi eserin önemli bir başka yönüdür.
3-Tirmizî otoriter bir muhaddis olmanın yanı sıra aynı zamanda fıkıh kavramlarını
iyi bilen, rivayetlerden hüküm istinbat eden güçlü bir fakîhtir.
4-Yukarıda işaret edilen hususlar dahil olmak üzere Tirmizî’in el-Câmi‘u’s-sahih
eserinin fıkhî yönü ile ilgili akademik çalışmalara ihtiyaç vardır.
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ORTA ASYA TÜRK CUMHURİYETLERİNİN “2016, 2030, 2050” YILLARINA
AİT NÜFUS PROJEKSİYONLARI VE NÜFUS DEĞİŞİMLERİNDEN
KAYNAKLANABİLECEK SORUNLAR
Yrd. Doç. Dr. Hüseyin SARAÇOĞLU 
Özet: Nüfus artış ve azalış oranları savaşlar, hastalıklar, din, kültür, siyasi rejimler gibi
birçok faktöre bağlı olarak değişir. Bu ülkelerde yaşanan her türlü olumlu veya olumsuz
gelişmeler doğrudan nüfusa yansımaktadır. Özellikle ülkelerin yetişkin nüfus oranları, ekonomik gelişmeyi sağlayan bir lokomotif görevini üstlenmiştir. Bu çalışmada, Kazakistan,
Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan’ın 2016, 2030 ve 2050 yıllarına ait
nüfus projeksiyonları, Dünya Bankası verilerinden yararlanılarak incelenmiştir. Bu çalışmanın sonunda, bu 5 ülkenin günümüzdeki ve gelecekteki nüfuslarıyla ilgili değerlendirilmeler yapılmış, nüfus değişimlerinden doğabilecek muhtemel sorunlara değinilmiştir. Ayrıca ülkelerin çocuk, yetişkin ve yaşlı nüfus oranları da çıkarılmıştır. Böylece gelecekteki
nüfusun yaş gruplarına göre dağılışı da ortaya konmuştur. Bütün bu veriler tablo ve grafiklerle de desteklenerek çalışma tamamlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan, Özbekistan
Central Asian Turkish Republic "2016, 2030, 2050" Population Projection and
Problems to be Resource from Population Change
Abstract: Population growth and decline rates vary depending on many factors such as wars,
diseases, religion, culture, political regimes. Any positive or negative developments in these
countries are directly reflected in the population. In particular, the adult population ratios
of countries have undertaken a locomotive role in providing economic development. In this
study, the population projections of Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan and
Uzbekistan for the years 2016, 2030 and 2050 were examined using World Bank data. At
the end of this study, the evaluations of these 5 countries regarding current and future population have been made and the probable problems arising from population changes have
been addressed. In addition, the proportion of children, adults and elderly population has
been removed. Thus, the distribution of future population by age groups is also revealed.
All these data are supported with tables and graphics and the work is completed.
Keywords: Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan

Giriş
Nüfusun tanımına bakacak olursak, Doğanay; “Belli bir sayım gününde bir ülkede
sayılarak belirlenen toplam insan sayısına nüfus denir (Doğanay 1997: 149), Şahin; “Yeryüzünde sınırları belirli bir alanda, belirli bir zamanda bulunan insan sayısına nüfus denir” (Şahin 2007: 14) gibi benzer tanımlar yapılmıştır. Tanımların ortak özelliği zamanın
ve mekân sınırlarının belirli olmasıdır. Bu sınırlar içinde nüfus değişiminde rol oynayan
üç unsur vardır. Bunlar; doğumlar, ölümler ve göçlerdir (Tümertekin, Özgüç 1998: 249).
Bunun dışında artış ve azalış oranları savaşlar, hastalıklar, din, kültür, siyasi rejimler gibi
birçok faktöre bağlı olarak da değişir. Bu ülkelerde yaşanan her türlü olumlu veya olumsuz gelişmeler doğrudan nüfusa yansımaktadır. Özellikle ülkelerin yetişkin nüfus oranları, ekonomik gelişmeyi sağlayan bir lokomotif görevini üstlenmiştir.
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1.Orta Asya Türk Cumhuriyetleri
Orta Asya Türk Cumhuriyetleri 5 ülkeden oluşmaktadır. Bunlar; Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan, Kırgızistan ve Tacikistan’dır. Bu ülkeler 1990’lı yıllarda Sovyetler Birliğinin dağılmasıyla bağımsızlıklarını kazanmışlardır. Eskiden beri Orta Asya
Türk Cumhuriyetleri içinde nüfusu en kalabalık ülke Özbekistan’dır (Saraçoğlu 2011:
725). Alanı en geniş ülke ise Kazakistan’dır (2.725.000 km²).

Harita 1. Orta Asya Türk Cumhuriyetleri Siyasi Haritası
(http://www.tuicakademi.org/turkiyenin-orta-asya-politikasi-eksiklikler-ve-oneriler/)

2.Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinin Nüfus Projeksiyonları
Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan’ın 2016, 2030
ve 2050 yıllarına ait nüfus projeksiyonları, Dünya Bankası verilerinden yararlanılarak incelenmiştir. 2016-2050 yılları arası nüfus değişimlerini incelediğimizde ülkeler bazında
nüfustan kaynaklanan bir takım sorunlar ortaya çıkabilir. Sorunları belirlerken bazı kriterleri esas aldık. Bu kriterler: 1. Nüfus artış-azalış miktarı, 2. Km²’ye düşen insan sayısı,
3. Yaş kompozisyonu ve Ortalama Ömür
2.1.Nüfus Artış-Azalış Miktarı
2016 yılı verilerine göre Orta Asya Türk Cumhuriyetleri içine nüfus olarak en kalabalık olanı 31.9 milyonluk nüfusuyla Özbekistan’dır. Bunu 17.8 milyon ile Kazakistan
izlemektedir. Diğer 3 ülkenin nüfusları ise 10 milyonun altındadır. Tacikistan 8,6 milyon,
Kırgızistan 6.1 milyondur. En az nüfuslu ülke ise 5.4 milyon ile Türkmenistan’dır.
2030 yılı için öngörülen nüfus değerlerinde ise 36.2 milyon ile yine Özbekistan
ilk sırada yer almaktadır. Bunu 20.5 ile Kazakistan, 11.1 milyon ile Tacikistan takip edecektir. 2050 yılında da sıralama değişmeyecektir. En kalabalık ülke 39 milyon ile Özbekistan, en az nüfuslu ülke ise 6.6 milyon ile Türkmenistan olacaktır.
Ülke Adı
Özbekistan
Kazakistan
Tacikistan
Kırgızistan
Türkmenistan

2016 Nüfusu (Milyon)
31,9
17,8
8,6
6,1
5,4

2030 Nüfusu (Milyon)
36,2
20,5
11,1
8,2
6,2

2050 Nüfusu (Milyon)
39,0
24,7
14,2
11,6
6,6
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Grafik 2. Orta Asya Türk Cumhuriyetleri’nin 2016 – 2030 – 2050 Yıllarına Ait Toplam
Nüfus Miktarları

2.2.Km²’ye Düşen İnsan Sayısı
Matematiksel veya aritmetik nüfus yoğunluğu; bir ülkede yaşayan toplam insan
sayısının o ülkenin alanına bölünmesiyle elde edilir. Böylece km²’ye düşen insan sayısı
tespit edilmiş olur. Bu göreceli bir ifadedir, çünkü dünyanın hiçbir ülkesinde nüfus, ülke
alanına eşit bir şekilde dağılmamıştır.
2016 yılında matematiksel nüfus yoğunluğu en kalabalık ülke km²ye 71 kişi ile
Özbekistan’dır. Bunu Tacikistan (60 kişi) ve Kırgızistan (31 kişi) izlemektedir. Yoğunluğun en az olduğu ülkeler ise Türkmenistan (11 kişi) ve Kazakistan’dır (7 kişi). 2030
yılında da yine sıralama değişmemekte, öngörülere göre en sık nüfuslu ülke 81 kişi ile
Özbekistan olacaktır. En az yoğunluğa sahip ülke ise Kazakistan’dır. 2050 yılında 99 kişi
ile Tacikistan, Özbekistan’ın (87 kişi) önüne geçecektir. Kazakistan’ın sonuncu olmasının nedeni ise ülke alanının fazla ama nüfusunun az olmasından kaynaklanmaktadır.
Ülke Adı
Özbekistan
Kazakistan
Tacikistan
Kırgızistan

Alan (km²)*
448.978
2.725.000
143.100
199.951

2016
71
7
60
31

Nüfus Yoğunluğu (kişi / km²)
2016
2016
81
87
8
9
78
99
41
58
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Türkmenistan

491.210

11

13

13

Tablo 2. Orta Asya Türk Cumhuriyetleri’nin 2016 – 2030 – 2050 Yıllarına Ait Nüfus Yoğunlukları (Ülke alanları wikipediadan derlenmiştir)

2.3.Yaş Kompozisyonu ve Ortalama Ömür
Ülke nüfusları ekonomik anlamda değerlendirilirken 3 kategoriye ayrılır. 0-14 yaş
arası çocuk nüfus, 15-65 yaş arası yetişkin nüfus, 65 yaş ve üstü ise yaşlı nüfus olarak
isimlendirilir.
Ülke Adı
Özbekistan
Kazakistan
Tacikistan
Kırgızistan
Türkmenistan

0-14
29
25
35
33
28

Yaş Kompozisyonu (%) 2016
15-65
66
68
62
63
68

65+
5
7
3
4
4

Tablo 3. Orta Asya Türk Cumhuriyetleri’nin 2016 – 2030 – 2050 Yıllarına Ait Yaş Kompozisyonu

2016 nüfusuna göre çocuk nüfus oranının en yüksek olduğu ülkeler %35 ile Tacikistan, %33 ile Kırgızistan’dır. Kırgızistan’da nüfusun yaklaşık üçte biri çocuklardan
oluşmaktadır. En düşük oran ise Kazakistan’da görülmektedir (%25). Kazakistan’da ise
her dört kişiden birisi çocuktur.
Yetişkin nüfus oranlarına bakacak olursak bütün ülkelerde %60-68 arasındadır.
Ülkeler arasında çok büyük bir fark bulunmamaktadır. En yüksek oranlar %68 ile Kazakistan ve Türkmenistan’da görülmektedir. En az orana ise %62 ile Tacikistan’da rastlanır.
Yaşlı nüfus dediğimiz 65 yaş ve üstündeki nüfusun oranları ise bütün ülkelerde
%10’un altındadır. Yaşlı nüfus oranının en fazla olduğu ülke %7 ile Kazakistan, en az
olduğu ülke ise %3 ile Tacikistan’dır.
Ülke Adı
Özbekistan
Kazakistan
Tacikistan
Kırgızistan
Türkmenistan

Her İki Cins
74
73
70
71
66

Erkek
71
68
66
67
62

Kadın
76
77
73
74
70

Tablo 4. Orta Asya Türk Cumhuriyetleri’nin 2016 Yılına Ait Ortalama Ömür Değerleri

Ortalama ömrün en yüksek olduğu ülke74 yıl ile Özbekistan’dır. Bunu 73 yıl ile
Kazakistan takip eder. Kırgızistan 71, Tacikistan ise 70 yıldır. En kısa ortalama ömür 66
yıl ile Türkmenistan’dadır. Cinsiyete göre baktığımızda erkeklerin 70 yıldan fazla yaşadığı tek ülke Özbekistan’dır (71 yıl). Diğer bütün ülkelerde 70 yaşın altındadır. Bu anlamda erkeklerin en kısa ömre sahip olduğu ülke ise 62 yıl ile Türkmenistan’dır.
Dünyanın her yerinde olduğu gibi Orta Asya’da da kadınlar erkeklere göre en az
beş yıl daha fazla yaşamaktadırlar. Ortalama kadın ömrü beş ülkede de 70 yılın üstündedir. Bu ülkeler içinde kadınların en uzun yaşadığı yer 76 yıl ile Özbekistan’dır. En kısa
yaşadığı ülke ise 70 yıl ile Türkmenistan’dır.
3.Nüfus Değişimlerinden Kaynaklanabilecek Sorunlar
Bu sorunları nüfus fazlalığından kaynaklananlar ve nüfus azlığından kaynaklananlar olmak üzere iki gruba ayırabiliriz.
3.1. Nüfus Fazlalığından Kaynaklanabilecek Sorunlar
a) Nüfus artış miktarına göre: Buna göre bir değerlendirme yapacak olursak
2016-2050 yılları arasındaki 34 yıllık dönemde bütün ülkelerin nüfusu artacaktır. Bu artış
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Özbekistan’da 7.1 milyon kişi, Kazakistan’da ise 6.9 milyon kişi olacaktır. Bu rakamlar
Türkmenistan’ın 2050 yılı nüfusundan daha fazladır. Riskli ülke: Özbekistan
b) Km²’ye düşen insan sayısına göre: 2016 verilerine göre km²’ye düşen insan
sayısı Özbekistan’da 71 kişidir. Bu değer 2030 yılında 81kişiye, 2050 yılında ise 87 kişiye
çıkacaktır. Tacikistan’da ise 2016 yılında yoğunluk 60 kişi iken 2030’da 78 kişiye, 2050
yılında da 99 kişiye çıkacaktır. Bu değer beş ülke içindeki en yüksek rakamdır. Riskli
ülkeler: Tacikistan, Özbekistan
c) Yaş kompozisyonuna ve ortalama ömre göre: Yaş kompozisyonu bakımından en fazla çocuk nüfus oranına sahip ülkeler Tacikistan (%35) ve Kırgızistan’dır (%33).
Diğer ülkelerde de bu oran %25’in üzerindedir. Yetişkin nüfus oranları da birbirine yakın
değerler göstermektedir ve %60-70 arasında değişmektedir. Yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu ülke ise %7 ile Kazakistan’dır. Bunu %5 ile Özbekistan takip etmektedir.
Riskli ülke: Kazakistan
Ortalama ömür bakımından 74 yıl ile Özbekistan en fazla ömre sahip ülkedir. Bu
ülkede erkekler 71, kadınlar 76 yıl yaşamaktadır. Riskli ülke: Yok
d) Riskli ülkelerin karşılaşabileceği başlıca sorunlar: Yoksulluk, işsizlik, eğitim ve sağlık kurumlarının yetersizliği, ulaşım, beslenme ve barınma ile ilgili sorunlardır.
Ayrıca kişi başına düşecek milli gelir azalacağı için ekonomik anlamda bir gerileme gözlenebilir. Bu ülkelerde planlamadan kaynaklanan altyapı sorunları da yaşanabilir. Bu nedenle özellikle kentsel altyapılar (su, elektrik, kanalizasyon, internet, ulaşım sistemleri,
caddelerin genişliği, yeşil alan ve parklar) nüfus öngörüsüne göre düzenlenmelidir.
3.2. Nüfus Azlığından Kaynaklanabilecek Sorunlar
a) Nüfus azalış miktarına göre: Nüfusun olması gerekenden az olduğu durumlarda özellikle uzun vadede ciddi problemler yaşanabilmektedir. Başta Batı Avrupa ülkeleri olmak üzere gelişmiş birçok ülkede uygulanan aile planlamaları sonucunda nüfus artışı frenlenmiş ve eksilere düşmüştür. Buna göre bir değerlendirme yapacak olursak 20162050 yılları arasındaki 34 yıllık dönemde bütün ülkelerin nüfusları artış göstermektedir.
Bazı ülkelerde artış oranları yavaş seyretse de ülkeler için herhangi bir risk teşkil etmemektedir. Riskli ülke: Yok
b) Km²’ye düşen insan sayısına göre: 2016 verilerine göre km²’ye düşen insan
sayısı Kazakistan’da 7 kişidir. Bu değer 2030 yılında 8 kişiye, 2050 yılında ise 9 kişiye
çıkacaktır. Türkmenistan’da ise 2016 yılında yoğunluk 11 kişi iken 2030’da ve 2050 yıllarında da 13 kişide kalacaktır. Riskli ülkeler: Kazakistan, Türkmenistan
c) Yaş kompozisyonuna ve ortalama ömre göre: Yaş kompozisyonu bakımından en az çocuk nüfus oranına sahip ülkeler Kazakistan (%25) ve Türkmenistan’dır
(%28). Yetişkin nüfus oranları da birbirine yakın değerler göstermektedir ve en düşük
olduğu ülke %62 ile Tacikistan’dır. Yaşlı nüfus oranının en düşük olduğu ülke ise %3 ile
Tacikistan’dır. Riskli ülke: Kazakistan
Ortalama ömür bakımından 66 yıl ile Türkmenistan en az ömre sahip ülkedir. Bu
ülkede erkekler 62, kadınlar 70 yıl yaşamaktadır. Riskli ülke: Türkmenistan
d) Riskli ülkelerin karşılaşabileceği başlıca sorunlar: Genç nüfus az, yaşlı nüfus fazla olacağından dolayı, az olan çalışan nüfus, çok olan emekli nüfusa bakmak zorunda kalacaktır. Bu da uzun vadede ülke ekonomilerini olumsuz yönde etkileyecektir.
Başta sosyal güvenlik ve sigorta sistemleri zarar edebilir. Çünkü eskiden 1 emekliye bakan çalışan yetişkin nüfus, daha sonra 2-3 emekliye bakmak zorunda kalacaktır.
Sonuç
Ülke nüfuslarının artması veya azalması doğumlardan kaynaklanmaktadır. Bunun
dışında beklenmeyen savaşlar, doğal afetler, salgın hastalıklar vb. gibi nedenler hesap
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edilmemiştir. Bu faktörler belirsiz olduğu için şimdiden ülke nüfuslarını nasıl etkileyeceğini kestirmek zordur. Nitekim son beş yıl içerisinde Suriye’den başta Türkiye olmak
üzere bir çok ülkeye binlerce insan göç etmiştir. Bu gibi beklenmedik durumlar ülkelerin
demografik yapısını değiştirmektedir.
Eski dönemlerde nüfus fazlalığı bir avantaj olarak algılanırdı. Savaşta asker, sanayide işçi, tarlada ırgat olarak düşünüldüğü için istenen bir durumdu. Özellikle nüfus savaşlarda caydırıcı bir güç olarak görülmekteydi. Günümüzde ise artık bu önemini kaybetmeye başlamıştır. Ekonomik hayatta ve şehir hayatında, makinelerin insanların yerini almaya başlaması nüfus artışını frenlemiştir. Özellikle Çin başta olmak üzere birçok gelişmiş ülkede aile planlaması adı altında nüfus azaltılmıştır.
Nüfus azlığı ise günümüzde Avrupa ülkelerinin başlıca sorudur. Bir veya iki çocuk
sahibi olunması, ülkelerin gelecekteki nüfus miktarını olumsuz etkilemektedir. Az çocuk
doğması, doğanların uzun yaşaması bunun bir sonucudur. Sağlık hizmetlerinin son yıllarda hızla gelişmiş olması, ortalama ömrün de yükselmesine neden olmuştur. Eğer bu
azalma devam ederse 2050 yılında devletler emekli maaşlarını ödeyemeyecek duruma
gelecektir. Bunu engellemek için belki emeklilik yaşı 65’lerden 70’lere yükseltilebilir.
Çalışacak genç nüfus azlığı ise başka ülkelerden göç eden işçilerle kapatılabilir.
Nüfus azalmasının bazı olumlu yönleri de olabilir. Örneğin, başta eğitim olmak
üzere birçok sektörde yol, bina, okul vs. daha az yatırım yapılacaktır. Genelde suç işleme
yaşı 15-30 arasında olduğundan dolayı suç oranlarında da azalma olacaktır.
Her ne şekilde olursa olsun ülkeler gelecekteki nüfuslarıyla ilgili çeşitli planlar
yapsalar da, zaman zaman beklenmeyen durumlarla karşılaşılabilir ve bu planlarda değişiklik yapmak gerekebilir.
Bütün bu değerlendirmeler ışığında Orta Asya Türk Cumhuriyetleri için açıl ve
ciddi bir sorun bulunmamaktadır. Ele alınan sorunlar uzun vadede etkili olacaktır. Bu
sorunlar da ülke yöneticilerinin şimdiden alacakları önlemlerle bertaraf edilebilir.
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SEYYİD AHMET ARVASİ’DE ÖLÜMSÜZLÜK DÜŞÜNCESİ
Yrd. Doç. Dr. İbrahim KAPLAN 
Yrd. Doç. Dr. Bayram POLAT 
Özet: Düşünce tarihinin en yoğun tartışma konularından biri “ölüm” ve buna bağlı olarak
da “ölümsüzlük” düşüncesi olmuştur. Geride bıraktığımız asrın Türk-İslâm düşünürlerinden biri olan S. Ahmet Arvasi’nin fikriyatında da ölümsüzlük düşüncesi önemli bir yer
kaplamaktadır. Tebliğimizde Arvasi’nin ölüm sonrası hayat ve ölümsüzlük problemine
yaklaşımını ortaya koymaya çalışacağız. Ölümü hayata anlam katan bir değer olarak kabul eden Arvasi’nin ölümsüzlüğün imkânına ilişkin temellendirmelerinin daha çok metafizik ve ahlâkî delillere dayandığını söyleyebiliriz. O, meseleyi daha çok irade sahibi olan
insanın sorunlulukları bağlamında değerlendirmiştir. Bu anlamda ölümsüzlük düşüncesi
insanı ahlaklı davranışlara sürükleyen bir yaptırım gücü olarak karşımıza çıkmaktadır.
Anahtar Kelimeler: S. Ahmet Arvasi, Ölüm, Ölümsüzlük, Ahiret, Sorumluluk.
The Immortality Idea of Seyyid Ahmet Arvasi
Abstract: “Death” and, by extension, “immortality” is one of the most intense discussion
issues in the world history. Immortality takes an important place in S. Ahmet Arvasi’s
thoughts who is one of Turkish-Islam thinkers of the last century. We will try to reveal
Arvasi’s approach about the problem of life after death and immortality in our rescript.
Arvasi accepts the death as a value which makes sense of life, and we can tell that his
groundings about possibility of immortality base on metaphysic and moral evidences
mostly. He evaluates the issue mainly in the context of humans’ responsibility who have
will. In this sense, immortality idea shows up as a sanction power which prompts human
to moral behaviours.
Keywords: S. Ahmet Arvasi, Death, Immortality, Afterlife, Responsibility.

Giriş
Ölüm, hayatın bir gerçeğidir. Bununla birlikte hayatın bu gerçeğini tecrübe etmek imkânsızıdır. Zira tıpkı doğum gibi ölüm de insanın kendi elinde değildir. Tecrübe
alanının dışında olan ve insanın kendi isteğiyle gerçekleşmeyen ölüm olgusuna yaklaşım tarzları, yaşanılan çevrenin dinî, sosyal, kültürel yapısına göre farklılık göstermektedir (Bardakçı, 2014: 344). Ölüm söz konusu olduğunda hemen ardından ölüm sonrası/ötesi tartışma konusu yapılmaktadır. Ölüm gerçeğiyle yüz yüze olan insan, varlık
sahasına çıktığı ilk andan itibaren ölüm sonrasını ölümsüzlük düşüncesiyle birleştirmiştir. Bu anlamda ölüm ötesi hayata inanma insan için kaçınılmaz, zorlayıcı bir durumdur
(Koç, 2000: 61). Öyle anlaşılıyor ki, ölümsüz olma isteği insan olmayla ilgili bir duygudur (Dölek, 2014: 47). İnsan, öldükten sonra yok olup bitmek istememektedir. Unamuno’nun ifadesiyle, insan için hiçbir şey hiçliğin kendisi kadar korkunç olmamıştır.
Onun için de insanlık için asıl sorun, öldükten sonra başına ne geleceği olmuştur (Sevim, 1994: 115). Bu bakımdan ölümsüzlük düşüncesi, sadece Tanrı’nın varlığına, dolayısıyla ahirete inananlar için değil, ateistler için de savunulan bir düşünce olmuştur.
Mesela, ateist olmasına rağmen Ducasse, daha çok parapsikolojiden elde edilen verilere
dayanarak ruhun ölümsüz olduğunu iddia etmiş, McTaggart da bir takım metafizik
fikirlere dayanarak ölümsüzlüğün mümkün olabileceği üzerinde durmuştur (Yazıcıoğlu,
1999: 36).
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Ölümle ilgili tartışmaların ana temasını oluşturan ölümsüzlük düşüncesi, şu ya da
bu şekilde genel kabul görmüş bir gerçektir. Ölüm konusunun, felsefî ve dinî anlayışların tabiatına bağlı olarak farklı biçimlerde yorumlandığı bilinmektedir. Bu anlamda,
insanı sadece maddî yapısıyla sınırlandıran anlayış, ölümü; insanın bedeninin yok oluşu
ile eş değer görmektedir. Bu anlayışa göre, insan maddeden ibaret bir varlık olduğu için,
ölüm de onun yok oluşu demektir. İnsanı ruh-beden bütünlüğü içerisinde değerlendiren
bakış açısı ise ölümü, gerçek âleme ulaşmanın başlangıç noktası olarak kabul etmektedir. Bu pencereden bakıldığında ölüm, asla bir yok oluş değil, bilakis yeni ve ebedî bir
hayatın başlangıcı şeklinde görülmektedir. Bu anlamda ölüm, paradoksal olarak, ölümsüz bir hayatın başlangıç noktasını oluşturmaktadır (Koç, 1991: 10).
1.
İnsanın Hayatına Anlam Katan Bir Düşünce: Ölüm
İnsanın hayatına anlam katan düşüncelerden biri, paradoks gibi görünse de,
ölümdür. Kafka bunu, “hayatın anlamı sona ermesindedir.” şeklinde dile getirmektedir.
Gerçekten de insanı en çok rahatsız eden, onu boğan düşüncelerden biri, öldükten sonra
yok olacağı zannına kapılmasıdır. Meseleye buradan bakıldığında, Allah’ın yarattığı
ahlaki değerlerin muhatabı olan insanın ölümü ile yok olup gitmesi akla ters gelmektedir (Akbaş, 2014: 324). Arvasî, bu gerçeği “ölmek, bana çok saçma gözüküyor” şeklinde ifade etmektedir. Devamında şöyle diyor Arvasî: “Düşünün! Varsınız, yaşıyorsunuz,
seviyorsunuz, seviliyorsunuz, eşiniz, dostunuz, çoluk çocuğunuz var; ümitleriniz, hayalleriniz, idealleriniz ve arzularınız var… Fakat bütün bunları bir anda yok edecek bir
tehlike daima sizi tehdit ediyor ve bunun adı ölümdür. Doğuyorsunuz, bin bir sıkıntı ve
mesele ile boğuşa boğuşa bir yerlere geliyorsunuz, yani büyüyor ve olgunlaşıyorsunuz;
artık dünyaya meydan okuyacak duruma geldim sanıyorsunuz. Fakat karşınıza bir tehlike çıkıyor ve bu tehlikenin adı ölümdür. O ölüm ki, dünya hayatının en büyük gerçeği..”
(Arvasi, 2009: 32)
“İçinde doğduğumuz, yaşadığımız, mutluluk aradığımız dünya meğer ölümlü
imiş” diyen Arvasî, ölümle ilgili tabloyu çizmeye devam ediyor. “biz sonsuzluğu ararken o bize sınırlılığı; biz hürriyeti ararken o bize esareti; biz mutlak varlığı, mutlak
hakikati ararken o bize itibarî ve fani varlık ve değerleri sunuyormuş. Bu dünyada belki
bitkiler ve hayvanlar aradıklarını bulabiliyorlar, fakat insan aradığının zıddını buluyor.
Hayret! Ebedi olma istiyorum fakat faniyim. İyiliğin, güzelliğin, doğruluğun, adaletin
hasreti ile kavruluyorum fakat üstüme kötülük, çirkinlik, eğrilik ve zulüm bir sağanak
gibi boşalıyor. Üstün yaradılışlı insan çamur bir dünyaya bulaşmış, çırpındıkça batıyor.
Yüce Mevlana gibi, seninle başım derde girdi çamur dünya mısralarını söyleyerek,
gözlerini fezanın derinliğine çeviriyor.” (Arvasi, 2009: 33)
Bütün bunlarla karamsar bir tablo çizmek niyetinde olmadığını ifade eden Arvasi, romanlarda, hikâyelerde, trajedilerde, hatta komedilerde “çok mutluyum” diyen insanın aslında bu dünyaya yabancı olduğunu ve bu yalan dünyaya zıt, gerçek bir dünyanın
özlemiyle kavrulduğunu vurgulamak istemektedir. Yukarıda bu düşüncesini dile getirmek için “Yaşama sevinci mi dediniz? Ölüme mahkûm olanların sevinci mi olurmuş?
cümlesini kuran Arvasi, hemen devam eden satırlarda, öldükten sonra diriltilecek olmanın, yani ölümsüzlük düşüncesinin hayata anlam ve değer katan bir düşünce olduğunu
ifade ediyor. Ona göre, ölüm, her şeyi bu dünyadan ibaret görenler için kül olup bitmektir. Ancak âleme “ebediyet” tavrı içinde yönelen bir mümin için ölüm, bu fani âlemden
kurtuluş, yepyeni bir başlangıçtır (Arvasi, 2009: 34). Nitekim Kur’an’da “Bu dünya
hayatı bir eğlenceden ve bir oyundan başka bir şey değildir. Ahiret yurdu ise şüphe yok
ki, asıl hayatın ta kendisidir. Keşke bunu bilmiş olsalardı.” (29.Ankebut/64)
Kısacası, hayatın en büyük gerçeği olan ölümü, bir yok oluş olarak görmek insana dünyayı dar etmekte, hayatı anlamsız kılmaktadır. Buna karşın, sonsuz bir hayatın
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varlığına inanmak, bu sonsuz hayatta acıların, sıkıntıların, kederlerin olmadığını, mutluluk, sağlık ve huzurun sürekli olduğunu hayal etmek, hayatı daha da anlamlı hale getirmektedir. Bu bağlamda hayatı anlamlı kılan ölüm değil, ölümle başlayan sonsuzluk ya
da ölümsüzlük düşünce olduğu söylenebilir.
2. İnsanın Ölümsüzlük Arzusu ve Ahiret Hayatı
“İnsan ölmemek istiyor. Yahut ölümün yeni bir doğuş olmasını istiyor. Aksi halde yaşamanın ve var olmanın manasız ve saçma bir şey olacağına inanıyor. İnsan haklı
olarak ölmek için yaşamak veya yok olmak için var olmak fikrini saçma ve çelişkili
buluyor. Olur mu böyle şey? Niçin yaşıyoruz? Cevap, ölmek için olur mu? Niçin varız?
Cevap yok olmak için olur mu? (Arvasi, 2009: 34)
İnsanın yaşadığı bu çelişkili durum karşısında şaşkın olduğunu dile getiren Arvasi, buna rağmen bu çelişkiden de kurtulmak gerektiğini söyler. Peki bu çelişkiyi kim
çözecek? Filozoflar mı, ilim adamları mı, peygamberler mi? Ona göre, filozoflar ve ilim
adamları bu konuda şaşkın, yetersiz, kararsız ve tedirgin. İnsanoğlunun bu varoluşsal
sorununu kutsal kitaplar ve peygamberler çözüme kavuşturmuştur (Arvasi, 2009: 34).
Ancak yine de beş duyusu ile düşünmeye alışmış insanoğlu tatmin olmak istemektedir.
Bu aşamada Arvasi, Kur’an’ın insanı tatmin edecek aklî delillere yer verdiği kanaatindedir.
Önce Kur’an, ölümün hayatın bir gerçeği olduğu, ölümden kaçışın mümkün olmadığı Kur’an’ın ısrarla vurguladığı konulardan biridir. “Her can ölümü tadacaktır.” (
3.Âl-i İmran/185) ve “De ki! Nerede olursanız olun ölüm size ulaşır. Sarp ve sağlam
kalelerde olsanız bile.” ( 4.Nisa/78) şeklinde ifade edilen bu gerçek ile her an karşılaşmaktayız. Ölümden sonra insanın başına ne geleceğini duyular vasıtasıyla bilme ya da
tahmin etme imkânına sahip olamasak da ölümün her insanın kaçınılmaz sonu olduğuna
bizzat şahit olmaktayız. Nice hükümdarlar, nice yüce şahsiyetler hatta peygamberler
bile bu dünyadan göçüp gitmişlerdir. Kısacası ölüm hemen hemen her gün kendini bize
hatırlatmaktadır.
Yaşadığımız dünya her an bu gerçeği haykırsa da, ölüm, insanlar için korkulan
ve istenmeyen bir şeydir. İnsanın öteden beri ölümden kaçmasının ve ölüm korkusu
yaşamasının iki temel sebebinden söz edilebilir: Bunlardan biri sonsuza dek yok olma
korkusu, diğeri ise sevdiği ve sahip olduğu şeyleri kaybetme endişesidir. Bütün bu korku ve endişelerin kaynağı, ahirete imandan yoksunluk olarak ifade edilebilir. Ahirete
inananalar için ise bu korkuların sebepleri arasına, ölüm anındaki bilinmezlik, kabirde
ve ahirette karşılaşılacak olan sıkıntılar da eklenebilir (Bardakçı, 2014: 346).
İster ölümü bir yok oluş olarak görsün, isterse ölümden sonra ebedi bir hayatın
varlığına inansın, insan öleceğini bilen bir varlıktır. Arvasi’nin deyimiyle, ölüm şuuruna
sahip yegâne canlı insandır. Bununla birlikte, yaşamının sınırlı olmasına rağmen insan,
bitmez tükenmez bir yaşama arzusunu da içinde taşımaktadır (Arvasi, 1991: III/171;
Hökelekli, 1991; 162). İnsan hem ebediyen yaşamak istemekte, hem de hayatının her
anını ölüme doğru bir koşu olarak idrak etmekte ve ürpermektedir. İnsanın bu realitesi,
garip bir paradoksa dayanmaktadır: “Yaşamak, ölüme doğru hızlı bir koşudur.” (Arvasi,
1991: III/171)
Kutsal kitaplar açısından bakıldığında, ölüm ne kadar gerçekse, ölümden sonra
dirilmenin yani ölümsüzlüğün de o kadar gerçek olduğu görülecektir 1. Kur’an, insanın
1

Ölüm ve ölümsüzlükle ilgili olarak bkz. Kitabı Mukaddes (Eski ve Yeni Ahit) (1997), Ohan
matbaacılık, Kitabı Mukaddes Şirketi, İstanbul. Süleyman’ın meseleleri,12:28, 14:27, 15:10;
Matta, 17:9; Markos, 9:9, 12:23,12:25; Yuhanna, 8:51-52; Resuller, 17:31; Romalılar, 2:7;I.
Korintoslular, 15:52-58;II.Timoteos, 1:10; I. Petrus, 1:22-23; Vahiy, 2: 10.
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topraktan yaratıldığını, yine ona döneceğini ve tekrar yepyeni bir hayatla ondan çıkacağını kesin olarak açıklar (20.Tâha/55). Çağdaş biyologların da, üstünde yaşadığımız
yeryüzünü kupkuru bir toprak olarak görmediklerini, orada hayatın bir potansiyel olarak
mevcudiyetini gördüklerini hatırlatan Arvasi, buradan Kur’an’da dile getirilen aklî bir
delili gündeme getirmektedir. Aslında Kur’an, insanın ölümden sonra nasıl diriltileceği
yönündeki merakını makul karşılamakta, onun için de ölümden sonra dirilmenin aklî
temellerini ortaya koymaktadır: “Ey insanlar! Siz öldükten sonra tekrar dirilmekten
herhangi bir şüphe içinde iseniz, biz sizin (aslınızı) topraktan, sonra bir damla sudan,
sonra pıhtılaşmış kandan, daha sonra da hilkatı belli belirsiz bir çiğnem etten yarattık
(ve bunları) size (yaratma irademizi) apaçık gösterelim diye açıklıyoruz. Siz dileyeceğimiz bir vakte kadar rahimlerde durduruyoruz, sonra sizi bir çocuk olarak çıkarıyoruz,
daha sonra da yetişkinlik çağına ermeniz için büyütüyoruz. Kiminiz öldürülüyor, kiminiz de bilgiden sonra –hiçbir şey bilmemek üzere- ömrün en fena (devresine) doğru
gerisin geri itiliyor. Sen, yeryüzünü kupkuru ve ölü görürsün. Fakat biz onun üstüne
suyu (yağmuru) indirdiğimiz zaman o, harekete gelmiştir ve kabarmıştır. Her güzel
çiftten nice nebat bitirmiştir.” (22.Hacc/5) İşte, Arvasi’ye göre, ilim yoluyla elde edilen
bulgular Kur’an-ı Kerim’de bu konuda verilen bilgileri doğrulamaktadır. Nitekim biyologlar, karbon, hidrojen, oksijen, azot ve benzeri elementler belli bir ısı ve ortam bulunca ilahî “ol” emrine uyarak, hücre hücre, lif lif hayata doğru yol almaya başlamaktadır.
Aminoasitler, proteinler, hücreler, dokular, organizmalar hayat merdivenini tırmanmak
üzere harekete geçerler. Bilmem kaç yüz derece ısıda nükleer asitler yağmur suları ile
birleşerek topraklar ve elementler üzerinde dolaşır ve ölü topraktan hayat tomurcukları
fışkırmaya başlar (Arvasi, 2009: 35). Bu delillere rağmen “yeniden dirilmek mümkün
mü?” diye sormayın diyen Arvasi’ye göre, aslında bütün mesele Allah’a inanmakla
ilgilidir. Ancak yine de bu soruya şöyle cevap verilebilir: Bizi ilk defa yaratan ikinci
defa da yaratacaktır (17.İsra/51).
Ölüm karşısında çaresiz ve aciz kalan insan, ümitsizce “bizi kim dirilterek geri
çevirebilir” sorusunu sormaktadır. Arvasi’ye göre, bu sorunun kaynağı insanın yaratıcıyı kendisiyle kıyaslamasıdır. Ona göre, bu noktada insanın mantığı şöyledir: madem ki
ben ölüme çare bulamıyorum, madem ki be kendi kendimi diriltemiyorum o halde bu
büsbütün imkansız bir şeydir. Kur’an’a göre bu düşüncenin sakatlığı “Bu çürümüş kemiklere kim can verebilir?” sorusu cevaplandırılırken şu şekilde dile getirilir: “De ki!
Onları ilk defa yaratan diriltecek. O her yaratmayı hakkıyla bilendir.” (36.Yasin/78-79)
Kur’an’da bunların dışında da ölümden sonra dirilmenin imkanından bahseden pek çok
ayet yer almaktadır (bkz., 16.Nahl/38; 18.Kehf/48; 30.Rûm/60; 64.Tegâbun/7-8;
22.Hacc/5-6).
Arvasi’ye göre, yeniden dirilmeye inanmak psikolojik bir ihtiyaçtır. Zira insan
sonsuzluğu özlemekte, arzulamaktadır. Bu, insanın ruhunun derinliklerinden gelen bir
çığlıktır. Ruh, hayatın büyük bir yalan olduğuna inanmamakta, aksine onun, Allah’ın
ezeli ve ebedi olan “hayy” sıfatından kaynaklandığına iman etmektedir (Arvasi, 2009:
38). Kaldı ki, insanın ruhî ihtiyaçlarına uygun olan bu inancın bir zararı yok, aksine
sayılamayacak kadar faydası vardır (Arvasi, 2009: 36).
Bütün bu delillere rağmen, ahirete iman duygusundan yoksun olanların, ölüm
gerçeği karşısında hayatın anlamıyla ilgili iki farklı tutum geliştirmiş oldukları gözlemlenmektedir: Ahirete inanmayanlardan bir kısmı, ölüm varken dünya hayatının anlamsız
olacağını düşünürler ve dünyevi işleri ve sorumlulukları dışlayan bir yaşam tarzını benimserler. Ahirete iman duygusundan yoksun bir kısım insanlar ise, ölümü düşünmenin
anlamsız olduğu kanaatini taşırlar. Bundan dolayı onlar ölüm gerçeğini görmezden
gelerek, başka bir ifadeyle ölümü yok sayarak hayatlarını sürdürürler. Bu ikinci grubun
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ölüm karşısındaki felsefesini; “Yaşarken ölüm yoktur, ölünce de biz olmayacağımıza
göre ölümü düşünmek anlamsızdır.” şeklinde özetlemek mümkündür. Ölüm karşısında
takınılan her iki tavır da, insan için ebediyen yok oluştan başka bir anlam ifade etmeyeceği için hayatı anlamlandırma noktasında gerçekçi bir yaklaşım olmaktan oldukça
uzaktadır. Sürekli olarak ölümü düşünmek, ahirete inanmayan kişiyi yaşam sevincinden
uzaklaştırıp onun için hayatı anlamsız kılarken, sürekli olarak ölüm gerçeğiyle karşılaşan insanın onu yok sayması tamiri imkânsız travmalara sürükleyecektir. (Öner, 1989:
18)
İnsanların ölüm gerçeği karşısında farklı tavırlar takındıklarını ifade eden Arvasi,
bu tavırları şu şekilde özetlemektedir. Bir kısım insanlar ölüm korkusunu atmak için
ölümü unutmak ya da görmezden gelmek yolunu tercih etmişken, bir kısmı da yaşama
iradesinin ölüm korkusu ile berraklaştığını, ölüm düşünce ve şuurunun insana büyük
güç kaynağı olduğunu savunmaktadır (Arvasi, 1991: III/171). Ölüm gerçeğini kabul
ederek, ölümden sonra sonsuz bir hayatın varlığına inanıp buna göre tavır geliştiren
kimse, bu dünyada saygın biri olmasının yanında ahiret hayatında sonsuza dek sınırsız
nimetlere de kavuşur. Öyleyse, yapılması gereken şey ölümden kaçmak ya da ölüm
gerçeğini görmezden gelmek değil, hayatı insana yakışır bir şekilde değerlendirerek
ahireti kazanmak olmalıdır. Bu, peygamber efendimizin deyimiyle, hem birey hem de
toplum açısından olumlu sonuçları olan, akıllıca ve zekice bir davranıştır (İbn Mâce,
Zühd, 31).
İnsanlar isteseler de istemeseler de kendilerini ölüm düşüncesinden kurtaramazlar. Onun için ölüm gerçeğini görmezden gelme şeklindeki tercih Arvasi’ye göre gerçekçi değildir. Öyleyse bize düşen ölüm gerçeğini kabullenmektir. Bununla birlikte
insan, kendi içinde bu ölüm tehdidine karşı direnen bir taraf da bulmaktadır. İnsan ruhundan yükselen bir çığlık onu ölümsüzlüğe iman etmeye zorlamakta, varlığın gayesinin yok olmak, hayatın gayesinin ölmek olmayacağını söylemektedir. Nitekim şanlı
peygamberler, insanın bu çığlığını haklı bulacaklardır. Onlar da bu dünyanın ölümlü
olduğunu, ancak insanlardaki sonsuzluk tavrının boş olmadığını; bu dünyada ölüm olarak adlandırdığımız gerçeğin yepyeni bir doğuş olduğunu, insanların sonsuz hayatı
bulacaklarını ve bu dünyada ölüm korkusu çekmenin bilgisizlikten doğduğunu ısrarla
belirtmişlerdir (Arvasi, 1991: III/172).
Arvasi’nin yukarıdaki ifadeleri, ölümsüzlük düşüncesinin sadece bir arzudan ibaret düşünülmemesi gerektiği yönündedir. Nitekim düşünce tarihinde bu problemi gündemine alan düşünürler, ölümsüzlüğün bir arzu değil temellendirilebilir bir inanç olarak
görmüşler, ölümsüzlüğün metafizik, ahlakî, bilimsel ya da emprik delillerini ortaya
koymuşlardır (Yazıcıoğlu, 1999: 33). Arvasi’nin ölümsüzlük konusunu daha çok metafizik ve ahlâkî bir temellendirmeyle ortaya koyduğunu söyleyebiliriz. O, meseleyi daha
çok insanın sorumlulukları ve ahiret inancı yani hesaba çekilme anlayışı ile temellendirme gayretinde olmuştur.
3. İnsanın Sorumlulukları, Ölüm/süzlük ve Ahlak
Esasında ölümsüzlük, insanın ahlaklı bir varlık olmasının gereğidir. Tersinden
ifade edecek olursak, insanın bu dünyada ahlaklı davranışlar sergileyebilmesi için
ölümden sonra hayatın varlığına ihtiyaç vardır (Akbaş, 2014: 323-324). Onun için pek
çok düşünür, din ile hesap gününe inanmayı, dünya hayatında iyi ahlak üzere bir hayat
için vazgeçilmez görmüşlerdir. Çünkü insanın inancı ile sahip olduğu erdemler ile öldükten sonra bilinçli tercihlerinden sorguya çekileceği bilinci onun kötülük yapmasına
engel olur. Bu inançtan yoksun olanlar için ise sadece beşeri gayretleriyle kötülüklerden
uzak kalamazlar. (Akbaş, 2014: 324)
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İnsanlar, irade ve ihtiyar sahibi olmalarının tabii bir sonucu olarak gerek niyet ve
maksatlarından, gerekse eylemlerinden sorumludurlar. İslâm Ahlâkında da fert, insan
olma özelliği itibariyle büyük bir sorumluluk yüklenmiştir. Bu husus Kur’an’da şu şekilde ifade edilmektedir: “Doğrusu Biz, sorumluluğu (emaneti) göklere, yere, dağlara
sunmuşuzdur da onlar bunu yüklenmekten çekinmişler ve ondan korkup titremişlerdir;
onu insan yüklendi. Doğrusu o çok zalim ve çok cahildir. (kabulüne rağmen emanete
hıyanet etmektedir) (33.Ahzab/72)” Öyleyse insanın emaneti ya da sorumluluğu yüklenmiş olması “insan olma özelliği”nden kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla insanlar, hem
dinen hem de ahlâken sorumludur.
Ahlâkî sorumluluk, akıl sahiplerinin kasıt ve azim ile meydana gelen eylemlerinden doğan sorumluluklarıdır. Ömer Nasuhi Bilmen’in tanımıyla: “Ahlâkî sorumluluk,
tercih edilen eylemlerin hesabını vermekten, bunların mahiyetine göre mükâfat veya
ceza görmekten ibarettir.” (Bilmen, 2007: 33) Yukarıdaki tanımlardan da anlaşılacağı
üzere, bir insanın ahlâken sorumlu sayılabilmesi için akıl-baliğ ve özgür olması gerekir.
Arvasi, ahlaki sorumluluk anlayışını insanın şuur ve irade sahibi olmasından hareketle temellendirmeye çalışır. Ona göre, insan dışındaki diğer bütün varlıklar büyük
bir teslimiyet içerisinde külli iradeye tabi olarak “iradesiz yaşama” statüsünü benimsediği halde âdemoğulları, şuur ve irade sahibi kılınmıştır. Böylece, hak ile batılın, doğru
ile yanlışın, iyi ile kötünün, güzel ile çirkinin, helal ile haramın tam ortasına konan
âdemoğulları tercihlerinden sorumlu tutulmuştur. Artık insan, belli bir yaştan sonra
bütün ömürleri boyunca kendisini daima çatallı bir yol ağzında bulacaktır. Şerrin cazibesi ile boğuşarak hayrı elde etme imtihanına katılacaktır. (Arvasi, 2009: 71).
Bütün insanlar, insanca yaşamak ve insanın şerefini korumak zorundadır. İnsan,
insan olmanın sorumluluk ve mükemmelleşme iradesinden kaçarak kendini mutlu kılamaz. Hâlbuki insan, insan olmanın sorumluluğunu duymalı ve gerçekten mükemmelleşme iradesini amacına ulaştırmasının çilesini yüklenmeli idi. Bu çileyi yüklenmede
bütün insanlar aynı çabayı sarf edememektedirler. Dolayısıyla Arvasi’ye göre birbirinden farklı insan ve ahlâk tipleri ortaya çıkmıştır. Arvasi, farklı insan davranışlarına göre
üç tip insan ve üç tip ahlâktan bahsetmiştir: Hayvan İnsanın Ahlakı, Dramatik İnsanın
Ahlakı ve İdeal İnsanın Ahlakı. (Arvasi, ty:106) Şimdi kısaca Arvasi’nin bu üç ahlâk
tipini nasıl tanımladığına bakalım.
Hayvan İnsanın Ahlakı: Bu anlayışa göre, yemek, içmek haz içindir. Yine arkadaş, eş, dost haz içindir. Sanat, ahlak ve din bile haz içindir. Istırap veren her şeyden
kaçmak gerekir. Görülüyor ki, kısaca tanımlanan hayvan adamın ahlakı hayvani bir
zevkçiliğe (hedonizme) dayanmaktadır. Duyuların lezzetine göre yaşamak ve ötesini
boş vermek bunların hayatlarını ve anlayışlarını özetlemektedir. Bu anlayışa sahip olanlar, “bize duygusal haz veren dünya iyi dünyadır” derler. (Arvasi, ty:106)
Hayvan insanın ahlâkının ölüm gerçeği karşısındaki tavrını ise şu şekilde ifade
etmek mümkündür: “Ölüm sizi yakalamadan, yani ölmeden önce ölümü düşünmeyiniz
ve ıstırap duymayınız. Çünkü yaşadığınız müddetçe ölüm sizden uzaktır. Öldükten
sonra da artık ıstırap duymazsınız, çünkü artık hayatta değilsiniz.” (Arvasi, ty:107.)
Hayat varken ölüm, ölüm varken de hayat olmayacak şeklinde özetlenebilecek
ve ölüm gerçeğine gözleri kapamak anlamına gelen bu tavır aslında oldukça büyük bir
risk almak demektir. Aslında bu tavır öldükten sonra hesap yoksa bu dünyada aldığım
haz yanıma kâr kalır anlamında bir tavırdır. Aslında bu tavır “ahirete zar atmak” demektir ve “ya gerçekten ahiret ve hesap varsa” ihtimalini göz ardı eden bir tavırdır. İşte belki
de Arvasi, böylesine tavır takınan kişilerin ahlâkını bu yüzden hayvan insanın ahlâkı
şeklinde nitelendirmiştir.
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Ölüm ve ahiret hayatı konusundaki bu tavra farklı kültür ve dinlerde benzer mantıkî argümanlar geliştirilmiştir. İslâm dünyasında Hz. Ali (ö. 661), el-Maarrî (ö. 1058)
ve Gazali (ö. 111), Hıristiyan dünyasında da Pascal’ın (ö. 1662) bir anlamda “ahirete zar
atmak” olarak nitelendirilen bu tavra karşı argümanlarını şu şekilde özetleyebiliriz: Bir
bahis veya kumar oyununda oyuncuların oyunu kaybetme veya kazanma olasılığı vardır. Oyunun başlangıcında bu olasılık yarı yarıyadır. Oyun bitince bir taraf kazanır,
diğer taraf kaybeder. Böyle basit bir şans oyununda, oyun bittiğinde kaybetme ve kazanma kesin olarak ortaya çıktığından, kazançlı olunacağı düşünülebilecek ve taraf
olunabilecek üçüncü bir ihtimal yoktur. Ancak, hayatı, Tanrı’yı ve ahiret inancı gibi çok
önemli meseleleri oyunun konusu yaptığımızda, oyun kısa sürede bitmeyeceğinden ve
sonucu hemen kesin belli olmayacağından üçüncü bir ihtimal söz konusudur. Bu üçüncü
ihtimal, kazançlı olunabilecek taraftır. O halde insanın kazançlı tarafa ikna edilmesi
gerekir. Şöyle ki, bu oyunun konusu Tanrı ve ahiret inancı olsun. Başlangıçta Tanrı’nın
ve ahiretin varlığına inanan ile inanmayan eşit şansa sahiptirler. Ancak, bu iki kişi Tanrı’nın ve ahiret hayatının var olup olmadığı konusunda anlaşamıyorlarsa ve bunu nesnel
olarak kanıtlayamıyorlarsa, oyun inanmayan için, “Tanrı ve ahiret hayatı ya varsa”
düşüncesine dayanan bir kazanç ihtimalidir. Zira Tanrı ve ahiret hayatı gerçekten varsa,
oyunculardan her iki tarafın birden kazanan ya da kaybeden taraf olma ihtimali söz
konusu olamaz. Tanrı’ya ve ahirete inanan kazanır, diğeri kaybeder. Tanrı’ya ve ahiret
gününe inanan her zaman kazanır, inanmayan kaybeder. O halde Tanrı’ya ve ahirete
inanmak, inanmamaktan her zaman kazançlıdır. Tanrı ve ahiret hayatı yoksa inananın
inanmayan gibi kaybedecek bir şeyi yoktur. Eğer kazanırsanız her şeyi kazanırsınız;
kaybederseniz hiçbir şey kaybetmezsiniz (Bayrakdar, 2013:11-12). Kısacası, Tanrı’ya
ve ahirete inanan kimsenin Tanrı ve ahiretin olmaması durumunda bile kaybetme ihtimali söz konusu değilken, inanmayan kişi şayet Tanrı ve ahiret hayatı varsa çok şey
hatta her şeyini kaybetmektedir ve bu kaybın telafisi imkânsızdır (Cevizci, 2010:234235).
Dramatik İnsanın Ahlakı: Dramatik adam, ne hayvan adam ne de ideal adamdır.
İkisi arasında yalpalayıp durur. İnsanlığın dramını yaşar; bir taraftan yaşamak için öldürür, istismar eder, çiğner, diğer taraftan vicdan azabı duyar. Bir yönü ile zalim, bir yönü
ile mazlumdur. (Arvasi, ty:110) Dramatik adam, ikili bir periyod içinde bir alçalır, bir
yükselir. Arvasi’ye göre, insanlığın çoğu galiba bu macerayı yaşar. (Arvasi, ty:113)
İdeal İnsanın Ahlakı: Arvasi’ye göre, bu tip insanlar deniz diplerinde bulunan
kumlara nazaran inciler gibidirler. Ahlak kahramanları, ideal insanlar, esef edelim ki
sayıca çok azdır. Bu ahlak kahramanları varlığa iç gözüyle bakarlar. Dış gözleriyle yani
duyumlarıyla gördüklerini iç gözleriyle gördüklerine göre tevil ederler. Bunlar dış gözlerini iç gözlerinin anahtarı halinde kullanan ulu kişilerdir. (Arvasi, ty:113) Onların en
belirgin özellikleri kendilerini feda etmektir. Onlar ebedi olanın hür olanın, sonsuz olanın, bir olanın kısacası Allah’ın aşk ve ateşinde erimişlerdir. Örneklerini, Hz. Ebubekir’de ve Hz. Ömer’de gördüğümüz gibi sorumluluk onları bir ateş gibi sarar. Onlar için
en büyük ıstırap çok büyük yeteneklerle yaratılmış olan insanın şeref ve haysiyetinin
alçaltılmasıdır, insanın insan eliyle köleleştirilmesidir. İdeal insanın ahlakı Allah’ın
ahlakıdır. Zaten Allah’a dayanmayan hiçbir ahlak teorisi ahlakı gerçekleştiremez. Hiçbir
değer ve ülkü Allah’ın yerini tutamaz. (Arvasi, ty:115-116)
Sonuç
Ölüm ve ölümsüzlük duygusu hemen hemen bütün insanlık tarihinde bireylerin
zihnini işgal eden en önemli problemlerden biri olmuştur. Fakat insanlık, ölüme çare
bulamadığı gibi ölümsüz olma düşüncesinden de vazgeçememiştir. Bu cümleden hareketle de ölümsüzlüğe ulaşmak için çeşitli yöntemler denemiştir. Bu yöntemlere bakıldı-
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ğında ilk olarak tıbbı ve bilimsel yöntemlere müracaat edilmiş ancak bunda başarıya
ulaşılamamış olduğu bilinmektedir. Bir diğer yöntem ise özellikle Septikler, Epikürcüler
ve Stoacıların önerdiği yöntemdir. Bunlar, ölümü Ahlaki ve metafizik bir problem olarak incelemiş ve aklı kullanarak insanın hiçbir zaman ölümle karşılaşmayacaklarını
ifade etmişlerdir. Bunun ise ölüm probleminden kaçmaktan başka bir anlam ifade etmediği bilinmektedir. Ölüm gerçeğini kabul eden dinler ise ölümden sonrasına ilişkin farklı yaklaşımlar sergilemişlerdir. Hinduizm’deki Samsara, karma ve reinkarnasyon, Yahudilikteki bu dünyada da olsa yeniden dirilme düşüncesi, Hıristiyanlıktaki kurtuluş ve
ahiret anlayışı, İslam’daki ahiret hayatı insanların Ölüm/süzlük problemine çözüm olarak görülmektedir. Bu da dinlerin ölümü ve ölümden sonra dirilmeye yani ölümsüzlüğe
kutsal kitaplarında önemli bir yer ayırdığını göstermektedir.
Arvasi’nin ölümsüzlük konusunu daha çok metafizik ve ahlâkî bir temellendirmeyle ortaya koyduğunu söyleyebiliriz. O, meseleyi kendine has bir üslupla daha çok
insanın sorumlulukları ve ahiret inancı yani hesaba çekilme anlayışı ile temellendirme
gayretinde olmuştur. Bunun yanında o, Kur’an’ın bu konuyla ilgili delillendirmelerinin
aklı bir temele dayandırdığını hissettirmektedir. Ona göre insan akıl ve sorumluluk
sahibi bir varlıktır. Bu dünyanın gelip- geçici bir yer olduğunu, ebedi bir hayatın yani
ahiret hayatının varlığını ve insanların bu dünyada yapıp ettiklerinden hesaba çekileceğini belirtmektedir. Bu açıdan bakıldığında o, insanların ölüm ve ölümsüzlük ile ilgili
problemlerine sadece peygamberlerin çözüm olabileceğini ifade etmiştir. Yani sadece
Tanrı’ya ve ahirete inana insanın ancak bu problemlerden kurtulabileceğini belirtmiştir.
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TÜRK DÜNYASINDA ORTAK TÜRK TARİHİNİN İNŞASI ÜZERİNE
DÜŞÜNCELER
Öğr. Gör. İkbâl VURUCU
Özet: Türkiye bugün komşuları ile çatışmalı bir dönemden geçmektedir. İstikrarın bulunmadığı komşularımızla ilişkilerimiz sürekli dalgalı bir seyir takip etmektedir. Türkiye’nin
Türk Dünyası politikası da, ilişkilerin yoğunluğu açısından istikrarsızdır. Esasen, gerek
1990’lı yıllar gerekse bugünkü Ortadoğu ve Afrika politikalarına kıyasla, Türk Dünyası ile
ilişkilerinin yeterince ön plana çıkartılmadığını belirtmek yanlış olmayacaktır. Bu istikrarsızlığa rağmen, ortak bir kimliğin Türk dünyası üzerine oluşmasına katkı sağlayacak duyarlılık faaliyetleri de yaşanmaktadır. Örneğin, Türk Dünyası konusunda özellikle Türk
Konseyi’nin kuruluşu, Türk Akademisi, TÜRKPA, TÜRKSOY Türk Dünyası ile ilişkilerin
farklı düzlemlerde yürütülen olumlu gelişmeler, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, EKOAVRASYA Derneği, Avrasya Yazarlar Birliği gibi sivil toplum örgütlerinin çalışmaları, ve
her yıl artan Türk Dünyası başlıklı uluslararası kongrelerin artışı ortak kimliğin farkındalığı
oluşturulmasına ivme katmıştır. Bu bağlamda tarih olgusu her daim önemli bir işlev görmüştür ki ki günümüzü siyasi, toplumsal ve kültürel olarak biçimlendirmektedir. Ayrıca
tarih, hem bireysel hem de kolektif kimliğin kaynağıdır. Bu çalışmanın ana konusu ise, tarih
yazmanın nasıl Türk Dünyası için ortak bir siyasi ve kültürel kimliğin gelişmesine katkı
koyduğunu göstermektir.
Anahtar Kelimeler: Türk Dünyası, tarih, milli kimlik, tarih yazımı, Türk Birliği
Thoughters on the Constitution of the Common Turkish History in the Turkish
World
Abstract: Today, Turkey passes a controversial period with its neighbors. Relationships
with our neighbors who have not any stability, are constantly fluctuating. The foreign policy
on Turkish world also has been more unstable in terms of the intensity of its relations. Indeed, it would not be wrong to state that relations with the Turkish World States have not
been sufficiently prioritized, if we compared both current Middle East and African policies
or 1990s period. Despite this instabilities on Turkish World, there are also sensitive activities to contribute to the formation of a common identity on the Turkish world such as, the
establishment of Turkish Council, or Turkish Academy, TURKPA and TURKSOY relations with the Turkish World create positive developments in different levels, or the efforts
of non-governmental organizations such as the Turkish World Research Foundation, the
ECO-EUROPA Association, the Eurasian Writers Association and increasing numbers of
international conferences titled Turkish World also provide an impetus on aweareness of
common identity. From this point, it should be mentioned that history has always been an
vital instrument which shapes the present as politically, socially or culturally. History is
also a source of both individual and collective identites. The main topic of this study is to
show how writing history can play an important role for creating common political and
cultural identity over Turkish World.
Keywords: Turkish World, history, National identity, Writing History, Turkish Union

Giriş
Türkiye’nin Türk Dünyası politikası hem 1990’lı yıllara hem de bugünkü Ortadoğu ve Afrika ile ilişkilere kıyasla atıl kalmıştır. TİKA bünyesinde hazırlanan raporlara
bir göz attığımızda Türk Dünyası’ndan ziyade Arap dünyasının, Afrika’nın ve başka İslam ülkelerinin öncelikli bir yer tuttuğu görülecektir. Başbakan yardımcısı Numan Kurtulmuş 2013 yılında yayınladığı son faaliyet raporuna yazdığı “Sunuş” unda tek bir
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“Türk” ve “Türk Dünyası” adını anmamış ama buna mukabil, Somali, Myanmar, Orta
Afrika Cumhuriyeti, Suriye gibi devletler ve toplumlar sıklıkla anılmıştır. 1 Bu bilgiyi vermemin nedeni mevcut hükümetin Türk kimliği karşıtlığını sergilemek değil sadece Türk
Dünyası olgusuna bakış açısını sergileyen zihniyet dünyasına yönelik küçük bir örnek
vermek ve Türk Dünyası’na hizmet için kurulan bir teşkilatın nasıl Türk Dünyası’ndan
uzaklaştığı varsayımımı gerekçelendirmek içindir. Çünkü 1992’de kurulan TİKA’nın
amacını “Türk Cumhuriyetlerinin kendi sosyal yapısını üretmesi, kendi kimliğini sağlıklı
bir şekilde inşa etmesi, kültürel ve siyasi hakların gelişmesi, teknik alt yapı konusunda
eksiklerin giderilmesi olarak özetleyebiliriz.” 2 Türk Cumhuriyetlerinin “kendi sosyal yapısını üretmesi” ve “kendi kimliğini sağlıklı bir şekilde inşa etmesi” hedeflerini belirlemesi önemli bir bakış açısını yansıtmaktadır. Burada doğal olarak verili bir kimlik ve
sosyal yapıdan değil de “inşa”dan bahsedilmesi ayrıca kayda değer bir bilişsel evreni gösterir. Her ne kadar “soydaş”, “akraba”, “ortak kültür”, “ortak tarih” gibi söylemsel araçlar
üzerinden bir tahayyüle sahip olsak da gündelik yaşam alanımızda ve eğitim müfredatlarımızda ciddi farklılıkların olduğu gerçeği ile yüzleşmemiz gerekmektedir.
Türkiye’nin kendini kimlik köklerinin kaynağı olan kadim Türkistan coğrafyasından çekmesine rağmen konjonktürün zorladığı bir takım gelişmeler de olmuyor değil.
Türk Dünyası konusunda özellikle Kazakistan’ın teşvikleri ve ısrarlarıyla daha da bir
ivme ve heyecan kazanan Türk Keneşi (Konseyi)’nin kuruluşu –şu anda beklenen işlevi
görmese de- önemi büyüktür. Ayrıca Türk Keneşi yanında Türk Akademisi, TÜRKPA,
TÜRKSOY Türk Dünyası’nın tarihî ve kültürel büyüklüğüne uygun bir işlevselliği kazanması elzemdir. Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, EKO-AVRASYA Derneği, Avrasya Yazarlar Birliği gibi sivil toplum örgütlerinin çalışmalarının yanında sayıları her
geçen yıl artan Türk Dünyası başlıklı uluslararası kongrelerin artışı da Türk Dünyası’nda
ortak bir kimliğin inşasında duyarlılığı artıracağı şüphesizdir.
2009 yılında imza edilen Nahçıvan Anlaşması ile Türk toplulukları arasında ortak
tarih, dil, kültür ve geleneklerin araştırılmasına öncelik verilmiştir. Türk Keneşi ortak bir
tarih ve edebiyat ders kitabının hazırlanmasını da öncelikli bir görev addetmiştir. Böylece
Türk toplulukları arasında müşterek bir kimliğin zemininin inşasına da önem verilmeye

1

http://www.tika.gov.tr/upload/oldpublication/faaliyet-raporu-2013.pdf
Bkz: “25 Aralık 1991 tarihinde Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) dağılmış, Orta
Asya ve Kafkasya’da birçok devlet bağımsızlığını kazanmıştır. Türkiye, o günlerde bağımsızlığına
kavuşan Türk Cumhuriyetlerini tanıyan ilk ülke olmuştur. Kazakistan, Türkmenistan, Özbekistan,
Azerbaycan ve Kırgızistan’dan oluşan bu devletlerle ortak bir dile, ortak bir hafızaya ve ortak bir
kültüre sahip olmamız ikili ve bölgesel ilişkilerin güçlenmesine zemin hazırlamıştır. Türkiye ve
Orta Asya ülkeleri bir milletin, tek milletin farklı devletleri gibi davranmış; dış politikamız bölgede
çok yönlü ve proaktif bir anlayış sergilemiştir. … Bölgede yapılacak faaliyetleri ve dış politika
önceliklerini uygulayacak, koordine edecek bir organizasyon ihtiyacı doğmuş ve bu doğrultuda
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) 1992 yılında kurulmuştur. Dış politikamıza aktif politika anlayışının yerleşmesi ile TİKA ortak değerlere sahip olduğumuz ülkeler başta
olmak üzere birçok bölge ve ülkede Türk dış politikasını uygulayıcı bir aracı haline gelmiştir. …
TİKA’nın o yıllardaki amacını Türk Cumhuriyetlerinin kendi sosyal yapısını üretmesi, kendi kimliğini sağlıklı bir şekilde inşa etmesi, kültürel ve siyasi hakların gelişmesi, teknik alt yapı konusunda
eksiklerin giderilmesi olarak özetleyebiliriz. Eğitim, sağlık, restorasyon, tarımsal kalkınma, maliye,
turizm, sanayi alanında bir çok proje ve faaliyet TİKA tarafından gerçekleştirilmiş. TİKA Program
Koordinasyon Ofislerinin ilki Türkmenistan’da açılmış; ilerleyen dönemlerde Avrasya bölgesinde
bulunan ofis sayısı 6’ya çıkmıştır. Türkiye’nin dostluk, kardeşlik ve işbirliği eli aynı heyecanı taşıdığımız ülkelere ulaşmıştır.” http://www.tika.gov.tr/tr/sayfa/hakkimizda-14649 (14.12.2015)
2
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başlanmıştır. Aslında ortak tarih yazımı sorunu SSCB’nin dağılmasının akabinde de gündeme gelmiş ama bir sonuca ulaşılamamıştır. Atatürk Kültür Merkezi’nin ve Kültür Bakanlıklarının Türk Dünyası edebiyatı merkezli çalışmaları asla küçümsenmemekle birlikte çalışmalar kurumsal bir nitelik kazanamamıştır. Bu bildiride Türk Keneşi’nin ortak
tarih yazımı projesinin kabul edilmesine binaen Tarih’in ve tarih yazımının önemini vurgulamak için zihinsel bir egzersiz olarak kaleme alınmıştır.
1. Türk Dünyası (Ortak) Tarih Felsefesi
Tarih salt bir geçmiş değildir. Geçmiş bugünü siyasi, toplumsal ve kültürel olarak
biçimlendirmedir. Siyasi ve toplumsal mücadelelerin hareket ettiricisi olan ana motorudur. Tosh’un ifadesiyle tarih, belli değerlere geçerlilik kazandıracak “anlamlar” aramak
için deşilmiyor, şimdiki durumumuzu olabilecek en geniş biçimde denetim altına almaya
yönelik bir araç olarak ele alınıyor (Tosh 2005: 20). Yani tarih, sosyo-politik ve kültürel
formasyonun gerçekleştirilmesinde belirleyici işlev yüklenmektedir. Carr, “Tarih nedir?”
sorusunun cevabını ararken içinde yaşadığımız toplum hakkında ne düşündüğümüz sorusuna vereceğimiz karşılığın bir parçasını oluşturduğunu vurgular (Carr 2009: 10-11). Paul
Ricoeur’e göre de tarih, bu bağlamda, bir bakıma kendisi altında, belleğin ve unutmanın
düzleminde ortaya konan bir problemin mirasçısıdır; ve tarihin özgül güçlükleri de, anımsama deneyimine özgü güçlüklere eklenmekten başka bir şey yapmaz(Ricoeur 2000: 72).
Tarih duygu, düşünce ve davranışın belirlenmesinde harita işlevi gören kimliğin
de hareket noktasıdır. Başka bir deyişle tarih, hem bireysel hem de kolektif kimliğin kaynağıdır. Sosyal psikolojik açıdan büyük grubun en güçlü dayanışma unsurlarından biri
grubu oluşturan her bir bireyin zihnindeki ortak tarih tasavvurudur. Bu bilinç olmaksızın
insanlar, geniş soyutlamalara bağlılık göstermeleri yolundaki talepleri kolay kolay kabul
edemezler. Modern tarihte grupla özdeşleşme süreçlerinin en güçlüsü olan ulus bilincini
düşündüğümüzde, bunun geçerliliği çok daha belirginleşir(Tosh 2005: 5).
Türk Dünyası’nın birliği düşüncesi son kertede siyasal bir sorun alanıdır ve bu
bağlamda tarih de siyasal bir savaş alanıdır. Elbette Tarih başlı başına bir siyasal davranıştır demek, sorunu eksik ele almaktadır. Toplumun ve siyasal yapının örgütlenmesi sorunu uzun bir süreçtir ve bu sürecin oluşturucusu olan tarih öngörülen formasyonun ön
şartı olan “anlam”ı yaratır. Çokkültürlü bir yapıya sahip olan Türk Dünyası coğrafyasında
tarihyazımı ve öğretimi de bu hassasiyeti gözetmek zorunda kalacaktır. Farklı etnik ve
dine mensup yurttaşlar kendi kültürel kimliklerini korumalarına imkan sağlanırken siyasal bir kimlik olarak da devletin milli kimlik politikalarına eklemlenebilecektir. Tosh’a
göre, devletin tarihe olan ilgisinin kaynağı, sadece, uyruklar arasında ulusal bir mutabakat
geliştirmek istemesi değil aynı zamanda engellenmemiş bir tarih araştırmacılığının ne kadar yıkıcı olabileceğinin farkına varılmasından da kaynaklandığını belirtir(Tosh 2005: 8).
Tarih birleştirdiği gibi yıkar da. Örneğin ABD, devrim öncesinde Amerikan kolonilerinde
yaşayanlar Britanya tarihini kendi tarihleri olarak benimsemişlerdi. Daha sonra
1820’lerde Massachussetts’te ve başka yerlerde yayınlanan ders kitapları ile ulusal Amerikan tarihi yazılmaya başlanmıştı(Tosh 2005: 6).
2. Farklılıkların Tarihi
Girişte de belirttiğim gibi Türk Dünyası her ne kadar “soydaş”, “akraba topluluklar” gibi “aynılık” ifade eden kavramlarla ele alınsa da dünya görüşü, yaşam biçimleri,
tarih yazımı, düşmanlıkları, dostlukları, müzikleri vs. ile ciddiye alınması gereken bir
farklılık taşıdığı vak’adır. Türk Cumhuriyetleri’nin siyasal bağımsızlıklarını almaları ile
birlikte SSCB dönemindeki kurulan ve yapay siyasi sınırlar ile bölünen Cumhuriyetlerin
her biri kendi milli(!) kimliğini inşa etme gayretine girmiştir. Bu süreçte mikro milliyetçilikler olarak tanımlayabileceğimiz “boy bilinci” yükselişe geçerken en büyük desteği
de tarihten almışlardır. Bu süreçte bugün akraba ve soydaş dediğimiz toplumları farklı bir
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siyasi ve kültürel kimliğe dönüştüğü görülmüştür. Zaman zaman dış koşulların zorlaması
ile Türk kökenli oldukları ve bu istikamette bir takım gelişmeler yaşansa da her zaman
dış tehditlerin varlığı ve “düşmanların” tepkisini çekmeme kaygılarının ağır bastığı bir
süreç ortaya çıkmıştır. Kurumsal alt yapıları ve işlevleri aldıkları ada göre çok zayıf ve
etkisiz kalsa da kurulan Keneşler, Akademiler, Kurumlar bir “formalite” yapılanmalar
olmaktan kurtulamamıştır.
Siyasi aktörlerin belirleyici işlevlerine rağmen esas sorunun entelektüeller, bilim
adamları, akademiler, sivil toplum örgütleri, medya gibi belirleyiciler üzerinden gerçekleştirilecek karşılıklı ve eşit ilişkinin ve etkileşimin yer aldığı ortak çalışmalarla inşa edilecek bir anlamlar dünyasının yeniden üretimini sağlayacak araçların oluşturulması, geliştirilmesi ve temsiliyle uzun vadede bir Birlik’in kültürel ve tarihsel temellerinin atılacağını öngörmekteyim.
Tarih ve tarihyazımı, ülkelerde birliğin kaynağı olduğu kadar ötekilerin yaratılarak
düşmanlıkların oluşmasının da en güçlü kaynağıdır. Bu sebeple büyük anlatılarla kurgulanan büyük birlikler yerine toplumsal ve kültürel yapıların yeniden üretimini sağlayacak
araçlar üzerinde kafa yormak zaman ve kaynak açısından pratik sonuçların elde edilmesinde önem taşımaktadır. Bu bağlamda toplumları var eden öznelerin bilişsel evrenlerinin
inşasına öncelik verilmesi elzemdir. Kimlik inşasında “Biz” ve” öteki” karşılıklı ilişki
içerinde birbirini var ederler. Her bireysel ve kolektif kimlik kendini öteki ile tanımlayarak olumlu ve olumsuz yönlerini ortaya çıkarır ve sürekli kendini yeniden üretir. Buradaki
ötekinin illaki bir düşman konseptinde ele alınması söz konusu değildir. Öteki, yeni bir
siyaset ve toplum için zorunludur. Burada önem taşıyan da “biz” ve “öteki”nin kim olacağı sorusu esas olarak üzerinde durmamız gereken temel sorun alanıdır.
“Biz” tanımlanırken bir Kazak için Özbek, Türkmen, Azerbaycan Türkleri, Uygurlar nasıl konumlanacaktır? Rus, Çin, Afgan, Hintli nasıl konumlanacaktır? Farklı dinden olan Gökoğuzlar, Tuvalılar, Altaylılar, Sibirler neyimiz olacaktır? Çok farklı antropolojik, dil/lehçe, din, tarih, kültüre sahip olan Türk Dünyasının bugünkü görünümünde
ortaklıklardan ziyade farklıkların öne çıktığı görülmektedir. Etkili ve güzel bir tanımlama
olan “Türk Dünyası” acaba hangi ortak noktalardan hareketle birliğini kurmaya başlayacaktır?
Bu son soruya biz tarih diye cevap vermek istiyoruz.
3. Ortak Tarihin Toplumsal Zemini
Modern toplumlarda toplumsal hafızanın unsurları, oluşturuluşu ve araçları geleneksel toplumlara göre görece farklılık arz eder. Geleneksel toplumlarda cemaat yapılarının dayanışma unsurları olarak güçlü bir işleve sahip olan eğlence, yas, ölüm, doğum,
ergenlik, dini ritüeller modern toplumlarda varlıklarını korumakla birlikte; bu işlevlerini
büyük ölçüde yeni bilinç inşa edici unsurlara bırakmıştır. Bunlar büyük savaşlar, var olma
mücadeleleri gibi bütün toplum tarafından sahiplenilen olay ve olgulardır.
Yerel cemaat bağlarını kırarak daha üst bir yani milli düzeyde bağlılık edimlerinin
oluşturulmasında, okullar, aile, ordu gibi kurumlar yanında kitle iletişim araçları (KİA)
da önemli bir rol oynamıştır ve oynamaktadır. Çünkü bu araçlarla insanlık tarihte hiçbir
zaman olmadığı kadar bir değeri, bilgiyi, normu, olayı geniş kitlelere ulaştırabilmektedir.
Bu da yeni dayanışma ve birlik unsurlarının yaratılmasına kaynaklık etmektedir.
Modern toplumlarda millet ve milliyetçilik olgusu da büyük ölçüde bu yeni tip
iletişim ve etkileşim araçlarıyla gerçekleştirilmiştir. Böylece yeni bir biçim ve içerikte
yeni toplumsal ve kültürel tasarım teşekkül etmiştir. Söz konusu yeni tasarım yeni değer,
norm, biliş, duyuş, dayanışma odakları, yeni ilişki biçimleri vb. toplumsal dinamiklerde
ortaya çıkmıştır. Milliyetçilik sadece belli bir toplumsal sınıf, grup veya bireyi değil bütün
bunların bir yekunu olarak “milleti” bilfiil muhatap alır. Böylece, sosyolojik bir birim
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olarak “millet”, milliyetçilik adına yapılacak olan bütün eylemlerin ana kaynağı konumundadır.
Modern toplumlarda toplumsal belleğin oluşturucu unsurlarında meydana geliş
süreci ve temsil araçları pre-modern dönemin toplumlarına kıyasla görece farklılık arz
eder. Geleneksel toplumlarda, iç grup dayanışma unsurları olarak güçlü bir işleve sahip
olan toy, düğün, eğlence, yas, ölüm, doğum, ergenlik, dini ritüeller modern toplumlarda
ya yok olmuş ya da bu işlevlerini büyük ölçüde yeni bilinç inşa edici unsurlara bırakmıştır.
Modern topluma geçiş sürecinde geleneksel yerel cemaat bağlarının ve yapılarının
kırılarak yok olması ve dağılması karşısında yeni bağlılık odakları ve mensubiyet daireleri inşa edilmeye başlanmıştır. Modern ulus-devlete bağlı olarak yerel düzeydeki bağlılık
odaklarının daha üst karakterde yani milli düzeyde bağlılık edimlerinin oluşturulmasına
giden yolda Kitle İletişim Araçları (KİA) önemli bir rol işlev yerine getirmiştir. Çünkü
bu araçlarla insanlık tarihte hiçbir zaman olmadığı kadar bir bilgiyi, düşünceyi, faaliyeti,
değeri, normu, olayı geniş kitlelere ulaştırabilmektedir. Bu da yeni dayanışma ve birlik
unsurlarının yaratılmasına kaynaklık etmiştir. Mevcut toplumsal, siyasi ve ekonomik örgütlenme formuna uygun yeni bir biçim ve içerikte yeni toplumsal ve kültürel değerler
norm, biliş, duyuş, dayanışma odakları, yeni ilişki biçimleri vb. toplumsal dinamiklerde
ortaya çıkmıştır.
Millet temelli toplumsal ve kültürel tasarımlarda tarihin belli olay, olgu ve aktörleri unutturulurken beli olay, olgu ve aktörleri de öznenin yer aldığı sosyal-kültürel çevreye göre özel bir hatırlamaya tabii tutulur. Bu sistematik edimlerin en bariz işlevi toplumsal dayanışma ve birlik bağlarının güçlendirilmesidir. Geçmişte yaşanmış olan savaşlar, sosyal çöküntüler, toplumsal bellekte bir iz bırakır. Bu savaşlarda, toprak, devlet,
kimlik, iktidar kaybedilmiş olabilir. Bunlar kazanılmışta olabilir. Bu unsurlar ve etkinlikler milli toplumun birliği yönünde işlevselleştirilir.
93 Harbi olarak bilinen Türk-Rus savaşı, Balkan savaşları, Çanakkale muharebeleri, Sovyetlerin Kırım ve Kafkas sürgünleri/soykırımı, açlık politikaları, aydın katliamları Türk milletinin hafızasında çok önemli bir yer tutmasına rağmen yakın zaman kadar
yok sayılmış, yeterli önemden uzak tutularak milli hafızanın yaratımında işlevsel bir rol
oynamamıştır.
Sonuç
Bugün Türk Dünyası’nı teşkil eden devletler tikel tarih söylemlerini inşa ederlerken ortak tarih olan tümel tarihle ilişki ve iletişimini kuracak güçlü bir dil göz önünde
bulundurulmalıdır. Bu noktada tarih felsefi ve tarih sosyolojisi disiplinlerine özel bir
önem verilmelidir. Ayrıca kitaplar, dergiler, CD’ler, filimler, TV programları yanında tarihî mekânlara yapılan geziler farklı coğrafyaları birleştiren şölen, kurultay, festival gibi
eylem türleri toplumsal hafızanın yeniden ihyasında ve ortak yaşam kültürünün inşasında
en etkili yöntemdir. Şölen, kurultay, toplantı, festival vb. adlarla tanımlanan etkinliklerin
en temel işlevi de yeni anlam örüntülerinin kaynağı konumundaki “hatırlatma” ve “canlandırmanın” gerçekleşmesidir. Yani bir bakıma toplum toplumsal belleğini yeniden inşa
etmeye başlayacaktır. Bu da Türk toplumunun ortak bir tarihsel olay üzerindeki kültürel
kodlarındaki anlam örüntülerindeki oydaşmasının bir göstergesi olacaktır.
Millet temelli toplumsal ve kültürel tasarımlarda tarihin belli olay, olgu ve aktörleri unutturulurken beli olay, olgu ve aktörleri de yer öznenin yer aldığı sosyal-kültürel
çevreye göre özel bir hatırlamaya tabii tutulur. Bu sistematik edimlerin en bariz işlevi
toplumsal dayanışma ve birlik bağlarının güçlendirilmesidir. Geçmişte yaşanmış olan savaşlar, sosyal çöküntüler, toplumsal bellekte bir iz bırakır. Bu savaşlarda, toprak, devlet,
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kimlik, iktidar kaybedilmiş olabilir. Bunlar kazanılmışta olabilir. Bu unsurlar ve etkinlikler milli toplumun birliği yönünde işlevselleştirilir. Türk halkları arasında sağlanacak bir
“Birliğin” manevi boyutu yanında ortak tarihsel kimliğin teşekkülünde de Çanakkale,
Milli mücadele gibi büyük varoluş mücadelelerinin özgün ve işlevsel bir yeri vardır ve
olmalıdır. Bununla birlikte aynı şekilde bu Türk topluluklarının ortak belleğinde önemli
bir yer tutan Jeltoksan Olayları, kitlesel sürgünler, suni açlık gibi temalarda Türkiye’de
ve diğer Türk ülkelerinde gündeme getirilmelidir ki Türk Birliğinin önce “duygu”, “ruh”
planında nüveleşmesi gerçekleşsin. Yeniden hatırlama yani seçicilik ile millî tarih yeniden bilinçlerde inşa edilmelidir. Tarihin toplumsal belleklerde tamamen milli bir bilinç
oluşturulması yönündeki işlevi eğitim, sivil toplum örgütleri, kitle iletişim araçları gibi
unsurlar üzerinden inşa edilebilir.
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AİLENİN SATIN ALMA KARARLARINDA KADININ ROLÜ VE KAZAK
AİLELERİ ÜZERİNE KAZAKİSTAN BİR UYGULAMA
Yrd. Doç. Dr. İlhami VURAL
Doç. Dr. Kenan GÜLLÜ
Özet: Aile çok geniş bir ürün/hizmet yelpazesi için önemli bir karar verme, satın alma
ve tüketim birimidir. Günümüz aile satın alma karar sürecinde, geleneksel aile satın alma karar sürecine nazaran belirgin değişimler görülmektedir. Bu bağlamda, satın alma
karar sürecinde aile üyelerinin etkileri, satın alma karar sürecinin aşamaları ve ürün türleri ile ilişkili olarak incelenmiştir. Bu çalışmada, Güney Kazakistan’ın en büyük iki
şehrinde (Çimkent ve Türkistan) yaşayan ailelerin satın alma kararlarında kadının rolü
araştırılmıştır. Bu amaca yönelik olarak gerekli veri anket yöntemi ile Çimkent ve Türkistan'da yaşayan 453 aileden toplanmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen veriler istatistik paket programı ile analiz edilerek frekans dağılımları hesaplanmış, değişkenler
arasındaki farklılıkları ölçmek için Tek Yönlü Varyans Analizi (One Way ANOVA)
testi uygulanmıştır. Sonuçlar, aile üyelerinin satın alma karar ve faaliyetlerindeki etkilerinin satın alma süreci aşamalarına ve ürünün türüne göre anlamlı farklılıklar gösterdiğine işaret etmiştir.
Anahtar Kelimeler: Tüketici Davranışı, Aile Satın Alma Karar Süreci, Kadının Rolü,
Kazakistan.
The Role of Women on Family Purchasing Decision Process of Family and a Research on Kazakh's Families in Kazakhistan
Abstract: Family is a crucial unit of decision making, purchasing and consumption for
a wide product range. Significant changes on nowadays family purchase decision process have been realized in accordance with traditional family purchase decision process.
In this context, in decisions in purchasing activities familiy members’ effects were
examined associated with stages of the purchase decision making process and product
types. In this study, In Kazakhistan, two capital city (Çimkent and Turkistan) of South
Kazakhistan, a study has been made about the role of womens in families decisions in
purchasing activities. For this purpose, data were collected through questionnaries from
453 families living in Çimkent and Türkistan in Kazakhistan. The data obtained from
this study were analysed using statistical software package and frequency distributions
were calculated and One Way ANOVA was applied to measure the differenties between
variables. The results indicated that family members’ effects differ significantly both
among decision making process stages, and among product types.
Keywords: Consumer Behavior, Family Purchasing Decision Process, Role of Women,
Kazakhistan.

Giriş
Günümüzün çevresel değişkenleri tüketim ve tüketici olgusunu daha çok ön
plana çıkarmıştır. Tüketici davranışları kapsamında tüketicinin satın alma karar sürecindeki rolü hem teorisyenleri olarak akademisyenlerin hem de uygulamacılar olarak
sektörün ve işletmelerin her zaman odağında olmuştur. Çünkü tüketici davranışlarının
incelenmesi, hedef pazarın tespit edilmesinde ve geliştirilecek pazarlama karmasının
oluşturulmasında ve tüketicilerin ihtiyaç ve isteklerini karşılamak için gerekli bilgilerin toplanması anlamına gelmektedir (Erciş, Ünal ve Can, 2007: 282). Tüketici davraErciyes
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nışı, ihtiyaç ve arzularını tatmin etmek amacıyla bireyler veya grupların ürünler, hizmetler, fikirler veya deneyimleri seçme, satın alma, kullanma ve kullanım sonrası
elden çıkarılması süreçlerini kapsayan davranışlardır (İslamoğlu ve Altunışık, 2013).
İnsan davranışlarını ölçme ve değerlendirmenin zorluğu ve insan davranışının hem iç
hem de dış faktörlerle belirlenmesi, tüketiciyi pazarlama sisteminin anlaşılması en zor
ve en karmaşık elemanı yapmaktadır (İslamoğlu, 2003: 7). Tüketici olarak nitelediğimiz bireyin temel tutum ve davranışları ailede şekillenmekte ve aile sosyal yapıdaki
en büyük tüketici birimlerinden birini teşkil etmektedir. Ailelerin, tüketici davranışı
sürecinde, ürün veya hizmetlerin satın alma sürecinde karar birimi olması ve en küçük
toplumsal grup olması hasebiyle tüketicinin satın alma davranışında eleştiri ve tavsiyelerde bulunması olmak üzere iki temel rolü yer almaktadır (Cemalcılar, 1998: 64).
Bu açıdan tüketici davranışlarını bireysel perspektiften ele almakla birlikte aile içinde
dikkate alarak ve bütün mal ve hizmetleri kapsayacak biçimde bir ufuk çizilmeli, aynı
zamanda ailenin ekonomik davranışı üzerine tahlil yapılmalıdır.
Aile ekonomik yapısı ve kültürel değerlerinin modernitenin etkisiyle yeniden
şekillenmesi tüketicinin satın alma karar sürecine de yansımış, erkeğin ve kadının
rolünü yeniden tayin etmiştir. Kadınların eğitim düzeylerinin yükselmesi, kadınların
kariyer yaparak iş dünyasında yerlerini almaları ailede kadının çalışmasıyla ailenin
çift gelire yükselmesi gibi değişimler kadının toplumsal rolünü değiştirmiş ve aile
bireylerinin satın alma karar sürecindeki geleneksel etkilerine ve rol yapılarına yeni
boyutlar kazandırmıştır (Lee ve Beatty, 2002:25; Nanda ve diğ., 2006:112).
Bu çalışmada, tüketici satın alma karar sürecinde aile bireyleri içerisinde kadının rolü incelenmiştir. Farklı sosyo-ekonomik ve demografik özelliklere sahip ailelerin ve aile üyelerinin satın alma karar sürecindeki rolleri belirlenmeye çalışılmıştır.
Aile bireylerinin ne tür ürünlerin satın alma karar sürecinde daha etkin rol oynadığını
bilmek ve söz konusu süreçte yaşanan değişimleri takip etmek akademisyenlere ve
uygulayıcılara ışık tutacaktır.
1. Literatür İncelemesi
Tüketici davranışının işletmeler tarafından tam olarak anlaşılması, öngördükleri pazarlama stratejilerinin uzun dönemdeki başarıları açısından büyük öneme sahiptir.
Tüketici davranışlarının anlaşılması modern pazarlama anlayışının ve uygulamalarının
temel taşını teşkil etmektedir (Odabaşı, Barış, 2002, s.20).
Tüketici kavramına terminolojik olarak bakıldığında, tatmin edilecek ihtiyacı,
harcayacak parası ve harcama isteği olan kişi, kurum ve kuruluşlar anlaşılmaktadır
(Mucuk, 2004: 66). Tüketim ise insanların cari ihtiyaç ve isteklerinin tatmini için
belirli bir zaman aralığında kaynakların kullanılması olayıdır (Bannock ve diğerleri,
1987: 87). Aileler, bireyler, üretici ve satıcı işletmeler, kamu kuruluşları, tüzel kişiler
ve kâr amacı gütmeyen kurumlar bu kapsamda birer tüketici olup, tüketim olayını
gerçekleştirmektedirler. Tüketici davranışını etkileyen sosyal faktörler arasında yer
alan aile, üyeleri arasındaki ilişkiler ve etkileşim yönünden sosyal bir grup, sosyal ve
ekonomik yönden bir birlik, sosyal yaşamın temel göstergelerinden biri olarak bir
örgüt, üyelerin ihtiyaçlarının karşılanması için sistematik kuralları bulunan sosyal bir
kurum olarak ifade edilebilir (Çakıcı, 2006: 12). Ailelerde satın alma kararları karşılıklı etkileşimler ile fikir alışverişlerinde bulunma sonucunda ortak kararlar verme ile
gerçekleşir. Tek başına yaşayan kişiler ise satın alma kararını verme, ürünü kullanma
ve değerlendirme aşamalarının tamamında tek başına gerçekleştirmektedir (Bayraktar
ve Uçkaç, 2015:215).
Literatür incelendiğinde tüketici davranışları, satın alma karar süreci, satın alma karar sürecinde aile üyelerinin rolleri, satın alma karar sürecinde gençlerin rolü,
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satın alma karar sürecinde kadının rolü vb. konulu çalışmaların tatmin edici düzeyde
mevcut olduğu görülmektedir. Bununla birlikte belli ürün grupları, belli aile rolleri,
belli bölgeler ve belli ülkeler ve bunların karşılaştırması özelinde bakıldığında yapılan
araştırmaların yeterli düzeyde mevcut olmadığı görülmektedir.
Ailede karar verme süreci konusundaki araştırmalar 1960'lı yıllara kadar
uzanmaktadır (Cengiz, 2009: 209). Ailede eşlerin satın alma karar sürecinde etkisi
üzerine Davis ve Rigaux yaptıkları araştırmada (Davis, 1970; Davis Rigaux, 1974)
eşlerin ailede farklı rollerde uzmanlaştığını, satın alma karar sürecinin farklı safhalarında ve farklı ürünlerde her birinin etki derecesinin farklılık gösterdiği sonucuna
varmışlardır. Bulgular, kadınların ev ihtiyaçlarının karşılanmasında ve mobilya konusunda problem tanımlama ve bilgi toplama sürecinde daha etkin, buna karşılık kocaların otomobil alımı konusunda bilgi toplama aşamasında daha etkin ancak problem
tanımlama ve son kararı verme aşamalarında daha pasif olduklarını, ev satın alma
konusunda ise eşlerin ortak karar verdiklerini ortaya koymuştur.
Putnam ve Davidson (1987) ailede satın alma karar sürecinde değişimlerin olduğunu ve otomobil, ev gibi eskiden koca baskın etkiyle satın alınan ürünlerin müşterek verilen kararla satın alınmaya başlandığını, Mohan (1995) ailede kocaların otomobil, sigorta ve televizyon satın alma kararlarında, kadınların ise elbise, beyaz eşya
satın alımında söz sahibi olduklarını sadece ipotek konusunda müşterek kara verdiklerini, Ford ve diğerleri (1995) Amerikan ve Çin hane halkı üzerinde yaptıkları araştırmalarında ataerkil yapıdaki Çin halkında süreçte kocaların daha çok söz sahibi olduğunu, süreçte kadınların etkin olduğu ve müşterekliğin ise nadiren söz konusu olduğunu belirlemişlerdir. Satın alma karar sürecinde aile açısından risk oranı yüksek satın
almalarda müşterek kararlar önem kazanmaktadır (Martinez and Polo, 1999).
Demokrasi kültürünün yerleştiği gelişmiş ülkelerde müşterek satın alma kararlarının yaygın olması beklenirken aksine bu karar türü her geçen gün azalmaktadır
(Commuri ve Gentry, 2000). Bu kültürel değişim satın alma davranışı üzerinde daha
çok kadın baskın yönlü etki etmektedir. Günümüzde kadınların artan oranda iş hayatına atılmaları ve ekonomik bağımsızlıklarını ellerine geçirmeleri ailedeki rollerin birbiri içine girmesine neden olmuştur (Cengiz, 2009: 210-211). Genellikle iş hayatına
atılım oranlarının yüksek olduğu kültürlerde kadınların araba, beyaz eşya satın alımı
gibi koca baskın satın alma yönlü ürünlerde söz sahibi oldukları benzer biçimde kocaların kadın baskın satın alma yönlü yiyecek, giyecek alımı gibi ürünlerde karar verici
oldukları görülmektedir (Parkman, 2004: 789-791).
Türkiye'de yapılan çalışmalarda satın alma karar süreci ve kadın tüketicilerin
satın alma davranışları konularında mevcut araştırmalar bulunmaktadır. Yaraş (1998)
belli ürün grupları itibarı ile satın alma karar sürecinde kadının rolünü Kayseri'deki
aileler üzerine, Madran ve Kabakçı (2002) üniversitede okuyan kız öğrencilerin tüketici davranışını etkileyen bir faktör olarak yaşam tarzını, Özdemir ve Yaman (2007)
ise cinsiyete göre hedonik alışverişin farklılığını incelemişlerdir. Şanlıer ve Şeren
(2005) tüketicilerin gıda mallarını satın almalarında bilinç düzeylerine ilişkin farklılıkları, Marangoz (2006) yaşlı tüketicilerin harcama eğilimlerindeki farklılıkları kadınerkek cinsiyetleri açısından incelemişlerdir.
Cengiz (2009) Trabzon, Ankara, İzmir ve Diyarbakır’da yaşayan bireyler üzerinde yaptığı çalışmada kadın baskın satın alma kararlarının 60 üstü yaşta, ortaokul
mezunu olan İzmir ve Ankara’da ikamet eden bireylerde giyecek-yiyecek ve mobilya
satın almalarında tespit etmiştir.
Çetin'in (2016) Lefke ve Çanakkale'de yaptığı araştırma üniversitede eğitim
gören kadın öğrencilerin giysi seçimlerinde etkili olan faktörleri ortaya çıkarmak ve
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satın alma davranışları sırasında markalara önem verme durumlarında, akran grupları
ile olan ilişkilerini, giysilerin özellikleri ve ailelerin sosyo-ekonomik düzeylerinin
etkili olup olmadığını belirlemiştir. Araştırmanın bulgularında satın alma davranışlarında giysi markası tercihlerinin, ailelerin gelir düzeyine bağlı olarak farklılık gösterdiği, ayrıca marka bağımlılığında, tüketicilerin arkadaşlarıyla olan iletişimlerinin satın
alma davranışlarını etkilediği görülmüştür. Fırat ve Azmak (2007) satın alma karar
sürecini beyaz eşya grubu ürünler için tüketicilerin marka bağlılığı bağlamında incelemişler ve kadınların satın alma sürecinde yoğun marka tercihinde bulundukları görülmüştür.
Kitapçı ve Dörtyol'un (2009) Sivas İlinde yaptıkları araştırmada 16 ürün gruplarından 8’inde (erkek giyim ve erkek bakım, banka, otomobil, konut, okul, tatil ve
sigorta) babanın etkin olduğu, annenin ise 16 ürün grubunun 7’sinde (gıda, temizlik,
bayan ve çocuk giyim, bayan bakım, beyaz eşya ve mobilya) etkin rol üstünlüğü görülmüştür.
Şahbaz ve Şapcılar (2014) Konya İlinde seyahat acentesi müşterileri üzerine
yaptıkları çalışmalarında aile faktörü ile tüketicilerin seyahat acentelerinden satın
aldıkları ürün/hizmet türleri, seyahat acentelerini tercih etme nedenleri ve seyahat
acenteleri seçiminde etkili olan bilgi kaynakları arasında farklılıklar tespit etmişlerdir.
Bayraktar ve Uçkaç (2015) Bişkek'te yaptıkları araştırmada Kırgız ailelerin satın alma kararlarında çocukların rolünü belirlemişlerdir. Bulgular, kız çocukların isteklerinin satın alma karar sürecinde erkek çocuklara göre daha fazla etkili olduğunu
ve annenin birçok ürün seçiminde kararı üstlendiğini bununla birlikte çocuk odası
takımı, bilgisayar gibi seçimlerde sorumluluk ve risk arttıkça baba ile paylaşıma gittiğini göstermiştir.
2. Araştırmanın Önemi ve Amacı
Çalışma Kazak ailelerinde satın alma karar sürecinde aile bireylerinin rollerini
ortaya koyması bakımından önemlidir. Literatürde satın alma karar sürecinde ailenin
rolünü açıklamaya yönelik çok sayıda çalışma olmakla birlikte Kazak ailelerinde satın
alma karar sürecinin işleyişi ve bu süreçte kadının rolüne ilişkin yeterince çalışmaya
rastlanmamaktadır. Bu eksiklik bu çalışmanın yapılmasının gerekliliğini ve sonuçlarının önemini ortaya koymaktadır.
Araştırmanın amacı Kazakistan'da yaşayan Kazak ailelerin satın alma karar sürecinde aile bireylerinden kadının seçilmiş ürünler bazında satın alma karar sürecinde
olan rolünü ortaya koymaktır. Ayrıca satın alma karar sürecinde kadının bazı demografik faktörler arasındaki farklılıkların belirlemesi de amaçlanmıştır.
3. Araştırmanın Metodolojisi
Araştırma için gerekli olan birincil veriler, anket yöntemi uygulanarak toplanmıştır. Bu amaçla Güney Kazakistan'da bulunan Çimkent, Kentav ve Türkistan şehirlerinde yaşayan Kazak ailelerin satın alma karar sürecinde kadının rolünü belirlemek
üzere anket uygulanmıştır. Araştırmada değerlendirilen ürün grupları; gıda maddeleri
(tüm aile bireyleri tarafından ve sıkça kullanılan ürünler), beyaz eşya (buzdolabı,
çamaşır makinası, bulaşık makinası ve fırın) ve elektronik ürünler (televizyon, bilgisayar, müzik seti ve video), temizlik ürünleri, giyim eşyası (kadın giyim, erkek giyim
ve çocuk giyim), mobilya olarak belirlenmiştir.
Araştırmanın uygulama kısmı için gerekli olan veriler anket aracılığı ile "bırak
ve topla" (drop collect survey) yöntemi kullanılarak elde edilmiştir. Kazakistan’da
özellikle anketin yapıldığı Çimkent şehrinde Rusça’nın daha çok konuşulan dil olması
nedeniyle anket soruları Rusça olarak hazırlanmıştır. Kolayda örnekleme yöntemi ile
Çimkent, Kentav ve Türkistan'da yaşayan 500 farklı demografik yapıdaki örneklem
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çerçevesinde belirlenen kişilere anket uygulanmıştır. Analiz edilebilir durumda 453
anket elde edilmiştir. Verilerin istatistiki analizleri için İstatistiki Paket Programından
yararlanılmıştır. Öncelikle verilerin frekans dağılımları ve ortalamaları hesaplanmış
daha sonra Tek Yönlü Varyans Analizi (One Way ANOVA) uygulanmıştır.
Araştırmanın bağımlı değişkeni ailenin satın alma karar sürecinde kadının rolüdür. Bu süreçte eşlerin rolünü belirlemek üzere "1-Her Zaman Erkek", 2-Birlikte",
ve 3-Her Zaman Kadın" biçiminde üçlü Likert Ölçek kullanılmıştır. Analiz sonucunda
bulguların yorumlanmasında grup ortalamasının 00-1.50 olması "1-Her Zaman Erkek", 1.51-2.50 olması "2-Birlikte", 2.51-3.00 olması "3-Her Zaman Kadın" tarafından
karar verildiğine yorumlanmıştır.
4. Araştırmanın Hipotezleri
H1: Ailenin gıda maddeleri satın alma karar sürecinde cinsiyet itibarı ile farklılıklar vardır.
H2: Ailenin beyaz eşya satın alma karar sürecinde cinsiyet itibarı ile farklılıklar
vardır.
H3: Ailenin mobilya satın alma karar sürecinde cinsiyet itibarı ile farklılıklar
vardır.
5. Bulgular
Bu bölümde, araştırmaya katılan ailelerin vermiş olduğu cevaplara ilişkin bulgular analiz edilip yorumlanmıştır. Araştırmaya katılan ailelerin genel özellikleri Tablo 1'de gösterilmiştir.
Cevaplayıcıların büyük kısmı kadınlardan (0,57), % 43'ü de erkeklerden oluşmaktadır. Araştırmaya katılan ailelerin toplam gelirlerine bakıldığında büyük çoğunluğunun 50000 Tenge (270 ABD Doları) ve üzeri gelire sahip oldukları görülmektedir
(1 dolar= 185 Tenge). Gelir değişkenine erkekler ve kadınlar olarak bakıldığında ise
erkeklerin büyük kısmının 25000-75000 Tenge aralığında, kadınların ise daha çok
25000 Tenge ve daha aşağı gelir düzeyinde oldukları görülmektedir.
Meslek itibarı ile cevaplayıcıların erkeklerde ve kadınlarda daha çok memur ve
işçi olarak yer aldıkları, kadınların ise memurluktan sonra en çok ev kadını olarak yer
aldıkları görülmektedir. Her iki grupta da işsizlerin oranı düşük çıkmıştır.

Toplam

Sıklık
164
220
384

Yüzde
42,7
57,3
100

Aylık Gelir (Erkek)
+25000
26000-49000
50000-74000
75000-99000
100000+
Toplam
Meslek (Erkek)
Memur
İşçi
Emekli
İşsiz

Sıklık
32
219
107
39
4
401
Sıklık
197
136
39
29

Yüzde
8,0
54,6
26,7
9,7
1,0
100,0
Yüzde
49,1
33,9
9,7
7,2

Cinsiyet
Erkek
Kadın

Ailenin Toplam Geliri
+25000
26000-49000
50000-74000
75000-99000
100000+
Toplam
Aylık Gelir (Kadın)
+25000
26000-49000
50000-74000
75000-99000
100000+
Toplam
Meslek (Kadın)
Memur
İşçi
Emekli
Ev Kadını

Sıklık
16
73
105
170
38
402
Sıklık
174
200
22
3
399
Sıklık
140
80
50
120

Yüzde
4,0
18,2
26,1
42,3
9,5
100,0
Yüzde
43,6
50,1
5,5
,8
100,0
Yüzde
34,9
20,0
12,5
29,9
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Toplam

401

100,0

İşsiz
Toplam

Eğitim (Erkek)
İlkokul
Ortaokul
Lise
Üniversite
Lisansüstü
Toplam
Yaş (Erkek)
+24 yaş
25-34 yaş
35-44 yaş
45-54 yaş
55+ yaş
Toplam
Ailedeki fert sayısı
2 kişi
3 kişi
4-5 kişi
6-8 kişi
9-10 kişi
11-12 kişi
Toplam

Sıklık Yüzde
Eğitim (Erkek)
9
2,2 İlkokul
57
14,2 Ortaokul
68
17,0 Lise
255
63,6 Üniversite
12
3,0 Lisansüstü
401
100,0
Toplam
Sıklık Yüzde
Yaş (Kadın)
24
6,0 +24 yaş
59
14,7 25-34 yaş
149
37,2 35-44 yaş
134
33,4 45-54 yaş
35
8,7 55+ yaş
401
100,0
Toplam
Sıklık Yüzde
Evlilik Süresi (Yıl)
16
4,0 +5 yıl
41
10,3 6-10 yıl
170
42,5 11-15 yıl
146
36,5 16-20 yıl
17
4,3 21+ yıl
10
2,5
Toplam
400
100,0
Tablo 1: Cevaplayıcıların Genel Özellikleri

11
401
Sıklık
5
87
106
176
27
401
Sıklık
46
68
173
95
19
401
Sıklık
64
56
50
94
134
398

2,7
100,0
Yüzde
1,2
21,7
26,4
43,9
6,7
100,0
Yüzde
11,5
17,0
43,1
23,7
4,7
100,0
Yüzde
16,1
14,1
12,6
23,6
33,7
100,0

Eğitim itibarı ile özellikler incelendiğinde ailelerde eğitim düzeyinin erkeklerde ve kadınlarda yüksek olduğu görülmektedir. Her iki grupta da en çok üniversite
mezunları yer almakta ve araştırmaya katılan ailelerin yaklaşık yarısını üniversite ve
üstü mezunlar teşkil etmektedir. Yaşları bakımından incelendiğinde hem kadınlarda
hem erkeklerde cevaplayıcıların en çok 35-44 yaş aralığındaki kişilerden oluştuğu
görülmektedir.
Ailelerdeki fert sayıları itibarı ile kalabalık aileler görülmektedir. En çok 4-8
kişilik aileler yer almaktadır. Anne ve babadan oluşan iki kişilik aileler ve anne-baba
ve bir çocuktan oluşan ailelerin sayısı azdır. En kalabalık olarak niteleyebileceğimiz
9-12 kişiden meydana gelen ailelerin oranı ise %6,8 olarak bulunmaktadır. Aynı zamanda ailelerin evlilik sürelerine baktığımızda cevaplayıcıların yarıdan çoğunun 15
yıldan daha fazla süredir evli oldukları görülmektedir. Evlilik sürelerinin yaş grupları
ile uyumlu bir dağılım sergilediği görülmektedir.
5.1. Ailenin Satın Alma Karar Sürecinde Cinsiyet İtibarı ile Farklılıklar
Ailelerin cinsiyet itibarı ile satın alma karar süreçlerindeki farklılıkların tespiti
amacıyla; satın alma karar süreçlerine ilişkin ifadeler bağımlı değişken, cinsiyet ise
bağımsız değişken olarak alınarak, Tek Yönlü Varyans Analizi (One Way ANOVA)
yapılmıştır. Bu amaçla H1, H2, H3, H4, H5, H6 ve H7 hipotezleri geliştirilmiş ve test
edilmiştir. Cinsiyetleri itibarıyla anlamlı farklılıklar elde edilmiştir.
5.1.1. Ailenin Gıda Maddeleri Satın Alma Karar Sürecinde Cinsiyet İtibarı ile Farklılıklar
Ailenin satın alma karar sürecinde aile fertlerinin cinsiyetlerine bağlı olarak gıda maddeleri satın alımına ilişkin farklılıklar Tablo 2'de verilmiştir.
H1: Ailenin gıda maddeleri satın alma karar sürecinde cinsiyet itibarı ile farklılıklar vardır.
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H11: Ailede satın alma ihtiyacının doğduğuna ilişkin kararların verilmesinde
cinsiyet itibarı ile farklılıklar vardır.
H12: Ailede satın alma öncesi araştırmanın yapılmasında cinsiyet itibarı ile
farklılıklar vardır.
H13: Ailede ürünün fiyatına ilişkin kararların verilmesinde cinsiyet itibarı ile
farklılıklar vardır.
H14: Ailede ürünün kalitesine ilişkin kararların verilmesinde cinsiyet itibarı ile
farklılıklar vardır.
H15: Ailede ürünün markasına ilişkin kararların verilmesinde cinsiyet itibarı ile
farklılıklar vardır.
H16: Ailede ürünün nereden alınacağına karar verilmesinde cinsiyet itibarı ile
farklılıklar vardır.
H17: Ailede satın alma sonrası ürünlerin değerlendirilmesinde cinsiyet itibarı ile
farklılıklar vardır.
Satın alma karar süreçleri

n

Erkek

Kadın

St. Sap.

F

P

Satına alma ihtiyacının doğduğuna 384
2,12
2,22
,76003
1,460 ,228
ilişkin kararların verilmesi
Satın alma öncesi araştırmayı
382
2,06
1,93
,86937
2,294 ,131
kimin yaptığı
Ürünün fiyatına ilişkin kararların
383
2,19
2,15
,83023
,219
,640
verilmesi
Ürünün kalitesine ilişkin kararların 383
2,39
2,25
,77387
3,114 ,048
verilmesi
Ürünün markasına ilişkin kararla383
2,16
2,24
,79900
,986
,321
rın verilmesi
Ürünün nereden alınacağına karar
382
2,12
2,27
,78770
3,397 ,046
verilmesi
Satın alınan üründen tatmin dere378
2,14
2,17
,71579
,168
,682
cesi (değerlendirmesi) kimin yaptığı
Tablo 2. Ailenin Gıda Maddeleri Satın Alma Karar Sürecinde Cinsiyet İtibarı ile Farklılıklar

Not: 1- Erkek karar verir, 2-Birlikte karar verilir, 3-Kadın karar verir
Yapılan Tek Yönlü ANOVA sonucunda (0,05 anlamlılık düzeyinde), aile fertlerinin cinsiyetleri itibariyle satın alma karar sürecinde iki değişkende (ürünün kalitesine ilişkin kararların verilmesi, ürünün nereden alınacağına karar verilmesi) fark
bulunmuştur. Diğer değişkenler itibarı ile fark bulunmamıştır.
Aile fertlerinin cinsiyetleri itibariyle satın alma karar sürecinde ortaya çıkan
farkların ortalamalarına bakıldığında (Tablo 2); ürünün kalitesine ilişkin kararların
verilmesi bakımından en yüksek ortalama erkeklerde çıkarken (2,39), kadınlarda ise
(2,25) olarak daha düşük çıkmıştır. Ürünün nereden alınacağına karar verilmesi bakımından en yüksek ortalama kadınlarda çıkarken (2,27), erkeklerde ise (2,12) olarak
daha düşük çıkmıştır.
Bunun anlamı, Kazak ailelerinde gıda ürünlerinin kalitesi ile ilgili kararlar ve
gıda ürünlerinin nereden alınacağı konusunda kararların birlikte verilmekte olmasıdır.
Bu sonuca göre H14, H16 hipotezi kabul edilmiş, H11, H12, H13, H15 ve H17 hipotezleri
reddedilmiştir. Cinsiyet itibarı ile diğer karar süreçlerinde her hangi bir fark ortaya
çıkmamıştır.
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5.1.2. Ailenin Beyaz Eşya Satın Alma Karar Sürecinde Cinsiyet İtibarı ile
Farklılıklar
Ailenin satın alma karar sürecinde aile fertlerinin cinsiyetlerine bağlı olarak
beyaz eşya (buzdolabı, çamaşır makinası, bulaşık makinası ve fırın) satın alımına
ilişkin farklılıklar Tablo 3'de verilmiştir.
H2: Ailenin beyaz eşya satın alma karar sürecinde cinsiyet itibarı ile farklılıklar
vardır.
H21: Ailede satın alma ihtiyacının doğduğuna ilişkin kararların verilmesinde
cinsiyet itibarı ile farklılıklar vardır.
H22: Ailede satın alma öncesi araştırmanın yapılmasında cinsiyet itibarı ile
farklılıklar vardır.
H23: Ailede ürünün fiyatına ilişkin kararların verilmesinde cinsiyet itibarı ile
farklılıklar vardır.
H24: Ailede ürünün kalitesine ilişkin kararların verilmesinde cinsiyet itibarı ile
farklılıklar vardır.
H25: Ailede ürünün markasına ilişkin kararların verilmesinde cinsiyet itibarı ile
farklılıklar vardır.
H26: Ailede ürünün nereden alınacağına karar verilmesinde cinsiyet itibarı ile
farklılıklar vardır.
H27: Ailede satın alma sonrası ürünlerin değerlendirilmesinde cinsiyet itibarı ile
farklılıklar vardır.
Satın alma karar süreçleri

n

Erkek

Kadın

St. Sap.

F

P

Satına alma ihtiyacının doğduğu383
1,96
2,11
,77418
3,802 ,049
na ilişkin kararların verilmesi
Satın alma öncesi araştırmayı
384
1,76
1,90
,82065
2,601 ,108
kimin yaptığı
Ürünün fiyatına ilişkin kararların
382
1,81
1,84
,74467
,122
,727
verilmesi
Ürünün kalitesine ilişkin kararla381
2,06
1,95
,77629
1,640 ,201
rın verilmesi
Ürünün markasına ilişkin kararla383
1,92
1,94
,77192
,083
,774
rın verilmesi
Ürünün nereden alınacağına karar
382
1,95
2,03
,79202
,940
,333
verilmesi
Satın alınan üründen tatmin
derecesi (değerlendirmesi) kimin
379
2,11
2,06
,71293
,306
,580
yaptığı
Tablo 3. Ailenin Beyaz Eşya Satın Alma Karar Sürecinde Cinsiyet İtibarı ile Farklılıklar
Not: 1-Her Zaman Erkek, 2-Genellikle Erkek, 3-Birlikte, 4-Genellikle Kadın, 5-Her
Zaman Kadın

Yapılan Tek Yönlü ANOVA sonucunda (0,05 anlamlılık düzeyinde), aile fertlerinin cinsiyetleri itibariyle satın alma karar sürecinde bir değişkende (satına alma
ihtiyacının doğduğuna ilişkin kararların verilmesi) fark bulunmuştur. Diğer değişkenler itibarı ile fark bulunmamıştır.
Aile fertlerinin cinsiyetleri itibariyle satın alma karar sürecinde ortaya çıkan
farkların ortalamalarına bakıldığında (Tablo 3); satına alma ihtiyacının doğduğuna
ilişkin kararların verilmesi bakımından en yüksek ortalama kadınlarda çıkarken (2,11),
erkeklerde ise (1,96) olarak daha düşük çıkmıştır.
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Bunun anlamı, Kazak ailelerinde beyaz eşya ürünlerine ihtiyaç olup olmadığı
ile ilgili kararlar birlikte verilmekte olmasıdır. Bu sonuca göre H 21, hipotezi kabul
edilmiş, H22, H23, H24, H25, H26 ve H27 hipotezleri reddedilmiştir. Cinsiyet itibarı ile
diğer karar süreçlerinde her hangi bir fark ortaya çıkmamıştır.
5.1.3. Ailenin Mobilya Satın Alma Karar Sürecinde Cinsiyet İtibarı ile
Farklılıklar
Ailenin satın alma karar sürecinde aile fertlerinin cinsiyetlerine bağlı olarak
mobilya satın alımına ilişkin farklılıklar Tablo 3'de verilmiştir.
H3: Ailenin mobilya satın alma karar sürecinde cinsiyet itibarı ile farklılıklar
vardır.
H31: Ailede satın alma ihtiyacının doğduğuna ilişkin kararların verilmesinde
cinsiyet itibarı ile farklılıklar vardır.
H32: Ailede satın alma öncesi araştırmanın yapılmasında cinsiyet itibarı ile
farklılıklar vardır.
H33: Ailede ürünün fiyatına ilişkin kararların verilmesinde cinsiyet itibarı ile
farklılıklar vardır.
H34: Ailede ürünün kalitesine ilişkin kararların verilmesinde cinsiyet itibarı ile
farklılıklar vardır.
H35: Ailede ürünün markasına ilişkin kararların verilmesinde cinsiyet itibarı ile
farklılıklar vardır.
H36: Ailede ürünün nereden alınacağına karar verilmesinde cinsiyet itibarı ile
farklılıklar vardır.
H37: Ailede satın alma sonrası ürünlerin değerlendirilmesinde cinsiyet itibarı ile
farklılıklar vardır.
Satın alma karar süreçleri

n

Erkek

Kadın

St. Sap.

F

P

Satına alma ihtiyacının doğduğu384
1,98
2,00
,03246
,174
,677
na ilişkin kararların verilmesi
Satın alma öncesi araştırmayı
382
1,84
1,91
,03467
,938
,333
kimin yaptığı
Ürünün fiyatına ilişkin kararların
384
1,87
1,91
,03350
,276
,600
verilmesi
Ürünün kalitesine ilişkin kararla384
1,99
2,05
,03125
1,065 ,303
rın verilmesi
Ürünün markasına ilişkin kararla382
1,94
1,94
,03284
,006
,940
rın verilmesi
Ürünün nereden alınacağına karar
384
1,89
2,03
,03285
4,588 ,033
verilmesi
Satın alınan üründen tatmin
derecesi (değerlendirmesi) kimin
384
2,06
2,02
,02789
,459
,498
yaptığı
Tablo 4. Ailenin Mobilya Satın Alma Karar Sürecinde Cinsiyet İtibarı ile Farklılıklar
Not: 1-Her Zaman Erkek, 2-Genellikle Erkek, 3-Birlikte, 4-Genellikle Kadın, 5-Her
Zaman Kadın

Yapılan Tek Yönlü ANOVA sonucunda (0,05 anlamlılık düzeyinde), aile fertlerinin cinsiyetleri itibariyle satın alma karar sürecinde bir değişkende (ürünün nereden alınacağına ilişkin kararların verilmesi) fark bulunmuştur. Diğer değişkenler itibarı ile fark bulunmamıştır.
Aile fertlerinin cinsiyetleri itibariyle satın alma karar sürecinde ortaya çıkan
farkların ortalamalarına bakıldığında (Tablo 4); ürünün nereden alınacağına ilişkin
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ilişkin kararların verilmesi bakımından en yüksek ortalama kadınlarda çıkarken (2,03),
erkeklerde ise (1,89) olarak daha düşük çıkmıştır.
Bunun anlamı, Kazak ailelerinde mobilyanın nereden alınacağı ile ilgili kararlar birlikte verilmekte olmasıdır. Bu sonuca göre H 36, hipotezi kabul edilmiş, H21, H22,
H23, H24, H25 ve H27 hipotezleri reddedilmiştir. Cinsiyet itibarı ile diğer karar süreçlerinde her hangi bir fark ortaya çıkmamıştır.
Sonuç
Tüketicinin satın alma karar sürecinde ailenin rolü ve bu süreçte kadının rolünün incelendiği bu çalışmada Kazak ailelerinde kadınların rolüne ilişkin sonuçlar
ortaya çıkarılmıştır. Verilerin elde edildiği ailelerin sosyo-demografik özelliklerinin
genellikle ailelerin eğitim düzeylerinin yüksek olduğunu, kalabalık aileler olarak yaşadıklarını, kadınların iş hayatında etkin olarak rol aldıklarını (hatta ev kadınlarının da
aile bütçesine katkı yapacak etkinlikler yürüttükleri), işçi ve memur kesiminden oldukları, evlilik sürelerinin genellikle uzun olduğu görülmüştür.
Satın alma karar sürecinde yedi grup ürün araştırmaya dahil edilmekle birlikte
araştırmanın sonuçları üç grup üründe anlamlı farklılıklar ortaya koymuştur. Gıda
maddeleri, beyaz eşya ve mobilya ürünlerinde aileler satın alma kararlarında farklılıklar göstermişlerdir.
Gıda maddelerinin kalitesi ile ilgili kararlarda erkekler, nereden alınacağı ile
ilgili kararlarda kadınlar daha yüksek ortalama sergilemişlerdir.
Beyaz eşya alımında ürün ihtiyacının doğduğuna ilişkin karalarda kadınlar erkeklere göre daha yüksek ortalama göstermişlerdir.
Mobilya ürünlerinin nereden alınacağına ilişkin karalarda da kadınlar erkeklere
göre daha yüksek ortalama göstermişlerdir. Bununla birlikte söz konusu üç ürün grubunda da ailede eşlerin birlikte karar verdikleri sonucu ortaya çıkmıştır.
Ailede satın alma kara sürecinde genellikle eşlerin birlikte karar veriyor olması
literatürdeki sonuçlarla örtüşmektedir. Özellikle gıda ürünlerinin satın alınmasında
kadın ve erkeğin birlikte karar verdikleri, öte yandan mobilya, elektronik gibi ürünlerin parasal değeri ve riski arttıkça kadın ve erkek yine birlikte karar vermektedirler.
Araştırmaya katılan ailelerin eğitim düzeylerinin yüksek olmasının, kadınların iş hayatındaki etkinliğinin ve aileye ekonomik katkı sağlıyor olmalarının satın alma karar
sürecini eşlerin birlikte karar vermesi yönünde şekillendirdiği biçiminde açıklanabilir.
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TÜRK SOYLU YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN KARŞILAŞTIKLARI
ZORLUKLAR
Yrd. Doç. Dr. İlknur ÖZPINAR
Yrd. Doç. Dr. Arzu AYDOĞAN YENMEZ
Doç. Dr. Seher MANDACI ŞAHİN
Özet: Bu çalışmada, eğitim fakültelerine yükseköğrenim amacıyla gelen Türk soylu yabancı uyruklu öğrencilerin yükseköğrenim için Türkiye’yi tercih etme sebepleri ve karşılaştıkları zorlukların incelenmesi amaçlanmaktadır. Nitel araştırma yaklaşımı benimsenerek gerçekleştirilen araştırma, Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde öğrenim görmekte olan 18 öğrenci ile yürütülmüştür. Araştırma verileri yazılı görüş formu ve
yarı-yapılandırılmış görüşmeler ile toplanmıştır. Araştırmanın sonunda öğrencilerin çoğunun öğrenim gördükleri programdan memnun oldukları ve geçimlerini çalışarak sağladıkları; öğrencilerin yükseköğrenim için Türkiye’yi tercih etme sebeplerinin başında daha nitelikli eğitim alma, Türkiye’yi sevme ve merak etme, meslek edinme olasılığını arttırma
ile kültür farkının olmamasının geldiği ortaya çıkmıştır. Ayrıca birçok öğrencinin yaşadığı
sorunların başında ekonomik sorunların yer aldığı da bu çalışmadan elde edilen sonuçlardandır. Bu doğrultuda, kendi olanakları ile okumak isteyen öğrencilere yönelik burs
imkânlarının artırılması önerilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Uluslararası Eğitim, Türkiye, Eğitim Fakültesi, Türk Soylu Yabancı
Uyruklu Öğrenciler.
Challenges Faced by Turkish Native Foreign Students
Abstract: This study aims to examine the reasons for students’ preferring Turkey and to
determine the difficulties encountered that Turkish native foreign students who come to
education faculties for higher education. The research, which was carried out by adopting
qualitative research approach, was carried out with 18 students studying at Ömer Halisdemir University Faculty of Education. The research data were collected by written interview form and semi-structured interviews. At the end of the research, it has been revealed
that most of the students were satisfied with the program and they make their living by
working. The main reasons to prefer Turkey for higher education are; more qualified education, liking and curiosity of Turkey, the possibility of having a good job and cultural
similarities. It is also obtained from this study that economic problems are the most common problems faced by many students. In this direction, it is suggested to increase the
scholarship opportunities for students who want to study with their own possibilities.
Keywords:International Education, Turkey, Education Faculty, Turkish Native Foreign
Students.
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ardından ortaya çıkan yeni süreçle birlikte, pek çok ülke, bu coğrafyada bağımsızlığını
kazanan ülkelere yönelik politikalarını gözden geçirerek yeni politikalar ortaya koymuşlardır. Türkiye’de de, yeni dönemde, Türk Cumhuriyetleri ve Türk ve Akraba Topluluklarına yönelik yeni politikalar belirlenmiş ve bu doğrultuda ekonomik, siyasal ve kültüÖmer
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rel işbirliğinin yanı sıra eğitim alanında da işbirliğini geliştirmeye yönelik stratejik girişimler başlatılmıştır (Allaberdiyev, 2007; Bayraktaroğlu ve Mustafayeva, 2010; Çöllü
ve Öztürk, 2010; Kavak ve Baskan, 2001). Eğitim alanındaki ilişkiler kapsamında, Orta
Asya, Kafkaslar, Ortadoğu ve Balkanlar gibi coğrafyalarda yaşayan Türkler için, Türkçe
öğretim merkezleri ve okullar açılmakta; Türk Cumhuriyetleri ve Akraba Toplulukları
ile öğrenci değişimi ve ortak eğitim yatırımları teşvik edilmesi ve bu sayede Türkiye’nin
bu ülkelerle olan tarihsel ve kültürel bağlarının güçlendirilmesi amacıyla Büyük Öğrenci Projesi (BÖP) kapsamında Türkiye’ye yükseköğrenim görmek için Türkiye bursuyla
(devlet ve hükümet bursuyla) öğrenciler getirtilmektedir (Ergin ve Türk, 2010; Özdemir
ve Can, 2017). Bu şekilde dünyadaki gelişim ve değişimlere ayak uydurabilmek için
çağın gerektirdiği niteliklere uygun bireyler yetiştirmek ve eğitimini tamamladıktan
sonra kendi ülkelerinin kalkınmasında öncülük yapacak ve gelecek nesillere yol gösterecek öğrencilerin yetiştirilmesi beklenilmektedir (Allaberdiyev, 2007).
Ülkelerin çekiciliğinin ve uluslararası öğrenci sayısının artmasında; eğitim dili,
üniversitelerin ve programların kalitesi, öğrenim ücretleri, öğrenim görülen ülkedeki iş
fırsatları ile o ülkeyle olan coğrafi, ticari, kültürel ve tarihi bağlantılar gibi faktörlerin
önemli rol oynadığı düşünülmektedir (Varghesese, 2008; Kalkınma Bakanlığı, 2014).
Eğitim talebi, özellikle yükseköğretimde, genellikle nitelikli bir eğitim alarak iyi bir
meslek sahibi olma, mezunların ekonomik ve sosyal statüsünü yükseltme kabiliyetinin
beklentilerinden kaynaklanmaktadır (Krishnan ve Vrcelj, 2009; Mazzarol ve Soutar,
2002; Varghese, 2008; West ve diğerleri, 2000).
Yabancı bir ülkede okumak hiç kuşkusuz birçok sorunu beraberinde getirmektedir (Dorozhkin ve Mazitova, 2008; Kesten ve diğerleri, 2010). Alanyazın incelendiğinde
yabancı uyruklu öğrencilerin başlıca karşılaşılan sorunlarının kültürel adaptasyon (Dorozhkin ve Mazitova, 2008;Gültekin, 2015; Kıroğlu ve diğerleri, 2010; Özçetin, 2013),
yemek-eğlence ve giyim (Güleç ve İnce, 2013), eğitim sorunları, aile ve vatan özlemi
(Gültekin, 2015; Kıroğlu ve diğerleri, 2010; Özçetin, 2013), uyum sorunları (Kılıçlar ve
diğerleri, 2012;Kumcağız ve diğerleri, 2016; Özçetin, 2013; Yang, 2006), dil problemi
(Alyılmaz ve diğerleri, 2015; Angelova ve Riazantseva, 1998; Gürbüz ve Güleç, 2016;
Karatay ve Kartallıoğlu, 2012; Özyürek, 2009), barınma, ekonomik sorunlar (Alyılmaz
ve diğerleri, 2015; Özçetin, 2013; Kıroğlu ve diğerleri, 2010; Savaşan ve diğerleri,
2015) vb. olduğu görülmektedir.
Yükseköğrenim için gelen yabancı uyruklu öğrencilerin yaşadıkları sorunlar, onların öğrenim gördükleri üniversiteye ve çevrelerine uyumlarını zorlaştırmakta olup
akademik başarılarını etkilemektedir. Öğrencilerin Türkiye’deki eğitim-öğretim olanaklarından en üst düzeyde faydalanabilmeleri, yaşadıkları sorunların belirlenip ortadan
kaldırılması yönündeki çabalara bağlıdır (Gültekin, 2015). İlgili alanda yapılacak çalışmalar öğrencilerin hangi konularda ne tür sorunlar yaşadığının ortaya konularak öğrencilerin daha nitelikli eğitim olanaklarına sahip olmalarını sağlayacaktır. Alanyazında
yapılan çalışmalar incelendiğinde eğitim fakültelerinde öğrenim gören yabancı uyruklu
öğrencilerle ilgili olarak sınırlı sayıda çalışma yapıldığı görülmektedir. Belirlenen tespitler doğrultusunda bu çalışma Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim Fakültesinde
öğrenim görmekte olan Türk soylu yabancı uyruklu öğrencilerin Türkiye’yi tercih etme
sebepleri ve yaşadıkları zorlukları belirlemeyi amaçlamaktadır.
1.Yöntem
Çalışmada nitel araştırma deseni benimsenmiştir. Nitel araştırmalar; gözlem, görüşme ve doküman analizi gibi veri toplama araçlarının kullanıldığı, algı ve olayların
doğal ortamlarda gerçekçi ve bütüncül olarak ortaya konmasına yönelik nitel sürecin
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izlendiği araştırmalardır (Yıldırım ve Şimşek, 2006).Bu çalışmada nitel araştırma desenlerinden olgubilim kullanılmıştır.
1.1.Çalışma Grubu
Çalışmanın katılımcılarını Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim Fakültesine yurt
dışından öğrenim amaçlı gelen 2 Afgan, 4 Azeri, 2 Kırgız, 3 Pakistanlı ve 7 Türkmen
olmak üzere;7’si kadın, 11’i erkek toplam 18 öğrenci oluşturmaktadır.
Çalışama grubundaki öğrencilerin demorafik özellikleri Tablo 1’de yer almaktadır.
Cinsiyet

Öğrenim Görülen
Program

Sınıf Düzeyi

Özellik
Kadın
Erkek
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
Fen Bilgisi Öğretmenliği
İlköğretim Matematik Öğretmenliği
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Sınıf Öğretmenliği
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
Türkçe Öğretmenliği
1
2
3
4
Tablo 1. Öğrencilerin demografik özellikleri

N
7
11
3
2
4
2
2
4
1
3
4
5
6

Tablo 1’de görüldüğü üzere katılımcıların 3’ü Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Programında, 2’si Fen Bilgisi Öğretmenliği Programında, 4’ü İlköğretim Matematik Öğretmenliği Programına, 2’si Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Programına, 2’si Sınıf Öğretmenliği Programına, 4’ü Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
Programına ve 1’i de Türkçe Öğretmenliği Programına kayıtlıdır. Bu öğrencilerin üçü 1.
sınıf, dördü 2. sınıf, beşi 3. sınıf ve altısı da 4. sınıfta öğrenim görmektedir.
1.2.Veri Toplama Araçları ve Veri Analizi
Görüşme nitel araştırmalarda en sık kullanılan veri toplama aracıdır. Bunun sebebi bireylerin düşüncelerini, deneyimlerini ve duygularını ortaya çıkarmada oldukça
güçlü olmasıdır (Patton, 2002: 340; Yıldırım ve Şimşek, 2006: 127). Bu çalışmada da
veri toplama aracı olarak öğrencilerin yazılı görüşlerini toplamak amacıyla araştırmacılar tarafından yazılı görüş formu geliştirilmiştir. Yazılı görüş formunda yer alan sorular
hazırlanırken soruların; kolay anlaşılabilir, odaklı, açık uçlu, yönlendirmeden kaçınan
sorular olmasına ve mantıklı bir biçimde düzenlenmesine dikkat edilmiştir (Yıldırım ve
Şimşek, 2006: 122). Görüş formları hazırlanırken bir Türkçe eğitimi uzmanının görüşü
alınmış olup iki öğrenci ile ön uygulaması yapılmıştır. Görüş formları uygulandıktan
sonra öğrencilerden daha detaylı bilgi almak amacıyla her bir öğrenciyle yarıyapılandırılmış görüşmeler gerçekleştirilmiştir.
Elde edilen nitel veriler betimsel analiz tekniğiyle belli temalar altında gruplandırılarak çözümlenmiştir. Betimsel analizde temel amaç, elde edilen bulguların düzenlenmiş ve yorumlanmış bir şekilde okuyucuya sunulmasıdır. Bu amaçla çalışma verileri,
öncelikle sistemli ve açık biçimde betimlenir. Sonrasında yapılan betimlemeler açıklanarak yorumlanır, neden-sonuç ilişkileri tartışılarak bazı sonuçlara ulaşılır (Yıldırım ve
Şimşek, 2006).
2.Bulgular ve Tartışma
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Bu başlık altında öncelikle öğrencilerin sosyo-ekonomik özelliklerine ilişkin
bulgular, sonrasında da Türkiye’yi tercih etme sebepleri, yaşadıkları sorunlar ve çözüm
önerilerine ilişkin bulgulara yer verilmiştir.
Öğrencilerin sosyo-ekonomik özelliklerine ilişkin bulgular incelendiğinde; öğrencilerin büyük çoğunluğunun evde ikamet ettiği, çalışarak geçimini sağladığı, öğrenim gördükleri programdan memnun oldukları, Türkçeyi bilme durumlarının iyi düzeyde olduğu ve akademik not ortalamalarının 2-3 arasında olduğu tespit edilmiştir.
Öğrencilerin yükseköğrenimleri için Türkiye’yi tercih etme sebepleri incelendiğinde en çok üzerinde durulan gerekçelerin; daha nitelikli eğitim alma, Türkiye’yi sevme ve merak etme, meslek edinme olasılığını arttırma ve kültür farkının olmaması olduğu belirlenmiştir. Bunların yanı sıra; öğrencilerin Türk olmalarının, Türkiye’de öğrenim gören arkadaşın ya da yakının tavsiye etmesi, zengin ve kaliteli eğitim kaynaklarının bulunması, nitelikli öğretim elemanlarının bulunuşu, Türkiye’nin kardeş ülke olması, bulundukları ülkelerdeki öğretmenlerinin yönlendirmesi ve Türkiye’de öğrenim
görmenin Avrupa ülkelerine geçişi kolaylaştırması da öğrencilerin Türkiye’ye gelme
sebepleri arasındadır. . Elde edilen bu sonuç alanyazında yer alan diğer çalışmaların
sonuçları ile de benzerlik göstermektedir (Enterieva ve Sezgin, 2016; Krishnan ve
Vrcelj, 2009; West ve diğerleri, 2000).
Öğrencilerin karşılaştıkları zorluklar incelendiğinde öğrencilerin çoğunun ekonomik sıkıntıları olduğu görülmektedir. Ek olarak iki öğrenci yabancı uyruklu olduklarından dolayı çalışmak istedikleri halde iş bulamamalarının da kendileri için problem
teşkil ettiğini vurgulamışlardır. Bunun dışında uyum, sınıf arkadaşları ile iletişim, dersler, kültür farklılıkları, eğitim sistemi, dersi anlama ve dil yetersizliği üzerinde durulan
diğer sorunlar arasında bulunmaktadır. Yemeklere alışamama sorununu yaşayan üç
öğrencinin de Pakistanlı olması dikkat çekmiştir. Diğer öğrencilerden farklı olarak Ö4
öğrencisi, öğretim üyelerinin ders dışında da kendilerine zaman ayırıp anlamadıkları
yerleri baştan işlemeyi kabul etmemelerini sorun olarak gördüğünü belirtmiştir. Ayrıca
dört öğrenci herhangi bir zorlukla karşılaşmadıklarını ifade etmişlerdir. Yapılan benzer
çalışmalarda da yabancı uyruklu öğrencilerin karşılaştıkları zorluklar arasında öncelikli
olarak; kültürel adaptasyonun, eğitim sorunlarının, kültür farklılıklarının, uyum sorunlarının, dil probleminin, barınma ve ekonomik sorunların bulunduğu görülmektedir (Kıroğlu ve diğerleri, 2010; Özçetin, 2013; Alyılmaz ve diğerleri, 2015).
Sonuç ve Öneriler
Araştırmadan elde edilen öncelikli sonuç öğrencilerin çoğunun öğrenim gördükleri programdan memnun oldukları ve geçimlerini çalışarak sağladıklarıdır. Öğrencilerin
yükseköğrenim için Türkiye’yi tercih etme sebeplerinin başında daha nitelikli eğitim
alma, Türkiye’yi sevme ve merak etme, meslek edinme olasılığını arttırma ile kültür
farkının olmamasının geldiği tespit edilmiştir
Araştırmada ulaşılan bir diğer sonuç öğrencilerin birçoğunun yaşadıkları sorunların arasında öncelikli olarak ekonomik sıkıntının gelmesidir. Ayrıca uyum, sınıf arkadaşları ile iletişim, dersler, kültür farklılıkları, yemekler, öğretim üyeleri, eğitim sistemi,
dersi anlama ve dil yetersizliği üzerinde durulan diğer sorunlar arasında bulunmaktadır.
Araştırma sonuçları bağlamında yabancı uyruklu öğrencilerden maddi durumu
kötü olanlar burslar vb. yoluyla desteklenmelidir. Yabancı uyruklu öğrencilere Türkçeyi
etkili öğrenme ve kullanma konusunda daha fazla destek verilmelidir. Ayrıca öğrencilerin karşılaştıkları zorluklarından üstesinden daha rahat bir şekilde gelebilmelerinin sağlanması amacıyla öğretim elemanları bu öğrencilerle daha fazla ilgilenmelidirler. Bir
sonraki adımda çalışma biraz daha genişletilerek yabancı uyruklu tüm öğrencilerle gerçekleştirilebilir.
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AZƏRBAYCANDA METALLURGİYANIN İNKİŞAF PERSPEKTİVLƏRİ
İmran ƏMİROV
Araz MİRZƏBƏYOV
Xülasə: Məqalənin hazırlanmasında məqsəd Azərbaycanın metallurgiya sənayesinin
özəllikləri, hazırki vəziyyəti və inkişaf perspektivlərinin, müvafiq dünya kompleksinin
keçdiyi tərəqqi yolu və qloballaşma çağırışları ilə bağlı, müasir təmayülləri kontekstində
tədqiqindən ibarətdir. Metallurgiyanın inkişaf perspektivləri araşdırılarkən istifadə edilən
metodologiya müxtəlif amillərin təhlilinə, qiymətləndirmələrə və statistik göstəricilərə
istinad edilməklə aparılan müqayisələrə əsaslanır. Aparılmış tədqiqatın məhdudiyyətləri
müvafiq istiqamətdə yeni inkişaf trendlərinin kiçik mərhələliyi və həmçinin bir sıra statistik
göstəricilər üzrə müasir reallıqları əks etdirən məlumatların hesabatlarının
aparılmamasından ibarət olmuşdur. Tədqiqatın praktiki əhəmiyyəti dünyadakı qloballaşma
şəraitində müasir metallurgiya sənayesi üzrə və habelə Azərbaycanda müvafiq sahədə
aparılan tədqiqatlarda elmi-nəzəri mənbə kimi istifadə olunma imkanları ilə bağlıdır.
Açar Sözlər: Metallurgiya sənayesi, dəmir filizi, armatur, polad borular, maddi-texniki
baza, idxal, ixrac.
Development Perspectives of the Metallurgy in Azerbaijan
Abstract: Purpose feature in preparing of the article, situation of metallurgy industry of
Azerbaijan ready and he organizes analysis in the context of modern tendencies of the perspectives of development. Development perspectives of the metallurgy methodology used
analysis of the different factors, value investigate and statistical indicators be based on comparisons carried out refer. Restrictions of the carried out investigation have consisted carry
out of the reports of the information show modern realities on trendin little step by step
character and a number of statistical indicators of development in the corresponding direction newly. Practical importance of the investigation in the condition of globalising in world
and on industry of modern metallurgy is closed science with opportunities of to be using as
source in investigations carried out in the corresponding area.
Keywords: Metallurgy industry, iron ore, reinforcements, steel pipes, material and technical base, import, export.

Giriş
Hazırki, dünya iqtisadiyyatında qloballaşmanın gücləndiyi, bir dövrdə ölkə
iqtisadiyyatının inkişafı əsasən təsərrüfatçılğa yönəldilən investisiyaların cəlb
edilməsinin artırılması və innovasiya fəaliyyətinin sürətləndirilməsi ilə müəyyən edilir.
Bazar prinsiplərinə uyğunlaşmağa çalışan, dünya təsərrüfatçılığına səmərli inteqrasiya
edən Azərbaycan Respublikasında (AR-da) yeni iqtisadi sistem qurulmaqdadır.
Bugünki gündə respublikamızın iqtisadiyyatının ayrı-ayrı sahələrində bazar
iqtisaiyyatının tələblərinə uyğun islahatlar davamlı olaraq həyata keçirilir. Milli
iqtisadiyyatımızın gələcək inkişafı da məhz bu mərhələdə həyata keçirdilən islahatların,
görülən tədbirlərin səmərəliliyindən asılı olacaqdır.
Ölkəmizdə iqtisadiyyatın şaxələndirilməsi ilə yanaşı qeyri-neft sektorunun inkişaf
etdirilməsinə önəm verilir. Göstərmək lazımdır ki, bu sektorda həyata keçirilən tədbirlər
nəticəsində statistik məlumatlara əsasən 2016-cı hesabat ilində istehsal artımı 5 % təşkil
etmişdir. Qeyri-neft sektorunun xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, burada istehsalın artımı
neft sektoru ilə müqayisədə xarici tələbin tərəddüdlərindən ciddi olaraq asılı deyildir.
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Həmin sektorda real istehsalın artım dinamikası əsasən cəlb olunmuş sərmayələrdən,
daxili tələbin dəyişməsindən, ölkədə aparılan struktur və instutisional dəyişikliklərdən
daha çox asılıdır (Əmirov; Məhərrəmova, 2016: 187).
İqtisadiyyatın qeyri-neft sektorunun sahələrindən biri də aparıcı rol oynayan və
ənənəvi sayılan metallurgiya sənayesidir. Milli iqtisadiyyatımızın inkişafında
əvəzedilməz əhəmiyyət kəsb edən bu sahə bazar münasibətlərində maşınqayırma, neftkimya və kimya, yüngül, müdafiə, energetika, kosmik, eləcə də tikinti sənaye sahələrinin,
nəqliyyatın, kənd təsərrüfatının, gəmiqayırmanın və digər sahələrin inkişafının təməlində
dayanır. Bu səbəbdən də metallurgiyanın inkişaf etdirilməsi göstərilən sahələrə birbaşa
təsir etməklə istehsalın real olaraq sürətli artımına gətirib çıxarda bilər.
Ölkə iqtisaidiyyatında ilk növbədə yerli xammala əsaslanan və rəqabət
qabiliyyətinin yüksəldilməsi zəminində metallurgiya sənayesində istehsalın genişlənməsi
zəruridir. Son dövrlərdə ölkədə yerli xammal hesabına daxili tələbatı ödəyəcək həcmdə
metallurgiya üzrə istehsal gücləri yaradılmışdır. AR-da sənayenin inkişafına dair
2015÷2020-ci illər üçün Dövlət Proqramının həyata keçirildiyi dövr ərzində
metallurgiya, neft-qaz emalı, neft-kimya və kimya sahələrində müasir tələblərə uyğun
yeni istehsal güclərinin qurulması zəruridir. Xüsusilə, metallurgiya və neft-kimya
sahələrində baza məhsullarının istehsalı son məhsul istehsal edən çoxlu sayda
müəssisələrin yaradılmasına təkan verəcəkdir. Bununla yanaşı, metallurgiyanın inkişafı
yeni qurulmuş gəmi istehsalı sahəsinin xammal təchizatını yaxşılaşdıracaq, rəqabət
qabiliyyətini yüksəldəcək, maşınqayırmanın inkişafı üçün sağlam zəmin yaradacaqdır.
Qloballaşan iqtisadiyyatda hazırda, başqa sahələrdə olduğu kimi, dünya
metallurgiya sənayesində də mürəkkəb proseslər gedir. Bazarda rəqabətin güclənməsi,
bazar münasibətlərinin təkmilləşməsi proseslərinin və bir çox ölkələrin, şirkətlərin
spesifik inkişaf xüsusiyyətlərinin təsiri və s. nəticəsində XX əsrin sonunda dünya
metallurgiya bazarı dərin dəyişikliklərə məruz qalmışdır. Bu sferada son 20 ildə isə
sabitləşmə meydana gəlmiş və yeni inkişaf təzahürləri formalaşmağa başlamışdır. Belə
ki, hazırda metala olan ümumi tələblə bağlı dünya metal məhsulları ilə ticarət yüksək
templərlə inkişaf etməkdədir. Bu həm də, dünya ölkələrinin sayının artması, burada
özünəməxsus müvafiq istehsalların yaradılması, həm də rəqabətə davamlı məhsullara
tələbatların dəyişməsi və spesifik bazar restruktizasiyası ilə sıx əlaqədardır.
AR-da metallurgiya sənayesi özünün ənənələri ilə fərqlənməklə, bu sahənin
inkişaf etdirilməsi istiqamətində önəmli işlər görülməkdədir. Ölkədə müasir tələblərə
cavab verən yeni istehsal sahələri açılır, müvafiq təyinatlı texnoparklar yaradılır,
infrastruktur layihələr həyata keçirilir. Mövcud təbii-iqtisadi potensialdan daha səmərəli
istifadə edilməsi, ölkə iqtisadiyyatının metal məmulatlara olan tələbatının dolğun
ödənilməsi və metallurgiyanın özünün ixracyönümlü sahəyə çevrilməsi, məqsədlərindən
irəli gələrək AR-da Prezident İ.H.Əliyevin Sərəncamı ilə dəmir filizinin hasilatından
polad istehsalına qədər bütün tsiklləri əhatə edən və səhmləri dövlətə məxsus
“Azərbaycan Polad İstehsalı Kompleksi” (APİK) Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti (QSC)
yaradılmışdır. Bu strateji layihənin əsasında ölkədə orta hesabla 300 mln. tondan (t.-dan)
artıq ehtiyatları olan dəmir filizindən yüksək keyfiyyətli polad istehsalını təşkil edərək
daxili və xarici bazara rəqabət qabiliyyətli polad məmulatları təklif etmək missiyası
dayanır. Bu vəzifələrə həmçinin ölkədə polad istehsalında yeni texnologiyaların tətbiqi,
müvafiq sahənin maddi-texniki bazanın gücləndirilməsi, müasirləşdirilməsi və səmərəli
idarə edilməsi kimi prioritetlər də daxil edilir. Bütün bunlar təcrübi reallıqları əks etdirsə
də, həm də sosial-iqtisadi aktuallığı ilə fərqlənərək elmi-tədqiqat əhəmiyyəti kəsb edir.
1.
Metallurgiya Istehsalının Əsas Xarakteristikası
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Hələ qədim zamanlardan insanlar dəmirlə təmasda olmuş, onu emal edərək
müxtəlif alətlər hazırlamışlar. Ayrı-ayrı ölkələrdə aparılmış arxeoloji qazıntılar zamanı
məlum olmuşdur ki, insanlar dəmirdən 5 min il öncə istifadə etməyə başlamışlar. Dəmirlə
yanaşı sonralar təbiətdə başqa metalların da mövcud olması müəyyən edildi. İndiki gündə
insanlara məlum olan 110 kimyəvi elementdən 76-sı metaldan ibarətdir (Кузьмин Б.А. и
другие, 1981: 10).
Dəmir təbiətdə olan ehtiyatlara və xassələrinə görə digər metallar arasında xüsusi
yer tutur. Ümumiyyətlə, müasir dünyada istehsal olunan əsaslı materialların təxminən 90
%-i dəmir və onun ərintilərinin payına düşür. Dəmir (Fe) yer kürəsində ən çox yayılmış
elementlərdəndir. Belə ki, o həcminə görə oksigen (O2), silisium (Si) və alüminiumdan
(Al) sonra 4-cü yeri tutur. Hesablamalara görə planetimizdə 200 mlrd. t.-dan artıq kəşf
olunmuş dəmir filizi ehtiyatı mövcuddur.
Dəmir XIII əsrin ortalarına qədər xüsusi yerdə kürə tipli əridici qurğularda istehsal
olunurdu. Bu məqsədlə kürəyə dəmir filizi və ağac kömürü qarışığı doldurulurdu. Burada
ağac kömürü həm istilik mənbəyi, həm də reduksiyaedici rolunu oynayırdı. Yanacağın
yanması üçün lazım olan hava isə kürəyə dəri körük vasitəsilə üfürülürdü. Kömürün
yanması nəticəsində qurğuda 1500÷1550 K temperatur yaranırdı ki, belə şəraitdə də
dəmir asanlıqla reduksiya olunur və alınan dəmir az karbonlu, aqreqat vəziyyətinə görə
isə xəmirə oxşar olurdu. Sonralar kürənin məhsuldarlığını artırmaq üçün onun ölçülərini
və havanın verilmə sürətini artırdılar. Bu isə sobada temperaturun yüksəlməsinə, alınan
dəmirin isə karbonla daha çox zənginləşməsinə səbəb olurdu. Sobada yüksək temperatur
olduğundan, filizdən dəmirlə yanaşı silisium və manqan da reduksiya olunaraq dəmirə
keçirdi. Filizin belə şəraitdə emal edilməsi tərkibində 2%-dən çox karbon olan silisium
və manqanla zəngin dəmir-karbon ərintisi-çuqun alınmasına səbəb olmuşdur. Əvvəllər
belə çuqun kövrək olduğundan istifadə edilmirdi, sonralar onu filizlə təkrar əridərək
“kündə dəmirin” alınmasında istifadə edirlər. Beləliklə, XIV əsrdən dəmirin ikipilləli
üsulla alınmasına başlanılır. Əvvəlcə filizdən nisbətən iri kürətipli sobalarda yüksək
karbonlu dəmir-çuqun alır, sonra isə onu təkrar əritməklə “kündə dəmirə” çevirirdilər. Bir
qədər sonra karbonlu dəmirin alınmasında istifadə edilən kürətipli qurğuların
məhsuldarlığını artırmaq üçün onun ölçüləri böyüdülür və qurğuya üfürülən havanın
həcmi artırılmağa başladı.
Beləliklə, yüksək məhsuldarlıqlı çuqunəridici, şaxta tipli qurğu-domna peçi
yaranır. XVIII əsrin əvvəllərində ağac kömürü daş kömürlə əvəz olunur, bir qədər sonra
isə qurğuda havaüfürücü maşınlardan istifadə edilməyə başlanır (Фетисов; Гарифуллин,
2009: 97). Dəmir mühüm konstruksiya materialları olan çuqun və polad
komponentlərinin əsasını təşkil edir. Çuqun-tərkibində 2%-dən çox karbon olan dəmir və
karbondan ibarət xəlitədir. Adətən, istehsal olunan çuqunun 80%-i ilkin məhsul kimi
polad istehsalında istifadə olunur, 20%-ə qədəri isə müxtəlif formada tökmələr şəklində
maşınqayırma sənayesinin tələblərini ödəyir. Polad-tərkibində 0,03-2,14% karbon olan
dəmir və karbondan ibarət xəlitədir. Tətbiq sahələrindən asılı olaraq, onun bu və ya digər
xassələrini yaxşılaşdırmaq üçün xrom, nikel, molibden və digər legirləyici elementlərdən
geniş istifadə olunur (məsələn, paslanmayan polad-80.6% Fe, 0.4% C, 18% Cr, 1% Ni).
Polad maşınqayırma, nəqliyyat, tikinti və digər sənaye sahələri üçün mühüm konstruksiya
materialıdır. Təyinatına görə poladlar konstruksiya, instrumental (alət) və xüsusi xassəli
poladlara bölünür (Браун; Лемей, 1991: 356).
İqtisadi və texniki cəhətdən dağ süxurundan dəmirin alınması əlverişli olduğu
təqdirdə belə dağ süxuru dəmir filizi hesab edilir. Çuqun və ondan keyfiyyətli polad
istehsal etmək üçün əsasən aşağıdakı dəmir filizi növlərindən istifadə edilir (Самохоцкий
и др., 1990: 24):
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 Maqnitli dəmirdaşı filizi. Filizin bu növü dəmir maqnetit (Fe3O4) birləşməsi
şəklində olur. Belə filizdə dəmirin miqdarı 45÷70%-ə qədər ola bilər. Maqnetit maqnit
xassəyə malik olması filizin maqnitli separasiya üsulu ilə zənginləşdirilməsində əsaslı rol
oynayır. Qeyd etmək lazımdır ki, Daşkəsən rayonundakı dəmir filizi ehtiyatları əsasən
maqnitli dəmirdaşı filizindən ibarətdir. “Daşkəsən Filizsaflaşdırma” ASC-də mövcud
olan maqnitli separasiya üsulu ilə filizin zənginləşdirmə texnologiyası buradakı dəmir
filizinin maqnit xassəsinə malik olmasına əsaslanır.
 Qırmızı dəmirdaşı filizi. Belə filizlər dəmir hematit (Fe2O3) birləşməsi
formasındadır. Dəmirin miqdarı 50÷60%-ə qədər olan qırmızı dəmirdaşı filizinin əsas
xüsusiyyətlərindən biri onun maqnitli dəmirdaşı filizinə nisbətən asan bərpa olunması və
onda kükürd (S) və fosfor (P) kimi zərərli qarışıqların az olmasıdır. Bu xüsusiyyətlərinə
görə qırmızı dəmirdaşı filizi ən yaxşı filizlərdən biri hesab olunur.
 Qonur dəmirdaşı filizi. Bu növ dəmir oksidi ilə su molekullarının
birləşməsindən (m Fe2O3•n H2O) ibarətdir. Filiz məsaməlidir və asan reduksiya olunur.
Bəzi hallarda filiz kükürd və fosforun miqdarına görə təmiz olur və onda dəmirin miqdarı
40%-ə qədər olur. Bu xüsusiyyətlərinə görə dəmirlə o qədər də zəngin olmayan belə
filizdən istifadə etmək iqtisadi cəhətdən əlverişli hesab olunur.
 Spatlı dəmirdaşı filizi. Spatlı filiz dəmir FeCO3 birləşməsi şəklindədir.
 Tərkibində dəmirin miqdarı 30÷40% olan filiz növü. Bu filizin əsas xarakterik
xüsusiyyətləri asan bərpa olunması və onda zərərli qarışıqların miqdarının az olmasıdır.
Müasir dövrdə istehsal üsulundan asılı poladlar marten, konvertor (bessemer,
tomas), elektrik (qövs, induksiya) poladı və s. növlərə bölünürlər. Son dövrlər marten
üsulu rəqabətə dözmədiyindən istismardan çıxarılır. Hazırda əsasən konvertor və elektrik
üsulundan geniş istifadə olunur. Keyfiyyətinin əsas göstəricisi kimi poladın tərkibindəki
fosfor və kükürd kimi zərərli qatışıqların miqdarından asılı olaraq poladlar 3 növə: adi,
keyfiyyətli və yüksək keyfiyyətli bölünür. Yüksək keyfiyyətli poladın tərkibində fosfor
və kükürdün miqdarı 0,02 və 0,03%-dən artıq olmamalıdır. Polad istehsalı texnoloji
planda konservativ sahə olsa da (dəmir konsentratı-çuqun-polad) sahənin səmərəliliyinin
artırılması üçün müvafiq tədqiqatlar hazırkı dövrdə də davam etdirilir
[http://www.unido.org-UNIDO].
Beləliklə XX əsrdə qara metallurgiya sənayesi böyük texniki tərəqqi yolu
keçməklə elmi-texniki tərəqqinin (ETT-nin) tələblərinə uyğun uğurlu inkişaf
perspektivləri əldə etmişdir.
2. Qlobal Metallurgiya Sənayesinin Əsas Inkişaf Təmayülləri
İndiki gühdə maşınqayırma (nəqliyyat maşınqayırması və dəzgahqayırma),
gəmiqayırma, energetika, hərbi sənaye, tikinti sektoru kimi böyük əhəmiyyət kəsb edən
sənaye sahələrinin inkişafı qara metal məmulatları olmadan mümkün deyildir.
Dünya iqtisadiyyatının indiki inkişaf mərhələsində qara metal məmulatları dünya
üzrə geniş tələbata malik olan məhsuldur. Son statistikaya görə dünya üzrə 1,49 mlrd. t.
polad istehsal olunmuşdur. Makroregional bölgüdə 954,1 mln. t. Asiyanın, 215 mln. t.
Avropanın, 118,9 mln. t. Şimali Amerikanın, 112,4 mln. t. MDB- 48,4 mln. t. Cənubi
Amerikanın, 20,3 mln. t. Yaxın Şərqin, 14 mln. t. Afrikanın və 7,2 mln. t.-na kimi
Avstraliya və Okeaniyanın payına düşür. Hazırda dünyada böyük həcmli polad məhsulları istehsal edən Arcelor Mittal (Lüksemburq-Hindistan), Hebei Iron&Steel (Çin Xalq
Respublikası), Nippon Steel (Yaponiya), POSCO (Cənubi Koreya) və s. kimi transmilli
şirkətlər mövcuddur.
Müasir dövrdə ümumdünya metallurgiya sənayesində istehsalın effektivliyinin
artırılması məqsədi ilə bir sıra təmayüllər formalaşmağa başlamışdır ki, bunlar da belə
təsnif edilir:
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 istehsalın dəniz sahilinə yaxın ərazilərə köçürülməsi. Bu əsasən iqtisadi
cəhətdən inkişaf etmiş ölkələrin mərkəzləşmiş köhnə qara metallurgiya rayonlarının
(komplekslərinin) yenidən qurulması zamanı həyata keçirilir. Burada əsas məqsəd həm
böyük həcmli xammalın, həm də istehsal olunan məhsulların ucuz dəniz nəqliyyatı ilə
daşınmasından ibarətdir. Digər tərəfdən bu sənaye komplekslərinin sahil ərazilərində yerləşdirilməsi istehsalat zamanı tələb olunan ucuz su mənbəyinin olması və tullantı sularının içməli su mənbələrinə axıdılmaması amilinə görə də cəlbedicidir;
 polad istehsalının inkişaf etməkdə olan ölkələrə köçürülməsi. Qara metallurgiya
üzrə əsas məhsul istehsalı iqtisadi cəhətdən inkişaf etmiş ölkələrdə cəmləşməsinə baxmayaraq, eyni zamanda, bu sahə üzrə istehsalatların inkişaf etməkdə olan ölkələrə
köçürülməsi meylləri artmaqdadır. Burada istehsalın birbaşa keyfiyyətli filiz hasil olunan
ərazilərin yaxınlığında qurulması, nisbətən ucuz işçi qüvvəsi, inkişaf etməkdə olan ölkələrdə polad məmulatlarına yüksək tələbatın olması, bu kimi ölkələrdə ekoloji normaların
çox da sərt olmaması kimi amillər önəmli rol oynayır. Belə ölkələrdə yaxın illərdə qara
metallurgiya məmulatları istehsalı üzrə yüksək artım templəri proqnoz olunur;
 polad istehsalında yeni üsulların tətbiqi. XX əsrin 2-ci yarısından sonra elektrometallurgiya və poladın filizdən birbaşa alınması (bərpası) üsulu geniş yayılmağa
başlamışdır. Qeyd olunan üsulların ekoloji cəhətdən böyük üstünlüklərə malikdir. Lakin
belə poladəritmə sahələri yüksək enerji tutumuna görə fərqlənir və istifadə olunan
xammala yüksək keyfiyyət tələb edir. Məhz bu səbəbdən belə qara metallurgiya
müəssisələri böyük enerji resurslarına və keyfiyyətli dəmir filiz mədənlərinə malik ölkələrdə daha iqtisadi səmərəli olur;
 istehsal həcmi nisbətən kiçik olan (illik istehsal gücü 0,3÷1,0 mln.t.) poladəritmə müəssisələrinin yaradılması. Son illər dünyanın bir çox ölkələrində ixtisaslaşmış
böyük istehsal gücünə malik metallurgiya mərkəzləri ilə yanaşı, kiçik həcmli qara metallurgiya müəssisələrinin yaradılması da çoxalmışdır. Əsasən təkrar qara metal qırıntısından xammal kimi istifadə edən, konkret ərazidə tələb olunan qara metal məmulatlarının
istehsalı üzrə ixtisaslaşan belə müəssisələr iqtisadi səmərə əldə edir;
 qara metallurgiya müəssisələrinin qara metal məmulatlarına tələbatın yüksək
olduğu sənaye mərkəzlərinə köçürülməsi. Bu adətən, iqtisadi cəhətdən inkişaf etmiş ölkələrdə maşınqayırma müəssisələrinin cəmləşdiyi iqtisadi rayonlarda müşahidə olunur.
Belə qara metallurgiya müəssisələrində xammal kimi adətən qara metal qırıntısından
geniş istifadə edilir;
 xüsusi markalı polad məmulatlarına tələbatın artması. ETT və onun
nailiyyətlərinin sənayedə tətbiqi xüsusi markalı polad məmulatlarına tələbatın artması ilə
nəticələnir. Bu müəssisələr əsasən belə məmulatlara yüksək tələbatın olduğu inkişaf etmiş
ölkələrdə fəaliyyət göstərir. Xüsusi markalı polad məmulatları istehsal edilən müəssisələr
mürəkkəb texnoloji avadanlıqlar və yüksək ixtisaslı mütəxəssislər tələb edir;
 qara metal məmulatları istehsalı müəssisələri ilə onların alıcıları arasında sıx
əlaqələrin qurulması. Qara metallurgiya müəssisələri ilə onların alıcıları arasında daha
birbaşa istehsal-təşkilati əlaqələrin qurulması, kütləvi yarımfabrikat məmulatların
istehsalı ilə yanaşı, fərdi sifarişlərin yerinə yetirilməsi də müasir dövrün tələbidir;
 qloballaşmanın təsiri və böyük təsərrüfatların transmilliləşməsi. Belə ki, artıq
bir sıra qara metal məmulatlar istehsalı üzrə fəaliyyət göstərən transmilli şirkətlərin
istehsal həcmləri vaxti ilə bu sahədə böyük istehsal güclərinə malik Avropa ölkələrinin
ayrılıqda sahə istehsal həcmlərini üstələyir;
 inteqrasiya proseslərinin təsiri. Avropa İttifaqının genişlənməsi, eyni zamanda,
dünyanın müxtəlif regionlarında iqtisadi ittifaqların yaradılması sahə üzrə müəssisələrin
yerləşdirilməsinin optimallaşdırılmasına öz təsirini göstərir. Burada sahə üzrə şirkətlər
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mövcud bazarın tələbatını və strukturunu öyrənmək imkanı əldə edirlər. Bundan başqa
məhsul ixracı zamanı dəniz limanları yaxınlığındakı təşkilatların fəaliyyəti daha cəlbedicidir, əksinə istehsal daxili bazar üçün nəzərdə tutulursa, maşınqayırma və metal emalı
müəssisələri
yaxınlığındakı
müəssisələrin
işi
əlverişli
hesab
olunur
[http://www.worldsteel.org-world steel association].
Araşdırmalar onu göstərir ki, qlobal metallurgiya sənayesi öz inkişafında yeni təkmil innovativ fazaya daxil olur. Burada isə qloballaşma təmayüllərindən irəli gələrək,
aparıcı funksionallıq ayrı-ayrı istehsalçı ölkələrlə yanaşı əsasən trasmilli şirkətlərin
üzərinə düşür.
3. AR-Da Metallurgiya Sənayesinin Inkişaf Perspektivləri
Azərbaycanda qara metallurgiya sənayesi əsasən II dünya müharibəsindən sonra
yaranmağa başlamışdır. 1952-ci ildə indiki “Azərboru”ASC, 1954-cü ildə isə Daşkəsən
Filizsaflaşdırma ASC işə düşdü. Mingəçevir Su-Elektrik Stansiyasının işə salınması ucuz
enerji təminatı yaratdı, köməkçi istehsal sahələrinin yaranması isə qara metallurgiya
sənaye kompleksini formalaşdırdı.
Hazırda respublikada müəyyən potensiala malik olan metallurgiya sənayesi
mövcuddur. Sovet dövründə bu sahədə neft çeşidli və ümumi təyinatlı tikişsiz polad
borular istehsal edən Azərboru, müxtəlif polad məmulatlar istehsal edən Bakı Poladtökmə, fasonlu tökmələr üzrə Elektrosentrolit kimi müəssisələr fəaliyyət göstərmişlər.
Eyni zamanda, maşınqayırma zavodlarının tərkibində onları müxtəlif tökmələrlə təmin
edən poladtökmə istehsalat sahələri də mövcud olmuşdur.
Azərbaycan dövlət müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra bu müəssisələrdə keçmiş
ittifaq müəssisələri ilə kooperasiya əlaqələrinin pozulması və texnologiyanın köhnə olması səbəblərindən istehsal fəaliyyəti aşağı düşmüş və hazırda layihə gücündən xeyli
aşağı səviyyədə fəaliyyət göstərirlər.
Hazırda “Azərboru” ASC-də istehsalatın səmərəliliyini təmin etmək üçün poladəritmə prosesi ümumi tsikldən çıxarılmış, Rusiyadan və Ukraynadan idxal edilən boru
pəstahlarından istifadə etməyə üstünlük verilmişdir. Yenidənqurma işlərinin (250-1 boruyayma aqreqatının, MSC-25 tipli 2 ədəd dəzgahın, köməkçi sexlərin, infrastrukturun və
s. təmiri və bərpası) aparılması nəticəsində istehsal gücünün təqribən 15÷18% həcmində
məhsul buraxılışına malikdir (cədvəl 1). İstehsal olunan boruların əsasını yeni neft çeşidli
borular təşkil edir. Müəssisə İSO 9001-2008 keyfiyyəti idarəetmə sistemi əsasında
fəaliyyət göstərir. Həmçinin Rusiya Federasiyasının (RF-nın) Dövlət Standartları
tərəfindən müəssisənin məhsullarına uyğunluq sertifikatı, məhsulun Rusiyada tətbiqinə
“Ekoloji, Texnoloji və Atoma nəzarət Rusiya Federal” təşkilatı tərəfindən icazə verilmişdir. İstehsal olunan məhsul əsasən Rusiya, Qazaxıstan, Türkmənistan, Ukrayna, İran
kimi ölkələrə ixrac edilir [Самедзаде З.А., 2004, 20].
Metallurgiya müəssisəsində əsasən təyinatına görə istehsal edilən borular aşağıda
göstərilənlərdir:
- yivli-qoruyucu borular (absadlı);
- termiki-emal boruları;
- yivli-nasos sorucu borular;
- ümumi nəqledici borular;
- qazma boruları.
Qeyd etmək lazımdır ki, yuxarıda göstərilənlərdən 1-ci 2 təyinat üzrə istehsal
edilən borular ölkə daxilində və xaricində istifadə edilmək üçün satılmışdır. Müəssisədə
maliyyə vəsaitinin çatışmaması səbəbindən geoloji-kəşfiyyat və qazma təyinatlı boruların
istehsalı dayanmışdır. Lakin keçmiş MDB ölkələrinin, xüsusi ilə RF-nın neft sənayesində
geoloji-kəşfiyyat borularına böyük tələbat vardır. Belə ki, RF-nın neft istehsal edən
ərazilərində 5 min m dərinliyindən məhsulun çıxardılması üçün geoloji-kəşfiyyat və
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qazma borularına ehtiyac artmaqda davam edir. Bu da “Azərboru” ASC-də istehsalın tam
gücü ilə bərpa edilməsinin gələcəkdə daha çox səmərə verməsini əsaslandırır.
“Azərboru” ASC-nin istehsal göstəricilərinə nəzər salsaq onun stabil olmadığını
görərik (cədvəl 1).
Boru
Boru
İllər
istehsalı
istehsalı
1
2
3
4
5
1989
589274
2003
5430
1
1990
492735
2004
83
2
1991
411311
2005
1208
3
1992
260142
2006
14034
4
1993
146428
2007
25358
5
1994
24906
2008
5298
6
1995
9849
2009
11620
7
1996
1524
2010
32372
8
1997
12775
2011
98000
9
1998
3061
2012
61773,05
10
1999
0
2013
60785,2
11
2000
3541
2014
32003,7
12
2001
2076
2015
10054
13
2002
2517
2016
13361,71
14
Cədvəl 1. “Azərboru” ASC üzrə 1989÷2016 illərdə boru istehsalı (t) (Cədvəl müəllif tərəfindən
hesabat materialları əsasında tərtib edilmişdir. Azərboru, 2017)
№

İllər

Cədvəl 1-dən “Azərboru” ASC-də məhsul istehsalının 1989-cu ildə təxmini 590
min t.-a yaxın olduğu, ötən ildə isə istehsalın 13,3 min t. təşkil etdiyini daha əyani görmək
mümkündür. Bu isə o deməkdir ki, ötən dövrlə müqayisədə, daha doğrusu 1998-ci illə
müqayisə edildikdə istehsal həcminin miqdarı 44 dəfə (589274: 13361,71=44,1)
azalmışdır. Bir sözlə 1989-cu ildən 2016-cu illərə qədər, yəni 27 ildə məhsul buraxılışı
aşağı düşmüş və hətta 1999-cu ildə istehsalat tamamilə dayanmışdır. Lakin müəssisənin
rəhbərliyi və kollektivinin hesabına 2000-ci ildə dövlət büdcəsindən ayrılan 12,8
mln.man. maliyyə vəsaitindən istifadə etməklə məhsul istehsalı qismən də olsa bərpa
edilmiş və həmin dövrdən davam etdirilməkdədir.
Müəssisənin əsas prioritet istiqamətləri məhsul çeşidinin genişləndirilməsi yolu ilə
istehsal və satış həcminin artırılmasından, məhsulun keyfiyyətinin beynəlxalq
standartlara cavab verməsinin təmin edilməsindən və xərclərin azaldılmasından, bununla
da müəssisənin rentabelliyinin artırılmasından və investor baxımından cəlbediciliyinin
yüksəldilməsinin təmin edilməsinə nail olmaqdan ibarətdir.
“Bakı Poladtökmə” müəssisəsində poladəritmə prosesi aparılır və müxtəlif çeşidli
polad tökmələr (külçələr, pəstahlar) istehsal edilir, onların əsasında isə müxtəlif ölçülü
bucaqlıqlar, profillər, ikitavrlar, şvellerlər, armaturlar, dəyirmi pəstahlar, katankalar, neft
sənayesində istifadə olunan 300÷700 atmosfer təzyiqə davamlı siyirtmə gövdələri və s.
istehsal edilir. Müəssisədə istehsal olunan məhsullar yüksək keyfiyyət tələb olunan
yerlərdə istifadə olunur və bu məhsullar AZS və SGS-sertifikatlarına layiq görülmüşdür.
Hazırda müəssisənin AR-da və xaricdə xeyli tərəfdaşı vardır. Əsas məqsəd yerli və xarici
istehlakçıların tələblərinin ödənilməsi məqsədi ilə müasir tələblərə cavab verən yüksək
keyfiyyətli və geniş çeşidli istehsal imkanlarına malik olmaqdan ibarətdir. İstehsalatın
müasirləşdirilməsi və yeni iş yerlərinin açılması üçün müəssisədə investisiya qoyuluşu
hər il artmaqdadır (www.bakusteelcasting.com-“Bakı Poladtökmə” ASC).
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Ölkədə aparılan uğurlu inkişaf strategiyası və neft amili metallurgiya sənayesinin
inkişaf etdirilməsinə, müasir texnologiyalar əsasında qurulan yeni müəssisələrin
yaranmasına səbəb olmuşdur.
“Baku Steel Company” (BSC) şirkəti qısa zamanda metal qırıntıları əsasında
istehsal gücü, ildə 350 min t. olan müasir poladəritmə kompleksi yaratmışdır. Müəssisə
müstəqillik dövründə inşa edilmiş ilk müasir və yüksək istehsal gücünə malik poladəritmə
kompleksidir. 2001-ci ildə ümummilli lider H.Ə.Əliyevin dəstəyi ilə işə başlayan
müəssisə bu illər ərzində 2 mln. t.-dan artıq inşaat armaturu istehsal etmişdir. BSC-nin
istehsal etdiyi polad məhsullar (inşaat armaturu və polad pəstahlar) daxili bazarla yanaşı,
Gürcüstan, İran, Qazaxıstan, RF və digər regionlarda satılmış və inşaatçılar tərəfindən
yüksək qiymətləndirilmişdir.
Qeyd olunmalıdır ki, ötən əsrin sonlarından başlayaraq, Avropada yayma
prosesində termomexaniki üsulla möhkəmləndirilmiş azkarbonlu polad armaturların
geniş tətbiqi ilə əlaqədar Almaniyanın, Moldovanın, Türkiyənin, RF-nın və yerli
mütəxəssislərin səyi ilə BSC-də müasir istehsalat sahəsi yaradılmış və burada
termomexaniki üsulla azkarbonlu poladdan yüksək keyfiyyətli inşaat armaturları istehsal
edilir.
İnşaat
Polad
armaturu
borular
1
2
3
4
1
2003
127,4
5,4
2
2004
171,9
0,1
3
2005
234,6
1,3
4
2006
268,1
14,1
5
2007
184,3
25,7
6
2008
203,4
28,2
7
2009
96,4
6,9
8
2010
131,4
36,5
9
2011
164,7
98,4
10
2012
245,1
61,8
11
2013
233,4
60,8
12
2014
251,5
35,9
13
2015
223,2
29,8
Cədvəl 2. AR-da polad boru və inşaat armaturu üzrə istehsal göstəriciləri (min t.)
(“Azərboru” ASC-nin hesabat materialları əsasında müəlliflər tərəfindən hazırlanmışdır)
№

İllər

AR-da çoxmərtəbəli binaların, mədəniyyət və idman mərkəzlərinin, körpülərin,
yolların və s. infrastruktur obyektlərinin tikintisi layihələrinin böyük sürətlə həyata
keçirilməsi inşaat materialları və inşaatyönlü polad məhsullar istehsal edən müəssisələrin
qarşısında qabaqcıl beynəlxalq texnologiyaları tətbiq etmək, məhsulun keyfiyyətini daha
da yüksək standartlara çatdırmaq kimi vacib vəzifələr qoymuşdur. Bununla bağlı BSC-də
əsaslı yenidənqurma işləri aparılaraq müəssisənin istehsal gücü, ildə 770 min t.-a
çatdırılmışdır. Polad məhsullarına daxili və xarici bazarın tələbatını nəzərə alaraq,
müəssisədə məhsulun çeşidi genişləndirmiş, inşaat armaturları ilə yanaşı künclük, şveller,
ikitavr, katanka, məftil istehsalı nəzərdə tutulur [http://www.bakusteel.com-BSC MMC].
BSC tərəfindən Bakı və Gəncə şəhərində oksigen zavodu inşa edilmiş, Bakı,
Gəncə, Sumqayıt, Mingəçevir və digər şəhər və rayonlarda metal qırıntıları toplayan və
emal edən məntəqələr yaradılmışdır. Bu məntəqələr həm də ölkənin quru ərazisini illərlə
yığılıb qalmış pas atmış metal qırıntı və tullantılarından, Xəzər dənizinin akvatoriyasını
istismar müddətini başa vurmuş gəmilərin və neft hasilatı qurğularının qırıntı və
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tullantılarından təmizləyərək, bununla da ətraf mühitin ekoloji sağlamlaşdırılmasına
müsbət təsir göstərilməsi tədbirlərini həyata keçirirlər.
AR-da metallurgiya sahəsində digər müəssisələr (“Xəzər Boru” MMC və s.) də
mövcuddur ki, onlar da real sektorun səmərəliliyinin artırılmasında mühüm rol
oynayırlar.
Göründüyü kimi, respublikamızda sovet iqtisadi sisteminə uyğun metallurgiya
müəssisələrinin bazar iqtisadiyyatının tələblərinə uyğunlaşdırılması ilə yanaşı, müasir
standartlara uyğun iri həcmli qara metallurgiya müəssisələridə yaranmaqdadır. Bütün
bunlar isə ölkə iqtisadiyyatının gücünü artırır. Bu müəssisələrdə əldə olanun gəlirlər ölkə
büdcəsinə yeni vergi daxilolmalarını yüksəldir.
Cədvəl 3-dən göründüyü kimi, ölkənin qara metallurgiya sənayəsi yalnız polad
boru və inşaat armaturu deyil, həm də geniş çeşiddə məftil və kətanlar, qeyri-cins
poladdan soyuq əyilmiş profillər, paslanmayan poladdan soyuq formalı profillər, tökmə
çuqun və s. istehsalı sahələrindən də ibarətdir. Bu sahələrin əksəriyyətində isə inkişaf
meyilləri mövcuddur (İsmayilov; Hüseynov və b., 2014: 131).
№

Məhsullar

1

2

1

Poladtökmə

Ölçü
vahidi
3
min
t

2003

2005

2010

2011

2012

2013

4

5

6

7

8

9

56,4

286,1

306,5

379,1

444,2

255,2

Qara metaldan
məftil və kətant
874,6
449,8
401,7
498,8
323,2
483,9
lar
Qeyri-cins poladdan
3
t
8891,7 10380,3
1875
1982
83,9
1801,6
soyuq əyilmiş
profillə
Paslanmayan
poladdan
4
t
0,0
0,0
2053,3
7732,1
7824,8
9034,3
soyuq formalı
profillər
5
Tökmə çuqun
t
954,2
1630,6
1012,0
597,0
1293,0
1915,6
Cədvəl 3. 2003÷2013-cü illərdə AR-da digər qara metallurgiya məhsullarının istehsalı dinamikası
(AR DSK-nin məlumatları əsasında müəlliflər tərəfindən hazırlanmışdır)
2

R-da neftdən əldə edilən gəlirlərin qeyri-neft sektorunun inkişafına yönəldilməsi
istiqamətində çox mühüm layihələr həyata keçirilir. Texnoparkların yaradılması, bu
texnoparklarda müasir istehsal sahələrinin istifadəyə verilməsi ölkə iqtisadiyyatının
gücləndirilməsinə, rəqabətədavamlı və keyfiyyətli məhsulların istehsal edilməsinə geniş
imkanlar yaradır. Sumqayıt Kimya Sənaye Parkının ərazisində “Azərtexnolayn” MMCnin Polad Boru Zavodu qara metallurgiya sənayesinin inkişafı baxımından mühüm
əhəmiyyətə malikdir. Müəssisədə müxtəlif diametrli polad borular istehsal ediləcəkdir.
Layihəyə uyğun olaraq zavodda Türkiyə, Almaniya, İtaliya və Çin texnologiyaları əsasında ildə 75 min t. polad boru istehsalı nəzərdə tutulur. Burada hazırlanacaq polad
borular xam neft, təbii qaz və su xətlərinin çəki-lişində, neft emalı zavodlarında, sənaye
boru xətti şəbəkələrinin çəkilməsində və s. istifadə ediləcəkdir.
İstehsal prosesində xammal kimi 30 t.-luq rulonlar (polad lövhə) tam avtomatik
olaraq spiral qaynaq aparatına bağlanılır. Qaynaq prosesi bitdikdən sonra boru xüsusi
müayinədən keçir. Sonrakı mərhələdə boru hidrotest vasitəsilə yoxlanılır və boyama
sahəsinə ötürülür. Zavodda məhsulun keyfiyyətini tam yoxlamaq üçün mühüm vasitə
olan rentgen müayinəsi aparatı da quraşdırılmışdır. Zavodda istehsal olunacaq boruların
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diametri 400÷2000 mm, qalınlığı 6÷25 mm, uzunluğu isə tələbata uyğun olaraq 6÷16 m
arasında dəyişəcək. Burada istehsal edilən polad boruların əvvəlcə daxili bazarda olan
tələbatın ödənilməsinə yönəldilməsi nəzərdə tutulur. Bu tələbat tam ödənildikdən sonra
istehsal olunan boruların xaricə, o cümlədən Rusiyaya, Qazaxıstana, Gürcüstana,
Türkmənistana və digər ölkələrə ixrac edilməsi planlaşdırılır (http://www.president.azAR Prezidenti).
Hazırda respublikanın indiki metallurgiya müəssisələrində tətbiq olunan
texnologiyaya görə xammal kimi əsasən metal qırıntı və tullantılarından istifadə etməklə
məhsul istehsal edilir. Ölkə iqtisadiyyatının sürətli inkişafı ilə əlaqədar müasir dövrün
tələblərinə cavab verən yeni istehsal müəssisələrinin tikilməsi texnoloji və iqtisadi
cəhətdən öz əhəmiyyətini itirmiş köhnə zavodların sökülməsini labüd edir. Bunun
nəticəsində respublikada milyonlarla t. metal qırıntısı ehtiyatları yaranır ki, bu da qara
metallurgiya müəssisələrinin xammalla təminatına hələ uzun müddət imkan verəcəkdir.
Qara metal qırıntısından xammal kimi istifadə etməklə istehsal olunan məhsullar
keyfiyyət baxımından müəyyən standartlara cavab verir və bu məhsulların bir çox tətbiq
sahələri vardır. Bununla yanaşı, dünya standartlarının tələblərinə cavab verməsi və
məhsulun rəqabət qabiliyyətinin artırılması, ixracyönlü olması baxımından respublikada
poladəritmə sənayesinin inkişaf etdirilməsi labüddür.
Bunlar nəzərə alınaraq AR Prezidentinin 2013-cü il 23 aprel tarixli 2875 nömrəli
Sərəncamı ilə səhmləri dövlətə məxsus “Azərbaycan Polad İstehsalı Kompleksi” QSCnin yaradılması ölkəmizdə qara metallurgiyanın inkişafında yeni mərhələnin
başlanmasına yol açmışdır. Tərkibinə “Daşkəsən Filizsaflaşdırma” ASC-nin də daxil
olduğu bu kompleksin fəaliyyəti Gəncə şəhərinin və Daşkəsən rayonunun ərazilərində
dəmir filizinin hasilatından polad istehsalına qədər bütün mərhələləri əhatə edən polad
istehsalı kompleksinin layihələndirilməsi, tikintisi və idarə olunması, bu sahədə yeni
texnologiyaların tətbiqi, maddi-texniki bazanın müasirləşdirilməsi və ondan səmərəli
istifadə, habelə bu sahənin inkişafı ilə bağlı digər işlərin həyata keçirilməsindən ibarətdir.
Bu strateji layihənin mahiyyəti metallurgiyanın inkişafının əsası sayılan istehsalata
müasir texnologiyanın cəlb edilməsi, stabil xammal bazasının yaradılması, ölkəmizdə
böyük ehtiyatlara malik olan dəmir filizindən yüksək keyfiyyətli polad istehsalını təşkil
edərək daxili və xarici bazara rəqabət qabiliyyətli polad məmulatları təklif etməkdir.
Yeni kompleksin xammal bazası olan “Daşkəsən Filizsaflaşdırma” müəssisəsinin
işinin yenidən qurulması vacib məsələlərdəndir. Hazırda müəssisədə istehsal bərpa
edilərək 300 nəfərdən artıq işçi istehsalata cəlb edilmiş, ayda 18÷20 min t. 61,0%- li dəmir
konsentratı istehsal edilir.
Tikintisi 1948-ci ildə başlamış indiki “Daşkəsən Filizsaflaşdırma”ASC 1954-cü
ildən dəmir filizi konsentratı istehsal etməyə başlamışdır. Müəssisədə 1954÷1970-ci
illərdə elektromaqnit üsulu ilə, quru halda dəmir filizi konsentratı istehsal edilmişdir.
Sonradan texnoloji yenilik tətbiq edilərək, 1970÷1974-cü illərdə həm quru, həm də nəm
halda elektromaqnit üsulu ilə, 1974-cü ildən isə nəm halda elektromaqnit üsulu ilə dəmir
filizi konsentratının (tərkibində dəmirin miqdarı 60,3%) istehsalına keçilmişdir. İstehsal
olunan dəmir konsentratı asma hava-kanat yolu ilə müəssisədən 7 km məsafədə yerləşən
Quşçu dəmir yolu stansiyasına daşınaraq, oradan dəmir yolu vasitəsilə istehlakçıya
göndərilmişdir.
2001-ci
ildə
kombinatın
bazası
əsasında
“Daşkəsən
Filizsaflaşdırma”ASC yaradılmış sonrakı illərdə müəssisədə əsaslı təmir bərpa işləri
aparılmışdır. Müəssisənin əsas istehsal məhsulu, qeyd edildiyi kimi, dəmir filizi
konsentratı və xırdalanmış dəmir filizidir. Bundan başqa istehsal zamanı çınqıl və but daş
da (iri daş) əldə edilir. Hazırda müəssisənin illik istehsal gücü-900 min t. dəmir
konsentratı, 300 min t. çınqıldır. Böyük həcmli dəmir filizi ehtiyatlarının olması, eyni
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zamanda, dəmir filizi mədənlərinin bilavasitə yaxınlığında dəmir filizi konsentratı
istehsal edən müasir tələblərə cavab verən müəssisənin mövcudluğu və məhsulun birbaşa
dəmir yolu ilə daşınması şəraitinin olması respublikanın qara metallurgiya sənayesinin
iqtisadi səmərəli və rəqabət qabiliyyətli olması üçün əsas amillərdən biridir.
Polad istehsalının iqtisadi və ekoloji cəhətdən daha səmərəli həyata keçirilməsi
üçün istehsal edilən dəmir konsentratının tərkibində dəmirin miqdarının 68,0 %-ə və daha
yüksək səviyyəyə yüksəldilməsi məqsədəuyğundur. Bu isə domna sobasına ehtiyac
olmadan polad istehsalının təşkilinə şərait yaradacaqdır. Yeni yaradılan kompleksin əsas
texnoloji yeniliyi məhz bundan ibarətdir. Digər əsas məsələ isə Gəncə şəhəri yaxınlığında
filizdən birbaşa qeyd edilən texnologiya əsasında keyfiyyətli polad istehsal edə bilən
poladəritmə zavodunun yaradılmasından ibarətdir ki, bu iş də artıq başlanılmışdır.
Burada, həmçinin müxtəlif polad məmulatlarının istehsalı da nəzərdə tutulur.
Ümumiyyətlə, respublikada metallurgiya istehsalı üzrə fəaliyyət göstərən
müəssisələrin işinin səmərəli və davamlı olması üçün məhsulun keyfiyyətinin beynəlxalq
standartlar səviyyəsində təmin edilməsi, çeşidinin dəyişkən bazar tələbatına
uyğunlaşdırılması vacib məsələdir. Bu sahədə əsas strateji xətt daxili bazarın tələbatını
ödəməklə yanaşı, sahə üzrə idxalı minimuma endirmək və ixrac potensialını
nəzərəçarpacaq dərəcədə artırmaqdan ibarət olmalıdır.
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TERSİNE LOJİSTİK SÜRECİNDE ORTAYA ÇIKABİLECEK GİZLİ
(BELİRGİN OLMAYAN) MALİYETLER VE BU MALİYETLERİN
DÜŞÜRÜLMESİNDE İZLENEBİLECEK YAKLAŞIMLAR

Yrd. Doç. Dr. İncilay ERDURU
Prof. Dr. Ali DERAN

Özet: Bu çalışmanın amacı tersine lojistik sürecinde ortaya çıkan ve çoğu zaman işletmeler
tarafından göz ardı edilen veya hesaplanamayan emek yoğun faaliyetlere ilişkin gizli maliyetlerin önemini vurgulamak ve bu maliyetlerin düşürülmesinde izlenebilecek yaklaşımları
açıklamaktır. Çalışmanın amacı doğrultusunda öncelikle tersine lojistik süreci ve maliyet
ilişkisi açıklanmıştır. İkinci olarak ise tersine lojistik sürecinde işletmelerin katlanmak zorunda oldukları gizli işçilik maliyetleri, gri pazar maliyetleri, izlenebilirlik eksikliği, isabetli
tahmin yetersizliği, kredi mutabakatı, zayıf tepki süresi ve markanın olumsuz imajı gibi
gizli maliyetler açıklanmıştır. Son olarak ise gizli maliyetlerin düşürülmesinde izlenebilecek yaklaşımlar açıklanmış ve önerilerde bulunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Tersine Lojistik Faaliyetleri ve Maliyetleri, Gizli Maliyet, Maliyet
Azaltma.
The Hidden (Invisible) Costs That May Occur In Reverse Logistics Process And The
Approaches That Can Be Followed To Reducing These Costs
Abstract: The goal of this study is to emphasize the importance of the hidden costs that
often ignored or not calculated by the companies related to labor-intensive activities that
occur in the reverse logistics process, and explain the approaches that can be followed on
reducing these costs. Regarding the purpose of the study, the reverse logistics process and
cost relationship are explained primarily. Secondly, hidden costs are explained such as hidden labor costs, gray market costs, lack of traceability, inaccurate forecasting, credit reconciliation, poor response time and negative brand image that enterprises have to undergo in
the reverse logistics process. Finally, suggestions have been made by explaining the approaches that can be followed in reducing the hidden costs.
Keywords: Reverse Logistics Activities and Costs, Hidden (İnvisible) Costs, Cost Reduction.

Giriş
Uzun yıllar boyunca işletme yöneticileri ürettikleri ürünü en doğru zamanda ve en
doğru yerde bulundurmak amacıyla ileriye doğru lojistik faaliyetlere önem vermişlerdir.
Günümüzde de hala birçok yönetici gerek işin doğası, gerekse almış olduğu eğitim nedeniyle lojistik maliyet tasarruf sürecinde ağırlıklı olarak ileri doğru lojistik faaliyetlere
odaklanmaktadır. Bununla beraber birçok işletme yöneticisi artan tüketici bilinci, yasal
düzenlemeler, ekonomik nedenler ve sosyal sorumluluk bilinci gibi farklı nedenlerle muhatap olmak zorunda kaldığı tersine lojistik faaliyetlerine odaklanmanın da en az ileri
lojistik sürecine odaklanmak kadar maliyet tasarrufu sağlayabileceklerinin farkına varmıştır. Bu durum işletmelerin gerek tedarik zinciri içinde, gerekse tedarik zinciri dışında


Bu çalışma, “Tersine Lojistik Kanal ve İşlem Maliyetlerinin Faaliyet Tabanlı Maliyetleme Yöntemine Göre Hesaplanması ve Bir Uygulama” adlı doktora tezinden üretilmiştir. Tez çalışması
SOB2013/04-DOKTEP no’lu proje kapsamında Ömer Halisdemir Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü tarafından desteklenmiştir.
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herhangi bir nedenle kullanılamaz hale gelmiş olan kendi ürettiği ürünleri toplamaya, kullanılabilecek olanları elden geçirip tekrar piyasaya sürmeye, kullanılamayacak olanları
ise bertaraf etmeye yöneltmiştir.
Tersine lojistik sürecinde ortaya çıkan faaliyetler ile ileri lojistik faaliyet sürecinde
ortaya çıkan bazı faaliyetler benzerlik gösterse de, tersine lojistik süreçte ortaya çıkan
birçok faaliyetin çok farklı ve karmaşık bir yapıya sahip olduğu bilinmektedir. Tersine
lojistik süreçte ortaya çıkan bazı faaliyete ilişkin maliyetin kolaylıkla hesaplanması ve
sorumlusunu tespit edilerek kontrol altına alınması mümkün iken, bu süreçte ortaya çıkan
bazı faaliyetlere ilişkin maliyetin hesaplanması, sorumlusunun tespit edilmesi ve dolayısıyla kontrol altına alınması çok zordur. Tersine lojistik süreçte hesaplanması zor olan bu
maliyetlere gizli (belirgin olmayan) maliyetler denilmektedir.
Bu çalışmanın amacı tersine lojistik sürecinde ortaya çıkan ve çoğu zaman işletmeler tarafından göz ardı edilen veya hesaplanamayan emek yoğun faaliyetlere ilişkin
gizli maliyetlerin önemini vurgulamak ve bu maliyetlerin düşürülmesinde izlenebilecek
yaklaşımları açıklamaktır. Çalışmada öncelikle işletmelerde tersine lojistik süreci ve maliyetleri açıklanmıştır. Daha sonra ise tersine lojistik süreçte ortaya çıkan gizli maliyetler
ayrıntılı bir şekilde ortaya konulmuştur. Son olarak ise gizli maliyetlerin düşürülmesinde
izlenebilecek yaklaşımlar açıklanarak önerilerde bulunulmuştur.
1. İşletmelerde Tersine Lojistik Süreci ve Maliyetleri
Tersine lojistik, kavram olarak ilk kez 1981 yılında Lambert ve Stock tarafından
kullanılmıştır. Lambert ve Stock tersine lojistiği, tek yöndeki ürün gönderiminin (ileri
lojistik) önemi sebebi ile “tek yönlü bir yolda yanlış yönde gitmek” olarak tanımlamıştır.
Tersine lojistik kavramı 1980’ler boyunca üreticiden müşteriye doğru ürün hareketi olarak kabul edilen ileri lojistiğin tam tersi olarak bir başka ifadeyle tüketiciden üreticiye
doğru ürün hareketi olarak görülmüştür (Rogers ve Tibben-Lambke, 2001: 129). 1990’lı
yıllarda ise tersine lojistiğin sadece tüketiciden üreticiye ürün hareketi olmadığı anlaşılmış ve tersine lojistik Rogers ve Tibben- Lambke tarafından şöyle tanımlanmıştır: “ürün
değerinin korunması veya uygun şekilde yok edilmesinin sağlanması için hammaddelerin,
süreç içi stokların (yarı mamul), nihai ürünlerin (mamul) ve ilgili bilgilerin tüketim noktasından orijin (çıkış veya üretim) noktasına doğru olan akışının, etkili ve maliyet açısından etkin olacak bir şekilde planlanması, uygulanması ve kontrolü” olarak tanımlamıştır
(Verstrepen vd., 2007: 304).
İşletmeler yukarıda yer alan tanımdan da anlaşıldığı gibi kullanılmış/kullanılmamış, hasarlı, istenmeyen, tarihi geçmiş ürün ve ambalajlarını son kullanıcılardan ya da
yeniden satanlardan toplayarak (Rogers ve Tibben-Lembke, 1998: 9), geri kazanım veya
bertaraf etmek amacıyla bir dizi faaliyetleri yerine getirmektedirler. Tersine lojistik faaliyetleri olarak ifade edilen bu faaliyetleri, toplama, kontrol etme ve ayrıştırma, geri kazanım (yeniden kullanım, tamir, yenileme, yeniden üretim, ürün yamyamlaştırma, geri
dönüşüm), yeniden dağıtım ve bertaraf etme olarak sınıflandırmak mümkündür (Srivastava, 2008: 538). Bu faaliyetlerin işletmelerde gerçekleştirilme aşamaları aşağıda Şekil
1’deki Tersine Lojistik Süreç Akış şemasında gösterilmiştir.
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Şekil 1. Tersine lojistik süreç akış şeması (Butler, 2004: 14)

Şekil 1 incelendiğinde işletmeler tersine lojistik sürecine, tüketicilerden, bayilerden, toptancılardan ve perakendecilerden kullanılmış ürünleri toplayarak başlamaktadır.
Toplanan bu ürünler geri alma noktasına getirilir, kontrol edilir, kaliteleri belirlenir ve
ürünlerin göreceği işleme göre sınıflandırılır. Eğer geri dönen ürünün kalitesi, yeni ürün
kalitesine yakınsa ürün pazara yeniden kullanım, yeniden satış ve yeniden dağıtım için
hemen gönderilir. Ürün kalitesi, yeni ürün kalitesine yakın değilse talebe bağlı olarak
yeniden işlenebilir. Yeniden işleme ürün düzeyinde (tamir), modül düzeyinde (yeniden
cilalama), bileşik düzeyinde (yeniden üretim), seçilmiş parça düzeyinde (yeniden düzeltme), malzeme düzeyinde (geri dönüşüm) ve enerji düzeyinde (yakma) gibi şekillerde
gerçekleştirilebilir. Bu geri kazanım süreçlerinin her birinin uygulanması işletmeler ve
çevre için uygun değilse, ürünler bertaraf edilir (Köse, 2009: 25). İşletmeler Şekil 1’de
gösterilen tersine lojistik sürecinde yer alan ürünleri, ürün ömrünün hangi aşamasında
nasıl değerlendireceği veya yok edeceği konusunda karar verirken birçok faktörü göz
önünde bulundurmalıdır. Ürünün yaşı, bileşimindeki maddelerin oranı ve cinsi, mevcut
geri dönüşüm teknolojisi, ürünün parçalarına ayrılabilme düzeyi, yeniden üretim sürecinin kalite düzeyini yakalayabilme yeteneği, gerekli kalite kontrol testlerinin yeterliliği,
geri dönüşüm yapılmış veya yeniden üretilmiş ürüne olan talep, maliyet ve ürünün çevreye olan etkisi arasındaki ödünleşim, uygun yok etme koşullarının sağlanması gibi faktörler tersine lojistik sürecinde gerçekleştirilecek faaliyetleri etkilemektedir (Nakıboğlu,
2007: 191).
İşletmeler tedarik zinciri sonunda yer alan ürünleri ve ambalajları geri kazanmak
veya bertaraf etmek amacıyla gerçekleştirdiği tersine lojistik faaliyetleri sırasında belirli
maliyetlere katlanmaktadır. Tersine lojistik maliyetleri olarak ifade edilen bu maliyetler;
toplama maliyeti, kontrol etme ve ayrıştırma maliyeti, geri kazanım maliyeti (tamir etme
maliyeti, yenileme maliyeti, yeniden üretim maliyeti, ürün yamyamlaştırma maliyeti ve
geri dönüşüm maliyeti), yeniden dağıtım maliyeti ve bertaraf etme maliyeti gibi kalemlerden oluşmaktadır.
Yukarıda belirtilen maliyetler, işletmelerin tersine lojistik faaliyetleri sırasında
katlanmak zorunda oldukları maliyetlerdir. İşletmeler söz konusu faaliyetlerin gerçekleş-
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tirilmesi sırasında teknolojik araç gereçleri eksik kullanmaları durumunda bazı ek maliyetlere katlanmak zorunda kalmaktadırlar. Tersine lojistik süreçte ortaya çıkan bu ek maliyetler, literatürde “gizli maliyetler” olarak ifade edilmekte olup bu maliyetlere aşağıda
yer verilmiştir.
2. Tersine Lojistik Süreçte Ortaya Çıkan Gizli Maliyetler
İşletmelerin, paralelinde ise ülkelerin gelirlerini önemli ölçüde etkileyen tersine
lojistik faaliyetlerinin başarılı bir şekilde uygulanabilmesi, bu süreçte bilginin ve teknolojinin etkin bir şekilde kullanılabilmesi ile mümkündür. Günümüzde işletmeler, tersine
lojistik kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlerin yönetimi ile ilgili bilgilere ve kullanılan
teknolojilere yeterince önem vermemektedirler. Tersine lojistikte bilgi ve teknoloji kullanımı eksikliği, işletmelere geri dönen ürünlerin sınırlı oranda değer kazanımını ve değer
kazanım faaliyetlerinin yavaş bir şekilde gerçekleştirilmesini beraberinde getirmekte olup
bu durum işletmelerin tedarik zincirlerinde görünmez değer kaybına neden olmaktadır.
İşletmelerin tedarik zincirlerinde değer kaybına neden olan bu görünmez maliyetler, literatürde “gizli maliyetler” olarak ifade edilmektedir (Badenhorst, 2013: 3-4). Tersine lojistikte etkinliği ve verimliliği önemli ölçüde etkileyen bu gizli maliyetleri Şekil 2’deki
gibi göstermek mümkündür.

Şekil 2. Tersine lojistikte gizli maliyetler (Norman ve Sumner, 2015)

Şekil 2’de gösterilen gizli maliyetleri aşağıda belirtilen başlıklar altında incelemek
mümkündür (Norman ve Sumner, 2015):
i.
Gizli işçilik maliyetleri: İşletmeler tedarik zincirlerine geri dönen ürünlerin
geri kazanım süreçlerinde, bilgi ve otomasyon sistemlerinden sınırlı ölçüde yararlanıyorlarsa ya da hiç yararlanmıyorlarsa istihdam ettikleri çalışanlarla ilgili bir takım gizli işçilik
maliyetlerine katlanmak zorunda kalmaktadırlar. İşletmelerin gerçekleştirdiği aşağıda belirtilen faaliyetlerden kaynaklanan maliyetler, gizli işçilik maliyetleri olarak kabul edilmektedir.
 İşletmelerin müşteri ilişkileri kapsamında gerçekleştirdikleri ürün geri dönüş politikalarının, iade edilen ürünlerin niteliklerinin, müşteriler ile yapılan kredili alışverişlerde kredi sürelerinin tespiti ve garanti başvurularının değerlendirilmesi faaliyetlerinden
kaynaklanan işçilik maliyetleri,
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 İşletmelerin müşteri hizmetleri kapsamında gerçekleştirdikleri garanti politikalarını ve hizmet sözleşmelerini uygulama, kredi kurallarını belirleme, geri dönen ürünlerin yenileri ile değiştirilmesi halinde iade edilen ürünü işaretleyerek belirtme ve özel ihtiyaçları belirleme faaliyetlerinden kaynaklanan işçilik maliyetleri,
 İşletmelere geri dönen ürünlerin garanti kapsamında olmaması durumunda gerçekleştirilen faaliyetlerden kaynaklanan işçilik maliyetleri,
 İşletmelerin satış temsilcilerinin geri dönen ürünlerle daha fazla ilgilenmesi nedeniyle yeni satışlara zaman ayıramamasından kaynaklanan işçilik maliyetleri,
 İşletmelerin tedarik zincirlerine geri dönen ürünlerin taşınması sırasında nakliyecilerin kontrolü, tek seferlik yüklemelerin durumu, hareket halindeyken meydana gelen
hasarlar, geri dönen ürünlerin izlenmesi, maliyet etkin toplama ve dolaşma güzergahının
tespiti gibi konularda belirli bir prosedürün olmamasından kaynaklanan işçilik maliyetleri,
 İşletmelerin geri dönen ürünleri değerlendirme ve geri kazanım programlarını
belirleme süresinin uzunluğu nedeniyle uzun dönem depolamadan kaynaklanan işçilik
maliyetleri,
 İşletmelerin iade edilen ürünleri geri kazanmak için gerçekleştirdiği tamir, yenileme, yeniden üretim ve geri dönüşüm gibi faaliyetlerin yeterli bilgi sahibi olmayan çalışanlar tarafından gerçekleştirilmesinden kaynaklanan işçilik maliyetleri.
ii.
Gri pazar maliyetleri: İşletmelerin gri pazarlardan1 tedarik ettikleri ürünlere ilişkin tüketiciler tarafından yapılan iadeler, hem risk taşımakta hem de önemli ölçüde maliyetli olmaktadır. Bu ürünlerin garanti kapsamında olmaması ve orijinal ürünlerden ayrılması işlemlerinin emek yoğun bir şekilde gerçekleştirilmesi nedeniyle işletmelerin katlanmak durumunda olduğu maliyet, tersine lojistik kapsamında ortaya çıkan
bir başka gizli maliyeti meydana getirmektedir.
iii.
İzlenebilirlik eksikliğine ilişkin maliyetler: İşletmelerin tüketicilerden geri
dönen ürünlerle ilgili gerçekleştirdiği işlemler ve ürünlerin en kısa zamanda ne zaman
tamir edilip tüketicilere geri gönderileceği ile ilgili yazılı talimatların olmaması, işletmeler ile tüketiciler arasındaki iletişimin zayıflamasına ve işletmenin ilave iletişim maliyetlerine katlanmasına neden olmaktadır.
iv.
İsabetli tahmin yetersizliğine ilişkin maliyetler: İşletmelerin tersine lojistik kapsamında tüketicilerden geri dönecek ürünlerle ilgili verileri doğru bir şekilde tahmin edememeleri, gereğinden fazla çalışan istihdam edilmesi, çalışanların fazla saatler
çalıştırılması ve fazla mesai ödemelerinde artış gibi birtakım maliyetlere katlanmalarını
beraberinde getirmektedir.
v.
Kredi mutabakatına ilişkin maliyetler: İşletmelerin vadeli sattıkları mallardan geri dönen ürünlerle ilgili müşteriler ile yapılan kredi mutabakatlarının emek yoğun bir şekilde gerçekleştirilmesi, iade talepleri kabul edilen ürünlerin değerlerinin tespit
edilememesi ve faturaları ile eşleştirilememesi gibi problemlere neden olabilir. İşletmeler
bu işlemlerin gerçekleştirilmesi sırasında kredi mutabakatı ile ilgili maliyetlere katlanmak
zorunda kalmaktadır.
vi.
Zayıf tepki süresi ve markanın olumsuz imajına ilişkin maliyetler: İşletmelerin tüketicilerden geri dönen ürünlere ilişkin iade taleplerini otomasyon sistemini
kullanmaksızın emek yoğun bir şekilde işlemesi, iade taleplerinin onaylanmasının ya da

Gri pazar, resmi ithalatçıların bilgisi dışında ürünün, bireysel olarak herhangi bir ülkeden ithal
edilerek satılmasıdır.
1
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reddedilmesinin gecikmesine yol açmaktadır. Bu durum işletmelerin müşterileri ile arasındaki iletişimin zayıflamasına, satışlarının azalmasına ve işletmelerin daha fazla iletişim maliyetine katlanmasına sebep olmaktadır.
3.
Gizli Maliyetlerin Düşürülmesinde İzlenebilecek Yaklaşımlar
İşletmeler tedarik zincirlerine geri dönen ürünlerle ilgili gerçekleştirdiği tersine
lojistik faaliyetleri sırasında gizli ve açık olmak üzere birtakım maliyetlere katlanmak
zorunda kalmaktadırlar. Bu maliyetlerin düşürülmesi için işletmeler tarafından yapılması
gereken faaliyetlerden ilki, tersine lojistik süreçlerine bilgi teknolojilerini entegre etmektir. İşletmeler satışını gerçekleştirdiği ürünlerle ilgili geri dönüşlerin tahmini, takibi, rotaların belirlenmesi, ürün toplama süreçlerinin izlenerek geri kazanım faaliyetlerinin
planlanması sırasında bilgi teknolojilerini kullanarak söz konusu maliyetleri düşürebilmektedirler (Karaçay, 2005: 330).
Tersine lojistik faaliyetlerinin etkin bir şekilde gerçekleştirilebilmesi ve maliyetlerin düşürülmesinde kullanılan bilgi teknolojilerinden biri web tabanlı Malzeme İade
Yetkilendirme (Return Merchandise Authorization-RMA)2 sistemleridir. İşletmeler kullandıkları web tabanlı RMA sistemini, ERP sistemlerine doğrudan entegre ederek, geri
dönen ürünlerle ilgili verilere doğrudan ulaşabilmektedirler (Norman ve Sumner, agis,
2015). Ürünlerini işletmelere gönderen tüketiciler de, RMA prosedürüne işletmelerin web
sayfalarından ulaşarak hem gönderdikleri ürünler üzerindeki haklarını inceleyebilmekte
hem de ürünlerine atanan RMA numaraları ile ürünlerinin durumunu takip edebilmektedirler (Emtcontrol, 2014).
İşletmelerin tersine lojistik maliyetlerini düşürmede kullandıkları bir diğer sistem
ise Kurumsal İade Yönetimi (Enterprise Returns Management- ERM) sistemidir. ERM,
iade ürünlerin siparişlerinin sisteme kolay bir şekilde işlenmesi, hataları azaltması (Li vd.,
2012: 1193) ve maliyetlerin düşürülerek yüksek kar marjlarının sağlanmasında kullanılan
etkin ve yeni bir sistemdir (Norman ve Sumner, 2015). Bu bilgi sistemlerinin yanı sıra
tersine lojistik maliyetleri, işletmelerin uyguladıkları maliyet sistemlerinin geliştirilmesi
ile de düşürülebilmektedir. Örneğin işletmeler, toplam kalite yönetimi çerçevesinde önleme, değerlendirme ve başarısızlık maliyetlerinin toplamı olarak ifade edilen kalite maliyetlerinin düşürülmesini sağlayarak tersine lojistik maliyetlerini azaltabilmektedirler
(Fassoula, 2007: 631).
İşletmeler satışını gerçekleştirdiği ürünlerle ilgili geri dönüşleri azaltmaya yönelik
stratejiler geliştirerek, ürün dönüşlerinin miktarını ve zamanını tahmin ederek ve planlayarak, geri dönen ürünlerin varlık değerini maksimum kılacak uygulamalar geliştirerek
ve ürünlerin yaşam döngüsünü etkin bir şekilde yöneterek tersine lojistik maliyetlerini
azaltabilirler (Stoltz, 2015). Bu yöntemlerin yanı sıra tersine lojistik faaliyetlerini kendi
bünyelerinde gerçekleştiren işletmeler, bu faaliyetlerden kaynaklanan maliyetleri azaltmak için söz konusu faaliyetlerini, alanında uzmanlaşmış tersine lojistik işletmelerine
devredebilirler.
Sonuç
Süründürülebilir bir ekonomik büyüme ve temiz bir çevre için işletmelerin üretim
sürecinde saf hammadde kullanmaktan çok, geri dönüşümlü malzemeler kullanmaları gerekmektedir. Zira Dünyadaki ekonomik ve yaşamsal kaynakların sınırlı ve aşırı kullanımları çevreye çok ciddi zararlar vermektedir. Bu kapsamda günümüzde birçok gelişmiş
ülkede ekonomik, yasal ve sosyal sorumluluk bilinci gibi farklı nedenlerle işletmeler gerek tedarik zinciri içinde, gerekse tedarik zinciri dışında nihai tüketicide olan herhangi bir
RMA, bir ürünün garanti süresi içerisinde işletmeye geri gönderilip yerine ücret iadesi yapılması,
yeni ürün verilmesi veya tamir işleminin gerçekleştirilmesidir.
2
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nedenle belirli fonksiyonlarını yitirmiş, demode olmuş veya tamamen kullanılamayacak
durumda olan kendi ürünlerini geri almak zorunda kalmaktadır. Herhangi bir nedenle işletmeye geri gelen ve herhangi bir şekilde geri kazanıma tabi tutulan veya bertaraf edilen
ürünlerin geçirdiği süreç tersine lojistik süreç olarak ifade edilmektedir. Bu süreçte ortaya
çıkan bazı maliyetler açık (belirgin) maliyetler iken, bazıları da gizli işçilik maliyetleri,
gri pazar maliyetleri, izlenebilirlik eksikliğine ilişkin maliyetler, isabetli tahmin yetersizliğine ilişkin maliyetler, kredi mutabakatına ilişkin maliyetler, zayıf tepki süresi ve markanın olumsuz imajına ilişkin maliyetler gibi gizli (belirgin olmayan) maliyetlerdir. Bu
maliyetler gizli oldukları için sorumlularının belirlenip, kontrol edilmeleri de çok zordur.
Ancak tersine lojistik sürecinin kötü yönetilmesi sonucunda işletmelerin bu maliyetlerden
kaçınmaları mümkün değildir. Bu maliyetler tüm işletme organizasyonu ile ilgilidir, bir
başka ifade ile tüm organizasyona yayılmıştır ve gerekli önlemler alınmaz ise işletmelerde çok dramatik sonuçlara da yol açabilmektedir.
Dünyada ve Türkiye’deki birçok büyük işletme tersine lojistik sürecinde ortaya
çıkan gizli maliyetlerin işletme karlılığı üzerindeki olumsuz etkisinin farkına varmış durumdadır. Bu maliyetlerin düşürülmesi için işletmeler tarafından aşağıdaki tedbirlerin
alınmasında fayda vardır;
i- Tersine lojistik süreçlerine bilgi teknolojilerini entegre etmek,
ii- Web Tabanlı Malzeme İade Yetkilendirme sistemini kurmak ve kullanmak,
iii- Kurumsal İade Yönetim sistemini kurmak ve kullanmak,
iv- Satışı gerçekleşen ürünlerle ilgili geri dönüşleri azaltmaya yönelik stratejiler
geliştirmek,
v- Diğer işletmelerle ortak tersine lojistik programları geliştirmek ve
vi- Tersine lojistik süreçlerinde dış kaynak kullanımından yararlanmak.
Özet olarak işletmelerin bilgi teknolojilerinin kullanımı yoluyla etkili bir tersine
lojistik yönetim sistemi kurarak açık ve gizli tersine lojistik maliyetlerini düşürmek suretiyle, hem işletme karlılığını hem de piyasa değerini artırması mümkündür.
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İŞLEVİNİ KAYBETMİŞ HAMAMLARIN YENİ İŞLEVLERİ İLE TURİZME
KAZANDIRILMASI; KÜTAHYA ÖRNEĞİ
Doç. Dr. Hicran Hanım HALAÇ
İpek DEMİR
Özet: Kütahya konumu itibariyle tarih boyunca bir çok medeniyete ev sahipliği yapmış
bir kenttir. Geçmişten günümüze Kütahya kentinde zengin bir kültürel birikim oluşmuştur. Yapılan araştırma ve çalışmalarla kentin turizm potansiyeli değerlendirilmiş ve bünyesinde barındırdığı tarihi ve doğal özellikler heyecan verici bulunmuştur. Geçmişten gelen izlerin geleceğe korunarak aktarılması, aktarılırken kimi zaman yapı devamlılığı için
verilen yeni işlevlendirmeler turizm açısından oldukça önemlidir. Gelişen ve değişen zamanın bir etkisi olarak, belge niteliği taşıyan yapıların maruz kaldığı olumsuz durumlar
yapının kullanım niteliğini değiştirmektedir. Yapı ömrünün uzatılması ve belge niteliğini
bozulmadan devam ettirebilmesi için kimi zaman bu yapılara yeni işlevler verilmektedir.
Bu çalışmada anıtsal yapılardan tarihi hamamların yeniden işlevlendirilmesi konusunda
Kütahya kentinde bulunan hamamlar incelenmiş ve yeniden işlevlendirmenin turizme etkisi bağlamında Küçük Hamam değerlendirmeye alınmıştır.
Anahtar Kelimeler: Kütahya, yeniden işlevlendirme, turizm, hamam.
Providing Tourism with the New Functions of the Old Baths Which Had Lost Their Functions; Kütahya Sample
Abstract: Kütahya is a city that has hosted many civilizations throughout history. From
past till now, a rich cultural accumulation was formed in Kütahya. The city has been evaluated with tourism potential through researches and studies; the historical and natural features of Kutahya are found exciting. While preserving the traces from the past and transferring to the future, new functions of structural continuity are sometimes very important
in terms of tourism. As an effect of developing and changing time, structures which are
subjected to adverse situations, change the usage of the construction. In order to extend
the life of the building and to maintain the quality of the document without deterioration,
there are some new functions are provided to the building. In this research, baths in
Kütahya were investigated for the re-functioning of historical baths from monumental
structures and Küçük Hamam was taken into consideration in the context of the tourism
effect of re-functioning.
Keywords: Kütahya, re-activation, tourism, Turkish bath.

Giriş
Kütahya bölgesinde 15.-16. Yüzyıllara ait geleneksel hamamlar yer almaktadır.
Dönemin değişen yapısına bağlı olarak yapı işlevlerinde değişmeler meydana gelmektedir. Sürdürülebilir mimarlık adına yapıların yeniden kullanılabilir olması önemlidir. Bu
bağlamda yapıya verilen yeni işlevler yapının tekrar tekrar kullanılmasına olanak sağlamalıdır.
Bu amaçlar doğrultusunda yapılan restorasyon çalışmalarının ve yeni işlevlerin
temel kurallar, mimari değişim ve bölge turizmine etkisi açısından değerlendirilmesi
amaçlanmıştır.
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Çalışma; Kütahya merkezde yer alan tarihi Küçük Hamam’ın edinmiş olduğu
yeni işlevinin ve bu işlevin getirdikleri ile yapının yeni kimliğine adaptasyonu üzerine
bir değerlendirmeyi içermektedir.
Çalışma kapsamında, kişisel gözlemler, literatür taraması, alan çalışması, fotoğrafla belgeleme, işletmeci ve çalışanlar ile yapılan görüşmeler, geçmiş tarihlerde yapı ile
ilgili yapılan çalışmaların değerlendirilmesi şeklinde bir yöntem izlenmiştir.
Çalışma konusunun seçilme nedeni; işlevini günümüz şartlarında giderek yitirmekte olan hamam yapılarının yeni işlevler verilerek turizme katılması ve verilen yeni
işlevlerin yapının kimliğine olumlu olumsuz neler kattığını tespit etmek ve bölgede
bulunan kurtarılmayı bekleyen diğer tarihi hamamlara doğru temaslarla yardımcı olabilme gerekliliğidir.
1.
Turizm ve Kültürel Miras
Dünya genelinde turizm anlayışı değişerek ilgi alanları; doğa ile bütünleşme,
geçmiş kültürün izlerini yerinde görme, kültürel temaslar, yaşam tarzı, inanç sistemleri,
el sanatları alış-veriş ortamları, eğlence biçimleri olarak değişmiştir. (Emekli, 2003)
Turizmde kültürel miras kavramı, sadece kırsal alanları, doğal, tarihi binalar, sanat eserleri değil, aynı zamanda bunların turizm ürünleri olarak değerlendirilmesi anlamına gelmektedir. Bu değerlerin turistik çekicilikler olarak pazarlanması turizm açısından artık etken olarak düşünülmektedir (Herbert, 1995: 10-11)
2.
Kütahya Bölgesinde Turizm
Kütahya konumu itibariyle friglerle başlayıp birçok medeniyetin etkisiyle şekillenmiş bir kenttir. Germiyanoğullarına başkentlik yapması ve Osmanlı döneminde de
önemini koruması Kütahya’nın tarihi geçmişini güçlendirmektedir. Bölgede yapılan
kazı çalışmalarınında destekleyeceği üzere bölge kültürel miras anlamında oldukça
zengin bir kenttir. Farklı dönemlerde oluşan bu miras bölgenin tarihsel gelişimini gözler
önüne sermektedir (Halaç, 2012: 205-221).
Tarihi değerlerinin yanı sıra kendine özgü doğal ve kültürel çekiciliklere sahip
bir yer olmasından turizm açısından önemli bir cazibe merkezi olma potansiyeline sahiptir.
Geleneksel mimari özelliklerini koruyan yerlerin otantik bir şekilde turizme kazandırılması, önemli bir çekim gücü oluşturmaktadır. Kültürel miraslarını turistik açıdan
düzenleyen ülkelerin başında Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya gelmektedir (Emekli,
2003).
Kütahya’da yaşamış olan medeniyetlerin izleri çok rahat gözlenebilmektedir.
Çok sayıda askeri, dini, sivil mimarlık örneği yapılar, doğal, kentsel ve arkeolojik sit
alanlarına sahip olan Kütahya’da turizm bilinci yakın zamanda oluşmaya başlamıştır.
Bu bağlamda Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Kütahya Belediyesi gibi kurumların
kültürel mirası turizm amaçlı kullanılabilmesi üzerine çalışmaları başlamıştır.
Günümüze ulaşan bu tarihi mirasın gelecek kuşaklara aktarılması ve tanıtılmasında turizm hareketlerinin önemi oldukça fazladır. Bölge kimliğini oluşturan bu yapıların bir kısmı günümüzde işlevlerini yitirmiştir. Yapıların devamlılığını sağlayabilmesi
adına süreçlerine yeni işlevlerle devam etmeleri gündeme gelmektedir. Bu bağlamda
turizm faaliyetleri ile bölgeye gelenlerin ve yer yer kentlinin kullanabileceği işlevler
(müze, restoran, otel, çarşı vb.) söz konusu olmaktadır.
3.
Anıtsal Yapılarda Yeni İşlev
Mayıs-1964 tarihli Venedik Tüzüğünde yer alan “Madde 5- Kültür varlığının
korunması, her zaman onları herhangi bir yararlı toplumsal amaç için kullanmakla
kolaylaştırılabilir. Bunun için bu tür bir kullanma arzu edilir, fakat bu nedenle yapının
planı, yada bezemeleri değiştirilmemelidir. Ancak bu sınırlar içinde yeni işlevin gerek-
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tirdiği değişiklikler tasarlanabilir ve buna izin verilebilir.” maddesi ile kültür varlığının
yeniden işlevlendirilmesiyle ilgili durum belirtilmiştir.
Yapılarda, zamanla değişen yaşam standartları ile birlikte değişim geçirmektedir. Günümüz şartlarında kullanılamayan yapı işlevleri, yapının tarihi belge ve öğretici
olmasından dolayı yaşamını devam ettirebilmesi adına yeni işlevler almaktadır.
Hamamlarda Yeni İşlev
Yapıların ömrü işlevlerinin ömründen çok daha fazladır. Geçmişte var olan işlevler günümüzde yitirildiği gibi günümüzde mevcut olanlarda gelecek süreçte yok olmakla yüz yüze kalabilirler. Yapıya ait işlevin tamamen değiştirilmesi ya da işlevin geliştirilmesi gerekebilir. Ekonomik, çevresel, tarihsel ve kültürel nedenler ile yapılara yeni
işlevler yüklenmektedir.
Yıkanma eylemlerinin gerçekleştiği yapılar olmasından dolayı yeniden işlevlendirilmesi en zor kültür varlıklarından biride hamamlardır. Bu bağlamda ıslak mekanları
ve özgün ögeleri olan bu yapılara, sahip oldukları kimliklerini bozmadan yeni işlevler
verebilmek oldukça zordur.
Günümüzde yıkanma mekanları konut yapılarının içine girmesiyle çarşı hamamları işlevini giderek yitirmeye başlamıştır. Hamam yapıları kentin önemli noktalarında
yer almasıyla özgün işlevini yitirsede bulundukları konum açısından önemli potansiyeller içermektedir. Ülkemizde bulunan tarihi hamam yapılarına baktığımızda müze, kültür
merkezi, restoran gibi işlevlerde kullanıldığını görmekteyiz.
4.
Kütahya Merkezdeki Tarihi Hamamlar
Kütahya merkezde günümüze ulaşabilmiş dokuz adet tarihi hamam yapısı bulunmaktadır. Bunlardan Lala Hüseyin Paşa Hamam, Saray Hamamı, Gavur (Yeni Mahalle Rum) Hamamı terkedilmiş mekruh haldedirler, Eğdemir Hamamı ve Balıklı Rüstem Paşa Hamamı günümüzde de işlevini sürdürmektedir, Germiyanoğlu Hamamının
günümüze kalıntıları ulaşmış olup; kazı ve temizlik çalışmaları devam etmektedir, restorasyon sonrası Şengül Hamamı müze işlevini alarak, Küçük Hamam restoran işlevini
alarak yeni işlevleriyle devam etmektedirler, Kemer Hamamı ise restorasyonu tamamlanmış olup ne amaçla kullanılacağına karar verilemediği için boş bir şekilde kararının
verilmesini beklemektedir. Ayrıca Kazasker Hamamı 1930 yıllarında yıkılarak günümüze ulaşamamıştır. (Saraç, 2012) (bkz. Tablo1)
Hamam İsimleri
Lala Hüseyin Paşa Hamamı
Saray Hamamı
Gavur (Yeni Mahalle Rum)
Hamamı
Eğdemir Hamamı
Balıklı Rüstem Paşa Hamamı
Germiyanoğlu Hamamı
Şengül Hamamı
Küçük Hamam

Hamam Olarak
Kullanılan

İşlev Durumu
Yeni İşlevle
Kullanılan

Kullanılmayan
Harabe
Harabe
Harabe

Aktif
Aktif
Kazı Aşamasında
Jeoloji Müzesi
Restoran

Hamam İşlevini
Yitirmiş (Yeni işlev
belirlenecek)
Kazasker Hamamı
Günümüze Ulaşamamıştır
Tablo 1. Kütahya Merkezde Yer Alan Hamam Yapılarının Günümüzdeki Durumu
Kemer Hamamı

Kütahya’da çalışabilen çok az sayıda hamam kalmıştır. Diğer hamamlar ya harabe durumunda ya da işlevi dışında kullanılmıştır. Bunlar, Şengül Hamamı ve Küçük
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Hamamdır. Kemer Hamamı ise özgün işlevini yitirmiş olup yeni işlevini almayı beklemektedir.
Şengül Hamamı, 2007 yılında yapılan restorasyon çalışması ile Yer altı Kaynakları - Jeoloji müzesi olarak kullanılmaya başlanmıştır. Küçük Hamam, 1968 yılında
yapılan onarımla çarşı haline dönüştürülmüş, 1980 de ise tekrar hamam haline çevrilmiştir. 2000li yıllarda yapılan restorasyon çalışması ile günümüzdeki restorana çevrilmiştir. (Saraç, 2012)
5.
Kütahya Hamamlarının Yeniden İşlevlendirilmesinin Değerlendirilmesi
Medeniyetlerin kültürü ve kültürel varlıkları çok değerlidir. Bu değerler korunduğunda ve iyi yönetildiğinde sürdürülebilir nitelik kazanmaktadır. Bu bağlamda tarihi
yapıların korunması ve kullanım şekli önem taşımaktadır. Günümüzde işlevini yitiren
tarihi yapıların korunmasında yeni işlev verilmesi önemli bir koruma yöntemi haline
gelmiştir.
Bölge turizminde önemli yer tutan tarihi yapılar ve onların yeniden işlevlendirilmesinde makale kapsamında Kütahya il merkezinde Cumhuriyet Caddesi ile Hükümet Caddesinin kesiştiği yerde, Karagöz Paşa Camisi’nin karşısında kentin mevcut
ticaret dokusunun içinde yer alan Küçük Hamam incelenmiştir (Şekil 1).

Şekil 1. Küçük Hamamın Konumu (Google Earth)

Hamamın XV. Yüzyılın ilk çeyreğinde mevcut olduğu düşünülmektedir. XV.
Yüzyılın başında erkek hamamı olarak yapılan yapı yüzyılın sonlarına doğru kadınlar
hamamının eklenmesiyle çifte hamam halini almıştır. Yapıldığı dönemden XX. Yüzyılın sonlarına kadar hamam olarak işlevini sürdüren yapı 1968’de geçirdiği onarım ile
çarşı olarak kullanılmaya başlanmıştır. 1980’de geçirdiği sonraki onarım ile tekrar özgün işlevine döndürülmüştür. 2000’li yıllarda yapılan restorasyon çalışması ile restoran
işlevini almıştır.
Yapı konum itibariyle yoğun ticaret aksı içerisinde olması, kentin yayalaştırılmış
sevgiyolu (Cumhuriyet Caddesinin) üzerinde yer almasından ötürü bu yaya hareketinden beslenen neredeyse tek tescilli yapıdır. Gelen ziyaretçilerin ve yerli halkın kullanım
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güzergahında olmasından dolayı önem arz etmektedir. Bu bağlamda verilen işlev kültürel miras tanıtımında önemli olmaktadır.
Hamam yapısı dikdörtgen plan şemasına sahiptir. Giriş cephesi olan kuzey cephesi kesme taştandır. Hamam yapılarında nadir görülen bir giriş kapısına sahiptir. Şekil
2 de görüldüğü gibi giriş kapısı cephenin ortasında yer alır. Kapı silmeli bir çerçeve ile
çevrelenmiştir. Üzerinde palmet ve yarım palmet biçimli taç kısmı bulunmaktadır.
Yapının diğer cepheleri moloz taş örgü şeklindedir. Yapının çatı sınırında bir sıra ince
kesme taş profil dönmektedir. Batı cephesinde yer alan çörten iptal edilmiştir.

Şekil 2. Yapı Cepheleri (Eski hali Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü Arşivinden)
Yeniden işlev sonucu yapıda oluşan değişim/dönüşümler;

Erkekler Kısmı Soğukluğu (Yemek Salonu)
Kapıdan direk ilk dönemde yapılan erkeklik bölümünün soğukluk kısmına girilmektedir. 3 basamaklı bir kot farkı mevcuttur. Soğukluk kısmı kare planlı olup sekizgen kasnak üzerine oturan aydınlatma pencereli bir tuğla kubbe ile örtülüdür. Mekanda
yer alan 2 kuzey cephede 1 doğu cephede olmak üzere toplam 3 pencere bulunmaktadır.
Mekanın ortasında cam mozaik kaplamalı havuz bulunmaktayken günümüzde mozaikleri sökülmüş şekilde bulunmaktadır (Şekil 3). Rölövede görülen ahşap soyunma odaları
yeni işlevin götürüsü olarak iptal edilmiştir. Girişin solunda bulunan merdiven gibi tam
karşı hizasında güney cephesine de bir ahşap merdiven eklenmiştir. 2 katlı olarak kullanımı devam edilen soğukluk yemek salonu olarak kurgulanmıştır. Restorasyon projesinde soğukluk alt ve üst kısımının güneybatı kısmında bulunan mutfak ofisi bölümü ve
servis asansörü uygulamada görülmemektedir.

Şekil 3. Erkekler kısmı soğukluğu yeni ve eski hali (Eski hali Kütahya Vakıflar Bölge
Müdürlüğü Arşivinden)
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Erkekler Kısmı Ilıklığı (Tuvaletler-Geçiş Mekanı)
Soğukluğun güney duvarından bir kapı boşluğu ile ılıklık mekanına geçilmektedir. Ilıklığın doğu kısmı bir kemer ile bölünmüş bu bölüm tuvalet ve traşlık olarak kullanılmıştır. Üst örtüsü çapraz tonoz gelip kubbe ile bitirilmiş şekildedir. Duvarlar yaklaşık 2 metre yüksekliğinde mermer ile kaplı olmasına karşın uygulamada mevcut mermerler sökülerek yerine yaklaşık 110 santimetre yüksekliğinde afyon mermeri ile kaplanmıştır. Restorasyon projesine kurna görünmesine rağmen rölöve projesinde alanın
batı duvarında yer alan iki çeşmede uygulama görülmemektedir. Önceleri tuvalet ve
tıraşlık olarak kullanılan mekan biraz daha genişleterek yine müşteri tuvaleti olarak
kullanılmaya devam edilmiştir. Mekan servis alanı olarak yeniden düzenlenmiştir (Şekil
4).

Şekil 4. Erkekler kısmı ılıklığı

Erkekler Kısmı Sıcaklığı (Özel Yemek Hacmi)
Ilıklığın güney duvarından bir kapı boşluğu ile sıcaklık mekanına geçilmektedir.
Burada bir ana mekan ve etrafında bulunan 3 halvetten oluşur. Ana mekan restorasyon
projesinde bir kısım kapatılarak ofis ve kapatılmayan kısım ise geçiş dağılım mekanı
olarak belirtilmiştir. Uygulamada böyle bir bölüntüye gidilmemiştir. Mekan tüm olarak
hem geçiş hem de özel yemek hacmi olarak kullanılmaktadır. Restitüsyonda 4, rölövede
3 olarak görülen kurnalar uygulamada kaldırılmıştır. Restitüsyonunda ortada yer alan
göbek taşı rölövesinde daha büyük ebatta ve güney-doğu duvarlarına birleşik görünmektedir. Restorasyon ve uygulamasında ise yeni işlevin götürüsü olarak kaldırılmıştır (Şekil 5).

Şekil 5. Erkeklik kısmı sıcaklığı yeni ve eski hali (Eski hali Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü Arşivinden)

Erkek Kısmı Halvetler (Özel Yemek Hacimleri)
Sıcaklığın batı, güney ve güneybatı kısımlarında halvet hücreleri yer almaktadır.
Birinci ve ikinci halvetlerde yer alan batı cephesinde ki tek pencere restorasyon ve uygulamada kapatılmıştır. Restitüsyon ve rölöve projelerinde olmamasına rağmen halvet
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giriş kapısı restorasyon projesinde çizilmiş olup uygulamada yine yapılmamıştır. Mekanların 4 cephesini de çevreleyen seki bulunmaktadır. Sekinin önünde yeralan oluklar
kapatılmamıştır. Birinci halvette restitüsyonda 4, rölövede 5 olarak görülen kurnalar
restorasyonda 2 kurna 1 çeşme olarak çizilmişken uygulamada 3 kurna olarak korunmuştur. İkinci halvette restitüsyonda 4, rölövede 5 olarak görülen kurnalar restorasyonda 3 kurna olarak korunmuştur. Mevcut kullanılan kurnaların ise yerleri değiştirilmiştir.
Şekil 6’da yer alan kurna halvette yer alırken günümüzde sıcaklık kısmında bulunmaktadır. Üçüncü halvet ise restorasyon projesinde hamam müzesi olarak görülmekteyken
uygulamada oturma alanı olarak yapılmıştır. Mekanların 4 cephesini de çevreleyen seki
bulunmaktadır. Sekinin üzerine oturma kısmı düzenlenmiş, kurnaların hepsi iptal edilmiştir. Sekilerin önünde bulunan oluklar kapatılmamıştır.

Şekil 6. Ekekler kısmı halvetlikleri detayları (Eski halleri Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü Arşivinden)

Kadınlar Kısmı Soğukluğu (Mutfak Ön Hazırlık ve Temizlik)
Yapıya ilk yapıldığı dönemden sonra eklenmiştir. Yapının batı cephesinden girişi
sağlanmaktadır. Günümüzde bu kapıdan yapının batı cephesine restorasyonu ile eklenen
servis mekanına geçilmektedir. Günümüzde mekan mutfak ön hazırlık ve temizlik alanı
olarak kullanılmaktadır. Mekanın kuzey cephesinde bulunan pencere korunmaktadır.
Kare planlı soğukluğun üst örtüsü kubbedir. Kubbede yer alan fil gözlerinden bir tanesi
baca çıkışı olarak kullanılmıştır (Şekil 7).

Şekil 7. Kadınlar kısmı soğukluğu üst örtüsü (Eski hali Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü Arşivinden)

Kadınlar Kısmı Ilıklığı (Mutfak Servis ve Hazırlama)
Soğukluğun güney duvarında yer alan kapı boşluğu ile geçilen ılıklık yapıya ilk
yapıldığı dönemden sonra eklenmiştir. Günümüzde mutfak servis hazırlık kısmı olarak
kullanılmaktadır. Seki, kurnalar ve oluklar kapatılmış, zemin ve duvar seramik kaplanmıştır. Üst örtüsünde yer alan fil gözleri günümüzde davlumbaz borusu çıkışı için kullanılmaktadır (Şekil 8). Doğu duvarında yer alan kapı boşluğu günümüzde cam ile kapatılmıştır.
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Şekil 8. Kadınlar kısmı ılıklığı
Kadınlar Kısmı Sıcaklığı (Ofis)
Erkekler ılıklığının batı duvarına sonradan açılan kapı ile geçilmektedir. Restorasyon projesinde şark köşesi olarak gösterilen kadınlar sıcaklığı günümüzde ofis olarak
kullanılmaktadır. Mekan sahibinin izin vermemesinden dolayı mekana girilememiştir.
Restitüsyon ve restorasyon projeleri karşılaştırıldığı zaman mekanda yer alan kurnaların
ve sekinin kaldırıldığı, olukların kapatıldığı gözlemlenmektedir.
Külhan (Personel Dinlenme Alanı)
Yapıda gerçekleştirilen işlev değişikliği ile birlikte ısıtma sistemi de değiştirilerek doğal gazla yerden ısıtma sağlanmıştır. Isıtma sistemi için yapının külhan kısmı
kullanılmıştır. Bu alan gereğinden büyük olmasından dolayı ısıtma için gerekli alan
dışında kalan kısım restorasyon projesinde depo ve personel dinlenme alanı olarak kurgulanması planlanmış olsa da uygulamada sadece depo olarak kullanılmaktadır (Şekil 9)

Şekil 9. Külhan kısmı (Eski hali Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü Arşivinden)
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6.
Değerlendirme
Şehir açısından değerlendirdiğimiz zaman Küçük hamam, Cumhuriyet Caddesinin yayalaştırılması ile birlikte tam bir alışveriş alanına dönüşen bölgenin içinde kalmıştır. Canlı bir bölgenin içinde kullanılmayacak bir hamam yerine yeni işlevle kültür mirasının canlandırılması önem arz etmektedir.
Turizmin kültürel varlıkları üzerinde olumlu etkileri arasında yeni iş olanakları
oluşturması gibi ekonomik etkileri mevcuttur. Ekonomik gelişme ile birlikte bölgenin
sosyo-kültürel gelişmesi de başlamaktadır. Ekonomik getirinin olması aynı zamanda
kültürel varlıkları koruma konusunda halkın bilgi düzeyini de arttırır.
Yoğun bölgenin içerisinde sosyal bir mekan olarak yeme-içme mekanına çevrilip, farkındalığının arttırılması olumlu bir dönüşümdür. Yapının içinde bulunduğu alanın yayalaştırılması yapının görünürlüğünü arttırması açısından olumlu gibi görünsede
ilk bağlamından uzaklaşmıştır.
Erkekler hamamının tamamının ziyaretçiye açık olması yapının daha çok kişiye
ulaşabilmesi adına olumlu bir gelişme olmasına karşın yapı özgününü koruyamadığı,
hamam algısını büyük oranda kaybettiği için olumsuzdur.
Erkekler soğukluğunun geniş ve iki katlı olması yemek işlevi için uygun olmasına karşın iç kısımlarda yer alan dar halvetler, sıcaklık ve ılıklık bu işlev için uygun
değildir. Hamam algısı bazı mekanlarda kalan kurnalar ve sekiler ile sağlanmaya çalışılsada büyük oranda algı kaybedilmiştir.
Yapısal açıdan incelediğimiz zaman yapı genel olarak biçim, boyut ve bütünlüğünü korumaktadır. Batı cephesine sonradan eklenen çay ocağı ve kuzey cephesine
sonradan eklenen prefabrik büfe yapı bütünlüğünü bozmaktadır, dokusuna aykırıdır.
Sonuç
Turizm, kültürel varlıkların tekrar canlanmasında, ekonomik anlamda doğrudan
fayda sağlamakta ve yeni kimlikleri ile hayat bulmalarını sağlaması açısından önemli
bir faktör olmaktadır. Turizm ile tarihi yapıların canlandırılması bölgeye özgü doğal ve
kültürel mirasın aktarımı açısından önem arz etmektedir. Harabe olarak bırakılmasından
ziyade yeni işlevle yapının hayat bulması hem görsel zenginlik hem de yeni iş olanakları yaratması açısından önemlidir.
Değişen yaşam şartları ile birlikte hamam yapıları günümüzde işlevlerini iyice
yitirmektedir. Bu nedenle yapıların varlıklarını devam ettirebilmeleri için yeni işlevler
yüklenmeye başlanmıştır.
Yeniden işlevlendirilen Kütahya merkez hamamlarından Küçük hamam bu makale kapsamında incelenmiştir. Restorasyon ile uygulama arasında farklılıklar, yeni
kullanımdan kaynaklı değişiklikler tespit edilmiştir. Yapı hamam işlevini sadece dekor
olarak koruyabilmiştir.
Günümüz şartlarında hamam yapılarının işlevini sürdürebilmesi için yeni işlev
verilmesi gerekli olmakla beraber verilecek işlev özenle seçilmelidir. Özgününe uygun
işlevler verilerek en az müdahale ile mekanın özgün mimarisi bozulmadan yeni işlev
seçilmesi gerekmektedir.
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AZ TANINMIŞ BİR ÇEÇEN LİDER: KUNTA HACI VE ONUN BARIŞCIL
ZİKİRİZİM HAREKETİ
Prof. Dr. İsa ÇELİK
Yrd. Doç. Dr. Birol YILDIRIM
Özet: Bilindiği üzere genel anlamda bütün bir Kafkasya, özelde Çeçenistan asırlardır Rus
işgaline karşı kesintisiz olarak devam eden bağımsızlık mücadelelerine sahne olmaktadır.
Bu mücadelede Nakşibendiyye ve Kâdiriyye tarikatları önemli bir rol oynamıştır. Bu anlamda Tarikât-ı Âliyye-i Nakşibendiyye’nin mürşidi olan İmam Şâmil bu kutlu mücadelenin en tanıdık simasıdır. Fakat Tarikât-ı Âliyye-i Kâdiriyye’nin yöredeki temsilcisi olan
Şeyh Kunta Hacı Kişiev de kendine has uslubu ile bu mücadelede yerini almıştır. Sahip
olduğu mücadele tarzıyla İmam Şâmil’in şimşeklerini üstüne çeken Şeyh Kunta Hacı,
onun tutsak olmasıyla bu mücadelenin tek lideri olmuştur. Şeyh Kunta Hacı, Şeyh
Şâmil’in gazavat ideolojisiyle yoğrulmuş “Müridizm” akımına karşı anti-gazavat ruhuna
sahip “Zikirizim” anlayışını ortaya koymuştur. Fakat çalışmamızdan anlaşılacağı üzere bu
barışçı tutum teslimiyetçi bir anlayışa sahip olmayıp dışarıdan neredeyse hiçbir destek
alamayan mücadeleye bilgece ve farklı bir bakış açısı getirmeye çalışmıştır. Anahtar Kelimeler: Kafkaslar, Çeçenistan, Tarikât-ı Âliyye-i Kâdiriyye, Şeyh Kunta Hacı, zikirizim.
A Little Known Chechen Leader: Kunta Hajı and His Peace Zikirizim Movement
Abstract: As it is known, a whole Caucasus in general, Chechnya in particular, has struggled for independence against Russian occupation for centuries. Naqshibendiyya and
Kâdiriyye sects played an important role in this struggle. In this sense, Imam Shâmil, the
martyr of Tarikât-ı Âliyye-i Naqshibendiyye, is the most familiar figure of this blessed
fight. However, Sheikh Kunta Haji Kisev, the representative of Tarikât-ı Âliyye-i
Kâdiriyye, took its place in this struggle with its own peaceful style. The Sheikh Kunta
Haji, who attracted the thunderbolts of Imam Shamil on the struggle he had, became the
only leader of this struggle with his captivity. Sheikh Kunta Haji revealed the concept of
"Zikirizim" with the anti-zealous spirit against the current of "Muridism" mixed with the
ideology of Sheikh Shamil's gazawat. But as we understand from our work, this peaceful
attitude had tried to bring a wise and different perspective to the struggle, which had no
submissive understanding and almost no support from the outside. Keywords: Caucasus,
Chechnya, Tarikât-ı Âliyye-i Kâdiriyye, Sheikh Kunta Haji, zikirizim.

Giriş
Şeyh Kunta Hacı Kişiev 1830’lu yıllarda İstisu İçkerya Çeçenistan Cumhuriyeti’nde doğdu. Yedi yaşına geldiğinde ailesi ile birlikte sonradan vaizlik etkinliklerine
genç yaşında başladığı Nohç-Mohka’nın kalbindeki bütün Çeçen toplumuna ismini
veren Miçik Nehri üzerindeki Elishan Yurt’a göç etti. (Nunuev, 2000: s. 53). Bazı
kaynaklarda ise Kunta Hacı’nın doğum yeri olarak Halen Dağıstan Cumhuriyeti Gumbetovsky bölgesindeki İnho Köyü geçmektedir. (Meskhidze, 1998: s.61). Fakat yapılan
araştırmalar bunun doğru olmadığını göstermektedir. Kunta Hacı’nın ailesi 120 Çeçen
klanından biri olan Gukhoy klanına mensuptur. Bu ailenin kökeninde Çeçenistan ve
İçkerya’nın doğu bölümünün yanı sıra Dağıstan’ın Andi toplumundan izler vardır.
(Akhmadov, s.13). Babasının adı Kişi, annesinin adı Heda, kız kardeşinin adı Hapti’dir.
(Kutlu, 2005: s.72; Suleymanov, 1997: s.201). Şeyhin annesinin mezarı İçkerya Çeçenistan Cumhuriyeti’nde bulunan Vedenskiy bölgesinin Guni köyündeki Ertan-Kort
dağının güney yamacındadır. Çeçenler (Bkz., Didem Çatalkılıç, 2016: 65-94). Kunta
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Hacı’ya hürmeten annesine bir türbe yapmışlardır. Tam burada Kunta Hacı’nın asasının
izi ve şifalı bir su pınarı vardır. Burası Çeçenler tarafından kutsal bir yer olarak görülmektedir. Annesinin mezarı, sadece öldüğü Mayıs ayında değil sürekli olarak kalabalık
hacı grupları tarafından ziyaret edilmektedir. (Çatalkılıç, 2013: s. 20).
Şeyh Kunta Hacı ile ilgili bugün elimizde bulunan en önemli kaynak onun müridlerinden Abdusselâm tarafından yazılan el yazmasıdır. Yazar iddiaya göre bu yazmayı bizzat Kunta Hacı’nın talimatı üzerinde Rus sürgününde yazmıştır. Yazmanın üçüncü
bölümü Kunta Hacı hakkında anlatılan kerâmetleri içermektedir. (Zelkina, 2000: s.487488). Anlatımlara göre Kunta Hacı daha küçük yaşta iken kerâmet göstermeye başlamıştır. Örnek olarak anne karnında iken, annesinin kötü konuşmasını engellemek için
onun dilini tutmuştur. Yeni doğmuş bir bebek olarak geceleri asla ağlamamış, beşiğinde
Kadirî zikir usulünde sağa ve sola başını çevirdiği görülmüştür. (Zelkina, 2000: s.487).
Şeyh Kunta Hacı Allah tarafından gelmesi önceden kararlaştırılan ve diğer sufi şeyhler
tarafından beklenen seçilmiş biridir. (Zelkina, 2000: s.487). Bir rivayete göre Hızır (a.s).
Kunta Hacı’nın babası Kişi’ye kutsanmış bir oğlunun geleceği bildirilmiştir. Aynı müjde Kunta Hacı’nın babasının mürşidi Taşu Hacı tarafından da verilmiştir. Taşu Hacı
Kişi’ye “Senin oğlun Allah tarafından insanlara, hayvanlara ve tüm dünyaya gönderilen mükemmel bir veli olacak. O başlangıç ve sonunda Kadirî tarikatına sadık kalacak
ve kendisi her şeye gücü yeten Allah’dan başka kimseden gelen tarikatın öncülüğünü
kabul etmeyecek…” demiştir. Bu hikâye Çeçenistan’ın iki şeyhi arasında iddia edilen
bağlantıyı aydınlatmaktadır. Taşu Hacı Çeçenistan’daki tüm Nakşibendî şeyhlerinin en
popülerlerinden biridir. Bu hikaye iki tarikatın bir diğerine ne kadar dostane yaklaştığını
göstermesi açısından önemlidir. (Çatalkılıç, 2013: s. 21).
Gerçekten de söz konusu müjde gerçekleşmiş Kunta Hacı bu tarikatın önemli
bir temsilcisi olmuş şeyh, ve etkili bir vâiz olarak bölgede temâyüz etmiştir. (Meskhidze, 1998: s.61). Fakir ve küçük bir aileden gelen Kunta Hacı küçüklüğünden itibaren
güzel ahlak, dürüstlük ve çalışkanlığıyla dikkat çekmiştir. Dindarlık, adalet duygusu,
yalnızlığa meyil ve yaşı için alışılmadık bir analitik zekâ gibi istisnai özellikler göstermiştir. Dinî faaliyetlere gerekli ilgiyi göstermiş, şeyh ve ulema meclislerine katılmıştır.
12 yaşına geldiğinde Kur’an’ı okuyabilicek seviyeye ermiştir. Bu iddia hem Kunta
Hacı’nın müridi olan Abdusselâm’ın tezinde hem de bölgede incelemelerde bulunan
Rus jandarma Yüzbaşı A. İppolitov tarafından çürütülmektedir. Abdusselâm tezinde
Kunta Hacı’nın Çeçenceden başka dil bilmediğini, bir kereden fazla resmi eğitim almadığını belirtmiş, A. İppolitov’da ona paralel olarak Kur’an okuyamadığını ifade etmiştir.
(Çatalkılıç, 2013: s. 22; Zelkina, 2000: s.486; İppolitov, 1869: s.2). Fakat yaygın eğitimin etkin olduğu dindar müslüman bir toplumda yaşayan bir kişinin temel dini bilgileri
almadığını düşünmek oldukça zordur.
Gençlik döneminde evlenerek aile kuran Şeyh Efendi tarım ve arıcılıkla meşgul
olur. (Akhmadov, s.14). İki defa evlenir. İlk evliliğini ünlü Çeçen savaşçı Taymin Biybolat’ın kızı Jansari ile yapar. Bu evliliğinden Subar adında bir kızı, Digib adında bir
oğlu olur. (Suleymanov, 1997: s.201).Yaptığı bu evlilik fakirliğine rağmen Kişi ailesinin ve büyük İmamın daha genç yaşında toplumda önemli bir yere sahip olduklarını
gösterir. (Akhmadov, s.14). Kunta Hacı ikinci evliliğini Sadi Hanımla yapmış olup, bu
hanımdan Mahmi, Hızır, Abdul-Movla isimlerinde üç oğlu, Aset adında bir kızı olur.
(Suleymanov, 1997: s.201). Kunta Hacı, genç yaşında ünlü ulema ve sufi şeyhlerle
irtibata geçerek Kuzey Kafkasya’da yaygın olan tasavvufî öğretiler dikkatini çeker.
Sonuçta İmam Şamil’in akranı ve naibi ve bir gerilla lider olan ünlü bir NakşibendîHalidi şeyhi Taşu Hacı tarafından sufizm ile tanıştırılır. ve Şeyh Taşu Hacı’dan sufizmin edep ve erkanını öğrenir. (Gammer, 2000: s.277). Bu esnada Çeçenistan’ın Zandak
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Köyü’nden Nakşibendî Şeyhi Gazi Hacı’nın da takipçisi olur. (Meskhidze, 1998: s.61).
Taşu Hacı, Gazi Hacı ve Kunta Hacı “Biz bir ağaç gövdesinin üç dalıyız” diyerek aralarındaki bağı ortaya koymuşlardır. Kunta Hacı 18-19 yaşında iken babası ile birlikte
Şeyh Şamil’in iktidarı dönemi olan 1848-1849 yıllarında, hacca gider. Ispatlanamamakla birlikte Tarikât-ı Aliye-i Kâdiriyye girişi bu hac yolculuğu esnasında gerçekleştiği
kuvvetle muhtemeldir. Kunta Hacı hac vazifesini yerine getirdikten sonra Çeçenistan’a
dönüş yolunda Bağdat’a uğramış ve Tarikât-ı Aliye-i Kâdiriyye’nin (Bkz. Gürer, 2009)
kurucu şeyhi olan Abdülkadir Geylanî Hazretleri’nin türbesini ziyaret etmiştir. Rivayete
göre Kunta Hacı türbede uykuya daldığı esnada Geylanî Hazretleri (Çelik, 2008: ss.159184) zuhur ederek Kunta Hacı’nın tarikata intisabını gerçekleştirmiştir. Bu intisabın
Mekke’de gerçekleşmiş olabileceği de düşünülmektedir. (Çatalkılıç, 2013: s.24).
Şeyh Kunta Hacı bu intisabla birlikte mürşidinden hal yoluyla icazet de alarak,
Çeçenistan’da Kadirî Tarikatını kurmakla görevlendirilmiş bir Mürşid-i Kamil derecesine erişerek ülkesine dönmüştür. (Kutlu, 2005: s.72). Bu görevini de bi-hakkın yerine
getirerek Kadirî tarikatını Çeçenistan’da yaymaya başlamıştır. (Gammer, 2010: s.101).
Bu amaçla vaazlara başlamış, fakat Şeyh Şamil ile cihad yönteminde farklılaşınca Şeyh
Şamil tarafından ikinci kez sürgün mahiyetinde hacca gönderilmiştir. Kunta Hacı’yı
takibe alan Şeyh Şamil, Kuzey Kafkasya için bu yeni tarikatı yasaklar. Kunta Hacı ve
onun en yakın takipçilerini fahri sürgüne zorlar. Bu şekilde Çeçenistan’dan ayrılmak
zorunda kalan Kunta Hacı, dönüşüne kadar, uzun süre kendi akraba ve takipçilerine
Allah'a dua etmek ve zikir yapmak gerekliliği ile ilgili talimatlar yazar. (Çatalkılıç,
2013: 25). Çünkü onun inancına göre, ahiret günü oldukça yakındır. (İppolitov, 1869: s.
2).
1861 yılında, Şeyh Şamil’in yakalanmasından sonra Mekke’deki hac yolculuğundan vatanına dönen Kunta Hacı, Müslüman Çeçenistan halkı tarafından büyük bir
ilgi ile karşılanır. Takipçileri tekrar yanında toplanmaya başlar. Kunta Hacı’nın öğretisi
Çeçenistan ve İnguşetya’da yaygınlaşır. Sonuçta takipçilerinin sayısı 5588 kişiye kadar
ulaşır. Verdiği mesajlar savaş ortamından bıkmış insanları cezbeder. Pek çok şeyh çok
geçmeden dini bir topluluk oluşturmak için Kunta Hacı’nın etrafında toplanmaya başlarlar. Evrenin geleceğini ve sırlarını ortaya çıkaran bir insan olarak tanınan Şeyh bu imajına uygun olarak “halvet”e girerek konumunun gereğini yerine getirir. (Çatalkılıç,
2013: 25).
Çarlık yönetimi ilk etapta Şeyh Kunta Hacı’nın öğretilerinin Kafkasya’daki iktidarları için tehlike teşkil etmediğini düşünmüş, hatta istihbarat elemanları barışın te’sisi
işin gerçeği Kafkasya’daki işgallerinin sorunsuz devam etmesi için Şeyh’in vaazlarını
çarlık politikası için faydalı olduğu noktasında raporlar yazmışlardır. (Akaev, 2006:
s.140). Bu olumlu imajda ilgili kitlenin sayısının az olması da etkili olmuştur. Fakat
Şeyh’in etrafında toplanan zikiristlerin yani müridlerin sayısının hızla artması ve daha
sık toplanmaları yönetimi endişelendirmeye başlar. (İsaev, 1998: s.38). Üstelik bölgeye
8 naip atayarak Çeçenlerin kendi yönetimlerini oluşturmaları, Kunta Hacı’nın öğretilerinin takipçileri tarafından Çeçenistan, Argun ve İnguşetya’nın dağlık bölgelerinde zikir
öğretisini yaymaları Rus yönetimindeki hoşnutsuzluğu artırır. Kunta Hacı’nın faaliyetleri kısıtlanır. 1863 yılıyla birlikte bu yeni öğreti bir anda tamamen farklı bir karakter
kazanarak açıkça sömürge iktidarının karşısına çıkmaya başlar. 5 Mayıs 1863’te LorisMelikov, Kunta Hacı’nın fıçı ustalığı ile meşgul olma bahanesiyle şehirlerde rahatça
gezdiğini ve kendi propagandasını yapma fırsatı bulduğunu ifade eder (Çatalkılıç, 25;
İsaev, 1998: s.38).
Bu dönemde Kunta Hacı’nın takipçileri gittikçe çoğalır. Zikiristlerin sayısı
3000’e yaklaşır. Topluluk gittikçe radikalize olur. Kunta Hacı tarafından belki de asla
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verilmemiş direktifler naipler tarafından her tarafa yayılır. Çeçenistan’ın her köşesinde
yankılanır. (İppolitov, 1869: s. 3). Rus jandarma Yüzbaşı A. İppolitov’a göre ise; Kunta
Hacı benzer kuralları kendisi vaaz etmediyse veya şeyhleri vekilleri aracılığıyla yaymadıysa bile gazavatın gelişmesine yardım eden bu tür vaazların yapılmasına göz yummuştur. Sonunda başlangıçtaki barışçıl hava ortadan kalkar Kunta Hacı ve çevresi Şamil’den daha etkili olur. Çarlık yetkilileri için Kunta Hacı; iktidara değil de Allah’a
hizmet eden fanatik, suçlu ve bir fesatçı idi. Artık Kunta Hacı, Çarlık iktidarı için politik bir suçluydu. Bu dönemde bölgedeki Rus askerlerinin gizlice öldürülmeye başlanması bu imajı daha da güçlendirdi. (Çatalkılıç, 2013: s.25).
Durumdan şüphelenen General Loris-Melikov, yönetime bir takım askeri önlemler önerir. (İsaev, 1998: s. 38). Sonunda Rus iktidarı bölgede silahlanmakla birlikte
(Lilov, 1886: s.27). Çarlık yönetimi Şeyh Kunta Hacı’nın halkdaki muazzam etkisinden
çekindiğinden bölücülük hareketlerine girişir. (İsaev, 1998: s.38; İppolitov, 1869: s.12).
Öncelikle Çeçen ruhban sınıfı, resmi ve resmi olmayan olmak üzere iki kampa ayrılır.
Birinci grup Kafkasya’daki Rus iktidarını destekleyen, Kafkas Askeri iktidarı ile işbirliği içinde olan bir kısım din adamından oluşuyordu. İkinci grup ise adaletsiz iktidara
karşı muhalefette kalmaya devam eden Şeyh Kunta Hacı’nın başında olduğu zikirist
öğretinin takipçileriydi. Çarlık yönetimi, zikirist hareketle mücadelede, Rusya tarafını
tutan resmi ruhani sınıfı kendi tarafına çekmenin üst düzey fayda sağlayacağını düşünür.
( İsaev, 1998: s.38-39).
İlk iş olarak Çeçenistan ve Terek bölgesindeki Rus askeri iktidarı politik mücadelede halkı yönlendirmek için harekete geçer. Bu amaçla Terek bölge şefi Çeçenistan’daki resmi ruhani sınıfa “gizli servis” kurmalarını emreder. Kurulan gizli serviste
Abdülkadir Hordaev, Mustafa Abdulaev, İdik İslamov, Mahmud Barşigov ve daha başka din adamları yer alır. (İsaev, 1998: s. 38-39). Bu işbirlikçiler arasında en etkili olanı
Molla Abdülkadir Hordaev’dir. (İsaev, 1998: s.38; İppolitov, 1869: s.14).
Çarlık iktidarına sadık kalmış olan mollalar, zikir öğretisinin fanatik boyutunu
yok etmek için zikir öğretisinin eleştirisine girişirler. Bu amaçla Terek bölge başkanı
resmi ruhani sınıfa, zikiristler tarafından yanlış bir şekilde vaaz edilen öğretilere karşılık
söz ve ikna gücüyle etki edilmesini önerir. (İppolitov, 1869, s. 12; İsaev, 1998: 38).
Resmi ruhani sınıf insanların toplandığı her yerde zikiristlerin öğretisini eleştirirler.
Nüfusun ideolojik işlenmesi ile görevlendirilen Kadı Abdulkadir Hordaev ve Mustafa
Abdullaeva, gibi din adamları toplanıp İslamî doktrinleri tartışırlar. Kunta Hacı’nın
manevî âlemle irtibat kumasının imkânsızlığı üzerinde dururlar. Bu arada Kunta Hacı
böyle bir iddiasının olmadığını önemle belirterek aleyhinde esen olumsuz havayı tersine
çevirmeye çalışır. (Çatalkılıç, 2013: s.30).
Rusya yanlısı mollalar halkın toplandığı her ortamda vaazlarına devam ettiler
ve halk üzerinde etkili de oldular. (İsaev, 1998: s. 39). Buna parelel olarak Çarlık yönetimi bütün halkla sorunlarının olmadığını, halkı kör batıl inançlar ile isyana kışkırtma
eğilimi gösteren Şeyh’in en yakın nâiplerinden olan Salam ve Maçik’i hedef aldıklarını
söylemiş (İppolitov, 1869: s. 14), bir yandan da Kafkasya’nın stratejik noktalarına ordu
yerleştirmiştir. Özellikle Çeçenistan’ın ekonomik ve politik merkezi olan Şali’de askeri
bir yığınak yapmıştır. Çarlık yönetiminin bu politikaları sonucunda Çeçenler arasında
anlaşmazlık çıkmış ve bunun sonucunda zikirist hareket belirgin bir biçimde zayıflamıştır. (İsaev, 1998: s.39). Nihayet 18 Ocak 1864’te Şali müstahkem mevkisinde tarihe
“Şali Katliamı” olarak geçen olay gerçekleşrir. Hükümet ordusunun desteğinde, binlerce
Çeçen barış yürüyüşünde kurşuna dizilir. Resmi kaynaklar olayı örtbas eder ve 164 kişi
öldüğünü açıklar. (İsaev, 1998: s.36). Şeyh Kunta Hacı, tutuklanarak Grozni hapishanesine atılır.
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Bu olay üzerine Şeyh Kunta Hacı’nın serbest bırakılması için hemen hemen tüm
Çeçenistan’dan zikiristler Şali’ye akın etmeye başladılar. Molla Abdülkadir ve resmi
ruhani sınıf, zikiristlere ellerine silah almadan toplanırlarsa generalden şeyhin serbest
bırakılmasını isteyeceklerini ve muhtemelen de serbest bırakılacağını söylediler. Fakat
halk bu işbirlikçiler tarafından tuzağa çekilir. Şeyh Kunta Hacı’nın manevî gücüne ve
Allah’ın yardımını umarak, dualar ve zikir eşliğinde birçok Çeçen, Rus taburlarına doğru yürümeye başlar. Nazran bölgesindeki resmi ruhani sınıf tarafından ikna edilen Zikiristler kendilerine kurşun işlemeyeceğine inanıyorlardı. (Çatalkılıç, 2013: s.33). Ancak
“Hançerler Savaşı” denilen savaşta sadece hançerleriyle yürüyüşe geçen birçok zikirist
şehit edilir. Bu arada halkı bu tuzağa çeken işbirlikçi ulema ortadan kaybolur. (Çatalkılıç, 2013: 31-32). Bunun üzerine 1864 yılının Ocak ayında Terek valisinin emriyle Şeyh
Kunta Hacının kardeşi Movsar da tutuklanır. Zikirist hareketin lideri Şeyh Kunta Hacı
süresiz olarak yerleştirildiği Novgorod şehrinin Ustyuzhna kasabasında 19 Mayıs
1867’de vefat eder. (İsaev, 1998: s. 40).
Şali’deki kanlı savaştan sonra Terek bölge şefi Loris-Melikov tüm Çeçenistan’da
zikri yasaklar. Kafkasya’da bulunan Çarlık yönetimi Çeçenistan’da resmi din adamlarının da katılımıyla zikirist harekete katılanlara karşı takip harekâtı başlatarak, tehdit ve
şantaj ile zikiristleri kendi tarafına çekmeye başladı. Yapılan toplantılarda zikrin uygulanması sert bir şekilde yasaklandı, zikiristleri teslim etmeyenler tehdit edildi. Kadı ve
mollalar İslam’ın gerçek törenlerinin kurallarını mescitlerde açıklamaya mecbur tutuldular. Loris Melikov 26 Ocak’ta Grozni Kalesinde zikirist hareketin temel kışkırtıcılarının derhal yakalanması gerektiğini bildirmek için tüm naip ve Çeçenistan’daki köylerde
görevli “aksakallılar”ı topladı. Emrinin en geç 1 Şubat 1864’e kadar gerçekleşmesini
talep etti. Hareketin yakalanan 18 lideri 5-8 yıl arasında sürelerle ırgat olarak çalışma
cezasıyla Sibirya’ya sürülürler. Fakat sürgün edilmiş aktif zikiristler burada da zikre
devam ederler. (Çatalkılıç, 2013: s.33-34).
Kafkasya’daki yetkililer, Çarlık hükümetinin kararıyla Kafkas-Rus savaşları boyunca halkı bir yandan sefalete mahkûm ederlerken, (İsaev, 1998: s.36) bir yandan da
dağlıları asimile edebilmek için geleneksel dini norm ve değerlerin yerine alkol, kumar,
rüşvet ve benzeri kötü alışkanlıkları yerleştirmeye çalışırlar. Giyimlerine karışıp, hacca
gitmelerini yasaklarlar. (Rba, 2006: s. 60). Kafkas savaşları Çeçenlerin yenilgisiyle
sonuçlandığında maddî ve manevî büyük bir yıkıma uğrarlar. (Çatalkılıç, 2013: s. 36).
Böyle bir ortamda Çeçen halkı kendilerini rahatlatacak daha farklı çözümler aramaya
başlarlar. (Akhmadov, s.16). İşte böyle bir ortamda Çeçen sufî Şeyh Kunta Hacı Kişiev’in vaizlik faaliyetleri ile bağlantılı olarak 19. yüzyılın 50’li yıllarında Çeçenistan ve
İnguşetya’da Kadirî tarikatı, ortaya çıktı. Şeyh Kunta Hacı bu dönemde çok başarılı bir
ağ kurarak “zikirizm” olarak adlandırılan Kadirî tarikatının Çeçenistan versiyonununu
var olan kötü durumdan bir çıkış yolu olarak halka sundu. (İsaev, 1998: s.36). Mensupları cehrî zikir yaptığı için zikiristler olarak anılan Kadirî tarikatı savaştan yorulmuş
Dağlılara barış teklif eder. (Neçitaylo, 2006: s.48; Aşirov-Pasilov, 2014: s.193 -202).
Kunta Hacı Rus iktidarına uzlaşmaz bir şekilde direnmenin Çeçenleri yok olmaya doğru götürdüğünü anlamıştı. (Bennigsen, 1988: s.64). Bu anlayışla son çare ya da
bir çaresizlik olarak Ruslarla barış yolunu denemeye karar veren Kunta Hacı müntesiplerinden farklı inanç mensuplarını hor görmemesini ister. Zikiristler bu prensibi kendi
aralarında toplumsal hayata naklederler ve insanları farklı halklara ve tanrıya gerçekten
inananların dinlerine saygıya davet ederler. (İsaev, 1998: s.37). Zikirist öğreti sadece
savaş mücadelesini reddetmiyordu, ayrıca Kafkasya komutanlığının emirlerini yerine
getirmeye çağırıyordu. (İsaev, 1998: s.37-38).
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Kafkas Savaşlarının sonunda Dağlıların genel bilincinde iki eğilim karşı karşıya
geldi. Bunlardan biri dağlıları Çarlıkla savaşa davet eden gazavat anlayışı diğeri ise
Çarlık rejiminin Kafkasya ordusuyla savaşmak istemeyen zikirist anlayış. (İsaev, 1998:
s.37). Zikiristler Çeçen halkına eşitlik prensibini ilan etti. Artık onlar da Allah indinde
eşitti. Şeyh Kunta Hacı, Kur’an’da sözü edildiği gibi dünya da Müslüman olan olmayan
farklı halkların olduğunun altını çizdi. Kunta Hacı’ya göre onlar birbirlerini hor görmemeli ve mahkûm etmemeliydiler. Zikiristler bu prensibi kendi aralarında toplumsal
hayata naklettiler, farklı halklara ve Allah Teâlâ’ya gerçekten inananların dinlerine
saygıya davet ettiler. (İsaev, 1998: s.37). Şeyh Kunta Hacı, bu görüşleri nedeniyle İmam
Şâmil’in şimşeklerini üzerine çekti. İmam Şamil Kunta Hacı ve taraftarlarını sürekli
gözetim altında tuttu. Onların etkisini kırmaya çalıştı. Güçlü olduğu dönemde başarılı
da oldu. Fakat İmam Şâmil’in yenilmesiyle savaştan, yokluk ve sefaletten bıkmış halk
son bir umut olarak Şeyh Kunta Hacı’nın görüşlerine sarıldı. Onun barşcıl mesajları
Ruslar tarafından da olumlu karşılandı. Fakat bu barışçı hareket de kısa sürede işgal
altında bulunan bölge insanının ant-i emperyalist duruşu nedeniyle kısa sürede çatışmaya dönüştü. Şeyhin barışçıl mesajı yorgunları canlandırarak bu muzdarip halk için umut
ışığı oldu. (Neçitaylo, 2006: s. 48). Onun savaş karşıtı tutumu tarihçi N. İ. Pokrovskiy
tarafından “Barışçıl Müridizm” olarak adlandırmıştır. (Çatalkılıç, 2013: s.40; Temizkan,
2009: 165-190; Temizkan, 2010: s.77-92; Akmaz, 1994; Tavkul, 1998: s.1-11).
Bu karakterin ipuçları Şeyh Kunta Hacı’nın Çar II. Aleksandr’ın adamları tarafından yakalandığında yaptığı konuşmasında yatmaktadır. Taraftarlarına zor durumda
kalınmadıkça savaştan uzak durmalarını öğütleyen silah olarak insanın nefsiyle savaşının manevî bir silahı olan zikrin sembolü ve vasıtası olan tesbihi öneren imam (Çatalkılıç, 2013: s.46; Nunuev, 2000: s.61-62,64). bu konuşmasında Çeçenler’in neredeyse tek
umudu olan Osmanlı devletinin kendilerine yardım edemeyeceğini anladığını dile getirir. (Osmanlı-Rus ilişkileri için bkz., Yıldız, 2000; Aydın, 2001). Ruslar ırz ve namuslarına ve mukaddesatına dokununca ölümüne savaşmalarını tavsiye eder. (Nunuev, 2000:
s.71). Kunta Hacı’ya göre sömürgeci idareye karşı Müslümanların pozisyonu şiddetsiz
karşı koyma olmalıydı. (Zelkina, 2000: s.492). Kunta Hacı’nın şiddetin manevî reddi,
Çarlık karşısındaki askerî eylemlerden vazgeçme, barışa çağrı, karşılıklı yardım, sabır,
kardeşlik, öksüz, dul ve yoksullara yardım, çalışmanın gerekliliği, dua, tarikat ile birlik,
Allah’ı kurtarıcı kabul etmek, dervişliğe çağrı, kötülüğe karşı koymama, fikir temizliği,
alçak gönüllülük, kötü huyların üstesinden gelme, lüks hayata düşkünlüğü mahkûm
etme, ahlakî ruhun yetkinliği hakkındaki vaazları fizikî yok oluşun kenarına kadar giden
halkın ruh haline ve genel havaya uygun düştü. Şeyhin sahip olduğu bu fikirler onun
dünya anlayışının temelini oluşturdu ve onun duruşunu belirledi. Zikirist öğretinin temelini oluşturan bu fikirler tam anlamıyla bir teslimiyet mesajı olarak düşünülmemeli,
toplumsal gerilimler ve hızlı toplumsal değişimler sırasında ortaya çıkması nedeniyle,
bu dönemde özgül bir otorite olarak düşünülmelidir. (Çatalkılıç, 2013: 38-39). İmam
Şamil’in yakalanmasıyla, Kunta Hacı’nın Rus yönetimi ile savaşın başarıya ulaşmayacağı görüşü halk nezdinde doğrulanmış olur. Halk yoğun bir şekilde Kunta Hacı’nın
etrafında toplanır. (İppolitov, 1869: s.4). Onun beyanatları yorgunluk ve ümitsizliklik
içinde olan halk tarafından umutla karşılanır. Akhmadov, s.14).
1.Şeyh Kunta Hacı’nın Öğretileri
Kadirî tarikatının takipçisi olarak Şeyh Kunta Hacı, Müslümanların ortak kurtuluşundan ziyade bireysellik üzerine vaazlara odaklanır. (Gammer, 2010, s.102). Şeyh
tüm Müslüman toplumu iyileştirmektense, daha çok bireylerin dinsel arınmasıyla meşgul olur. (Zelkina, 2000: s. 491). Şeyh müridlerini zikirin kutsal ritüellerini izlemeye,
Şeriata göre hareket etmeye, sadece Allah’a hizmet etmeye, ahlaki gelişime ve Allah’ın
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merhametini ararken sadece dua üzerine yoğunlaşmaya çağırır. (Gammer, 2010: s.102;
Akhmadov, s.14,16). Her iktidarı Allah’tan bilen Şeyh meseleye kader planından bakarak asıl manevî otoriteye imrenmek gerektiğini dile getirir. Ona göre maddî hazlardan
hiç kimse doyuma ulaşmamıştır. Dünyevî hazlar tuzlu su gibidir, içtikçe insanın susuzluğunu artırır. (Nunuev, 2000: s.66).
Toplumsal önderliğinin yanında halkı Hakk’a vâsıl eden bir mürşid-i kâmil olan
Kunta Hacı zorlu yaşamı içinde tarikat âdâbına da kafa yorarak orijinal görüşler serdetmiştir. Ona göre bir mürşid müridleri kendi dertleri ile başbaşa bırakmaz. Onun derdine
derman olmadan rahat bulamaz. Tarikatın bütün büyüklüğünü kabul edebilecek yetenekte olan özgür, sakin, kendinden emin ruhlar yeryüzü yaşayışının sonuna dek bu
tarikatın içinde yaşarlar.
Hz. Allah’ı kendi içimizde aramak gerekir. O arayışımıza karşılık verir. (Nunuev, 2000: s.62). Kötülüğe kötülük ile karşılık vermemek gerekir. Çünkü bu daha çok
kötülüğe neden olur. Her kötülük ontolojik olarak her şeyi yaratan Allah’a karşıdır. Bu
düşüncesine baktığımızda onda derin bir vahdet-i vücûd anlayışı olduğu görülür. Çünkü
zulüm ve küfür Allah Teâlâ’nın Celâl sıfatının bir tecellisidir. Allah’ın isteği zalimleri
onlarda bulunmayan merhamet içeren bir erdem ve bilgelikle cezalandırmaktır. Onları
en çok şaşırtacak ve acze düşürecek bu yöntemdir.
Kunta Hacı’ya göre onlar Allah’ın sizin yanınızda olduğu gerçeğini hissettiklerinde buna dayanamazlar. Allah’a ve tarikatın manevî gücüne karşı duramazlar. Zaman
adalete çalışır. (Nunuev, 2000: s.63). Tarikatın yolundan çıkmayan bir sâlikin inancını
kimse bastıramaz. Tüm bir hayat boyunca ruhunu İslam ile sağlamlaştırmış bir sâlik
gerçek anlamda Allah’a giden manevî bir yol olan tarikat (Bkz., Tehânevî, 1862: I, 919920; Cebecioğlu, 1994: 687; Yıldırım, 2016: 162). yoluna girmiştir. (Nunuev, 2000:
s.62). Müridler duaya daha çok zaman harcamalıdır.
Dualar stepleri dirilten yaz yağmurları gibi ruhları temizler. Dua Allah Teâlâ ile
insan ruhunu birleştiren köprüdür. Bir müridin tarikatıyla teması ne kadar sıkı olursa
umutları daha kavi, tarikat ona daha vefalı olur. Cennetin kapısını cömertlik ve merhamet açar. Cömertlik ve merhamet gözleri görmeyeni ve yolundan sapmış olanı tarikat
yoluna getirir. Her Müslüman ölçülü ve alçakgönüllüdür. Alçakgönüllülük ve ölçülü
olmak tarikata açılan kapının anahtarıdır. Her şeyi Allah adına Allah için yapmak gerekir. İnsanın temel görevi budur. Cesaret ve ısrarla tarikat yoluna revan olmak gerekir.
Bu yol müridi kesin olarak hakikate götürecektir. Bilincini Allah ile birleştirecektir.
Allah’ın adında gerçekleşen hiç bir şey iz bırakmadan ortadan kaybolmaz. Bütün
bunlar tarikata göre yaşayan insanın gücünü sağlamlaştıran iyi meyvelerdir. Kunta Hacı’ya göre onların yerel kanunu şeriattır. Şeriat-tarikat, marifet, hakikat dörtlüsü (Bkz.,
Yıldırım: 160-184). gerçek sufiler için yol gösterici yıldızlardır. Onlar yoldan çıkmaya
izin vermezler, yolunu sapıtmış ve şüphecilerin bu yola girmesine izin vermezler. Bu
sınanmış yoldur. Bu yolda ruhumuz Allah’ın adını sık sık tekrar ederek yani zikirle
sağlamlaştırılmalıdır. Aydınlanmış, eğitim ve bilim yerel sürecin gelişim yasaları şeriat,
tarikat, hakikati tercih edenler için zorunlu olmalıdır. Bu hayatta bir parça altın bir parça
toprak aynı değerdedir. Maddî kayıplara üzülmemek, kazançlara sevinmemek esastır.
Değer verilmesi gereken tek zenginlik, her şeyi yaratan Allah’ın isteğine uygun ve sadık
yolu seçen insanların ruhlarıdır. (Nunuev, 2000: s.63-67).
Peygamber ve mürşid yani silsile-i meşâyih-i kirâm efendilerimiz aracılığıyla Allah’a ulaşmak için kalplerimizi temiz tutmamız gerekir. Eğer kalb temizlenmez ve Allah
aşkıyla yanmazsa bilgelik ve marifete ermek muhaldir. Allah akılla kavranılmaz, sadece
kalble hissedilir.
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Tarikatta ruhunuzu zikir ve filirle ruhunuzu rahatlatın. Huzurlu ruh Allah’a yakınlaşır, bu sonsuz sevinç ve mutluluktur. Dünya hayatı ölümlü ve zahiridir. Kalbinde
öfkeyi durduran, kötülüğü bağışlayan, ağızlarında Allah’ın adını anarak yaşayan, yolu
sapmışlar için dua eden, gerçek anlamda tarikat yoluna girmiştir.
İslam ve Allah’a sevginin bir işareti gibi sarığı şan ve şeref olsun diye giymeyin.
Sarığı başınıza bağlamak için acele etmeyin, ilk önce kalbinize bağlayın. Kutsal insan
bilginliği ile övünmez, her zaman ve her şeyde alçak gönüllüdür. Önemsizler gömleğe
bürünerek, sakal bırakarak, aynı olanlar arasında ayrışmaya çalışırlar. Bu ikiyüzlüler,
Kur’an’da büyük günahkârlar olarak adlandırılırlar.
Dini bütün kişilerin ağzından asla kötü kelime gelmez, gülümseme onun temiz
yüzünü aydınlatır. İnsan için en büyük güç; akıl, sabır ve adalettir. Düşman bu güç karşısında tutunamaz ve er veya geç yenilgiyi kabul eder. Bu açıdan inancında samimi olan
ve girdiği tarikat yolundan ayrılmayan bir müslümanı hiç kimse yenemez. Yalan çirkinliktir. Yalan dinleyenler de çirkindir. Şüpheli durumları tasvip etmek de yasaktır. Tarikata giren müridin yolunu adalet, ihsan, merhamet aydınlatmalı, kendini bilmek için
dayanıklılık ve cesaretle hareket etmek gerekir.
Tüm Müslümanlar kardeştir. İslam’daki öğretilerin ve üstadların hepsine saygı
duymak, hiçbir düşünceyi hor görmemek ve düşman olmamak esastır. Gerçeğe giden
birçok yol vardır. Aslolan bu yolların ilahî hakikatta birleşmesidir.Tarikata gidenler
doğruluk, barış ve kardeşlik duygusu içinde hareket etmelidir. (Nunuev, 2000: s.62, 6668).
Bir Müslüman’ın başına bir musibet geldiğinde ayet-i kerîme gereği bu sıkıntıyı
hata ve günahlarından bilmeli ve kendisini düzeltmelidir. Sâlik namaz, oruç ve verdiği
sadakalarla yani kurb-i ferâiz ve kurb-i nevâfil ile Allah’a yaklaşır. (Zelkina, 2000:
s.491).
Sâlik kul hakkından şiddetle Allah’a sığınmalıdır. Zira kul hakkı tarikat için
aşılmaz bir engel olup, bu şekilde Hakk’a varmak imkansızdır. (Nunuev, 2000: s.61).
Sâlik Allah’a dua etmeli, sigara, içki ve sert içecekler içmekten sakınmalıdır. Allah’ın yardımıyla inanmayanlara karşı savaşacağı zaman tereddüt etmemelidir. (Çatalkılıç, 2013: s.50; İppolitov, 1869: s.7). Allah’ı sevmek demek, adaleti sevmek demektir.
Kendimiz için istediğimizi kardeşlerimiz için de istemeliyiz. Hırstan kaçınmalı, diğer
insanlardan daha zengin, daha yüksek, daha güçlü olmaya çalışmamak gerekir. Allah’ın
verdiğiyle yetinmek ve elden geldiğince fakirlerle paylaşmak gerekir. Yetim, hasta,
yoksul ve güçsüzlere karşı merhametli olunmalıdır. Allah’a sunulacak en güzel hediye
bizde var olanın birazını ihtiyacı olanlarla paylaşmaktır. Hayatımızı idame ettirmek için
en önemli maddelerden biri olan ekmeğin en küçük kırıntısına bile saygı göstermeli,
kıymeti bilinmelidir. Hiç olmazsa onunla bir kuş ve karıncanın karnını doyurururuz.
Açlık, sefalet, soğukluk ve küçük düşürülme durumunda kardeşlerimizden hiç
birini bırakmamalıyız. (Nunuev, 2000: s.61-63). Zenginlik insanların kıskançlık ve
öfkeli/yıkıcı bakışlarını celbeder. Bu zengin için manevî bir yıkımdır. Buna dikkat etmek gerekir. Bilgelik, adalet ve cömertliğe imrenip, kötülüğü sevgi ve iyilikle, cimriliği
cömertlikle, hainliği samimiyetle, yanlışlığı inançla yenmeye çalışmak gerekir. Merhametli, alçakgönüllü ve bağışlamaya hazır olmak gerekir. Aşırılıklardan kaçınmak gerekir. Zira aşırılık, gereklilikten farklıdır, sınır tanımaz. Diğerlerinde olmayanı istemek
diğerlerinin evinin ölçüsüyle veya eşyalarının görkemi ile ayrılmayı istemek ayıp ve
günahtır. Çok hayvana sahip olmak ve bunu açlık çekenlerle paylaşmamak günah ve
utançtır. Her gün elbiselerini değiştirmek ve uzun süre yırtık elbiselerle gezenlerin
önünden kibirle geçmek günah ve utanç sebebidir. Pahallı ve güzel ayakkabılarla yalınayaklıların yanında durmak utanç ve günahtır. Fazla yemek yemek, fazla uyku, fazla
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kıyafet, fazla konut her şeyi yaratan Allah’a bizi yakınlaştırmaz aksine O’ndan uzaklaştırır.
Sâlikin mevki ve makama yönelmemesi gerekir. Bu aldatıcı bir durumdur. Eşitler arasında bir eşit olduğunuz için sevinmeli ve gururlanmalıyız. Eğer daha fazla bilir
ve daha fazlasına sahip olursak vermek için acele etmeliyiz. Elimizdekini vermezsek
yok olacaktır. Bizim verdiğimiz bize geri dönecek ve mahşer gününde şahidimiz olacaktır.
Müslümanlar birbirini sevenler, birbirine yardım edenler, birbirleriyle kardeş
olanlar sadece her birimizin ruhlarındaki inancı sevmeli, mitleri sevmemelidir. İnsan
evrendeki en mükerrem varlık olup, diğer varlılarda akıl ve inanç yoktur. (Nunuev,
2000: s.62, 64-65).
Kadına tavır, yaşlılara saygı, ailede saygı, misafire özel saygı, kolektif yardımlaşma ve toplumsal çalışma, tasada ve kıvançta birlik olmak, maharet, merhamet ve
taviz de olmalı bunların hepsi bizi birleştirir ve itibarımızı korur. Çalışkan olmak, en
ağır işleri bile yapmaktan korkmamak gerekir. Kendi emeğiyle yaşamayan insan başkasının emeği ile yaşar bu günah ve haksızlıktır.
İntihar tüm günahlardan daha ağırdır. Düşman ile çarpışmada ölmek intihardan
çok daha değerlidir. Böyle bir ölüm, tiranlara karşı bir fedakarlıktır. Tarikatta olanlar
için tiranlar içi boş putlar gibi düşüp kırılacak olanlardır. İntihar ise Allah’ın güç ve
inayetine inançsızlıktır. Öfkelenmemek, duadan duaya geçen sürede sinirli olmamak
gerekir. Kötülüğe karşı iyilik yapmak esastır. Böylesi bir davranış kötüleri utandıracaktır. Allah böylelikle sabrımızı ödüllendirecek ve günahlarınızdan sizi arındıracaktır.
Haksız bir şekilde yapılmış bir hakaret, iftira veya adaletsizliğe Allah için katlanırsak
bizi yüceltecektir. İftiradan sakınmalı ve kalbimizi kıskançlıktan arındırmalıyız. (Çatalkılıç, 2013: 51-52). Bizim huy, adet ve geleneklerimiz İslâm kültür ve medeniyetiyle
kaynaşarak binlerce yılda meydana gelmiş ve gelişmiştir. Bu yüzden onlar İslam’a bu
kadar yakın olmuşlardır. Biz onları mukaddeslerimizi korur gibi korumalıyız, hiç kimsenin onları bayağılaştırmasına izin vermemeliyiz. İnsanları prens, köle, yerli ve yabancı diye ayırmamalıyız. Çünkü Kur’ân’a göre tüm müslümanlar eşittir. (Nunuev, 2000:
s.65-66, 68).
Büyük yaratıcı tarafından yaratılan dünyayı sevmeli ve var gücümüzle korumamız, ona bakmamız, onu renklendirip, onu donatmamız gerekir. (Çatalkılıç, 2013: 50;
Nunuev, 2000: s.62, 64, 65).
Yanımızda olan hayvanları sevmeliyiz. Onlar ihtiyaçlarını aktaracak bir dile sahip değillerdir. Onların halinden bizim anlamamız gerekir. Hayvana su veya yem vermeyi unutup namaza durmak için acele etmemeliyiz. Allah’ın karşısına çıkarken, ruhlarımız temiz ve huzurlu olmalıdır.
Bahçeye giren hayvanlara beddua edilmemeli özenle dışarı çıkarmalıyız. Zira burada hayvanın suçu yoktur. Hayvanlarla alay etmek, onlara işkence etmek ağır günahtır.
Suçsuz böcek, kuş ve tüm canlıları öldürmek günahtır. İnsanlara zarar vermeyen tüm
canlılar müridler tarafından korunmalıdır.
Bütün bitkiler de canlıdır, onların da ruhları vardır. Ormana girdiğinde baltayı
saklamak ve sadece ağaçtan kesmek gerekir. Her ağaca, her çalıya, her ot çöpe saygılı
davranmak gerekir. Onları sevmek ve onlara iyi dostlar gibi davranmak gerekir. En eski
günah, meyve veren ağacı, nehir yakınındaki bir ağacı, yol kenarındaki bir ağacı, gölge
veren bir ağacı kesmektir. Müridler her yerde ağaç dikmelidir ve büyüyene kadar onlarla ilgilenmelidir.
Su Allah tarafından yaratılmış her şeyden daha azizdir. Kur’an’da belirtildiği
üzere bütün canlı ve cansız varlıklar gibi sular da Allah’ tesbih eder. En eski günah suyu
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kirletmektir. İçmek için kullanılan pınar ve nehir suyunda yıkanmak, kirli eşyaları yıkamak, yüzmek yasaktır. Suya çöp atmak yasaktır, nehirlerin yatağını gereksiz yere
değiştirmek yasaktır. (Nunuev, 2000: s.68-70).
Şeyh Efendi bu genel-geçer tavsiyelerden sonra mürid ve mürşid gibi tarikatın en
önemli unsurlarıyla ilgili de değerlendirmeler yapmıştır. Örneğin mürşidin görev ve
fonksiyonlarıyla ilgili şunları dile getirir: Müridler manen hasta olup hâzık usta bir
doktora ihtiyacı vardır. Mürşidler bu anlamda birer manevî doktor gibidir. Mürşid-i
kâmiller bir doktor edasıyla her müridin manevî hastalıklarını teşhis ederek ona göre bir
tedavi uygular. Onlara başladıkları mistik yolculukta bir ömür boyu rehberlik eder.
(Zelkina, 2000: s.498-501). Üstad kendi müridini tarikat yoluyla ebedi, gerçek hayata
çıkartma yetkisine ve yeteneğine sahiptir. Zor zamanlarında her zaman müridin yanındadır. O tarikat yolunda müridleri Allah’a vâsıl eden bir rehber ve arabulucudur. (Nunuev, 2000: s.66, 68). Üstad kendi müridlerinin davranışlarından dolayı Allah’ın önünde tüm sorumluluğu taşır. (Çesnov, 1999: s.99). Eğer bir mürşid 1000 müridi ölürken,
onların ruhlarını her şeyi yaratan Allah tarafından alınmasını sağlayamıyorsa, o bu yolda ehil değildir. (Zelkina, 2000: s.499; Bkz., Uzgur (Özgür), 2015: 100-102; Geylânî,
2009: 975).
Şeyhin müridlerle ilgili görüşleri şöyledir, Mürîdan, köprü, yol tamiri, yol boyunca ağaç ekimi, cami yapımı gibi hayır işleriyle zamanını iyi değerlendirmelidir.
Mürid hasta ve yatalakları ziyaret edip, onlara elden gelen yardımı yapmak, ihtiyarlara
yetimlere, tüm güçsüzlere, ihtiyaç içinde olanlara ilgi göstermekle yükümlüdür. (Nunuev, 2000: s.62-63). Arası açılan karı kocaları barıştırmak, evden ayrılan anneyi çocuklarına döndürmek, aile kurumunun oluşmasını desteklemek müridin yapması gereken hayırlı işlerindendir. Mürid dünyada kendi cennetini arayan insan değildir. Ama
müridler için diğer insanlar için dünyada cennet oluşturmak müridleri mutlu eder. bb
Öyleyse bu yolun sâliki olan müridler bu dünya ve çevresindekilere özenle bakmalı,
donatmalı, onları sakınmalıdır. Mürid kendinden sonra iyi bir iz, tüm insanlar için örnek
bir yaşantı bırakmalıdır. Tarikat gerçeğini diğer insanlara da anlatmalıdır. Mürid Allah’a
ne kadar yakın olduğunu bilmek istiyorsa kalbini dinlemelidir. Eğer kalbi kıskançlık,
kin ve kibire yeniliyorsa, Allah, peygamber ve mürşidden uzak düşmüş demektir. Eğer
kalbi insanlara karşı merhamet ile dolu, düşmanlık ve kıskançlıktan arınmış ise bu kişi
madden zengin olandan kendini Allah’a daha yakın hisseder. Mürid yaşlılara saygı
duymalıdır, zira o çok görmüş, çok yaşamış olup, çok bilmektedir. Aynı şekilde küçüğe
de saygı duymalıdır. Zira o günahtan masundur. İşin aslı mürid herkese saygı duymalıdır. Zira sadece bu şekilde onun ruhu huzur bulur ve bu iç huzuru müridin tarikattan
uzaklaşmasına izin vermez. Mürid küçük şeylerden mutlu olmasını biliyorsa gerçekten
zengin ve mutludur. (Nunuev, 2000, s.63, 68). Mürid tüm insanlara davranışlarında
saygılı olmalı, kendi kardeşi saymalı ve onu savunmalıdır. (Roşin, 2011: s.32). Mürid
yaşadığı manevî tecrübeyi, eriştiği mertebeleri şeyhine açmalıdır. (Nunuev, 2000: s.63,
68). Mürid ve şeyh arasında kopmaz bir bağlantı olmalı ve mutlak olarak ona inanmalıdır. Müridin kalbi kıskançlıktan hür olmalı ve kötülemeyi telaffuz dahi etmemelidir.
Zira bu korkunç bir günahtır. (Roşin, 2011: s.32).
Müridler şeriatın normlarını ve kendi tarikatının kuruluşunu yerine getiriyorsa
geri kalandan mürşid sorumludur ve iki dünyada da müridlerin koruyucusu ve kurtarıcısıdır. (Roşin, 2011: s. 32-33). Müridin üstada bağlılık yemini ve tarikatın üyelerinin
beraberliği tarikat hayatında çok önemlidir. (Çesnov, 1999: s.99). Eğer bir mürid başka
bir üstad veya başka bir şeyh bulmak için üstadı ile arasındaki bağı koparırsa ve daha
sonra üstadına geri dönmeye karar verirse kolay kolay kabul edilmez. Ancak samimi
tevbe ederse kabul edilir. Eğer mürid üstadına saygı duymazsa, yüreğindeki kıskançlık
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onu üstadından koparabilir. Eğer bir mürid kendi üstadının müridini yani öz ihvanını
sevmez ise başka müridleri de sevmez, sevemez. Eğer bir mürid müfterilerle dost olursa
o da onlar gibi iftiracı olur. (Çatalkılıç, 2013: s.53-54; Müridin görevleri ile ilgili geniş
bilgi için bkz., Özgür (Uzgur), 2015: s.170-196).
Kuzey Kafkasya için yeni olan Kadirî tarikatı, Nakşibendîlerin sessiz zikrine
karşın davul, keman gibi müzik aletlerini de kullanarak, müridleri kendinden geçiren
cehri zikri tatbik etmiştir. (Bennigsen, 1988: s.64).
Kunta Hacı’nın Kadirî tarikatı doktrininde müridin mürşide bağlılık yeminin ve
tarikatın üyelerinin beraberliğinin rolünün altı çizilmiştir. Kunta Hacı cehrî zikre karşı
çıkan Nakşibendîleri ve hafî zikre karşı çıkan Kadirîleri mazur görürken, tasavvuf ehli
olmayıp her ikisini de inkâr edenleri ise açık bir aldanış halinde olduklarını dile getirir.
Şeyh Efendi cehrî ve hafî zikrin hikmetini samimi bir sûfî edasıyla izah ederek her iki
yönteme de sahip çıkmıştır. Ona göre zikr-i hafî yoluyla seyr ü sülük yapan Nakşibendîlerin kalpleri terbiye ve tevhidle güçlenmiş ve kalpleri nur ile dolmuş olup, bu
yolla Allah’a vâsıl olmuşlardır. Onlar sessizlik içinde zikir yaparlar. Onlara göre zâkir,
her şeyi yaratan Allah’tan utandığından dudağını bile kıpırdatamaz. Bu bakış açısıyla
yüksek sesle Allah’ı zikreden bir kimsenin durumunu anlamazlar. Bunların yalanlaması
hakikate dayanır ve onun yalanlaması günah olmaz.
Kadirîler ve cehri zikir yapan diğer tarikat mensuplarından ise cehrî zikir ile
imanlarını ortaya çıkarmaları emredilmiştir. Kunta Hacı’ya göre Allah’ı bilme sevgisini/marifet kalbinde hisseden bir insanın haykırması sayha çekmesi, hareketlerde bulunması doğaldır. Kunta Hacı’ya göre sesli zikir yapan müntesipleri onu şahsen tanımasa
da onu Allah dostu evliya olarak bilirler. Onlar seslerini zikirde yükselterek ağlarlar
çünkü her şeye gücü yeten Allah kendi mükemmelliğinin verdiği manevî zevk/feyz
onları sarhoş eder, o onlara adaletli olmayı ve kaderin yolunda köle olmayı en güzel yol
olarak gösterir. Allah’ın bu gücünün farkında olmak, buna katılmak herkesi ilk esnada
sarsar. Onların zikir sesleri arasında Şeytan kaybolur çünkü onlar ne onu duymak ne de
işitmek isterler. Bu yüzdendir ki Kadirî tarikatının müridleri her şeye gücü yeten Allah’a ulaşmada hep hızlı olmuşlardır. Onların kalpleri saflık ve temizlik ile harmanlanır
ve böylece Allah’a ulaşırlar. Zikri yaptıran zakir yüksek sesle vaazda bulunur, güler,
haykırır bu da onların Allah’ın şefaatini kucaklamasını sembolize eder. Zikirin sonunda
diz çökerler bu da ahiret günündeki sorgulamada Allah’ın önünde boyun eğmeye eş bir
durumdur.
Şeyh Kunta Hacı zikrin kıraat ve mahreç kurallarına göre yapılmamasına şöyle
cevap vermiştir, “Her şeyi yaratan Allah hiç kimse için iki kalp yaratmadı. Eğer bir
zakirin kalbi Allah düşüncesiyle doluysa ve o şevk durumundaysa, o bütün sesleri doğru
olarak telaffuz edemeyebilir, çünkü o bir kalpte iki şeyi birleştiremeyebilir. Ve eğer
zakir çığlık sesleriyle ve kalbinin bağlarıyla Allah’a sesleniyorsa, bu onun için en iyisidir. Lisan ile zikir eden bir kimse kelimelerin kurallara uygun olarak kullanımına dikkat
edecek olursa, bir şaire benzemiş olur. Eğer kalpte dürüstlük yoksa lisan halinin bir
faydası yoktur.” Bu heyecana sahip sâlikin hafî/sessiz zikir yapan birini her şeyi yaratan Allah’a ulaşmaktan uzak olduğunu düşünmesi doğaldır. Onun yalanlaması kesinlikle gerçek yola dayanacaktır. Hem yüksek sesli zikri inkâr eden zakir hem de sessiz zikri
yalanlayan zakir kendi mantığınca doğru yoldadır. Bu anlayışa rağmen Şeyh Kunta
Hacı’nın müridi Abdusselâm yazmanın son bölümde Kunta Hacı’yı referans göstermeden Kadirî zikrini onaylamayanların ve daire çizerek semâ/zikir etmeyenlerin Kıyamet
Gününde Peygamber’in korumasını alamayacağını ve Müslüman milletin gerçek üyeleri
olarak düşünülmeyeceğini beyan eder. (Bkz., Çatalkılıç, 2013: s.56-59).
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1864 yılında Kunta Hacı’nın sürgüne gönderilmesinden 3 yıl sonra Şeyhin vefat
etmesiyle birlikte Kadirî tarikatı başlarında Şeyh Kunta Hacı’nın vekillerinin bulunduğu
beş gruba ayrılmıştır. Bammat Giray Hacı Kolu (1838? – 1911), Battal Hacı Kolu (
1824-1914), Çim Mirza Kolu, Hakiki Kunta Hacı Tarikatı, Veyis Hacı Grubu (?-1973)
gibi isimler alan bu gurupları (Çatalkılıç, 2013: 64-67) “vird” olarak adlandırmıştır.
(Bennigsen, 1988: s.66).
Burada son olarak Kunta Hacı Efendi’nın halifeleriyle ilgili şu ilginç olayı da aktarmakta fayda vardır. 20. yüzyılın başlarında, Beyşehir’e Kafkasya’dan gelen ve şu
anda Sultan 2. Abdülhamid’in adına izafeten Hamidiye ismi verilmiş olan mahallenin
tamamen bu göçmenlere tahsis edilmiş mezarlığında Çeçen-İnguş muhacirlerinden iki
numaralı mezarda medfun bulnan Hacı Hüseyin Efendi’den söz etmemiz gerekir. Hamidiye Mahallesi’nde yaşayan kaynak kişilerin verdiği bilgiye göre Hüseyin Hacı, Kafkasya’dan Beyşehir’e gelen ilk gruptandır. Hüseyin Hacı’nın bugün hala anlatılmakta
olan bir hikayesi bulunmaktadır. Hikayeye göre Kafkasya’da Ruslar; Çeçen-İnguş
memleketlerini işgal edince, Kunta Hacı’yı esir alarak Sibirya’da bir hapishaneye göndermişlerdir. Kunta Hacı keramet sahibi bir zattır. Hapishanede kalırlarken müridlerinden birisi bir gün bir rüya görmüş ve rüyasını Kunta Hacı’ya anlatmıştır. Kunta Hacı,
rüyayı tabir etmiş ve ve bir vasiyet bırakmıştır. Vasiyetinde müridlerine kısa zaman
zarfında hepsinin kurtulacağını, sadece kendisinin burada kalacağını Kafkasya’ya döndüklerinde köyleri dolaşıp halifelik ve naiplik verdiği kişileri bulup onlara durumdan
haberdar etmelerini söyler. Müridler bir vesile ile hapishaneden kurtulduktan sonra,
Kunta Hacı’nın vasiyetini yerine getirmek için Kafkasya’da köy köy dolaşarak, Kunta
Hacı’nın naiblik verdiği kişilere durumu tebliğ etmişlerdir. Ancak son kişiye tebliğ
etmek için Yandre isimli köye geldiklerinde, ellerindeki listede yer alan ismi sordukları
halde, burada böyle bir kişinin yaşamadığı cevabını almışlardır. Bu duruma şaşırarak
böyle bir kimsenin olması gerektiği konusunda ısrar ederler ve bu kişinin altı parmaklı
olması gerektiğini söylerler. Bunun üzerine Köylüler: “Burada Hüseyin isminde sadece
bir çocuk var. İsterseniz çocuğu getirelim bir görün, çocuk dağda çoban ancak akşam
gelir bekleyelim gelsin” demişlerdir. Çoban Hüseyin, akşam köye döndüğünde, kalabalık bir grup tarafından karşılanır. Müridler köylünün huzurunda çocuğun ayağını açıp
baktıklarında, onun 6 parmaklı olduğunu görürler. Müridler 10-12 yaşında bir çocuk
olduğundan pek ihtimal vermemişlerse de Kunta Hacı’nın tarifine uyduğu için Yandre
Köyü’nün halifeliğini çocuk yaştaki Hüseyin’e tebliğ ederler. 1901 yılındaki göç hareketi sonrasında Beyşehir’e gelenler arasında Hüseyin Hacı da bulunmaktadır. Hüseyin
Hacı, Beyşehir’e geldikten kısa bir sonra vefat etmiştir. (Muşmal ve Diğerleri, 2013:
ss.436-437). Bu olayla Kunta Hacı Hazretleri’nin hikayesi ülkemize kadar ulaşmıştır.
Sonuç
Yaptığımız bu çalışmadan anlaşılacağı gibi 18. asrın sonu ile 19. asırda tarikatlar
Kafkasya’dan Afrika’ya İslam dünyasının her köşesinde işgal ve haksızlıklara karşı
çıkmışlardır. Bunun en bariz örneği Rusya gibi dev bir gücün yanıbaşında yer alan Kafkas coğrafyası bu mücadelenin en bariz örneğidir. Bu mücadeleye farklı yöntemlerle de
olsa Kadirî ve Nakşî tarikatları öncülük etmiştir. İmam Şâmil’in başını çektiği Nakşibendî/müridist hareket silaha sarılarak Ruslarla amansız bir mücadeleye girişirken,
Kunta Hacı’nın başını çektiği Kadirî/zikirist hareket özünde bilgelik ve barış olan ama
teslimiyetçi olmayan bir yöntemle savaştan bıkmış Kafkas coğrafyasına huzur ve özgürlük getirebilmenin yollarını aramıştır. Fakat her iki hareket de Rusya karşısında başarısızlığa uğramıştır. Nihayetinde 1990’lı yıllarda Çeçenistan merkezli olarak yapılan
bağımsızlık girişimleri büyük başarılara rağmen aynı akıbete uğramıştır. Bugün Rus
işgali altındaki Çeçenistan’da Rus yanlısı yönetim Kunta Hacı’nın barışcıl mesajını ön
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plana çıkarmakta, adeta onun anlayışı Çeçenistan’ın resmî anlayışı olarak lanse edilmektedir. Adına üniversite kurulmuş olup, değişik zamanlarda kabri başında toplanılarak zikir halkaları kurulmakta, anma törenleri düzenlenmektedir.
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RUS- İRAN SİYASETİ VE KARABAĞ (1750-1905)
Prof. Dr. İsmail ÖZÇELİK*
Özet: Penah Ali Han Kardeşinin Nadir Şah tarafından idam edilmesi nedeniyle Karabağ’a
gitmiş ve İran hükümdarına karşı bağımsızlık mücadelesine girişmiştir. 1749 yılında Nadir
Şaha karşı ilan eden Penah Ali Han, vefatından sonra yerine oğlu İbrahim Halil Han geçmiştir. Bir süre hanlık yaptıktan sonra İbrahim Halil Han tahtan feragat etmiş ancak 1786
yılında ikinci defa Karabağ Hanlığı tahtına oturmuştur. 1806 yılında yerine halefi Mehdi
kulu Han Karabağ hanlığına hükümdar olmuş ve bu durum 1822 yılında Rus istilasının
gerçekleşmesine kadar sürmüştür. İbrahim Halil Han’ın Karabağ’daki saltanat dönemine
bakıldığında Rusya’nın yayılmacılığa başladığı ve İran da taht kavgalarının şiddetlendiği
bir dönem yaşanmıştır. Bu dönemde Şuşa ve Karabağ İbrahim Han’ın yardım alamaması
nedeniyle ve bazı hanların Ruslara tabi olması sonucunda İbrahim Halil Han Osmanlı Devleti’nden yardım talebinde bulunmuş ancak bu isteklerine tatminkâr karşılık ballamamıştır,
Kafkasya’da ki Rus- İran mücadelesi Azerbaycan topraklarının ikiye bölünmesine ve burada Ermeni iskanı ile olaylarının yaşanmasına yol açmıştır.
Anahtar Kelimeler: Karabağ, Nahçivan, Rusya. Karabağ Hanlığı. Ermeni olayları.
Russian- Iranian Politics and Karabag (1750-1905)
Abstract: The lands of Karabağ, which is our topic, was an ancient Turkish settlement
since the Seljuk period. The principality of Karabağ had come into under the influence of
the Ottoman Empire along with its hinterland and during the reign of Ahmed the third,
Karabağ had entered under the dominion of the Ottoman Empire. Penah Ali Han gained the
independence from Persia and established the principality of Karabağ and for a long time
protect its independency. As the ruler of Karabağ, Penah Ali Han proceed a close relationship with the Ottoman Empire and cooperated with the Ottoman authorities like its officers.
The lands of Azerbaijan was so important fort the powers which wanted to dominant on the
Caucasia in the 18th and 19th centuries. İn 1805, the ruler of Karabağ İbrahim Han had to
accept the hegemony of Russia. And after that the influence of Russia in the area had increased. After the Gülistan treaty in 1813 and Türkmençay treaty in 1828 when the lands
of Azerbaijan had been shared between Persia and Russia, the fate of Karabağ was shaped
according to this situation. North Azerbaijan entered under the influence of Russia and
South Azerbaijan was left to Persia. In the following period, Armenians from Russia and
Persia was migrated to both Revan and Karabağ and settled in the area with tax privileges.
In this way demography of the area has been shaped and the roots of Azeri-Armenians
struggle had been prepared.
Keywords: Karabağ, Armanian ,Persia, Russia, Azerbaijan.

Giriş
Karabağ Hanı İbrahim Halil Han, 1783 yılında ilk iş olarak Gürcistan’ı ilhak eden
Rusya’nın tahrikiyle başta Arran Katagikos’u 1 olmak üzere, Karabağ’ın Ermeni beyleri
tarafından çıkarılan bir isyanı bastırmıştır. (1783) Ardından aynı yıl Ruslarla birlikte hareket eden Tiflis Hanı Azerbaycan hanlarının işbirliği sayesinde yenilgiye uğratılmıştır.
Karabağ Hanı İbrahim Halil Han ile diğer Azerbaycan hanlarına Osmanlı Devleti’nce
gönderilen hediye ve emr-i şerif dolayısıyla hanlar, memnuniyet duymuş ve Osmanlı
Devleti’ne sadakatlerini bildirmişlerdir. Ardından yaşanan gelişmeler sonucunda, Tiflis
Hanı Rus askerleriyle birlikte Dağıstan ve Azerbaycan’daki hanlıklara karşı yürüttüğü
*Kırıkkale Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, iozcelik6@gmail.com
1Katagikos tabiri, Doğu Hristiyanlığı geleneğine bağlı bazı kiliselerde kilisenin başında bulunan
kişi için kullanılan bir unvandır.
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savaşlar sırasında Rus generalinin öldüğü ve hanın da askerleriyle çekildiği Çıldır Beylerbeyi Süleyman Paşa’dan alınan bir tahrirattan anlaşılmaktadır. Çıldır Beylerbeyi Süleyman Paşa’dan alınan yazı üzerine Padişah, Hanların Osmanlı Devleti’ne dostluk ve
bağlılıklarını isteyen bir hatt-ı hümayun hazırlatmıştır.2
Ancak bundan birkaç yıl sonra durum değişecektir. Nitekim 1790 yılındaki bir
hatt-ı hümayunda, davet olunduğu bütün seferlerde Osmanlı ordusu yanında Dağıstan askeriyle birlikte Tiflis Hanı ve Ruslara karşı başarılı mücadelelerde bulunan Şuşa ve Karabağ Hanı İbrahim Han’ın, Osmanlı Devleti’nin kendisine asker gönderememesinden
dolayı bölgede gerekli etkinliğin kurulamadığı ve bazı hanların Ruslara tabi olmaya başladıkları anlaşılmaktadır. Ruslara karşı savaşmak isteyen İbrahim Halil Han, Osmanlı
Devleti’nden yardım talebinde bulunmuştur. Kendisine yardım edilmezse durumun Osmanlı Devleti aleyhine gelişeceğini bildirmiştir. ununla beraber Rusya ile ittifak kuran
Tiflis’teki Gürcistan Hanı İrakli Han da Osmanlı Devleti ile dost olmak istemiştir. 3
Bu arada İran’da bir kısım hanlıkları kendine bağlayan Esterâbâd4 Hanı Ağa Muhammed Han’a tabi olmayan Revan, Şuşa, Gence, Tiflis, Dağıstan ve Şirvan hanlıkları
aralarında ittifak kurulmuştur. Muhammed Han da bu ittifakı yıkmak için, müttefik hanlara karşı saldırı hazırlığı yapmıştır. Mezkûr Han’ın Revan’a saldırması durumunda Kars,
Bayezid, Erzurum, Van ve civarının büyük zarar göreceği ve halkın böyle bir saldırı karşısında göçe mecbur kalırsa, önceden olduğu gibi Osmanlı sınırları içinde himaye olunması hususunda Halil İbrahim Han, Osmanlı payitahtına başvurmuştur. Bu minval üzere,
Padişah I. Abdülhamid döneminde Revan’ın Osmanlı mülkü olduğunu hatırlatan Revan
Hanı Muhammed Han da Osmanlı Devleti’nden yardım istemiş ve Karabağ, Gürcistan
vesaire Azerbaycan memleketlerinden gelecek mültecilerin kabulü için gerekli önlemlerin alınması ricasında bulunmuştur.
Tahran’dan hareketinden itibaren Ağa Muhammed Han’5ın durumundan haber almak için gönderilen casusların verdiği malumata göre, Şuşa ve Karabağ civarındaki köyler tahrip edilmiştir. Ağa Muhammed Han, daha sonra Tiflis’e hücum etmiştir. Gürcistan
Tiflis Hanı karşı koyamayıp kaçmış ve nereye gittiği bilinememiştir. Osmanlı Devleti,
hudut halkına zarar vermemesi için uygun bir görevlinin hediyelerle mahalline gönderi-

2Osmanlı

Devleti İle Azerbaycan Türk Hanlıkları Arasındaki Münasebetlere Dair Arşiv Belgeleri,
(Karabağ-Şuşa, Nahçivan, Bakü, Gence, Sirvan, Seki, Revan, Kuba, Hoy), I, (1578-1914), Ankara
– 1992, (BOA. Cevdet Dâhiliye, nr. 15122), s.101-102.
3 “... sefer-i hümâyûn zuhûrundan berü hân-ı mumâ-ileyhe bi’l-cümle Dağıstan asâkiriyle gerek
Tiflis Hanı ve gerek Moskovlu’ya îsâl-i hasaâr-u ziyan etmekde bir türlü kusur etmeyip ancak ibtidâ-yı seferden berü taraf-ı Devlet-i Aliyye’den ol taraflara asâkir irsâliyle kendüye i’ânet olunmadığından zir-i hükûmetinde olan ba’zı hânân Moskov’a teba’ıyyet etmeleriyle bu sene-i mübârekede dahi eğer Devlet-i Aliye tarafından asâkir ile kendüye imdâd olunmazsa bi’z-zarûr Moskovlu
ile musâlahaya mecbur olacağını beyân etmekle...” Osmanlı Devleti İle Azerbaycan Türk Hanlıkları
Arasındaki Münasebetlere Dair Arşiv Belgeleri, (Karabağ-Şuşa, Nahçivan, Bakü, Gence, Sirvan,
Seki, Revan, Kuba, Hoy), I, (1578-1914), Ankara – 1992, (BOA, Hatt-ı Hümayûn, nr. 57046),
s.132.
4 İran’ın kuzeyinde bulunan bir şehir.
5 Ağa Muhammed Han Kaçar, Kaçar Aşireti’nin reisi (1742-1794), 1794-1925 yılları arasında İran'a
hakim olan Kaçar Hanedanı'nın kurucusudur. 1794-1797 yılları arası İran Şahı olarak hüküm sürmüştür. Adil Şah emirleri ile öldürülen babasi Muhammed Hasan Han yerine Kaçar aşiretinin reisi
olmuştur. 1794'de İran Şahları olan Zend Hanedanı 'nın mensupları arasında İran Şahliği için çıkan
saltanat kavgasından faydalanarak kendini İran Şahı ilan etmiş ve 1794-1925 yılları arasında Şah
olarak hakimiyet sürüp, Kaçar Hanedanı’nın kurucusu olmuştur. 1797'de yerine İran Şahı olarak
yeğeni Feth Ali Şah Kaçar geçmiştir.
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lerek durumunun tahkik edilmesinin faydalı olacağını düşünüp bu yönde girişimde bulunmuştur.6 Ancak sonraki gelişmelerden anlaşılıyor ki, Gürcistan Tiflis Hanı İrakli Han,
Şuşa ve Karabağ Hanı İbrahim Halil ile birlikte bir ittifak kurmuştur. Nitekim bu iki han
büyük bir kuvvetle Gence’ye hücum etmişlerdir. Mevcut yazışma ve kayıtlardan anlaşıldığına göre, Osmanlı Devleti’nin yine bölgede ve hanlıkları kendisine bağlamada bu yıllarda pek başarılı olamadığı ve elçiliklerle hediye göndermek suretiyle pasif bazı girişimlerle ilişkilerin geçiştirildiği anlaşılmaktadır.
Aslında Revan Hanlığı ve diğer bazı hanlıklar 1795 yılında Osmanlı toprağıydı.
Sultan I. Abdülhamid devrinde Revan'ın Devlet-i Aliye mülkünden olduğu ve İran tarafından gelen saldırılara karşı yardım talebinde bulunan Revan Hanı Muhammed Han’ın
yazılı isteğinden anlaşılmaktadır. Burası ile beraber Karabağ, Gürcistan vesaire Azerbaycan memleketlerinin muhafazasına yardım edilmesi ve hatta buralardan gelecek mültecilerin kabul edilmesi için gerekli tedbirlerin alınması çeşitli yazışmalarla istenmiştir. 7
I- Osmanlı Devleti ve Azerbaycan Hanlıkları
Karabağ Hanı İbrahim Halil Han’da bu yıllarda Osmanlı Devleti ile koordineli
çalışmış ve Hanlıklar ile İran ve Rusya arasındaki ilişkiler neticesinde kendi aralarındaki
münasebetleri Osmanlı Devleti ile yaptığı yazışmalarla gerekli tedbirler konusunda bilgilendirmeler yapmıştır. Mesela 9 Mayıs 1795 tarihinde gönderdiği bir yazıda Halil İbrahim
Han, İran'da birçok hanlıkları kendine bağlayan İran Şahı Ağa Muhammed Han'ın elde
edemediği Revan, Şuşa, Gence, Tiflis, Dağistan ve Şirvan hanlarıyla Şemhal'in aralarında
ittifak oluşturduklarını bildirmiştir. Bu yazıda Ağa Muhammed Han'ın mezkûr müttefik
hanlara saldırı hazırlığı yaptığı ve Revan'a saldırması hâlinde ona sınır olan Kars, Bayezid, Erzurum, Van ve civarının büyük zarar göreceği ve halkın böyle bir saldırı karşısında
“... Ağa Muhammed Han’ın hâl ü harekâtım istihbar zımnında Tahran’dan hareket eylediten berü
sırren ve alenen cevâsîs ib’âsmdan hâli olmavub ez-cümle hân-ı mûmâ-ileyh Şuşa Kal’ası üzerinde
iken hâsseten ordusuna tesyîr eylediğimiz casuslar vârid olub merkumların nutk u takrirlerinde
hân-ı mûmâ-ileyh muhasara eylediği Şuşa ve Karabağ’ın etrâf u enhâsında vâki’ kurâ ve şenliklerinin küllisini tahrîb ve kal’a-i mezbure üzerinde imrâr-ı evkât etmeyüb ordu ve hey’et-i
mecmu’asıyla hareket ve Tiflis üzerine irhâ-yı inân-ı sür’at ve mukaddemâ Revan muhasarasına
ta’yîn eylediği birâderi Ali Kulu Han Serdâr’a dahi âdem gönderüb serdâr-ı mumâ-ileyh Revan
hânının isti’fâ ve isti’mânına mebnî hân-ı merkumun karındaşını ve evlâd ü ıyâlini ve Revan ekâbirinden beş on kadar mu’ayyen serkerdelerini rehn ü ahz ve Revan hânını kemâ-kân kal’asında terk
ve zevât-ı merkumunu Tebriz tarafına isrâ ve kendüsü dahi kalkub Gence’ye karîb Şamkür nâm
mahalde Ağa Muhammed Han’a mülakat ve askeri dahi ordu-yı mezkûra lühûk ve ba’dehû hân-ı
mûmâ-ileyh hey’et-i mezbûresiyle doğru Tiflis Kal’ası’na teveccüh ve hücûm ve Tiflis hânı dahi
hân-ı mûmâ-ileyh in zuhurundan çend rûz ilerüce ihtişâd eylediği askeriyle kal’adan taşra altı sâ’at
mesafe Hasan suyu ta’bir olunur mahalde otururken hân-ı mûmâ-ileyhe karşu duramayub der-akab
tayy-i evtâd-ı ikâmet ve firâr semtine rû-gerdân ve il ve ülke-yi ra’iyyeti dahi bir fırkası Kür Suyu’nu
mürur edüb çar tarafına vürûd ve bir fırkası dahi Kars ve Çıldır havalilerine münteşir oldukların
cevâsîs-i merkûme kulları tâ Şuşa’dan Tiflis’e gelinceye dek ordu-yı mezbûr ile berâberce gelüb
keyfiyyet-i hâl-i merkûmeyi bi’l-mu’âyene görüb takrir ve haber verdiklerinden sonra tekrâren Tiflis’e bas eylediğimiz câsusun avdetinde Ağa Muhammed Han mâh-ı Rebî’u’l-evvelin evâ’ilinde Tiflis’e duhûl ve kabza-i zabt u teshîre getürdüğü ve Tiflis hânı dahi gaybet edüb şimdiki hâl kangı
taraf gitdiği ma’lûm olmadığı hâlâtı derece-i sıhhatde haber vermekle...” Osmanlı Devleti İle Azerbaycan Türk Hanlıkları Arasındaki Münâsebetlere Dâir Arşiv Belgeleri, (Karabağ-Şuşa, Nahçivan,
Bakü, Gence, Sirvan, Seki, Revan, Kuba, Hoy), I, (1578-1914), Ankara – 1992, (BOA, Hatt-ı Hümayûn, nr. 6694), s.148..
7Osmanlı Devleti İle Azerbaycan Türk Hanlıkları Arasındaki Ünâsebetlere Dair Arşiv Belgeleri,
(Karabağ-Şuşa, Nahçivan, Bakü, Gence, Sirvan, Seki, Revan, Kuba, Hoy), I, (1578-1914), Ankara
– 1992, (BOA. Hatt-ı Hümâyûn, nr. 6748), s. 151-155.
6
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göçe mecbur olacağını hatırlatmıştır. Buraların önceden olduğu gibi Osmanlı sınırları
içinde himâye olunması ve Devlet-i Aliye’nin haklarında ne yönde irade buyurursa gereğinin aynen tatbik olunacağını söylemiştir. 8
İran’ın Hanlıklar üzerindeki bu baskı ve tazyikleri sürerken, kuzeyden de 1796
yılından itibaren Rus baskı ve yayılmacılığı başlamıştır. Nitekim Azerbaycan’a Ruslar
tarafından bölgeye asker sevki ve hanlıklara ait bu sahaların işgal edilmesine Türk Hanlıkları buna tepki göstermişlerdir. Bu bağlamda Bakü, Şirvan, Derbent ve diğer Türk hanlıkları birlikte hareket ederek Rus kuvvetlerini yenilgiye uğratıp, onları geri çekilmeye
mecbur bırakmışlardır. (Baykara, 1966: 11)
Bu sırada Azerbaycan bölgesinde ve Kafkasya’da zaten öteden beri etkili olan
İran, bölge üzerindeki baskılarını sürdürmeye devam etmiştir. İzlediği politikalarıyla
İran’a boyun eğmek istemeyen Karabağ Hanlığına karşı İran harekete geçmiştir.
Rusya’nın himayesini kabulünden dolayı Gürcistan’ı cezalandırmak için sefere çıkan Ağa
Muhammed Han Kaçar, 85.000 kişilik ordusuyla Karabağ’dan geçmiş, ancak burada Karabağ Hanlığı tarafından şiddetli bir mukavemetle karşılaşmıştır. Bu nedenle muhasara
ettiği Karabağ Hanlığının merkezi olan Şuşa kalesini alamadan geri çekilmek zorunda
kalmıştır. Ağa Muhammed Han’ın emriyle Nahcivan Hanı olan Kelp Ali Han da Karabağ’daki bir kısım köyleri yağmalamıştır.9 1796 yılında yaşanan bu olaylar Azerbaycan
edebiyatına da yansımıştır. (Baykara, 1966: 79)
Karabağ Hanlığı’nın merkezi olan Şuşa şehrine daha sonra girmeyi başaran Ağa
Muhammed Han Kaçar, buradaki şehir halkını katletmiştir. Bu esnada, Muhammed
Han’ın Şuşa’yı ilk kuşatmasında, şehrin teslimi için yazmış olduğu davet metnindeki
beyte aynı tarzda cevap veren şair ve Karabağ Hanlığı veziri Molla Penah Vakıf, esir
alınmış ve ölüme mahkûm edilmiştir. Fakat Muhammed Han’ın 18 Nisan 1797 gecesi üç
hizmetkârı tarafından öldürülmesi sonucunda Karabağ Hanlığı veziri Molla Penah Vakıf
bu mahkûmiyet ve cezadan kurtulmuştur. Vezir Vakıf, bu olayı dostu olan şair Vedâdî’ye
manzum olarak hikâye etmiştir.
İran’da şahlık iddiasında bulunan Ağa Muhammed Han 1797 yılında Karabağ
Hanlığı’na ikinci bir sefer düzenlemiştir. Bu sefer sırasında Karabağ Hanlığı siyasi bakımdan çok uygun olmayan şartlar içinde bulunuyordu. Zira müttefiki olan bazı Türk
hanlıkları, İran hâkimiyetine girmek zorunda kalmış ve İran ordusunun üst üste yaptığı
hücumlara uzun süre direnen İbrahim Halil Han, Osmanlı Devleti’nden de hiçbir yardım
alamamıştı. İbrahim Halil Han, açlık ve kıtlık dolayısıyla halkın direncinin azalmaya başladığını görünce, Ağa Muhammed Han’ın baskıları neticesinde Şuşa Kalesi’ni terk etmiş
ve Kafkasya dağlarının eteğindeki Ilısu Hanlığı’na çekilmiştir.
Bu gelişmeler sonucunda, Karabağ Hanı İbrahim Halil Han, kızını İran’da şahlık
iddiasında bulunan Ağa Muhammed Han’ın birader zadesi Baba Han Serdarına vermiştir.
Bu arada Gürcü Tiflis Hanı İraklı Han’ın hastalığı münasebetiyle yerine oğlu Gorgi geçmiş, ancak bu gelişme diğer kardeşler arasında bir dizi anlaşmazlık ve huzursuzluğa sebep
Şuşa ve Karabağ Hanı Halil İbrahim Han'ın arizasını getiren Seyit Abdullah Çelebi ve Revan Eşik
Ağası Hacı Zeynel Ağa olmuşlardır. Osmanlı Devleti İle Azerbaycan Türk Hanlıkları Arasındaki
Münasebetlere Dair Arşiv Belgeleri, (Karabağ-Şuşa, Nahçivan, Bakü, Gence, Sirvan, Seki, Revan,
Kuba, Hoy), I, (1578-1914), Ankara – 1992 (BOA. Hatt-ı H BOA. Hatt-ı Hümâyûn, nr. 6748-A),
s.155-159.
9 “... Ağa Muhammed Han’ın emriyle Hançıvan Hanı Kelp Ali Han külliyetlü süvârî asâkir ile bâılgâr Şuşa hânının zîr-i hükmünde olan Karabağ kurasını nehb ü gayret eyleyip...Osmanlı Devleti
İle Azerbaycan Türk Hanlıkları Arasındaki Münâsebetlere Dâir Arşiv Belgeleri, (Karabağ-Şuşa,
Nahçivan, Bakü, Gence, Sirvan, Seki, Revan, Kuba, Hoy), I, (1578-1914), Ankara – 1992, (BOA,
Hatt-ı Hümâyûn, nr. 7093), s.155.
8
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olmuştur. Bu sırada Tiflis Hanlığının Osmanlı Devleti’ne tabi olma temayülleri de zuhur
etmiş, ancak Gürcistan hanları ve prensleri Rusya’ya bağlı olmakla birlikte zaman zaman
iç anlaşmazlıklar sebebiyle Osmanlı Devleti’ne meyletmişlerdir.10
Osmanlı devlet adamları onların bu isteklerinin geçici olduğuna ve samimi olmadıklarına inandıklarından bu taleplerine fazla ehemmiyet vermemişlerdir.11 Hanlıkların
birbirleriyle, İran ve Rusya ile mücadelelerinde İbrahim Halil Han her zaman Osmanlı
Devleti’nin yanında yer almış ve Osmanlı payitahtına bağlı kalmıştır. Öyle ki, bulunduğu
bölgede Osmanlı’nın bir memuru gibi vazife görmüştür. Onun bu tutumu Osmanlı yazışmalarında hep takdirle anılmıştır.12
II- Karabağ Hanlığının Rus İdaresine Bağlanması
Çarlık Rusya’sı XIX. asrın başlarından itibaren bütün Kafkasya’da kararlı bir yayılma ve baskı politikası izlemiştir. Bu bağlamda Rusya, bölgede bulunan hanlıkları kendi
tarafına çekmek ve himayesi altına almak için çeşitli teşebbüslerde bulunmuştur. İlk önce
1801’de Gürcistan’ı ele geçiren Ruslar, buradan doğuya ve güneye doğru Azerbaycan’ın
esas hanlıklarına karşı askeri kuvvetler sevk etmişlerdir. Ruslar Trans Kafkasya’daki hanlıkların fethi için oluşturdukları çok sayıdaki askeri birliğin başına başkomutan sıfatıyla
Prens Sisianov’u getirmişlerdir. Sisianov, işe 1803 yılında Gence Hanlığını işgalle başlamış ve 2 Ocak 1804 tarihinde bu hanlığın merkezi olan Gence şehrini ele geçirmiştir.
Ardından Prens Sisianov Gence Hanlığının adını değiştirerek, buraya Rus Çariçesi Elizabeth’in onuruna, “Elizabethol” adını vermiştir. 13
Rusların Kafkaslardaki bu ilerleyişi Osmanlı Devleti ile İran Şahlığını endişeye
sevk etmiştir. Diğer taraftan Rusların Kafkasların güneyine doğru inmeleri, İngiltere ve

“...Tiflis Hanı İrakli Han müddet-i vâfireden berü Kâhıt nâm mahalde hasta ve sâhib-i fîrâş olub
hayâtından me’yûs olduğundan oğullarından Görgi nâmında kebîr oğlunu Tiflis’e hân nasb eylediğinden diğer oğulları babalarının bu tedbîrine razı olmadıklarından nâşî eyâlet-i muhlisîye kurb u
civar oldukları hasebiyle Devlet-i Aliyye-i dâimü’l-karâra arz-ı ubûdiyyet ve sıdk u istikâmet suretleri rû-nümâ olarak ve fi-mâ-ba’d Rusyalu’dan ferd-i vâhid Tiflis ve havâlîsine duhûl etdirmemek hâletlerini ta’ahhüd ve niyâz eylemeleriyle bu hılâlde hân-ı mersûmu sarsar-ı bâd-ı ecel hayâtı çirk-âlûdunu resîde-i dereke-i bi’se’l-masîr etmekle oğulları hânlık iddi’âsıyla birbileriyle
mu’âraza ve münâza’aya derkâr olacakları bedîdâr olmakla Devlet-i Aliyye-i ebediyyü’l-karâra ilticâ ve hulûs-kârlarına istimdâd için oğullarından birisi nezd-i muhlisîye vürûd eylediği hâlde ta’ahhüd ve niyâzlarına milel-i âhar olduğundan ve cânib-i ihlâskârlarına i’timâd-ı kavî hâsıl olmadığından iktizâ eden cevâbı irâde-i Devlet-i Aliyye’ye menût ve muhtâc olduğundan keyfıyyet-i mezbûre
bir kıt’a arzuhâl-i ubeydânemiz ile hâk-i pây-ı hazret-i veliyyü’l-ni’amîye arz u takdîm olunmağla...” Osmanlı Devleti İle Azerbaycan Türk Hanlıkları Arasındaki Münâsebetlere Dâir Arşiv
Belgeleri, (Karabağ-Şuşa, Nahçivan, Bakü, Gence, Sirvan, Seki, Revan, Kuba, Hoy), I, (15781914), Ankara – 1992, (BOA, Hatt-ı Hümâyûn, nr. 1700-A), s.160.
11 Gökçe, age, s. 186.
12 “...İbrahim Halil Han yirmi beş seneden mütecaviz Devlet-i Aliyye’ye arîza takdimi ile izhâr-ı
bendegî ve rıkkıyyet eylediğinden başka taraf-ı Devlet-i Aliyye’den dahi bi’d-defe’ât evâmir-i
aliyye irsâliyle mazhar-ı iltifat buyurulmuş olduğuna bina’en hân-ı mûmâ-ileyh leyl ü nehâr devâmı devlet-i şâhâne ve kıyâm-ı fer u haşmet-i pâdişâhâne ed’ıyesiyle evkât-güzâr ve sıdk u ihtisası ezdil ü cân iltizâma ibtidar etmeğle...” Osmanlı Devleti İle Azerbaycan Türk Hanlıkları Arasındaki
Münâsebetlere Dâir Arşiv Belgeleri, (Karabağ-Şuşa, Nahçivan, Bakü, Gence, Sirvan, Seki, Revan,
Kuba, Hoy), I, (1578-1914), Ankara – 1992, (BOA, Hatt-ı Hümâyûn, nr. 6748-A), s.143.
13Ruslar Gence’ ye öyle baskı yaptılar ki, Azerbaycan tarihçilerinden Mahmut İsmail’in ifadesiyle
belirtmek gerekirse: “Kimi şehri Gence adıyla çağırsaydı, bir manat cerime edilirdi.” Derken, şehrin
asırlar boyu Türkçe ifade olunan isminin söylenmesi dahi cezayı ödemek için yeterli sebep sayılmaktaydı.
10
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Fransa’nın da hoşuna gitmemiştir. İngiltere ve Fransa Rusların Güney Kafkasya’dan atılması için Osmanlı Devleti ve İran’ı Ruslara karşı tahrik etmeye başladılar. Bu tahriklere
karşı İran şahlığı geri adım atmamıştır. Tam aksine Şah Rusya’yı Kafkasların kuzeyine
atmak maksadıyla 1804’te Ruslara savaş ilan etmiştir. Rus-İran savaşında şahlığın Karabağ topraklarını istila edeceğinden endişelen Karabağ Hanı İbrahim Halil Han, bu sırada
prens Sisianov’a müracaat ederek, kendisinden yardım istemiştir. Bunun karşılığında da
Rusya’ya sadık kalacağını bildirmiştir. Rus Generali Sisianov ise Rusya’nın hâkimiyetini
kabul etmesi durumunda onu Han gibi tanıyacağını vaat etmiştir.
İbrahim Halil Han, kendisini ikna etmeye dönük vatlara ve baskılara rağmen mütereddit kalmıştır. Eğer Rusya’dan yardım istemezse İran Şahlığı tarafından Karabağ
Hanlık topraklarının ele geçirilmesi gerçekleşecekti, İbrahim Halil Han, bu zor durumda
Rusları daha ehven-i şer görmüş ve böylece sonunda Ruslara yakın bir siyaset izlemeye
başlamıştır.
Bu sırada, İran Şahı Karabağ’a kuvvet gönderdiyse de İbrahim Halil Han, bu askeri kuvveti mağlup etmiştir. Hanın İran ordusunu yenmesiyle şahın bütün dikkatini üzerine çekeceği ihtimal ve endişesinden hareketle çeşitli arayışlara girişti. Bu esnada siyasî
bir yalnızlık içinde kaldığını gören İbrahim Halil Han, başka çıkış yolu bulamadığından
Rus Generali Sisianov ile görüşmelere yeniden başlamıştır. 14 Mayıs 1805 tarihinde İbrahim Halil Han ile Sisianov arasında Karabağ Hanlığı’nın Rusya’nın hâkimiyetini kabul
etmesi yolunda bir anlaşma imzalanmıştır. (Özçelik, 2005: 71)
Küre Çayı sahilinde yapılan bu anlaşmada Karabağ Hanı’nın yanı sıra Şeki Hanı
Selim Han da hazır bulunmuştur. Şeki Hanlığı dış tehlikelerden -şimdilik kaydıyla- uzak
kalmış, ancak içişleri bir hayli karışmıştır. Karabağ Hanı İbrahim Halil Han’ın ardından
Bir hafta sonra, Şeki Hanlığı da Rusya’nın himayesini kabul etmiştir. Karabağ ve Şeki
Hanlıkları yapılan anlaşmaya göre, her yıl Rus çarına 7.000-8.000 Manat verecek, Rus
askeri kuvvetleri hanlıklarda istihdam edilecek, hanlıklar içişlerinde serbest, dışişlerinde
ise Rusya’ya bağlı olacaklardı. Böylece Karabağ Hanlığı Rusya’ya bağlanmıştır.
Karabağ ve Şeki Hanlıklarının Rusya’ya bağlanmasından bir ay sonra İran kuvvetleri Karabağ’a saldırmışlardır. Bu durum İran ile Rusya’nın arasını açmış ve savaşa
sebep olmuştur. General Sisianov, Bakü Hanlığını ele geçirdiği sırada öldürülmüştür. Bu
olaydan sonra Rusya, Kafkaslardan Bakü’ye doğru harekete geçmiştir. İran da Karabağ’a
sokularak Şuşa kalesini kuşatmıştır. İbrahim Halil Han, İran’ın Şuşa’yı kuşatması üzerine
ailesini Hankendi’ye götürmüştür. Rus Çarlığının askerî kuvvetleri, Han’ın bu hareketinden şüphelenmişlerdir. Bu nedenle İbrahim Halil Han’ı takibe alan Rus kuvvetleri, bir
gece vakti Binbaşı Lisanevich komutasında Hankendi’ye gelmiş ve İbrahim Han’ı tüm
ailesiyle birlikte öldürmüşlerdir.
Bu olay Şeki’de Ruslara karşı bir isyana sebep olmuştur. Şeki Han’ı, Rus kuvvetlerini Hanlığının arazisinden kovmuştur. Ancak bu hadiseler olduğu sırada Rus birlikleri
Karabağ’a girmiş, İran kuvvetlerini geri çekilmek zorunda bırakmış, Bakü Hanlığı da
dâhil olmak üzere Hanlıklar Rus idaresine bağlanmıştır. Şeki Hanı, Rus takibinden kurtulmak için İran’a sığınmıştır. Böylece Çarlık Rusya’sı 1803-1805 yılları arasında uyguladığı siyasî ve askeri faaliyetler sonucunda, Karabağ Hanlığını tamamen kendi topraklarına katmıştır.
Bu gelişmelerden sonra Karabağ topraklarına Ruslar tarafından bilinçli ve planlı
bir şekilde Ermeni göçü hızlandırılmış, Türkler azınlık durumuna düşürülerek Karabağ’daki bugünkü problemlerin hazırlanmasına zemin hazırlanmıştır. (Türkmen, 1996:
114-116)
III- Rus-İran Mücadelesinin Sonuçlanması
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İbrahim Halil Han’ın öldürülmesi üzerine Karabağ Hanlığında yerine Mehdi Kulu
Han geçmiştir. 1813 yılında imzalanan Gülistan anlaşmasından sonra, İran’ın Karabağ
üzerindeki haklarından tamamen feragat ettiğini iddia eden Rusya, Karabağ topraklarına
temelli olarak yerleşmeye başlamıştır. (Bala,1993, 215) İran, 1826 yılında Rusya ile yapmış olduğu Gülistan anlaşmasını bozmuştur. İran Sefir sıfatıyla İran’da bulunan Rus
Prens Menşikov’u geri göndermiş ve Rus devletine ait topraklara sokulmuştur. Bu arada
Abbas Mirza komutasındaki İran ordusu, Şuşa Kalesi’ni kuşatmıştır. Rus kumandanı General Reutta askerinin azlığına ve mühimmatının olmamasına rağmen İran askerlerine
karşı başarılı bir mukavemet göstermiş ve onları Şuşa’ya sokmamıştır. (Karabağlı, 1990:
31.)
Rus İran mücadelesi, 1828 yılında İran ile Rusya arasında yapılan Türkmençay
Anlaşması’yla son ermiştir. Azerbaycan toprakları Kuzey ve Güney Azerbaycan’ı bölen
bir sınır ile çizilmiş ve iki ülke arasında paylaştırılmıştır. 14 İran’ın mağlubiyeti ve 1828
tarihli Türkmençay Anlaşması’yla sonuçlanan bu harp esnasında Karabağ beylerinin
Şuşa’yı muhasarası olumlu bir sonuç vermemiştir. Bu başarısından sonra, Kuzey Azerbaycan’a temelli olarak yerleşen Rusya, bir müddet hanlığın eski idari teşkilatını muhafaza etmişse de, az zaman sonra, bütün memleketi yeni bir idari taksimata tabi tutmuştur.
Şuşa, Cevanşir, Cebrail ve Zengenzur kazalarına ayrılan Karabağ, bir aralık Gence, Şirvan, Şeki, Talış, Bakü, Küba ve Derbent Hanlıklarıyla birlikte kurulması düşünülen Müslüman Vilayeti içine alınmak istenmişse de 1868 yılına kadar Bakü Vilayeti dâhilinde
bulunmuştur. Bu tarihte Gence Vilayeti teşekkül etmiş ve Karabağ bu vilayetin içinde yer
almıştır. (Bala, 1993: 215-216)
IV-Azerbaycan Türkleri ile Ermeniler Arasında Karabağ İhtilafı
Bu gelişmelerden yıllar sonra, Çarlık Rusya’sında meydana gelen 1905 ihtilali 15
esnasında Ermeniler ile Azeri Türkleri arasında ilk ciddi ve kanlı çatışmalar başlamıştır.
1905-1907 yılları arasında devrim hareketi başladığında Çarlık, Güney Kafkasya’daki
devrim taraftarları hareketi önlemek için Kafkasya’da karışıklığın devamını sağlamak
maksadıyla Ermenilerin Türklere olan saldırılarını teşvik etmiştir. 6 Şubat 1905’te
Bakü’de başlayan katliam daha sonra Erivan, Nahçivan ve Şuşa şehirlerine sıçramıştır.
1905 yılı faciasının başlangıcı Bakü’de Şubat ayında yaşanan olaylar olmuştur.
Bakü’de Şubat ayındaki bu hadiselerde Ermeniler büyük güçlerle Azeri Türklerine
karşı hücuma geçtiler. Ancak Azeri Türkleri tarafından mukavemetle karşılaşınca evlere,
bahçelere gizlenerek sokaklardan geçen sivil insanların üzerine ateş açtılar. Özellikle Ermeni saldırganlar Krasilnikov, Mayilov, Korsakov’un evlerinden ve Madrid Oteli’nden
sokaklara silahlarla saldırdılar. Zamanın güçlü devletleri bu katliamı önlemek için hiçbir
şey yapmadılar. Çatışma ve buna bağlı yangınlar 10 Şubat’a kadar devam etti. 6-10 Şubat
olayları neticesinde 1000 civarında Azeri ve Ermeni ölmüştür. Bu hadiselerde mağlup
olan Ermeni Taşnak silahlı güçleri hırslarını Bakü yöneticisi Nakaşidze’ye yönelttiler ve
kendisi 11 Mayıs’ta Ermeni Taşnakların saldırıları sonucunda öldürüldü. (Özçelik.2005:
75-76)

Doğuştan Günümüze Büyük İslam Tarihi, Çağ Yay., Ek Cilt, İstanbul, 1986, s. 271.
1905 Rus Devrimi; Rusya İmparatorluğu çapında geniş yankı bulan kitlesel siyasi eylemlerdir.
1905 Moskova Ayaklanması örneğinde olduğu gibi, bazı eylemler doğrudan hükümeti hedef almıştır. Saldırılar, işçi grevleri, köylü ayaklanmaları ve askeri isyanlar şeklinde gelişmiştir. Olaylar sonucunda anayasal monarşiye geçiş yapılmış ve Çarlık Duma’sı kurulmuş, çok partili seçimler yapılmış, 1906 Anayasası meydana getirilmiştir. Ancak Çarlık rejiminin yıkılması ve bazı bölgelerdeki bağımsızlık yönünde yapılan silahlı ayaklanma girişimleri başarısız olmuş ve bastırılmıştır.
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15

488
IV. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu 26-28 Nisan 2017/NİĞDE

Bakü olaylarından sonra, bütün Güney Kafkasya’da Ermeni ve Azeriler arasındaki
ilişkiler gerginleşti. Mayıs’ın başında Ermeniler Nahcivan kazasında birçok Azeri
Türkü’nü öldürmüş ve pek çoğunu da yaralamışlardır. 26 Kasım’a kadar taraflar arasında
zaman zaman ateşkes ilan edilmiş, ancak 26 Kasım gecesi Rus Kazakları Ermeni güçlerle
birleşerek saldırıya başlamışlardır. Müslümanların pazar yerini yakıp dağıtmışlar ve şehirde yaşayan Müslümanlar şehrin yöneticisi General Paskeçiç’e Kazakları şikâyet etseler
de o hiçbir önlem almamış ve şehri gizlice terk etmiştir.
Cevanşir kazasında da çok kanlı olaylar yaşanmıştır. 3 Ekim 1905’te Ermeniler,
Sırhavend Köyü’ne baskın yapmışlar ve insanlar ormanda saklanmak için kaçmış fakat
yolda Hamazasp’ın liderlik ettiği 400 kişilik Ermeni süvarileri tarafından bunlar da öldürülmüştür. (Özçelik, 2005:77)
1905 yılının karışık noktalarından biri de Şuşa olmuştur. Burada 16-20 Ağustos
tarihlerinde kanlı çatışmalar yaşanmıştır. Rus Kazakları ve Rus piyade birliği, Ermeni
gönüllüleriyle birlikte Azeri Türklerin evlerine baskınlar yapmışlardır. Ancak Azerilerin
savunması karşısında Rus Kazakları karargâhlarına, Ermenilerin bir kısmını evlerine bir
kısmını da yerleşim birimlerinin dışına çıkarmayı başarmışlardır. Rus Generali Galaşaçanov, Azeri Türklerine gelerek barış için aracı olmuştur. (Özçelik, 2005:76)
Rusların bu yayılmacılığı ve gelişmeler sonucunda Türkistan ve Kafkasya’yı ele
geçirmesi, İngiltere’de endişe uyandırmıştır. Bu durum Rusların Hindistan ve İran üzerinde emelleri olduğunu açığa çıkarmıştır. Ancak gelişen Alman yayılmacılığı, Rusya ile
İngiltere’yi birbirine yaklaştırmıştır. 1907 yılında imzalanan İngiliz-Rus anlaşmasına
göre, İran coğrafyası nüfuz bölgelerine ayrılmıştır. Buna göre İran’ın kuzey kısmı Rus
nüfuz sahası, yani Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan, orta kısmı tarafsız, güney kısmı
da İngiliz bölgesi olarak paylaşılmıştır. 16 İngiliz-Rus anlaşması Azerbaycan ve İran’ın
kuzey bölgesinde Rus yayılmacılığını hızlandırmıştır.
Sonuç
XVIII. ve XIX. yüzyılda Kafkasya, bölgede etkin olmak isteyen güçlerin mücadele alanı olmuştur. Bu bölge özellikle Osmanlı Devleti, İran ve Rusya bakımından stratejik önemini korumuştur. Bu sırada bölgede çeşitli bağımsız, yarı bağımsız ve bağımlı
feodal Hanlıkların varlığı ortaya çıkmıştır. Her hanlık kendi şehri ve çevresinde etkili
olduğu siyasi bir yapı oluşturup, birbirleriyle zaman zaman mücadele ederek ve çeşitli
ittifaklara girişerek varlıklarını sürdürmüşledir. Karabağ toprakları daha Selçuklu döneminden başlayarak kadim bir Türk yerleşme sahası olmuştur. Karabağ Hanlığı kurulmadan evvel, çevresiyle birlikte XVI. yüzyılda Osmanlı Devleti’nin etkisi altına girmeye
başlamış ve III. Ahmet zamanında çevre kale ve şehirlerle Karabağ, Osmanlı Devleti’ne
bağlanmıştır.
İdari bakımdan Azerbaycan’daki diğer hanlıklar gibi, Çıldır ve Erzurum Beylerbeyliği’ne bağlı olarak Osmanlı Devletiyle bağlantısını sürdüren Karabağ, Osmanlı Devleti’nin bölgede etkinliğinin zayıflaması üzerine, İran ve Rusya arasında mücadele alanı
olmaya başlamıştır. Bundan sonra bütün Kafkasya gibi Karabağ’da İki devletin Kafkasya
ve Azerbaycan üzerinde şekillenen politikalardan etkilenmiştir. 1757 yılında bağımsızlığını İran’dan kazanan Penah Ali Han, Karabağ Hanlığını kurmuş ve uzun bir süre Hanlık,
bağımsız olarak varlığını sürdürmüştür.
Karabağ Hanı olan gerek Penah Ali Han gerekse İbrahim Halil Han, Osmanlı Devleti’ne yakın politikalar izlemiş ve Osmanlı Devleti ile sürekli ilişki içinde olmak bir ta-

Geniş bilgi için bkz. Dursun Yıldırım, Karabağ Dosyası, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü,
Yay., Ankara, 1990.
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rafa, devletin memurları gibi işbirliği içinde olmuşlardır. Ancak Osmanlı Devleti’nin gerileme ve zafiyet dönemlerine rastlayan yıllarda Karabağ Hanlığı ve diğer hanlıklara Osmanlı Devleti tarafından istenilen ölçüde gerekli destek verilememiştir.
Bu gelişmeler 1805 yılında Karabağ Hanı İbrahim Halil Han, Ruslara tabi olmayı
kabul etmek zorunda kalmasından sonra Rus yönetiminin bölgedeki etkinliğinin artmasıyla başlamış, süreç devam ederek, 1813 tarihinde imzalanan Gülistan Antlaşması 17 ve
ardından imzalanan 1828 Türkmençay Antlaşması ile Azerbaycan toprakları, İran ve
Rusya arasında paylaşılmıştır. Karabağ’ın kaderi de buna göre şekillenmiştir. Kuzey
Azerbaycan, Rusya’nın etki alanı içine girmiş, Güney Azerbaycan da İran’a bırakılmıştır.
Bunun soncunda Karabağ Hanlığı ve diğer hanlıklar ortadan kaldırılarak bir kısmının
Ruslara, bir kısmının da İran’a bağlanmasıyla Azerbaycan coğrafyasında uzun yıllar ve
hatta günümüze kadar sürecek Rus ve İran etkinliğinin oluşmasına zemin hazırlanmıştır.
Bu şekilde hanlıkların ortadan kalkması ve Azerbaycan topraklarının Rusya ile
İran arasında bölüşülmesinden sonra, 1828 Türkmençay Anlaşması sonucu Kafkasya’da,
gerek İran ve gerekse Rusya arazisinde yaşayan halklar için istedikleri yere göç etme
hakkı tanınmıştır. Rusya, İran tarafında yaşayan Ermenileri göçe teşvik etmek amacıyla
bunlardan 30 yıl süreyle vergi almama kararı almış ve kendilerini vergiden muaf tutmuştur. Rus idaresi, İran’dan göç eden Ermenilerin- ki bunlar 70.000 civarındaydı- büyük bir
kısmını başta Karabağ olmak üzere Erivan ve Nahcivan’a yerleştirmiştir. Böylece anılan
yerlerde Ermeni nüfusu yoğunluk kazanmıştır. Bu sırada Karabağ nüfusunun bir kısmının
Ermenilerden ibaret olması nedeniyle Azeri Türkleri ile Ermeniler arasında sert tartışmalar yaşanmış ve anlaşmazlıklar baş göstermiştir. (Özçelik, 2005:70-74)
Neticede, bir taraftan Revan, diğer taraftan Karabağ havalisine Rusya ve İran’daki
Ermenilerin göç ettirilmesi, bunlara vergi muafiyetleri tanınarak buralara yerleştirilmeleri
ile bu coğrafyada günümüze kadar devam edecek özellikle Karabağ üzerindeki AzeriErmeni anlaşmazlığının tohumları atılmış ve bir çatışma zemini hazırlanmıştır.
Ermenileri çeşitli siyasî yollarla Revan ve havalisine yerleştiren Ruslar, Osmanlı
Devleti’nin içinde bulunduğu durumdan da faydalanarak, rahat hareket etme imkânı bulmuştur. Nitekim Rus Çarı Nikola, Ermenilerin yerleştirildiği bu sahada Erivan ve Nahcivan Hanlıkları topraklarını da içine alan bir Ermeni bölgesi oluşturmuştur. Rusya, böylece
merkezi Erivan olan Ermenistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti’nin temellerini atmıştır.
Karabağ ve Azerbaycan toprakları üzerinde zorla yaratılan bu Ermeni iskân bölgesiyle
hem Azerbaycan ikiye bölünmüş hem de Rusya Osmanlı Devleti’ne karşı bir Ermeni tampon bölgesi oluşturmuştur. (Özçelik, 2005:77-78)
Bugün Ermenistan’ın hak iddia ettiği Karabağ’daki topraklara Ermenilerin XIX.
yüzyılda yerleştirildikleri açıkça görülmektedir. Bu durum Türkistan ve Kafkaslarda uygulanan geleneksel Rus iskân siyasetimin bir sonucudur. Böylelikle, Anadolu’nun

Gülistan Antlaşması, 12. Ekim 1813 tarihinde Rusya ile Kaçarlar (İran) arasında imzalanan antlaşmadır. Bu antlaşma sonucunda Güney Kafkasya 'da bulunan bereketli Karabağ toprakları Rusya
yönetimine geçmiştir. İran adına antlaşmayı Abbas Mirza Kaçar’ın vekili olarak Mirza Abdulhasan
Han Şirazi imzalamıştır. Bu antlaşmayla tarihte ilk kez Kuzey Azerbacan Rusya'ya bağlanmıştır.
Güney Azerbaycan ise İran'da kalmıştır. Mevcut bölünme Türkmençay Antlaşmasıyla pekişmiş ve
günümüze kadar devam etmiştir. Böylece Talış, Şirvan, Kuba, Bakü, Gence, Karabağ ve Şeki hanlıkları Rusya'ya katılmıştır. İran, Doğu Gürcistan'a, Kazak ve Şemseddil sultanlıklarına, ayrıca Dağıstan'a ait iddialarından vazgeçtiğini bildirmiştir. Revan ve Nahçivan hanlıkları ise İran hâkimiyetinde kalmıştır. Bu gelişmeler sonucunda Hazar Denizi'nde donanma bulundurma hakkı Rusya'ya
ait olmuştur. Rus tacirler dâhili gümrük vergisinden muaf olarak ticaret yapabilmişlerdir.
17
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“Vilâyet-i Sitte”18 diye adlandırılan bölgelerini de içine alacak Büyük Ermenistan idealinin temelleri atılmıştır.19
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MİLLI DƏYƏRLƏRDƏN UZAQLAŞMANIN BOŞANMALARA YOL AÇMASI
Dos. Dr. Kamalə BAHAZƏRQIZI SALAMOVA
Xülasə: XXI əsrdə cəmiyyəti təhdid edən problemlərdən biri olan boşanma, ailə ittifaqının
dağılması və yerində yeni bir sistem qurulması anlamına gələn, qətiyyən ani bir hal olmayıb
müəyyən bir prosesin son nöqtəsi olan çətin bir prosesdir. Boşanma, cütlər üçün bədbəxt və
problemli bir evlilik təcrübəsindən çıxış yolu olsa da ailənin məhvi, tərəflərin sosial-iqtisadi
cəhətdən sarsılaraq psixososial baxımdan zəifləməsi, cəmiyyətdə tutduqları status və
mövqeyə mənfi təsir etməsi deməkdir. Tədqiqatlar göstərirki, boşanmanın gənc ailələri boşanmaya aparan müxtəlif səbəblərdən biridə qloballaşma və inteqrasiya nəticəsində milli–
mənəvi dəyərlərdən, mədəni amillərdən, o cümlədən ənənəvi ailə mədəniyyətindən uzaqlaşaraq yeni mədəniyyətlərə üz tutmalarıdır. Bu baxımdan Azərbaycanın milli mənəvi –
sərvəti olan ailə stereotiplərinin, ümumilikdə milli-mənəvi dəyərlərin qorunub saxlanılması, təbliq və təqdimatının qiymətləndirilməsi, aydın dərk və əməli fəaliyyətdə istifadə
olunması gənc ailələri boşanmaya aparan yolun qarşısını ala bilər.
Acar Sözlər: Şəxsiyyət, adət, mədəmiyyət, məhəbbət, milli-mənəvi.

Deprivation of National Values Results Divorces
Abstract: One of the problems that threaten society in the twenty-first century, the divorce
is not a sudden happened process and it is a difficult process which means collapse of family
union and establishment of a new system. Divorce is a way out of the unhappy and troubled
family experience for couples, and divorce means destruction, humiliation, psychosocial
aspects of social and economic decline of the parties,negative impact to their status and
position in society. Studies conclude that divorce is one of the various reasons leading to
divorce, young families as a result of globalization and integration of national and moral
values, cultural factors, including the move away from the traditional family culture and
focus on new cultures.In this regard, family stereotypes - national and spiritual wealth, in
general, the preservation of national and moral values, promoting and presenting the evaluation, the use of clear understanding and practical action can help prevent young families
to divorce.
Keywords: Personality, traditions, culture, love, national and spiritual values

Müasir cəmiyyəti təhdid edən problemlərdən biri olan boşanitetima, ailə ittifaqının
dağılması və yerində yeni bir sistem qurulması anlamına gələn, qətiyyən ani bir hal olmayıb müəyyən bir prosesin son nöqtəsi olan çətin bir prosesdir. Boşanma, cütlər üçün
bədbəxt və problemli bir evlilik təcrübəsindən çıxış yolu olsa da ailənin məhvi deməkdir.
Çünki bölünmənin labüd və zəruri olduğu hallarda belə boşanmaqla problemlər bitmir,
həmin ailənin üzvləri və hətta digər ailələr üçün yeni bir proses başlayır. Boşanma
tərəfləri sosial-iqtisadi cəhətdən sarsıdaraq psixososial baxımdan zəiflədir. Onların
cəmiyyətdə tutduqları status və mövqeyə mənfi təsir edir. Tədqiqatlar göstərir ki, evlilikdəki problemli münasibətlər çox vaxt evlilik yekunlaşdıqdan sonra da uşaqların vasitəsi ilə davam edir. Bu səbəblərdən də boşanma, fərdlər üçün evlilikdən əvvəlki azadlığa
çatmaq ola bilmir, sadəcə evlilik birliyinə məhkəmə qərarının dəqiqləşməsi ilə son qoyulur. Boşanma qanunlara uyğun olaraq qurulmuş bir ailənin qanunlara uyğun dağılması,
həmin qadın və ya kişinin yenidən ailə qurması, romantik və cinsi əlaqələr üçün hüquqi
status almasıdır., boşanma qadın və kişi arasında hüquqi, romantik və cinsi evlilik bağlarının bitirilmə qərarından ibarətdir.
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Boşanma psixoloji cəhətdən qiymətləndirdikdə ailə birliyinin pozulması, ailənin
parçalanması və ya tamamilə dağılmasına yol açan, bütün ailə üzvlərini hətta yaxın
ətrafdakı insanları belə sarsıdan mürəkkəb bir hadisədir. Bütün cəmiyyətlərdə müsbət
qarşılanmayan boşanma, insan həyatında əhəmiyyətli bir stress mənbəyidir. Çünki, yetkin
insanları və onların uşaqlarına təsir edən ən sarsıdıcı hadisələrdən biri kimi, depressiyaya
sürükləyən təzyiqlər yarada bilir, dəyişən şərtlər ailə üzvlərini fərqli istiqamətlərdə inkişafa, fərqli maraq sahələrinin yaranmasına və ehtiyaclar üzündən yeni bir ailə axtarışına
aparır.
Tədqiqatlar göstərirki, gənc aulələri boşanmaya aparan müxtəlif səbəblərdən biridə qloballaşma və inteqrasiya nəticəsində milli–mənəvi dəyərlərdən, mədəni
amillərdən, o cümlədən ənənəvi ailə mədəniyyətindən uzaqlaşaraq yeni mədəniyyətlərə
üz tutmalarıdır. Bu baxımdan Azərbaycanın milli mənəvi –sərvəti olan ailə stereotiplərinin, ümumilikdə milli-mənəvi dəyərlərin qorunub saxlanılması, təbliq və təqdimatının
qiymətləndirilməsi, aydın dərk və əməli fəaliyyətdə istifadə olunması gənc ailələri boşanmaya aparan yolun qarşısını ala bilər. Çünki, hər bir xalqın özünəməxsus milli -mənəvi
dəyərləri olduğu kimi, Azərbaycan xalğınında da minilliklərdən qaynaqlanan davamlı və
dayanaqlı dəyərlər sistemi var ki, bunu heç bir inkişaf etmiş qərb xalqları ilə müqayisə
etmək olmaz. Bu xalqların milli-etnik hisslərini, xarakterini, düşüncəsini, ünsiyyət tərzini
və insanlarla qarşılıqlı münasibətlərini özündə ehtiva edir. Xalğın elmə, maarifə,
mədəniyyətə aid fikirləri milli-mənəvi dəyərlərdən qaynaqlanır. Bütün bunlar günümüzə
şifahi xalq ədəbiyyatı nümunələrində-nağıllarda, yanıltmaclarda, tapmacalarda, bayatılarda, laylalarda, alqış və qarğışlarda, adət-ənələrdə, hikmətli-ifadələrdə, qayaüstü-daş
rəsmlərdə, klassiklərin yaradıcılığında və dini inaclarda öz əksini taparaq günümüzə gəlib
çatmışdır. Milli mənəvi dəyərlərimizin elə bir nümunəsi tapılmaz ki, orada ailə, gəncnəslin təlim tərbiyəsi, əxlaq, ağıl, zəka və şəxsiyyətin formalaşmasına dair fikir söylənilməsin. Azərbaycan ailəsinin milli - etnik dəyərləri, quruluşu və təlim tərbiyə üsulları
həm şifahi xalq yaradıcılığı həm də klassiklərimizin əsərlərindən qaynaqlanaraq günümüzə qədər gəlib çıxmışdır. Professor Ə. Bayramovun dediyi kimi “Etnik psixoloji xüsusiyyətlərin əsas cəhəti etnosun özünüdərketməsi və etnik şüur səviyyəsidir” (Bayramov,
2000:112). Ə. Bayramov eyni zamanda qeyd edir ki, etnik xarakter etnik psixologiyanın
tərkib hissəsidir, çünki o etnik simanı müəyyən edən başlıca ünsürlərdən biridir. Etnik
xarakter ayrıca bir fərddən asılı olmayan, ümumiləşmiş psixoloji keyfiyyətlər, etnosun
hər bir üzvünün davranış və rəftarında, münasibətlər sistemində bu və ya digər dərəcədə
özünü göstərən psixoloji xüsusiyyətdir. Bu baxımdan “etnik xarakter”, “milli xarakter”
və ya “psixi sima” sinonim kimi işlədilməlidir. (Bayramov, 2000:14).
Elə buna görə də azərbaycanın görkəmli psixoloqları psixi hadisələrin və psixi
xüsusiyyətlərin inkişaf dinamikasını tədqiq edərkən onları milli-etnik əlamətlərlə
əlaqələndirmiş, həm klassiklərin həm də şifahi xalq yaradıcılığında öz əksini tapan psixoloji fikirlərə, dini inaclara, qabaqcıl mütəfəkkirlərin fikirlərinə dönə-dönə müraciət etmiş
və orada öz əksini tapan psixoloji keyfiyyətlərdən faydalanmışlar. Uzun illər müxtəlif
istiqamətlərdə tədqiqatlar aparmış azərbaycanın görkəmli psixoloqları C. Məhərrəmov,
Ə.S.Bayramov, Ə. Ə. Əlizadə, B. H. Əliyev, R. İ. Əliyev, K. R. Əliyeva, Ə. T.
Baxşəıiyev, Q. E. Əzimli, S. M. Quliyev, R. N. Qədirova, S.N.Heydərova və bir sira gənc
tədqiqaçılar bu sahələrdə geniş tədqiqat işləri aparmış, şəxsiyyətin formalaşmasında (yəni
onun ünsiyyət və qabiliyyətlərinin, xarakter xüsusiyyətlərinin, bacarıqlarının ) milli –
mənəvi dəyərlərin rolunu ön plana çıxarmaq üçün azərbaycın görkəmli mütəfəkkirləri
N.Gəncəvinin,N.Tusinin,İ.Nəsiminin, M.Fizulinin, A.Bakıxanovun, M.Axundovun və
başqalarının əsərlərinə müraciət etmiş, onlara istinadən milli-etnik dəyərləri təhlil edərək
qiymətləndirmiş və şəxsiyyətin formalaşmasında önəmli yer tutan mənəviyyat,
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vətənpərvərlik, qəhrəmanlıq, canıyananlıq xüsusiyyətlərinin ailədə formalaşdığını
qiymətləndirmişlər.
Çox böyük sürətlə yayılan qloballaşma və inteqrasiya dövründə xalğın milli qürurunun, ləyaqətinin, milli mənliyinin, adət-ənənəsinin və azərbaycançılıq ənənələrinin
qorunub saxlanılmasında böyük qüvvə sərf edən ulu öndərimiz Heydər Əliyev “Biz gərək
milli mənliyimizi həmişə yüksək saxlayaq. Mənim üçün hər şeydən üstün mənim milli
mənliyimdir. Milli mənliyim məni həmişə bütün çətin vəziyyətlərdən çıxarıb. Milli mənliyinə görə istədiyim yola gedə bilmişəm, istədiyimə nail ola bilmişəm və xalğıma xidmət
edə bilmişəm, ona görə milli mənliyimizi gərək itirməyək” demişdir. Heydər Əliyev nümunəvi ailə başçısı, öz soy kökünə arxalanan həyat yoldaşı, milli dəyərlərimizi öz xalqına
və övladlarına layiqincə ötürən bir ata kimi nəinki azərbaycanda həm də, bütün dünyaya
bir örnəkdir. Hörmətli Prezidentimiz İlham Əliyev, onun xanımı bu gün azərbaycanın
milli dəyərlərini bütün dünyada tanıdan, elm, təhsil, səhiyyə sahəsində həyata keçirdiyi
layihələrlə hər bir azərbaycan ailəsinin qoruyucusuna çevrilən UNESKO və İSESKO-nun
xoşməramlı səfiri, Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinin deputatı Mehriban
xanım Əliyeva onun qizları Leyla və Arzu Əliyevalar Heydər Əliyev ailəsinin layiqli
davamçıları olmaqla bu xalğın milli qurur hissinə çevrilmişlər.
“Xalqların psixologiyasına dair ilkin mülahizələr” (1861) əsərinin müəllifləri olan
alman alimləri M. Latsarus vəT.Steyntal ailə probleminə toxunmuş ailəni həm də insanın
öz xalğının, millətinın, etnosunun müəyyən psixoloji keyfiyyətlərinə yiyələnə biləcəyi
qrup adlandırmışlar. Çünki, hər bir xalqın və ya etnik qrupun özünəməxsus keyfiyyətləri
var. Bu keyfiyyətlər müəyyən qədər ailə məsələlərində özünü büruzə verir.
Ailə münasibətlərinin mahiyyəti həm bütün İslam dünyasında, həm də Türk
xalqlarının əksəriyyətində demək olar ki, eynidir. Türk ailələri tarixi keçmişlərinə,
ənənəvi mədəniyyətlərinə, təsərrüfat-məişət xüsusiyyətlərinə görə müəyyən mənada
bənzər və oxşardır. Yaxın qonşuluq əlaqələri Türk ailələrinin bir-birinə təsir dairəsini
gerçəkləşdirmişdir. Baxmayaraq ki, bu müxtəlif şəraitdə mövcud olmuş, etnik ənənələrin
müxtəlifliyi özünü fərqli şəkildə büruzə vermiş, müxtəlif tarixi hadisələrin təsirinə məruz
qalmışdır (Bünyatova, 2000:7).
Ailə elə bir qurumdur ki, burada həm maddi münasibətlər tənzimlənir, həm də
mənəvi dəyərlər uzun əsrlər boyu qorunub saxlanılır. Bəşər cəmiyyətinin inkişafında
əhəmiyyət kəsb edən ailə onun mədəni səviyyəsinin göstəricisidir. İnsanların davranışı
cəmiyyətin inkişaf səviyyəsindən asılıdır. Fəaliyyət və davranış tərzində təzahür olunan
xalqa məxsus xüsusiyyətlərin, yəni elimizin-obamızın həmişəyaşar adət və ənənələrinin
bu günə qədər gəlməsi, onların dərin köklərə malik olduğunu sübuta yetirmək üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bir sıra ənənələri özündə ehtiva edən mərasimlərdə və tarixən
formalaşan adətlərdə xalqa xas olan keyfiyyətlər özünü bütün çalarları ilə birlikdə
nəsildən nəsilə ötürür. Xalqın psixologiyasını, dünyagörüşünü, bu və ya digər məsələyə
bəslədiyi münasibətini, eyni zamanda dini təsəvvürlərini üzə çıxarmağa imkan yaradan
adət və ənənələr gənc ailələrin qorunub saxlanılmasında böyük əhəmiyyət kəsb edir.
Əsrlərdən süzülüb gələn ailə məişəti özünəməxsus çalarlara malik olmuşdur və bu çalarlardan biri evliliyin qızbəyənmə, elçilik və nişanlanma mərasimlərindən sonraa baş tutması olmuşdur ki, bu gündə öz dəyərini qoruyub saxlayır. Qızbəyənmə, elçilik və nişanlanma adətləri toy mərasiminə qədər icra olunan ilkin mərhələni təşkil edir. Orta əsrlərdə
bu adətin icra olunması barədə məlumatlarımızın mənbəyini xalq yaradıcılığı nümunələri
və orta əsr müəlliflərinin əsərləri təşkil edir.
Gələcək ailə həyatının qurulmasında əsas məsələlərdən biri məhz gəlinliyə namizədin seçilməsidir. Bu vacib məsələ ailənin evlilik planlarında hər bir dövr üçün
əhəmiyyətli yerə malik olmuşdur. Belə ki, hər bir ailə öz daxili qaydalarına uyğunlaşa
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biləcək, evin tələblərinə uyğun şəkildə davranacaq və əsli, nəsli öz səviyyələrinə müvafiq
olan bir qızı özünə gəlin seçməyi əsas şərt hesab etmişdir. Eyni zamanda gəlin seçilən
qızın sağlamlığı, təsərrüfatda yaxşı işləyə bilməsi, zirək olması, əməksevərliyi də əksər
ailələr üçün vacib şərt sayılmışdır. Bütün bu deyilənlər qədimdən bu günə qədər öz
əhəmiyyətini itirməmişdir. Düzdür, bəzi mənbələrə görə evlilik məsələlərində qızların
özlərinin bilavasitə gələcək həyat yoldaşını seçmə hüququ yox idi. Bu məsələ böyüklərin
məsləhəti və yaxın adamların tövsiyələri ilə həll edilirdi.
Qızbəyənmə və elçilik kimi adətlərin icrasında valideynlərin xüsusi rolunu qeyd
etmək lazımdır. Belə ki, gənc ailənin yaranmasında maddi və mənəvi təminat məsələləri
məhz onların üzərinə düşən məsuliyyətli iş olaraq qalır. Qız evinə müxtəlif mərasimlərlə
əlaqədar təqdim olunacaq hədiyyələr və başlıq pulu şəxsən oğlanın özünün deyil, məhz
onun ata-anasının və qohum-əqrəbasının öhdəsinə düşür. Elçilik adəti ailənin bütün
üzvlərini vahid bir məqsəd yolunda səfərbər edir və birgə fəaliyyətə sövq edir. Buna buna
baxmayaraq son söz valideynlərə məxsus olur. Nikah olduqca ciddi bir məsələ sayıldığından gəlinin seçilməsi məsələsində ictimai fikirlə yanaşı, həmçinin uzun ömür yolu keçib böyük həyat təcrübəsi qazanan valideynlərin rəyinə xüsusi qiymət verilir. Elçiliyi valideynlərin arzularına çatması, övladlarının xoşbəxtliyə qovuşmasını görmək yolunda atılan addım kimi dəyərləndirmək lazımdır. Bu adət həm də əziyyətlə övlad böyütmüş ata
və ananın şəxsiyyətinə hörmətdir. Belə bir işdə valideynlərin də övladlarına və onların
duyğularına qarşı hörmətlə yanaşa bilməsi, onların seçimini razılıqla qarşılaması daha
yaxşı olar. Bu xüsusiyyət öz əksini Nizaminin «Leyli və Məcnun» əsərində də göstərir.
O elçiliyi qurulacaq ailə həyatının açarı hesab edir. Elçilik mütərəqqi xarakterə malik
olmaqla toy mərasiminə gedən yolun müjdəçisidir, bir vəsilədir, ailə xoşbəxtliyinə gedən
yolun zəruri olan başlanğıc mərhələsidir. Elçilik oğlan evində öncədən düşünülmüş xeyirli niyyətin qız evinə bəyan edilməsi şəklində təzahür edir. O, həm qız, həm də oğlan
evinin arasında yaranan xoş ünsiyyət və əlaqənin təməl daşıdır, həmçinin gələcək qohumluq münasibətlərinin inkişafına əsaslı zəmin yaradır və bu işdə körpü rolunu oynayır. Elçilik vasitəsilə gələcək ünsiyyətə yol açılır, əlaqələr zəruriləşir. Əgər elçilikdə iştirak edən
tərəflər eyni elin obanın bir - birini uzun müddət tanıyan ailələridirsə, buradakı ünsiyyətdə
bir o qədər də problem yaranmır. Ailələrin bir-birilərinə olan qarşılıqlı münasbətlərini
öncədən müəyyənləşdirmək də mümkündür. Lakin müxtəlif bölgələrin icmalarına malik
olan, bir-birilərinin adət və ənənəsinə bələd olmayan ailələr arasında münasibətlər qurulursa, onda elçilik zamanı ilk tanışlıq başlayır və bu gələcək qohumluq əlaqələrindəki
fəaliyyətin nizamlanmasında əhəmiyyətli rol oynayır. Qız bəyənildikdən sonra atılan addım oğlan tərəfinin qız evinə elçi göndərməsidir. Azərbaycanın qədim adətlərindən biri
olan «elçilik ailənin qurulmasında ilk addımdır, evlənmək məqsədilə oğlan evinin yaxın
qohumlarından ibarət numayəndələrin qız evinə elçiliyə getməsidir. Lakin hər bir ailədə
elçiliyə getməzdən əvvəl oğlan evində ağsaqqallar məsləhətləşir və razılıq əldə olunurmuş. Elçi getməzdən əvvəl kişilərin məsləhətləşməsi haqqında «Kitabi-Dədə Qorqud»
dastanlarında belə deyilir: «Baybörə bəy dedi: «Oğul, Qalın Oğuz bəylərini evimizə dəvət
edək, necə məsləhət görərlərsə, ona uyğun da iş görək.» Bütün Qalın Oğuz bəylərini çağırıb evlərinə yığdılar. Zəngin qonaqlıq verdilər. Qalın Oğuz bəyləri dedilər: «Bu qızı
istəməyə kim gedə bilər?» Məsləhət gördülər ki, Dədə Qorqud getsin.» (Bayramov,
1991:153) Azərbaycan xalğına məxsus dəyərlərin, adət-ənənələrin etnik xüsusiyyətlərin
əks olunduğu nümunələrdən sayılan “Kitabi Dədə Qorqud” dastanı bu gündə öz dəyərini
qoruyub saxlayır. Bu dastan qədim türk tayfalarının mifologiyasına, folkloruna, sənət yaradıcılığına dair dəqiq tarixi məlumatlar verən bir abidədər. ”Dədə Qorqud” dastanları
xalğın etnik tarixi ilə yanaşı həm də onun təfəkkürünün, adət və ənənələrinin inkişaf tər-
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zini öyrənməyə kömək edir.Milli–mənəvi dəyərlərimizin sosial-psixoloji baxımdan qorunub saxlanılmasında bir sıra mədəni amillərin, o cümlədən ailə mədəniyyətinin
özünəməxsus rolu vardır. Əsrlər boyu xalğımızın təfəkkür süzgəcindən gəlib keçərək zamanəmizə qədər gəlib çıxan adət-ənənələrimiz, ata-anaya, böyük və kiçiklərə hörmət,
qadın şəxsiyyətinə hədsiz məhəbbət məhz ailədə öz dayaq nöqtəsini tapmışdır. Bu
baxımdan Azərbaycanın milli mənəvi –sərvəti olan ailə stereotiplərinin, ümumilikdə
milli-mənəvi dəyərlərin qorunub saxlanılması, təbliq və təqdimatının qiymətləndirilməsi,
aydın dərk və əməli fəaliyyətdə istifadə olunması gənc ailələri boşanmaya aparan yolun
qarşısını ala bilər.
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AZƏRBAYCANDA İSLAMA QƏDƏRKİ DÖVRƏ AİD DƏFN VƏ YAS
MƏRASİMLƏRİNİN İZLƏRİ

Könül BAXIŞOVA

Xülasə: Azərbaycan xalqının adət və ənənələri, mədəni, dini, məişət mərasimləri kifayət
qədərdir. Xalqımızın adət və ənənələri sırasında əsas yerlərdən birini tutan yas və dəfn
mərasimlərinin tarixi, keçdiyi yol, daşıdığı mahiyyət həm dərin, həm də zəngindir. Yas və
dəfn mərasimlərində islam şəriət adətləri ilə yanaşı, islamaqədərki adətlər vardır ki, bu
adətlər qədim dini etiqadların izlərini özündə əks etdirir. Bu barədə çox mənbələrdə
məlumatlar var ki, bu göstərilən adətlər ya olduğu kimi, ya da deformasiyaya uğramış
formada bu günkü adətlərimizdə öz əksini tapmışdır. Biz, əsasən sizin diqqətinizi
islamaqədərki dövrün yas mərasimləri adət-ənənələrinin bugünkü izlərinə aid araşdırmalara
və mövcud faktlara cəlb etmək istəyirik. Bu məqsədlə yazılı mənbələrə və yerli
materiallara, informatorların məlumatlarına müraciət olunmuşdur.
Açar Sözlər: Şamanizm, yas, cənazə, ehsan, sərdabə
The Traces of the Pre-Islamic Period, the Funeral and Mourninq Ceremonies in
Azerbaijan
Abstract:The traditional,cultural,religious and houshold ceremonies in Azerbaijan are
enough in number. The history, the progressing road and the meaning of mourning and
funeral ceremonies which play one of the most important roles among the customs and
traditions of our people is both deep and rich. In addition to Islamic religious traditions
there are some pre-Islamic customs that reflect the traces of ancient religious beliefs. There
a lot of information about the matter that such elements are reflected either in their existing
way or in their deformed forms in our today' s traditions. I' d like to attract your attention
to the researches about the traces of the pre-Islamic customs and traditions which are explored. For this purpose written sources, the local and informators'materials are visited.
Keywords: Shamanism, mourning, funeral, funeral repast , the vault

Giriş
Bəşəriyyət yaranandan dünyaya gələn bütün insanlar həyata gəldiyi kimi, dünyanı
da tərk ediblər. Dəfn və yasla bağlı mərasimlər, adət-ənənələr öz tarixi kökü ilə çox qədim
əsrlərə gedib çıxır və onlardan Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatında, xüsusilə də
dastanlarda geniş bəhs olunur. Azərbaycan dastanlarında belə bir fikir təlqin edilir ki, ulu
Tanrı tərəfindən bir gün yaradılan bir gün də ölüb torpağa qarışır. Bu fəlsəfi fikrin ən
gözəl nümunəsi: “Kitabi-Dədə Qorqud” da ifadə edimişdir: “Qanı dediyim bəy ərənlər?
Dünya mənim deyənlər! Əcəl aldı, yer gizlədi, fani dünya kimə qaldı?”Gəlimli, gedimli
dünya son ucu ölümlü dünya...” (Azərbaycan Etnoqrafiyası, 2007: 347).
Azərbaycan VII əsrdən etibarən İslam dininə etiqad edir. Lakin, islam dini
özündən əvvəlki qədim dini etiqadları, inamları sıxışdıraraq sıradan çıxarmadı, bu gün də
Azərbaycanda islamaqədər mövcud olmuş etiqadlar - daş, su, ağac, od ayini, göy cisimləri
ilə bağlı etiqadlar islam dini görüşləri ilə "dinc yanaşı yaşayır" və bu dini ayinlər animizm,
totemizm, fetişizm, magiya və əcdadlara sitayişlə sıx bağlıdır. Xalqımız bu gün də daşa,
suya, oda, ağaca sitayiş edir, qurban kəsir, nəzir verir, onlardan kömək diləyir, bununla
da arzusuna, istəyinə çatacağına inanır (Azərbaycan Etnoqrafiyası, 2007: 7).
Orta əsrlərdən başlayaraq müsəlman xalqlarının əskəriyyətində dəfn qaydaları və
mərasimləri-mərhumun yuyulması, qüsullanması, kəfənlənməsi, qəbrin quruluşu, ölü
namazının qılınması, cənazənin məzara endirilməsi, təlqin və islam dininin qanunları ilə
müəyyən edilmiş digər adətlər oxşardır, demək olar ki, eynidir və onlara əməl olunması
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vacib sayılır. Əsasən yerinə yetirilməsi mütləq vacib hesab edilən bu dəfn adətləri ilə
bərabər, Azərbaycanda keçmişdə bir sıra yerli mənşəli dəfn adət-ənənələrinə də əməl
edilirdi. Həmin adət- ənənələr məcburi hesab edilməsə də, el arasında mütləq yerinə
yetirilmiş və bu günədək qorunub saxlanmışdır.
İlkin başlanğıcda heç bir dini təsəvvür və qayda-qanunlarla uymayan dəfn adətinin
kökü insan cəmiyyətinin yarandığı, meydana gəldiyi çox qədim dövrlə bağlıdır.
Belə ki, “insan təbiətə pənah gətirincə, çevrəyə, ondakı hadisələrə ibtidai şəkildə
olsa da inam yarandıqca ölübasdırma adəti yaranmış, çağlar keçdikcə daha yeni mənalarla
zənginləşmişdir”.
Çoxlarımız muzeylərdə qədim insanın dəfn olunduğu qəbir formalarını, qəlibləri,
küpləri görmüşük. Əlbəttə, keçmişlə aramızda körpü yaradan bu dəfn elementləri
xalqımızın yüz illiklər boyu böyük tarixi inkişaf yolu keçdiyini təsdiq edir.
1.Qəbir və Sərdabələr
Tarixə nəzər saldıqda görürük ki, Azərbaycanda dəfn adətləri çox qədim tarixə
malikdir. Arxeoloji qazıntılar ölkəmizdə 8 tip qəbir abidəsinin olduğunu
müəyyənləşdirib. Bu qəbir tipləri sadə torpaq, quyu, saxsı təknə, taxta qutu, daş qutu,
katakomba, çiy kərpic və küp qəbirlərindən ibarət olub..."(10)
Azərbaycanda yas mərasimlərində qədim türk ənənələrindən gəlmə rituallar
vardır.
Bəzi mənbələrdə şamanlıq dünyagörüşlü insanların qəbir üzərinə daha çox daş
topladığı qeyd olunur. Əgər diqqət edilsə, bu günədək də daş, ağac kimi əşyalara
tapınmaların mifik əlamətləri adət-ənənələrimizdə yaşamaqdadır. Dağdağan ağacı, Ələm
ağacı, pirlərdə müxtəlif iplər, parçalar bağlanan ağaclar, yağış yağdırmaq üçün atılan
daşlar və Xan çinara olan məhəbbət dediklərimizə sübutdur. Maraqlıdır ki, bu gün də dəfn
olunan əzizlərimizin məzarlarını daşla əbədiləşdirmək istəyi, məzar ətrafında ağac əkmək
istəyi ənənə olaraq davam etməkdədir (11).
İslam dininin şərtlərinə görə, baş daşında şəkil və sinə daşı olmamalıdır, qəbir bir
müddət sonra itməlidir. Lakin,müasir dövrümüzədək qəbirlərin üzərinə baş daşı və sinə
daşının qoyulmasına, eləcə də sərdabələrin qurulmasına, ölən şəxsin heykəlinin
ucaldılmasına rast gəlirik ki, bu da əlbəttə ki, bütpərəstlikdən xəbər verir.
Müasir dövrümüzdə cənazə qəbrə qoyulduqda meyitin başının altına daş
qoyulması adəti çox qədimdir. Arxeoloqlar tunc dövrünə aid qəbirlərdə tədqiqat işləri
apararkən ölünün başının altında daş olduğunu müşahidə etmişlər. Tədqiqatçıların qeyd
etdiyi kimi, heç şübhəsiz ki, bu adət daşa inamla bağlı olub, mərhumu pis ruhlardan
qorumaq məqsədi daşımışdır (Əliyev, 2002: 124).
Azərbaycanın ikinci böyük şəhəri olan Gəncədə və şəhərətrafı bir sıra
qəbirsanlıqlarda təmtəraqlı qəbirüstü abidələr-sərdabələr mövcuddur.
İslamla əlaqəsi olmayan və tarixi daha qədimlərə gedib çıxan sərdabələrdə cənazə
yeraltı otaqlara qoyulur və beləcə çürüməyə buraxılır. Otağın kiçik qapısı isə sal daşla,
yaxud da hörülərək bağlanırdı.
Bəzən sərdabəyə bir neçə meyit yerləşdirilir. Onlar əsasən ailə üzvləri və ya yaxın
qohumların cənazələri olur. Bəzi məlumatlara görə isə, sərdabədə sandıq formasında yer
düzəldilir. Daha əvvəl ölən şəxsin sümükləri yığılaraq sandığa qoyulur. Beləliklə
sərdabədə əlavə boş yer yaradılır. Bir ailədən az zaman fərqi ilə dünyasını dəyişən olarkən
sərdabənin qapısı yenidən açılmalı olur (12). Belə sərdabələri İsmayıllı rayonunun Lahic
qəsəbəsində də görmək mümkündür.
Azərbaycan xalqının formalaşmasında iştirak etmiş digər tayfaların da özünə
məxsus dəfn mərasimləri olmuşdur. Təsvir olunan dəfn mərasimlərindən biri də qədim
İskit tayfalarına aiddir. İskit tayfaları, tarixçi alimlərimizin yazdıqlarına görə, əsasən,
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şamançılıq dünyagörüşünə tapınmışlar. Şamançılıqda daş, ağac kultu əsas inanc
yerlərindən olmuşdu. Y.Vəzirin öz əsərində təsvir edir ki, xaqanın oğlu ölmüşdür. Qullar
iyirmi addım uzunu, iyirmi addım enində böyük bir qəbir qazırlar, dibinə söyüd yarpaqları
döşəyib, mərhumu geyindirib, silahları ilə bərabər yerinə uzadırlar. Cəllad tərəfindən
boğulub öldürülmüş on səkkiz qız da Şahzadənin ətrafına düzülür. Qəbir torpaqla
örtülməmiş valideynləri məzar başına gəlirlər. Qəbir torpaqla örtüldükdən sonra üzərinə
ağaclar döşənir, tökülən torpaqdan böyük bir kurqan düzəlir, kurqanın ətrafına ağaclar
basdırılır. Süvarilər kurqanın ətrafına dönərək, mərsiyə söyləyirlər. Yas üçün çadır
qurulur, Şahzadənin atı boğulub çadırın qapısına bağlanır (11).
Bu əsərdə kurqanın ətrafında ağacların əkilməsi adəti hələ də Azərbaycan
bölgələrində mövduddur ki, qəbirin ətrafında ağaclar və gül əkilir.
2.Dəfn Mərasimlərində Ağılar
Maraqlı dəfn mərasimlərindən birinə də məşhur Alban tarixçisi M.Kalankatlının
Alban tarixində rast gəlirik. O, ölü basdırma adətini belə təsvir edir: Qılıncla və bıçaqla
parçalanmış meyitlər üzərində təbil və zənglər çalınır.Yanaqlarda və əzalarda qanlı
çapıqlar... qılıncla vuruşurlar. Qəbiristanlıqda o yan-bu yana qaçışaraq, kişi-kişi ilə dəstdəstə çarpışır, atlarla müxtəlif istiqamətlərə yürüş edirlər. Bəziləri ağlayır hönkürür,
adətlərinə görə rəqs edirlər, oynayırlar. Onlar (geniş mənada) oyunlar, rəqslər
oynayırdılar və oxuyurdular.
M.Kalankatlının təsvirini şərh edən alimlərimiz, o cümlədən professor M.Seyidov
bu adətləri qədim türk xalqlarının ayrılmaz hissəsi olan yuğ tamaşaları kimi dəyərləndirir
və hesab edirik ki, o,tamamilə haqlıdır. Bunu görkəmli yazıçı-dramaturqumuz
Ə.Haqverdiyev də öz fikirləri ilə təsdiq edir. Ə.Haqverdiyev yazırdı: Qədim
Azərbaycanda böyük qəhrəmanlar üçün ağlamaq bir adət idi. Qəhrəman ölən günü
camaatı bir yerə toplayırdılar. Bu toplantıya yuğ deyirdilər. Yuğlama kütləvi ağlamaq
deməkdir. Toplananlar üçün ehsan yeməyi verərdilər, xüsusi dəvət edilmiş yuğçular isə
ikisimli qopuz çalıb oxuyardılar. Yuğcu əvvəlcə mərhum qəhrəmanın igidliklərindən
danışıb, onu tərifləyirdi. Sonra isə qəmli havaya keçib şanlı qəhrəman üçün ağı deyirdi.
Toplananlar da hönkür-hönkür ağlayırdı. Professor M.Seyidov buna bənzər adətlərin
Gültəkin (qədim türk yazılı abidələrinin adı) abidələrində də təsvir olunduğunu yazırdı.
Hörmətli alim bugünkü ağıçıları və ağıları da məhz həmin yuğçularla, yuğlaşma
anlayışları ilə əlaqələndirirdi (11).
Böyük Girdiman hökmdarı Cavanşirin ölümünə dövrünün görkəmli şairi kimi
tanınmış Dəvdəkin qəsidəsindən də məlum olur ki, dünyasını dəyişmiş insanlar üçün
məzarlar qazılır və dəfn mərasimi keçirilirmiş. Ölən şəxs üçün insanlar hönkür-hönkür
ağlaşırlarmış (Kalankatuklu, 2006: 156) .
Bu gün doğan ölkəmizi tutan kədər çox böyükdür,
Yer üzünü hər tərəfli hıçqırıqlar bürümüşdür.
Fəryadıma qulaq assın, bütün ellər, qəbilələr,
Mənimlə bir bütün bəşər qoy ağlaşsın hönkür-hönkür.
Geri dönməz itki üçün qazdılar bir dərin məzar,
Şərafətli hökmdarı ora qoyub basdırsınlar.

Mahmud Qaşqarlı da qədim türklərin dəfn adətləri ilə bağlı çox faydalı bilgilər
vermişdir. O, sadalanan adətlərlə yanaşı ağacların üstündə sərgilənən cənazələrin
olduğunu və ölənin yaxınlarının dırnaqları və bıçaqlarla özlərinə zərər verməsindən bəhs
edir. Cənazə mərasimlərində xüsusilə üzlərini yaralayıb qan gəlməsini təmin etməyə
önəm verilmişdir. Çünki göz yaşlarının qanla qarışaraq axmasının dərin mənası
vardır (14).
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Tədqiq etdiyimiz bölgələrin əhalisi ağı və yaxud dil deməklə mərasim
iştirakçılarını ağlatmaqda səriştəsi olan qadınlara “ağıçı” və ya “dil deyən” deyərdilər.
Dünyasını dəyişən gənc olardısa onun ana-bacısı və qohum-əqrəbası “şivən” salar,
yanıqlı ağılar deyərək özlərini döyər, üz-gözlərini cırar və saçlarını yolub mərhumun
üzərinə tökərdilər. İslamdan öncə mövcud olan bu ənənə uzun yol keçərək öz yaşantısını
bu gün də davam etdirir. Vaxtilə hun qəbilələri də rəhmətə gedən üçün bıçaq və ya
xəncərlə yanaqlarını, əl və ayaqlarını çərtib qan axıdırdılar (Kalankatuklu, 2006: 166). Bu
cür cizgilərə “Kitabi-Dədə Qorqud”da da rast gəlirik. Dastanda qeyd edilir ki, Beyrəyin
öldüyünü düşünən “Ağ bircəklü anası buldır-buldır ağladı, gözinin yaşın dökdi, acı tırnaq
ağ yüzinə aldı-çaldı. Al yanağın tartdı, qarğu kibi qara saçını yoldı”. Əhali arasında ağını,
dil deyib ağlamanı mərhumun “urvatı”, “yaraşığı” sayarlar. Ona görə də ağı deyilməyən
mərhum üçün “yaxşı urvatlamadılar”, “elə bil yiyəsiz idi, heç dil deyəni olmadı” və s.
kimi ifadələr işlədilərdi. Ümumiyyətlə, dil demək adəti bütün türkdilli xalqlar üçün
səciyyəvi olmuşdur.
Matəm zamanı yaxın adamların saçını yolmasına və ya hörüklərini kəsməsinə
gəldikdə isə, bu adət “Qafqazın başqa xalqları içərisində də mövcud olmuşdur. Məsələn,
pşavlarda qadının qardaşı və əri ölərkən o, saçlarını kəsirdi”.
3.Mərhumun Dəfnə Hazırlanmasında İslama Qədərki Adətlərin İzləri
Mərhum vaxtsız öldükdə gecə mərhum olan otağın işığını söndürməzdilər. Bir
neçə ahıl kişi həmin otaqda oturub cənazəyə keşik çəkərdi. Burada məqsəd mərhumun
ruhuna hörmət və onu şər qüvvələrdən qorumaq idi. Şər qüvvələrdən qorumaq üçün
mərhumun sinəsinin üstə güzgü də qoyulardı. İnama görə, şər qüvvələr “güzgünün
işığından, parıltısından qorxub” cənazəyə yaxın gəlmirdilər. Türkiyənin Qars çevrəsində
isə ölənin qarnının üstə bıçaq qoyurdular ki, şişməsin (Əliyev, 2002: 118). Gümanımızca,
bıçağın ağzı parıltılı olduğu üçün onu həm də cənazəyə toxuna biləcək pis ruhları
qorxutmaq məqsədi ilə qoyurmuşlar. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, yas olan evdə bütün
güzgülərin üstü parça ilə örtürür ki, evdə olan yas mənzərəsini - neqativ enerjini güzgü
yaddaşına həkk etməsin.Mərhumun ayaqqabısını üzü çölə məhəllə qapısından kənara
çıxarılıb qoyulur.
Meyiti həyətin münasib bir tərəfində hazırlanmış “yuyat” yerində yuyardılar.
Meyit yuyan şəxslər xalq arasında “ölü yuyan” və ya “yuyucu” adlanırdı. Bəzən yaşlı
qadınları onun öz qızları, bacıları və ya yaxın qohumları yuyurdu. Meyiti yuduqları “ölü
suyu”nun yığıldığı çalaya isə bir daş qoyaraq basdırırdılar ki, bir daha həmin yerdə ölü
yuyulmasın. Belə bir inam Azərbaycan və Orta Asiya türkləri arasında da mövcud idi.
Yuyat yerində üç gün gecə-gündüz şam və ya lampa yandırılırdı. İnama görə, mərhumun
ruhu üç gün yuyat yerini tərk etmir. Ona görə də həmin yeri işıqlı saxlayırdılar ki, şər
qüvvələr oddan qorxaraq mərhumun ruhuna toxuna bilməsin (Əliyev, 2002: 121).
Meyit yuyata aparıldıqda götürüldüyü yerə daş qoyulur, canın tapşırdığı otağın
divarları adam boyu qədər məsafəsi silinib təmizlənir. El arasında deyilir ki, “Əzrayıl
canın alanda qanı divara sıçramışdır”. Onu qeyd edək ki, mərhumun yataq dəstləri və can
verdiyi zaman geydiyi paltarları isə üç günlüyündə yuyulub təmizlənir.
Meyit kəfənləndikdən sonra onu kilimə büküb evə gətirir və ortaya salınmış
döşəyin üstünə uzadaraq üzərinə qara parça çəkirdilər. Dünyasını dəyişmiş şəxs gənc və
nakam olduqda isə onun meyidinin üzərinə qara parça ilə bərabər qırmızı və yaxud yaşıl
parça da çəkilərdi. Gənc və nakam mərhumun dəfn mərasimi xeyli təmtəraqlı keçirilir.
Cənazəni bəzi hallarda musiqi və dil deyib ağladan qadın dəstəsi müşaiyət edirdi. Dil
deyənlərin qəmli bayatıları mərhumun ana-bacısının, qohum- qardaşlarının şivən səsinə
qarışaraq qəmli, kədərli bir mühit yaradırdı. Bəzi hallarda mərhumun ən yaxın adamlarıanası, bacısı, hətta həyat yoldaşı əlində qara yaylıq cənazənin qabağında oynayırdı. Bu
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qəmli oyunda mərhumun qardaşı, qohumları, yaxın dostları da iştirak edirdi. XIX əsrin
ortalarında Tiflis şəhərində yaşayan azərbaycanlıların dəfn mərasimini görən
P.P.Yeqorov yazırdı ki, cənazənin önündə mərhumun atını aparırdılar. At qiymətli çula,
gümüşə tutulmuş yüyən, dəbdəbəli yəhər və yəhər üstü ilə bəzədilmişdi. Mərhumun
tapança və qılıncı yəhərdən asılmış, qara papağı isə yəhərin qaşına keçirilmişdi (Əliyev,
2002:122). Qeyd edək ki, türkdilli tayfalar arasında bu adət lap qədimdən mövcud
olmuşdur. Nəzərə çatdıraq ki, həyatdan nakam köçmüş cavan üçün söyüd ağacından
kəsilmiş şax bəzədilərdi. Qırmızı parçayla bəzədilmiş “toy şaxı”ndan fərqli olaraq, bu
şaxa qara parça dolanır, qollarından şirni və almalar asılırdı. “Qara şax”ı mərhumun
dostları götürərək cənazənin önündə qəbiristanlığa aparardı. Bu şaxı mərhumun qəbrinin
baş tərəfinə qoyardılar. Şaxın üstündəki şirni və almaları, “savabdır” deyə, qəbiristanlığın
yanından keçən yolçular yeyərdi. “Qara şax” bəzəmək adəti Azərbaycanda da mövcuddur
(Qeybullayev, 1994: 257). Bəzi bölgələrdə, o cümlədən İsmayıllı,Quba bölgəsində
qadınlar yas məclislərində mərhumun xüsusən cavan yaşında ölən adamlarını paltarlarını
evin ortasına sərər, yaxud xonçaya qoyub ağı deməklə ağlaşardılar.
Məzar və türbə hazırlamaq, türbədə şam yandırmaq,məzarların ayaq tərəfinə su
qoymaq, ölən şəxs üçün 40 gün yas saxlamaq Müasir dövrümüzə qədər gəlib çatmış
tenqriçilik yas mərasimləri adətlərindən (14).
4.Ehsan Adətləri
Etnoqraf H.Q.Qədirzadə yazır ki, ehsan vermək islamdan çox-çox əvvəllər
mövcud olmuş qədim adətlərdəndir və “...uzaq keçmişdə mərhumun qəbri üstündə
kəsilmiş qurbanlar, məzara qoyulmuş müxtəlif qab-qacaq və s. də ehsanla bağlı olaraq
yaranmışdır ” (Əliyev, 2002:126).
Dədə Qorqud dastanında; "Mənim anam üç ay baxsın gəlməsəm öldüyümü bilsin
ayğır atımı boğazlayıb aşımı versin" deyilir. Yenə hekayələrdə Qazan düşmənlərini
təhdid edərkən "meyitlərinə aş verdiyin vaxt əllərindən aluram" demişdir. Çox qədim
Türk adətlərindən biri Türk dastanlarında da görünən qəhrəmanlar öldüyündə atlarının
kəsilib yuğ aşı verilməsi haqqında onların vəsiyyətidir. Bu gün də Azərbaycanda yas
mərasimlərində heyvan kəsilərək ehsan verilir. “Yoğ aşı” şamanist Türklərdə “ölülər
mədəniyyəti” ilə bağlı ən böyük adət və ayinlərdən biridir. Bu ənənədə təamın yalnız
dirilərə deyil, eləcə də ölülərə ikram edildiyinə, onları doydurduğuna, məmnun etdiyinə,
bununla da onlara o biri dünyada zərər verilməyəcəyinə inanırdılar. Dəfndən sonra edilən
ibadətlərdə qədim Türk Bozqır mədəniyyətinin təməl sütunlarından biri olan Atalar
mədəniyyətinin izləri görülməkdədir. Ehsanda pişi və halva bişirmək, yəni yağ iyi
çıxarmaq “qansız qurban” deyə adlandırılır. Hətta indiki Azərbaycanda yas yerlərində
yemək yeyildikdən sonra tez-tez istifadə edilən "Canına dəysin" sözünün qaynağının eyni
keçmiş ritualın içərisindən keçən təzim sözlərindən olduğu görülür (Gasımova, 2016:
127).
Mövcud qaydaya görə mərhumun 3–ü, 7-i, 40-ı və ili xüsusi qeyd edilirdi. Bu
günlərdə bütün el-oba mərhumun ailəsinə toplaşır, onun ruhu şərəfinə ehsan verilir.
İnama görə, adına axşamlarında mərhumun ruhu evini, ailəsini yoluxmağa, özünün yad
edilib-edilmədiyini görməyə, haqqında danışılanları eşitməyə gəlirdi. Əgər o, ailə
üzvlərini bikef, süfrəni isə boş görərdisə, onda ailəsinin çətin vəziyyətdə olduğunu və
özünün anılmadığını düşünərək qəmgin halda geri qayıdardı. Onu da qeyd etmək istərdim
ki, ehsana azərbaycanlılar xeyrət də deyirlər və xeyrətdən halva, şirin çörək və s. qəbir
üstünə gedərkən qəbirin üstünə qoyarlar. Əlbəttə ki, bu da şamanizm adətlərinin
izlərindəndir.
Bilirik ki, ilk mərasim üç mərasimidir. Bu hansı anlamı daşıyır? "Üç"-adicə rəqəm
olsa da, yas mərasimi ifadəçisi kimi maddiləşərək, ad göstəricisinə çevrilib, sayla
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omonimik mövqe qazanıb. "Üç" yas mərasimi kimi Zərdüşt ənənələri ilə bağlı bir
məfhumun ifadəçisidir. "Avesta"da qeyd edildiyinə görə, mərhumun ruhunun
himayəsizlikdən xilas olub, Günəşin himayəsinə keçdiyi günü ifadə edib. Uzun əsrlərin
islam təsiri bu adəti də özünə çulğaşdıraraq, matəm günlərinin qeyd olunan əlamətdar və
ağır günləri sırasına daxil edib. "Yeddi", "cümə axşamı", "cümə" və "qırx" günlərində
olduğu kimi, "üç" mərasimində də ölünün ruhu öz evinə baş çəkir, doğmalarının qəlbinə
yaxın olur. Bu zaman ruhu ovundurmaq naminə ehsan verir, "Yasin" oxutdurur, dualar
edir və namaz qılırlar.
Yeddi mərasimi "üç" mərasimindən sonra gəlir. Azərbaycan türkləri içərisində
xüsusi mifik semantikaya malik olan "yeddi" rəqəminə münasibət əcdadlarımızın
təfəkkür formalaşdırılması ilə bağlıdır. "Yeddi" sözünün mifik semantika qazanması
tarixi qədim Şumer, Akkad mifik təfəkkürünə bağlanır. Belə ki, qədim akkad və elam
yazılarında yeddi şər ruhun varlığından söz açılır. Ruhların "O dünya" deyilən astral
aləmlə və ölülərlə bağlı bir anlayış olduğunu nəzərə alsaq, şər ruhların şər hərəkətlərə
rəhbərlik edən mifik qüvvələr olaraq qədim dünyanın mənəvi təfəkkür məhsulları
sırasında mövqeyi aydın olar.
"Yeddi" rəqəminin də "üç" rəqəmi kimi mərhumun ruhunun şər ruhlardan (inkirminkir) xilas olma vaxtı kimi rəmzi bir mənası olub. Dinlərin və mədəniyyətlərin kəsişmə
nöqtələrindən biri kimi, Azərbaycan mühiti bu adətin də yerli şüurlara qovuşma mərkəzi
olub. Azərbaycan məkanında "yeddi" mifik obrazının işlənmə tarixi e.ə. III-II minilliklərə
gedib çıxır. Bu söz atəşpərəstlik dövrü mifik təfəkkürünün şər qüvvələri ilə əlaqələnib.
"Yeddi" rəqəmi ilə əlaqədar fikirlər içərisində insanın üzündə batini zahirlə əlaqələndirən
yeddi yuva barəsində (iki göz, iki qulaq, iki burun dəliyi, bir ağız) rəylər geniş yayılıb.
İnsanın dünyaya gəlişindən, körpənin ana bətnindən ayrıldığı gündən qırx gün
keçənə qədər həm ananın, həm də körpənin orqanizmində bir-birindən ayrılmadan
yaranan zədələnmələrin bərpası prosesi gedir. Bu qırx gündə həm ana, həm də körpə qırxlı
olur. Onların kənar təmaslardan qorunması həm ruhi, həm də gigiyenik cəhətdən zəruri
hal kəsb edir. İnsanın dünyadan gedişi də "qırx" rəqəmi ilə bağlı matəm mərasimlərinin
bitməsi, başa çatması ilə qeyd olunur. Qırx gün ərzində ölünün cəsədində çürümə getməsi
və bu prosesin başa çatması yekunlaşır. Bu müddət ərzində ölü sahibləri də baş vermiş
ağır itkiyə sanki alışır, matəm günlərindəki yır-yığışa baş qarışdırmaqla fikrən qəmdənkədərdən bir qədər uzaqlaşır. Dünyaya gəlişindən qırx gün keçənə qədər dünya ilə
qovuşub onun reallıqlarına alışan insanın dünya ilə üzülüşməsi də qırx günə başa çatır.
Ruhşünasların "qırx" əlamətinin ruhla bağlılığı barəsindəki qənaəti belədir ki, qırx gün
ərzində ölünün ruhu atmosfer qatından bir qədər yuxarıda durur. Bu müddət ərzində
mərhumun ruhu-astral bədən cismani bədəndən uzaqda durmaqla hər şeydən əvvəl özünü
bu ayrılmaya alışdırır. "Qırx"la bağlı müxtəlif dünyagörüşlərinin münasibətlərindən asılı
olmayaraq, müsəlman aləmində bu matəm günü əvvəlkilərdən daha geniş miqyasda qeyd
olunur. Matəmin bu gününə dəfn günündə iştirak edənlər dəvət olunur. İştirakçılar isə
həmin gün yasa getməklə mərhuma olan son borclarını vermiş hesab olunur.
Azərbaycanın şimal-şərq bölgəsindəki yas mərasimləri ilə bağlı tədbirlər içərisində "əlli
ikinci" günün qeyd olunması xüsusi yer tutur. Onu da qeyd edək ki, bu mərasim əsasən
sünni məzhəbinə mənsub müsəlmanlar arasında, xüsusən də Qazaxda, Borçalının bəzi
kəndlərində keçirilir. Bu o anlamı daşıyır ki, ölünün əti sümükdən tam ayrılır...Burada
molla gəlir, ailə üzvlərinin iştirakı ilə dua oxunur, kiçik süfrə açılır və ailə üzvləri bir növ
yasdan çıxarılır .
Azərbaycanın bəzi bölgələrində mərhumun 52-si də qeyd edilir. 52-ci gün
mərhumun ətinin sümükdən ayrılması günü anlamına gəlir. Belə bir adət Anadoluda da
mövcuddur.
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5.Dəfn, Baş Daşı ,Qəbirüstü və Yasdan Çıxma Adətləri
Grumbates ve Hunlar haqqında məlumat verilən qaynaqda Ammianus
Marcellinus’un bu barədə yazdıqları belədir: “…gün ağarırken Kionitae kralı Grumbates,
… Akşam karanlığında, yığınla ölü ve kan deryası arasında güçlükle muhafaza edilen
ceset, karanlığın himayesi altında sürüklenerek uzaklaştırıldı… Bu ölümle saray sarsıldı,
ve bütün soylular, keza babası, hüzün verici felaketten afalladılar; bu sebeple de (savaşa)
geçici bir ara verildi, devletli ve sevgili genç adam, kendi milletinin adeti üzere
defnedildi. Buna göre, o, hazırlandı, adeti olduğu gibi silahları kuşatıldı, geniş ve
yumuşak bir zemin üzerine yatırıldı, ölünün etrafına da ölmüş adamların heykelleri
bulunan on yatak serildi …heykeller tıpkı mezardaki cesetler gibiydiler. Yedi günlük
arada topluluklarla ve arkadaşlarla bütün erkekler, dans ederek ve bazı hüzün verici
ağıtlar söyleyerek yediler, içtiler. Kadınlara gelince, acıyla göğüslerini döğerek ve kendi
adetlerine göre gözyaşı dökerek, yüksek sesle, gençliğinin baharında milletlerinin
kaybettiği ümidine ağladılar”.
Bu məlumatda müasir dövrümüzdəki dəfn mərasimlərində rast gəldiyimiz bəzi
adətlərə - mərhumun dəfnə hazırlanması, yeddi gün yaxınların ağı deyərək ağlaması və
yeyib-içməsi kimi oxşarlıqları görürük.
Bu yazıda iki ritual barəsində qeyd etmək istəyirəm. Silahlardan yaylın atəşinin
açılmasına və qəbirlərin yanına heykəllərin – balbalların qoyulmasına. Əlbəttə ki, bu
adətlər öz icra olunma düzənini dəyişsə də, lakin bəzi hallarda Azərbaycanda rast gəlinir.
Müasir dövrümüzdə qəhrəmanlıq göstərmiş və şəhid olmuş insanları dəfn edərkən
yaylım atəşlərin açılması ilə bu adətin hələ də yaşamasından xəbər verilir.
Müasir dövrümüzdə də cənazə qapıdan çıxdıqda cənazənin arxasınca yerə düyü
səpilir.
Türk mədəniyyətində "balbal" əkmək ənənəsi olduqca geniş yayılmış bir üsul
olmuşdur. Əsasən ölən şəxsin məzarının ətrafına daş heykəllər ucaltmaq ənənəsi olaraq
tərif edilə bilər. Bu barədə müraciət etdiyimiz Çin mənbələri Türklərdə mövcud olan
"balbal" tikmə ənənəsinin xarakterini qeyd etsələr də, amma əsl məqsədini nəql
etməmişlər (Onay: 487).
Belə ki, X əsrdə İbn Fazlanın əsərlərində bu inancı açıq şəkildə görə bilirik. Onun
nəql etdiyinə görə; Oğuzlarda "Əgər ölən kimsə qəhrəman olaraq sağlığında öldürdüyü
insanların sayı qədər, ağacdan surət yonub bunları qəbirinin üstünə tikirlər". Bunlar onun
xidmətçisidir. Cənnətdə ona xidmət edəcəklər" inancı mövcud idi (Onay: 487).
XX əsrin sonlarına qədər Azərbaycanın bəzi regionlarında bu adətin dəyişdirilmiş
formada - (məsələn: İsmayılı rayonunun Quşencə kəndində cavan və nakam vəfat
etdikdə) cənazə mərasimlərində ağacın haça budağı üzərinə qırmızı parça çəkilib
mərhumun geyimləri geyindirilib şəkili baş hissəsinə yapışdırılaraq papaq qoyulurmuş və
ağılar söyləyərək, ağlayarlarmış. Dəfn mərasimində həmin müqəvva qəbirin yanına
dikilərmiş. Lakin, hal-hazırda bu adət sıradan çıxarılmişdır.
Qəbir üstünə gedən mərhumun yaxınları tərəfindən baş daşı öpülür ki, mənə elə
gəlir ki, bu da daşa tapınma adətlərindən, eləcə də qədim dövrdə kurqanın yanında balbal
tikilməsi adəti zaman içərisində əriyərək baş daşı formasına gəlib. Buna görə mərhumun
daşdan dikilmiş abidəsini öpərək ona yaxınları öz ehtiramlarını bildirirlər.
Şumerlərin “Bilqamış” dastanında da yuxarıda söylədiklərimin tam əksini görə
bilərik:
Ey hasarlı Urukun qocaları, eşidin!
Dostum Enkidu üçün mən göz yaşı tökürəm,
Ağıcı arvadlar tək hay salıb hönkürürəm.
Qardaşların ağlayar, bacı kimi hay salar,
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Yaslara batar tamam, nalə çəkib saç yolar!
Heykəltaraşlar gəlir, daş qoyanlar gəlirdi.
"Dostum, cənə mən elə başdaşı düzəldəcəm,
Beləsini heç bir kəs dostuna düzəltməyib:
Saçı lacivərd, altı daşdan hörüləcək,
Üzü əhəngdən, özü altından yonulacaq (Bilqamıs Dastanı: 26).

Mərhumun ruhuna hörmət əlaməti olaraq yaxın qonşular və qohumlar ona qırx
gün yas saxlayar, başlarını və üzlərini qırxdırmaz, qırmızı paltar geyməz, evlərində səsküylü, musiqili tədbirlər keçirməzdilər. Mərhum cavan olduqda onun ailə üzvləri ili
tamam olanadək qara paltar geyər, şadyanalıq etməz və toylara getməzdilər. Qohum və
qonşular isə mərhumun ili çıxmamış toy etməli olduqda onun ailəsindən icazə istəməli
olurdular.
Dəfn və yasla bağl mərasimlər “yasdançıxma” mərhələsi ilə bitirdi. Kişi və
qadınların yasdançıxma adətləri bir-birindən fərqlənirdi. Kişilərin yasdan çıxması üçün
xüsusi mərasim tələb olunmurdu. Sadəcə olaraq ağsaqqalardan biri mərhumun yeddisi,
yaxud qırxı çıxdıqdan sonra saqqal saxlamış cavanlara məsləhət edərdi ki, saqqallarını
qırxdırıb yuyunsunlar. Bununla da kişilərin yasdançıxma mərhələsi başlayır və
mərhumun ili çıxdıqdan sonra toya getməklə bitirdi.
Nəticə
Türk topluluğundan olan Azərbaycan cəmiyyəti tarixən çox zəngin dəfn və yas
adətlərinə malik olmuşdur. Lakin, zamanla mədəniyyətlər və dini inanclar dəyişdikcə bu
əski türk dəfn və yas ənənələrinin islam mədəniyyətinin dəfn və yas mərasimləri ilə
sintezi baş vermişdir.Bu gün isə dəfn və yas mərasimləri öz məzmununu və mahiyyətini
itirərək bayağı bir şəkilə düşməsi görünməkdədir. Məsələn: Əski türk adət-ənənələrində
mərhumun yaxınları onun ruhuna xeyrat olaraq bulaq tikdirirdilər, acları
doyuzdururdular, bir sözlə, xeyriyyə işləri görürdülərsə, bu gün xeyrat mərasimləri eynən
toy mərasimlərinə bənzəyir. Belə ki, dəbdəbəli süfrələr açılır, yasa gələn qonaqlar
təntənəli şəkildə qəbul olunurlar. Azərbaycanda bu dəbdəbəni aradan qaldırmaq cəhdləri
göstərilməkdədir və bəzi bölgələr istisna olmaqla bu dəbdəbəli adətləri ləğv etmək
mümkün olmamışdır. Bununla belə dəfn və yas mərasimlərini incələdikdə məlum olur ki,
dəfn və yasla bağlı adətlər digər türk xalqlarında olduğu kimi, islam dininin qaydaqanunlarını özündə ehtiva etsə də, islamaqədərki bəzi inam, etiqad və düşüncə tərzini də
qoruyub saxlamışdır. Dediklərimizlə yanaşı, əhalinin dəfn adətlərində yerli şəraitdən irəli
gələn bəzi fərqli cəhətlər də özünü göstərməkdədir.
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DEDE KORKUT KİTABINDA YER ALAN KADIN TİPLERİNİN KARAÇAYMALKAR ATASÖZLERİNDE YANSIMALARI
Kübra Merve TAŞ*
Özet: Bu bildiride Karaçay-Malkar Türklerinin atasözleri incelenmiştir. Kadın ile ilgili
atasözleri incelenerek Türk Dünyasında kadın algısı üzerinden gidilerek Dede Korkut Kitabında yer alan dört kadın tipi ile ilgili bağlantı kurulmaya çalışılmıştır. Atasözlerinde
kadınların iyi karakter özelliklerine yer verilmesine karşın kimi kadın tipleri için kötü vasıflar bildirilmiştir. Aynı şekilde Dede Korkut Kitabında da evin direği olarak kabul gören
çok kuvvetli anne sevgisi olan kadınların yanı sıra dedikodu yapan, uygarlığın gelenek ve
göreneklerini değiştiren kadınlar da bulunmaktadır. Bu bilgilerin ışığında Türk kadın algısından hareketle ortak bir çalışma meydana getirilmiştir. Kadının Türk toplumlarındaki
yeri unutulmamıştır.
Anahtar Kelimeler: Karaçay-Malkar atasözleri, Dede Korkut Kitabı, kadın tipleri.
The Reflections of Women Types in the Book of Dede Korkut on Karachay-Balkar
Proverbs
Abstract: In this report, the proverbs of Karachay-Balkar Turks were examined. The proverbs about the woman were examined and it was tried to establish a connection with the
four types of women in the book of Dede Korkut by going through the perception of women in the Turkish World. Proverbs include good character traits for women, but bad traits for some female characters. Likewise, in the book of Dede Korkut, there are women
who are very strong mother-loving women who are regarded as a pillar of the house, as
well as women who are gossiping and changing traditions and customs of civilization. In
the light of this information, a common work was brought to the scene with the motivation of Turkish women. The place of women in Turkish society is not forgotten.
Keywords: Karachay-Malkar proverbs, Dede Korkut book, Women's types

Giriş
Kafkaslar ’da yaşayan ve asimilasyon hareketlerine karşı sürekli direnen bu
uğurda pek çok vatandaşını kaybeden Karaçay-Malkar Türkleri günümüzde özerk toplum sistemleri ile karşımıza çıkıyor. Yapılan savaşların ve haklı mücadelenin sonrasında
biraz olsun nefes almış olan bu Türk Birliği’nin oldukça gelişmiş bir edebî kültürü vardır. Bu şekilde zor bir yaşam savaşı veren toplumlarda gelişen destan kültürü KaraçayMalkarlarda şahane bir şekilde yerini bulmuştur. Nart Destanları, motif yapısı ve anlatım güzelliği ile edebiyat dünyasında eşsiz bir yere sahiptir. Ne yazık ki bu güzellikte
eserin değeri bilinememiş ve Karaçay-Malkar Türklerinin bağımsızlığına karşı çıkan dış
güçler tarafından her zaman ikinci plana atılmıştır. Acılarını şiirlerine, destanlarına ve
efsanelerine yeri geldiği zaman da halk hikâyelerine aktaran bu Türk halkı sesini uzun
yıllar boyunca duyuramamıştır.
Asimilasyon hareketlerine karşı sürekli kendi dil ve kültür yapılarını ayakta tutmaya çalışan ve dış güçlerin uyguladığı her türlü kültür asimilasyonu ile mücadele eden
Karaçay-Malkar Türkleri yüzyıllar boyunca diğer Kafkas halkları gibi Rus zulmüne
uğramışlardır. Rusların: “Bir ülkenin dilini ve kültürünü yok edip kendi hâkimiyetimiz
altına kolayca alabiliriz.” fikrinden hareketle yıllar boyunca Turan devletlerine karşı
zalimce bir sistemi uyguladığını biliyoruz. Bu esaret zamanlarında Türk toplumları,
edebî söylemlerini her zaman nesilden nesile aktararak sözlü edebiyat geleneğini yaşatNecmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Öğrencisi,
kbrmrvts@gmail.com
*
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mışlardır. Karaçay- Malkar Türkleri, bu sözlü ürünlerini ancak 19.yy’da yazı ile buluşturup nadide eserler meydana getirmişlerdir. Bu yüzyıldan sonra yazılı edebiyat ile
karşılaşan Karaçay-Malkar Türkleri pek çok eser çıkarmışlardır. Halkın geçmişten günümüze aktardığı Halk Edebiyatı ve Halkbilimi unsurlarını bünyesinde bulunduran pek
çok inanış ve ritüeli Modern Edebiyat ile birleştirip derin kültür birikimini gelecek yüzyıllara aktarma fırsatını bulmuşlardır.
Yüzyılların birikimi olan kültürlerini zamanla koruyarak gelecek yüzyıllara aktarmak için var güçle çalışmak elbette zor bir uğraştır. Bu konuda edebiyat ve kültür
severlere çok fazla iş düşmüştür. Bir ülke dilini kaybederse topraklarını da kaybetmiş
demektir. Kültürünü kaybederse geleceğini yitirmiş demektir. Aydınlar ve yol gösteren
âlimler sayesinde Kafkaslar ‘da yaşayan Karaçay-Malkar Türkleri geçmişlerinin ışığında geleceklerini kurabilmişlerdir. Geleceği kurarken de imece usulü tüm insanlar ortak
bir paydada buluşabilmişlerdir. Zorlu ve sancılı yılların sonrasında bugün KaraçayMalkar Türklerinden bahsedebiliyorsak bu manzum ve mensur eserler sayesindedir. Dil
ve kültür birliği sayesinde günümüzde bu özerk toplumlar demografik yaşamlarına
devam ediyorlar.
Sovyetler Birliği’nin yıkılmasının ardından eserlerini meydana getirmiş olan Karaçay-Malkar Türklerinin zengin bir atasözü söyleme geleneği vardır. Biz de bu çalışmamızda Karaçay-Malkar Türklerinin atasözlerinden hareketle toplumdaki kadın algısına biraz olsun ışık tutmak istedik. Gerek edebî eserleri gerek dil özellikleri ile tanıtılmayı bekleyen bir maden karşımızda duruyor. Bize düşen en önemli görev ise bu eserleri
diğer Türk toplumlarına ve bilhassa Türkiye’ye tanıtmak ve yaşatmaktır.
1.Karaçay-Malkar Türklerinin Tarihi
3500 yıllık tarihleriyle Kafkaslar’ın en eski halklarından olan Karaçay-Malkar
Türkleri, yüzyıllar boyu yaşadıkları katliam ve asimilasyon hareketlerine rağmen Müslüman kimliklerini bugüne kadar korumayı başardılar. Kafkasya coğrafi olarak, Karadeniz sahilinden başlayarak Hazar Denizi'ne kadar uzanan yüksek sıradağların adıdır.
Ancak araştırmacılar Kafkasya olarak Kafkas sıradağlarının üzerinde ve kuzeyinde yer
alan toprakları kabul ederler. Bu topraklarda Abhazlar, Adigeler, Kabartaylar, Çerkezler, Osetler, Çeçen-İnguşlar ve Dağıstanlılar yaşamaktadırlar. Karaçay-Malkar Türkleri
de Kafkaslar ‘da yüzlerce yıldır yaşayan Türk topluluklarından biridir.
Karaçay-Malkar bölgesi sadece Kafkaslar’ın değil, dünyanın en yüksek ve sarp
dağlarına sahip bölgelerinden biridir. Karaçay-Malkarlılar, Kafkasya ile ilgilenenlerin
dışında çok az kimsenin adını duyduğu Kafkaslar’ın sarp ve derin vadilerindeki köylerde yaşayan küçük bir Türk topluluğudur. Tarih boyunca kendilerine Tavlu (dağlı) ismini
alan Karaçay-Malkarlılar, Sovyetler Birliği döneminde ikiye ayrılmışlardır. Karaçaylılar, Karaçay-Çerkes Özerk Cumhuriyeti’ne bağlanmıştır. Bugün iki ayrı halkmış gibi
görünseler de, gerçekte aynı dil, tarih ve kültürü paylaşan tek bir halktırlar. KaraçayMalkar bölgesinden yükselen Elbruz Dağı bu iki kardeş halkı birbirinden ayırır. Elbruz
Dağı’nın doğusundaki dağlık arazi Malkar bölgesini oluştururken, batısındaki dağlık
arazi Karaçay olarak anılır.
Tarihî geçmişi çok eski devirlere dayanan bir bölgede yaşayan KaraçayMalkarlılar yüzyıllar boyunca Kafkasya’yı hâkimiyeti altında tutan atlı göçebe Türk
kavminin torunlarıdır. Günümüzden 3500 yıl önce kuzey bozkırlarından gelerek Kafkaslar’a giren Türk kökenli Kimmerler, Karaçay-Malkar Türkleri’nin atalarıdır. Çeşitli
kavimlerin istila hareketlerinden korunmak için, dağlarda kendilerini dış dünyadan tecrit
eden Karaçay-Malkar Türkleri, 3500 yıl boyunca Türklüklerini muhafaza etmişlerdir.
1828 yılına kadar Rus idaresine tabi olmayan Karaçay-Malkar Türkleri, sayısız ayaklanma ile Ruslara karşı çıktılar.
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1864 yılında Rusya’nın hâkimiyeti ile birlikte, Kafkasya'da büyük bir göç yaşandı. Rusların Kafkasya’yı işgali sonunda, 1880'li yıllardan itibaren zaman zaman Karaçay-Malkar halkının bir bölümü diğer Kafkas kabileleri ile birlikte Türkiye’ye göç etmek zorunda kaldı. Bugün bu göçmenlerin torunlarından yaklaşık 25.000 KaraçayMalkarlı Türkiye’de, 2000 civarında Karaçay-Malkarlı ise Suriye’de, bir kısmı da
ABD'de yaşamaktadır. (http://www.pau.edu.tr/ctleb/tr/sayfa/karacay-balkar-turkleri)
2.Dede Korkut Hikâyelerinde Kadın Tipleri
Türk Edebiyatı’nın geçiş dönemi olarak kabul ettiğimiz destandan halk hikâyesine geçişte önemli bir yapı taşıdır. Dede Korkut Kitabı, Türk insanının yaşam biçimini,
sosyokültürel yapısını, gelenek ve göreneklerini etkileyici bir üslupla anlatır. Eserde var
olan on iki hikâyeden Türk kültür dünyasına ait izler bulmak mümkündür. Günümüzle
bağlantısı olan ve modern toplum yapısında halen varlığını gösteren inanış sistemi
15.yy’ın sonu 16.yy’ın başında yazıya aktarılarak günümüze değin gelmiştir.
Dede Korkut Kitabında kadın pasif konumda değildir. Erkekle birlikte ok atan
kılıç kuşanan evin temel direğidir. Erkek kahramanlar kadınların fikrine saygı gösterir
onları dinler. Kadınların olayları önceden sezme yetisine inanan bir kadın-erkek birliğini eserde çok sık görmekteyiz. Dede Korkut Kitabına göre toplumda birbirine sıkı sıkıya
kenetlenmiş bir aile yapısı görülmektedir. Çocuklar evlendikten sonra ailelerinden sıyrılarak eşleri ile kendi yuvalarını kurarlar. Bu yuvada kadın ve erkek saygı ve sevginin
temel alındığı çekirdek bir aile sistemi ile karşımıza çıkmaktadır. En önemlisi de zorunlu kalmadıkça çok eşlilik görülmez.
Dede Korkut Kitabının giriş kısmında kadın tipleri ile ilgili bazı özelliklerden
bahsedilmiştir. Dede Korkut dilinden ozan der: Kadınlar dört türlüdür. Birisi solduran
soptur. Birisi dolduran toptur. Birisi evin dayağıdır. Birisi ne kadar dersen bayağıdır.(Kaplan,1985:111) Evin tayakı oldur ki yazıdan yabandan bir konuk gelse, er adam
evde olmasa, ol anı yedirür, içürür, ağırlar, azizler, gönderür. Ol Ayşe, Fatma soyıdur.
Hanum anun bebekleri bitsün, ocağına buncalayın avrat gelsün.
Geldik ol kim solduran soydır, Sabahdanca yerinden uru turur, elin yüzin yumadan tokuz bazlamaç bir küvlek yoğurd közler, toyunca tıka basa yer, elin böğrine urur,
aydur: Bu evi harab olası erevaraldan berü dahı karnım doymadı, yüzüm gülmedi der.
Ah nolaydı, bu öleydi, birine dahı varayıdum, umarımdan yahşı uyar olayıdı der. Anun
gibinün Hanum bebekleri bitmesün, ocağına buncalayın avrat gelmesün. Geldik o ki
tolduran toydur, depdenince yerinden uru turdı, elin yüzin yumadan obanun ol ucından
bu ucına, bu ucundan ol ucuna çarpışdurdı. Kov kovladı, dek dekledi: öyledence gezdi.
Öyleden sonra evine geldi, gördi kim uğrı köpek yiye tata evini birbirine katmış, tavık
kümesine sığır tamına dönmiş. Konşılarına çağrur ki: kız Zeliha, Zübeyde, Ürüveyde,
Can kız, Çan paşa, Ayna Melek, Kutlı Melek, ölmeğe yitmeğe gitmemişidüm, yatacak
yerüm gine bu harab olayısıdı; nolaydı benüm evüme bir lahza bakayıdunuz, konşu
hakkı, Tanrı hakkı deyü söyler. Bunun gibinün Hanum bebekleri bitmesün, ocağına
buncalayın avrat gelmesün.( Kaplan,1985:111)
Geldik ol kim nice soylerisen bayagıdur, evine yazıdan yabandan bir odlu konuk
gelse, er adam evde olsa ana dese ki tur etmek getür, yeyelüm, bu da yesün dese; bişmiş
etmegün bakası olmaz, yemek gerekdür. Avrat aydur: neyleyelüm bu yıkılacak evde un
yok, elek yok, deve değirmeninden gelmedi der. Bin söylersin birisini tutmaz, erün
sözini kulağına koymaz. Ol Nuh Peygamberün eşeği aslıdur. Andan dahı sizi Haum
Allah saklasun ocagunuza buncalayın avrat gelmesün. (Kaplan,1985:112)
Bu dört kadın tipi evin direği hariç kötü kadın tiplerinden bahsetmektedir. Burada sözü geçen kadın tipleri Dede Korkut Kitabındaki bazı kadın tileridir. Ev işleri ve
misafirlik ile ilgili olan kısımda yer alan bazı vasıfları bulunan kadın tipleridir. Oysa
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Dede Korkut Kitabı kadına oldukça değer veren onu yok saymayan her alanda etkin
bulunan söylemleri içerisinde barındırır. İyi anne, eş ve sevgili olarak kadına değer
verir. Alp tipi olarak kadını erkekle neredeyse aynı statüde görür. Kadın erkek gibi
savaşır ve eşini de savaşarak kendisi seçer. Biz bu dört kadın tipinden hareketle bazı
Karaçay-Malkar atasözlerinde yer alan kadın algısına ışık tutmak istedik. Şunu ısrarla
belirtmek isterim ki kötü vasıflar verilerek kadınları yermek düşüncesinde asla değilim.
Aksine kadın ile ilgili bir toplumda bu kadar fazla atasözü olması kadının toplumdaki
önemli yerini bizlere gösterir. Kadın ile ilgili oldukça fazla güzel atasözü de mevcuttur.
Şunu belirtmek gerekirse bu atasözlerinden bir kısmı kadın anne olduktan sonra ulaştığı
vasıflara değinir. Bu çalışmamda anne olan kadınlara da zaman zaman yer vereceğim.
3.Dede Korkut Kitabında Geçen Kadın Tiplerine Göre Karaçay-Malkar
Atasözlerindeki Kadın Sınıflaması
3.1. Evin Dayağı
Katını igi çaşdan çaş bolur, Katını aman kartdan kart bolur. Karısını iyi gençten genç olur,karısı kötü yaşlıdan yaşlı olur. Bu atasözünde iyi kadından söz ediyor.
Evin direği olarak Dede Korkut Kitabında yer alan kadın tipinden yola çıkarak KaraçayMalkar atasözlerinde de iyi kadının kocasının her zaman genç olacağı söyleniyor. (Tavkul,2001:147)
Katınnı sıyın eri költürür, erni sıyın katın költürür. Kadının şerefini kocası yüceltir, erkeğin şerefini karısı yüceltir.(Tavkul,2001:148) Bu atasözünde de erkeğin onurunu yücelten kadın Dede Korkut Kitabında yer alan evin direği olan kadının vasıflarını
barındırmaktadır.
Aman erni igi katın tüzetir. Kötü erkeği iyi kadın düzeltir. (Tavkul,2001:40)
Dede Korkut Kitabında da evin direği olan kadının sözünü dinleyen erkek mutlu olur.
Tişiruv erkişini candeti. Kadın erkeğin cennetidir. (Tavkul,2001:211) İyi kadının vasıflarını bu atasözünde görmekteyiz. İyi kadın cennet gibidir.
Tişiruv bolmagan cerde kuvanç bolmaz. Kadın olmayan yerde sevinç olmaz.
(Tavkul,2001:211) Evin direği olan kadın da evin neşesidir. Karaçay-Malkar atasözlerinde yer alan bu atasözü Dede Korkut’ta geçen dört kadın tipinden evin direği olan
kadının özelliği ile ortaktır.
İgi katın iyneni iynek eter. İyi kadın iğneyi inek eder. (Tavkul,2001:133) Evin
direği olan kadın evdeki az malzemelerle güzel bir yemek yapabilir. Bu az malzemeyle
misafiri ağırlayabilir. İyi kadını diğerlerinde ayıran budur o azı çok yapmayı başarır.
İgi katın erni kanatı. İyi kadın erkeğin kanatı. (Tavkul,2001:133) Dede Korkut’ta evin temel direği diyerek kadını yücelten benzer söylemi Karaçay-Malkar atasözlerinde de görmekteyiz. İyi kadın erkeğin kanadı gibidir.
Ata bilek, ana cürek. Baba kol, ana yürek. (Tavkul,2001:59)
Ana üyürnü kalası. Anne evin/ailenin kalesi (Tavkul,2001:49) Karaçay-Malkar
atasözlerinde anne olan kadın evin kalesidir. Kale evi korur, kollar. Anne de evi korur.
Dede Korkut’ta yer alan iyi kadının özelliği ile aynıdır.
Ana üynü kün carıgı. Anne evin güneş ışığı. (Tavkul,2001:49) Karaçay-Malkar
atasözlerinde yer alan bu atasözü anne olan kadının imajından bahsetmektedir. Dede
Korkut’ta yer alan evin direği kadın tipi de çok kuvvetli bir anne sevgisini bünyesinde
barındırır. Ayşe, Fatma soyundan gelmiştir.
Ana üynü baganası. Anne evin temel direği. (Tavkul,2001:49) Karaçay-Malkar
atasözlerinde kadın ile ilgili pek çok atasözü bulunmaktadır. Toplumda kadının yeri
hakkında bizlere bilgi veren çok fazla atasözü bulunmaktadır. Anne evin temel direği
atasözü ise Dede Korkut’ta mevcut olan ve iyi kadın özelliği gösteren evin dayağı yani
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evin direği olan kadın tipinin birebir atasözü olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu ilginç
benzerlik bizi hem şaşırtmış hem de tezimizi doğrulaması açısından mutlu etmiştir.
Katını igi kart bolmaz. Karısı iyi olan yaşlanmaz. (Tavkul,2001:147) İyi bir kadınla yaşayan erkek yaşlanmaz. Evin direği olan kadın iyidir, iyi vasıflara sahiptir o
kadın evin neşesidir çok kuvvetli bir sevgi verme gücüne sahiptir. Bu kadın ideal kadın
tipinin özelliklerine sahiptir. İdeal kadın tüm iyi özellikleri bünyesinde barındıran ve bu
sevincini etrafındaki kişilerle paylaşan kadındır. Bu kadın mutlu eder ve mutluluk hormonlarının işlevinin tabi sonucu olarak gençlik kaçınılmazdır.
Katını igi erkişi colga azıksız çıkmaz. Karısı iyi olan erkek yola azıksız çıkmaz.
(Tavkul,2001:147) İyi kadının bir diğer özelliği de kendinden daha çok eşini ve çocuklarını düşünmesidir. İyi kadın yolculuk yapacak eşinin ihtiyaçlarını önceden hazır eder.
Bu Dede Korkut’ta yer alan anne ve eş sevgisini içinde barındıran evin direği olan kadının en önemli özelliğinden biridir.
3.2 Dolduran Top
Bu kadın yerinden kalkar kalkmaz yüzünü bile yıkamadan dışarı çıkıyor. Karşısına çıkanlarla çarpışıyor. Kapı dinliyor ve gün boyunca dedikodu yapıyor. Evine geldiği zaman evini harap bir halde buluyor. Komşularını ise bu olanlardan sorumlu tutuyor.
Dede Korkut’ta karşılaştığımız bu tipe karşılık Karaçay-Malkar atasözlerinde benzer
atasözlerine rastladık.
Aman katın tiyresi bla cav bolur. Kötü kadın mahallesi ile küs
olur.(Tavkul,2001:43) Dolduran top tipine sahip olan kadında komşuları ile kavga etmektedir. Onlar ile sürekli tartışma halindedir. Karaçay-Malkar atasözlerindeki kadın ile
ortak bir tip karşımıza çıkmaktadır.
Aman katın tilçi bolur. Kötü kadın dedikoducu olur. (Tavkul,2001:43) KaraçayMalkar atasözlerinden öğrendiğimiz bu bilgiyle Dede Korkut’ta yer alan dolduran top
kadın tipini kıyas yapabiliriz. Bütün gün kapı dinleyip dedikodu yapan dolduran top bu
atasözü ile ortak bir paydada buluşmaktadır.
Aman katınnı tili çerge ceter. Kötü kadının dili yere değer. (Tavkul,2001:43) Kötü kadın dedikoducudur ve yalan sözler söyler. Bütün gün dedikodu yapar. Kadının
dilinin yere değmesi de yine dedikoducu olmasından kaynaklanan bir durumdur. Haddini bilmeden konuşan bu kadının Karaçay-Malkar atasözlerinde karşılığı dilinin yere
değmesi ile tabir olunmuştur.
Üy etgen da tişiruv, kül etgen da tişiruv. Ev eden de kadın, kül eden de kadın.
(Tavkul,2001:220) Dolduran top bütün gün gezip dolaşmış eve geldiğinde ise binbir
çeşit hayvan evini talan etmiştir. Sorumsuz kadının evinde olan bitenden haberi yoktur.
Bu sorumsuzluğuna rağmen komşularını suçlamıştır. Kabahati kendisinde görmeyip
kapı komşuları ile kötü olmuştur. Bu kötü kadının özelliğini Karaçay-Malkar atasözünde de görmekteyiz. Evi yapan da yıkan da kadındır.
Üyde cumuş tınmasa, kelin ters. Evde iş görülmezse gelin suçlu. (Tavkul,2001:221) Dolduran top sabah kalkar kalkmaz evini derleyip düzenlemeden dışarı
çıkıyordu. Bu atasözünde de benzer bir durumla karşılaşmaktayız. Türk kadınının
önemli vasıflarından birisi de evine verdiği önemdir. Aslan yattığı yerden belli olurmuş.
Türk kadını da yattığı yeri evini, yuvasını her daim güzel tutmaya çalışır. Dede Korkut’ta yer alan dolduran top ise evini hiçbir zaman düşünmez. Hayvanlar dahi evine
rahatça girip dağıtabilir.
Katın cılan tabsa da beline çırmay edi. Kadın yılan bulsa da beline doluyordu.
(Tavkul,2001:146) Dolduran top karşısına kim çıksa onunla çarpışıyordu. Kadının yılan
kadar tehlikeli bir hayvanı beline dolaması yılandan korkmadığını gösteriyor. Yılanla bu
kadar yakın olması onları arkadaş kategorinde değerlendirmemizi sağlayacak bir yoru-
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ma sebep oluyor. Dolduran topda gördüğümüz tehlikeye meydan okuma arzusunu bu
atasözünde de görmekteyiz.
Çaşnı erkesi börü bolur, kıznı erkesi teli bolur. Delikanlının şımarığı kurt olur,
kızın şımarığı deli(çılgın) olur. (Tavkul,2001:99) Dede Korkut’ta yer alan kadın tipinden hareketle şu yoruma varabiliriz. Dolduran top tehlikeli hayvanlarla çarpışır. Evinin
yağmalandığını görünce komşuları ile kavga eder. Çılgın tavırlar sergilemektedir. Bu
atasözünde de şımarık yetişen bir kızın çılgınca hareketler sergilediğini öğreniyoruz.
3.3 Solduran Sop
Dede Korkut’ta yer alan solduran sop tipi ile şu bilgileri vermek mümkündür. Bu
kadın kocasını sevmez ve onun ölmesini dört gözle bekler. Hatta başka biri ile evlenmek
için kocasının ölmesi yönünde beddua eder. Hiçbir zaman memnun olmaz. Evini, kocasını beğenmez. Ne doymak bilir ne de memnun olmak bilir.
Aman katın bedişçi bolur. Kötü kadın kusur bulucu olur. (Tavkul,2001:42) Bu
atasözünde yer alan kadın tipi ile Dede Korkut’ta yer alan solduran sopun ortak özelliği
her zaman kusur bulması ve hiçbir şeyden memnun olmamasıdır.
Aman katın kargışçı bolur. Kötü kadın bedduacı olur. (Tavkul,2001:42) Karaçay-Malkar atasözlerinde gördüğümüz kötü kadının bedduacı olmasını solduran sopta
da görmekteyiz.
Kelin kelmey üyge kaygı kirmez. Gelin gelmeden eve dert girmez. (Tavkul,2001:150) Solduran sop dert kaynağı bir kadındır. Hiçbir şeyi beğenmez sürekli
kaprisli davranır. Bu atasözünde de gelinin eve girmesi ile sorunların geldiğini öğrenmekteyiz.
Katını aman keçe cılar, çabırı aman ertden cılar. Karısı kötü olan gece ağlar, çarığı kötü olan sabah ağlar. (Tavkul,2001:147)
Katın baylıknı süyer, er savluknu süyer. Kadın zenginliği sever. (Tavkul,2001:146) Solduran sop kocasının şartlarından memnun olmaz. Her zaman daha
fazla zenginlik ister, şartlardan memnun olmayan bu kadın ile atasözünde de söylenen
kadın tipi birbirine oldukça benzer.
Katınnı kuturganına katala tuvar cetmez. Kadının kudurmuşuna azgın sığır yetişemez. (Tavkul,2001:148) Dede Korkut Kitabı’nda geçen dört kadın tipinden solduran
soptan hareketle kadın kocasının ölmesi için beddua ediyordu. Kocasının ölmesini ise
sadece başka biri ile evlenmek için istemektedir. Bu durum ile atasözü karşılaştırılacak
olursa Karaçay-Malkar atasözünde geçen bu benzetmenin bizzat solduran sop ile uygunluğu dikkat çekmektedir.
Tokuz erge bargan tul katınnı toguz kölge atsang da kamamaz. Dokuz kocaya
varmış dul kadını dokuz göle atsan da aldırmaz.( Tavkul,2001:212) Solduran sop tipinde olan kadın sabah kalkar dokuz bazlama yer, evinden ve erinden memnun değildir.
Kocasının ölmesini ister, kocasının ölümünden sonra ise başka evlilikler yapmakta gözü
vardır. Bu atasözünde çok eşliliğin kötü olduğu belirtilmektedir.
Tokuz erden kaythan tul katınnı tokuz tokmak bla tüyseng da uyalmaz. Dokuz
kocadan dönmüş dul kadını dokuz tokmakla dövsen de utanmaz. (Tavkul,2001:212) Bu
atasözünde de yukarıda vermiş olduğumuz durum söz konusudur. Karaçay-Malkar
atasözlerinde sadece kadınlarda olan değil aynı zamanda da erkekte de çok eşliliğe karşı
çıkılmıştır.
3.4 Ne Dersen Bayağı
Bu kadın tipine göre kırdan eve yabancı bir konuk gelse ona hürmet etmez. Kocasının söylediklerine itaat etmez. Eşinin sözünü dinlemez ve onu konukların yanında
mahcup duruma düşürür.

513
Kübra Merve TAŞ

Aman kız barır cerin saylamaz, aman katın igi erin da sıylamaz. Kötü kız varacağı yeri seçmez, kötü kadın iyi kocasına bile hürmet etmez. (Tavkul,2001:43) Burada
Dede Korkut’ta gördüğümüz kocasına itaat eve hürmet etmeyen bayağı kadın tipini
görmekteyiz.
Azıklı at arımaz, katını aman carımaz. Azıklı at yorulmaz, karısı kötü olan gün
yüzü göremez. (Tavkul,2001:69) Dede Korkut’ta bayağı tip özelliklerine sahip olan
kadın erkeği her zaman zor durumda bırakır. Onu diğer insanların yanında küçük düşürecek davranışlar sergiler. Atasözünde yer alan kötü kadın da eşine gün yüzü göstermemektedir.
Sonuç
Türk kadını yüzyıllar boyunca eşinin yanında olmuş ve her anlamda aile hayatında söz sahibi olmuştur. Kadın ve erkek hiçbir zaman ayrı düşünülmemiştir. İyi ve
kötü günde her zaman ailesine destek olmuştur. Dede Korkut Kitabı’nda iyi bir anne ve
eş olan kadınların yanında bazı kötü özellikleri barındıran kadınlardan da söz edilmektedir. Bu çalışmayı hazırlarken dört kadın tipinden hareketle Karaçay-Malkar atasözlerinde kadın algısına farklı bir bakış açısı kazandırmaya çalıştık. Dede Korkut Kitabı’nda
kadın karakterler pasif değildir. Her durumda fikri olan ve bakış açıları ile erlerine yardımcı olan bu kadınlar seçicidirler. Aile hayatına başlamak üzere eşlerini kendileri seçerler. Korkusuz ve genellikle alp tipi olan bu kadınlar Türk aile yapısına ışık tutmaktadır. Kadınlar anne olduktan sonra içlerinde eşsiz bir vefa duygusu oluşmaktadır. Çocuklarını ve yuvalarını her türlü kötülüğe karşı korurlar. Eşlerine her zaman hürmet gösteren bu kadınlar kendilerinden önce ailelerini düşünürler.
Karaçay-Malkar atasözlerinde yer alan kadın ile ilgili atasözlerini pek çok farklı
başlık altında toplamak mümkündür. Biz bu atasözlerini Dede Korkut Kitabında yer
alan dört farklı tip ile karşılaştırarak birbirine benzer bu tip ve atasözlerini ortak bir
paydada buluşturduk. Bu bildiride yer aldığımızdan daha fazla atasözü kaynağı ve benzerliği saptamış bulunmaktayız. Şu kuvvetle ihtimaldir ki Türk toplumları arasında
coğrafya farklılıkları olsa da ortak bir kültür birikimi mevcuttur.
Karaçay-Malkar Türklerinde sözlü gelenek oldukça fazla gelişmiştir. Toplumda
yer alan kadın erkek ilişkileri de sözlü geleneğin her alanına yansımıştır. 19.yy’dan
sonra yazıya geçirilen bu sözlü edebiyat unsurlarından toplumdaki aile yapısını anlamaktayız. Son olarak şöyle bir sonuca varmak mümkündür kadının iyi ve kötü yanlarını
bir arada aktararak atasözlerinde ters psikolojinin etkisi ispat edilmeye çalışılmıştır.
Herkesin çıkaracağı bir dersin bulunduğu atasözleri insanların eğitimi açısından oldukça
önemlidir. Kötü vasıflar verilerek gidilmek isten sonuç nasıl doğru olanı gösterebiliriz,
nasıl doğru yolu bulabiliriz fikrinden kaynaklanmaktadır. Kadın da erkek de bu toplumun şekillenmesinde önemlidir kadının daha fazla sorumluluğu vardır. Kadın bir annedir ve onlar toplumun şekillenmesinde rol oynarlar. Bu sorumluluğun ışığında Dede
Korkut’ta yer alan ideal eş ve anne tipinde kadınların yetişmesini umut ediyoruz. Ortak
bir Türk geleneğinden hareketle Karaçay-Malkar Türklerinin atasözlerinin de yolumuzu
aydınlatacağını düşünüyoruz.
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KAZAKİSTAN’IN İNANÇ DİPLOMASİSİ
Makpal ANLAMASSOVA
Ainur TOLEUBAYEVA
Yrd. Doç. Dr. Kulaikan TOLEUBAYEVA
Özet: Bu çalışmada, ulus devlet öncesi iç ve dış politikaların çıkış noktası olan dinin, küreselleşme süreci etkisi ile tekrar canlanması, terorizm etkisi ile sık sık gündem olmaya
başlaması, 21. yüzyılda dini çatışmaları önlemek ve toplumun istikrarını sağlamak için
kamu diplomasisinin dalı olan inanç diplomasisine başvurulması değerlendirilecektir. Ayrıca Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla Kazakistan’da dinin canlanması, çok uluslu ve çok
dinli olan Kazakistan’ın kendi toplumunda ve bölgede istikrar sağlamak için yürüttüğü din
politikası ve yumuşak gücü olan inanç diplomasisi incelenecektir.
Anahtar Kelimeler: Kazakistan, din, politika ve toplum, inanç diplomasisi, yumuşak güç.

Kazakhstan’s Faith Diplomacy
Abstract: In this study, it will be discussed how religion, which is the starting point of prestate domestic and foreign politics, revitalized with the effect of globalization process, has
become a political agenda with the effect of terrorism. Nowadays, it will be considered to
apply to the faith diplomacy, which is the branch of the public diplomacy, to prevent religious conflicts and to ensure the stability of the society. It will also examine the revival of
religion in Kazakhstan with the disintegration of the Soviet Union, the religion policy and
Kazakhstan’s soft power of faith diplomacy that a multi-national and multi-religious country, has pursued to stabilize its own society and region.
Keywords: Kazakhstan, religion, politics and society, faith diplomacy, soft power.

Giriş
Din, ulusların ve toplumların tarihin de ve kültürel yapısın da en önemli unsurlarından biridir. Toplum hayatında kültüre ve geleneğe büyük etki sağlayan din, dünyada
gerçekleşen tarihsel ve toplumsal gelişimlerden ve küresel bilgi çağının getirdiği etkilerden sonra birbirine karşılıklı bağımlı olan bu temel unsurlar dünyada belli bir hedefe ulaşmanın aracı haline gelmiştir. Aynı zamanda, resmi temsilciler ile rakiplerini şiddete başvurmaksızın etkileyen diplomasi, dış kamuoylarını etkilemek ve bilgilendirmek için eğitim ve değişim programları, uluslararası ziyaretçi liderlik programlarına vb. başvuran
kamu diplomasisinin bir alt dalı olmaktadır. Dolayısıyla, inanç diplomasisi, dini liderlerin
yardımı ile hoşgörü, saygı ve barış içinde yaşanabilecek bir toplum ve ortam inşa etmeyi
amaçlamaktadır, fakat bazı ülkeler tarafından bir araç olarak kullanılmaktadır. Bu ülkelerden biri de dünyada kendi yolunu bulmaya çalışan, çok vektörlü siyaset yürüten, çok
uluslu ve çok dinli bir demografik yapıya sahip olan Kazakistan’dır. Bu çalışmada, inanç
diplomasisi teorik çerçevede incelenmiştir. Çok uluslu ve çok dinli bir demografik yapıya
sahip Kazakistan`nın yürüttüğü din politikası ve inanç diplomasisi ele alınmış ve değerlendirilmiştir.
1. Çalışmanın Teorik Boyutu
Kişilerin bireysel yaşamlarında önemli olan bir toplumun dünya görüşünü kapsayan ve kültürel sistemin bir parçası olan inanç, uluslararası ilişkileri etkileyen unsurlardan
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biridir. Ayrıca inanç, toplumsal kimliği belirleyen önemli unsurlardan biridir. Ulus, devlet öncesi dönemde kimliğin inanç üzerinden tanımlanması için uluslararası çatışmalar ve
savaşlara neden olmuştur. Bu nedenle Westphalia Barış Antlaşması’ndan sonra günümüze kadar inanç, uluslararası politikadan uzaklaştırılmıştır (WORDPRESS, 2013). Avrupa’daki siyasi ve bilimsel gelişmeler ise uluslararası ilişkilerin seküler temeller üzerine
kurulmasını etkilemiştir. Ancak inanç, araç olarak bazı bölgelerdeki devletlerarası ilişkilerde ve bazı devletlerin dış politika siyasetinde önemli bir unsur olarak önemini hiç yitirmemiştir. 1979 yılında İran’da İslam Devrimi’nin gerçekleşmesi, Sovyetler Birliği’nin
dağılmasıyla Doğu Avrupa, Rusya, Orta Asya ve Kafkasya’da dinin canlanması, 11 Eylül
terörist saldırıları, inancın küresel gücünü göstermiştir (Farr, 2008).
İletişim ve ulaşım teknolojilerinde meydana gelen yeni gelişmelerin sonucunda,
inançlar arası etkileşim ve iletişim artarak inanç temsilcileri seslerini daha fazla duyurmaya başlamıştır. Aynı görüşü Philip Seib de savunmaktadır. Seib’e göre yeni iletişim
teknolojilerinin sayesinde dini inançların yayılması ve etkililiğinin gelişmesiyle dünya
daha da dindar hale gelmektedir, bu nedenle kamu diplomasisinin bu durumu yansıtması
gerektirmektedir (Seib, 2011).
İnancın güçlü olduğu toplumların dış politikasında inancın meşrutiyet kaynağı olarak kullanıldığı gibi dini referanslara da başvurulduğu görülmektedir. Örneğin, ABD Başkanı Ronald Reagan’ın Evanjelikler Ulusal Birliği toplantısında yaptığı konuşmasında
Sovyet Birliği’ni “kötülük imparatorluğu” (the evil empire) olarak gördüğünü söylemiştir
(Rothman, 2015). ABD’nin eski Başkanı George W. Bush ise Kuzey Kore, İran ve Irak
ülkelerinin terörizmi destekleyen ve kitleleri yok etmek veya imha etme silahlarını geliştiren “şer ekseni” (axis of evil) olarak tanımlamıştır (CNN, 2002).
Günümüzde Balkanlar, Kafkaslar, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Güney Asya bölgelerinde gerçekleşen çatışmaların altında dini sorunlar olduğu görülmektedir. Bu sorunların çözülmesine belli bir dini inanç üyelerini etkileme kapasitesine sahip kişi ya da kurumlardan oluşan barışçıl diyalog yani inanç diplomasisi yardımcı olacaktır. İnanç diplomasisi ile siyasi ve din alanlar arasında bir köprü oluşturulmaktadır. Onların arasındaki
iletişim kopukluğunu gidermek üzere faaliyetler düzenlemektedir. Çatışmalara ve sürtüşmelere neden olan görüşler, düşünceler ve barış inşası konusunda bilgilendirmeler yapılmaktadır (TASAM, 2017). Bu bağlamda, Çin’in yürüttüğü Budizm diplomasisi inanç diplomasisine verilecek başarılı ve çok önemli bir örnektir. 2006 yılında Çin’in gerçekleştirdiği “Uyumlu Bir Dünya Akılda Başlar” başlıklı Dünya Budizm Forumu 1000 budisti ve
37 ülkeden akademisyenlerli bir araya getirmiştir. 2009 yılında ise forum “Uyumlu Bir
Dünya: Koşulların Sinerjisi” konusunda geçip, forum 50 ülkeden 1700 budisti ve akademisyenleri toplamıştır (Zhang, 2011).
2. Kazakistan’ın Yürüttüğü Din Politikası ve İnanç Diplomasisi
Din, özellikle baskıcı rejimler altında paralel konumda faaliyetini sürdürebilir. Bu
bakımdan dini grup ve tarikatların toplumla olan ilişkisi, komünizm öncesi ve sonrası Rus
hinterlandında ilginç bir görünüm sergiler. XX. yüzyılın başında, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan nüfusunun %95’i Müslüman’dı.
Ancak, Rus Devrimiyle birlikte iç savaşta, din mensupları aşırı şiddetin kurbanı olmuşlardır. Bolşevikler kiliseleri, manastırları ve din adamlarını hedef aldılar. Komünist parti
din liderlerini esir alarak, ateizm propagandası için yoğun bir kampanyaya girişmiştir.
Sovyetler saldırılarını her bölgenin egemen dinler üzerine yoğunlaştırdı. Sovyet yönetimine karşı paralel olarak yeraltında kalan inançlar, bütün Sovyet dönemi boyunca, biraz
hasar görse de varlığını sürdürdü. (Kurt, 2012:187-188). Bunca baskı ve yasaklara rağmen Kazak milleti dinini, kültürünü, örf ve adetlerini korumuştur. Bununla birlikte, Sovyet Birliği’nin yürüttüğü etnik politikası neticesinde Kazakistan`nın bağımızlığından
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sonra çokuluslu ve çok dinli bir etnik ve demografik yapının sahibi olmuştur. Yeniden
siyasi, ekonomik ve toplumsal yapılandırma süreçlerini gerçekleştiren Kazakistan, ülkede
istikrarı sağlamak ve laik bir devlet oluşturmak için din politikalarını bu politika üzerinden yürütmüştür. Aynı zamanda laiklik ilkelerine göre evrensel ve geleneksel dinler ve
inançların gelişmelerine izin verilmiştir ayrıca her türlü dini hareketler ortaya çıkmaya
başlamıştır.
12 Ocak 1990 yılında Kazakistan Müslümanları Kurultayı kurulmuştur. Bu kurultay Kazakistan halkının %70’inin desteği ile ülkede İslâm dinini temsilen Diyanet
İşleri Başkanlığı aracılığıyla kurulmuştur. Bu tarihten itibaren Kazakistan’da dini okullar
açılmaya, dini kitaplar ile gazete ve dergiler yayımlanmaya başlamıştır. Çeşitli yerlerde
camiler yapılmış, camilerin yanında mahalli Kur’an Kursları açılmıştır. 2002’de Almatı’da, Kazakistan Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı olarak ülkede hali hazırda faaliyet
gösteren yüzlerce caminin imamlarına yönelik hizmet içi eğitim amaçlı İmamlar Enstitüsü açılmıştır. Ayrıca Kazakistan’da yüksek tahsil görmüş üniversite mezunu din
görevlilerinin yetiştirilmesi için, 2001 yılında Mısır Ezher Üniversitesi ile ortaklaşa, her
iki ülkenin Cumhurbaşkanlarının isimlerine atfen Nur Mübarek İslâm Üniversitesi
açılmıştır. Kazakistan’da öğretim faaliyetlerini sürdüren lise sonrası iki yıllık kolejlere
denk, Türkiye’deki İlâhiyat Meslek Yüksek Okullarına benzer okullar açılmıştır. Daha
sonra iki buçuk yıllık bu okullarda 2007-2008 öğretim yılı itibariyle lise mezunu kız ve
erkek öğrencileri alınmış ve akabinde yatılı olarak eğitim ve öğretim başlanmıştır
(Zengin, 2017). Bununla beraber camiye bitişik Kazakistan Müslümanlar Din İdaresi
tarafından onaylanan programlar hazırlanmış ve dini kursları açılmıştır.
Kazakistan Cumhuriyeti laik ve çok dinli bir devlet olduğu için ülkede Hıristiyan,
Ortodoks, Katolik, Protestan ve diğer din mensupları da yaşamaktadır. Ortodoks Hıristiyanlığına değinirsek Kazakistan`ın tüm büyük şehirlerinde bu mezhebin kiliseleri bulunmaktadır. Aynı zamanda Ortodoks Hıristiyanlığının dini okulları da hizmet etmektedir.
Örneğin, Almatı Piskoposluk Başkanlığı bünyesinde 1991 yılından beri 4 yıllık dini okul
öğrenimi verilmektedir ve din görevlileri yetiştirilmektedir. 1997 Yılı Karagandy
şehrinde Kutsal Tihonov Din eğitimi Enstitüsü şübesi açılmıştır. 1998 Yılı Almatı
şehrinde 4 yıllık dini misyonerlik kolej açılmıştır. Tüm kiliseler ile mabetlerde Ortodoks
temellerinin araştırılması amacıyla dini okullar açılmıştır. Genel olarak Hıristiyan
Ortodoks kilisesine bağlı 1 dini okul, 7 dini eğitim kursları ve 84 Pazar günü okulları
bulunmaktadır. 2010 Yılında ise Almatı Ortodoks dini okulu açılmıştır (Borbasova ve
Abjalov, 2011: 567-570). Misyonerlik hareket taşıyan Protestanlık Evangelist hareketi 1
ise Kazakistan’da 1990 yılından itibaren Evangelist hıristiyanlar tarafından etkin misyonerlik faaliyetlerinin yapılmasında “Greys Blagodat Kilisesi”, ayrıca “Yeni Hayat”,
“Agape” ve “Vifleem” cemaatleri yoğun çalışma yapmaktadırlar (Borbasova ve Abjalov,
2011: 572).
Demokratik ve laik bir devlet olan, herkesin ar-vicdan özgürlüğünü tanıyan ve
herkese eşit davranan Kazakistan Cumhuriyeti, son yıllarda dünyada gün geçtikçe çoğalan ve toplumu istikrarsızlaştırmakta olan dini grupların hizmetlerini sınırlamaktadır.
İslam`ın Hanefi mezhebi ile Ortodoks Hıristiyanlığına önem vermektedir. Bu evrensel
dinler Kazakistan’da tolerans ve hoşgörü üzerine düzenlenmekte olan dini faaliyetler ve
etkinlikleri üstlenmektedir. Örneğin, Kazakistan müslümanları üç yılda bir Astana da Barış ve Uyum Sarayı Piramit’te düzenlenen geleneksel “Dünya Dini Liderler Zirvesi” organizasyonunda büyük rol üstlenmektedir. Her üç senede yapılan evrensel ve geleneksel
Evanjelizm hakkında bkz. Polat, Bayram (2011), “ Evanjelizm ve Türkiye”, Türk Yurdu, Aralık,
C. 31, S. 292, ss. 216-223, Ankara.
1
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dinlerin oturumu, dinlerarası dialoğu geliştirmede uluslararası seviyede özel bir duruma
sahiptir. Her oturumda önemli meseleler ele alınarak bunların gerçekleşmesi için çalışmalar yapılmaktadır. Evrensel ve geleneksel dinler liderlerinin ilk oturumu (2003) dinlerarası diyalogta kültürün yerleşmesi ve bu istikamette kararlar alınması doğrultusunda
uluslararası dinler enstitülelerinin kurulması önerilerek, ikinci oturum da (2006) “Din,
Toplum ve Uluslararası Güvenlik” onaylanmıştır. Üçüncü oturumda (2009) dinin temel
konusu olarak ruhani liderlerden ve her din işleri başkanlarından hoşgörü, dayanışma,
saygı içeresinde bulunulmasına davet edilmektedir. Bu istikamette yapılan çalışmaların
ana gayesi dini alanda devlet siyasetinin doğruluğu ile devletin önemli prensiplerinden
olan dinlerarası diyalog kültürünü istikrara kavuşturma çabasıdır (İFAV, 2011: 466). 4’cü
Dinler Kongresi Kazakistan Cumhurbaşkanı Nazarbayev’in kapanış konuşması ile sona
ermiştir. Nazarbayev, dünyada barış ve hoşgörüye ulaşmanın tek yolunun dinler arası diyalogdan geçtiğinin altını çizmiştir (HABER7, 2017). 2015’te düzenlenen kongrede ise
“Dini ve Siyasi Liderler Arasında Barış ve Kalkınma İçin Diyalog” konusu işlenmiştir. Kongrenin temel amacı, insanlığın temel ilkeleri olarak barış, uyum ve hoşgörünün
oluşturulmasına yardımcı olmaktır (AybekGazete, 2017). Kongreye Birleşmiş Milletler
Genel Sekreteri Ban Ki-mun ve Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto’nun yanı sıra
42 ülkeyi temsilen 80 heyet katılmıştır. İslamiyet, Hristiyanlık, Musevilik, Budizm, Şintoizm, Taoizm ve diğer geleneksel dinlerin liderleri ile temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen kongrede, dinler arasında diyalog ve ortak alanların geliştirilmesi konuları ele
alınmıştır (AjansHaber, 2015). Böylece üç senede bir yapılan Evrensel ve Geleneksel
Dinler Kongresi’nin düzenlenmesi gelenek haline dönüşmüştür.
Sonuç
Kamu diplomasisinin dalı olarak tanımlanan inanç diplomasisi uluslararası ilişkilerde çözümlenemeyen kimlik temelli dini sorunların çözümünde önemli faktördür. Bu
nedenle devletler, dini inançlar ve mezheplerin bir arada toleransta yaşamasını sağlamak
için inanç diplomasisi alanda stratejiler geliştirmeleri gerekmektedir. Bu alanda aktif siyaset yürüten Kazakistan, çeşitli faaliyetler ve Evrensel ve Geleneksel Dinler Kongrelerini düzenlemektedir. Bu bağlamda yürütülen faaliyetler neticesinde ve düzenlenen kongreler sonucunda alınan karar ve sonuçların doğru bir şekilde uygulandığı durumunda tolerans ortam oluşturmak, huzur ve hoşgörülüğe ulaşmak mümkündür. Ayrıca radikalizm
ve terörizmi de önlemek mümkün olmaktadır.
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DÖVLƏT İDARƏETMƏSİNİN TƏŞKİLİ HAQQINDA
Dr. Mehman ƏHMƏDZADƏ
Xülasə: Məqalə yunan filosofu Sokrat tərəfindən qaldırılan, XX əsrin sonunda Rusiyanın
tanınmış hüquqşünas alimləri tərəfindən etiraf olunan, lakin indiyədək həll edilməmiş
dövlət idarəetməsinin təşkili probleminə həsr olunur. Dövlətlə əhali arasında uçurum
yaradan səbəblərin aradan qaldırılması üçün dövlət və inzibati ərazinin başçısının
fəaliyyətinin təşkili Proqramının yaradılması və tətbiq edilməsi zəruriliyi ortaya qoyulur.
Açar Sözlər: Dövlət, inzibarti ərazi vahidi, idarəetmə, ziddiyyət, uçurum.
About the Organization of Public Administration
Abstract: The article is devoted to the poblem of organization the public administration
raised by the Greek philosopher Socrates, acknowledged by well-known Russian lawyer
scientists at the end of the twentieth century, but still unresolved. İt is put forward the importance to creat and implement the creation of administrative organization of state and
administrative area head for removing the causes creating a gap between state and
population.
Keywords: State, territorial unit, management, contradiction, precipice.

Giriş
Müxtəlif ölkələrin idarə olunmasının çoxəsrlik təcrübəsinin təhlili göstərir ki,
dövlət çevrilişinin başlıca səbəblərindən biri inzibati ərazi vahidlərinin hazırlıqsız və
səriştəsiz rəhbərlərinin qeyri-qənaətbəxş idarəçilik fəaliyyətindən ibarətdir. Hər kəs üçün
sirr deyildir ki, idarəetmə sahəsində bilik və təcrübəyə malik olmayan şəxslər inzibati
ərazilərə başçı təyin olunur və ya seçilirlər. İnkişaf etmiş ölkələrdə, habelə dövlət
müstəqilliyini bərpa etmiş postsovet respublikalarında artistlər, musiqiçilər, idmançılar,
müəllimlər, hərbiçilər, yazıçılar, jurnalistlər, mədəniyyət xadimləri qubernator, mer
vəzifəlırinə yiyələnir, parlamentə üzv və ya dövlətə başçı seçilirlər. Yeri gəlmişkən qeyd
etmək lazımdır ki, inzibati hüquq və dövlət idarəetməsi üzrə ingilis, fransız, alman və
digər mütəxəssislərin “qalın” kitablarında inzibati ərazinin idarə aparatının başçısının və
ya kollegial aparatın xidmət müddəti ərzində nə ilə məşğul olması sualına dəqiq cavab
tapmaq mümkün deyildir.
Məlumdur ki, qeyri-peşəkar şəxslər merin, qubernatorun, deputatın və ya dövlət
başçısının vəzifələrinin öhdəsindən gələ bilmirlər. İdarəetmə fəaliyyətinin səmərəsizliyi
iş yerlərinin və yaşayış vasitələrinin cəmiyyət üzvləri arasında bölüşdürülməsi sahəsində
böyük ziddiyyətlərin yaranması ilə nəticələnir. Qaldırılan məsələnin əhəmiyyəti müasir
dünyada dövlət idarəetmə sisteminin demokratikləşdirilməsi ilə əlaqədar olaraq yüksəlir.
Bazar münasibətlərinə keçid şəraitində postsovet respublikalarında xalq kütlələrinin
sosializm şüarları altında hökumətlərin iqtisadi siyasətinə qarşı çıxışları MDB öllkələri
üçün səciyyəvidir. İnsanların iş yerləri və maddi nemətlərlə təmin edilməsi tələbləri irəli
sürülməsi ilə müşayiət olunan bu çıxışlar dövlətlə ölkənin əhalisi arasında uçurum
yaradır.
1. Uçurumun Yaranması Səbəbləri
Xalq üsyanlarına, inqilabların və ya dövlət çevrilişlərinin baş verməsinə səbəb
olan bu cür fəlakətlərdən yalnız inzibati ərazilərin idarə olunması qaydalarının
təkmilləşdirilməsi yolu ilə xilas olmaq mümkündür, çünki, belə hadisələrdən hər biri
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ölkənin daxilində konkret olaraq götürülmüş hər hansı ərazidə (yaşayış məntəqəsində)
baş verir.
Şəhərin, ölkənin səmərəli idarə olunması ilə bağlı problem ilk dəfə yunan filosofu
Sokrat tərəfindən qaldırılmış və indiyədək öz həllini tapmamışdır. Sokrat idarəetmə
haqqında təsəvvürə malik olmayan, lakin Afina şəhərinin başçısı olmaq iddiasında olan
müsahiblərinə düşdükləri vəziyyətlərini dərindən anlamaqda, öz qüvvələrini layiqincə
qiymətləndirməkdə, adamlarla münasibətlərini düzgün əsaslarda qurmaqda köməklik
göstərmişdir. O, dinləyicilərinə danışmaq vasitəsi ilə fleytaçını fleytaya, dilçini oxumaq
və yazmaq sənətinə, yelkənli gəmi ilə dəniz səyahətinə çıxan adamın gəmiçilik peşəsinə
yiyələnməsinin elmi biliklə, müdrikliklə bağlılığını və eyni zamanda şəhəri və ya ölkəni
idarə etməyin son dərəcə çətin iş olduğunu təlqin edirdi. Sokrat deyirdi ki, adam hətta öz
evi üçün belə nəyin lazım gəlib gəlmədiyini əvvəlcədən götür-qoy eləmədən və hər şeyi
vaxtında əldə etmək qayğısına qalmadan onu yaxşı sahmana sala bilməz (Sipovski, 1995:
51-65)
Tanınmış rusiyalı alimlərdən A.P.Alexin, A.A. Karmolitskiy, Y.M. Kozlov ölkənin,
regionun və şəhərin idarə olunmasının təşkilini tənzimləyən hüquqi aktın indiyədək qəbul
olunmadığını bəyan edirlər. Onların fikrincə, dövlət idarəetmə sisteminin yaradılması
idarəetmə aparatının təşkilini, funksiyalarını, səlahiyyətlərini müəyyən edən, daxilən
ziddiyyətsiz və sabit qanunvericiliyin yoxluğu səbəbindən ciddi çətinliklərlə üzləşir;
qanunların keyfiyyətli olması isə idarəçilik sisteminin təşkilində subyektivizmin və
özbaşnalığın qarşısının alınmasında mühüm rol oynayır (Alexin, Karmolitskiy, və
başqaları, 1996: 343). Qanunvericilikdə boşluqların olması yaxın keçmişdə dövlət
idarəetməsinin təhrif edilməsinə, idarəçilik qaydalarının pozulmasına, dövlətin ölkəni
idarə edən subyekt kimi nüfuzunun zəifləməsinə, dövlət-cəmiyyət münasibətlərində
qarşıdurmanın yaranmasına səbəb olmuşdur.
Dövlət idarəetmə sistemi bütün dövlət hakimiyyəti mexanizmi vasitəsilə idarə
olunan obyektin (cəmiyyətin) vəziyyətinə, davranışına daimi təşkiledici təsirin
göstərilməsini nəzərdə tutur. Azərbaycan Respublikasında iqtisadiyyat sahələrinin,
sosial-mədəni və inzibati-siyasi fəaliyyətin idarə olunmasının təşkilinin əsaslandığı
unitarizm prinsipi idarəetmə səlahiyyətlərinin respublika icra hakimiyyəti orqanları ilə
Naxşıvan Muxtar Respublikasının, rayon və şəhər icra hakimiyyətləri orqanları arasında
bölgüsünü zənn edir. Dövlət idarəçiliyində bu prinsipə əməl edilməsi müvafiq inzibati
idarəetmə strukturlarının yaradılması ilə yanaşı, həm də inzibati-hüquqi rəsmiləşdirmə
işlərinin yerinə yetirilməsini tələb edən prinsipial xarakterli problem hesab edilir.
Unitarizm dövlət idarəetmə səlahiyyətlərinin mərkəzlə regionlar arasında bölgüsünü
şərtləndirməklə, idarəetmə fəaliyyətinin nəticələrinə görə məsuliyyətin də iki tərəf
arasında paylaşdırılmasını istisna etməməlidir.
Dünyanın müasir ölkələrində olduğu kimi, Azərbaycanda da respublika
səviyyəsində və onun tərkibində olan subyektlər (muxtar respublika, rayonlar, şəhərlər və
şəhər rayonları) səviyyəsində dövlət idarəetməsinin təşkilini, yəni dövlətin, muxtar
respublikanın, rayonun və şəhərin başçılarının fəaliyyətini tənzimləyən hüquqi akt
yoxdur. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası yalnız qanunvericilik, icra və
məhkəmə hakimiyyəti orqanlarının yaradılmasına və səlahiyyətlərinə aid normaları təsbit
edir ki, bu da dövlət idarəetməsinin ümumilikdə təşkilinin hüquqi əsasları ilə eyniləşdirilə
bilməz.
Konstitusiyanın 99-113-cü maddələrinin təhlili əsasında belə nəticəyə gəlmək
mümkündür ki, Əsas Qanun Azərbaycan Respublikasında icra hakimiyyətinin
Azərbaycan Respublikası Prezidentinə mənsub olması, prezidentliyə namizədlərə aid
tələblər, onun seçilməsi, toxunulmazlığı, vəzifədən kənarlaşdırılması, təminatı,

523
Dr. Mehman ƏHMƏDZADƏ

səlahiyyətləri, qanunları imzalaması, beynəlxalq müqavilələr bağlaması, hərbi və ya
fövqəladə vəziyyət tətbiq edilməsi barədə fərmanları qəbul edir. Prezidentin
Konstitusiyasının 109-cu maddəsi ilə təsbit edilmiş səlahiyyətlərinin siyahısına nəzər
yetirdikdə, cəmiyyətin və dövlətin həyat fəaliyyətinin təmin edilməsi ilə bağlı minlərlə
ən müxtəlif məzmuna malik olan məsələlərin dövlət başçısı tərəfindən öz vaxtında həll
edilməsinin zəruruliyinin şahidi oluruq. Göstərilən səlahiyyətlərin icrası mexanizminin
“daxili” qanunauyğunluqlarının öyrənilməsinin və təmin edilməsinin əhəmiyyətliliyini
etiraf etmək lazımdır (Xodov, 2004, s.134). Başqa sözlə, Prezidentin Konstitusiyada
sadalanan səlahiyyətlərinin arxasında cəmiyyətin və dövlətin həyatı üçün əhəmiyyət kəsb
edən minlərlə məsələlərin öz vaxtında həll edilməsi vəzifələri dayanır. Həmin vəzifələri
məzmun, zaman və əhəmiyyətlilik meyarları əsasında sistemləşdirmədən idarəetmənin
səmərəli təşkilinə nail olmaq mümkün deyildir. Ölkənin və regionun başçısının
fəaliyyətinin təşkili məsələsinin həllində ölkədə mövcud olan siyasi-iqtisadi durum, həll
edilən məsələnin aidiyyətli olduğu tarixi şərait nəzərə alınmalıdır.
İyirmi beş il öncə müstəqil inkişaf yolu seçmiş Azərbaycan Respublikası müasir
mərhələdə həll olunması zəruri olan çoxsaylı sosial-iqtisadi problemlərlə qarşılaşmışdır.
Sovet hakimiyyəti illərində yaradılmış və Azərbaycanı Yaxın Şərqin qabaqcıl sənaye
ölkəsinə çevirmiş iqtisadi potensialın zəifləməsi, torpaqların qonşular tərəfindən işğalı
nəticəsində iqtisadiyyatın əvəzsiz itgilərlə üzləşməsi, müəssisələrin sərəncamında olan
istehsal resurslarının öz təyinatı üzrə istifadə olunmaması, dövlət əmlakının özəlləşdirmə
çekləri vasitəsilə səkkiz milyonluq əhali arasında paylanmasının nəticəsizliyi, milyonlarla
vətəndaşın öz vətənini tərk etməsi, zərərlə işləyən müəssisələrin sayının və zərərin
məbləğinin ilbəil çoxalması aparılan iqtisadi islahatların və iqtisai islahatın səmərəliliyinə
əhalinin inamını sarsıdır. Belə bir şəraitdə dövlət idarəetmə sisteminin yenidən
qurulmasını və bütün bu işlərin ardıcıllıqla həyata keçirilməsini nəzərədə tutan stratreji
sənədin hazırlanmasının zəruriliyi danılmazdır. (Əhmədzadə, 2000: 92).
2. İdarəetmə Probleminə Müasir Yanaşmalar
Son zamanlar Azərbaycan Respublikası Prezidenti tərəfindən dövlət idarəetmə
sistemində struktur islahatların aparılmasına həsr olunmuş fərman və sərəncamlar
imzalanmışdır. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 10 mart tarixli
sərəncamına uyğun olaraq Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Bazarlarına Nəzarət
Palatası publük hüquqi şəxsi təsis edilmiş və onun Nizamnaməsi təsdiq edilmişdir. Palata
qiymətli kağızlar bazarı, investisiya fondları, sığorta, kredit təşkiltları və ödəniş sitemləri
sahəsində fəaliyyətin lisenziyalşdırılması, tənzimlənməsi və ona nəzarət, habelə cinayət
yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılması və
terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinin qarşısının alınması sahəsində nəzarət sisteminin
şəffaflığını və çevikliyini təmin etmək məqsədilə yaradılmışdır. “Azərbaycan
Respublikasında dövlət idarəçiliyinin təkimilləşdirilməsi ilə bağlı bəzi tədbirlər
haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərmanı (24.11.2016-cı il) dövlət
idarəetmə sistemində bir sıra struktur dəyişikliklərin həyata keçirilməsinə imkan verir.
Nəhayət, “Milli iqtisadiyyat və iqtisadiyyatın əsas sektorları üzrə strateji yol xəritələrinin
təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (6 dekabr
2016-cı il) davamlı iqtisadi islahatlar çərçivəsində qlobal iqtisadi çağırışlara uyğun
müasir konseptual yanaşmalarla daha da təkimilləşdirilmiş, strateji məqsədlərə uyğun
sərbəst bazar münasibətlərinin özünüinkişaf qabiliyyətinə malik sosial yönümlü,
diversifikasiya olunmuş milli iqtisadiyyatın inkişaf istiqamətlərini təsbit edir.
Bu fərmanların məzmunundan irəli gələn başlıca vəzifə dövlət idarəetmə
aparatının strukturalrının təkmilləşdirilməsini və onların funksiaylarını müasir mərhələdə
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strateji yol xəritələrinə uyğun həyata keçirilən iqtisadi islahatların tələblərinə
uyğunlaşdırılmasını təmin etməkdən ibarətdir.
Sumqayıt Dövlət Universitetinin Menecment kafedrasında dövlətin və inzibati
ərazi vahidinin idarə olunmasının təşkili Proqramının elmi cəhətdən işlənilməsi üzrə
təcrübə toplanmış və nəticə əldə edilmişdir. Bu proqram idarəçilik fəaliyyəti ilə məşğul
olmayan, lakin region və ya dövlət başçısı vəzifəsinə iddialı olan şəxslərin xüsusi hazırlıq
kursu keçməsini və öyrədilməsini nəzərdə tutur.
Proqramın işlənilməsinin və tətbiqinin məqsədləri aşağıdakılardır:
 Dövlət və əhali arasında uçurum yaradan səbəblərin aradan qaldırılması;
 Cəmiyyətin iqtisadi cəhətdən təşkilinin sosialist və kapitalist modelləri
arasındakı əsas ziddiyyətlərin aradan qaldırılması;
 Müəssisələrin yaradılması və ləğv edilməsi məsələlərini ictimai-zəruri meyarlar
nəzərə alınmaqla həll edilməsi;
 Dövlət və inzibati ərazi vahidlərinin rəhbərləri və bu vəzifələrin iddiaçıları üçün
treninqlərin təşkili
Müasir elmi elmi mərkəzlərin, digər maraqlı şəxslərin əməkdaşlığının və Avropa
Birliyində dövlətin və inzibati ərazi vahidinin idarə olunmasının təşkili sahəsində
qarşılıqlı fəaliyyətin gücləndirilməsi zəruridir.
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GASTRONOMİ TURİZMİ VE KIBRIS TÜRK MUTFAK KÜLTÜRÜNDE
KULLANILAN YABANİ OTLAR ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Yrd. Doç. Dr. Mehmet ÇAVUŞOĞLU
Özet: Bu çalışmada öncelikle Gastronomi kavramı, Gastronomi Turizmi ve yabani otlarla
bitkilerin gastronomi turizmi açısından önemi açıklanmıştır. Daha sonra Kıbrıs Türk mutfağında kullanılan yabani ot ve bitkilerin önemi ve Kıbrıs’ta geçmişten günümüze kadar
yapılan gastronomi turizmi etkinlikleri hakkında bilgilere yer verilmiştir. Çalışmanın araştırma bölümündetespit edilmiş olan yabani ot ve bitkiler hakkında bilgilerle bunların Kıbrıs Türk mutfağında kullanım şekilleri yer almaktadır. Sonuç bölümünde ise yapılmış olan
araştırma kapsamında tespit edilmiş olan ve Kıbrıs Türk mutfağında yoğun olarak kullanılan yabani ot ve bitkilerin gastronomi turizmi temalı etkinliklerde nasıl kullanılması gerektiği hususunda öneriler yer almaktadır.
Anahtar Kelime: Kıbrıs, Gastronomi, Turizm
Gastronomy Tourism and a Research on Wild Herbs Used in Turkish Cypriot’s Culinary Culture
Abstract: In this study, firstly the concept of Gastronomy, Gastronomic Tourism and the
herbaceous tourism of plants with weeds are explained. Later on, we learned about the
importance of weeds and herbs used in the Turkish Cypriot cuisine and the gastronomic
tourism activities that took place in Cyprus from day to day. Information about the weeds
and plants discovered in the research section of the workshop and their usage patterns in
the Turkish Cypriot kitchen are included. In the conclusion section, suggestions on how to
use the weeds and plants which have been used extensively in the Turkish Cypriot cuisine
for gastronomic tourism-related activities, which have been determined within the scope
of the research that has been done are mentioned.
Keyword:Cyprus, Gastronomy, Tourism

Giriş
Bu çalışma, birçok medeniyete ev sahipliği yapmış Kıbrıs adasında doğada yetişen ve Kıbrıs Türk mutfak kültüründe yoğun olarak kullanılan yabani otlarla bitkileri
Gastronomi Turizmi kapsamında değerlendirebilmek için öncelikle tespit etmek, kategorize etmek ve kullanım şekillerini kayıt altına alarakgelecek nesillere aktarmakamaçlanmıştır. Ada genelinde yapmış olduğumuz araştırmadayabani otlarla bitkilerin genellikle; baharat, içecek, turşu ve yemek yapımında kullanıldığını tespit etmiş bulunuyoruz.
Çalışmamız,eşsiz bir gastronomi turizm potansiyeline sahip Kıbrıs adasında yapılacak
olan turizm temelli kalkınma politikalarınakatkı sağlamayı da ayrıca hedeflemektedir.
1.
Gastronomi Kavramı
Gastronomi terimi, Joseph Bercholux’un 1801 tarihli GastronomieouL’HommedesChamps a Table (Gastronomi ya da Tarladan Sofraya İnsan) adlı eseriyle birlikte literatürde kullanılmaya başlanmıştır. Manuel desAmphitryons (1808)’da bir
çalışma alanı olarak gastronomi kavramını tanıtmış ve gastronomi biliminin gelişimini
değerlendirerek, yakında üniversitelerde gastronomi bölümlerini görmenin sürpriz olmayacağını belirtmiştir. (Üner ve Şahin, 2016) Gastronomi, içinde barındırdığı tümsanatsal ve bilimsel unsurlarla yiyecek ve içeceklerin tarihsel gelişim sürecinden başlayarak tüm özelliklerin ayrıntılı bir biçimde anlaşılması, uygulanması ve geliştirilerek gü-
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nümüz şartlarına uyarlanması çalışmalarını kapsayan bir bilim dalı olarak da tanımlanmaktadır. (Sarıışık ve Özbay, 2015)
2.
Gastronomi Turizmi
Gastronominin bir alternatif turizm faaliyeti olarak ön plana çıkması, günümüzde
kırsal bölgelerde yaşayan ve kitlesel turizm imkanlarına sahip olmayan insanlar için
önemli bir ekonomik getiri imkanı sağlamaktadır. Gastronomi turizmi olarak adlandırılan bu faaliyetler, özellikle büyük şehirlerin stresli yaşantısından yorulmuş olanlara,
değişik coğrafyalarda yaşayan insanların yeme içme kültürünü deneyimle, hatta bu
ürünlerin üretim aşamalarında da rol almafırsatları sunmaktadır.
Gastronomi turizmini, yöresel mutfak kültürünü tanımak, yöreye özgü bir lezzetin tadımını yapmak, bölge coğrafyasına ait ürünlerin yetiştirilmesini ve toplanmasını
görmek, mutfağa ait folklorik araç ve gereçleri tanımak, ünlü restoranların yemeklerini
yemek amacıyla gerçekleştirilen bir turizm çeşidi olarak tanımlamak da mümkündür.
(Şengül ve Türkay, 2016)
Gastronomi turizmi kavramı ayrıca daha önce yaşanmamış bir yiyecek ve içecek
deneyimi yaşamak için seyahat motivasyonu yaratan ve seyahat davranışlarının güdülenmesine önemli ölçüde yardımcı olan turizm şekli olarak tanımlanabilmekte ve bir tür
gastronomik hareketliliği de ifade etmektedir. (Gökdeniz, v.d, 2015)
3.
Yabani Ot Ve Bitkilerin Gastronomi Turizmi Açısından Önemi
İnsanlar binlerce yıldan beridir doğanın kendilerine sunduğu nimetlerden biri
olan yabani otlar, bitkiler ve ağaçları kullanarak yeme içme ve mutfak kültürlerini şekillendirmişlerdir. İnsanlar doğada bulunan birçok bitkiyi öncelikle deneme yanılma yoluyla keşfetmişler daha sonraları da bulundukları coğrafyaları ziyaret edenlerden de
birçok bilgiler elde etmişlerdir. Yabani ot ve bitki toplama ve bunları yemeklerde kullanma kültürü ayrıca toplumların gelecek nesillere aktardıkları önemli kültürel ve ekonomik aktivitelerden birisi olma özelliği de taşımaktadır.
Doğadan toplanan otlar ve bitkiler günümüzde temel insan ihtiyacı olan yeme
içme ihtiyacı dışında turistik bir meta olarak da kullanılmaya başlamıştır. Günümüzdepek çok yabani ot ve bitki bir tür Gastronomi Turizmi etkinliği olan “Ot Festivallerine”konu olabilecek tarzda karşımıza çıkabilmektedir.
Yapmış olduğumuz çalışmada öncelikle sahip olduğu binlerce yıllık gastronomi
kültürüyle Kıbrıs adasında doğada yetişen ve Kıbrıs Türk mutfağında bolca kullanılan
yabani ot ve bitkileritespit etmek amaçlanmıştır. Daha sonra bunların Kıbrıs mutfağında
kullanım şekillerini kayıt altına alarak bu bilgileri gelecek nesillere aktarmak ve Kıbrıs
genelinde yapılan gastronomi temalı turistik etkinliklerde kullanılması için yapılması
gerekenler hakkında önerilerde bulunmak amaçlanmıştır.
4.
Kıbrıs’ta Yapılan Gastronomi Turizmi Etkinlikleri
Kıbrıs Türk mutfak kültüründe önemli bir yere sahip olan yabani otlar ve bitkiler
bir gıda maddesi olarak tüketilme dışında bir sosyal aktivite olarak da karşımıza çıkmıştır. Kıbrıs’ta insanlar genellikle arkadaşları ve akrabaları ile hafta sonlarında doğadan
birtakım otları ve bitkileri toplamak için yürüyüşler, piknikler ve etkinlikler düzenlemektedirler.
Geçmiş yıllarda büyük şehirler ve kasabalarda düzenlenen ve nerdeyse bir festival havasında gerçekleşen Pazar yerlerinde mevsimine göre doğadan toplanan birçok
yabani ot ve bitki satılmaktaydı. Bu gelenek günümüzde artık bir turizm etkinliği havasında gerçekleşmeye başlayan panayır ve festivallerde yaşatılmaya çalışılmaktadır.
Gastronomi temalı bu festivaller,Kıbrıs Türk mutfak kültüründe kullanılan birçok yabani ot ve bitkilerle alakalı bilginin gelecek nesillere aktarılması ve alternatif bir turizm
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faaliyeti olarak dünyaya tanıtılması amacıyla düzenlenmektedir.Bu etkinliklere örnek
olarak aşağıdaki festivalleri gösterebiliriz:
 Yiğitler (Arçoz) Gafgarıt Festivali
 Akdeniz Köyü Ayrelli Festivali
 Tatlısu Ot Kültür Festivali
 Karşıyaka Ahlat Festivali
 Serdarlı Babutsa Festivali
 Doğanköy Alıç Festivali
 Tatlısı Harnup Festivali
 Girne Zeytin Festivali
5.
Araştırma Bölümü
Çalışmamızın bu bölümünde yüzyıllardan beri Kıbrıs Türk mutfağında kullanılan yabani ot ve bitkileri tespit etmek, kayıt altına almak hedeflenmektedir.
5.1.
Araştırma Yöntemi
Bu çalışmada, Kıbrıs Türklerinin zengin tarihi ve kültürel kimliğini korumak
ve mutfaklarında kullandıkları yabani ot ve bitkileri kayıt altına alarak bu ot ve bitkilerin gelecek nesillere aktarılmasına yardımcı olmak hedeflenmiştir. Araştırmamızda
toplanan bilgiler, ada halkı ile birebir yapılan görüşmelerden, ada genelinde yapılan
gözlemlerden ve bilimsel kaynakların taranmasından elde edilmiştir. Çalışmamızda,
durum saptayıcı / betimleyici (Descriptive) araştırma modelinden yararlanılmıştır.
5.2.
Örneklem
Ada genelinde yaşayan Türk halkının mutfağında kullandığı tüm yabani ot ve
bitkileri içeren bir listesi hazırlanmıştır. Bu listede yer alan yabani ot ve bitkiler “Orijinal Yöresel İsimleriyle” yer almaktadır.
5.3.
Veri Toplama Aracı
Araştırmamızda Gözlem Tekniği (ObservationTechnique), Bireysel Görüşme
(IndividualInterview) ve Yazılı Kaynaklardan (WrittenDocumentation) yararlanılmıştır.
5.4.
Bulgular
Onlarca medeniyete ev sahipliği yapmış Kıbrıs adasının sahip olduğu gastronomi
kültürü açısından yabani otların ve diğer yabani bitkilerin önemi çok büyüktür. Kimi
zaman bir ilaç olarak, kimi zaman yahni bir yemek olarak, kimi zaman bir baharat olarak, kimi zaman da mutfakları süsleyen bir aksesuarı olarak karşımıza çıkan yabani otlar
ve bitkiler günümüzde de turizmin bir çeşidi olan Gastronomi Turizminin bir parçası
olarak karşımıza çıkmaktadır.
Zengin florası ile tipik bir Akdeniz adası olan Kıbrıs’ta yaşayan insanlar hemen
hemen her mevsimde doğadan topladıkları birçok yabani otu ve bitkiyi severek mutfaklarında kullanmaktadırlar. Kırsal kesimlerde yaşayan halkın ekonomik kazanç kapısı
olarak da değerlendirdiği yabani ot ve bitkileri doğadan toplayıp satan insanlarla çoğu
zaman bir yol kenarında, bazen de açık bir pazar yerinde karşılaşmak mümkündür.Yabani ot ve bitki toplayıcılığı Kıbrıs’ta sosyal bir etkinlik olarak da görülmektedir.
İnsanlar arkadaşları ve akrabaları ile çoğu zaman doğaya gezintiler düzenleyip mevsimine göre doğada yetişen yabani ot ve bitkileri toplama aktiviteleri düzenlemektedirler.
Kıbrıs’ta yaşayan birçok insanın doğada ot ve bitki topladığı bir veya birkaç yakın arkadaşı mevcuttur.
Çalışmamızın bu bölümünde yer alan Tablo 1 ve Tablo 2’de Kıbrıs Türk mutfağında yaygın olarak kullanılan yabani otlarla bitkilerin Latince isimleri, Kıbrıs’ta kullanılan yöresel isimleri ve Türkiye’de kullanılan yaygın isimleri yer almaktadır.
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Bitkinin Latince Adı
Asparagusstipularis L.
Salviafruticosa
Foeniculumvulgaressp.
Capparisspinosa
Thymuscapitatus
Rosmarinusofficinalis
Laurusnobilis
Pistaciaatlantica
Pistacialentiscus L.
Crataegus azarolus
Myrtus communis

Bitkinin Kıbrıs Yerel Adı
Ayrelli
Adaçayı
Maraho
Gappari
Tülümbe
Lazmarin
Defne
Çitlemit
Şinya
(Şinno Meyvesi)
Alıç
Mersin

Bitkinin Türkiye’deki
Adı
Yabani Kuşkonmaz
Adaçayı
Rezene
Kapari
Yabani Kekik
Biberiye, Rozmarim
Akdeniz Defnesi
Çitlembik, Menengiç
Alıç
Yaban Mersini

Tablo 1. Kıbrıs Mutfağında Kullanılan Yabani Bitkiler
Yabani Otun Latince
Adı
1.
2.
3.

Eryngiumcreticum
Cynara cornigera
Onopordum cyprium

4.
5.
6.

Silybummarianum
Cynaracardunculus
Silene vulgaris

7.
8.
9.

Foeniculumvulgaressp.
Sinapisalba L.
Chrysanthemumcoronarium var.
Malvasylvestris L.
Crithmummaritimum
Origanummajorana L
Menthapulegium
Menthalongifolia
Melissaofficinalis L
Urticaurens
Rumexconglomeratus

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Yabani Otun Kıbrıs
Yerel Adı
Gazayağı, Mangallo
Hosdez
Gara Ot, GaraGavulya,
Saracino
Sütlü Gavulya
Gafgarıt, Yabani Enginar
Serçe Otu, Yumurta Otu
Maraho
Lapsana
Simillürga

Yabani Otun Türkiye’deki Adı
Göz Dikeni
Eşek Dikeni, Şevketi
Bostan
Deve Dikeni, Kenger
Yabani Enginar
Gıvışkan Otu, Kırşayık
Otu
Rezene
Yabani Hardal
Sarı Papatya

Gümeç
Gömeç
Girdama
Kaya Koruğu
Kekik
Dağ Kekiği
Bruncollo, Brincoloz
Dere Nanesi
Yabani Nane
Oğulotu
Oğulotu
Isırgan
Isırgan
Yabani İsbanah, Yabani Yabani Pazı
Pazı, Lahanurga
Alliumampeloprasum
Yabani Pratsa
Yalancı Prasa
Portulacaoleraceae
Semizotu
Semizotu
Salicornaeuropaea
Deniz Böyrülcesi
Deniz Börülcesi
Ocimumbasilicum
Fislikan
Fesleğen
Tablo 2. Kıbrıs Mutfağında Kullanılan Yabani Otlar

6.
Yabani Otların Ve Diğer Yabani Bitkilerin Kıbrıs Türk Mutfağında Kullanım Şekilleri
Çalışmanın bu bölümünde yer alan yabani ot ve bitkiler kullanım şekline göre
kategorize edilmiştir. Yabani ot ve bitki isimlerinin gelecek nesillere orijinal isimleri ile
aktarılabilmesi için yerel Kıbrıs ağzıyla yazılmıştır.
6.1.
Sulu Yemek Yapımında Kullanılan Otlar ve Bitkiler
Sulu Yemek veya Kıbrıs ağzıyla ‘Batırım Yemeği’ yapılmak için kullanılan yabani otlar ve bitkiler.
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 Hosdez
Kıbrıs’ta ekonomik değeri en yüksek yabani ot olan Hosdez, kış aylarında toplanan bir ottur. Genellikle etli musakkası yapılmaktadır. Bir tür diken olan Hostez doğadan bıçakla kökünden kesilerek toplanmaktadır. Kök kısmı zedelenmeden ve sapları
dağıtılmadan bir bütün halinde toplanır. Daha sonra dallarında olan dikenli yaprakları
bıçakla sıyrılarak soyulur ve yıkanarak pişirmeye hazır hale getirilir.
 Gümeç
Bahar aylarında tarla kenarlarından toplanan gümeçler doğranarak domatesli,
salçalı ve pirinçli yemeği yapılmaktadır.
 Yabani İsbanah(Lahanurga)
Bahar aylarında tarla kenarlarından toplanan yabani isbanahların normal ıspanak
gibi sulu yemeği yapılmaktadır.
 Yabani Pratsa
Bahar aylarında tarla kenarlarından toplanan yabani pratsalarınnormalpırasa gibi
sulu yemeği yapılmaktadır.
 Semizotu
Sulu yemeği yapılır veya salatalarda kullanılır.
6.2.
Haşlanarak Zeytinyağı ve Limonla Tüketilen Otlar
Haşlanarak veya Kıbrıs ağzıyla ‘Gaynanmış Yemek”olarak tüketilen yabani otlar
ve bitkiler. Bu tür otlar haşlandıktan sonra üzerine zeytinyağı ve limon konularak yenmektedir.
 Mangallo (Gazayağı)
Mangallo Şubat–Mart Aylarında tarla kenarlarındaki su tutan bölgelerde otlar
veya çalılar içinde biten bir dikenli ottur. Sağlam bir bıçak yardımıyla kökünden kesilerek toplanır. Kök kısmı zedelenmeden ve sapları dağıtılmadan bir bütün halinde toplanır. Daha sonra çok sert dikenli orta kısmındaki bazı yaprakları ayıklanır. Daima hafif
dikenli olan bazı yapraklar bırakılır. Yıkanan Mangallolar sirkeye konularak turşu yapılır. Kızartmaların yanında veya meze olarak tüketilmektedir.
 Gara Ot (Gara Gavulya, Saracino)
Kış aylarında toplanan dikenli bir ottur. Genellikle haşlanarak zeytinyağı ve limonla tüketilir. Bir tür diken olan Gara Ot doğadan bıçakla kökünden kesilerek toplanmaktadır. Daha sonra dallarında olan dikenli yaprakları bıçakla sıyrılarak soyulur ve
yıkanarak pişirmeye hazır hale getirilir.
 Sütlü Gavulya
Dikenli olan yaprakları ve dallarındaki kabuk soyularak kuru bakla veya kuru
börülcenin yanında haşlanarak yenmektedir.
 Gafgarıt (Yabani Enginar)
Gafgarıt, dikenli olan yaprakları ve dallarındaki zar soyulup haşlanarak yenmektedir.
 Deniz Böğrülcesi
İlkbahardan itibaren deniz kenarlarında deniz suyunun çekildiği kumsal yerlerde
yetişen bir bitkidir. Haşlanıp üzerine zeytinyağı ve limon dökülerek meze olarak tüketilmektedir.
6.3.
Kızartmalarda Kullanılan Otlar ve Bitkiler
Kavrularak veya Kıbrıs ağzıyla ‘Gavrıntı”olarak tüketilen yabani otlar ve bitkiler.
 Ayrelli
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Ayrelli kış ve bahar ayalarında doğadan toplanan dikenli bir bitkinin yeni çıkan
filizleridir. Kıbrıs’ta Ayrelli yumurta ile kavrularak tüketilmektedir. Toplanan Ayrelliler
4-5 cm büyüklüğünde parçalar halinde, baştan itibaren aşağıya doğru kırılarak hazırlanır. Kırılmadığı yerde bırakılır ve geriye kalan kısmı atılır. Daha sonra bir tavaya konulur ve kısık ateşte suyunu salıp hafif çekene kadar kavrulur. Sonra içine sıvı yağ konulur
ve yumurta kırılarak kavrulur. Üzerine limon sıkılarak yenmektedir.
 Serçe Otu (Yumurta Otu)
Kış aylarında toplanan bir ottur. Toplandıktan sonra yaprakları dallarından tek
tek ayrılır. Daha sonrayaprakları yumurtayla kavrularak yenmektedir.
6.4.
Baharat ve Çeşni Olarak Kullanılan Otlar ve Bitkiler
Yemeklerde veya kebaplarda baharat ve çeşni olarak kullanılan yabani otlar ve
yabani bitkiler.
 Maraho
Bahar aylarında toplanan Maraholar, genellikle kuru bakla, kuru börülce haşlandıktan sonra üzerine zeytinyağı ve limon dökülür daha sonra doğranmış Maraho ile
süslenerek yenir.Maraho, Kıbrıs’ın meşhur ekmek çeşitleri olan Zeytinli ve Hellimlinin
içinde çeşni olarak da kullanılmaktadır.
 Kekik
İlkbahardan itibaren dere kenarlarında ve tepelik yerlerde yetişen bir bitkidir.
Baharda açan taze filizleri toplanıp gölgede kurutulduktan sonra özellikle kebaplarda
baharat olarak kullanılmaktadır.
 Tülümbe
İlkbahardan itibaren kıraç ve tepelik yerlerde yetişen bir çalı bitkisidir. Baharda
açan taze filizleri toplanıp gölgede kurutulduktan sonra özellikle kebaplarda baharat
olarak kullanılmaktadır. Tülümbe Kıbrıs’ta çalı süpürgesi yapımında da kullanılmaktadır.
 Bruncollo (Brincoloz)
İlkbahardan itibaren dere kenarlarında yetişen bir bitkidir. Baharda açan taze filizleri yemeklerde çeşni olarak kullanılmaktadır.
 Dere Nanesi
İlkbahardan itibaren dere kenarlarında yetişen bir bitkidir. Baharda açan taze filizleri yemeklerde çeşni olarak kullanılmaktadır.
 Lazmarin (Biberiye)
Taze filizleri toplanıp gölgede kurutulduktan sonra özellikle kebaplarda ve balık
yemeklerinde baharat olarak kullanılmaktadır.
 Defne
Taze yaprakları toplanıp gölgede kurutulduktan sonra özellikle kebaplarda ve tavuk yemeklerinde baharat olarak kullanılmaktadır.
 Fislikan (Fesleğen)
Baharda açan taze filizleri yemeklerde ve salatalarda çeşni olarak kullanılmaktadır.
6.5.
Çay Olarak Kullanılan Otlar ve Bitkiler
Çoğu zaman bir hastalığa çare olduğu düşünülerek yapılan çaylarda kullanılanyabani otlar ve yabani bitkileri şu şekilde sıralayabiliriz: Adaçayı, Oğulotu, Bruncollo,
Mersin, Alıç, Dağ Kekiği, Tülümbe, Lazmarin, Defne.
6.6.
Turşu ve Salata Yapılarak Kullanılan Otlar ve Bitkiler
Kıbrıs’ta sevilerek yenen ve hemen hemen her Kıbrıslının mutfağında bulunan
sirkeli turşu yapımında kullanılan yabani otlar ve yabani bitkiler bu bölümde yer almak-
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tadır. Turşular Kıbrıs’ta genellikle kızartmaların yanında veya meze olarak tüketilmektedir.
 Ayrelli
Ayrelli kış ve bahar ayalarında doğadan toplanan bir bitkidir. Ayrelli turşusu yapılarak da tüketilen bir yabani bitki çeşididir. Toplanan Ayrelliler 4-5 cm büyüklüğünde
baştan itibaren aşağıya doğru kırılarak hazırlanır. Kırılmadığı yerde bırakılır ve geriye
kalan kısmı atılır. Daha sonra yıkanan Ayrelliler sirkeye konularak turşu yapılır.
 Mangallo (Gazayağı)
Mangallo Şubat–Mart aylarında tarla kenarlarında su tutan bölgelerde otlar veya
çalılar içinde biten bir ottur. Sağlam bir bıçak yardımıyla kökünden kesilerek toplanır.
Kök kısmı zedelenmeden ve yaprakları dağıtılmadan bir bütün halinde toplanır. Daha
sonra çok sert dikenli orta kısmındaki bazı yaprakları ayıklanır. Daima hafif dikenli olan
bazı yapraklar bırakılır. Yıkanan Mangallolar sirkeye konularak turşu yapılır. Kızartmaların yanında veya meze olarak tüketilir.
 Gappari
Mart ayı başlarında genellikle asmaların filizleri açmaya başladığı dönemde kuruGappar bitkisinin kökünden çıkan taze filizleri toplanarak Gappari turşusu yapılmaktadır. Genellikle kızartmaların yanında ve meze olarak tüketilmektedir.
 Girdama
Haziran ayı başlarında genellikle deniz kenarında kayaların üzerinde bulunan bir
bitkidir. Taze filizleri toplanarak turşusu yapılmaktadır. Genellikle kızartmaların yanında veya meze olarak tüketilmektedir.
 Semizotu
Salatalarda çok yaygın olarak tüketilen bir yabani ottur. Genellikle sulanmış olan
bahçelerde yetişmektedir.
6.7.
Pişirilmeden Tüketilen Otlar ve Bitkiler
Genellikle dalları üzerinde bulunan dış zarları soyularak tüketilen yabani otlar ve
bitkiler.
 Lapsana
Bahar aylarında tarlalarda sarı renkli çiçekler açan bir bitkidir. Lapsana çiçek
açmadan önce yeşil ve kalın yapraklı olanları seçilerek toplanır. Yumuşak olan kartlaşmamış dalları seçilir ve üzerindeki tüylü zarı soyularak zeytin ve ekmekle yenir.
 Simillürga
Bahar aylarında tarlalarda sarı renkli çiçekleri olan bir papatya türüdür. Simillürga çiçek açmadan önce yeşil ve kalın yapraklı olanları toplanır. Yumuşak olan kartlaşmamış dalları seçilirve üzerindeki zarı soyularak yenilir.
6.8.
Hamur İşlerinde Kullanılan Otlar ve Bitkiler
Kıbrıs’ta genellikle bahar aylarında toplanan yabani ot ve bitkilerden birçok hamur işi yapılıp sevilerek yenmektedir.
 Isırgan
İlkbahardan itibaren hemen hemen her yerde yetişen bir bitkidir. Baharda açan
taze filizleri toplanıp taze olarak böreklerde kullanılmaktadır.
 Yabani İsbanah(Yabani Pazzı, Lahanurga)
Dirihdi yada Dilihdi denilen ve ovadan toplanan yabani isbanahla yapılan bir börek çeşididir.
 Çetlemit ve Şinno
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Bir Akdeniz maki bitkisi olan Çetlemit ve Şinyaağaçlarının meyveleri olan Çetlemit ve Şinno, Çetlemitli Bitta denilen ve kuru üzümlü olarak hamurdan yapılan bir tür
gevrekte kullanılmaktadır.
Sonuç ve Öneriler
Bu bölümde; çalışmamız kapsamında yapılmış olan araştırmada, tespit edilmiş
olan ve Kıbrıs Türk mutfağında yoğun olarak kullanılan yabani ot ve bitkilerin, gastronomi temalı turistik etkinliklerde kullanılması ve bu etkinliklerde yapılması gerekenler
hususunda öneriler yer almaktadır. Çalışmamız, Kıbrıs Türk toplumunda yabani ot ve
bitki toplama ve bunları mutfakta kullanma kültürünün gelecek nesillere aktarılması
konusunda önem arz etmektedir.
 Gastronomi temalı turistik etkinliklerin sayısı artırılmalı.
 Gasstronomi turizmi temalı etkinliklerde yabani ot ve bitkiler görselolarak tanıtmalıdır.
 “Yabani Ot YemekleriYarışmaları” düzenlenmelidir.
 Gasstronomi turizmi temalı, yabani ot ve bitki toplama etkinlikleri düzenlenmelidir.
 Yabani ot bulma ve bunları fotoğraflama yarışmaları” düzenlenmelidir.
 Yabani ot ve bitkilerin Kıbrıs Türk mutfağında kullanılması canlı olarak turistlere gösterilmelidir.
 Yabani ot ve bitkilerin doğada neslinin tükenmemesi için satış değil sadece ev
ihtiyacı olarak toplanması gerekliliği ziyaretçilere anlatılmalıdır.
 Yabani ot ve bitkileri doğadan toplamak ve taşımak için gerekli aletler örneğin
“Ot Bıçağı”, “Ot Sökme Değneği”, “Sepet”, “Hurma Dalından Yapılan Çanta” üretilip
festivallerde ziyaretçilere satılmalıdır.
 Yabani ot ve bitkilerin doğada nerelerde bulunabileceği uygulamalı olarak ziyaretçilere gösterilmelidir.
 Yabani ot ve bitkilerin hangi mevsimde toplaması gerektiği insanlara anlatılmalıdır.
 Günümüzde yabani ot ve bitkilereolan yoğun talep nedeniyle doğada var olanlarınneslinin tükenmemesi için ticari amaçlı üretim konusunda yerel halk bilinçlendirilmelidir.
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TÜRKİYE’NİN DİĞER TÜRK DEVLETLERİ İLE TİCARET
POTANSİYELLERİNİN İNCELENMESİ: REKABET Mİ? ORTAKLIK MI?
Yrd. Doç. Dr. Mehmet DEMİRAL
Özet: Bu çalışma, altı Türk devletinin (Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkiye,
Türkmenistan, Özbekistan) uluslararası ticaret verileri ile hesaplanan farklı endeksleri kullanarak, kendi içinde ve özellikle diğer beş devletin Türkiye ile olan ticaret potansiyellerini karşılaştırmalı olarak incelemektedir. Bu kapsamda ülkeler, ticari uzmanlaşma ve korelasyon endeksleri, ticari tamamlayıcılık endeksi, mal ticareti yapıları benzerlik endeksi,
ürün yoğunlaşma ve farklılaşma endeksleri ile mal ticaretinde ikili yoğunlaşma endeksleri
bakımından karşılaştırılmaktadır. Özellikle ihracat ve ithalat eşleşmeleri üzerine bulgular,
beş Türk devletinin Türkiye ile ticaret potansiyellerinin mevcut seviyesinin üzerinde olduğunu ve ticari ilişkilerin doğal olarak rekabetten çok ortaklık niteliğinde yapılandığını
göstermektedir. Tüm sonuçlar, diğer beş Türk devleti ile Türkiye arasındaki ikili ya da
çok taraflı ticaret anlaşmalarının önemini ve gerekliliğini ortaya koymaktadır.
Anahtar Kelimeler: Sektörel analiz, Ticaret potansiyelleri, Ticari rekabet, Ticari ortaklık,
Türk devletleri.
Investigation of Trade Potentials between Turkey and the Other Turkic Countries:
Competition? or Partnership?
Abstract: Using various indices calculated based on the international trade data of six
Turkic countries (Azerbaijan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Turkey, Turkmenistan, Uzbekistan), this study comparatively investigates trade potentials among Turkic countries, specifically those between Turkey and other five Turkic countries. In this context, the countries are compared in terms of merchandise trade specialization and correlation indices,
trade complementarity index, trade structures similarity index, product concentration and
diversification indices, and bilateral concentration index of merchandise trade. Especially
export and import matching findings reveal that trade potentials between the five Turkic
countries and Turkey are much more than what they currently perform and trade relations
seem to be formed by natural partnerships rather than competition. Overall results highlight the importance and necessity of bilateral or multilateral trade agreements between
the other five Turkic countries and Turkey.
Keywords: Sectoral analysis, Trade potentials, Trade competition, Trade partnership,
Turkic countries.

Giriş
1970’li yıllarla birlikte, dışa açılarak ihracata dayalı sanayileşme politikalarına
yönelen birçok gelişmekte olan ülkenin küresel ticarete katkıları artmıştır. Bu ülkeler
içinde önemli bir grup ise Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB)’nin 1990’lı
yıların başlarında dağılmasıyla bağımsızlılarını ilan eden ülkelerdir. Tarih boyunca
diğer Türk devletleriyle hem politik hem de sosyal olarak iyi ilişkiler oluşturmaya gayret gösteren Türkiye, 1990’lı yıllarda SSCB’den ayrılan Türk devletleriyle de her alanda
iş birliğini geliştirmiştir (Ersungur vd., 2007, İbrahimov, 2011). Bununla birlikte, bu
yakın ilişkilerin ticaret göstergelerine yeterince yansımadığı görülmektedir.
Birleşmiş Milletler’in ticaret verilerine göre (UN-COMTRADE, 2017), Türkiye’nin temel ithalat kalemleri olan petrol ve doğal gaz gibi enerji kaynakları bakımından
zengin olan bu Türk ülkelerinin, temel ithalat kalemleri olan imalat sanayisi alımında
başka piyasalara ve ülkelere yoğunlaştığı görülmektedir. Mevcut literatürde Türkiye’nin
Ömer
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diğer Türk devletleriyle ticari ilişkilerini inceleyen çalışmaların sayısı oldukça azdır.
Literatürdeki bu eksiklikten yola çıkarak hazırlanan bu çalışmada, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkiye, Türkmenistan, Özbekistan’ın uluslararası ticaret verileri ile
hesaplanan farklı endeksleri kullanılarak, kendi içinde ve özellikle diğer beş devletin
Türkiye ile olan ticaret potansiyelleri karşılaştırmalı olarak incelenmektedir. Bu kapsamda, çalışmada, incelenen Türk devletleri için genel göstergelerin güncel bir görünümü ortaya konulduktan sonra farklı endekslerin kapsamı ve hesaplama yöntemi tanıtılmaktadır. Söz konusu endekslerin ticaret potansiyellerinin ve rekabet seviyesinin hesaplanmasında nasıl kullanılacağının sunulmasından sonra çalışma, ulaşılan özet bulguların
ve ticari politika inisiyatiflerinin tartışıldığı sonuç bölümüyle tamamlanmaktadır.
1. Türk Devletlerinin Genel Profilleri
İncelenen ülkelerin genel ekonomik göstergeleri 2005, 2010 ve 2015 yılları için
Tablo 1’de gösterilmiştir. Sonrasında ülkelerin güncel (genellikle 2015 yılı) göstergeleri
değerlendirilmiştir.
2005
Mal ihracatı,
milyon USD
Mal ithalatı,
milyon USD
Mal ticaret
dengesi,
milyon USD
Hizmet
ihracatı,
milyon USD
Hizmet
ithalatı,
milyon USD
Bilgiiletişim
malları
ihracat payı,
%
Bilgiiletişim
malları
ithalat payı,
%
GSYH,
Cari, milyon
USD
Kişi
başı
GSYH, cari
USD
Reel GSYH
artışı
(büyüme), %
Döviz kuru
(Ulusal
para/USD)
DYS girişi,
milyon USD
DYS çıkışı,
milyon USD

2010
2015
Azerbaycan
7649
26476
15586

2010
2015
Kazakistan
27849
59 971
45726

2005

4350

6746

9774

17353

31107

30186

1102

3223

4070

3299

19730

5812

10496

28864

15540

-430

-1467

-2394

741

2494

4444

2087

4199

6181

259

600

844

2659

3929

8673

7521

11369

11711

290

801

957

0,01

0,01

0,01

0,06

0,05

0,08

0,07

0,56

0,33

4,61

3,47

2,97

4,03

4,97

5,14

3,29

2,71

3,15

13245

52906

60672

57124

148047

183931

2460

4794

6793

1547

5814

6220

3697

9077

10436

481

877

1144

27,96

4,62

1,20

9,70

7,30

1,20

-0,18

-0,47

3,50

0,945

0,803

1,025

132,880

147,355

221,728

41,01

45,96

64,45

1680

563

4048

1971

11551

4021

43

438

405

1221

232

3260

0

7885

616

0

0

0,03

Türkiye

2005

Türkmenistan

2010
2015
Kırgızistan
572
1756
1676

Özbekistan
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Mal ihracatı,
milyon USD
Mal ithalatı,
milyon USD
Mal ticaret
dengesi,
milyon USD
Hizmet
ihracatı,
milyon USD
Hizmet
sektörü
ithalatı,
milyon USD
Bilgiiletişim
malları
ihracat payı,
%
Bilgiiletişim
malları
ithalat payı,
%
GSYH,
Cari, milyon
USD
Kişi başı
GSYH,
USD
Reel GSYH
artışı
(büyüme),
%
Döviz kuru
(Ulusal
para/USD)
DYS girişi,
milyon USD
DYS çıkışı,
milyon USD

73476

113883

140883

4944

6500

14000

4749

11695

12304

116774

185544

207199

2947

5700

7800

3666

8689

10264

-43298

-71661

-63317

1997

800

6200

1083

3006

2041

27822

36453

46736

--

--

--

660

1328

1311

11950

19704

22721

--

--

--

425

486

469

4,39

1,84

1,73

--

--

--

--

--

--

6,12

4,50

5,81

--

--

--

--

--

--

482986

731144

719217

14182

22148

48301

14396

39526

65853

7117

10111

9143

2987

4393

8989

555

1425

2203

8,40

9,16

3,98

13,04

9,20

6,70

7,00

8,50

6,80

1,344

1,503

2,720

1259

2850

3500

1106

1578

2568

10031

9086

16508

418

3632

4258

192

1636

1070

1064

1469

4778

--

--

--

--

--

--

Tablo 1. Ülkelerin Genel Ekonomik Görünümleri, 2005-2015, Farklı Yıllar (UNCTAD (2017) ve
UN-COMTRADE (2017) verilerinden derlenmiştir)

i) Azerbaycan (AZ): 2015 yılı için yaklaşık 10 milyon nüfusu olan Azerbaycan’da milli gelir (GSYH) 60 milyar dolar, TÜFE temelli enflasyon oranı %4,5 ve ekonomik büyüme (GSYH artışı) %1,5 civarında gerçekleşmiştir. Azerbaycan para birimi
(manat) yaklaşık olarak ABD dolarına (USD) eşittir. 2015 yılında Azerbaycan’ın mal
ihracatı bir önceki yıla göre yaklaşık %45 azalmıştır. 2015 yılında Azerbaycan’ın ihracatının yaklaşık %90’ı fosil yakıtlardan (fuel) oluşmaktadır. Ülkenin ihracatında en
fazla paya sahip beş ülke (ve payları) ise sırasıyla İtalya (%25), Almanya (%13), Endonezya (%7), Fransa (%6) ve Çek Cumhuriyeti (%5)’dir. Türkiye’nin Azerbaycan ihracatındaki payı 230 milyon USD ile %1,5 civarındadır. Azerbaycan’a yıllar itibariyle net
doğrudan yabancı sermaye (DYS) girişleri dikkat çekmektedir. Azerbaycan’ın 2015
yılında bilgi ve teknoloji yoğun bilgi ve iletişim teknolojileri (BİT) malları ihracatının
toplam ihracat içindeki payı çok az iken (%0,01), bu tür malların ithalatının toplam
ithalat içindeki payı yaklaşık %3 olmak üzere nispeten yüksektir (TÜİK, 2017;
UNCTAD, 2017).
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ii) Kazakistan (KZ): 2015 yılında 18 milyona yaklaşan nüfusuyla Kazakistan,
184 milyar USD civarında GSYH’ya sahiptir. Enflasyon oranının (TÜFE) %4 ve GSYH
büyümesinin %1,5 civarında olduğu ülkede 1 USD yaklaşık 222 Kazak para birimine
(tenge) eşittir. 2015 yılında Kazakistan’ın mal ihracatı bir önceki yıla göre yaklaşık %43
azalmıştır. 2015 yılında Kazakistan’ın ihracatının yaklaşık %70’i fosil yakıtlardan oluşurken, metal ve maden cevherlerinin payı %10 civarındadır. Sanayi üretiminin gelişmeye başladığı ülkede imalat sanayileri ihracatının toplam ihracattaki payı da %10
civarındadır. Kazakistan’ın mal ihracatında en fazla paya sahip beş ülke (ve payları) ise
sırasıyla İtalya (%18), Çin (%14), Hollanda (%11), Rusya (%7) ve Fransa’dır (%6).
Türkiye’nin payı ise 1,1 miyar USD ile %2,5 civarındadır. Kazakistan, net DYS çeken
ülkelerden biridir. 2014 yılında ülkeye giren DYS miktarı yaklaşık 8,5 milyar USD ve
DYS çıkışı ise 3,5 milyar USD iken, 2015 yalında giriş ve çıkış değerleri yaklaşık olarak sırasıyla 4 ve 0,6 milyar USD olarak gerçekleşmiştir. 2014 yılında toplam ihracat
içinde BİT malları ihracatının payı %0,06 iken ithalat içinde bu malların payı yaklaşık
%6 olmuştur (UNCTAD, 2017).
iii) Kırgızistan (KG): Yaklaşık 6 milyonluk (2015) nüfusuyla küçük bir ülke olan
Kırgızistan’ın milli geliri (GSYH) cari olarak 7 milyar USD civarındadır. 2015 yılı için
yaklaşık değerlerle, enflasyon oranının (TÜFE) %6,5 ve GSYH büyümesinin %3,5
civarında olduğu ülkede 1 USD yaklaşık 65 Kırgız para birimine (som) eşittir. 2015
yılında mal ihracatının bir önceki yıla göre yaklaşık %11 azaldığı Kırgızistan’da ihracatın yaklaşık %36’sı imalat sanayilerinden ve %10’u tarım ve hayvancılık ürünlerinden
oluşurken, fosil yakıtların ve maden/metal ürünlerin payları sırasıyla %7 ve %8 civarındadır. Kırgızistan ticaret açığı veren ülkelerden biridir. Ülkenin 2015 yılında en büyük
ihracat hacimli ticaret ortakları İsviçre (%28), Özbekistan (%21), Kazakistan (%19),
Rusya (%5) ve Birleşik Arap Emirlikleri (%4)’dir. Türkiye’nin payı ise yok denecek
kadar azdır. Kırgızistan da net DYS çeken ülkelerden biridir: 2015 yılında ülkeye giren
DYS miktarı yaklaşık 400 milyon USD iken DYS çıkışı yok denecek kadar azdır. 2014
yılında toplam ihracat içinde BİT yoğun malların ihracatının payı %0,05 civarında iken
ithalat içinde bu malların payı yaklaşık %5 civarında olmuştur (UNCTAD, 2017).
iv) Türkiye (TR): 2015 yılı için yaklaşık 78 milyonluk nüfusuyla ve 720 milyar
USD’lik milli geliriyle (GSYH) dünyanın en büyük 20 ülkesinden biri olan Türkiye’nin
milli gelir ve TÜFE artış oranları, sırasıyla %4 ve %8 civarında gerçekleşmiştir. 2015
yılı döviz kuru ortalaması 1 USD=2,70 Türk lirası olmuştur. 2015 yılında mal ihracatının yaklaşık %9 azaldığı Türkiye’de, ihracatın yaklaşık %76’sı imalat sanayilerinden
oluşmaktadır. Tarım ve hayvancılık ürünlerinin payı %10’dan fazladır. Türkiye’nin,
2015 yılında yaklaşık 144 milyar USD’yi bulan ihracatında en büyük paya sahip ülke 14
milyar USD ile Almanya (%9) olmuştur. Almanya’yı sırasıyla İngiltere (%7), Irak
(%6), İtalya (%5) ve Amerika Birleşik Devletleri-ABD (%4) takip etmiştir. Türkiye’nin
2015 yılında 200 milyar USD’yi aşan ithalatının önemli bir kısmı teknoloji ve bilgi
yoğun BİT imalat sanayileri ile enerji sektörlerine aittir. İthalatta en fazla paya sahip ilk
beş ülke sırasıyla Çin (%12), Almanya (%10), Rusya (%10), ABD (%5) ve İtalya
(%5)’dır. İki yönlü ticarete bakıldığında Türkiye’nin en önemli ticaret ortağının Almanya olduğu görülmektedir. 2015 yılı için incelenen Türk ülkeleri ile Türkiye’nin
ihracatına bakıldığında, %1,3 pay ile Azerbaycan ilk sırada yer almaktadır. Onu sırasıyla Türkmenistan (%1,3), Kazakistan (%0,5), Özbekistan (%0,3), ve Kırgızistan (%0,2)
takip etmektedir. Türkiye’nin 2015 yılındaki yaklaşık 207 milyar USD tutarındaki ithalatına bakıldığında ise, Kazakistan (%0,5) ilk sırada yer alırken onu sırasıyla Özbekistan
(%0,3), Türkmenistan (%0,3), Azerbaycan (%0,1) izlemektedir. Kırgızistan’ına payı ise
yok denecek kadar azdır. 2015 yılında Türkiye’nin ihracatında BİT malları ihracatının
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payı %1,5 iken toplam ithalat içinde bu tür malların payı %5’i aşmaktadır. Türkiye
2000’li yıllarla birlikte yapısal dönüşümü hızlandırarak üretim ve ihracat yapısını kalite
ve bilgi yönünden daha ileri aşamalara taşımaya başlamış ve şu an otomotiv gibi ortateknolojik sektörlerde uzmanlaşmış olduğu görülmektedir.
Türkiye, son zamanlarda ciddi miktarlarda DYS yatırımları çeken ülkelerden biri
olmakla birlikte, ucuz ve kalifiye emek gücü, büyük piyasa hacmi ile özel sektör temelinde uzun bir piyasa ekonomisi deneyimi dikkate alındığında, potansiyelinin altında bir
performans gösterdiği anlaşılmaktadır. 2015 yılında Türkiye ekonomisinde 16,5 milyar
USD’lik bir DYS girişi olmasına karşın 4,7 milyar USD lik bir çıkış yaşanmıştır (TÜİK,
2017; UNCTAD, 2017; UN-COMTRADE, 2017).
v) Türkmenistan (TM): 2015 yılı için 5,7 milyon nüfusuyla küçük bir ülke olan
Türkmenistan’ın milli geliri 50 milyar USD’ye yaklaşmıştır. 2015 yılı için yaklaşık
değerlerle, enflasyon oranının (TÜFE) %16 ve GSYH büyümesinin %7 civarında olduğu ülkede 1 USD yaklaşık 3500 Türkmen parasına (manat) eşittir. 2015 yılında mal
ihracatının bir önceki yıla göre yaklaşık %20 azaldığı Kırgızistan’da, ihracatın yaklaşık
%90’ı fosil yakıtlardan oluşmaktadır. Türkmenistan ticaret fazlası veren bir ülkedir:
2015 yılında 14 milyar USD ihracat yapan ülkede ithalat onun yarısı (7 milyar USD)
kadardır. Ülkenin 2015 yılında en büyük ihracat hacimli ticaret ortakları Çin (%53),
Ukrayna (%14), Türkiye (%5), Afganistan (%4) ve Birleşik Arap Emirlikleri (%3)’dir.
2015 yılında ülkeye giren DYS miktarı yaklaşık 4,5 milyar USD’ye yaklaşırken DYS
çıkışı yok denecek kadar azdır (UNCTAD, 2017).
vi) Özbekistan (ÖZ): 2015 yılı için 30 milyona yaklaşan nüfusuyla ve 65 milyar
USD’yi aşan milli geliriyle önemli bir Türk devleti olan Özbekistan’da enflasyon oranı
(TÜFE) %9 ve GSYH büyümesi %7 civarındadır. Yine 2015 yılı ortalamasına göre 1
USD yaklaşık 2568 Özbek para birimine (som) eşittir. 2015 yılında mal ihracatının bir
önceki yıla göre yaklaşık %6,5 azaldığı Özbekistan’da ihracatta en büyük pay (%34)
imalat sanayilerine aittir. Özbekistan da ticaret fazlası veren bir ülkedir: 2015 yılında
ülkede ihracat ve ithalat rakamları sırasıyla 12 milyar ve 10 milyar USD civarında gerçekleşmiştir. Ülkenin 2015 yılında en büyük ihracat hacimli beş ticaret ortağı olan Çin
(%25), Rusya (%18), İsviçre (%18), Kazakistan (%13) ve Türkiye (%12)’nin toplam
payları yaklaşık %86’dır. 2015 yılında ülkeye giren DYS miktarı yaklaşık 1 milyar
USD’yi aşarken, önemli bir sermaye çıkışı yaşanmamıştır (UNCTAD, 2017).
2. Ticaret Performansı ve Ticaret Potansiyeli Ölçümleri
2.1. Ticari Uzmanlaşma ve Korelasyon Endeksleri
Ülkelerde sektörel ihracatın ticaret dengesine katkısı, sektörel ticaret dengelerine
göre hesaplanan ticari uzmanlaşma seviyeleri ile belirlenebilmektedir. Gerçekleşen
ticaret verileri yoluyla malların üretiminde ya da tüketiminde uzmanlaşma seviyesini
ölçen ticari uzmanlaşma endeksi (TUE) şu şekilde hesaplanmaktadır (UNCTAD, 2017):
Xj Mj
TUE ji  i
(1)
X j  M ij
Burada, TUEji belirli bir yılda j ülkesinin i malı için ticari uzmanlaşma endeksidir. i,
sektörleri; j, ülkeleri ve X ij , j ülkesinin i malı ihracatını ve M ij ise yine j ülkesinin i
malı ithalatını göstermektedir. Net ihracatı (ihracat-ithalat) toplam ticaret (ihracat+ithalat) ile karşılaştıran bu endeksler normalleştirilmiş sektörel ticaret dengesi
olarak bilinmektedir. -1 ile 1 arasında değişen bu endekslerin pozitif değer alması, ilgili
ülkenin bu mal grubunda net ihracatçı olduğunu ve böylece bu mal grubunda uzmanlaştığını ortaya koymaktadır. Negatif değer ülkenin bu mal grubunda net ithalatçı olduğunu
ve böylece tüketimde uzmanlaştığını göstermektedir. Hesaplanan endeksler 1995 ve
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2012 yılları için Tablo 2’de sunulmuştur.
AZ

KZ

0,024
0,209

0,157

0,209

0,362

0,206
0,742

0,512

Düşük yetenek ve düşük teknolojik
mallar
Orta yetenek ve orta teknolojik
mallar
Yüksek yetenek ve yüksek teknolojik
mallar

0,356
0,603
0,470
0,052
0,414

0,064
0,605
0,488

Tüm ürünler

0,544

0,349

İlksel ürünler, değerli taşlar ve para
olmayan
altınlar
(SITC
0+1+2+3+4+68+667+971)
İlksel ürünler (SITC 0+1+2+3+4
+68)
Katı yakıtlar hariç ilksel ürünler
(SITC 0+1+2+4+68)
Katı yakıtlar (SITC 3)

0,889

0,794

0,889

0,792

Ürün grupları
Tüm ürünler
İlksel ürünler, değerli taşlar ve para
olmayan
altınlar
(SITC
0+1+2+3+4+68+667+971)
İlksel ürünler (SITC 0+1+2+3+4
+68)
Katı yakıtlar hariç ilksel ürünler
(SITC 0+1+2+4+68)
Katı yakıtlar (SITC 3)
İmalat sanayisi malları (SITC 5-8,
667, 68 hariç)
Emek ve doğal kaynak yoğun mallar

0,361

0,187

0,458
0,061

KG

TR
1995
0,118 0,246
0,089 0,338
0,089
0,252
0,554
0,174
0,160
0,301
0,422
0,045

0,338
0,112
0,882
0,208
0,494

0,157
0,537
0,751
2012
0,479 0,216
0,377 0,199

TM

ÖZ

0,174

0,110

0,597

0,644

0,597

0,608

0,012

0,574

0,963

0,779

-0,741

-0,782

-0,213

-0,538

-0,955

-0,871

-0,958

-0,962

-0,786

-0,632

0,250

-0,021

0,859

0,416

0,859
0,397
0,440 0,315
0,525
0,582
0,462
0,187
0,246 0,239
0,994 0,870
0,977
0,093
0,639 0,468
İmalat sanayisi malları (SITC 5-8,
-0,495 -0,322
667, 68 hariç)
0,826 0,504 0,564 0,101
Emek ve doğal kaynak yoğun mallar
0,340
0,347
0,411
0,817 0,935 0,451
Düşük yetenek ve düşük teknolojik
0,079 -0,984 -0,909
mallar
0,800 0,088 0,618
Orta yetenek ve orta teknolojik
-0,947 -0,735
mallar
0,950 0,922 0,512 0,132
Yüksek yetenek ve yüksek teknolojik
-0,231 -0,075
mallar
0,664 0,287 0,745 0,526
Tablo 2. Mal Ticareti Uzmanlaşma Endeksleri, 1995, 2012 (UNCTAD, 2017 verilerinden
derlenerek hesaplanmıştır)

TUE’ler ayrıca ticari korelasyon endeksleri (TKE)’nin hesaplanmasında kullanılmaktadır. TKE’nin hesaplanması, ülkelerin ihracatında rekabet durumlarını daha net
olarak görebilmek amacıyla TUE’lerinin benzerliğinin ölçülmesine dayanmaktadır.
Ülkelerin mal ticareti korelasyon endeksleri ile rekabet seviyelerinin belirlenebileceğini
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gösteren TKE’ler şu formül ile hesaplamaktadır (UNCTAD, 2017):
n

TKE jk 

 (TUE
i 1

ji

 TUE ji )(TUEki  TUEki )
(2)

n

 (TUE ji  TUE ji )2 (TUEki  TUEki )2
i 1

Burada, TKEjk, belirli bir zaman biriminde j ve k ülkeleri arasındaki ticari korelasyon endeksini; TUEji, j ülkesi ve i mal(lar)ı ticari uzmanlaşma endeksini; TUEki ise k
ülkesi ve i malı için ticari uzmanlaşma endeksini göstermektedir. TKE’leri birbirlerine
yakın olan ülkelerin hem ihracat hem de ithalat bakımından rekabet halinde oldukları
anlaşılmaktadır. -1 ile 1 arasında değerler alabilen TKE’lerin pozitif olması bu ülkelerin
aynı sanayilerde net ihracatçı olduğu ve böylece küresel piyasalarda rekabet ettikleri
anlamına gelmektedir. TKE’lerin negatif değer alması ise, tüketim/üretim bakımından
bu ülkelerin aynı sanayilerde uzmanlaşmadığı ve böylece doğal olarak ticari partner
oldukları biçiminde yorumlanmaktadır (UNCTAD, 2017). Ülkelerin karşılıklı olarak
TKE’leri, 1995 ve 2012 yılı için Tablo 3’te sunulmuştur.
1995
AZ

2012

KZ

KG

TR

TM

ÖZ

-0,165
0,345
0,422
0,323
Azerbaycan (AZ)
-0,182
0,276
-0,195
0,241
0,367
Kazakistan (KZ)
-0,096
0,118
0,147
-0,096
0,287
0,222
Kırgızistan (KG)
0,041
-Türkiye (TR)
-0,185
-0,018
-0,074
-0,096
0,279
0,198
0,206
0,024
-0,570
Türkmenistan (TM)
0,163
0,102
0,304
0,098
0,348
-Özbekistan (ÖZ)
Tablo 3. Toplulaştırılmış Mal Ticareti Korelasyon Endeksleri, 1995, 2012 (UNCTAD,
2017 verilerinden derlenerek hesaplanmıştır)

2.2. Ticari Tamamlayıcılık Endeksi
Ticari tamamlayıcılık endeksi (TTE) bir ülkenin ihracatının onun ticaret ortaklarının ithalatını ne kadar tamamladığını göstermektedir. Yüksek TTE’ler, bu ülkelerin
ticaretten kazançlı çıkacaklarını göstermektedir. TTE matematiksel olarak şu şekilde
hesaplanabilmektedir (World Bank, 2013):


m jk xik 
100* 1   k
 
M j X i 


(3)

Burada, x, i ülkesinin k ürününden ihracatının parasal değerini ve X, i ülkesinin
toplam ihracatını göstermektedir. Yine, m partner olan j ülkesinin k ürün grubundan
ithalatını, M ise j ülkesinin toplam ithalatını göstermektedir. 0 ile 100 arasında değer
alabilen TTE yükseldikçe ülkelerin ticari ortak olma potansiyelleri de yükselmektedir.
TTE’nin 0 olması iki ülkenin tam rakip olduklarını 100 ise ideal ticari partner olduklarını göstermektedir. 1995 ve 2013 yılı endeksleri birlikte Tablo 4’te sunulmuştur.

İHRACATÇI
Azerbaycan (AZ)
Kazakistan (KZ)

AZ

KZ

-0,236

0,253
--

İTHALATÇI
KG
TR
1995
0,217
0,365
0,240
0,309

TM

ÖZ

0,232
0,227

0,187
0,190
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Kırgızistan (KG)
Türkiye (TR)
Türkmenistan (TM)
Özbekistan (ÖZ)

0,274
0,398
0,116
0,061

0,346
0,347
0,239
0,171

-0,258
0,220
0,130

0,145
-0,352
0,570
0,089
0,193

0,102
0,143
-0,518
0,150
0,188

0,257
-0,147
0,131

0,259
0,353
-0,070

0,275
0,327
0,063
--

2013
0,084
0,058
0,100
-Azerbaycan (AZ)
0,092
0,151
0,073
0,144
Kazakistan (KZ)
0,274
0,376
0,304
0,295
Kırgızistan (KG)
-0,483
0,508
0,490
Türkiye (TR)
0,043
0,140
-0,090
Türkmenistan (TM)
0,147
0,217
0,127
-Özbekistan (ÖZ)
Tablo 4. Ticari Tamamlayıcılık Endeksi, 1995, 2013 (UNCTAD, 2017 verilerinden derlenerek hesaplanmıştır)

2.3. Ticaret Yapıları Benzerlik Endeksi
Mal ticaretinde ülkelerin ticari yapılarının benzerliği ya da kısaca ticari benzerlik
endeksi (TBE) iki ülkenin ticari yapıların ne kadar benzer olduğunu ölçerek ülkelerin ne
ölçüde ticari partner ya da rakip olduklarını ortaya koymaktadır (UNCTAD, 2017). TBE
ölçümünde en yaygın kullanılan endekslerden biri olan ve iki ülkenin ticaret yapılarının
ne kadar benzediğini ölçen Grubel ve Lloyd (1975) endeksi k ülkesi ve j ürün grubu için
şu şekilde hesaplanmaktadır:

TBE jk  1 

1
 hij  hik
2 i

(4)

Burada, hij, j ülkesi ya da ülke grubu için i sektörüne ilişkin toplam ihracat ya da
ithalat payını, hik ise k ülkesi ya da ülke grubunun i sektörüne ilişkin toplam ihracat ya
da ithalat içindeki payını göstermektedir. 0 ile 1 arasında değerler alabilen TBE 1’e
yaklaştıkça iki ülke ya da ülke grubunun ticaret yapılarının birbirlerine benzediği ve
böylece aralarındaki rekabetin fazla olacağı anlaşılmaktadır. Hesaplamalar ihracat ve
ithalat olarak yönlü ayrıştırılarak izleyen Tablo 5 ve Tablo 6’da sunulmuştur.
AZ
Azerbaycan (AZ)
Kazakistan (KZ)
Kırgızistan (KG)
Türkiye (TR)
Türkmenistan
(TM)
Özbekistan (ÖZ)
Azerbaycan (AZ)
Kazakistan (KZ)
Kırgızistan (KG)
Türkiye (TR)

KZ

KG

TR

TM

ÖZ

0,252
0,180
0,354
1
0,387

0,393
0,311
0,519
0,387
1

0,271
0,224
0,245
0,150
0,429

1
0,261
0,357
0,252
0,393

0,261
1
0,314
0,180
0,311

1995
0,357
0,314
1
0,354
0,519

0,271

0,224

0,245

0,150

0,429

1

1
0,751
0,090
0,096

0,751
1
0,151
0,135

2013
0,090
0,151
1
0,424

0,096
0,135
0,424
1

0,082
0,147
0,566
0,122

0,505
0,519
0,428
0,288
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0,082
0,147
0,566
0,122
1
0,373
Türkmenistan
(TM)
0,505
0,519
0,428
0,288
0,373
1
Özbekistan (ÖZ)
Tablo 5. Ticari Benzerlik Endeksi, İhracat, Tüm Mal Grupları, 1995, 2013 (UNCTAD, 2017
verilerinden derlenerek hesaplanmıştır)
TR

TM

ÖZ

0,455
0,501
1
0,399
0,424

0,379
0,437
0,399
1
0,376

0,614
0,570
0,424
0,376
1

0,530
0,493
0,411
0,445
0,574

0,493

0,411

0,445

0,574

1

0,646
1
0,601
0,529
0,636

0,533
0,601
1
0,515
0,509

AZ

KZ

KG

1
0,575
0,455
0,379
0,614

0,575
1
0,501
0,437
0,570

0,530

1995
Azerbaycan (AZ)
Kazakistan (KZ)
Kırgızistan (KG)
Türkiye (TR)
Türkmenistan
(TM)
Özbekistan (ÖZ)

2013
0,524
0,738
0,594
1
Azerbaycan (AZ)
0,646
0,529
0,636
0,613
Kazakistan (KZ)
0,533
0,515
0,509
0,548
Kırgızistan (KG)
0,524
1
0,455
0,579
Türkiye (TR)
0,738
0,455
1
0,586
Türkmenistan
(TM)
0,594
0,613
0,548
0,579
0,586
1
Özbekistan (ÖZ)
Tablo 6. Ticari Benzerlik Endeksi, İthalat, Tüm Mal Grupları, 1995, 2013 (UNCTAD, 2017
verilerinden derlenerek hesaplanmıştır)

2.4. Mal Ticaretinde İkili Yoğunlaşma Endeksleri
İkili ticarette ülkelerin yoğunlaşma endeksleri, kısaca ticari yoğunlaşma endeksleri (TYE), ülkelerin ihracatı ve ithalatlarının nasıl birkaç mala veya aksine geniş yelpazede bir mal grubuna yoğunlaştığını göstermektedir. TYE, yaygın olarak ürün düzeyinde piyasa yoğunlaşmasını ölçen Herfindahl-Hirschmann endeksi ile ölçülmektedir.
Bununla birlikte ikili olarak hesaplanan TYE’ler hem rekabet hem de ortaklık açısından
potansiyelleri ortaya koymaktadır ve şu şekilde hesaplanmaktadır:
2

x 
 i1 Xijk   1/ n
 jk 
TYE jk  HH jk 
1  1/ n
n

n

; X jk   xijk

(5)

i 1

Burada HHjk, j ülkesinin partner olan k ülkesi ile ihracatı ve ithalatına ilişkin
TYE’leri veren Herfindahl-Hirschmann endekslerini; xijk, j ülkesinin ticaret ortağı olan k
ülkesi ile i sektöründe gerçekleşen ihracatı ya da ithalatını; Xik, j ülkesinin k ülkesi ile i
ürünündeki ihracatının ya da ithalatının toplam değerini gösterirken n ürün sayısıdır.
İncelenen ülke örneklerinde n, SITC 3. revizyon, 3-haneli sınıflandırmadan toplulaştırılmıştır. Bu toplulaştırmada sadece 100 bin USD üzerindeki ticaret akımları ya da ülkelerin ihracatında ve/veya ithalatında en az binde 3 paya sahip olan akımlar dikkate alınmıştır. Normalleştirilmiş TYE’ler 0 ile 1 arasında değişmektedir ve 1 maksimum yoğunlaşmayı göstermektedir.
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İTHALATÇI (Ticaret ortağı)
AZ

İHRACATÇI

KZ

KG

TR

TM

ÖZ

1996
0,293 (25)

0,202 (15)

0,287 (20)

0,797 (18)

0,262 (28)

Kazakistan (KZ)

-0,345 (35)

--

0,326 (74)

0,391 (14)

0,276 (47)

0,268 (111)

Kırgızistan (KG)

0,731 (12)

0,345 (65)

--

0,528 (15)

0,189 (27)

0,373 (58)

Türkiye (TR)

0,123 (131)

0,149 (102)

0,241 (46)

--

0,083 (95)

0,180 (118)

Türkmenistan (TM)

0,409 (10)

0,650 (9)

0,738 (7)

0,456 (16)

--

0,248 (21)

Özbekistan (ÖZ)

0,566 (14)

0,357 (73)

0,545 (47)

0,568 (10)

0,431* (24)

--

0,230 (30)

2014
0,712 (3)
0,366 (32)

0,703 (19)

0,417 (12)

0,451 60)

0,252 (93)

Azerbaycan (AZ)

-0,457 (43)

Azerbaycan (AZ)
Kazakistan (KZ)

--

0,158 (125)

0,483 (36)

Kırgızistan (KG)

0,373 (15)

0,195 (91)

--

0,427 (15)

0,242 (28)

0,239 (94)

Türkiye (TR)

0,075 (199)

0,083 (162)

0,158 (117)

--

0,119 (182)

0,092 (149)

0,617 (7)

0,824 (22)

0,197 (8)

0,375 (38)

--

0,848 (11)

0,348 (97)

0,420** (59)

0,661 (30)

0,328*** (29)

0,325****(21
)
--

Türkmenistan (TM)
Özbekistan (ÖZ)

Tablo 7. Mal Ticaretinde İkili Yoğunlaşma Endeksleri, İkili ticaret, İhracat, 1996, 2014
(UNCTAD, 2017 verilerinden derlenerek hesaplanmıştır)
Not: Parantez içindeki rakam ikili ticarete konu olan ürün sayısını göstermektedir. * 1997
yılı değeri. ** 2013 yılı değeri. *** 2000 yılı değeri. **** 2008 yılı değeri.

2.5. Ürün Yoğunlaşma ve Farklılaşma Endeksleri
Ürün yoğunlaşma endeksi (ÜYE), bireysel olarak ülkelerin ihracat ve ithalatlarının nasıl birkaç ürün grubuna ya da tam tersine çok sayıda homojen mal grubunda yoğunlaştığını göstermektedir. Ürün farklılaşma endeksi (ÜFE) ise veri ürün grubunda
herhangi bir ülkenin ihracat ya da ithalat yapılarının dünyadaki genel yapıdan nasıl
farklılaştığını göstermektedir. ÜYE, ürün düzeyinde Herfindahl-Hirschmann endeksi ile
şu şekilde hesaplanabilmektedir (World Bank, 2013):
2

x  1
 k 1 Xik   n
i
 i
ÜYE  HH 
1
1
ni
ni

(6)

Burada, X ilgili i ülkesinin toplam ihracat değeri ve x ise i ülkesinin k üründeki
toplam ihracat değeri iken n, i ülkesi tarafından ihraç edilen ürün sayısıdır. 0 ile 1 arasında değişen ÜYE yükseldikçe ilgili ülkenin ihracatının az sayıda sektörde uzmanlaştığı anlaşılmaktadır.
ÜFE ise, hij, j ülkesinin i ürünü için toplam ihracat ya da ithalatını ve hi, i ürününde tüm dünyadaki toplam ihracatı ya da ithalatı göstermek üzere Finger ve Kreinin
(1979)’in ticaret benzerlik ölçümünden yola çıkarak denklem (7)’deki gibi hesaplanmaktadır. Yine 0 ile 1 arasında değerler alabilen ÜFE’nin 1’e yaklaşması bu ülkenin
küresel ticaret yapılarından oldukça farklılaştığını göstermektedir.

ÜFE 

h

ij

i

2

 hi
(7)
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İncelenen ülke örneklerinde ürün sayısı, yine SITC 3. revizyon 3-haneli sınıflandırmadan toplulaştırılmıştır. Bu toplulaştırmada yine sadece 100 bin ABD doları üzerindeki ticaret akımları ya da ülkelerin ihracatında ve/veya ithalatında en az binde 3
paya sahip olan akımlar dikkate alınmıştır. Sonuçlar Tablo 8’de sunulmuştur.

İHRACATÇI
Azerbaycan (AZ)
Kazakistan (KZ)
Kırgızistan (KG)
Türkiye (TR)
Türkmenistan (TM)
Özbekistan (ÖZ)
İTHALATÇI

İTHALATÇI (Tüm Dünya)
1995
2015
(Ürün sayısı), ÜYE, [ÜFE]
(Ürün sayısı), ÜYE, [ÜFE]
(138); 0,416; [0,710]
(155) 0,815;; [0,816]
(206); 0,204; [0,732]
(217); 0,658 ; [0,793]
(147); 0,139; [0,689]
(173); 0,320 ; [0,615]
(233); 0,111; [0,632]
(251); 0,073; [0,437]
(88); 0,485; [0,782]
(141); 0,749; [0,847]
(147); 0,594; [0,860]
(175); 0,262; [0,777]
İHRACATÇI (Tüm Dünya)
1995
(Ürün sayısı), ÜYE, [ÜFE]

2015
(Ürün sayısı), ÜYE, [ÜFE]

(188); 0,076; [0,524]
(229); 0,096; [0,483]
Azerbaycan (AZ)
(237); 0,087 ; [0,477]
(250); 0,061; [0,320]
Kazakistan (KZ)
(159); 0,195; [0,576]
(219); 0,132; [0,464]
Kırgızistan (KG)
(249); 0,077; [0,387]
(252); 0,105; [0,288]
Türkiye (TR)
(200); 0,086; [0,516]
(235); 0,075; [0,474]
Türkmenistan (TM)
(210); 0,076; [0,499]
(232); 0,081; [0,434]
Özbekistan (ÖZ)
Tablo 8. Ticarette Ürün Yoğunlaşma ve Farklılaşma Endeksleri, Tüm Sektörler, 1995,
2015 (UNCTAD, 2017 verilerinden derlenerek hesaplanmıştır)

3. Analiz Bulguları: Rekabet mi? Ortaklık mı?
Hesaplanan endekslerden elde edilen sonuçlar şu şekilde özetlenebilmektedir: i)
Toplulaştırılmış mal ticareti korelasyon endekslerine göre hem 1995 yılı hem de 2012
yılı için Türkiye’nin hiçbir Türk ülkesiyle önemli bir ticari rekabet içinde olmadığı,
aksine doğal olarak bu ülkelerle ticaret ortağı potansiyelinin olduğu görülmektedir.
Bununla birlikte, Türkiye dışındaki diğer ülkelerin kendi aralarında bir rekabet yapısı
dikkat çekmektedir. ii) Ticari tamamlayıcılık endekslerine göre, hem 1995 hem de 2013
yılları için Türkiye’nin diğer Türk ülkelerle bir ticari rekabetçilik içinde olmadığı görülmektedir. Ayrıca ticari ortaklık potansiyeli 2013 yılında daha da artmıştır. iii) İhracatta ticari benzerlik endeksine göre, Türkiye’nin Kırgızistan dışında diğer ülkelerle çok
fazla bir ihracat benzerliği olmadığı görülmektedir. Ayrıca, Azerbaycan’ın 1995 yılında
diğer ülkelerle olan rekabet ilişkisi, 2013 yılında azalırken Özbekistan’ın artmıştır.
İthalat yönünden benzerlik endekslerine göre ise incelenen ülkelerin ithalat yapıları
birbirlerine benzemekle birlikte en düşük endeksler genel olarak Türkiye’ye aittir. iv)
Mal ticaretinde ikili yoğunlaşma endekslerine göre, 1996 yılında Türkiye’nin ihracatının
incelenen ülkelerden hiçbirinde yoğunlaşmadığı, ancak endeksin 2014 yılında Azerbaycan için yükseldiği görülmektedir. Bununla birlikte, genel olarak ihracat sepetini farklılaştırılmış olmasına bağlı olarak Türkiye’nin ihracatını yaptığı mal sayısı oldukça fazladır. Ayrıca v) ticari partnerin tüm ülkeler (dünya) olarak alınmasıyla hesaplanan ticarette ürün yoğunlaşma ve farklılaşma endekslerine göre de Türkiye, incelenen ülkeler
içinde hem ihracatını hem de ithalatını en fazla farklılaştıran ülke durumundadır. Bu da
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Türkiye’nin, diğer Türk devletlerinin farklı içeriğe sahip ithalatlarını karşılama potansiyelinin de yüksek olduğunu göstermesi bakımından önemlidir.
Sonuç
Bu çalışmada, dış ticarette rekabetçilik ve performans trendlerine ilişkin olarak,
altı Türk devletinin (Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkiye, Türkmenistan, Özbekistan) uluslararası ticaret verileri ile hesaplanan farklı ticari performans ve rekabetçilik endeksleri kullanılarak, kendi içlerinde ve özellikle diğer beş devletin Türkiye ile
olan ticaret potansiyelleri karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Bu kapsamda ülkeler,
değişim trendlerini görebilmek için, 1990’lı yılların ortaları ile 2010’lu yılların ortalarına doğru olmak üzere mevcut verilerine göre iki dönem için hesaplanan ticari uzmanlaşma ve korelasyon endeksleri, ticari tamamlayıcılık endeksi, mal ticareti yapıları benzerlik endeksi, ürün yoğunlaşma ve farklılaşma endeksleri ile mal ticaretinde ikili yoğunlaşma endeksleri bakımından karşılaştırılmıştır. Bulgular, beş Türk devletinin Türkiye ile ticaret potansiyellerinin mevcut seviyesinin oldukça üzerinde olduğunu ve ticari
ilişkilerin doğal olarak rekabetten çok ortaklık niteliğinde yapılandığını ortaya koymaktadır. Tüm sonuçlar, potansiyel olarak karşılıklı ticaret kazançlarının yüksek olması
nedeniyle, diğer beş Türk devleti ile Türkiye arasındaki ikili ya da bu ülkelerin içinde
bulunduğu çok taraflı ticaret anlaşmalarının önemini ve gerekliliğini ortaya koymaktadır. Ticaret maliyetlerini düşürerek karşılıklı ticaret kazançlarını artıracak bu tür ekonomik iş birliği anlaşmalarının, ayrıca Türk dünyasında uzun bir geçmişe sahip olan
sosyal yakınlaşma ve siyasi iş birliği çabalarını da desteklemesi beklenmektedir.
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TÜRKİYE VE TÜRK CUMHURİYETLERİ ARASINDAKİ EKONOMİK
İLİŞKİLERDE MEVCUT DURUM VE BEKLENTİLER
Doç. Dr. Mehmet Emin ERÇAKAR
Özet: Sovyetler Birliği’nin dağılması ile birlikte 1991 yılından itibaren Orta Asya Cumhuriyetleri’nin bağımsızlıklarını kazanmaları, Türk dış politikası açısından yeni bir açılım
yaratmıştır. Türkiye’nin bölgeye yönelik genel politikasını; Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinin siyasi ve ekonomik istikrara sahip, kendi aralarında ve komşularıyla işbirliği içinde, uluslararası toplumla bütünleşmiş ve demokratik değerleri benimsemiş bağımsız devletler olarak varlıklarını sürdürmelerini desteklemek şeklinde özetleyebiliriz. Bu sebeple
de Türkiye uygulamış olduğu politikalarla bölge ülkelerinin önemli bir ortağı hâline gelmiştir. Çalışmamızda da bu kapsamda pek çok ilişki türünden ekonomik ve özellikle de
dış ticaret yönüyle ilişkilerin seyri incelenmeye çalışılmıştır. Türkiye, bu ülkelere bağımsızlıklarını kazandıkları günden bu yana ekonomik destek dahil her türlü desteği sağlamaya çalışmaktadır. Ancak son yıllarda özellikle boru hatlarıyla bu ilişkiler daha iyi noktalara gelmiş görünse de mal ve hizmet ticareti bağlamında tatminkar düzeylere ulaşıldığını
söylemek güçtür. Sonuç olarak bu kadar ortak paydanın olduğu ülkeler arasındaki ticari
ilişkilerin diğer ekonomik temelli ilişkilerle bağlantılı olarak çok daha büyük hacimlere
ulaşması bir zorunluluk olarak karşımızda durmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Türkiye Ekonomisi, Türk Cumhuriyetleri, Dış Ticaret.
The Current Situation and Expectations in the Economic Relations Between Turkey
and the Turkic Republics
Abstact: With the dissolution of the Soviet Union, the Central Asian Republics to gain
their independence since 1991, has created a new initiative in terms of Turkish foreign policy. The general policy for the region of Turkey; Turkic Republics of Central Asia's political and economic stability, both among themselves and with their neighbors, in cooperation with the international community committed to integrated and democratic values can
be summarized in the form of support to survive as independent states. For this reason,
Turkey has become an important partner of countries in the region with the policies it has
implemented. In this study, we tried to analyze the relations between economic and especially foreign trade in many types of relations. Turkey has been trying to provide these
countries with all kinds of support, including economic support, since the day they gained
their independence. However, in recent years it has been difficult to say that satisfactory
levels have been reached in the context of commodities and services trade, especially
when these relations seem to have come at a better pace, especially with pipelines. As a
result, commercial relations between countries where we have so many common stakeholders stand as a necessity to reach much larger volumes in connection with other economic based relationships.
Keywords: Turkish Economy, Turkic Republics, Foreign Trade.

Giriş
Türkiye ile Türk Cumhuriyetleri ve Toplulukları arasındaki ilişkiler 1991 yılında
Sovyetler Birliği’nin dağılması ile başlamıştır. Türkiye, Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra bağımsızlıklarını kazanan Orta Asya Türk Cumhuriyetleri’ni ilk tanıyan
ülke olmuştur. Türk Cumhuriyetleri ile aramızdaki ırk, dil, din gibi sosyal ve kültürel
bağlar bu ülkelerle ilişkilerimizin geliştirilmesi için uygun bir ortam yaratmıştır. Türkiye’nin teknik bilgi birikimi ve sanayileşme yolunda sahip olduğu deneyimler de bu
ülkeler için Türkiye ile işbirliğinin fayda ve yararlarını artırmaktadır. Söz konusu ülkeBandırma
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lerin toplam nüfusu yaklaşık olarak Türkiye’nin nüfusuna eşittir. Bu ülkeler arasında
kişi başına düşen gelir ve yüzölçümü bakımından en büyük olanı Kazakistan’dır.
Bazıları önemli birer petrol, doğalgaz ve zengin altın üreticisi olan Orta Asya
Türk Cumhuriyetleri zengin doğal kaynaklara sahip ülkeler olarak dikkati çekmektedir.
Yirminci yüzyılın başından itibaren yaklaşık bir asra yakın zamandan bu yana eski
Sovyetler Birliği bünyesinde yer alan bu ülkeler kaynaklarını kendileri işletmek için
çaba göstermekte ve ekonomilerini merkezi planlı modelden serbest pazar ekonomisine
doğru yeniden yapılandırma sürecini yaşamaktadırlar. Bu amaçla gerek mali, gerek
teknik alanlarda gelişimler göstermektedirler. Sovyetler Birliği’nin yıkılmasından sonra
mevcut sanayi tesisleri üretim teknolojisinin geri ve hantal olması gibi nedenlerle çalıştırılamamıştır. Bu nedenle, dönüşüm ekonomileri adı verilen bu ülkeler piyasa ekonomisine geçiş ve özelleştirme çabaları kapsamında devraldıkları bu ekonomik yapıyı
günümüz koşullarına uydurmaya çalışmaktadırlar.
Bölgede Özbekistan, Kırgızistan ve Kazakistan ülkeleri arasında 1994 yılında bir
ekonomik işbirliği örgütü kurulmuştur. 1998’de Tacikistan’ın da katılımı ile üye sayısı
dörde çıkmış ve örgütün ismi de Orta Asya Ekonomik Topluluğu adını almıştır. Türkiye, bağımsızlıklarını kazanmalarından sonra Azerbaycan ve Orta Asya Türk Cumhuriyetleri ile çok yönlü ve özel ekonomik ilişkiler kurmuştur. Ekonomik ve ticari ilişkilerin
gelişmesinde ulaştırma ve haberleşmenin önemi nedeniyle, bu alanlarda işbirliğine
öncelik verilerek kara ve hava ulaşımı anlaşmaları yapılmıştır. Kurulan telefon santralleri ve yer uydu istasyonlarıyla bu ülkelerin dünya ile haberleşmeleri Türkiye üzerinden
sağlanmıştır (Seyidoğlu,2015:328).
Türkiye, ilk günlerden başlayarak Türk Cumhuriyetleri ile çeşitli ekonomik, sosyal, teknik ve kültürel işbirliği projeleri başlatmış olup bu amaçla 1992 yılında Dışişleri
Bakanlığı’na bağlı olarak Türk İşbirliği ve Kalkınma Ajansı (TİKA) kurulmuştur.
TİKA, Türk topluluklarına ilişkin oldukça geniş kapsamlı yayın faaliyetlerinde de bulunmaktadır.
Farklı alanlarda değişik oluşum ve girişimlere örnek olarak öğrenci projesi, petrol boru hattı projeleri, yeni İpek Yolu projesi ve müteahhitlik firmalarının projeleri gibi
faaliyetler gösterilebilir. Milli Eğitim Bakanlığımızca uygulamaya konulan Büyük Öğrenci Projesi adlı proje ile Türk Cumhuriyetleri ve Türk topluluklarından gelen çok
önemli sayılarda öğrenciye Türkiye’de lisans ve lisansüstü eğitimi yapma imkanı sağlanmış ve sağlanmaktadır.
Diğer yandan Azerbaycan petrolünü Avrupa pazarlarına ulaştıracak Bakü-TiflisCeyhan petrol boru hattı projesi tamamlanarak 2005 yılında faaliyete geçmiştir. Ayrıca
Şah Deniz Projesi ile Türkmenistan doğal gazı Türkiye üzerinden Avrupa pazarlarına
ulaştırılacaktır. Bir başka proje çalışması da Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi
(TANAP) olarak bilinen ve Azerbaycan doğalgazını Türkiye üzerinden İtalya ve Güney
Avrupa’ya ulaştırmayı hedefleyen projedir ve halen devam etmektedir. TANAP’ın
amacı, Azerbaycan’ın Hazar Denizi’ndeki Şah Deniz 2 Gaz Sahası ve Hazar Denizi’nin
güneyindeki diğer sahalarda üretilen doğal gazın öncelikle Türkiye’ye, ardından Avrupa’ya taşınmasıdır. TANAP, Güney Kafkasya Boru Hattı (SCP) ve Trans-Adriyatik
Boru Hattı (TAP) ile birleşerek Güney Doğal Gaz Koridorunu oluşturmaktadır.
TANAP, Türkiye Gürcistan sınırında Ardahan ili Posof ilçesi Türkgözü köyünden başlayarak Ardahan, Kars, Erzurum, Erzincan, Bayburt, Gümüşhane, Giresun, Sivas, Yozgat, Kırşehir, Kırıkkale, Ankara, Eskişehir, Bilecik, Kütahya, Bursa, Balıkesir,
Çanakkale, Tekirdağ ve Edirne olmak üzere 20 ilimizden geçerek ülkemiz sınırları
içerisinde Yunanistan sınırında Edirne’nin İpsala ilçesinde son bulacaktır. Bu noktadan,
Avrupa ülkelerine doğal gaz aktaracak olan TAP Doğal Gaz Boru Hattı’na bağlanacak-
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tır. Proje kapsamında Türkiye sınırları içerisinde biri Eskişehir ve diğeri Trakya’da
olmak üzere, ulusal doğal gaz iletim şebekesine bağlantı için iki çıkış noktası yer alacak
ve bu iletim sistemi; 19 kilometresi Marmara Deniz geçişi olmak üzere toplam 1850 km
ana hat ile Türkiye içerisindeki çıkış noktalarına olan bağlantı hatlarının işletmesinde
kullanılacaktır (tanap.com).
Modern İpek Yolu Projesi olarak bilinen bir başka projede de, Çin ve Hindistan
ile Avrupa arasında baharat, kıymetli taş, değerli maden gibi malların ticaretine aracılık
eden ve Türkiye üzerinden geçen bu tarihi yolun günümüzde canlandırılmasına çalışılmaktadır.
Diğer yandan günümüzde Türkiye ile Türk Cumhuriyetleri ve Toplulukları arasında milyar dolarlarla ifade edilen büyük müteahhitlik projeleri devam etmektedir. Bu
ve benzeri alanlarda Türkiye, coğrafi, kültürel yakınlık ve ırksal bağlar dolayısıyla bu
ülkelerle iş yapma konusunda doğal bir avantaja sahiptir. Bu amaçla da hükümetler
arasında yörelere yönelik özel kesim faaliyetlerinin desteklenmesi ve sürdürülmesi
büyük önem taşımaktadır.
Bölgede yer alan ve çalışmamıza da kaynaklık teşkil eden bazı ülkelerin farklı
entegrasyonlara gittiğini belirtebiliriz. Bunlardan bir tanesi Avrasya Ekonomik Topluluğu (Eurasian Economic Community: EAEC) adıyla bilinen oluşumdur (Karluk,
2013:347). Bu oluşumun kuruluş anlaşması Kazakistan’ın Astana kentinde 10 Ekim
2000 tarihinde Rusya, Beyaz Rusya, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan devlet başkanlarınca imzalanmıştır. 2005 yılında Özbekistan’ın da katılması ile üye sayısı 6’ya
çıkmıştır. Rusya’nın Orta Asya’daki ayağı (Park, 2006:163) olarak nitelenen Topluluk
amaçları arasında; üyeleri arasında bir gümrük birliği ve ortak pazar yaratmak, serbest
dolaşımdaki mallar için menşei kuralları belirleyerek döviz kontrolünü sağlamak, enerji
alanında ortak bir pazar yaratmak, ortak sosyal ve ekonomik kalkınma plan ve programları hazırlamak gibi amaçlar sayılabilir.
Diğer bir önemli bölgesel entegrasyon girişimi de Şanghay İşbirliği Örgütü’dür
(Shanghai Cooperation Organisation – SCO). 19 Haziran 2001 tarihinde Çin’in Şanghay
kentinde Çin Halk Cumhuriyeti, Rusya, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan hükümetlerince imzalanan anlaşma ile Topluluğun amacı; üye ülkeler arasında karşılıklı güveni
artırarak bölgede barış, güvenlik ve istikrarın sağlanması ekonomik refahın artırılması
gibi amaçlar belirlenmiştir (Karluk, 2013:348). Topluluğa Türkiye’nin de ilgisi bilinmekte olup 7 Haziran 2012’de Pekin’de yapılan toplantısında Türkiye’nin diyalog ortaklığı onaylanmış ancak gerekli hukuki süreç henüz tamamlanmamıştır.
Bu çalışmada, bölgeye yönelik ekonomik entegrasyon süreçlerinden ziyade,
Türkiye’nin bölgedeki Türk Cumhuriyetleri ile var olan ekonomik ilişkilerinin durumu
değerlendirilmeye çalışılacak ve ekonomik ilişkilerin artırılabilmesi için yapılabilecekler analiz edilmeye çalışılacaktır.
1. Türkiye’nin ve Türk Cumhuriyetleri’nin Genel Ekonomik Görünümü
Türkiye Ekonomisinde son yıllarda gerçekleştirilen yapısal reformlar ve bu kapsamda yapılan politika değişikliklerine büyük önem verilmesi ile özelleştirme süreci
hızlandırılmış, kamu maliyesine düzen getirilmeye çalışılmış, ayrıca mali piyasalardan
başlamak üzere tarım, sanayi, enerji, sosyal güvenlik ve iletişim gibi sektörlerde önemli
reformlar gerçekleştirilmiştir. Son yıllarda sahip olduğu ekonomik potansiyelle Avrupa’nın 7. büyük ekonomisi dünyanın ise 18. büyük ekonomisi olan Türkiye, dünyanın
önde gelen ekonomilerinin temsil edildiği G-20’nin de faal bir üyesi konumundadır.
Ülkemiz küresel ekonomi ve pazarlarla eklemlendiği dışa açılma sürecinde en
yüksek bütünleşmeyi mal ticareti alanında gerçekleştirmektedir. Bu bütünleşme ile
Türkiye 2014 yılı itibariyle dünyanın 31. büyük ihracatçısı ve 20. büyük ithalatçısı ko-
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numuna erişmiş olması ile birlikte son birkaç yılda bu alanda gerilemeler göstermektedir. Uygulamaya konulan 2023 ihracat stratejisi dış ticaret için önemli bir yol haritası
olmaktadır ve bu anlamda Türk Cumhuriyetleri ile dış ticaret potansiyelinin artırılması
büyük önem arz etmektedir. Türkiye’nin uzun vadeli ihracat hedeflerine ulaşmasında
yıllar itibariyle ihracat ve dış ticaret gerçekleşmelerinin izlenmesi ve değerlendirilmesi
ile ihracat stratejisinde iyileştirmeler yapılması da önem taşımaktadır (OVP, 20172019:6-7).
Türkiye, ekonomik alanda gerçekleştirmeye çalıştığı dönüşümler sayesinde ekonomik kurumların altyapısını güçlendirmeye, rekabet kurallarının işlerliğini sağlamaya,
özel sektörü ekonomide öncü kılmaya ve kamunun düzenleyici rol oynadığı, liberal dış
ticaret politikalarını uygulamaya çalışmaktadır. Bunun yanında özerk kurumlar oluşturarak uluslararası piyasalarda meydana gelebilecek dalgalanmalara karşı ekonomiyi
daha dirençli hale getirmeye ve bu amaçla da sermaye piyasalarında yeni anlayışa uygun şekilde değişiklikler yapmaya gayret etmektedir.
Türkiye Ekonomisi 2008 yılındaki küresel malî kriz nedeniyle birçok ülke ekonomisinin daralma gösterdiği bir dönemde ekonomik yavaşlama yaşamış ve 2009 yılındaki küçülmenin ardından 2010 ve 2011 yıllarında sırasıyla % 9,2 ve % 8,5 oranlarında
büyüme hızlarına ulaşmıştır (Kalkınma Bakanlığı OVP, 2016). 2002-2014 döneminde
Türkiye Ekonomisinin ortalama GSYİH büyüme oranı % 4,9 düzeyinde gerçekleşirken,
2010-2014 yılları ortalaması ise % 5.4 olarak gerçekleşmiştir. Bu kapsamda 2002 yılında 3.492 $ olan kişi başına düşen GSYİH, 2014 yılında 10.404 $ düzeyine çıkmıştır.
Türkiye Ekonomisine ilişkin 2017-2019 dönemini kapsayan Orta Vadeli Programa göre, 2017 yılında 153,3 milyar $ olması hedeflenen ihracatın dönem sonunda
193,1 milyar $’a, 214 milyar $ olması hedeflenen ithalatın ise dönem sonunda 261,8
milyar $’a ulaşacağı tahmin edilmektedir. Bu dönemde yıllık ortalamada reel olarak
ihracatın % 6,7, ithalatın ise % 4,5 oranında artması ön görülmektedir. Ayrıca 2017
yılında uygulanacak teşvik tedbirlerinin de etkisiyle teknoloji yoğun üretimin artırılması, başta enerji olmak üzere ithal girdilere olan bağımlılığın azaltılması ve hizmetler
ticaretinde yaşanan gelir kaybının telafi edilmesi sonucunda cari açığın milli gelire
oranının % 4,2 olarak gerçekleşmesi, program dönemi sonunda ise cari açığın milli
gelire oranının % 3,5 seviyesine inmesi hedeflenmektedir. Türkiye’nin ticaret ortaklarında yaşanan ekonomik ve siyasi belirsizliklerin azalması, ekonomik faaliyetlerdeki ve
petrol fiyatlarındaki eğilimin devamına bağlı olarak enerji ithalatının 2017 yılında 32
milyar $ olacağı tahmin edilmektedir. 2019 yılı dönem sonunda ise enerji ithalatının
nominal artış seyrini koruması ve 41,3 milyar $ seviyesinde gerçekleşmesi beklenmektedir (OVP 2017-2019:7).
Göstergeler
2015
Nüfus, milyon kişi
76,8
GSYİH, milyar US$
721,1
Kişi başına GSYİH, US$
9.387
Yoksulluk Oranı (US$ 5/gün 2005 PPP) (2014)
18,3
Gini katsayısı
41,2
İlk derece Okullaşma Oranı
98,6
Doğumda Yaşam Beklentisi, (2014)
74,6
Tablo 1. Türkiye’ye Ait Bazı Ekonomik ve Sosyal Göstergeler (World Bank Indicators
(2017) verilerinden derlenmiştir)

Yukarıda yer alan tabloda Türkiye Ekonomisine ait bazı sosyoekonomik göstergeler toplu halde görülmektedir. Türk Cumhuriyetleri ile anlamlı bir karşılaştırma yapılabilmesi amacıyla 2014 ve 2015 yılına ait temin edilen verilerle karşılaştırma yapılmaya çalışılmıştır. Bu amaçla Türk Cumhuriyetleri’ne ilişkin aşağıda yer alan tablolarda da
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detaylı ekonomik ve dış ticarete ilişkin veriler aktarılmaya çalışılmıştır. Çalışmamızın
amacına uygun olarak bu tablolarda gerek o ülkelerin mevcut bazı ekonomik parametreleri gerekse ülkemiz ile bu Cumhuriyetler arasında son yıllarda gerçekleşen dış ticaret
ilişkileri ele alınıp değerlendirilmeye çalışılmıştır.
Türk Cumhuriyetleri ile ülkemiz arasındaki ticari ilişkilere ülke bazında bakıldığında, öncelikle Azerbaycan’ın ekonomik olarak büyük ağırlığının olduğunu görmekteyiz. Azerbaycan Ekonomisine bakıldığında; ülkede 1996 yılından itibaren başlayan
büyüme devam ettirilmiş, 2012 yılında % 2,2’lik bir büyüme oranıyla ülkenin milli
geliri 67,3 milyar $’a, 2013 yılında 73,5 milyar $’a, 2014 yılında ise 75,2 milyar $’a
yükselmiş ancak, 2015 yılında 53 milyar $ seviyesine düşmüştür. Bu düşüşün temel
sebebi olarak ekonomisi büyük oranda petrol ve doğalgaz üretimine ve ihracatına bağlı
olan Azerbaycan’ın, dünya piyasalarında petrol fiyatlarının hızla düşmesi nedeniyle
alınan devalüasyon kararları, ülkedeki durgunluğun en önemli nedenleri arasında gösterilmektedir (T.C. Ekonomi Bakanlığı).
Azerbaycan’a Türkiye olarak başlıca ihraç ürünlerimiz mobilya, demir/çelik aksamı, kıymetli metaller, muhtelif inşaat malzemeleri olarak gösterilebilir. Bu ülkeden
aldığımız başlıca ithal ürünlerimiz ise; işlenmemiş alüminyum, işlenmemiş etilen polimerleri, petrol yağları, asitlik hidrokarbonlar, hayvan derileri, petrol gazları ve diğer
gazlı hidrokarbonlar, işlenmemiş kurşun, pamuk ipliği gibi ürünler sayılabilir (TÜİK,
Dış Ticaret Ürün ve Ürün Grupları).
Ülkemiz menşeili firmalarımızın Azerbaycan’daki yatırımları toplamı günümüzde 9 milyar $ civarındadır. Ülkede 25 bini aşkın kişiye iş imkanı sunan 2600’den fazla
Türk sermayeli şirketin yatırımları ağırlıklı olarak telekomünikasyon, bankacılık/sigorta, ulaştırma, gıda ticareti, tekstil, eğitim, mobilya ve inşaat malzemeleri sektörlerine yönelmiş görülmektedir. 2015 yılı sonu itibariyle, ülkemizde de Azerbaycan
sermayesine sahip 1771 şirketin faaliyet gösterdiği anlaşılmaktadır. Bu bağlamda Azerbaycan’ın ülkemizdeki yatırımları 4 milyar $’ı aşmıştır. Türk müteahhitlik firmalarının
Azerbaycan’da şimdiye kadar toplam 11 milyar $ değerinde 347 proje üstlendikleri
görülmektedir (T.C. Ekonomi Bakanlığı).
1991 yılında Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla bağımsızlığını kazanan ancak
ekonomik olarak zor bir döneme giren Kırgızistan’da 1993 yılında milli para tedavüle
girmiş, fiyatlar serbest bırakılmış, ticaret mevzuatı ile tarım sektöründe reform yapılmış,
varlıklar özelleştirilmiş ve serbest bir ticaret rejimi kabul edilmiştir. Bu sayede ekonomi
1996 yılından itibaren normalleşmeye başlamıştır. Ancak 1998 yılında yaşanan Rusya
Krizi ertesinde Kırgız Ekonomisi istikrara kavuşarak yılda yaklaşık %5 oranında büyüyebilmiştir. Tarım ve madencilik sektörleri eskiden beri güçlü olarak tanımlanan sektörler olarak gözlemlenirken yanı sıra, inşaat ve enerji ile ulaştırma, ticaret ve catering gibi
hizmet sektörü alanlarında da sağlıklı bir büyüme gözlemlenmektedir.
Türkiye olarak Kırgızistan’a başlıca ihraç ürünlerimiz arasında; mücevher eşyası
ve aksamı, tekstil ürünleri, dokunmuş halılar, kişisel temizlik ürünleri, kakao içermeyen
şeker mamulleri, elektrikli su ısıtıcıları, elektro termik cihazlar, ortam ısıtıcıları, saç ve
el kurutucuları, ütüler gibi ürünler sayılabilir. Buna karşılık başlıca ithal ürünlerimiz
arasında ise; kuru baklagiller, pamuk, bakır hurdaları, konserve sebzeler, alüminyum
hurdaları, altın, taze ve kurutulmuş meyveler, işlenmemiş kurşun ve alüminyum gibi
ürün ve malzemeler sayılabilir. Günümüzde çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren 300
civarında Türk sermayeli firma 304 milyon $’lık sermayeleri ile Kırgızistan Ekonomisine katkı vermekte olup, sayıları 5.000’i aşan Kırgız vatandaşına istihdam sağlamaktadır.
Ayrıca, ülkemizde 2015 yılı sonu itibariyle 163 Kırgız sermayesine sahip şirket faaliyet
göstermektedir (Ekonomi ve Dış İşleri Bakanlıkları).
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Kazakistan, Rusya Federasyonu’ndan sonra Bağımsız Devletle Topluluğu (BDT)
ülkeleri arasında en büyük yüzölçümüne sahip olan ülke olarak dikkati çekerken, büyük
petrol rezervleri ile diğer mineral ve metal kaynaklarına sahiptir. Kazakistan ayrıca
tarım ve hayvancılık alanında da büyük potansiyele sahip bir ülkedir. Türkiye olarak
Kazakistan’a başlıca ihraç ürünlerimiz arasında; mücevher eşyası ve aksamı, plastik
ürünleri, inşaat malzemeleri, halı ve yer kaplamaları gibi ürünler yer almaktadır. Başlıca
ithal ürünlerimiz ise; ham petrol, doğalgaz, rafine edilmiş bakır ve ham bakır alaşımları, işlenmemiş çinko ve alüminyum, buğday, işlenmemiş kurşun gibi ürün ve malzemelerdir.
Kazakistan’da günümüzde faaliyet gösteren yaklaşık 100 yatırımcı Türk firmasının gıda, petrol, ilaç-kimya sanayi, inşaat, otelcilik, sağlık ve savunma sanayi alanlarında yoğunlaşan yatırımlarının toplam tutarı 2 milyar $ seviyesi ile Türkiye şu anda Kazakistan’da enerji dışı sektörlerdeki yatırımların büyüklüğü açısından 4. sırada yer almaktadır. Ayrıca Kazakistan’da kayıtlı 600’ün üzerinde Türk sermayeli işletme 15 binden fazla kişiye istihdam sağlayan faaliyet göstermektedir.
1991 yılında bağımsızlığını ilan etmiş olan Tacikistan’da ekonomi 2008-2009
yıllarında dünyada yaşanan küresel ekonomik krizden olumsuz etkilenmiş, ancak 20102013 döneminde yıllık ortalama %7’nin üzerinde büyüme sergileyebilmiştir. Ancak
2013 yılında Tacikistan ekonomisi %8,1 oranında bir büyüme yakalamıştır. Söz konusu
büyüme performansında, ihracatta yaşanan düşüşün dengelenmesinde ve iç talebin canlı
tutulmasında yurtdışında yaşayan vatandaşların ülkeye döviz transferlerinin etkili olduğu söylenebilir. 2013 yılında ülkeye yaklaşık 4,1 milyar $ (GSYİH’nın %49’u) değerinde işçi dövizi girmiş ve bu meblağ yatırımdan ziyade özel tüketim harcamalarında kullanılmıştır. Tacikistan’ın ihracat performansının olumsuz yönde etkilenmesi söz konusu
olmuş ve buna sebep olarak da özellikle ülkenin ihracatında ilk iki sırada yer alan alüminyum ve pamuk fiyatlarındaki düşüş etkili olmuştur.
Türkiye olarak Tacikistan’a başlıca ihraç ürünlerimiz arasında; kişisel temizlik
ürünleri, halı, plastik ürünleri, mücevher eşyası ve aksamı, kümes hayvanı ürünleri,
alüminyum çubuk ve profiller, temizlik maddeleri, elektrikli küçük ev aletleri gibi ürünler sayılabilir. İthalatını gerçekleştirdiğimiz başlıca ürünler arasında ise, işlenmemiş
alüminyum, pamuk ve pamuk ipliği, hayvan post ve derileri gibi tarım ve madenciliğe
dayalı ürünler görülmektedir. Tacikistan’da 35 Türk sermayeli firma faaliyette bulunurken doğrudan Türk sermayeli yatırımlar da 50 milyon $’a ulaşmıştır. Ülkemizde ise 39
Tacik sermayeli firma faaliyet göstermektedir (Tacikistan Ülke Raporu, 2015:6) .
Türkmenistan, 1991 yılını takip eden bağımsızlığı sonrası diğer eski Sovyet
Cumhuriyetleri’ne nazaran SSCB’nin dağılmasından en az etkilenen ülke olmuştur. Bu
dönemde dünya fiyatlarıyla doğal gaz ihracatına başlanmasıyla, ülke ekonomisinde ve
dış ticaret dengesinde önemli iyileşmeler gözlenmiştir. Ülkede 1996 yılında dış ticaret
ve döviz kuru rejiminde bazı reformlar başlatılmasıyla 1997-1998 yıllarında Türkmen
doğalgaz ihracatının Rusya tarafından engellenmesi dış ticaret ve yatırım işlemlerinin
finansmanını zorlaştırmış; pamuk rekoltesinde yaşanan istikrarsızlık da bunlara eklenince ülkenin mali imkanları olumsuz etkilenmiştir. Ayrıca 2009 yılında yaşanan küresel
ekonomik kriz ve Türkmenistan’ın Rusya ile doğal gaz iletimi üzerine yaşadığı anlaşmazlıklar, ülkenin Rusya üzerinden ihracat yolunun kapanmasına neden olmuş ve böylece Çin Halk Cumhuriyeti ile yapılan anlaşmalar neticesinde yeni bir boru hattı inşa
edilmiştir. Günümüzde ülkenin en önemli doğal gaz ithalatçısı Çin Halk Cumhuriyeti
olmuştur (Ekonomi Bakanlığı, Türkmenistan Ülke Raporu).
Birleşmiş Miletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) verilerine göre, Türkmenistan
dünyanın en büyük pamuk üreticileri arasında 9. sıradadır. 2013 yılında bir özelleştirme
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programı uygulamaya konulmuş ve bu Programa göre, kamudaki enerji sektörü haricindeki varlıkların 2020 yılına kadar % 70’inin satışını hedeflenmiştir. Türkiye’nin Türkmenistan’a başlıca ihraç ürünleri arasında; tekstil ürünleri, enerji, kimya ve tarım ürünleri yer tutarken, ithalatı yapılan başlıca ürünler arasında ise, işlenmiş metal, beyaz eşya,
elektronik ürünleri, gıda, tekstil sanayi ürünleri, işlenmiş gıda ürünleri, inşaat malzemeleri, ulaştırma araçları ve ilaçlar yer almaktadır (Ekonomi ve Dış İşleri Bakanlıkları).
Özbekistan, Sovyetler Birliği’nden bağımsızlığını kazanmasından sonra bu ülkeler arasında 1990-1996 döneminde sınai üretimde reel artış sağlayan tek ülke olma başarısını göstermiştir. 1996 yılında ithal ikameci politika çerçevesinde döviz ve ithalat
kontrolünün benimsendiği ülkede Özbek hükümeti tarafından uygulanan bu politika
IMF tarafından eleştirilmiş ve 185 milyon $’lık stand-by kredisi dondurulmuştur. Böylece resmi döviz kuru ile piyasa döviz kuru arasındaki fark da giderek açılmıştır.
Özbekistan ekonomisini son yıllarda etkileyen en önemli olay 2009 krizi olmuştur. Diğer ülkelere göre krizden daha az etkilenmiş olan Özbekistan, dışa kapalı merkeziyetçi bir ekonomiye sahip olması özelliği nedeniyle bu anlamda dünyadaki değişimlerden daha geç ve dolaylı etkilendiği söylenebilir. Türkiye’nin Özbekistan’a temel
ihraç ürünleri arasında kişisel temizlik ürünleri, ilaç, römork, plastik ürünleri, gıda işleme makineleri gibi ürünler yer alırken, başlıca ithal ürünleri arasında ise bakır ürünleri
ve alaşımları, levhalar, pamuk ipliği, işlenmemiş çinko, petrol yağları, azotlu mineral ve
gübreler, konserve sebze, altın, işlenmemiş kurşun, ipek gibi ürünler sayılabilir. Ayrıca Türk şirketlerinin Özbekistan’daki yatırım tutarı, günümüzde 1 milyar $ civarına
ulaşmış olup ülkemizde de Özbek sermayeli 228 firma bulunmaktadır (Ekonomi ve Dış
İşleri Bakanlıkları).
Göstergeler
AZER.
KIRG. KAZAK.
TACİK.
TÜRKM.
ÖZB.
Nüfus (milyon
9,7
5,9
17,5
8,5
5,4
31,1
kişi)
GSYİH, milyar
53,4
6,6
184,4
7,8
37,3
69,1
US$
Kişi
başına
5.529
1.108
10.510
928
6.948
2.220
GSYİH, US$
Yoksulluk
83,9
15,2
31,3
Oranı
(US$
(167,76/ay)
5/gün
2005
PPP) (2014)
Gini katsayısı
26,8
26,3
İlk derece okul98,0
102,9
109,2
98,0
laşma oranı
Doğumda Ya70,6
70,0
69,6
66,0
68,1
şam Beklentisi,
(2014)
Tablo 2. Türk Cumhuriyetlerine Ait Bazı Ekonomik ve Sosyal Göstergeler (2015) (World
Bank Indicators (2017) verilerinden derlenmiştir)

Yukarıdaki tabloda da görüldüğü üzere Türk Cumhuriyetleri’nin nüfus olarak
toplamları Türkiye nüfusu kadardır. Ekonomik büyüklük olarak bakıldıklarında ise,
Türkiye’den oldukça düşük düzeyde oldukları görülmektedir. Özellikle Kazakistan
dışında kişi başına düşen gelir düzeyi bakımından çok düşük düzeylerde kalmaktadırlar.
2. Türkiye ve Türk Cumhuriyetleri Arasındaki Dış Ticaret
Türkiye’nin dış ticareti ve ulaşılan dış ticaret hacmi aşağıdaki tabloda görülmektedir. Buna göre, dış ticaret hacmimiz 2013 yılında 400 milyar $’ı aşarak bir rekor kırmıştır. Ancak 2016 yılına gelindiğinde ise ihracatımız 143 milyar $’a gerilerken buna
bağlı olarak dış ticaret hacmimizin de 341 milyar $’a gerilediği görülmektedir. Türkiye
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Cumhuriyeti’nin kuruluşunun yüzüncü yılı olan 2023 yılı için ana hedef ihracatı 500
milyar $ seviyesine çıkarmak olarak belirlenmiş iken, günümüz koşulları ile bu hedeften
giderek uzaklaşıldığı görülmektedir. Bununla birlikte alternatif pazarlar yaratma konusundaki başarı gösteren ihracatçılarımız, mevcut pazarlardaki konumunu da güçlendirerek, ilk 10 ana pazardan 7’sinde ihracat artışı yakalayarak önemli bir yol kat etmiş görülmektedir. Diğer taraftan ana ihraç pazarımız olan Avrupa Birliği (AB) ülkelerine
ihracat rakamları artış göstererek AB ülkelerinin toplam ihracatımızdaki payı % 43,5
seviyesine yükselmiştir (TİM Ekonomi ve Dış Ticaret Raporu, 2015:5).
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

İhracat

113,9

134,9 152,6

151,8 157,6

143,9

142,6

İthalat

185,5

240,8 236,5

251,7 242,1

207,2

198,6

Hacim

299,4

375,7 389,1

403,5 399,7

351,1

341,2

Tablo 3. Türkiye’nin Dış Ticareti (milyar $) (TÜİK, Yıllara Göre Dış Ticaret)
Yıllar

2012
2013
2014
2015
2016

Azerbaycan
İhr.
milyon$
2.585
2.960
2.875
1.899
1.286

İth.
milyon$
340
334
291
232
278

Kazakistan
İhr.
milyon$
1.069
1.039
978
750
624

İth.
milyon$
2.056
1.760
1.236
1.110
1.094

Türkmenistan
İhr.
milyon$
1.480
1.957
2.231
1.858
1.242

İth.
milyon$
304
654
623
557
422

Özbekistan
İhr.
milyon$
450
563
603
489
533

İth.
milyon$
813
815
781
712
709

Kırgızistan
İhr.
milyon$
257
388
421
295
309

İth.
milyon$
45
37
66
77
101

Tablo 4. Türk Cumhuriyetleri Ekonomik Ülke Gruplarına Göre Dış Ticaret, 2012-2016
(TÜİK, Ülke ve Ülke Gruplarına Göre Dış Ticaret)

Yukarıdaki tablodan da görüldüğü gibi Türk Cumhuriyetlerinin bağımsızlıklarını
kazanmalarından bu yana önemli bir zaman dilimi geçmiş olmasına karşın, Türkiye ile
bu ülkeler arasında dış ticaret alanında önemli bir mesafenin alındığı söylenemez. İkili
ticari ilişkilerde genelde büyük devlet olan Türkiye’nin dış fazla verdiği söylenebilse de
özellikle Kazakistan ile aramızdaki ikili ticarette Türkiye dış açık veren ülke konumundadır. Oysa bu ülkelerle ülkemizin ırksal, dilsel, dinsel, sosyal ve kültürel alanlar gibi
çok değişik yönlerden bağları mevcuttur. Ancak arzulanan dış ticaret hacminin henüz
çok uzağında olduğumuz ortadadır.
3. Sonuç ve Değerlendirme
Türkiye’nin bölge ülkeleriyle tarım, sanayi, enerji, madencilik, ticaret ve turizm
gibi akla gelebilecek pek çok alanda potansiyel işbirliği imkânları mevcuttur. Bu potansiyelin yeterince hayata geçirilememesinin nedenleri arasında, bu ülkelerde piyasa ekonomisinin henüz tam işlerlik kazanamaması, finansman yetersizliği, ulaşım ve altyapı
eksikliklerinin çözümlenememesi, geçiş dönemi sıkıntılarının sürmesi gibi nedenler
sayılabilir.
Diğer yandan bu ülkelerde var olan uygulamaların yatırımı teşvik edici olmayışı,
altyapı ve sigortalamaya ilişkin yetersizlikler, yabancı sermaye yasalarındaki eksiklikler
gibi unsurlar da Türk yatırımcıların bölgeye olan ilgisini sınırlayan faktörler olarak
görülmektedir. Ancak bütün bu engellere karşın Orta Asya Türk Cumhuriyetleri ile
ülkemiz arasında özellikle tarım, sanayi, turizm, madencilik ve enerji alanlarında eko-
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nomik ve teknik işbirliğini hayata geçirebilecek projeler uygulanması zorunlu görülmektedir.
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AKİF’İN PERSPEKTİFİNDEN TEFRİKAYI OKUMAK VE AKİF’TE
“MİLLİ”LİK ANLAYIŞI
Öğr. Gör. Mehmet Latif BAKIŞ*
Özet: İstiklal Marşı’nın şairi veya İstiklal Şairi olarak da bilinen M. Akif Ersoy (18731936)’un yaşadığı yıllar, Osmanlı İmparatorluğu’nun bütün müesseselerinde zayıflık belirtilerinin, herkesin görebileceği kadar açığa çıktığı ve bu durumdan kurtuluş için pek çok
ıslahât ve değişikliğin yapıldığı bir dönemdir. Özgürlük ve demokrasi kavramlarının yaldızlı aldatıcılığını basiretle okuyabilen ender düşünce adamlarımız vardı ve Akif de bunlardan birisi idi. Aslen Arnavut olan şair, ‘Türkçülük’, ‘Turancılık’, ‘Arapçılık’, ‘Çerkezcilik’
vb. ırkçılık fikirlerinin tehlikesine dikkat çekip, bu ifade ve düşünceleri “kavmiyetçilik belası” olarak nitelendirir; tüm farklılıklarına rağmen Müslümanların asırlarca bir arada huzur
ve barış ile yaşamalarını sağlayan ümmetçilik bilincine “Milliyetçilik” adı vererek çağırıyordu. O’nun hakkında yazı yazanlar, onun toplumda görülen gerilikleri, eksiklikleri, kusurları bir ayna gibi yansıttığı ve bunlara çareler gösterdiğinde hemfikirdirler.
Anahtar Kelimeler: Akif, Şiir, Millet, Kavmiyet, Tefrika
To Read Discrimination from Perspective of Akif and hisNationalism Concept
Abstract: Mehmet Akif Ersoy (1873-1936), known as Turkish national anthem poet or
independence poet, lived in a certain period of time when all of the institutions of Ottoman
Empire indicated weakening signs and a period of reforms and changes done to release from
them which were visible by all. There were rare intellctuals like Akif, who were well awared
importance of independence and democracy. He was originally Albanian and took attention for the danger of the nationalist ideas like Turkism, Pan-Turanism, Arabism, Circasizm
and call nationalism as “trouble of tribism”; he calls “nationism” to follow as it had a role
for centuries to keep Islam communities together with peace. The writers who wrote about
him, also agree with he reflected as a mirror, reactionaries, deficiencies and faults were seen
in society.
Keywords: Akif, Poetry, Nation, Racism, Discrimination

Giriş
Girmeden tefrika bir millete, düşman giremez;
Toplu vurdukça yürekler, onu top sindiremez.

1. Tefrikanın İslâm Kültürüne Girişine Kısa Bir Tahlil
Sözlükte “ayırma, ayırt etme, parçalama; dağılma, parçalanmışlık” anlamlarındaki
tefrika terim olarak belirli bir dinî, fikrî veya siyasî birliğe sahip insan topluluklarının
bölünüp parçalanmasını, fırkalara ayrılmasını ifade eder. Tefrikanın karşıtı vahdet/cemâattir. Tefrika, “görüş ayrılığına düşme” anlamına gelen ihtilâfla yakından ilişkili (Acar, c. 40: 279)olsa da; farklı konularda özgür bir şekilde görüş bildirmek tefrika
olarak değerlendirilmemiştir. İslâm dini, inanç esaslarında, ibadetle ilgili hükümlerde,
mü’minlerin, doğruluğu hakkında görüş birliğine vardığı şeylerde ve İslam toplunun birlik ve beraberliğini sarsacak konularda ise tefrikaya düşmeyi yasaklamış (Bkz; Dini Terimler, 2009: 356) olmasına rağmen, Hz. Peygamber(sav)’in dâr-ı bekâ’ya irtihallerinden
hemen sonra ve hatta mübarek naaşlarının defin işleri gerçekleştirilmeden, Müslümanlar
arasında, başta iktidara kimin ehil olduğu meselesi olmak üzere, pek çok konuda ihtilaflar
baş göstermiştir. Çok ciddi boyutlara varılmasına Hz. Ebubekir ve Hz. Ömer’in halifelikleri süresince müsaade edilmeyen tefrika, sonraki safhada artık varlığını hissettirmiştir.
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Hz. Ömer döneminde Medine’nin İslâm’ın yegâne merkezi olmaya devam etmesi
İslâm ümmeti için bir birlik tesis etmiştir. Fakat o sağlam birlik ortadan kalkınca, Medine
de yegâne merkez olma özelliğini kaybetmişti. Hz. Osman’ın iktidarı ile başlayan, Emevi
Hanedanı’nın yönetimde etkin kılındığı, işlerin ehil olmayana verilmesi meselesi, Hz. Ali
döneminde iktidar olma sevdası etrafında kutuplaşmaların yaşanmasıyla varlığını sürdüren tefrika, Haricilerin isyanı ile İslâm tarihinde resmen varlığını ilan etmiştir. İslâm toplumunun bu yolla birliğinin dağılmaya başlaması süreci, başka milletlerden İslâm’a giren
ve/veya sonra gelen nesiller tarafından ilmî ve düşünsel sahada da varlığını hızlandırmış
ve günümüze kadar çeşitli sebep ve yollarla devam etmiştir.
Tarihen sabittir ki; bir din, milletlerin sosyal yapısı üzerine ne derece tesir yaparsa
yapsın, yine bir milletin geleneklerini ve kalıtsal özelliklerini tamamen değiştiremez. Şurası da muhakkaktır ki, bir din çevresini değiştirdikçe, yeni çevreden birçok şeyler ona
eklenir. Dinlere, esasında olmayan birçok bid’atlerin eklendiğini görürüz. Bunlar hep
çevrelerin ilâveleridir. Fakat garip olan şurasıdır ki, bir dine ilave edilen şeylere, o dinin
rengi verilegelmiştir (Filibeli: 2009: 337). O dönemde de, elde Kur’ân ve hadisler vardı.
Gerçi yeni nesil âlimleri kendi görüş ve içtihâdlarını ashâbın görüşleriyle süslemeye rağbet ediyordu; fakat bu görüşler de kendi içtihatlarıyla boyanmış olduğundan, birbirinden
değişik ve birbirine zıt fikirlerin ortaya çıkması (Hilmi: 338) kaçınılmaz olmuştu.
“Ve hepiniz, Allah’ın ipine sımsıkı tutunun, fırkalara ayrılmayın! Ve Allah’ın sizin
üzerinizdeki ni’metini hatırlayın; siz (birbirinize) düşman olmuştunuz. Sonra sizin kalplerinizin arasını birleştirdi, böylece O’nun (Allah’ın) nimeti ile kardeşler oldunuz. Ve siz
ateşten bir çukurun kenarında iken sizi ondan kurtardı. İşte Allah, âyetlerini size böyle
açıklıyor. Umulur ki böylece siz hidayete erersiniz”( Âl-i İmrân, 3: 103) ayetindeki hakikata
ve Hz. Peygamber(sav)’in Veda Hutbesi’ndeki; “Mü’minler! Size iki emânet bırakıyorum.
Onlara sımsıkı sarıldıkça yolunuzu hiç şaşırmazsınız. Bu emanetler, Allah’ın kitabı Kur’ân
ve O’nun Peygamberinin sünnetidir”

nasihate rağmen; cemaat, siyaset, ırk, mezhep, meşrep ve daha pek çok konu etrafında
başlayan bir dağılma ve bozulma günümüze kadar varlığını sürdürmüştür. Temeline inildiğinde görülür ki, bu tefrikanın sebepleri arasında ilkin birbirini tanımama ve bundan
mütevellit önyargılar yatmaktadır. Nitekim birbirine karşı suçlayıcı tavır içinde bulunan
kişiler veya kümeler muhtemelen daha birbirleriyle yüz yüze gelmiş ve tanışmış bile olmayabilir (Özdenören: 2015, 34). İkinci olarak da yabancı muhbir ve ajanların fitneleriyle
(bkz. Gümüş: 2008) sebep oldukları iç karışıklıklar yatmaktadır. Cemaatleşme tarzında
kümelenmeleri esasen doğal saymak gerekir. Çünkü bu gün yaşayan Müslümanlar uzun
sürmüş bir tarihi yıkımın artıklarından neşvünema bulmuştur. Bu yüzden, çeşitli kümelerin varlığını Müslümanlar arasında bir tefrika olarak değil, fakat bir canlılığın ifadesi olarak değerlendirmenin yerinde olacağını düşünüyoruz (Özdenören: 34). Bilgi sahibi olmadan yargı sahibi oluşumuz genel hastalığımız ve bu hastalığın kronikleşmesinde tefrikayı canlı tutmak suretiyle kuvvet kattılar. Artık İslâm’a, onu içinden kavramaya çalışarak yaklaşmak, görüşümüze “bedahet hissi” yerleşmesi (Özdenören: 24) için acil ve
yegâne yöntem arz etmektedir. Bu aciliyet şu ayetin kesin emir oluşu dolayısıyladır da;
“Siz gerçekten inanıyorsanız Allah’tan korkun, aranızı düzeltin, Allah’a ve peygamberine
itaat edin.”(Enfal, 8: 1).
Bu ilahi emir, söz konusu uyarının dikkate alınmaması halinde olası akıbeti de
haber vermektedir; “Kendisine apaçık deliller geldikten sonra, parçalanıp ayrılığa düşenler gibi olmayın. Onlar için kıyamet günü büyük azap vardır.”( Âl-i İmrân, 2: 105).
İşte bu ilahi ikaza muhatap olduğu bilincini havi akıl ve iman sahipleri, küfrün tek millet
olduğu ve karşısında İslam’ın tek millet olduğu şuurunu kazandırmaya kendilerini muvazzaf saymışlardır. Tarihe yön veren, şakakları ağarmış o bahtlı mü’minlerden biri de
Milli Şair veya İstiklal Şairi merhum Mehmed Akif Ersoy’dur.
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2. Akif’in Tefrika Istırabı
Her ne kadar, Âlem-i İslâm’daki yangını kendi can evinden hissedişini anlatmaya
kendisini yeterli görmediği için, hayıflanıp;
Ağlarım ağlatamam hissederim söyleyemem
Dili yok kalbimin ondan ne kadar bizârım

dese de; aslında hemen hemen her beytine, satır satır bu ıstırabı ateşten bir gergef
gibi işleyebilmiştir. Bütün maharetinin ya da yaptığı işin sadece şiir yazmaktan ibaret
olduğunu ifade edip tevazu etse de; şiirin sadece mürekkebin kalemden damlaması olmayıp yürek yangınının gözyaşı halinde taşmasının mücessem hali olduğunu ve bunu anlamaya davet ettiğini de gizleyemez;
Şiir için ‘gözyaşı’derler;onu bilmem, yalnız
Aczimin giryesidir bence bütün âsarım
----------------------------------------------Oku ,şayed sana hisli bir yürek lâzımsa;
Oku ,zira onu yazdım ,iki söz yazdımsa!..

Yukarıda nazara verdiğimiz ilahi emir ve nebevi düstura rağmen Müslümların
arasına nifakın nasıl girdiğini serzenerek sorar:
Müslümanlık sizi gayet sıkı, gayet sağlam,
Bağlamak lazım iken, anlamadım, anlıyamam,
Ayrılık hissi nasıl girdi sizin beyninize?
Fikr-i kavmıyyeti şeytan mı sokan zihninize?

Tarih boyunca insanların birbirlerine diş bilemelerinin pek çok saikinden söz edilebilir. Aynı sebepler İslâm toplumu için de pek tabii ki geçerlidir. Lakin; uzun geçmişimiz boyunca zikredilmeye ve dolayısıyla da sakınılmaya en kayda değer olan saik elbette
ve hiç kuşkusuz ırkçılıktır. Veda Hutbelerinde Hz. Resûlullah(sav)’in, “Aarb’ın
aceme(Arap olmayana) acemin de Arab’a üstünlüğü yoktur. Üstünlük ancak takvadadır”
düsturuna rağmen; herkes Adem’in evladı olduğunu ve Adem’in de topraktan olduğunu
unutup, başka başka ünsiyetlerle tefrik edilmeye başladı. Bu hastalık ortaçağ boyunca
Avrupa milletlerinin birlik olmasının önünde duran en büyük engel idi. Bu hastalıktan
bizar düşen Avrupa’dan neş’et eden bu mülevves fikir cereyanı ne hazindir ki İslâm
Dini’nin en muhkem kalesi hükmünde olan Osmanlı tebaasına da sirayet etmiş ve ağacı
içinden oyan güve gibi içten yıkıma hazırlamıştır. Nitekim yaklaşık yüz yıldır aynı sorun,
Osmanlı’dan geriye kalan ve küçültülmüş tüm Müslüman topraklarda tekraren sahnelenmektedir. Merhum Akif bu hastalığa ‘kavmiyet’ demektedir. Milliyet veya millet ifadelerini ise ‘aynı inancın mensubu olamk’lık için kullanmaktadır:
Birbirinden muteferrik bu kadar akvamı,
Aynı milliyetin altında tutan islam'ı,
Temelinden yıkacak zelzele, kavmiyettir.
Bunu bir lahza unutmak ebedi haybettir...

O zamanlar için icat olunan tefrika sloganları ‘Osmanlıcılık’, ‘Turancılık’, ‘Arapçılık’, ‘Acemcilik’ iken, daha sonra ‘Sünnilik-Şiilik’icat edildi ve karşılıklı olarak aynı
inancın mensupları birbirlerine kırdırılmaya çalışıldı –ki hala daha bu oyun tedavül dışı
olabilmiş değildir-. Şimdi ise Türkiye topraklarında yaşayan Müslümanları ve zaten zayıf
durumda olan birliklerini tamamen yok edebilmek adına ‘Kürtçülük’ ve ‘Türkçülük’ formunda aynı formül uygulandı-uygulanıyor. İslâm’ın, bir kavmi bir diğer kavmin esaretinde yaşamaya razı kıldığı gerekçesiyle ve dolayısıyla da özgürleşmek iddiasıyla bu
Din’i ve telkinlerini red etmek gerektiğini, safi zihinlere zerk ederek, hastalığı tüm uzuvlara sirayet ettirmeye çalıştılar. Komunist-Marksist-Leninist ve Ateist (şimdilerde ise Deist) bir nesil yetiştirerek İslâm toplumuna kendi efradını bela etmeye çalışıyorlar. Bu tehlikeyi gören şair, bu bilinçsizliğe karşı en acı feryatla uyarısını yapacaktır;
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Arnavutlukla, Araplıkla bu millet yürümez..
Son siyasetse bu! Hiç böyle siyaset yürümez!
Sizi bir aile efradı yaratmış Yaradan;
Kaldırın ayrılık esbabını artık aradan.
Siz bu davada iken yoksa, iyazen-billah,
Ecnebiler olacak sahibi mülkün nagah.

Kalenin içinden fethedildiğini nazara veren şair, söz konusu tefrika ve kavmiyetçilikten kimlerin nasıl fayda sağladığını görmeye ve hüşyar bir basiretle hükmetmeye çağırır. Aksi taktirde, mezkur hastalık, bigane kalan herkesin gömüldüğü bir acı ve nefret
kabristanına dönüştürecektir vatan topraklarını;
Diye dursun atalar: 'Kal'a içinden alınır.
Yok ki hiç bir kişiden... Millet-i merhume sağır!
Bir değil mahvedilen devlet-i islamiyye...
Girdiler aynı siyasetle bütün makbereye.

Ve örnek veriyor o gün tefrika ile dağılmalar yaşayan Müslüman ülkeleri; tıpkı bu
gün Suriye, Irak, Fas ve Mısır’da olduğu gibi;
Bırakın eski hükümetleri meydandakiler
Yetişir, şöyle bakıp ibret alan varsa eğer.
işte Fas, işte Tunus, işte Cezayir, gitti!
işte Irak'ı da taksim ediyorlar şimdi.

Ve ‘işte’ dediği Irak’ın bu gün ki içler acısı hali!.. Can yanmasının bir derin ve
sessiz feryadı olmuştu Akif’te şiir. Ümmet’in bağrı deşiliyor iken bu acıyı yüreğinden
duymaması beklenemezdi. Müslümanlar kardeş idiler, ve kardeşleri acı çekiyorlardı.
Kanayan bir yara gördüm mü yanar ta ciğerim
Onu dindirmek için kamçı yerim, çifte yerim
Adam aldırma da geç git diyemem, aldırırım
Çiğnerim, çiğnenirim, hakkı tutar kaldırırım.

“Allah’a ve Resul’üne itaat edin, birbirinizle çekişmeyin, sonra korku ile zaafa
düşersiniz ve kuvvetiniz elden gider. Bir de sabırlı olun, çünkü Allah sabredenlerle beraberdir.”( Enfal, 8: 46) ayetinin işaret ettiği süreç tam manasıyla vuku bulmuştu. Ama ye’s
daha büyük bir bataklık idi şaire göre; o nedenle, o da satırlarını, Müslümanların ruhunda
ve fikirlerinde yeniden bir uyanış sağlamak ümidiyle kaleme almaya çalışacaktı. Çiğnenme pahasına vahdeti tesis etmek..işte Akif’te okunması gereken temel disiplin budur.
Tefrikanın milletin bütün fertlerini sardığı, birlik ve beraberliğin adeta ortadan
kalktığı, yüreklerin artık ayrı hislerle attığı(Özer: 1991: 17) bir durumda, tefrikanın acı
meyvesi olarak ahlâkî rezîletlerin Müslümanların can pazarında sergilenmesinin kaçınılmaz olacağını da nazara vermek suretiyle; bunun da temel sebebinin cehalet olduğunu
ifade eder. Ve satırlarını bir bakıma “ma’rufu emir ve münkeri de nehy” emrinin gereği
olarak kullanır ve uyarır;
Bu havâlide cehâlet ne kadar çoksa, nifak
Daha salgın, daha dehşetli… Umûmen ahlâk
-“Çok bozuk!” az gelecek- nâmütenâhi düşkün!..

Samimi duyguları üzerinden bilinçsiz gençliğimizi politik malzeme yapanların,
bu gün, Âkif’in sözünü ettiği gayri ahlâkî ortamlarla beyinlerinin ve ruhlarının bulandırılışına şahit oluyoruz. İçten bir imanın kalbe kazandırdığı basiretin aine-i hali olarak, Safahat’ında millî(millet-i İslâm’ın) acılarını müşahade etmek mümkündür. Geçmişi olmayan milletlerin geleceği de olmazmış. Bu sözden murat, geçmiş sorunlarını iyi tahlil edip
ondan nasihat ve çare devşirmek olsa gerektir. Âkif de bu işe kendi şiirlerini vesile kılmaya çalışan bir tarih şahididir.
Ne acıdır ki, “kavmiyetçilik” dediği ırkçılıktan sakındırıp, yegâne kurtuluş reçetesinin de “milliyetçilik” kavramıyla ifade ettiği ümmetçilik fikri olduğunu beyan ettiği
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için ölümünde yalnızlığa terk edilen Âkif’i; “milliyet” anlayışını “kavmiyetçilik” olarak
ifade ettiği ve sakındırdığı bir bela olan ırkçılık ile itham edip, merhuma hak etmediği
yaftayı ilintileyen bir nesil var şimdi. Vefatından sonra bu ithamlara maruz kalacağını
biliyormuş gibi, o gün ateşli bir sabırla, acısını ve imanını haykırmıştır. Viran olmuş topraklarında, bağrı yanık bir bülbül gibi haykırmayı bizzat üstlenmişti;
Yüreğim baştanbaşa bir diyâr-ı harabdır
bağrımda can çekişen bir avuç ızdıraptır.

Bir damlacık göğsünde bir umman huruşandı şairin!.. nasıl olmasındı ki? Terakkiye mani olduğu gerekçesiyle örtüyle savaşmayı ve ahlâken Ruslaşmayı öğütleyenler
vardı. Ve maalesef buna karşı sükut edilmekteydi. Şairin yürek yangını burada da harlanacaktı;
Bacımın örtüsü de batmakta zalimin gözüne
Acırım tükrüğe billahi, tükürsem yüzüne!

Âsım’ın Nesli dediği, başına küfür ehlinin dokunmasına müsaade etmeyen, Âsım
b. Sabit(ra) isimli sahabeyle aynı ruha ve rikkate sahip bir nesil hayal etmişti şair. Ancak
buna da neredeyse ümitsizliğe düşecek kadar bir duyarsızlık ve ‘nemelâzım’cılık hastalığından dolayı ihtimal vermeyecekti. Din ve mukaddesat pâmâl olmuş, ahlâk mefluç, cihat
anlamını ve işlevini zihinlerden yitirmiş…işte tam da böyle bir manzaranın yürek burkan
ifadeleriyle Akif bir kez daha âtiye seslenecekti mâziden:
Sanmayın: Şevk-i şehâdetle coşan bir kan var…
Bizde leşten daha hissiz, daha kokmuş can var!..
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NİĞDE’Lİ BİR FİKİR ADAMI M. EMİN ERİŞİRGİL’İN KALEMİNDEN
TÜRKÇÜLÜK VE MİLLİYETÇİLİK MESELESİ
Prof. Dr. Mehmet OKUR*
Özet: Osmanlı devletinin son döneminde dünyaya gelen Mehmet Emin Erişirgil, yakın dönem Türk tarihinin önde gelen düşünürleri arasında yer alır. M. Emin Erişirgil’in doğduğu
ve büyüdüğü yıllar dünyada olduğu kadar Osmanlı Devleti’nde de büyük değişimler yaşanmaktaydı. M. Emin Erişirgil, Cumhuriyetten sonraki süreçte, XIX. yüzyılın ikinci yarısında
teorisi yapılan ve Osmanlı Devleti’nin son yıllarında eyleme dönüşen “Türkçülük”, “Milliyetçilik” düşüncesi üzerine dikkat çekici analizler yapmıştır. Erişirgil’e göre, hiçbir fikri
cereyanı şu tarihte kapandı, öteki şu tarihte diğerinin yerini aldı denemez. Diğer bir ifadeyle
fikri cereyanlar dünyadaki gelişmeler ve ilgili ülkenin koşullarına göre yeni bir şekil alır.
Tarafımızca kaleme alınan bu bildiride M.Emin Erişirgil’in Türkçülük ve Milliyetçilik düşüncesi hakkında dikkat çekici görüşleri ve eleştirilerine yer verilecektir.
Anahtar Kelimeler: M. Emin Erişirgil, Türkçülük, Milliyetçilik, Osmanlı Devleti, Türkiye
Matter of Turkism and Nationalism by the Thinker M.Emin Erişirgil of Niğde
Abstract: Mehmet Emin Erişirgil, who was born in the last period of the Ottoman Empire,
was one of the leading thinkers of the close term Turkish history. In the years when Mr.
Erişirgil was born and grew up, in the world was experiencing great changes as well as in
the Ottoman Empire. Mr. Erişirgil has made remarkable analyzes on the idea of “Turkism”
and “Nationalism”. According to Erişirgil, ideas don’t disappear, idea only take a new shape
according to the developments in the world and the conditions of the relevant country.
Keywords: M. Emin Erişirgil, Turkism, Nationalism, Ottoman Empire, Turkey.

Osmanlı Devleti’nde II. Meşrutiyetten sonra ve Cumhuriyetin kuruluş döneminde
aktif bir rol oynayan Mehmet Emin Erişirgil, 1891 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir.
Beşiktaş Sıbyan Mektebi’nde ilk, Fatih Rüştiyesi’nde orta, Mercan İdadisi’nde lise tahsilini birincilikle tamamlayan Erişirgil, 1911’de sınıfın ikincisi olarak ve pekiyi derecede
Mülkiye Mektebi’nden mezun olmuştur (Çankaya, 1954: 274; Karaca, 2015: 2367). Mülkiye Mektebi son sınıfta iken Orman ve Ziraat Nezareti Baytar Dairesi’nde daire kâtibi
olarak çalışmaya başlayan M. Emin Erişirgil, bu görev vesilesiyle ilgili dairede müdür
muavini olan Mehmet Akif (Ersoy)’i yakından tanıma fırsatı olmuş, onun meslekî ve
edebî bilgisinden bolca istifade etmiştir. Erişirgil, mezun olunca Baytar Dairesi’ndeki
kâtiplik görevinden istifa ederek Meclis-i Âyan Zabıt Kâtipliği’nde işe başlamış, 1912’de
ise İstanbul Sultanisi Malumat-ı Kanuniye ve İktisadiye’ye öğretmen olarak görevlendirilmiştir. 1913’te tüm idadîler, sultani haline dönüştürülünce İstanbul Sultanisi Felsefe
muallimliğine atanmış, ek olarak Kabataş, Davutpaşa ve Vefa sultanilerinde felsefe muallimi olarak da görev yapmıştır (Bayraktar, 526; Konuk, 2003: 391). Daha sonra Evkâf
Nezareti’nde çalışan Erişirgil, Kadıköy Numune Mektebi Müdürlüğü’ne atanmıştır.
1917’de Ziya Gökalp’in isteği üzerine İstanbul Darülfünun’unda içtimaiyat ve felsefe
müderris muavini (doçent) olmuş, Mehmet Akif (Ersoy), Ziya Gökalp, Yahya Kemal
(Beyatlı), Babanzade Ahmet Naim gibi dönemin önde gelen aydınlarıyla beraber görev
yapmıştır.
1918’de felsefe tarihi müderrisliğine yükselen Erişirgil, 1919’da yapılan seçimlerde Niğde mebusu olarak son Osmanlı Meclis-i Mebusanı’nda yer almış (Erişirgil,
2010: 7; Çankaya, 1954: 274; Özmel, 1990: 184) ve meclisin kapatılması sonrasında tekrar Darülfünun’daki görevine dönmüş ve 1924’te profesör olmuştur (Karaca, 2015:
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü
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2367). Aynı yıl Maarif Vekâleti Müsteşarlığı görevine getirilen Erişirgil, 1926’da Talim
ve Terbiye Başkanlığı sırasında Avni (Başman) ile birlikte ilköğretim programı hazırlamıştır (Karaca, 2015: 2327). 1929’da Maarif Vekili’nin değişmesi üzerine Maarif
Vekâleti Müsteşarlığı’na getirilen Erişirgil, 1931’de İstanbul Maarif Müdürü, 1932-33
arası dönemde Yüksek Muallim Mektebi Müdürü olmuştur (Bayraktar, 526).
Erişirigil, 1933’te Üniversite Reformu’nda kısa bir süre önce Dârülfünûn’dan ayrılarak, 1936’da Ankara’da yeni açılan Mülkiye Mektebi müdürlüğüne ve sosyoloji, iktisadi doktrinler tarihi profesörlüğüne atanmış ve 1942’ye kadar bu kurumun müdürlüğünü
yapmıştır (Erişirgil, 2010: 8; Karaca, 2015: 2327). 1938-39 döneminde Dil-Tarih Coğrafya Fakültesi’nde dekan vekilliğine tayin edilen Erişirgil, 1942’de Zonguldak’tan milletvekili seçilmiş ve bu sebeple müdürlük ve profesörlük vazifelerinden ayrılmıştır. İkinci
Hasan Saka kabinesinde Gümrük ve Tekel Bakanlığı (1948), Şemseddin Günaltay kabinesinde ise İçişleri Bakanlığı (1949) görevlerinde bulunan Erişirgil, 1950’de kabineyle
beraber bakanlıktan ve milletvekilliğinden çekilmiş, tüm zamanını araştırma ve yazı işlerine ayırmıştır (Erişirgil, 2010: 8; Çankaya, 1954: 274-275; Konuk, 2003: 391).
7 Şubat 1965’te Ankara’da ebedi hayata intikal eden Erişirgil, 74 yıllık hayatına
23 kitap ve birçok makale sığdırmıştır (Durmaz, 2013: 369). Dergâh, Hayat, İçtimaiyat,
Milli Mecmua, Yeni Türk gibi çeşitli dergilerde felsefe ve sosyoloji üzerine pek çok makalesi bulunan (Karaca, 2015: 2327) Erişirgil’in başlıca eserlerini şu şekilde sıralamak
mümkündür: Kant ve Felsefesi, Malûmat-ı Vataniye, Yurd Bilgisi, Sokrat, Filozofi,
Kant’tan Parçalar, Filozofiye Başlangıç, Hukukun Muhtelif Cepheleri ve Hukuk İlmi,
Ekonomi Meslekleri: XVI. Yüzyıldan Günümüze Kadar, Ziya Gökalp-Bir Fikir adamının
Romanı, Merak ve Dikkat, Mehmet Akif-İslâmcı Bir Şairin Romanı, Neden filozof
Yok?,Türkçülük Devri-Milliyetçilik Devri-İnsanlık Devri, İhmâl, Kadın-Erkek, Ahlâk ve
Dinin İki Kaynağı (Çeviri), (Çankaya, 1954: 275; Konuk, 2003: 391; Durmaz, 2012; 2728).
Türkçülük ve Milliyetçilik üzerine düşüncelerini “Türkçülük Devri, Milliyetçilik
Devri, İnsanlık Devri” adını verdiği çalışmasında toplayan Erişirgil, Meşrutiyetten Cumhuriyete Türkçülük düşüncesi ile ilgili genel kabul ve görüşlere eleştirel bir itirazda bulunarak görüşlerini, Meşrutiyet devrinde teorisi yapılan Türkçülük’ten başka milliyetçilik
yolu yok mudur?, Türkiye Cumhuriyeti’nin milliyetçilik prensipleri Türkçülük’ten başka
bir şey midir? soruları etrafında oluşturmuştur. Erişirgil’e göre bu meseleler aydınlatılmadıkça Cumhuriyet tarihi yazılamaz, aynı şekilde bu devirdeki iç ve dış politikanın kökleri ile sebepleri de anlaşılamaz ve anlatılamaz.
Erişirgil, adı geçen çalışmasının ilk bölümünde Türk, Türkçülük, Turan, Turancılık kelimeleri üzerinde durmakta ve “Türk kime derler? Kimler Türk Milleti’ndendir?
şeklindeki sorularının ardından şu açıklamayı yamaktadır:
“Bunlar öyle sorulardır ki onlara cevap vermek kolay şeylermiş gibi gelir şimdi
bize… Hâlbuki hiç olmazsa Meşrutiyette böyle değildi. O devirlerde Türkü şöyle tarif ediyorlardı: Bazen Trük-Tatar, bazen Türk-Tatar-Moğol diye anılan bir ırktan gelme; adetleri,
dilleri birbirine yakın, tarihi yaşayışları birbirine karışmış olan kavim ve kabilelerdir. Rahmetli Yusuf Akçura Bey’in üstün gördüğü tarif bu idi. Ziya Gökalp’e göre ise Türk, aynı dili
konuşan, aynı dinde olan kavimlerin tümüdür. Bu iki tarif arasında fark meydandadır. Birincisinde ırk, diğerinde ise dil ve kültür esastır.” (Erişirgil, 1958: 6).

Türk aydınlarının Türkçülük kavramı üzerine düşüncelerini aktardıktan sonra Osmanlı’da kimlere Türk denildiği üzerine bilgilendirme yapan Erişirgil, Meşrutiyetten
önce ve Meşrutiyetin ilk yıllarında Orta Anadolu’da kasaba halkının okumamış, kaba
saba kalmış adamları Türk, kendilerini Müslüman olarak adlandırdıklarını, büyük şehirlerde yaşayan halkın ise kendisine Osmanlı adını verdiğini ifade etmiştir. Erişirgil, Meş-
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rutiyet döneminde Türkçü kelimesinin neden yapılmak ve yayılmak istendiğini ise şu şekilde ifade yorumluyordu: “Millet fikrinin Osmanlı Türkleri arasında yayılması ve Türk
milliyetçilerinin kendilerini Osmanlıcı ve İslâmcı olanlardan ayırt etmeye lüzum görmeleri; Türk gramerinde Arapça ve Farsçadan alınma kaidelerin atılması üzerine maddi ve
manevi her türlü meslek adları için “-ci” ekinin1 kullanılmaya başlanması.” (Erişirgil,
1958: 9).
Türkçülüğü bir politika sistemi olarak tanımlayan Erişirgil, Türkçülüğün hedefini
yeryüzündeki bütün Türklerin istedikleri hükümete kavuşarak müreffeh ve mesut olmaları, bu ideali hangi memlekette oturursa otursun her Türk’ün benimsemesi şeklinde ifade
ediyordu. Erişirgil’e göre Türkçülük milli birliklerini uzun zaman önce tamamlamış olan
Fransız ve İngilizlerin anladığı manada milliyetçilik değil, Almanları ve onları taklit eden
Slavcı milletlerin anladıkları bir milliyetçilik olduğunu ileri sürüyordu.
Çalışmasının devamında Türkçülüğün Osmanlı Türkleri arasında yayılma sürecine değinen Erişirgil, politika olarak Türkçülüğün 1904 yılında Kahire’de çıkan Türk
gazetesine Yusuf Akçura’nın yazdığı bir makale ile başladığını ifade ettikten sonra Osmanlılık politikasının verimsizliğinden bahseden ve Türkler için İslamcılığın mı yoksa
Türkçülüğün mü faydalı olduğu üzerine düşünmeye sevk eden makaleye Ali Kemal ve
Ahmet Ferit Beylerin cevap verdiği yazıların bir arada toplanarak “Üç Tarz-ı Siyaset” adı
ile basıldığını bildiriyordu.
Meşrutiyet’in ilân sürecine ve Ziya Gökalp’in Türkçülük politikasının teorisini
yaptığını ifade ettiği Meşrutiyet dönemine de kısaca değinen Erişirgil’e göre bu düşünce
Lozan Antlaşması’ndan sonra zayıflamaya başlamıştı. Nitekim Erişirgil, hiçbir sosyal cereyanın sonsuza dek sürüp gidemeyeceğini ve aynı şekilde kesin bir tarihte de yok olduğunu söylemenin yanlış bir ifade olacağı görüşünü savunuyordu. O’na göre kendisini
Türkçü olarak adlandıranların bir kısmı bu kelimenin anlamını dahi bilmiyordu, önemli
bir kısmı ise Türkçülüğün Osmanlı Türklerinde ne gibi zorluklarda ve ne gibi şartlar altında geliştiği farkında değildi.
Erişirgil, böylesi bir sonuca gelinmesinde Türkçülük tarihi üzerine inceleme yapanların düştükleri hataların da etkili olduğunu düşünmekte ve bu hataları şu şekilde sıralamaktaydı:
“a) Dilimize “Milliyet” şeklinde tercüme ettiğimiz Fransızca “Nationalité” kelimesinin o dildeki manalarını layıkıyla bilmemeleri veya bilmez görünmeleri,
b) “Milli Misâk sınırları içinde Türkçüyüm” sözünü Meşrutiyet dönemindeki Türkçülük ideali ile karıştırmaları
c) Bu cereyan ilk önce Osmanlı Türkleri arasında mı, Rus Türkleri arasında mı
belirdi? gibi çok oldukça faydasız sorulara cevap vermeye çalışmaları.” (Erişirgil, 1958:
27).

Daima müstakil yaşamış ve Osmanlı İmparatorluğu’nu koruma vazifesini omuzlarında taşıyan Osmanlı Türkleri arasında Türkçülüğün belirmesi ve politikaya hâkim olması ile Rus idaresi altında yaşayan Türkler arasında beliren Türkçülüğün birbirine karıştırılmaması gerektiğinin altını çizen Erişirgil, bu hususta Yusuf Akçora’nın Türk
Yılı’nda yazdığı ve “Milliyet fikri Osmanlı, Azeri, Kırım, Şimal Türklerinden acaba hangisine daha önce girmiştir?” sorusu etrafında şekillenen ve milliyet fikri bir kavme girdiğinde o kavmin hemen o fikri gerçekleştirmeye kalkmayıp yada kalkamayıp bir hayli
Türkçü kelimesi, Meşrutiyet’ten sonra yayılan bir sözdür. “-ci” eki eskiden beri kullanılırdı ama
Meşrutiyet’ten önce yalnız gözle görülebilen, elle tutulabilen maddelere ait kelimelerin ardına eklenir, onları sıfat yapardı. Örn: Manifaturacı, sobacı vs. Manevi varlıkları gösteren kelimelerin sonuna “–ci” eki getirmezdik. Şimdi maliyeci, hukukçu, politikacı dediklerimiz o zamanlar “maliyundan, hukukiyundan, siyasiyundan” demek adetti (Erişirgil, 1958: 8-9).
1
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merhalelerden geçmesi gerektiğini etrafında özetlenebilecek düşüncesini doğru bulmamaktaydı. Erişirgil, bu düşüncenin ancak yalnız milletler için diğer bir ifadeyle müstakil
olmayıp da buna hazırlanmak isteyen milletler için söz konusu olabileceğini, yüzyıllar
boyunca türlü milletleri bünyesinde yaşatmış bulunan Osmanlı Türkleri için geçerli olamayacağı fikrindedir.
Erişirgil, eserinin devamına dilde Türkçülük meselesine de değinmiştir. İlgili kısımda dilde Türkçülüğün ilk önce kim veya kimler tarafından başlatıldığı yönündeki soruya verilecek cevabın ortak bir noktada birleşmediğini ifade etmiş ve Yusuf Akçora’ya
göre Şinasi, Ziya Paşa, Ahmet Mithat Efendi, Ahmet Cevdet Paşa, Şeyh Cemalettin-i Efkani, Şemsettin Sami, Emrullah Efendi gibi isimlerin dil Türkçüsü olduğunu belirtmiştir.
Ancak Erişirgil, bu kişilerin Türk dili ve kültürüne önemli derecede katkıları olduğu noktasında hem fikir olmakla birlikte bunun Türkçü olmalarında değil bilgili insanlar olmalarından kaynaklandığını ifade etmiştir.
Tarihte Türkçülük meselesine de açıklık getirmek isteyen Erişirgil, bu konuyu şu
şekilde anlatmaktadır:
“Sultan Hamit devrinde İkdam Gazetesi kuruldu. Gazetenin sahibi Ahmet Cevdet
Bey, istiyordu ki gazetesi çok satılsın. Bu maksatla gazetesine şimdi olduğu gibi türlü türlü
politika ve asayiş vakalarını yazdırıp koyamazdı. Çünkü o devirde her yazının sansürden
geçmesi lazımdı. Memlekette ne spor yerleri vardı, ne müsabakaları. Onun için gazetesini
sor haberleri ile de dolduramazdı. Tek yapacağı şey şu idi: Yazıları çok okunan kimseleri
gazetesi etrafında toplamak. Bunun içindir ki Ahmet Cevdet Bey, bir taraftan Paris muhabirimizden diyerek Ali Kemal’in makalelerini yayınlıyor, diğer taraftan Emrullah
Efendi’nin dil hakkındaki yazılarını gazetesine koyuyordu. Bundan başka Necip Asım Bey’e
de L’eon Cahun’un kitabını Türkçeye çevirttiriyor ve onu yayınlıyordu. Hâlbuki o sıralarda
Ahmet Cevdet Bey’in kafasında Türkçülük diye bir şey yoktu.” (Erişirgil, 1958: 34).

Erişirgil’in dilde ve tarihte Türkçülük üzerine yaptığı bu açıklamalar gösteriyordu
ki dilin Türkçeleşmesi ile Türk tarihinin incelenmeye başlaması Türkçülük idealinin yayılmasına sebep olmamıştı. Bu noktada Erişirgil, Türkçülük idealinin ortaya çıkış sürecini
“İki Türlü Milliyetçilik” başlığı altında irdelemiştir (Erişirgil, 1958: 34).
Milliyetçilik fikrinin öncelikle Batı milletleri arasında doğduğunu belirterek ilgili
bölüme başlayan Erişirgil, bu başlık altında 19. yüzyılda cereyan eden iki tür milliyetçilikten bahseder. Bunlardan ilki uzun zaman önce milli birliklerini tamamlamış, ticaret ve
kültürleri ile pek çok farklı kavmi sömürge olarak idarelerinde bulundurma amacında
olanların milliyetçiliği; diğeri ise milli birliklerini tamamlayamamış olan halkın milliyetçilik kelimesinden anladığı mana idi. Erişirgil, bu noktada ikinci milliyetçilik tanımını da
hiçbir devletin idaresi altında bulunmayıp kendi dillerini konuşan halklarla çevrili oldukları için bu unsurları birleştirip büyük devlet olma emeli güdenler (Almanlar) ile ana dilleri başka olup farklı amaçlar besleyen kavimler (18. yüzyılın sonlarında Slavlar) şeklinde
yeni bir ayrım yaparak iki kategoriye ayırmaktadır.
Milliyetçilik kavramına bu şekilde açıklık getiren Erişirgil, “Türkler, bu iki milliyetçilikten acaba hangisini taklit etmeliydiler?” sorusunu sormuş ve yanıtı şu şekilde olmuştur:
“Mademki Türkler İngiliz ve Fransızlar gibi milli birliğini tamamlayamamıştı, mademki milliyet fikri üzerine tarih, edebiyat, hukuk alanlarında ciddi çalışanlar Almanlar,
İtalyanlar ve Slavlar’dı, elbette onlar bu son saydığım milletleri taklit etmeliydiler de onların anladığı manada milliyetçi olmalıydılar. İşte Meşrutiyet döneminde Osmanlı Türkleri
arasında yayılan milliyetçilik bu türdendi ve onun adına ‘Türkçülük’ denildi.” (Erişirgil,
1958: 34-41).

Erişirgil’e göre, milliyetçi Avrupa’nın son dönemi gibi olmak isteyen ve bu sebeple hükümetin politikasını da o yönde sürükleyen Türkçüler geç kaldıklarının farkında
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değillerdi. Zira taklit etmeye çalıştıkları milletler, adeta yeni bir ideal ve yeni bir yol ayrımına girmişlerdi.
Yukarıda belirtmiş olduğumuz üzere Erişirgil, Lozan Antlaşması ile birlikte politikada Türkçülüğün haki olduğu dönemin kapandığı görüşündeydi. Zira Erişirgil’in ifadesine göre Türkçülük ideali Türkizm’e veya Turanizm’e dayanmaktaydı ve o devirde
politikada milliyetçi ancak Türkçü olmayan Mustafa Kemal (Atatürk) bu iki kelimeyi pek
sevmezdi. Bu görüşünü “Türk Ocaklarının kapatılması ve Mustafa Kemal’in kendisine
“Rus Azerbaycanı’nı ne zaman kölelikten kurtaracaksınız?” diye soru yönelten İstanbul
Edebiyat Fakültesi Doçenti’ne ağır muamele yapması” (Erişirgil, 1958: 72-73) şeklinde
verdiği iki örnekle destekleyen Erişirgil, Atatürk’ün “milli” politikasını nutuktaki şu satırları vermek sureti ile açıklığa kavuşturuyordu:
“Muhtelif milletleri müşterek ve umumi bir ad altında toplamak ve bu tür kütleleri
aynı hukuk ve şartlar altında bulundurarak kuvvetli bir devlet kurmak parlak ve çekici bir
siyasettir ancak aldatıcıdır. Hatta bir sınır tanımayarak dünyada mevcut olan Türkleri bir
devlet halinde birleştirmek, elde edilmesi mümkün olmayan bir hedeftir. Çünkü bu, asırların ve asırlarca yaşamış olan insanların çok acı, çok kanlı hadiselerle meydana koyduğu
hakikattir. Pan-İslâmizim, Pa-Turanizm siyasetinin muvaffak olduğuna ve dünyayı saha-i
tatbik yapabildiğine dünyada tesadüf edilememektedir. Irk farkı gözetmeksizin bütün insanlığa şâmil cihangirane devlet kurma hırslarının neticeleri de tarihte mazbuttur. Müstevli
olma hevesleri bahis konusu haricindedir. İnsanları her türlü duygularını ve bağlılıklarını
unutturup onları tam kardeşlik ve eşitlik halinde birleştirerek insani bir devlet kurma nazariyesi de kendisine mahsus şartlara maliktir. Bizim açık ve tatbikini mümkün gördüğümüz
siyasi meslek, asırların dimağlarda ve karakterlerde temerküz ettirdiği hakikatler karşısında hayalperest olmak kadar büyük bir hata olamaz. Tarihin ifadesi buur. İlmin, aklın,
mantığın ifadesi böyledir.
Milletimizin kuvvetli mes’ut yaşayabilmesi için devleti milli bir siyaset takip eylemesi, bu siyasetin iç teşkilatımızla mutabık olması ve ona dayanması lazımdır. Milli siyaset
dediğim zaman kastettiğim mana şudur: Milli hududumuz içinde her şeyden önce kendi
kuvvetimize müsteniden varlığımızı sağlayarak millet ve memleketin hakiki saadet ve umranına çalışmak. Alelitlaktûl-i emeller peşinde milleti işgal ve izrar etmemek, medeni cihandan da medeni ve insani muameleyi ve karşılıklı dostluğu beklemek.” (Erişirgil, 1958:
73-74).

Erişirgil, Atatürk’ün nutkunda belirttiği “milli ideal” kavramının Meşrutiyet’te
teorisi yapılan Türkçülükten farklı olduğunu belirterek Cumhuriyet’in Misak-ı Milli sınırları dışında kalan Türklerle birleşmek fikrini ortadan kaldırdığını ifade etmiştir ve bu
sınırlar dışında kalan Türklerle ilgili yaklaşımı şu şekilde olmuştur:
“Misak-ı Milli sınırları dışında kalan Türkler iki kısımdır. Bir takımı vardır ki bulundukları yerde çoğunluk teşkil etmezler. Romanya’da, Bulgaristan’da, Adalar’da bulunan Türkler gibi. Bunlara Cumhuriyet Hükümetleri şunları diyordu: “Başınız sıkıştığı zaman Anadolu’ya göç edebilirsiniz. Bu memleket sizi de besler.” Bazı yerler vardır ki o bölgelerde Türkler kütleler halinde yaşamaktadır. Rusya, Çin ve İran Azerbaycanı’nda yaşayan Türkler gibi. Onlara şunları diyorduk, yahut diyecektik: Biz, garplı bir Türkü sizin uğrunuzda telf edemeyiz. Çalışın, memleketinizde müstakil olun. Bundan sonra sizinle konfederasyon halinde birleşiriz de daha müreffeh olmamızı daha iyi yaşamamızı sağlarız.” (Erişirgil, 1958: 75-76).

Bu söylemin Fransız ve İngilizlerin milliyetçilikten anladıkları manaya yakın olmakla birlikte emperyalizm ve sömürgeciliğe dayanan bu tür milliyetçilik anlayışının
Türk milli politikasını yansıtmadığını belirten Erişirgil, Cumhuriyet hükümetlerinin sınırlarımız dışında yaşayan Türklere yönelik bu politikasını fikir adamlarının kavrayıp
esaslarını tespit edememiş olduklarını ifade ediyordu. Bu durumu kaybedilmiş bir fırsat
olarak niteleyen Erişirgil’e göre sömürgecilik politikasının artık çıkmaz bir yol olduğunu
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dünyaya göstermek amacıyla verilen ve başarıya ulaşan İstiklâl Savaşı’nın ardından gerçek manada tek bir fikir adamımız olsaydı Birleşmiş Milletler vücuda gelmeden evvel
onun dayanacağı esasları Türkler göstermiş ve kendi milliyetçiliğimizin dayandığı esasları herkesin anlayacağı şekilde yazmış olabilecektik.
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TÜRK DÜNYASI’NDA TEKSTİL
Arş. Gör. Mehmet Zahir BİLİR
Özet: Türk Dünyası Asya’dan Türkiye üzerinden Avrupa’ya kadar uzanan geniş bir coğrafyayı kapsamaktadır. Bu coğrafya üzerinde her türlü zorluklara rağmen bir çok devlet
kurarak ayakta kalmayı başarmış Türkler günümüzde de bulundukları coğrafya üzerinde
egemenliklerini devam ettirmektedirler. Globalleşen Dünya’da ticaret yapabilme kolaylığı
artmış ve uzak yerler çok daha yakın hale gelmiştir. Artan ticaret hacimlerinden Türk devletlerin çok daha fazla pay alabilmesinde birbirleriyle yaptıkları ticari aktivitelerin artmasının payı büyüktür. Özellikle sağladığı yüksek istihdam bakımından tekstil sektörünün ticari
değerlerin artmasında yüksek öneme sahip olduğu düşünülmektedir. Bu çalışmada Türk
Dünyası’nda bulunan devletlerin Dünya tekstil ticaretindeki yerleri ve birbirleri ile olan
tekstil ticareti faaliyetlerinin güncel durumu paylaşılmıştır. Paylaşılan sonuçlar neticesinde
tekstil ticaretinde Türk devletlerinin birbirleriyle daha fazla tekstil ticareti yapabilmesi için
ne gibi çalışmalar yapmaları gerektiklerine değinilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Türk tekstil ticareti, Tekstil, Tekstil ticareti, Türk Dünyası
Textile in Turkish World
Abstract: Turkish World contains a wide geography via Turkey from Asia to Europe.
Turks who have managed to live for centuries against alot of difficulties by setting up lots
of countries have been continueing their independences. Making trades have been easy to
do in the globalized World and remote countries have been closer to the other countries.
Trades between Turkish countries have provided them to reach higher trade rates in increasing trade in the World, too. It is thought that textile sector providing high employment
has a big part in reaching higher textile rates. In this study, Turkish textile trade activities
and places of turkish textile sectors in the World textile trade have been shared. It has been
referred what turkish countries should do to make textile trades between eachother to reach
higher rates in terms of results.
Keywords: Turk textile trade, Textile, Textile trade, Turkish World

Giriş
Sovyetler Birliğinin dağılmasından sonra Orta Asya’da bağımsızlığını kazanan
Türk devletleriyle birlikte Dünya üzerinde kurulu Türk devletleri sayıları oldukça artmıştır. Orta Asya’da bağımsızlığını kazanan Türk devletleri başlangıçta yönetim sistemlerini
ve ekonomilerini stabil hale getirebilmek için çeşitli düzenlemeler ve çalışmalar yapmışlardır. Bağımsızlığını kazanan her Türk devleti öncelikle toprakları üzerinde ekonomilerine katkı sağlayacak maden ve tarımsal alanlarda ki çalışmalara hız vermiş ve ekonomilerini daha iyi bir düzeye çıkarmaya çalışmışlardır. Bunların dışında özellikle Türkiye
mütahitlerinin söz sahibi olduğu inşaat alanlarında da devletlerin birbirleriyle olan iş alışverişleri artmıştır. Günümüzde globalleşen Dünya’da ticari faaliyetlerin hızla artmasıyla
beraber Türk devletlerinin aralarındaki ticari faaliyetlerde artmaya başlamıştır. Bu ticari
faaliyetlerin arasında maden ticareti, enerji ticareti, inşaat ticareti ve tekstil ticaretlerini
sayabiliriz. Özellikle tekstil faaliyetleri açısından Türkiye hem üretim genişliği, tecrübesi
ve iş gücü bakımından Türk devletleri arasında önde gelmekte olup diğer Türk devletlerinin de kimisi üretimde kimisi ise doğal hammadde bakımından oldukça önemli yerlere
sahiptirler. Tekstil ticareti özellikle son yıllarda doğal elyaflara olan talep yönünde ilerlemektedir işte bu noktada Türk devletlerinin Dünya pazarına pamuk üretimi konusunda
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oldukça yüksek oranlarda katkı sunduğu görülmektedir. Bunun dışında üretim olarak da
işçilik ücretlerinin yeni kurulan devletlerde düşük seviyelerde olması sektörün rekabet
edebilirliğini arttırmaktadır.
Bu çalışmada Türk devletlerinin 2015 yılı ihracat ve ithalat rakamları incelenmiş,
bu rakamlar içerisinde tekstil ticareti oranları karşılaştırmalı olarak gösterilmiştir. Bunu
dışında Türk devletlerinin birbirleri ile yapmış oldukları toplam ticaret hacimleri ve tekstil ticaret hacimleri karşılaştırmalı olarak gösterilmiştir. Çalışma sonucunda mevcutta yapılan tekstil ticareti oranlarının hangi ülkeler arasında düşük kaldığı ve mevcutta yapılan
ticaretin hangi ülkeler arasında daha iyi seviyelere getirilebileceğin değinilmiştir. Ayrıca
Türkiye’nin tekstil sektöründe yıllardır kazandığı tecrübe ve üretim kapasitesinin Türk
devletleri ile olan tekstil ticaretine ne oranda yansıdığı incelenmiştir.
1.
Güncel Dünya Ticareti ve Türk Dünyasındaki Son Ticari Değerler
Günümüz koşullarında, gün geçtikçe değişen tüketici istek ve ihtiyaçlarını tatmin
etme süreci içerisinde birçok işletme, artık sadece ana ülke pazarlarıyla sınırlı kalmamakta ve diğer ülke pazarlarını da kendi pazarları olarak görmektedirler (Güngördü ve
Yılmaz, 2016:2). Bu nedenle küreselleşen dünyada ticaret önemli bir yer tutmaktadır.
Azalan gümrük vergisi uygulamaları ve ülke sınırlarının etkisini kaybetmesi uluslararası
ticareti arttırmaktadır. Dünyanın her yerinde, uluslararası ticaretin, bölgelerle sınırlı olmadığı da küreselleşmeyle daha çok ortaya çıkmıştır (Bulum, Ersöz F. ve Ersöz T.,
2013:154). Dünya ekonomik düzeni hem karışık hem de alabildiğine birbirine bağlıdır
(Mermod, 2010:343). Uluslararası ticaretle ilgili en öne çıkan ülke ABD olurken, daha
sonra ise Çin ve Almanya gelmektedir (BBC, 2013 ve FTGE, 2013). Amerika, Çin ve
Almanya gibi gelişmiş ülkelerin yüksek ticaret rakamlarına ulaşabilmelerinde ileri teknoloji bilgisine sahip olmaları, düşük işçilik maliyetleriyle üretim yaptırabilmeleri, markalaşma vb. bir çok neden yer almaktadır. Dünya üzerinde gerçekleşen 2015 yılı ihracat ve
ithalat rakamları Tablo 1’de verilmiştir.
Ülkeler
Toplam
(Dünya)
Amerika

İhracat ($)
15583231626000

Çin

1323771077000

2058112208000

Almanya
979357223000
Tablo 1. 2015 Yılı Dünya İhracat Değerleri (Worldbank, 2017)

Tablo 1’den de görüldüğü üzere 2015 yılı ihracatının yaklaşık %30’u Amerika,
Çin ve Almanya tarafından gerçekleştirilmiştir. Tablo 2’de ise 2015 yılında Türk devletleri tarafından gerçekleştirilen ihracat değerleri verilmiştir.
Ülkeler
Toplam (Dünya)

İhracat ($)
15583231626000

Türkiye

169557326000

Kazakistan

30231442000

Azerbaycan

10407810000

Özbekistan

10180583000

Kırgızistan

7058020000

Türkmenistan

5667936000

Tacikistan

3558776000
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Tablo 2. 2015 Türk Devletlerinin Gerçekleştirdiği İhracat Değerleri (Worldbank 2017)

Tablo 2’den de görüldüğü üzere Dünya ihracat değerlerinde Türk devletlerinin
gerçekleştirdiği toplam ihracat 236661893000 $ olmuştur ve bu ihracat değeri toplam
Dünya ihracının yalnızca %1,5’na karşılık gelmektedir. Türk devletlerinin Dünya ticaretindeki payının oldukça düşük oranlarda kaldığı görülmektedir. Türk devletleri içerisinde
ihracat bakımından en yüksek paya sahip ülkenin Türkiye olduğu bunu sırasıyla Kazakistan ve Azerbaycan’ın izlediği görülmektedir. İhracat oranlarında Türkiye’nin çok daha
yüksek paya sahip olmasında Avrupa pazarına olan yakınlığının, yetişmiş iş gücü oranının yüksek olmasının, ticaret yolları üzerinde olmasının, teknoloji bilgi seviyesinin ve
eğitim düzeyinin yüksek olmasının vb. bir çok nedenin olduğu düşünülmektedir.
2.
Dünya Tekstil Ticareti ve Türk Devletleri Tekstil Ticareti Durumu
Küreselleşen Dünya ekonomisinde pazar kavramı da küresel boyuta ulaşmıştır.
İşletmelerin yeni pazarlar bulmak için ihracata önem vermeleri ve uluslararası boyutta
çalışmaya başlamaları ile globalleşen Dünya' da her pazar potansiyel pazar olarak görüldüğünden ihracatın önemi git gide artmaktadır (Andaç ve Ateşoğlu, 2015:102). İhracat
bakımından tekstil ve hazır giyim sektörünün küresel piyasalardaki rekabet gücü sağladığı katma değer ve iş gücü bakımından oldukça iyi durumdadır (Erkan, 2013:94). Tekstil
üretimi Dünya üzerinde neredeyse her ülke tarafından gerçekleştirilmektedir. Bazı ülkeler
toprakları üzerinde yetiştirdikleri doğal elyaflar veya hayvansal elyaflar ile tekstil ticareti
yaparken başka ülkelerin yapay elyaf üreten tesislerden, tekstil yüzeyleri elde edilmesine
olanak sağlayan yatırımları gerçekleştirdikleri görülmektedir. Tekstil sektörü özellikle
sağladığı istihdam açısından yüksek iş gücü gerektiren bir sektör olduğundan katma değeri daha düşük üretim metotlarının daha çok doğu ülkeleri tarafından gerçekleştirildiği,
katma değeri yüksek olan ve ileri teknoloji gerektiren ürünlerin ise daha çok Batı ülkeleri
tarafından yapılmaktadır. 2015 yılında Dünya üzerinde gerçekleştirilen tekstil ihracatı değerleri Tablo 3’de verilmiştir.
Ülkeler

İhracat ($)

Toplam (Dünya)

713221484000

Amerika

109320608000

Almanya

45076922000

İngiltere

35439662000

Japonya

31370620000

Çin
28499456000
Tablo 3. 2015 Yılı Dünya Tekstil İhracatı Değerleri (Worldbank, 2017)

Tablo 3’den de görüldüğü üzere Dünya tekstil ihracatının yaklaşık %35’i Amerika, Almanya, İngiltere, Japonya ve Çin tarafından gerçekleştirilmektedir. Bu ülkelerin
özellikle markalaşma ve katma değeri yüksek teknik tekstiller konularında gösterdikleri
ilerlemeler tekstil ticaretinde yüksek pay oranlarına sahip olmalarını sağlamaktadır. Tablo
4’de ise Türk devletlerinin 2015 yılı tekstil ihracatı değerleri gösterilmiştir.
Ülkeler

İhracat ($)

Toplam (Dünya)

713221484000

Türkiye

8108734000

Kırgızistan

2627438000

Kazakistan

2253551000

Tacikistan

510811000
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Özbekistan

355580000

Azerbaycan

345928000

Türkmenistan
135681000
Tablo 4. 2015 Yılı Türk Devletleri Tekstil İhracat Değerleri (Worldbank, 2017)

Tablo 4’den görüldüğü üzere tekstil ihracatında Türk devletleri toplam payın yalnızca %2’sini alabilmektedir. Kendi aralarında tekstil ihracatında Türkiye, Kırgızistan ve
Kazakistan’ın sırasıyla en yüksek ihracat değerlerini sağladığı görülmektedir.
3.
Türk Devletlerinin Birbirleriyle Yaptıkları Tekstil Ticareti Durumları
Dünya tekstil ticaretinde Türk devletlerinin oldukça düşük paylara sahip oldukları
önceki bölümlerde verilen bilgilerde görülmektedir. Tekstil ticaret paylarının oldukça düşük kaldığı bu noktada Türk devletlerinin birbirleri ile yaptıkları tekstil ticareti çok daha
fazla önem arz etmektedir. Tablo 5’de Türk devletlerinin 2015 yılında birbirleri ile yaptıkları tekstil ihracatları verilmiştir.
Azerbaycan
Ülkeler
İhr. ($)

Kazakistan
Ülkeler
İhr. ($)

Kırgızistan
Ülkeler
İhr. ($)

Özbekistan
Ülkeler
İhr. ($)

Dünya
32842000
Dünya
108595000
Dünya
68883000
Dünya
Türkiye
7325000
Türkiye
8781000
Kazakistan
42465000 Kazakistan
Kırgızistan
460000
Kırgızistan
1392000
Türkiye
5994000
Türkiye
Kazakistan
306000
Özbekistan
666000
Özbekistan
593000
Kırgızistan
Tacikistan
52000
Tacikistan
433000
Tacikistan
89000
Azerbaycan
Türkmenistan
850
Türkmenistan
93000
Türkmenistan
940
Türkmenis.
Özbekistan
0
Azerbaycan
23000
Azerbaycan
0
Tacikistan
% Pay
25
% Pay
10
% Pay
71
% Pay
Tacikistan
Ülkeler

İhr. ($)

Dünya
Türkiye
Kazakistan
Kırgızistan
Azerbaycan
Türkmenistan
Özbekistan
% Pay

Türkiye
Ülkeler

İhr. ($)

1125908000
46804000
41223000
10903000
368000
0
0
9

Türkmenistan
Ülkeler
İhr. ($)

112305000
Dünya
26078640000
Dünya
37955000 Kazakistan
129295000
Türkiye
3973000
Kırgızistan
117872000
Kazakistan
1338000 Azerbaycan
85952000
Özbekistan
0
Türkmenistan 71912000
Azerbaycan
0
Özbekistan
40002000
Tacikistan
0
Tacikistan
26636000
Kırgızistan
39
% Pay
2
% Pay

558930000
435251000
574000
0
0
0
0
78

Tablo 5. Türk Devletlerinin 2015 Yılında Birbirleriyle Yaptıkları Tekstil İhracatları
(Worldbank, 2017; Trademap, 2017)

Tablo 5.’den de görüldüğü üzere Türk devletlerinin birbirleriyle yaptıkları tekstil
ihracatı payında %2’den %78’e kadar oranlar değişmektedir. Türk devletleriyle tekstil
ihracatı en yüksek olan iki ülkenin Türkmenistan ve Kırgızistan olduğu gözlenmektedir.
Batı ülkelerine göre gelişmekte olan veya az gelişmiş ülkelerin devlerin olduğu tekstil
ticaret ortamında birbirleriyle olan ticaretlerini arttırmaları son derece önemlidir (Mermod, 2010:343). İhracatlar da ulaşım teknolojilerinde ne kadar büyük bir gelişme yaşanırsa yaşansın, coğrafi uzaklık probleminin de olduğu düşünülmektedir. Ancak uzaklık
geçerli bir neden olmakla birlikte, sorunun tek kaynağı da değildir (Ersungur ve Ekinci,
2015:722). Yapılan ihracatlar da Türkiye’ye yapılan ihracatın neredeyse tüm Türk devletlerinde en yüksek değere sahip olması bakımından Türkiye’nin konumu anlamlıdır.
Türkiye’nin yaptığı tekstil ihracatında ise Türk devletlerinin %2’lik bir paya sahip olduğu
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ve bu oranın oldukça düşük olduğu görülmektedir. Bazı ülkelerin diğer Türk devletlerine
hiçbir tekstil ihracatı yapamadığı da anlamlıdır.
Sonuç
Dünya üzerinde gerçekleştirilen ticaretin artan rekabet koşulları ve hızlı teknolojik
ilerlemelerle gitgide daha zor bir hale geldiği globalleşen Dünya’da Türk devletlerinin
ticaretteki bu pastadan çok daha iyi paylar alabilmesinde birbirleriyle yapacakları ticari
faaliyetlerin arttırılmasının önemli olduğu, özellikle tekstil alanında Türk devletlerinin
ticari ilişkiler noktasında birbirleriyle istenilen oranları yakalayamadıkları gözlenmektedir. Türkiye’nin diğer Türk devletlerinden yaptığı ithalat oranlarında ilk sıralarda yer almasına karşın bu devletlere yaptığı ihracat rakamları istenilen düzeyde değildir. İhracat
oranları bakımından Türkmenistan ve Kırgizistan’ın yüksek oranda tekstil ihracatı yaptıkları görülmektedir. Coğrafi olarak birbirlerine yakın olan Türk devletlerinde sıfır ihracat oranlarının olduğu da oldukça anlamlıdır. Bu noktada coğrafi olarak birbirine yakın
olan ülkelerin tekstil ticareti değerlerini arttırması gerektiği bunun dışında Türkiye gibi
tekstil tecrübesi yüksek olan bir ülke ile teknoloji ve üretim bilgilerinin diğer Türk devletleri ile daha çok paylaşılması gerektiği düşünülmektedir. Bunların dışında Türk devletlerinden gelen tekstil ürünlerinin tüketici farkındalığı oluşturularak daha çok satın alınması yönünde bilgilendirici reklamların yapılmasının da ticari faaliyetlerin arttırılmasına
katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Ülkelerin birbirleri ile olan ticaretinde gümrük ve
vergi kolaylıkları sağlamasının da sektörün ticari faaliyetlerini çok daha iyi noktalara taşıyacağı öngörülmektedir.
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TÜRK DÜNYASINDA TÜRKDİLLİ XALQLARI BİRLƏŞDİRƏN BİRİNCİ
TÜRKOLOJİ QURULTAY VƏ ONUN NƏTİCƏLƏRİ
Dos. Dr. Mətanət MƏMMƏDOVA
Xülasə: Ayrasiya məkanında türkdilli xalqların 1926-cı ildə Bakıda keçirilən Birinci Türkoloji Qurultayı kimi mötəbər və örnək olan ikinci bir elmi tədbir olmamışdır. Təqdim
edəcəyimiz məqalənin məqsədini Türk xalqlarının dili, əlifbası, ədəbiyyatı, tarixi və s.mövzularda mənşəcə türk olan və olmayan alimlərin irəli sürdükləri cəsarətli fikirlər, həll etmək
istədikləri məsələlər, onlara bugünün prizmasından baxılması təşkil edir. Türkdilli xalqları
vahid müstəvidə birləşdirmək, bu inteqrasiyanı daha da gücləndirmək üçün I Türkoloji
Qurultayın materiallarını dərindən və sevgilə öyrənmək, türk xalqları folklorunu dərindən
araşdırmaq, onların latın qrafikalı əlifbaya keçidini təmin etmək, dünya arxivərində türkdilli
xalqlara aid olan, böyük elmi və tarixi əhəmiyyət kəsb edən arxiv sənədlərini üzə çıxarmaq,
yazılan tədqiqat əsərlərini tərcümə edib öyrənmək məqalənin məzmununu ehtiva edir. XXI
əsrdə Türkdilli xalqları birləşdirən dövlət qurumları, elmi yığıncaqlar, görülən tədbirlərlə
bağlı məqalədə məlumat veriləcəkdir.
Açar Sözlər: Türkologiya, qurultay, türkdilli, beynəlxalq, əlifba
Turkish Congress and its Consequences Which Combining Turkish World`s Peoples
Abstracat: Ayrasiyan congress in the Turkic-speaking countries held in Baku in 1926, as
a representative of the First Turkish Congress and has been the model of a second. The
purpose of the article, we will present the Turkic peoples, language, alphabet, literature,
history and smovzularda origin and non-Turkish scholars put forward bold ideas, they want
to solve the problems, is to consider them in the light of today. Turkic-speaking peoples to
unite single plane, to further strengthen the integration of the I Turkish Congress deeply
love and learning materials, study folklore of Turkic peoples, to ensure that their transition
to the Latin alphabet, which belongs to the Turkic-speaking people in the world arshives
great scientific and historical significance to the archives documents reveal and study the
content of the article contains translations of written research works. Turkic-speaking peoples of the twenty-first century, linking government agencies, scientific meetings, will be
informed of actions taken in the article.
Keywords: Turkology, Congress, turkish language, international, alphabet

XX əsr özünün tarixin yaddaşına hopan mühüm hadisələri ilə tarixə qovuşdu. Belə
ki, bu zaman kəsiyində yadda qalan, sonrakı əsrlərdə xatırlanmasına ehtiyac olan, türk
xalqları tarixində silinməz iz buraxan I Türkoloji qurultay həmin mühüm hadisələrdən
biridir. 1926-cı ildə Bakıda keçirilən qurultay XXI əsrin əvvəllərində də bütün dünyaya,
bütün türk aləminə geniş səs saldı. Geniş və böyük bir coğrafi məkanda yaşayan çoxsaylı
türk xalqları üçün bir sıra taleyüklü məsələlərin qoyuluşu, işlənib hazırlanması və ardıcıl
şəkildə gerçəkləşdirilməsi baxımından qurultay mötəbərliyinə, vüsətinə görə müstəsna
əhəmiyyət daşıyır. Keçmiş Sovetlər Birliyi məkanında yaşayan türk xalqlarının tarixi,
ədəbiyyatı, dili, əlifbası, etnoqrafiyası, tədris məsələləri və mədəniyyəti ilə bağlı yaxın
gələcək üçün düşünülmüş bir sıra mühüm və əhəmiyyətli qərarlar qəbul edən, latın
qrafikalı əlifbaya keçidin elmi-metodik prinsiplərini ətraflı şəkildə işlənib
hazırlanmasında misilsiz xidmətləri olan, gələcəyə örnək olan qurultay türk xalqlarının
mədəni inteqrasiyasında xüsusi və mühüm bir mərhələnin əsasını qoydu.Ümummilli lider
Heydər Əliyevin 1 avqust 2001-ci il tarixli xüsusi Fərmanı ilə Azərbaycanda latın əlifbasına tam keçid təmin edildi.("Azərbaycan əlifbası və Azərbaycan dili günününn təsis
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edilməsi haqqında" Azərbaycan Respublikası Prazidentinin fərmanı (9 avqust 2001-ci il).
Türk xalqlrının gələcəyinə baxış bucağını əks etdirən qurultay yeddi mühüm taleyüklü
məsələnin həllini irəli sürməklə, orada iştirak edən avropalı alimlərin, türkoloqların,
avropa ziyalılarının, düşünən beyninin məqsədini, məramını özündə əks etdirməklə, türk
xalqları haqqında Avropada olan fikirlərini dərk etməyə, sovet ideologiyası adlanan
ideologiyaya əsaslanmaqla, SSRİ adlı məkanda türk xalqlarına olan münasibətə aydınlıq
gətirməyə imkan verir. Türk xalqlarına geniş meydan verən, hətta onlara qurultay
keçirmək məsələsinə qədər müstəqillik təklif edən Sovet hakimiyyəti onun belə
çiçəklənəcəyini, intişar tapacağını, türklərin birləşərək öz tale yüklü məsələlərini bir
yerdə həll etməyə cəhd etmək iqtidarında olacaqlarını bilmir, xəyalına belə gətirmirdi.
Avrasiya regionunda türkdilli xalqları bir-birinə qarşı qoymaq, türk xalqlarını , onların
dilini, mədəniyyətini parçalamaq, tarixlərini təhrif etmək, Latın qrafikasına keçidlə
Azərbaycanı Türkiyəyə qarşı təhrikə sövq etmək siyasəti güdən Rusiya çox ciddi
yanıldığını sonra dərk etdi və bir daha yeni bir türkoloji qurultayın keçirilməsinə məxfi
şəkildə icazə vermədi. Türk xalqları müstəqillik əldə edənə qədər bu problem uzun illər
çözülməmiş qaldı. Sovet Rusiyası türkün gücündən, zənn edə bilməyəcəyi birləşmə
manevrindən, qiymətləndirə bilmədiyi ziyalı zəkasından qorxdu və bu birləşmə Sovetlər
Birliyi dağılana, türkdilli xalqlar müstəqillik əldə edənə qədər mümkün olmadı.I
Türkoloji Qurultayın qərarına görə II Türkoloji Qurultayın 1927-ci ildə Səmərqənd
şəhərində keçirilməsi nəzərdə tutulsa da, bu qərar məlum səbəblər üzündən baş tutmadı.
Lakin qurultayda qaldırılan bir çox xüsusi məsələlərin və onlarla bağlı problemlərin bu
gün də öz aktuallığını itirməməsi və XXI əsrin əvvəllərində geniş türk arenasında
gündəmə gəlməsi, onlarla bağlı türk dünyasında elmi seminar, konfrans, simpozyum və
qurultayların keçirilməsi böyük əhəmiyyət kəsb edir.I Türkoloji Qurultaydan keçən
müddət ərzində türk dünyasında və dünya elmində türkologiyaya dair araşdırmalar
sahəsində yeni konsepsiyalar formalaşmışdır. Azərbaycanin dünya miqyasında aparılan
türkoloji araşdırmaların nüfuzlu mərkəzlərindən biri kimi tanınması və türk xalqlarının
mədəni-mənəvi birliyinin nəzəri-elmi bünövrəsinin yaradılması bu sahədə qazanılan
nailiyyətlər sırasındadır. Eyni zamanda Qurultayın təşkili işinə töhfələr vermiş və az
müddət sonra günahsız repressiya qurbanları olmuş görkəmli türkoloq alimlərin
xatirəsinə ehtiramın ifadəsi də belə mötəbər elmi yığıncaqların keçirilməsini labüd
etmişdir.I Bakı Türkoloji Qurultayı XXəsrin birinci qərinəsində Türkologiya elminin,
türk xalqları tarixinin, etnoqrafiyasının, dilinin, ədəbiyyatının, mentalitetinin,
soykökünün, tədris məsələlərinin və s.yeni aspektdə öyrənilməsinin, bir-birinə
inteqrasiyasının əsasını qoydu. Avropanın, konkret olaraq, Fransa, Almaniya, İngiltərənin
və Sovetlər Birliyinin türk xalqlarına qarşı strategiyasını müəyyənləşdirdi, türk ədəbi dili,
əlifba və termin məsələləri, tarix və ədəbiyyat istiqamətlərində önəmli və ibrət dolu bir
başlanğıc kimi tarixləşdi. Mürəkkəb zaman kontekstində I Türkoloji qurultayın keçirilmə
səbəbləri, məqsədi və amalı aydın görünür. Dinindən, dilindən asılı olmayaraq, bir
məqsəd üçün bir araya gələn alimlər marksizm-leninizm ideologiyasının hakim olduğu
siyasi arenada öz işini şərəflə davam etdirdi, onların iştirakçısı olduğu qurultay siyasi,
strateji məqsəd daşımaqla yanaşı, elmi-türkoloji baxımdan da elm aləmində böyük rol
oynadı. Bunu onların Birinci Türkoloji Qurultayda səsləndirdikləri məruzələrdən də
görmək olur. (Xəlilov B., 1999).
V.V.Bartoldun “Türk xalqlarının tarixinin müasir vəziyyəti və öyrənilməsinin
yaxın vəzifələri”, F.Köprülüzadənin “Türk xalqlarının ədəbi dillərinin inkişafı”,
A.N.Samoyloviçin “Türk dillərinin öyrənilməsinin müasir vəziyyəti və yaxın vəzifələri”,
B.Çobanzadənin “Türk ləhcələrinin yaxın qohumluğu haqqında”, H.Zeynallının “Türk
dillərində elmi terminologiya sistemi haqqında”, S.Y.Malovun “Qədim türk dillərinin
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öyrənilməsinin müasir vəziyyəti və perspektivləri”, Fərhad Ağazadənin “Türk dillərində
düzgün yazı”, N.F.Yakovlevin “Türk millətlərinin sosial və mədəni şəraitləri ilə bağlı
əlifba sisteminin qurulması problemləri”, C.Məmmədzadənin “Türk xalqlarının əlifba
sistemləri haqqında”, Kemanovun “Türk dillərinin tədrisi metodikasının əsasları”,
N.N.Poppenin “Türk dillərinin altay dillərinin qarşılıqlı qohumluğu məsələsinin tarixi və
müasir vəziyyəti”, H.Şərəfin “Ərəb və latın sistemli şriftlər və onların türk-tatar xalqları
üçün tətbiqi məsələləri”, T.Menzelin “Balkan türkləri ədəbiyyatının öyrənilməsinin
yekunları və perspektivləri” adlı məruzələri bu gün də öz elmi əhəniyyətini və aktuallığını
itiməmişdir. ( В борьбе за новый тюркский алфавит (с1. статей; под обшей
редакцией М.Павловича), Москва, 1926 ).
Azərbaycan və türkdilli dövlətlərin əksəriyyəti Sovet məkanında qərarlaşan, Sovet
ideologiyasını təbliğ etməyə məcbur olan dövlətlər idi. Belə bir mürəkkəb situasiyada
Bakıda I Türkoloji Qurultayın keçirilməsi o dövr üçün irəliyə doğru qəti bir addım
olmaqla yanaşı, ideyaca, amalca vahid məqsədə doğru birləşməyi təbliğ etmək nümunəsi
idi. Dünyada geniş əks-səda doğuran Bakı Türkoloji Qurultayı bir daha sübut etdi ki,
müstəqil türk dövlətləri Türkiyənin yanında dayanaraq, onunla həmrəy olduqlarını
nümayiş etdirdilər. Çünki xaricdən imperiya qüvvələri, daxildən gerilik, xurafat, fanatizm
müstəqil Türkiyəni parçalamaq, dağıtmaq, onu öz planlarına müvafiq idarə etmək istəyən
düşmənlər idi.Moskvanın siyasəti ərəb əlifbasından latına keçidlə Azərbaycanı Türkiyəyə
qarşı qoymaq, türkdilli xalqların əlifbasını dəyişməklə onların dilinə, mədəniyyətinə,
tarixinə zərərli təsir gösrərmək məqsədi daşıyırdı. Lakin Atatürkün üzaqgörən siyasəti,
onun o dövrün görkəmli alimləri olan Əli bəy Hüseynzadə, Fuad Köprülü, Menzel,
Radebold,Messaroş və digərləri ilə məsləhətləşmələri, görüşmələri, apardığı fikir
mübadiləsi onun əlifba sahəsində qəti qərar verməsinə səbəb olmuş, mədəniyyətin,
inqilabi konsepsiyanın, xalqın gələcəyinin önəmli prinsipi olan əlifba dəyişikliyi etməyi
bacarmışdı.Dünya demokratik dəyərləri ilə yanaşı milli dəyərlərə və milli mədəniyyətə
önəm verən Mustafa Kamal Atatürkün rəhbərliyi ilə yaradılmış Türkiyə Cümhuriyyəti
türk xalqının yaşadığı və yeni həyat quran milli təməlli demokratik dövlət oldu. Bununla
daTürk dünyası, vahid türk dili, mədəniyyəti və vahid türk ədəbiyyatı məsələləri
xəyallardan, arzulardan gerçəkliyə çevrilməyə başladı.(K.V.Nərimanoğlu, 2006).
Bakıda keçirilən I Türkoloji Qurultayın, onun qəbul etdiyi qərarların da bu
məsələdə önəmli əhəmiyyəti olmuşdur. Sovet höküməti başa düşdü ki, belə bir böyük
qüvvəni özündə ehtiva edən, türk və türk olmayan geniş zəkalı mütəxəssis və alimləri bir
araya gətirən qurultayın keçirilməsinə şərait yaratmaqda yanılıb. Elə ona görə də, SSRİ
dağılana qədər türkdilli xalqları vahid bir müstəvidə birləşdirən heç bir qurultay
keçirilmədi. Hətta I qurultayda iştirak edən alimlər, türkoloqlar, elm adamları mənəvi və
cismani təqibə məruz qalaraq, Sovet ideologiyasının "ziyalı soyqırımı"nın qurbanı
oldular.
Bir sıra аvropa alimlərinin baxışlarında Birinci Türkiloji Qurultay iştirakçıları
tarixin ibrət dərslərini anlaya bildi, türkdilli xalqların birləşəndə böyük qüvvəyə çevrilə
biləcəyinin əyani şahidi oldu. Bakı Qurultayının Orxon-Yenisey qədim türk kitabələrinin
bilicisi V.V.Radlovun, "Üsuli-cədid" ideyası ilə türk dünyasını məktəbdə, təhsildə,
fikirdə, elmdə birləşdirməyə can atan İsmayıl bəy Qaspiralının şərəfinə keçirilməsi isə
mütərəqqi bir hadisə idi. Birinci Türkoloji Qurultayda dinlənilən məruzələr elmi cəhətdən
yüksək nəzəri səviyyəsi və aktuallığı ilə səciyyələnirdi. Məruzələrdə kəskin millətçi,
şovinist baxışlara yol verilməsə də, ortaq köklərə malik olan, elmi-mədəni inteqrasiya
baxımından qohum xalqların vahid amalı, dərin milli-mənəvi dəyərləri əks etdirilmişdir.
Bu isə türk dünyasının, son nəticədə dünya elm və mədəniyyətinin daha da
zənginləşməsinə, inkişafına xidmət edirdi. Buna baxmayaraq, hakim sovet
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ideologiyasının prinsiplərinə uyğun gəlmədiyi üçün həmin türkoloji qurultay Sovetlər
İttifaqının ictimai-siyasi mühitində böyük vahimə və şübhə ilə qarşılanmış, ağır
repressiyalara səbəb olmuşdur. Əslində, yeni böyük sivilizasiyanın yaranmasına təkan
verəcək bu prosesə hakim ideologiya pantürkizm, panislamizm baxımından yanaşaraq,
sağlam düşüncəni arxa plana keçirmişdir. Bunun nəticəsidir ki, Birinci Türkoloji
Qurultayın, demək olar, Sovetlər İttifaqından olan bütün əsas iştirakçıları ciddi təqiblərlə
üzləşmiş, həbs cəzasına məhkum olunmuş, sürgünə göndərilmiş, ölüm hökmünün qurbanı
olmuşlar.
Birinci Türkoloji Qurultayın təsiri ilə Bakıdan sonra bir sıra şəhərlərdə müvafiq
iclaslar keçirilmişdir ki, onlardan 1927-ci ildə Krımda, 1928-ci ildə Səmərqənddə, 1930cu ildə Almatıda imla konfranslarını, 1932-ci ildən başlayaraq keçirilən türk Dili
konqreslərini, 1976-cı ildə Almatıda, 1980-ci ildə Daşkənddə, 1988-ci ildə Aşqabadda
keçirilən sovet türkoloji konqreslərini göstərmək olar. Bunlar o dördə türk dünyasında
türkoloji məsələləri özündə ehtiva edən mühüm elmi tədbirlər kimi təqdirəlayiq idi.
SSRİ dağılandan sonra Avrasiya məkanında ən mühüm hadisə 1996-cı ildə
sentyab ayının 23-dən 27-nə qədər Ankarada keçirilən III Beynəlxalq Türk Dili Qurultayı
idi ki, burada I Türkoloji Qurultaya xüsusi bir iclas həsr olunmuşdu. Qurultayda Birinci
Türkoloji Qurultayın bütün materiallarının, eləcə də onun dünyada yaratdığı əks-sədanı
özündə əks etdirən ən mühüm materialların çap olunması qərara alınmışdı. Bu il həm də
1926-cı ildə fevralın 26-dan martın 6-na qədər Bakıda keçirilmiş I Türkoloji Qurultayın
70 illik yubileyi idi ki, o da Ankarada gerçəkləşdi (1926 Bakı Türkoloji Konqresinin 70
yıl dönümü toplantısı (29-30 kasım 1996), Ankara, 1999).Təşkilatçısı Türk Dil Kurumu
olan bu tədbirin məqalələr toplusunda həmin konfransda çıxış edən S.Kazımoğlunun,
C.Həsənlinin, F.Dəmirəlin, K.B.Nərimanoğlunun, M.Tokarinin, N.Nəsibzadənin,
T.İsmayıloğlunun, Ş.Əhmədovun və başqalarının məqalələri toplanmışdır.
1991-ci ildə öz dövlət müstəqilliyini bərpa edən Azərbaycan Respublikasında I
Bakı Türkoloji Qurultaya dövlət səviyyəsində hüquqi qiymət verildi və 2005-ci ilin
noyabr ayının 5-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev həmin tarixi
hadisənin 80 illik yubileyinin , 18 fevral 2016-cı il tarixində isə 90 illik yubileyinin dövlət
səviyyəsində keçirilməsini təmin etmək məqsədilə sərəncamlar imzaladı.XXI əsrin ilk
onillikləri çərçivəsində Birinci Türkoloji Qurultayın anılması və yubileylərinin
keçirilməsi ürəkaçandır. Bu nöqteyi-nəzərdən 90 illik yubiley tədbirlərinin Türkiyədə,
Macarıstanda, Qazaxıstanda, Tatarıstanda keçirilməsi elmi-mədəni inteqrasiya
proseslərinin daha da inkişaf etdirilməsi nəzər-diqqəti cəlb edir və bu tədbirlərdə
ölkəmizin xüsusi rola malik olduğu bizdə xüsusi fərəh hissi oyadır. Müstəqillik illərində
Azərbaycan Respublikasının türkdilli dövlətlərlə, türk xalqları ilə geniş və hərtərəfli
əlaqələr qurması və inteqrasiya proseslərində yaxından və fəal iştirak etməsi türk
dünyasında birlik və əməkdaşlığı inkişaf etdirib möhkəmləndirir. Türk xalqları
müstəvisində keçilmiş yolun, elmi ənənələrin araşdırılıb öyrənilməsi, müasir vəzifələrin
müəyyən edilməsi türk dünyasında, ümumən beynəlxalq aləmdə ictimai və humanitar
elmlərin, o cümlədən türkoloji elmlər sisteminin inkişafına yeni töhfələr verir. Bu böyük
elmi-mədəni hadisənin tarixi dərsləri mədəniyyətlərin dialoquna, qarşılıqlı
münasibətlərin və əməkdaşlığın daha da genişlənməsinə böyük imkanlar yaradır.
2016-cı il 13 noyabr tarixində Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasında Birinci
Türkoloji Qurultayın 90 illiyinə həsr olunan "Birinci Türkoloji Qurultayın görünən və
görünməyən tərəfləri" mövzusunda elmi sessiya keçirilmiş, akademik İsa Həbibbəyli
Bakıda keçirilmiş Birinci Türkoloji Qurultayın tarixi əhəmiyyətindən və fəaliyyətindən
danışmış, Folklor İnstitutunun direktoru Muxtar Kazımoğlu isə həmin Qurultayın XX
yüzillikdə türk xalqları tarixində mühüm hadisə olduğunu yüksək qiymətləndirmişdir.
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Tədbirdə "Birinci Türkoloji Qurultayın bəzi aspektləri", "Birinci Türkoloji Qurultayın
iştirakçısı Cəfər Cabbarlı", "Birinci Türkoloji Qurultayda folklor məsələləri", "Birinci
Türkoloji Qurultayda azsaylı xalqların əlifba və termin problemləri", "Birinci Türkoloji
Qurultayın altaylı iştirakçısı Nikolay Katanov və Sibir Türk Respublikası problemi" və
digər mövzulardakı məruzələr böyük maraq doğurmişdur.
2016-cı il noyabr ayının 14-də AMEA-nın Rəyasət heyətində Azərbaycan Milli
Elmlər Akademiyasının, Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin, Azərbaycan
Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin birgə təşkilatçılığı ilə Birinci Türkoloji
Qurultayın 90 illik yubileyinə həsr olunmuş "Türkoloji elmi-mədəni hərəkatda ortaq
dəyərlər və yeni çağırışlar" mövzusunda beynəlxalq konfrans keçirilmişdir. Konfransı
giriş sözü ilə açan AMEA-nın prazidenti akademik Akif Əlizadə Birinci Türkoloji
Qurultayı Azərbaycan xalqının mədəni inteqrasiyasında yeni bir mərhələnin təməlini
qoyan ən əlamətdar hadisələrdən biri ki qiymətləndirmişdir. Bu möhtəşəm toplantıda
keçmiş Sovet İttifaqının müxtəlif bölgələrində, ucsuz-bucaqsız və geniş bir coğrafi
məkanda yaşayan çoxsaylı türk xalqlarının mədəni həyatı üçün bir sıra qlobal məsələlər
müzakirə olunmuş, yaxın gələcəyə yönələn mühüm qərarlar qəbul edilmişdir. Ən
başlıcası, keçmiş Sovet İttifaqı məkanında yaşayan bütün türk xalqları üçün latın qrafikalı
əlifbaya keçidin elmi-metodoloji prinsipləri işlənib hazırlanmışdır. Birinci Türkoloji
Qurultayın ideyalarının sonrakı dövrlərdə milli-mənəvi dəyərlərin və elmi-mədəni
inteqrasiyanın formalaşmasında, türkdilli ölkələr arasında tarixi-mədəni əlaqələrin
qorunub saxlanmasında və inkişafında müstəsna rol oynadığı xüsusilə qeyd edilmişdir.
Milli Məclisin elm və təhsil komitəsinin sədri İsa Həbibbəyli "Birinci Türkoloji Qurultay:
dərsləri və çağırışları" mövzusunda məruzə ilə çıxış edərək bildirib ki, 1926-cı ildə
Bakıda keçirilmiş Qurultay türk xalqlarının elmi-mədəni birliyinə, ortaq milli-mənəvi
dəyərlərinin inkişaf etdirilməsinə, inteqrasiya proseslərinin dərinləşdirilməsinə geniş
üfüqlər açan ictimai hadisədir. Bu mötəbər tədbirdə, həmçinin, Azərbaycan Yazıçılar
Birliyinin sədri, Xalq yazıçısı Anar, Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunun direktoru Möhsün
Nağısoylu çıxış etmişlər.Beynəlxalq Bakı Konfransında 250-dən artıq məruzəçinin, o
cümlədən, türk dünyasının müxtəlif diyarlarından gəlmiş 60 nəfər türkoloq alimin iştirakı
bu toplantının yüksək səviyyəsini, mötəbərliyini açıq-aşkar sübut edir. Tədbirdə Türk Dil
Qurumunun rəhbəri Mustafa Kaçalin, Beynəlxalq Türk Akademiyasının prezidenti
Darxan Kıdırəli və digər nüfuzlu elm adamlarının iştirakı və məruzələrlə çıxış etmələri
beynəlxalq konfransa xüsusi bir rəng qatmışdır.Konfrans Nizami adına Ədəbiyyat
İnstitutunda və Mərkəzi Elmi Kitabxanada "Ortaq türk tarixi" və "Ortaq türk ədəbiyyatı"
dərsliklərinin, o cümlədən, "Ortaq türk qrammatikası və terminologiyası"nın
hazırlanması və digər məsələlərin müzakirəsi ilə davam etdirildi. Konfransda Türkdilli
Ölkələrin Əməkdaşlıq Şurasına daxil olan Elmlər Akademiyalarının və Beynəlxalq Türk
Akademiyasının Kitabxanaları Assosiasiyasının yaradılması ilə bağlı layihəni də
müzakirə etdi. Fəxri qonaqların bir çoxu fəxri doktor adına layiq görüldü. Ortaq türk
dəyərlərinin təbliğində xidmətlərinə görə Əhməd Bican Ərcilasun, Osman Fikri Sərtqaya,
Fikrət Türkmən Beynəlxalq Türk Akademiyasının medalı ilə təltif olundular. Bölmə
iclaslarında "Birinci Türkoloji Qurultay: çağırışları və onların günümüzdəki aktuallığı",
"Əli bəy Hüseynzadə: Qurultaydakı məruzəsi və müasir Qərbdə ikili standartlar",
"Naxçıvanda Birinci Türkoloji Qurultaya hazırlıq", "Birinci Türkoloji Qurultayın qarşıya
qoyduğu vəzifələr və AMEA-nın akademik Z.M.Bünyadov adına Şərqşünaslıq
İnstitutunda türkologiyanın inkişafı", "Birinci Türkoloji Qurultayın Qazaxıstan
təmsilçiləri", "Birinci Türkoloji Qurultayda qoyulan məsələlərə akademik Tofiq
Hacıyevin münasibəti", "Birinci Türkoloji Qurultayda ədəbiyyat məsələləri", "Türk
xalqlarının müqayisəli lüğətinin hazırlanması - Azərbaycan-Türkiyə türkcəsi örnəyində",
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"Birinci Türkoloji Qurultaydakı dil məsələlərinin C.Məmmədquluzadə yaradıcılığında
əksi", "Birinci Türkoloji Qurultay və Azərbaycanda latın qrafikalı əlifbaya keçid
təcrübəsi", "Birinci Türkoloji Qurultay və müqayisəli-türkoloji dilçilik məsələləri",
"Məhəmməd ağa Şahtaxtlının əlifba layihələri", "Türk dillərində ortaq terminologiya və
ortaq ünsiyyət problemi" və digər mövzularda məruzələr dinlənildi.
Türkoloji Qurultayın 90 illik yubileyi münasibətilə 2016-cı ilin dekabr ayında
Ankaranın Hacettepe Universitetində Bakı Birinci Türkoloji Qurultayın 90 illiyi
münasibətilə “Türkologiyanın bu günü və gələcəyi” mövzusunda keçirilən beynəlxalq
konfransda Azərbaycandan da elmi nümayəndə heyəti maraqlı məruzələrlə çıxış edib.
Türkiyə ilə yanaşı Qazaxıstan, Macarıstan və Tatarıstanda da bu münasibətlə elmi konfranslar keçirilib.
Nəticə olaraq deyə bilərik ki, bütün türkdilli ölkələrdə ümumi türk tarixinin,
mədəniyyətinin tədrisi həyata keçirilməli, bunun üçün ən əvvəl, türk xalqlarının tarixi
yazılmalıdır. Bu fəaliyyət tanınmış tarixçilərin birgə fəaliyyəti ilə, koordinasiya şurasının
nəzarəti ilə həyata keçirilməlidir. Çox təəssüf ki, türk xalqlarının tarixini öyrənən tarixçilərin koordinasiyası yoxdur. İkincisi, I Türkoloji Qurultayda qəbul olunmuş qətnamədə qeyd olunduğu kimi, türk xalqlarının tarixinə dair ən vacib mənbələrin çapına
ardıcıl sürətdə başlanılmalıdır. Üçüncusu, çap olunmamış arxiv materiallarının türk
xalqlarının dilinə tərcümə edilərək çap olunması olduqca vacib və həllini gözləyən
məsələlərdəndir. Dördüncüsü, Türk xalqları ilə əlaqəli olan şifahi xalq ədəbiyyatı nümunələri, folklor, müxtəlif salnamələr toplanmalı və çap olunmalıdır. Beşincisi, Dünya
arxivlərində, dünya elm aləmində türk xalqlarının tarixinə, dilinə, etnoqrafiyasına,
ədəbiyyatına, tarixi şəxsiyyətlərinə və digər mövzulara dair yazılmış samballı elmi
tədqiqat əsərləri türk dillərinə tərcümə olunmalı və öyrənilməlidir. Altıncı,
3 oktyabr 2009-cu ildə Naxçıvan sammitində qeyd edildiyi kimi, Türkdilli Dövlətlərin
Əməkdaşlıq Şurası yaradılmalı və onun səmərəli fəaliyyəti yeni tarixi epoxada
təqdirəlayiq olmalıdır. Bu qurum Birinci Türkoloji Qurultayın ideyalarının davamı kimi
türk xalqları coğrafiyasında elmi-mədəni inteqrasiyanın inkişaf etdirilməsində mühüm
hadisəyə çevrilməlidir. Yeddinci, Beynəlxalq Türk Akademiyasının layihəsi kimi
türkdilli ölkələrin ortaq ümumtəhsil məktəblərində tədris olunmaq üçün qəbul edilmiş
“Ortaq türk tarixi” dərsliyinin nəşr edilməsi və istifadəsinə start verilməsi, “Ortaq türk
ədəbiyyatı” və “Ortaq türk coğrafiyası” dərsliklərinin hazırlanmasına başlanılması da
XXI əsrdə müasir türkologiyanın mühüm nailiyyətlərindən sayılmağa layiq olmalıdır.
Səkkizinci, 29 iyun 2015-ci ildən türk dünyasının Elmlər Akademiyaları Assosiasiyasının
fəaliyyət göstərməsi ilə elm sahəsində ortaq tədqiqatların, birgə ekspedisiyaların,
müştərək konfransların təşkili və həyata keçirilməsi prosesləri ardıcıl və fasiləsiz xarakter
almalıdır. Doqquzuncu, türk xalqları üçün ortaq latın əlifbasının müəyyən edilib qəbul
olunması və vahid terminologiyanın formalaşdırılması türkdilli xalqların alimləri və
ziyalıları qarşıda duran əsas vəzifələrdən biri olmalıdır. Nəhayət, onuncu, Türk
xalqlarının elmi mühitini əhatə edən xüsusi bir impakt faktorlu elmi jurnalın təsis edilməsi
də müasir mərhələdə türkologiyanın inkişafında, elmi fikirlərin müzakirəsində və
paylaşmasında mühüm faktor ola bilər. Ümumiyyətlə,dünya elminin və təhsilinin
inteqrasiyasında özünəməxsus yeri və payı olan tükdilli xalqları vahid müstəvidə
birləşdirmək, bu inteqrasiyanı daha da gücləndirmək üçün Birinci Türkoloji Qurultayın
materiallarını dərindən və sevgilə öyrənmək, türk xalqları folklorunu dərindən araşdırmaq
və müqayisəli təhlil etmək, onların latın qrafikalı əlifbaya tam olaraq keçidini təmin
etmək, dünya arxivərində türkdilli xalqlara aid olan, böyük elmi və tarixi əhəmiyyət kəsb
edən arxiv sənədlərini üzə çıxarmaq, yazılan tədqiqat əsərlərini tərcümə edib öyrənmək
və daha çox praktik olaraq gerçək həyatda tətbiq etmək lazımdır. Təhsil və tədrislə bağlı
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Avropa proqramlarına, Boloniya və Kurikulum standartlarına, Distant təhsilə,
informasiya-kommunikasiya texnologiyalarına istinad edən gənc türk övladları I
Türkoloji Qurultayı örnək göturərək, daha çox beynəlxalq səviyyəli elmi konfrans,
simpozyum və konqrelərə qatılmalı, türksoy kökünə mənsub həlli vacib olan problemləri
daha yüksək səviyyədə samballı məruzələri ilə gənc nəslə bir çağırış kimi "dünya
tribunalarından" təbliğ etməyi bacarmalıdırlar.
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BİR MEZHEPTEN ÖTESİ: BABİLİK, BAHAİLİK, KADIYANİLİK VE
FETULLAHÇILIK HAREKETLERİNİN GELİŞİMİ
Mihrullah TEVEKKÜL
Mine KORKUT
Özet: Hz. Peygamberden sonra İslam’ı yıkmak ve bölmek amaçlı Bâtınîlik adında bir takım ayrılıkçı hareketler ortaya çıkmıştır. Bölücülerin temsil ettiği zihniyet, İran’da Babilik ve Bahaîlik, Hindistan’da Kadıyanîlik, Sudan’da ortaya çıkan Mehdi hareketi gibi örneklerden anlaşılacağı üzere farklı bölgelerde farklı kılık ve kalıplar altında ortaya çıkarak, batıni görüşleriyle, dinin esaslarını bozmaya, bulandırmaya ve hatta yok etmeye gayret göstermiştir. Günümüzde, bu tür bölücü hareketlerin güncel yansıması ve benzeri olarak, Türkiye ve hatta Dünyanın gündeminde konu olan Fetullahçılık hareketi ve yöneticisi Fetullah Gülen ele alınabilir. Çalışmada, Babilik be Bahaîlikteki Bab ve Bahaullah, Kadıyanîlik hareketindeki Mirza Ahmet Gulam gibi aynı döneme ait ve aynı yöntemler ile
farklı coğrafyalarda etki gösteren, ancak bütün bir İslami bölük-Pörçük etmeye çalışan bölücü hareketleri incelenecektir. Bundan yola çıkarak bölücü hareketlerim güncel örneği
olan Fetullahcılık ve bölücü çalışmalar üzerinde durmak ise esas amacımızdır.
Anahtar Kelimeler: Babilik, Bahaîlik, Kadyanilik, Fetullahçılık
Beyond the Religious Order: Development of Babylik, Bahaîlik, Kadiyanilik and
Fetullahism Movements
Abstract: After the Prophet Muhammad, a number of separatist movements, called Bâtınîlik, emerged to destroy and divide the Islam. The narratives stated by the divisors
emerges under different patterns in different regions, such as Babilik and Bahaîlik in Iran,
Kadiyanism in India, and Mahdi movement in Sudan. The enemies used the distorted ideas to undermine, blur, or even destroy the principles of religion. Nowadays, Fetullahism
movement and Fetullah Gülen can be considered the current reflection of such divisive
movements which subject of the debates in Turkey and even the in the World. The study
will examine the divisive movements which has affects in different geographies by using
same methods and happened in same time, such as Babilik be Bahaîlikteki Bab and Bahaullah and Mirza Ahmet Gulam in Kadyanilik movement. It is our main aim to argue
about current examples of divisive movements, Fetullahism and its working mechanism.
Keywords: Babilik, Bahaîlik, Kadyanilik, Fetullahism

Giriş
İmparatorlukların dağılmaya başladığı 19. ve 20. yy. Müslümanlar açısından siyasî, askerî, ekonomik ve toplumsal alanda büyük bir buhran ve çöküşün yaşandığı
asırlar olmuştur. Müslümanlar, bu bölgenin İngilizler tarafından 18. yüzyılın ikinci
yarısından itibaren işgal planları dolayısıyla büyük bir ümitsizliğe düştüler. Daha önce
kendilerini ve vatanlarını dış düşmanlara karşı savunan hilafet makamının, yetersiz ve
güçsüz oluşu bu ümitsizliği ve karamsarlığı daha da artırmıştır. Söz konumuz Babilik
onun devamı olan Bahaîlik ve Kadıyanîlik hareketleri işte bu kargaşa dolu sosyo-politik
ortamda, İran ve Hindistan gibi farklı bölgelerde ortaya çıkmıştır. Bu hareketler, ayrılıkçı fikirleri ile dünya üzerinde geniş kapsamlı etki göstermiş ve bu etkisinin büyümeye
meyilli olmasından dolayı bu tür bölücü hareketlerim önemli örneği sayılmaktadır.
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İslam bilimcilerine göre: “Babilik ve onun devamı olarak ortaya çıkan Bahaîlik
inancı görüşleri itibari ile İslam kültürüne dayanmakla beraber İslam dairesinden çıkmış
bulunan bir hareket, bir mezheptir” (TDV İslam Ansiklopedisi, 4, 1991: 464). Ancak,
Hakikaten, Bahaîlik İslam dairesinden çıkmış ve baya ileri giderek, kendi kutsal bildiği
şahısların yazdığı kutsal kitaplarıyla ayrı bir din sıfatını almıştır. Dolaysıyla, güncel
ifadelerde kullanıldığı gibi Bahailiği mezhep olarak tanımlamak yanlış olur. Bahailer
de kendini özel Bahaîlik dini mensupları olarak bilirler. Kadıyanîlik hareketine gelince,
mezhep ya da ayrılıkçı grup kavramı yerine hareket kavramını kullanmanın daha uygun
olduğu düşünülmektedir. Bununla birlikte Ahmedîler kendilerinin mezhep olarak değil
hareket olarak tanımlanmasını isterler (Fığlalı, 2001: 137).
1.
Babilik, Bahaîlik ve Kadıyaniliğin Ortaya Çıktığı Tarihi Zemin
Siyasi olarak, 19.yy’da batı güçlerini etkisiyle ciddi bir sıkıntı ve huzursuzluk
içinde bulunan İran ve Hindistan’da İngiltere ve Rusya gibi devletlerin emelleri ile her
yönden kargaşa ve karışıklık yaşanıyordu. Ekonomik, askerî ve siyasî sıkıntılar sonucu,
kötü ve çaresiz durumdaki Müslüman toplumu kendini kurtaracak bir karizma bekleyişi
ve arayışında olmuştur.
İran’da, Irkçılık, bölücülük, ayrımcılığın yükseldiği, yetkisiz durumda kalan dini
gurupların toluma hâkim olduğu bu dönemde, renk, ırk, din, millet gibi tüm farklılıkları
yoka sayarak bütün insanların bir olduğu iddiasıyla ortaya çıkan Bahaîlik ciddi bir dikkati üzerinde toplamış, yeni bir kurtarıcı kapı olarak etki göstermiştir. Dini, fikri ortam
olarak bakarsak, Babilik ve Bahaîlik, İran’da hâkim olan Şii fikri ve onun temel konularından olan mehdilik, imamet akidesinden yararlanarak ortaya çıkmıştır. İmâmiyye
Şiâsı, Nübuvetin nasıl Allah’tan bir lütuf olduğuna inanırsa, her asırda peygamberin
vazifeleriyle vazifelenmiş, insanların hidayet ve irşatlarını üstlenmiş bir imamın varlığına da inanmaktadır. Bu bakımdan imamet nübüvvetin devamıdır. Daha sonra Şii anlayışı içinde oluşan Şeyhîliğin “Kâmil Şii” anlayışı ve arayışı Babilik ve Bahaîlik için gerekli fikri zemini hazırlamıştır.
Bu zihniyet geliştirilerek Bahai döneminde Bahaulllah Mirza Ali Hüseyin, mehdilikten daha ileri giderek, kendisinin peygamberler halkasını tamamlayan gelmiş geçmiş peygamberlerin en yücesi olduğunu söyler. Daha sonra ise “Güneşin Aynada yansıması gibi” Allah’ın kendisinde yansıdığını savunarak kendisini ilah yerinde kutsamaktadır.
Çok sayıda batıl din, mezhep ve ayrılıkçı grupların olduğu Hindistan’da ise Kadıyanîliğin doğuşu ve yayılması hiç şaşırtıcı değildir. 16.yy’dan itibaren dünya hâkimiyetine yönelen Hıristiyan dünyası başta Hindistan olmak üzere pek çok bölgede sömürge faaliyetlerine başlamıştı. Müslümanların Hint Alt Kıtası’ndaki hâkimiyeti, bölgeye
ticari faaliyetlerle gelen ve 18. yy. ortalarında hâkimiyetlerini sağlamlaştıran İngilizler
tarafından kırılmıştır. 1857’de Hindular ve Müslümanların İngilizler aleyhine birlikte
gerçekleştirdikleri son silahlı girişim olan ancak başarısızlıkla sonuçlanan Bağımsızlık
İsyanı ile İngilizlerin Hint Yarımadası’ndaki hâkimiyetleri kuvvetlenmiştir (Yöntem,
2011: 177). 1857 yılı sipahi ayaklanması sonucunda Hindistan’da büyük bir isyan gerçekleşmiş, ancak büyük isyan adı verilen bu hareketin başarısızlığı ile Hindistan tamamen İngilizlerin kontrolü altına girmiştir. İngiliz yönetimi altındayken Müslümanlar
geriledi, Hindular ise ekonomik, sosyal ve siyasî kazanımlar elde etti (Sıddiqui,1999:
160).
Birçok eyalette İngilizler yönetimi ele alınca ilk yaptıkları eylemler sömürgeleştirme faaliyetleri üzerine olmuştur. Bu faaliyetler çoğu halkı Hıristiyanlaştırma üzerine
olunca Müslüman halk arasında büyük düşmanlıklar başlamıştır. Bu düşmanlığı fırsat
bilen Gulam Ahmet, Hindularla Hıristiyanların birleşip Müslümanlarına saldırdığı bu
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dönemde İslam’ı savunmak adında faaliyetlere girişmiş ve bu faaliyetler de beklenen
ilgiyi çekmiştir. Gulam Ahmed’in pek farkına varılmayan kişiliği ön plana çıkmış, bu
fırsattan faydalanan Gulam Ahmed, Hindu ve Hıristiyanlara karşı elli ciltlik bir reddiye
yazacağını ilan ederek esere abone olunmasını istemiştir. “Berahin-i Ahmediyye” adıyla
Urduca kaleme alınan eserin ilk cildi yayımlandığında (Amritsar, 1880) bir kısım Müslümanlar tarafından (Fığlalı, 2001: 137) heyecanla karşılanırken bir kısım Müslüman
tarafından da hiç hoş karşılanmamıştır.
2.
Babilik ve Bahailiğin Kökü
Babilik ve Bahailiğin temeli, İmamiye dedikleri, Şiilikteki on iki imam inancından gelen ve onun bir parçası olan Şeyhiliğin 1 “Kamil Şii” arayışına dayanır. İçinde
Hurifiliğin2 de koyu etkisi bulunur. Nübüvvetin devamı olarak gördüğü imamet anlayışında, imam yanlışlardan korunmuş, ayrıca Şeriatı koruyan, onun hükümlerini halk
arasında icra eden kişiler olduklarından dolayı onlar ile peygamberler arasında bir fark
yoktur. İmam ile peygamber arasındaki tek fark, peygamberin Allah’tan vahiy alması;
imamın ise dini emir ve yasakları peygamber vasıtasıyla elde etmeleridir (Fığlalı, 1994:
2). Söz konumuz, gizlenmiş olan ve daha sonra ortaya çıkıp kötülüklere dolmuş dünyayı
adalete dolduracağına inanılan on ikinci imam Mehdi-i Muntazar (Beklenen Mehdi)dir3.
Babiliğin kurucusu Bab olarak anılan Mirza Ali Muhammet ve Bahailiğin kurucusu
Bahaullah olarak anılan Mirza Ali Hüseyin ilham kaynağını bu görüşlerden almaktadır.
Bu zihniyet geliştirilerek Bahai döneminde Bahaulllah Mirza Ali Hüseyin, mehdilikten daha ileri giderek, kendisinin peygamberler halkasını tamamlayan gelmiş geçmiş peygamberlerin en yücesi olduğunu söyler. Daha sonra ise “Güneşin Aynada yansıması gibi” Allah’ın kendisinde yansıdığını savunarak kendisini ilah yerinde kutsamaktadır.
3.
Babilik ve Görüşleri
Babiliğin kurucusu Mirza Ali Muhammet 20 Ekim 1819 tarihinde Şiraz’da doğmuştur. Şiiliğin imamet anlayışını kendisinde iyi özleştiren Mirza Ali Muhammet, Hıristiyanlık ve Yahudilikteki “Bin yıl” anlayışının Müslümanlığa yansıyan şeklinden yola
çıkarak, 12. imamın kaybı olarak bilinen tarihten tam bin yıl sonra 4 kendisinin beklenen
imama açılan kapı olduğunu ilan etmiştir. Taraftarları Bab’ın durumuyla ilgili üç ayrı
görüşü benimsemektedir, bunlardan bir kısmı, onun Gaip İmam’ın vekili, diğer bir kısmı onun bizzat Gaip İmam; bir kısmı da onun son peygamber olduğunu kabul etmişlerdir (Fığlalı, 1994: 19).
Mirza Ali Muhammed, görüşlerinde kendinin bütün peygamberler gibi Hz. Muhammed tarafından da haber verilen Mehdi olduğunu savunmuştur. İlk anda “kâmil Şii”
1 Şeyhilik, İmamların nurunu ve Hz. Muhammedin hakikatini aksettirecek bir “Kamil Şiî”nin var
olması gerektiği ve Kamil Şiî olarak bu nurun en mükemmel şekilde kendilerinde tecelli ettiği
inanışını savunur (TDV İslam Ansiklopedisi, 4, 1991: 465) .
2 Hurûfîlik, Fazlullah-ı Hurûfî’nin (ö. 796/1394) kurup geliştirdiği, harflerin esrarına dayanan
bâtınî bir akım. Hurûfîliğin temeli, eski çağlardan gelen ve harflerle sayıların kutsallığını kabul
edip bunlara çeşitli sembolik anlamlar yükleyen anlayışa dayanır. bk. TDV İslam Ansiklopedisi,
C. 18, s. 408-412.
3 Mehdi, Dünyanın son zamanlarında ortaya çıkıp doğru inancı ve adaleti yeryüzüne hâkim kılacağına inanılan kurtarıcı. Mehdi inancıyla ilgili detaylı bilgi için bakınız: İslam Ansiklopedisi,
Türkiye Diyanet Vakfı, Mehdi, Mehdi (İslâm İnancında Mehdî), C. 28, s. 369-374.
4 İmamiyet inancında, son imam Hicri takvimine göre 8 Rabbiyülevvel 260 yılında (2 ocak 873)
gizlenmiştir. Mirza Ali Muhammet bundan yararlanarak, tam Bin yıl geçen tarihte, yani hicri 5
Cemaziyelevvel 1260 (22mayıs 1844’te) kendini beklenen imama açılan kapı (Bab) ilan etmiştir
(Özşuca, 1967: 7)
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arayışında olan Şeyhilik taraftarlarından destek alan Mirza Ali Muhammed’e Şeyhilik
talebelerinden 18 kişi inanmış ve böylece kendisiyle beraber 19 kişilik yapı oluşturulmuştur. 19 sayısı Ebced hesabına göre “vahid” ile Eşdeğer olduğu bilinir. Hurufiliğe
fazlasıyla düşkün olan Mirza Ali Muhammed bundan yola çıkarak 19’u kutsal bir sayı
olarak bilmiş ve hüküm, ibadet uygulamalarını hep 19 üzerinden yapmaya ve yapılandırmaya çalışmıştır.
Daha sonra 1848’lere gelince Babilik kendisinin İslam ile olan bağını tümüyle
koparmıştır. Taraftarları, Mirza Ali Muhammed’in görüşlerinden yola çıkarak, Bab’ı
Hz. Peygamberden sonra gelen peygamber, onun yazdığı El-Beyan’ı, Kuran-i Kerim’den sonra gelen kutsal kitap kabul ederek, İslam’ın artık neshedildiğini söylemiştir.
Mirza Ali Muhammed’in görüşlerinin son derece bozucu olduğunu düşünen zamanının
Şii ulemaları ilgili fetvaları vermiş ve Mirza Ali Muhammed Nasruddin Şahın emriyle 9
Temmuz 1850’de kurşuna dizilerek öldürülmüştür. Bu olay esnasında hapsedilen,
Bab’ın vekili Mirza Yahya Nuri ile daha sonraki Bahailiğin kurucularından Mirza Hüseyin Ali iki kardeş Rus ve İngiliz Hükümetlerinin Hükümete yaptıkları baskı üzerine
15 Ekim 1852 tarihinde Bağdat’a sürgün edilmiştir ve böylece daha sonraki Bahailiğin
kurucuları korunmuştur.
Bab’ın el-Beyanındaki Hz. Muhammedin bildirdiği cennet ve cehennem inkâr
eden, dünya ve insan soyunun ebediyeti, vahinin son bulmayacağı, peygamberliğin de
son bulmayacağı hakkındaki fikirlerinden yola çıkarak, Kendi fetvaları için kanaat bulmaya ve devamını korumak için zemin hazırlamaya çalıştığı anlaşılır. Babiliğe ait olmayan bütün kitapları yakmak ve hiçbir şekilde okumamak fikrinde olmaları, felsefi ve
bilim çalışmaya pek hoşgörüyle bakmamaları ise, Babiliğin radikal tarafını yansıtmaktadır.
4.
Bahaîlik ve Görüşleri
Bahailiğin kurucusu Mirza Hüseyin Ali, 12 Kasım 1817 tarihinde Tahran’da
doğmuştur. O, Bahailer tarafından “semavi kitapların geleceğini vaat ettiği ve Bab’ın
Müjdelediği Bahaullah” olarak tanımlanmaktadır (oysaki Bab-Mirza Ali Muhammet
kendi görüşlerinde müjdelenen şahsın kendisinden iki bin yıl sonra geleceğini söylemişti). Mirza Ali Muhammed tarafından Babiliğin vekili seçilen kardeşi Mirza Yahya Nuri
ile liderlik ihtilafına girmiş ve o kazanmıştır. Ancak, Bab’ın halifesi olmayı yeterli görmez ve Bab’ın bildirdiği Allah’ın ortaya çıkaracağı zat (Men Yuzhiruhullah) olduğunu
ileri sürer.
Mirza Hüseyin Ali, Babiler hareketinin sonu, Rus ve İngiliz elçiliklerinin hükümete yaptıkları baskı üzerine dört aylık tutukluluktan sonra Bağdat’a sürgün edilmek
kaydıyla serbest bırakılmıştır. Sonra fitne dağıttığı ve inançlılar arasında huzursuzluk
yarattığı kanaatiyle, İstanbul’a daha sonra Edirne’ye sürgüne gönderilmiştir. Ancak o
kadar sıkıntılar yaratmış olsa da Rusya İngiltere ve söylentilere göre Yahudi güçlerinin
koruması ve desteklemesinden dolayı hiç ortadan kaldırılmamış, hatta gittiği yerlerde
kendi görüşlerini yaymaya devam etmiştir. Daha sonra hapsedilmiş olduğu Akka kalesinde, Babileri “Bahai” adı altında kendi etrafında toplamayı becermiş ve ürettiği fikirleri, yazıları ile onların varlıklarını sürdürmeye çalışmıştır. Akka’daki çalışmaları onun
Bahaîlik adına en verimli olan çalışmaları olmuştur. Mirza Hüseyin Ali, hayatında kendi
fikirleri ile ilgili birçok eser yazmış, en önemli eseri, Bahaîlik görüşünün temel kaynağı
olarak bilinen Kitabü’l-Akdes’tır. O, 29 Mayıs 1892 tarihinde ölmüş, ölmeden önce de
yerine büyük oğlu Abbas efendiyi bırakmıştır (Özkaya, 2000: 87).
Bahaîlikte, Abdulbaha unvanıyla bilinen Abbas Efendi 1908 yılı Meşrutiyet’ın
ilanı üzerine tamamen serbest kalan Bahailerin başına geçerek, Avrupa ve Amerika’da
nüfuz etmek için, birçok farklı ülkelere gitmiş, kendi görüşlerini yaymaya çalışmıştır.
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Daha sonra Bahailiğin Amerika merkezli haline gelecek Wilmette şehrinde ilk Bahai
mabadının temel taşı koyulmuştur. 1.Dünya savaşı sırasında Bahailiğin ana merkezi
olarak seçilen İsrail’deki Hayfa şehri ve civarında, İngilizler lehine gösterdiği gayret ve
faaliyetlerinden dolayı, Hayfa’da 27 Nisan 1920’de İngiliz hükümeti tarafından “şövalyelik” rütbesiyle ödüllendirilmiştir (TDV İslam Ansiklopedisi, 4, 1991: 466).
Abbas Efendi’den sonra Bahailiğin vekili, torunu Şevki Efendi olmuştur. Şevki
Efendi 1 Ekim 1897 tarihinde Akka’da doğmuştur. Yüksek eğitimini İngiltere’de
Oxford üniversitede almış, dedesinin ölümünden sonra 24 yaşındayken Bahailiğin başına geçmiştir. O, 4 Kasım 1957 tarihinde Londra’daki ölümüne kadar, Bahailiği dünyaya
yaymak için büyük gayret sarf etmiştir. Abdulbaha’nın isteyip ancak yapamadığı, Bahailiğin idari teşkilata kavuşturulması, dünyada Bahai mabetlerinin inşası, kutsal bildikleri
eserlerin farklı dillere çevrilerek dağıtılması, uluslararası konferans ve toplantıların
düzenlenmesi gibi çalışmalarıyla, Bahailiğin dünyaca düzenini kurmuştur (Özşuca,
1967: 10).
Şevki Efendi ölmeden önce, “Baş koruyucuları” adını verdiği 27 yardımcı tayin
etmiş, bunlar Şevki efendi öldükten sonra, “Koruyucular” adı altında Bahailerin işlerinin yürütülmesini sağlayan dokuz kişiyi seçmiştir. Öylece Bahaîlik, idari nizamda (en
az olduğunda dokuz Bahai’yi bir birlik ederek) Umumi adalet evi, Merkezi veya milli
ruhani mahfiller, mahalli ruhani mahfiller gibi üç gruplandırmayla günümüze dek devam etmekte ve görüşlerini yaymaya çalışmaktadır.
Günümüzde Bahailer, dünyada 32.865 Mahalli ruhani mahfil ve 148 Milli ruhani
mahfile sahip olduklarını, 253 devlet, bölge veya adada Bahai bulunduğunu iddia etmektedir. Ayrıca, istatistiklere göre Bahailerin dünyada 7 Bahai ana mabedi, 7 radyo
istasyonu, 29 akademik okulu ve 55 ilkokulu bulunmaktadır (Özşuca, 1967: 88). 1986
yılında Hayfa’da Bahai World Center tarafından yayımlanan istatistiklere göre, dünyada
mevcut Bahai sayısı 4.739.000 olarak gösterilmiştir (TDV İslam Ansiklopedisi, 4, 1991:
467). Ondan başka çok yaygın bir medya yatırımı da söz konusudur. Altı tene uluslararası resmi sitesiyle birlikte, 150 den fazla bölgelere özel, dünyanın farklı dillerinde
resmi web siteleri bulunmaktadır5.
Bahailer, Bahai dininin, “tüm ırkları ve tüm insanları evrensel bir amaçta ve ortak bir inançta birleştirmek amaçlı olan bir dünya dini” olduğunu savunsalar da, görüşlerinde yeni bir şey ortaya koymamış, kısmen Hristiyanlık ve Yahudilik ile birlikte
hemen tamamen kısmını İslam dininden aldığı kanaatine varılmaktadır. Görüldüğü gibi,
bu hareketler Şiilikteki Şeyhiliğin görüşlerinden yol almış, sapmış, yıkıcı, bölücü batıni
hareket olarak başlamış, Siyonist ve haçlı dünyanın aleti olarak kullanılmış ve kullanılmaktadır (Fığlalı, 1994: 92).
5.
Kadıyanilik ve Görüşleri
Kadıyanilik ((kādiyânîlik)) hareketinin kurucusu Gulam Ahmed’in ailesi,
1526’da Babürlü Devleti’nin kurucusu Babür ile birlikte veya ondan biraz sonra (1530)
Hindistan’a göç eden Hacı Barlas soyundan gelmektedir (Fığlalı, 2001: 137). Türklerin
Barlas kolundan olan Mirza Gulam Ahmed daha sonra bir ilham bahanesiyle İran asıllı
olduğunu söylemiştir (Bulgur, 2008: 5). Gulam’ın babası Mirza Gulam Murtaza, kendi
babası Mirza Hadi gibi bir halk hekimi olup her ikisi de İngiliz idaresine karşı gösterdiği bağlılığın sonucu ailenin elde ettiği topraklarda tarımla uğraşmıştır (Fığlalı, 2001:
137). Zaten Kadıyanilerin İngiliz hükümetine olan bağlıklarının kendilerine faaliyet
serbestliği gibi bir imkân tanımanın da ötesinde aleyhlerine tertip edilen faaliyetlere
karşı bir dokunulmazlık sağladığı düşünülmektedir (Kışlakçı, 2007: 71). Gulam Ah5 bk. http: //www.bahaitr.org/index.php/tr/uluslararasi-siteler, erişim tarihi: 15.12.2016
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met’in ileriki yıllarda Bab ve Bahaullah gibi peygamberliğini ilan ettiği süreçten sonra
İngilizlerin barış yanlısı bir politika içerisinde olduklarını söyleyerek cemaatinin ona
karşı savaşmayacağını duyurması da bu yargıları desteklemektedir.
Mirza Gulam Ahmet Sikhlerin hâkimiyetlerinin son dönemlerinde Gordaspur
bölgesine bağlı Kadıyan kasabasında doğmuştur 6. Klasik tarzda eğitim alan Mirza Gulam Ahmed, Mevlevi Fazl İlahi, Mevlevi Fazl Ahmed ve Mevlevi Ali Şah’tan nahiv ve
mantık, babasından da tıp ilmine dair kitaplar okumuştur. Siyalkot bölgesin mahkemesinde birkaç yıl memurluk yapmıştır (Bulgur, 2008: 6). Daha sonra asıl hedefinin hukuk
olduğunu söyleyerek inzivaya çekilmiş ve köyünde hadis, fıkıh vb. dini ilimlerle ilgilenmeye devam etmiştir. Mirza Gulam Ahmed’in memurluğu bırakmasında İngilizlerin
derin etkisi bulunmaktadır. Siyalkotta iken Mirza Gulam Ahmed burada batılı misyoner
ve bazı İngiliz memurlarla bağlantı kurmuş ve dini tartışmalar yardımıyla ilişkilerini
ilerletmiştir. İngiliz servisinin gizli bir görevlisi olan papaz M. A Buttler ile yakınlık
kuran Mirza Gulam Ahmed 1868’de Buttler ile yaptığı gizli görüşmeden sonra memurluğu bırakarak Kadıyan’a çekilmiş ve kitap çalışmalarına devam etmiştir (Bulgur, 2008:
6). Hayatı boyunca 40’tan fazla eser yazan Gulam Ahmet’in en önemli kitabı “Berahin-i Ahmediyye”dir. Dört ciltten oluşan bu eserin ilk iki cildinde İslam’ın savunması
yapılmış ama bu savunma daha çok kerametler ve ilhamlar üzerinedir. Üç ve dördüncü
cildinde vahyin kesilmediği ve cihadın bittiğini bu sebeple de İngiliz Hükümetine bağlı
kalınmasını söylenmesi üzerine Müslümanlardan tepkiler almıştır.
Mirza Gulam Ahmed’in görüşleri müceddidlik, mehdilik, mesihlik ve nebilik gibi konular etrafında şekillenir. Kendi iddialarına göre o, bir müceddid, mehdi, mesih
hatta nebi ve resuldür. Kendisi Müslümanların beklediği Mehdi, Hıristiyanların beklediği Mesih olmanın yanında, Hinduların beklediği Krişna’dır (Yöntem, 2011: 182). İlk
olarak Mirza Gulam Ahmed, Hz. Muhammed’in, Cami'üs-Sa ğir’de yazılı bulunan
“gerçekten, Allah her yüzyıl başında topluma dinini yenileyen bir kişi yollar” anlamındaki hadisine dayanarak, kendinin, dinin bozukluklarının düzeltici (müceddid) olduğunu
ileri sürmüştür (Çubukçu ve Çağatay,1985: 229). Zamanla daha da ileri giden Mirza
Gulam Ahmed, Allah’ın göndermeye söz verdiği “mesih” ve geleceği müjdelenen,
kişileri doğru yola yöneltici (mehdi) olduğunu ilan etmiş ve daha sonra kendisine, şeriat
sahibi peygamberlerin sonuncusu demekten çekinmemiştir (Çubukçu ve Çağatay,1985:
229-230 ). Mirza Gulam beklenen Mesih’in İsa değil kendisi olduğunu kanıtlamak için
Kuran’la çelişen bir açıklamada yapmıştır. İsa Peygamberin çarmıhta ölmeyip, ölü sanılarak mezara indirildikten sonra kendine geldiğinde İncil’in içindekileri halka anlatıp
yaymak için Hindistan’a, özellikle Keşmir bölgesine geldiğini ileri sürmüştür. İsa oralarda 120 yaşına dek dolaşıp ölmüş, Srinagar’a gömülmüştür (Çubukçu ve Çağatay,
1985: 230 ). Aslında o, peygamberlik iddiası ile sadece Müslümanları değil Ahmedileri
de ikiye bölmüştür. Hatta Mirza Gulam Ahmed’in ölümünden sonra, onun çelişen iddiasıyla ikiye ayrılan taraftarları arasında ciddi tartışmalar yaşanmıştır. Kadıyan grubu
onun gerçek anlamda nebiliğini ileri sürerken, Lahor grubu Hz. Muhammed’in son
peygamber olduğunu, ondan sonra hakiki veya mecazi anlamda hiçbir nebinin gelmeyeceğini, Gulam Ahmed’in sadece müceddid yahut mesih ve mehdi olduğunu ileri sürmüştür (Fığlalı, 2001: 138). Mirza Gulam Ahmed 1908 yılında ölünce, Kadiyâni topluluğu kendilerine, Mevlana Nureddin’i lider seçmişlerdir. Mevlana Nureddin 1914 yılında öldüğünde, bu mezhebe bağlı olanlar ikiye ayrılmıştır. Bunlardan Mirza Gulam AhDoğum tarihi hakkında net bir rakam yoktur çünkü hem kendisi hem taraftarları onun peygamber olarak gördükleri için onun 40 yaşına göre bir doğum tarihi belirtmektedirler. Buradaki amaç
Hz. Muhammed ile bir benzerlik kurarak onun peygamberliğini farklı metotlarla doğrulamaktır.
6
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med’in ilkelerine bağ1ı kalanlar, onun oğlu Beşirüddin’i, Mirza Gulam Ahmed’in Peygamberliğini kabul etmeyenler ise Mevlevi Muhammed Ali’yi kendilerine başkan seçmiştir. Mirza Gulam Ahmed’i peygamber bilip onun koyduğu ilkeleri benimseyenlere
“Kadiyâniler”, onun peygamberliğini kabul etmeyip, bunun dışındaki ilkeleri kabul
edenlere de “Lahor Ahmedileri” veya sadece “Ahmediler” (Çubukçu ve Çağatay, 1985:
231) denmektedir.
Diyanet araştırmalarına göre, günümüzde 2 milyon dolayında bulunan kadıyaniler kendilerini 10 milyon nüfusa sahip olduklarını söylemektedirler. Kadıyaniler faaliyetlerinin ağırlığını Avrupa, Asya, Pasifik, Amerika ve kısmen Afrika misyonlarına
kaydırmışlardır. Kadıyanilerin her iki kolunun başlıca gelir kaynakları Kadiyan ve Lahor’a beytülmal hissesi olarak gönderilmesi gereken zekâttır. İkinci gelir kaynağı ise her
ay yapılan mecburi ödemelerdir. Buna göre her Kadıyani aylık gelirinin on altıda birini
mecburi olarak ve düzenli bir şekilde hareketin mali organizasyonuna ödeyecektir. Ayrıca fedakârlık ve cömertlik derecesine göre gelirinin onda birinden üçte birine kadar
olan bölümünü hareketin fonlarına aktarır. Bunların dışında her Kadıyanî, ölümü halinde malının onda birini mezhebe ayırması ve bu hususu önceden vasiyetine kaydetmesi
istenir (Fığlalı, 2001: 139).
Kadıyanîler şimdiye kadar 207 ülkede 1869 merkez kurmuşlardır. 69 Kuran
meali farklı dillerde yayınlanmıştır. “Humany First” adlı bir acil kuruluşları bulunmakta
ve 23 ülkede aktif hizmet etmektedirler. 12 ülkede 36 hastane ve 55 ülkede 650 dispanserleri vardır. Afrika’da 8 ülkede matbaaları bulunmakta ve 11 ülkede 505 okul yaptırmışlardır. 15.000 üzerinde camileri bulunmaktadır. “Television Ahmediya İnternational” adlı uluslararası televizyonları vardır. Ahmedîler kendilerini barışsever, kanunlara
saygılı, her düşünceden insan aynı sevgi ile davranmalarından dolayı saygıdeğer bir
cemaat olduklarını savunmaktadır. Kendilerini peygambere bağlı ve ehlisünnete uygun
farz ve nafile ibadetlere önem veren kimseler olarak gören Ahmedîler Tüm bu özellikleri ile Fetullah Gülen cemaatini ve faaliyetlerini çağrıştırmaktadır (Ünsal: 2016).
6.
Geçmiş Bölücü Hareketler ve Fetullahcılık
Bahis konumuz bölücü hareketlerin güncel versiyonlardan Türkiye hatta dünya
gündeminde olan Fetullahçılık, bu hareketler ile yakından benzemekte hatta bu projenin
Türkiye’deki ayağını oluşturmaktadır. Başka bir ifadeyle, dünyanın en tehlikeli ayrılıkçı
gruplarından olan Fetullahçılığı Hindistan’daki Kadıyanîlik, İran’daki Babılik ve Bahaîlik hareketlerinin hem benzeri hem de devamı diyebiliriz. Fetullahcılar, Bahailer gibi
net söylentiler ile ayrı bir din olduğunu savunarak İslam’dan tamamen koptuğunu belirtmemiş olsalar da söylentiler ve yapılanlar, kararsızlık ve belirsiz davranışları zaman
zaman İslam’dan sapmış, çıkarcı bir yapı olduğunu göstermektedir. Hatta Kadıyanîler
de kendilerini itikatta ve amelde Hanefi mezhebine bağlı Müslümanlar olarak tanımlamaktadırlar.
Daha içten kıyaslayacak olursak farklı kılığa bürünmüş ancak aynı çıkar için hareket eden bu gruplar birçok açıdan ortak yöntem üzerinden girmişlerdir. Babilik ve
Bahaîlik prensipleri ve dünya görüşü kendilerince, insanlık âlemi birliği; Din, sevgi
Dostluk sebebi olmak; taassupların terkedilmesi; genel barış, Dil ve yazı birliği; Genel
mevcut öğretim ve eğitim; kadın ve erkek eşitliği; siyasî işlerden uzaklaşma gibi başlıklar altında özetlenmiştir7. Anlaşılacağı üzere, bu tür hareketlerin yayılma döneminde,
Irkçılık, bölücülük, ayrımcılığın yükseldiği durumda, vurguyla söylenen birlik, beraberlik ifadeleri oldukça etkileyici güce sahiptir. Dünya gündemine çok uyumlu davranan,
eşitlik, beraberlik, evrensellik sloganları altında güncel açıklamalarla işlenmiş olan bu
7 bk. N. Özşuca, Bahai Dini, Başnur Matbaası, 1967, Ankara.
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görüş ve ifadeler İslam’ın hürriyet, adalet, ihsan, eşitlik hakkındaki görüşlerinden yararlanmış ve güncel dünyanın rahatına uygun, hoşuna gidecek şekilde, İslami dini hükümleri oldukça sapıtarak ve omurgasız bir şekilde “kendi fikrim” diye ortaya sunmuştur.
Fetullahçıların kendi çıkarları için bazen dini hükümlerle alakası olmayan, hatta ters
olan şeylere, durumlara bile, ılımlı yaklaşım tavrıyla, omurgasızca davranışları, bazen
ise Radikal tavırda, beddualarla dolu sert tepkileri, yapının Bahailiğe benzeyen tutarsız
bir yönünü göstermektedir.
Mirza Hüseyin Ali Bahailere devletin kanunlarına uymalarını, Müslümanla Müslüman, Hristiyanla Hristiyan, komünistle komünist olmasını söyleyerek kendilerini
gizlemelerini tavsiye etmiştir. Bahailer gizlilik prensibini günümüzde de uygulamaya
devam etmektedir8. Bundan yola çıkarak bakacak olursak, bu insanların, yaşadıkları
ortama göre inançlarını açıklayıp veya gizlemesi, amaca ulaşmak için her türlü inanış ve
kılığa girmekte tereddüt etmemesi, çok farklı hatta ters bilinen gruplarla da yakın ilişkiler içinde bulunması, hatta bizzat desteğini almak için yaptığı sapmış davranışları gerçekten çoktur. Bu davranışlar ve uygulamalar Bahaîlik ile Fetullahçıların yine bir ortak
yönünü yansıtır.
Bu tür hareketlerin en büyük benzerliğini, İslam’da bölücülük oluşturmak isteyen yabancı ülkelerin işbirliği ve desteği ile kurulmuş kullanılmış olmasında görürüz.
Fetullahçıların fikirlerinde ortaya çıkan Amerikancılık ve ruhu sığınmacılık tavrı Bahai
hareketinin tıpkı aynısıdır. Gulam Ahmet’in en önemli fetvalarından birisi de çok koyu
bir İngiliz yanlısı olarak İngilizlerin Hindistan’ı bırakmayacaklarını, bunu Allah’ın bir
takdiri olarak ileri sürmesidir. Fetullah Gülen’in İngiltere kraliçesine olan sevgisi bize
dinler arası diyalog söylemine dayanarak papa önünde eğilmesini hatırlatır.
Bu tür hareketlerdeki yine bir benzerlik Mesih ve Mehdi kavramlarını kapsayan
“Kâinat İmamı” kavramı ve kullanımıdır. Fetullahçılık hareketinin lideri Fetullah Gülen
bu kavramı en son kullanan ayrıklıkçı grup lideridir. Kâinat İmamının en önemi özelliği
Mehdi, Mesih ve Peygamberleri kapsayan yeryüzündeki en üstün varlık olmasıdır. Nitekim Babilik ve Bahailiğin kurucuları aynı tanımlamaları yapıp kendinin mehdi, daha
sonra bizzat peygamber olduğunu savunmuştur. Mirza Gulam Ahmet de kendisinin
Hıristiyanlar için Mesih, Müslümanlar için Mehdi, Hindular için de Krişna olduğunu
söylemiştir. Mirza Gulam Ahmed’e göre, Kuranı insanların kalbine, Mehdi yerleştirecektir. Ancak bu mehdî özel seçilmiş, Allah tarafından hidayete erdirilmiş bir kişi olacaktır. Gelişi söz verilen Mehdî (el-Mehdiyye el-Mev’ûd), zamanın imamıdır. İddiasına
göre, görevi Allah’ın birliğini semavî alametlerle yeniden kurmaktır. Kendisine (Gulam
Ahmet’e göre) Mukaddes Ruhla yardım edilmiş ve Rab ona bütün haşmetiyle görünmüştür (Yöntem, 2011: 187). Yukarıda bahsettiğimiz gibi aynı anlayış Babilik, Bahaîlik
ve Fetullahçılıkta bulunmaktadır.
Bilindiği gibi, bu tür Batini görüşteki hareketler, hedeflerine ulaşmak için, öncelikle şeyhlerinin kitabını Kuran yerine kabul eder, kendi görüş, misyon ve vizyonlarına
tapan insanlar yetiştirmek için çabalarlar. Babiler, Bahailer ve liderleri Kuran’a benzetip
kötü taklitle yazdığı kitaplarını Kuran’ın yerine koymaya çalışmıştır. Kadıyanîlik de
Mirza Ahmet Gulam’ın eserleri özel yer tutmaktadır. Günümüzde Fetullahçı görüş,
“Kuran zordur anlaşılmaz” diye farklı kitaplarla insan beyinlerini kendi çıkarları doğrultusunda yönlendirmeye çalışmaktadır. Kadıyanîlerin Berahini Ahmedîye adlı eseri Kuran’ın açılmış hali olarak müritlere anlatılmaktadır. Böylece Kuran okumaya gerek
yoktur çünkü zaten şeyhler de Kuran’da yazan aynı vahiyleri almakta ve Kuran’ın farklı
8 bk. Muhsin Abdülhamid, İslam’a Yönelen Yıkıcı Hareketler, (Çev. M. S.Yeprem-H. Güleç,
Ankara 1986, s. 255-257.
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şekillerde yorumlamaktadırlar. Özellikle Fetullahçıların “Hoca efendi” olarak tanımladıkları liderlerinin çok sayıda eseri bulunmakta ve bu eserlerinin çoğunun Kuran’ın
açılmış şekli olarak halka sunulduğu görülmektedir.
Kendi görüşlerini yaymak ve taraftar toplamak içim medya, internet, radyotelevizyon üzerinden yapılan aktif çalışmaları, okul, barınma, hastane gibi önemli yollardan sızarak taraftar bulma ve kendi ideolojisini yayma çabaları, kendine özel cami ve
ibadet yerlerinin bulunması bu bölücü hareketlere ortak olan çıkar arayışı ve araç uygulamasının mahsulüdür. Yardım çalışmaları ile bakir toprakları seçmeleri, Afrika gibi
bölgeleri tercih etmeleri ve bazı yayınlar için dış güçlerden destek almaları da bu hareketlerin ortak özelliklerini oluşturur. Gizli bir teşkilat yapısı olan bu hareketlerin uluslararası çok sayıda kuruluşu olduğu görülmekte ve devlet yapılanması ile eğitim sistemine
özel olarak ilgi duyduğu görülmektedir.
Sonuç
İslam’ı yıkmak ve bölmek amaçlı ortaya çıkmış olan batini inançlar ve hareketler
geçmişten günümüze dek devam etmektedir. Çalışmada incelediğimiz, 19.yüzyılların
sonu ortaya çıkmış ve günümüze dek etkisini yaymaya devam etmekte olan Babilik,
Bahaîlik ve Kadıyanîlik bunun en önemli örneklerindendir. Başlangıcından günümüze
kadar, Batılı dış güçler kendi menfaattarı için bu hareketleri desteklemiş, hatta bizzat
talimat gösterdikleri de söz konusudur. İlginç olan şu ki, İran ve komşusu olan Müslüman coğrafyalardan, Hindistan’da Kadıyanîlik, Sudan’da Mehdi hareketi gibi hareketlerin aynı dönemde aynı yöntemler ile ortaya çıkmıştır. Bu hareketlerin Müslüman coğrafyasının sıkıntılı döneminde, toplumun sarsılmış psikolojisinden yararlanarak ortaya
çıkmış ve yayılmış olduğunu görebilmemiz güç değildir. Yani bu hareketler, geniş coğrafyada yaşayan, aynı inançta olan kişiler arasında bölücülük yaparak sömürgeciler
lehine ortam hazırlamıştır. Coğrafyanın merkezi olan Osmanlıda, içten Avrupa devletleri Kapitülasyonlarla başlayıp nüfuz yarışmasına devam ederken, dıştan bu bölücü hareketler bölük, pörçük tehditler oluşturarak İslam’ın güç kaybını hızlandırmıştır. Başka bir
ifade ile dini değerleri toplumun olumsuz değişimi için araç olarak değiştirmiş ve kullanmış bulunmaktadır.
Dinler arası diyalog tuzağının birer araçları olan bu bölücü yapılanmaların arkasında kurucu bir üst akılın bulunmuş olması muhakkaktır. 18. Yüzyıllardan sonra güç
kullanarak zorla hedefe varmanın aksi sonuçlar verdiğini gören İslam düşmanları, farklı
yöntemler arayışına girmiştir. İslam âlemini bağlayan ve ayakta tutanların, bu birliği
sağlayanların, halkın şeksiz şüphesiz inandığı, itimat ettiği İslâm âlimleri ve eserleri
olduğunu görünce bunlar üzerinden saldırmaya geçmiştir 9. Sonuçta Babilik Bahaîlik ve
Kadıyanîlikteki Bab, Bahaullah ve Gulam Ahmet, günümüzde ise Fetullahçılık hareketinin yöneticisi Fetullah Gülen gibi uyduruk dini şahıs ve hatta kendi görüşlerince mehdiler, peygamberler ortaya atılarak gelmiş geçmiş İslam âlimlerinin dünyasını karıştırmaya çalışmış, yazdığı uyduruk eserler ile ilim kaynağını bulandırmaya çabalamıştır.
Haçlı âlemiyle yakın ilişki içinde hareket ederek papayı desteklemesi, kutsal kitaplarının kurandan olması ve kuranın açıklaması kuran okumaya gerek yok iddiaları bu tür
mezhep ötesi hareketlerin asıl kime çalıştıklarının göstergeleridir. Bu tür olaylar ve
hareketler, yüksek dini değerlerin çıkarlar doğrultusunda araçsal değer olarak kullanışı
bağlamında da incelenebilir. Bir bakarsak bunlar hepsi, yukarıda bahsettiğimiz misyon,
vizyonlarıyla genel davranışlarıyla anlaşılacağı üzere dünya çapında yayılmış Misyonerlik hareketinin de bir parçası olarak işlev görmektedir.
bk. “Dinlerarası Diyalog Tuzağı ve Dinde Reform” www.mehmetoruc.com/pdfs/diyalog.pdf,
Erişim: 24.02.17
9
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TÜRKÇE FELSEFE YAPMAK: İBRAHİM EDHEM MESUT’UN SEMERÂT-I
AKL RİSALESİ’NİN FELSEFÎ TAHLİLİ
Yrd. Doç. Dr. Muharrem ŞAHİNER
Özet: Bu çalışmada, Türkiye’de çağdaş düşünce tarihinin önemli isimlerinden biri olan İbrahim Edhem Mesut’un Semerât-ı Akl isimli risalesini felsefî açıdan tahlil etmeye çalışacağız. Çalışmamızın giriş bölümünde dönemin ilmî ve siyasî özelliklerine kısaca değinerek
İbrahim Edhem’in ilmî faaliyetlerinin arka planını anlamaya çalıştık. Ayrıca felsefe içerikli
çalışmalara karşı toplumsal bakış açısına da değinerek dönemin zor şartlarına temas ettik.
Eseri felsefî açıdan tahlil ettiğimiz bölümü “İnsan nedir, varlık sebebi nedir?”, “Kozmolojik
Kanıt Olarak Kozmos” ve “Bilgelik ve Cehalet Bağlamında Ahlak” başlıkları altında klasik
İslam filozoflarının görüşleriyle kıyaslayarak değerlendirmelerde bulunduk. Felsefî çalışmaların yok denecek kadar az olduğu bir dönemde kaleme alınan bu eserin aklı ve bilimselliği ön plana çıkardığı bakış açısını göstermeye çalıştık. Bu çalışmayı yapmaktaki önemli
amaçlarımızdan birisi de Osmanlı döneminde Arapça ve Farsça yazılan eserlerin yanı sıra
Türkçe yazılan çalışmaların da olduğunu göstermektir. Zira o dönemde yapılmış Türkçe
her bir çalışmanın yabancı kelimelerden arındırılmış özerk bir bilim dili oluşturmamız için
küçük de olsa birer adım olduğuna inanıyoruz.
Anahtar Kelimeler: İbrahim Edhem, Semerat-ı Akl, Felsefe, Ahlak.
Doing Philosophy in Turkish: Philosophical Analysis of Ibrahim Edhem Mesut’s Semerât-ı Akl Epistle
Abstract: In this study, we will try to analyse philosophical aspects of Semerât-ı Akl Epistle, which was written by Ibrahim Edhem Mesut; one of the most important names of contemporary thought history in Turkey. In the introduction part of our study, we tried to understand the background of Ibrahim Edhem's scientific activities by briefly mentioning the
scientific and political characteristics of the period. In addition, we touched upon the difficult conditions of the period by referring to the social point of view against philosophical
work. In analysis section we made evaluations under such headings; "what is human, what
is your reason for being?", "Cosmological Evidence as the Cosmos" and "Morality in the
context of wisdom and ignorance" by comparing them to the opinions of Islam philosophers. We have tried to show the mental and scientific point of view of this work, which
was written in a period when there was scarcely any philosophical study. One of the important aims of doing this study is to show that the works were done in the Arabic and
Persian in the Ottoman period as well as there were works written in Turkish. Because we
believe that every Turkish work at that time is a small step in order to create an autonomous
science language, free of foreign words.
Keywords: İbrahim Edhem, Semerat-ı Akl, Philosophy, Morality.

Giriş
Osmanlı dönemi felsefe çalışmaları dikkate alındığında, bu çalışmaların önemli
bir bölümünün İslam felsefesi bağlamında kaleme alındığını, eserlerin büyük bir çoğunluğunun o dönemin bilim dili olarak kabul edilen Arapça ve Farsça yazıldığını görmekteyiz. Söz konusu eserler içerisinde mantığa dair çalışmaların da hatırı sayılır bir yer işgal
ettiğini ifade etmeliyiz. Elbette ki bu çalışmaların her biri kendi içinde yeni bir yorum ve
bakış açısını yansıtmaktadır. Ancak Osmanlı’nın son dönemlerine doğru Batı ülkelerinin
bilim ve teknik alanında göstermiş olduğu ilerleme, rekabet edilemeyecek bir boyuta ulaştığında dönemin yönetici ve aydınları Osmanlıyı bu durumdan kurtarmanın reçetelerini
Kilis
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aramaya başlamışlardır. Eğitim, sanayii, ticaret, askerî ve başka birçok alanda yenilenme
ve Batıyla rekabet edebilecek düzeye erişme gayreti içerisinde olan devlet kurumları ne
yazık ki istenilen sonuca bir türlü ulaşamıyordu. Ayrıca medenileşmenin ne şekilde olacağıyla ilgili tartışmalar da bir türlü nihayete ermiyordu. Batıcılık, İslamcılık ve Türkçülük şeklinde ortaya çıkan farklı yaklaşımların her biri problemlere farklı çözümler sunuyor ama bir türlü ortak bir noktada birleşemiyorlardı. Biz konumuzun sınırları itibariyle
elbette ki tarihsel ayrıntılara girmeyeceğiz. Ancak İbrahim Edhem’in hangi refleksle hareket ettiğini anlamak için kısaca o dönemin halet-i ruhiyesine değinmek gerekiyordu.
İbrahim Edhem Dirvana ya da İbrahim Edhem Mesut, 1864 yılında İstanbul’da
doğmuş ve 1959 yılında vefat etmiştir. Osmanlı’da önemli görevlerde bulunmuş, felsefeye özel merakı olan bir düşünürdür. Otobiyografisi olan Hayatım (Edhem, 2005:11-22)
isimli yazısında Osmanlı’nın son dönemlerindeki sıkıntılardan ve her alanda ilerlemenin
ancak ilimle özellikle de felsefeyle mümkün olduğundan bahsetmektedir. Çalışmamızın
hedeflerinden birisi de 100 yıl önce tartışılan birçok meselenin günümüzde de benzer şekilde tartışıldığını ve enerjimizin önemli bir kısmını bu şekilde tükettiğimizi göstermektir.
İbrahim Edhem bunu görmemizi sağlayacak bir örnektir. Zira kendisi Türkiye’deki ilk
Descartes mütercimidir. Descartes’ın Discours de la Méthode isimli eserini Hüsn-i İdarei Akl ve Ulumda Taharrî-i Hakikate Da’ir Usul Hakkında Nutuk başlığıyla Türkçe’ye
çevirmiş ve o dönemde yok denecek kadar az olan felsefî çalışmalara canlılık getirmeye
çalışmıştır. Ancak ne yazık ki bu eser beklenen etkiyi oluşturmamıştır. Bunun sebeplerine
geçmeden önce kısaca İbrahim Edhem’in Osmanlı ve Batı tecrübelerine değinmekte
fayda olduğu kanaatindeyiz.
Mülkiye mektebinde okuyan İbrahim Edhem, o dönemdeki eğitim sistemini eleştirerek ilmin genel kaidelerinin verilemediği, bunun yerine teferruatlara boğulmuş bir ezber sisteminin var olduğundan bahseder. Bu yüzden kendisini merak duyduğu kitapları
okuyarak geliştirdiğini ve yazmaya da böyle merak saldığını ifade eder. Daha sonra 1885
yılında Hariciye Tercüme Odasında göreve başlayınca çalışmamızın da konusunu teşkil
eden Semerât-ı Akl isimli eseri kaleme almıştır. Ancak tahsili ve yaşı ilerledikçe siyasete
merak salan Edhem, edebiyattan uzaklaşmış, daha sonra memuriyet hayatıyla beraber
başka meselelere ilgi duymaya başlamıştır. Siyasete olan meyli onun ülkenin meseleleriyle yakinen ilgilenmesine vesile olmuştur. Faydalı olabilmek adına Paris’e giderek oradaki imi gelişmeleri tetkik etmesi gerektiğine inanan Edhem, tam gitmeye hazırlandığı
süreçte Mabeyn katipliğine atanır. Üç buçuk sene görev yaptıktan sonra nihayet Paris’e
gitmek için gerekli izinleri alır ve üç sene kalacağı Paris’e gider. Oradaki gözlemlerini
hürriyet ve hudutsuz ilim olarak tarif eden Edhem, Paris’teki sanat, edebiyat, felsefe ve
iktisat alanındaki canlılığı medeniyetin kendisi olarak görür. Her alandaki bu müthiş ilerleme İbrahim Edhem’i derinden etkilemiştir. Batı ile kendi memleketini kıyaslayan Edhem, iki medeniyet arasındaki bu uçurumun sebeplerini sorgulamaya başlar. Osmanlı’nın
geri kalmasının ilk sebeplerinden birisinin içe kapanık ve Batı’daki ilerlemelerden bîhaber olmasına bağlamaktadır. Daha acısı Batıyla rekabet edemediğimizden elimizdeki medeniyeti de de koruyamayıp kaybettiğimizi söylemektedir. Kendi iç çekişmelerimizle
heba ettiğimiz asırlar neticesinde her hususta Batıya muhtaç hale geldiğimizi dile getirmektedir.
İbrahim edhem, bütün sanatların birbiri ile irtibatlı olduğunu, ilerlemenin ancak
umumî bir hayat nefesinin bütün sanatlara üflenmesiyle mümkün olacağını bunun da ilim
ve fen çalışmalarının özgürce yürütüldüğü bir ortamda gerçekleşebileceğine vurgu yapmaktadır. İbrahim Edhem üç-dört asır önce Batıyla ilmen aynı seviyede iken nasıl oldu
da Batı bir anda ilerlemeye başladı sorusunu sorarak çok önemli tespitlerde bulunmaktadır. Eski dönemde insanların ilmî tavırlarını şu şekilde özetlemektedir:
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1. Her doğal olay ve her madde kendi içinde özel sınırlarla tanımlanırdı. Örneğin
afyon nedir sorusunun cevabı: Afyon uyutucu bir maddedir denilirdi. Mıknatıs nedir denildiğinde, esrarengiz bir şey, çekim özelliği olan bir şeydir şeklinde tanımlanıyordu.
Oysa bu yaklaşım aslında bildiklerimize yeni bir bilgi eklemiyordu. Meçhul bir kelime
başka bir meçhulle açıklanmaya çalışılıyordu. Olması gereken o nesneyi oluşturan tüm
unsurların ve en basit mahiyetlere kadar tüm özelliklerinin bilinmesi ve bu unsurların
arasındaki münasebetin çözülmesidir. O dönemde bu şekilde bir bilimsel yaklaşım yoktu.
2. Her vakıa kendi başına müstakil bir bilgi olarak kalırdı. Bilgilerin toplamında
genel ilkeler çıkarılmazdı. Çünkü insanlar o dönemde tabiatta var olan genel ilkelerden
bîhaberdi.
3. Doğada gözlemlenen olaylar, deney ve gözlem ile teyit edilmezdi. Yani bilimsel
geçerliliği olan kanunlara dönüşmezdi. Bu da yeni keşiflerin yapılmasını zorlaştıran bir
engeldi.
Peki ne oldu da bu değişti sorusuna İbrahim Edhem, bunun cevabını Descartes,
Bacon ve Galilée gibi filozoflarda aramak gerektiğini ifade etmektedir. Söz konusu filozoflar, ilmi bu kısır ve sırf teorik olma döngüsünden kurtararak faydalı ve pratik sonuçları
olan bir yöne sevk etmişlerdir. Bunun için de ilme yeni yöntemler ve bakış açıları kazandırmışlardır. Bu sayede ilim, fiziksel kanunları, kuvvetleri ve sırları keşfetmeye başlamıştır. Ama asıl önemli olan buradaki bakış açısının genelleştirilerek bütün sanatları kuşatan
bir yöntem haline dönüşmesidir. Çünkü herşey ancak doğru düşünme ve incelemenin
yöntemini bilmekle ilerleyebilecektir. Bu noktada İbrahim Edhem, Descartes’a olan özel
ilgisinin onun bu bakış açısının yanı sıra geçmişe takılıp kalmayarak, âdet ve göreneğin
esaretinden kendini kurtarmış olmasından kaynaklandığını söyler. Artık hiçbir şey falan
kitapta böyle yazılmış veya filan şahıs böyle demiş diye olduğu gibi kabul edilmeyecek,
aklımızın ne dediğine ve onun kanaatine de başvurulacaktır. İbrahim Edhem, Descartes’ın
eserini Türkçe’ye çevirmedeki amacının bu hususların bilinmesini istemesinden kaynaklandığını ifade eder (Edhem, 2005:12-22).
Sonraki yıllarda Brüksel, Washington, Londra gibi şehirlere ve Hollanda’ya gittiğini anlatan Edhem, orada gördüğü sanatsal faaliyetleri büyük bir hayranlıkla anlatmaktadır. Ancak bizim için önemli olan Türkçe’ye tercüme etmiş olduğu Usul Hakkında Nutuk isimli eserin Türkiye’deki etkisi hakkında söyledikleridir. İbrahim Edhem konuyu
şöyle açıklamaktadır:
“Eseri bir Ermeni kitapçı bastırdı. Hemen bir nüshasını alıp, yakından tanıdığımız
başmabeynci Hacı Ali Paşa’ya götürdüm. Takdir göreceğimi umut ediyordum. Beş on gün
sonra kendisini gördüğüm Hacı Ali Paşa: ‘Yahu siz ne yapmışsınız, kitapta akıldan bahsetmişsiniz.’ dedi. Ben de cevap olarak, ‘Peki cinnetten mi bahsedeyim?’ dedim. Bilirsiniz ki
o zaman Sultan Murat hayatta idi, akıl ve cinnet kelimeleri Sultan Murat’ı hatırlatır diye
endişe edilirdi. Bereket versin ki, başmabeyncinin ahbaplığı sayesinde iş büyümedi” (Ünsal, Halil, 2005:26-27).

İbrahim Edhem, büyük beklentilerle çevirisini yaptığı bu eserin ne yazık ki hedeflediği ilgiyi görmediğinden şikâyet etmektedir. Lehinde veya aleyhinde o dönemde herhangi bir yazının çıkmadığını ifade etmektedir. Bu örnek de bize 20. yy.’ın başlarında
ülkemizde felsefeye ilginin ne kadar yetersiz olduğunu göstermektedir. Bu elbette ülkemiz ve bilim kültürümüz açısından üzücüdür. Zira bu ilk adımlar aynı zamanda felsefenin
Türkçe yapılması ve kendi felsefî kavramlarımızı oluşturmanın önemli bir adımı olarak
değerlendirilmelidir. Çalışmamıza İbrahim Edhem’in Usul Hakkında Nutuk eserini değil
de Semerât-ı Akl risalesini konu edinmedeki gerekçemiz de bu eserin Türkçe özgün bir
yapıt olmasından kaynaklanmaktadır. İbrahim Edhem’in gâye ve gayretlerini zikrettikten
sonra şimdi Semerât-ı Akl risalesinin tahliline geçmenin uygun olacağını düşünüyoruz.
1. Semerât-ı Akl Risalesinin Tahlili
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Bir mukaddime ve 30 küçük bölümden oluşan risale, İbrahim Edhem’in ifadesiyle
zihninde olgunlaşan fikir meyvelerinin yere düşmesi gibi külfetsiz olarak ağızdan çıkan
sözlerden oluşmaktadır. 1885 yılında Osmanlıca olarak Matbaa-i İdare-i Şirket-i Mürettibiye’de basılan eserin orijinali 29 sayfadır. Bu eser daha sonra Ali Utku ve Kemalettin
Kuzucu tarafından latinize edilerek hem orijinal hem de sadeleştirilmiş haliyle 2005 yılında Usul Hakkında Nutuk eseriyle beraber yayınlanmıştır. Felsefî birçok konunun şiirsel
bir dille ele alındığı risalede, ontoloji ve eskatoloji gibi metafiziksel konuların yanı sıra
ahlak da önemli bir yer işgal etmektedir. Hilmi Ziya Ülken’e göre bu eser o dönemlerde
meşhur olan Sarı Abdullah b. Mehmed’in Semerâtü'l-fuâd fî'l-Mebde ve'l-Meâd isimli
eserine nazire olarak Semerât-ı Akl olarak isimlendirilmiştir (Ülken, :324)
2. İnsan Nedir, Varlık Sebebi Nedir?
Felsefenin en temel sorularından biri olan varlık nedir ve niçin vardır meselesi,
esasında tüm insanların bir şekilde cevabına ihtiyaç duyduğu bir sorudur. Bu yüzden sadece filozoflar bunun cevabını aramakla kalmamış, dinler de bu soruya cevap verme iddiasında olmuşlardır. İbrahim Edhem belki de konunun ehemmiyetinden dolayı risalenin
ilk bölümünde tam olarak da bu soruları sormuştur. Kendisinin zamanla mukayyet olmasından hareketle insan olarak ne kadar çaresiz bir durumda olduğunu itiraf etmektedir.
Ancak belirtmek gerekir ki bu yaklaşım İbrahim Edhem’in konuyu ele alış yönteminden
kaynaklanmaktadır. İsim vermese de sorulan sorular ve ilk etapta verilen cevapların her
biri aslında bir felsefe ekolüne veya bir filozofa atıf gibi durmaktadır. Konuyu bu şekilde
ortaya koyduktan ve tabloyu netleştirdikten sonra kendi yaklaşımını arz etmektedir. “Tevhid” isimli birinci bölümde de bunu yapmaktadır. Ölümsüzlüğü arzulayan insanın zaman
karşısında çaresizliğini ve zamanın onu sürüklediği belirsizliğin ne olduğunu sormaktadır. İnsanı yokluğa sürükleyen zaman kavramı stoacı felsefeyi özellikle de Gazzâlî tarafından dehrîler olarak isimlendirilen (Gazâli, 1960:27), evrendeki oluş ve bozuluşun
yegâne sebebinin zaman olduğu söylemini çağrıştırmaktadır. Bu durumda İbrahim Edhem’e göre yokluğu arzulamayan insan, zamana dur dese de söz geçirememektedir (Edhem, 2005:32).
İnsan nedir veya âlem nedir diye sorduğumuzda İbrahim Edhem, var olma anlamında bu saydıklarımızın hakiki bir mahiyetlerinin olmadığını savunduğunu görmekteyiz. İnsan ve daha genel anlamıyla kozmosun gölgeden ibaret olduğunu ifade etmektedir.
Devamında dile getirdiği varlıkta gerçekliğin yalnızca Allah için geçerli olduğu ve bizlerin de ona kavuşacağımız söyleminden hareketle insanın ontolojik olarak varlığının iki
boyutunun olduğunu çıkarabiliriz. Bir yönüyle kozmosla eş tutulan ve yok hükmünde
olan madde boyutu, diğer yönüyle Allah ile bütünleşen dolayısıyla metafizik olan yönü.
İnsanı ruh ve bedenden mürekkep bir varlık olarak tarif etme Aristoteles (2011:69) düşünce geleneğinin bir parçası olarak İslam filozoflarından Kindî (1950:165), Fârâbî
(2003:128) ve İbn Sînâ (:107-108) gibi düşünürler ve Batı’da özellikle Descartes
(2002:54) gibi filozoflar tarafından savunulan bir görüş olduğunu söyleyebiliriz. Bu düşüncenin bir ürünü olarak biri süflî ve karanlık olan madde boyutu diğeri de ulvî ve nur
âlemi olarak metafizik boyutu temsil eden düalist bir varlık anlayışı ortaya çıkmaktadır.
Bu yönüyle de Platonist bir yorumla madde boyutunun gölge olarak tarif edilmesi de yine
felsefî bir atıf olarak karşımıza çıkmaktadır.
İnsanla ilgili yukarıda söylenenleri teyit edecek ve tamamlayacak bilgiler “Mahlukatta bir Terakki” başlığıyla 2. bölümde ele alınmaktadır. Beden olarak insanın farklı
elementlerin birleşiminden meydana geldiğini ve bu haliyle bitkiler ve hayvanlardan bir
farkının olmadığını belirten İbrahim Edhem, dünyadaki varlık türleri arasında bir kıyaslama yaparak insanın konumunu belirlemeye çalışır. İbrahim Edhem’in kurmuş olduğu
varlık hiyerarşisi basitten karmaşığa doğru giden bir yapı arz etmektedir. Burada en
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önemli iki faktörden biri canlı olup olmama diğeri de canlı varlık olarak sahip olduğumuz
güçlerdir. Bu anlamda cansız varlıklar en alt tabakadadır, sonra sırasıyla canlı varlıklar
olan bitkiler, hayvanlar ve insanlar gelmektedir. Bitkilerin beslenme, büyüme ve üreme
güçleri vardır. Hayvanlarda bunların hepsinin yanı sıra hareket, duygu ve içgüdü vardır.
İnsan ise bitki ve hayvanların sahip olduğu güçlerin yanı sıra konuşma ve düşünme gücüne sahiptir. Bu halin, cansız varlıktan insana doğru bir yükseliş olduğunu dolayısıyla
en yetkin varlığın insan olduğu anlamına geldiğini söyleyebiliriz. İnsanlar da yetkinlik
açısından kendi arasında derecelenmektedir. Bazıları diğerlerine göre daha fazla maddi
veya manevî güce sahip olabilirler ki işte bunlar herkesi hayrette bırakacak olağanüstü
işler yapabilirler (Edhem, 2005:46-33).
Yukarıdaki pasajdan da anlaşılacağı üzere varlığı yetkinlik açısından derecelendirmenin insanı kozmos âleminde en yetkin varlık olarak konumlandırma gibi bir gayesi
vardır. Ayrıca burada yine Aristoteles’in etkisini açık bir şekilde görmekteyiz. Zira canlı
varlıkları üç kategoride değerlendirerek bitkilerin de canlı olduğunu söyleyen ve her varlığın kendine ait güçlerinden bahseden Aristoteles olmuştur (2011:74). Varlıkta yetkinliği
bir yükseliş olarak tanımlamasıyla da İbrahim Edhem’in Plotinusçu bir yaklaşım sergilediğini söyleyebiliriz. Tabi buradan ontolojik anlamda bir türüm teorisinden bahsedemeyiz
ancak varlık hiyerarşisinin Allah’tan başlamak üzere en yetkin varlıktan daha az yetkine
doğru sıralandığı bir metafizik boyuttan, en basit varlıktan daha yetkine doğru yükselen
bir fizik boyutla ikiye ayrıldığını ve yükselişin varlıkta bir yetkinlik arzusu olarak tezahür
ettiğini ifade edebiliriz. Dolayısıyla insan için amaç, en yetkin varlığa ulaşmaya çalışmaktır.
3. Kozmolojik Kanıt Olarak Kozmos
İbrahim Edhem, maddeyi insanın manevî boyutuna kıyasla değersiz görse de Tanrısal sıfatların bir tezahürü olarak bakıldığında son derece kıymetli olduklarını ifade etmektedir. En büyük cisimler olan gökteki yıldızlardan en küçük cisimlere kadar hepsinin
Tanrı’nın kudret sıfatının bir tezahürü olduğu savunulmaktadır. Görevi, insanların bu güzellikler karşısında hayrete düşerek Tanrı’yı akletmelerini sağlamak olan madde, insandaki estetik duygusunun uyarılmasına ve evrendeki bu uyum ve güzelliğin sahibinin arzulanmasına sebebiyet vermektedir. İbrahim Edhem, “Ah! Siz Hakk’ın ne büyük nimetisiniz ki havâss-ü avâma ve ganî ve fakire musâvâten çehrenümâ-yı letâfet ve envâr-bahşâyı hidayetsiniz!” (2005:33) diyerek Tanrı’nın adalet sıfatının bir delili olarak sunmaktadır.
Kim olursa olsun dünyanın her türlü güzelliğinden eşit derecede faydalanma hakkına sahiptir. Dolayısıyla yapmamız gereken çalışmaktır. Zira Tanrı, herkese nimet verendir
(Edhem, 2005:34).
4. Bilgelik ve Cehâlet Bağlamında Ahlak
Semerât-ı Akl risalesinin önemli bir bölümü ahlakla ilgilidir. Bu aslında klasik
İslam filozoflarının benimsediği ve hedeflediği bir yaklaşımdır. Felsefî ilimler temelde
teorik ve pratik olmak üzere iki kategoride ele alınır. Kindî, felsefenin tarifini yaparken
“insanın gücü ölçüsünde varlığın hakikatini bilmesidir” demektedir. Bilgi olarak kast edilen şey, gerçeğin bilgisi iken davranışın amacı gerçeğe göre davranmaktır. Yani pratik
yaşantımız hakikatin bilgisi olan teoriğe uygun olmalıdır (Kindî, 2002:139). İbn Sînâ,
teorik ilimlerle yetkinleşen insanın pratik olarak da bunu ortaya koyduğu müddetçe yetkin
sayılabileceğini ifade eder. Teorik ilimler aklı bilfiil kıldığı için nefsin teorik gücünü yetkinleştirmekte, pratik ilimler ise amellerimiz hakkında kavram ve önerme bilgisinin oluşmasıyla teorik gücü ve netice olarak da pratik gücün ahlakla yetkinleşmesini sağlamaktadır (İbn Sînâ, 2004:2). Dolayısıyla felsefenin amacı ahlaklı bir yaşam sürmek için gerekli bilgeliğe ulaşmaktır.
İnsanları temelde üç kategoride değerlendiren İbrahim Edhem şöyle demektedir:

596
IV. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu 26-28 Nisan 2017/NİĞDE
“İnsanlar üç kısımdır. Evvelkisi âlilerdir ki, dâ’imâ hüsn-i ahlâklarının muhâfazasıyla mukayyed olduklarından az kimseler ile görüşürler, az söylerler. Çünkü nâssın ekseri
sü-i hulk erbabıdır. Herkes ise, emsâline karin olur. İkincisi âdîlerdir ki, her iki nev-i
ahlâktan berî olduklarından halkla en çok ihtilât ve en ziyâde kelâm isrâf ederler. Zîrâ
bunlar hüsn-i hulk ashâbına mukârenet edebilecekleri gibi, sü-i hulk erbâbıyla dahi ihtilâtta be’is görmezler. Çaldıracak malı olmayanın hırsızdan endişesi bulunmaz. Üçüncüsü
sâfillerdir ki, ikincilerle ülfet edebilirler ise de, e’âlî kendilerini reddedeceklerinden onlarla
hem-nişîn olamazlar” (2005:36).

Birinci güruhtakileri kurtuluşa yakın, ikinci guruptakileri kurtuluş ile helak arasında, üçüncüleri ise helak olma yoluna düşmüş olarak değerlendiren İbrahim Edhem
(2005:36), insanların kendi ahlakî durumlarına göre çevre edindiğini ve benzer insanlarla
ilişki kurduğunu savunmaktadır.
İnsanların kötü ahlak sahibi olmasının önemli nedenlerinden biri olarak görülen
cahillik, bilgeliğin ve faziletin karşıtı olarak kullanılmaktadır. İbrahim Edhem, cahil kimselerin özelliklerini şu şekilde tarif etmektedir: korkak ve vesveseli olurlar, kimseye güvenmez ve hiç dost edinmezler. Zira onların kalpleri bozulmuştur ve kimseyi dost edinemezler. Düzgün konuşmasını bilmedikleri halde çok konuşurlar. Her ne kadar söyledikleri sözler arasında doğru düzgün bir bağlantı olmasa da onlar çok konuşmuş olmayı bir
hüner sayarlar. Konuştukları şeyler hiçbir zaman bir neticeye varmaz. Çünkü netice bildiren bir söz onu yapmayı da gerektireceğinden buna yanaşmazlar. Devamlı bir vesvese
içindedirler. Kimseye güvenmedikleri için tenha yerlerde bulunmaktan kaçınırlar. Birilerinin kendilerini soyacağını veya öldüreceğini düşünürler. Makam, nüfuz veya herhangi
bir sebepten ötürü çekindikleri insanlara yaltaklık ederler ama arkalarından da gıybet
ederler. Korkmadıkları insanlara ise hiç değer vermez yüzlerine bile bakmazlar. Kimseye
iyilik etmeden herkesin kendilerine iyi adam demesini beklerler. Rütbe ve makam ve gösterişe çok düşkündürler. İhtiyacı olanlara hiç yardım etmezler ama kendilerini yüceltecek
söz söyleyenlere yakın olarak bu şekilde şeref kazanacaklarını sanırlar. Tamamen bedenî
ihtiyaçları ön plana alarak yaşamayı tercih ettikleri için evlerinin de bir düzeni yoktur.
Güzellik ve yüceliğin ne olduğunu bilemezler. Fazilet sahibi insanları küçük görür, aşağılarlar. Âl-i cenaplık, cömertlik, cesaret, kanaat, tasarruf, aşırılıktan sakınma gibi faziletlerden uzaktırlar. Uyumayı ve yemeyi çok severler. Bu ve benzeri kötü alışkanlıkları
ile bu dünyadaki güzelliklerden de mahrum olarak yaşayıp ölüp giderler. İbrahim Edhem,
bu dünyadaki halleri bu ise öbür dünyada nasıl yaşayacaklarını siz kıyas edin demektedir
(2005:35-36).
Kötü ahlakın sebebi olarak cehaleti gören İbrahim Edhem, bir başka hastalık olarak da gururdan bahsetmektedir. Kendisini çok kıymetli ve kudretli gören insanların dönüp kendisine bakmasını ve ne olduğunu düşünmesini istemektedir. Göreceği tek şey aciz
bir mahlûk olduğudur. Yeryüzünde milyarlarca insan olduğunu ve üzerinde yaşadığımız
bu dünya gibi de milyarlarca gezegen olduğunu ifade eden İbrahim Edhem, nihayetsiz
uzay boşluğunda milyarlarca yıldız içerisinde bu dünyanın bir toz zerresi kadar hükmünün olduğunu ve biz insanların da bu zerre üzerine yayılmış mahlûklar olduğumuzu hatırlatmaktadır. Bu dünyayı yok farz ettiğimizde diğer gezegenlere hiçbir zeval gelmeyeceğini bizlerin yok farz edildiğinde ise yine bir şeyin değişmeyeceğini vurgulamaktadır.
Bu durumda gururlanan bir insan için şu soruları düşünmesini istemektedir: Sen nesin?
Hiç olmasaydın ne olurdu? Bugün varsın peki yarın ne olacaksın? Daha önce var olan ve
artık toprağın altında yatan insanları düşündüğümüzde bu dünya ve içindekilerin aslında
oyuncak olduğunu anlamalıyız diyen İbrahim Edhem, o halde gururun ne kadar gereksiz
olduğunu da anlayacağımızı ifade etmektedir (Edhem, 2005:34).
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Ölüm gerçeği üzerinde de sıkça duran İbrahim Edhem, bilgeler ile cahiller arasındaki benzerliğin her ikisinin de öleceğini bilmesi, farkın ise bilgelerin ölümü sıkça hatırlamaları neticesinde bunun için kaygılanmaları olduğunu söyler (Edhem, 2005:39).
Sonuç
19. yy.’dan daha belirgin hale gelen Batı karşısındaki geri kalmışlığımızın önemli
sebeplerinden biri olan felsefî ilimlere yeteri kadar değer vermediğimiz gerçeğinden hareketle, İbrahim Edhem gibi bunun farkında olan ve kendi çabalarıyla bir şeyler yapmaya
çalışan önemli bir düşünürü daha yakından tanımanın günümüze de ışık tutacağını düşünüyoruz. Çok kısa ama özlü ifadelerle kaleme alınan Semerât-ı Akl risalesi, bu çabanın
küçük bir adımı olarak değerlendirilmelidir. Risale her ne kadar doğrudan bir felsefe eseri
olarak yazılmamış olsa da içeriği itibariyle felsefî birçok meseleyi gündeme getirdiğinden
kendi dönemi için önemlidir.
İnsanı merkeze koyarak psikolojik tahliller yapan İbrahim Edhem, böylece eserinin amacını da ifşâ etmiş olmaktadır. Bilginin önem ve kıymetine sık sık vurgu yapan
yazar, aslında her şeyden önce insanın bilmesi gereken şeyin yine kendisi olduğu sonucu
çıkmaktadır. Bu bilgi kendisinin ne kadar aciz ve cahil olduğunu gün yüzüne çıkaracağı
gibi aynı zamanda ahlaken de sahip olması gereken erdemleri anlamasına sebebiyet vermektedir. Zira aciz ve muhtaç olduğunu gören bir varlık, gurur ve kibirden uzaklaşacaktır.
Zannımca burada asıl üzerinde durulması gereken husus, ahlakın kalbin eğitimi ile değil
aklın eğitimi ile mümkün olacağı kanaatinin taşınmasıdır. Her ne kadar doğrudan kalp
eğitimi ile ilgili bir olumsuzlama bulunmasa da varlığı gözlemleme, anlamlandırma, tasnif etme gibi işlemlerin bütünü akılla yapıldığı ve insanın varlık olarak taşıdığı anlamın
neliği bu yaklaşım üzerinden temellendirildiği için İbrahim Edhem’in ahlak anlayışının
felsefî bir yaklaşımla akıl eğitimi üzerine inşâ edilmiştir diyebiliriz.
İbrahim Edhem’in bu risaleyi çok genç yaşta (21) kaleme almış olması ve dönemin
siyasi ekonomik buhranları göz önünde bulundurulduğunda felsefî içerik olarak neden
daha detaylı bilgiler verilmediği sorusu belki cevap bulmuş olacaktır. Yazarın kendisi de
doğrudan bir felsefe metni yazdığını zaten iddia etmemektedir. Ancak içerik olarak felsefî
konulara değinmenin yanı sıra bir vesile bu konuları halkın gündemine sokmak da belki
böyle bir risale ile daha mümkün olacaktı. Daha sonra çevireceği Usul Hakkında Nutuk
isimli çalışmanın akıbetini düşündüğümüzde bu risalenin kısmen daha fazla ilgi uyandırmış olabileceğini tahmin ediyoruz. O dönemlerde farklı düşünürler tarafından başka felsefî çalışmalar yapıldığını da biliyoruz (Alper, 2004; Utku, Kaya, 2011). Türkçe eser telif
ederek ve tercümeler yoluyla yabancı felsefî kaynakları Türkçeye kazandırmak suretiyle
hem ilmî terakkiyi sağlamayı hem de farklı disiplinlerde dilimize özgü bir literatür oluşturmayı hedefleyen yazarlar arasında olan İbrahim Edhem’in Semerât-ı Akl risalesi bu
anlamda önemli bir katkı sağlamıştır diyebiliriz. Çalışmamızı Semerât-ı Akl risalesinden
bazı güzel vecizelerle bitirmek istiyoruz.
“Tabî’at güzeldir. Zîrâ her şey Tabî’îdir.”
“Cenâb-ı Hakk’ı ve dînini yâr ittihâz eden, muhabbette bir Târîk-i esleme gitmiş
olur. Ondan sonra ise, muhabbet-i vataniyyedir.”
“Bir kavmi ıslâh etmek isterseniz mekteplerinden başlayın! Zîrâ bir bahçeyi düzeltmek için orada daha iyi fidanlar yetiştirmeye çalışırlar.”
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21. YÜZYILDA TÜRKİYE İLE TÜRK CUMHİYETLERİ ARASINDAKİ
EKONOMİK DİNAMİKLER VE İLİŞKİLERİ
Öğr.Gör. Murat ŞAHİN*
Özet: Bu çalışmada, 21. Yüzyılında Türkiye ile Türk Cumhuriyetleri arasındaki ticari ilişkiler ve ekonomik dinamikler yer almaktadır. Yaşadığımız yüzyılda Türkiye’nin Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan gibi Türk Cumhuriyetleriyle
arasında ekonomik ilişkilerinin önemli düzeyde gelişmiş olması beklenirken çalışmanın
çıktısına göre gerçekleşen durum, seviyelerin beklenen düzeyden düşük olduğunu göstermektedir. Bu sonuca ilişkin problemler çalışmada işlenerek çözüm önerilerinin ortaya konulması açısından taraflar nezdinde büyük önem arz etmektedir. Dünya’da ABD ve Çin
gibi ekonomiler ve ticari pazarlar kültürel farklılıklarına rağmen başka ülkelerle kolayca
entegre olabilirken Türkiye’nin ve/veya Türk Cumhuriyetlerinin bunu gerçekleştirememeleri gibi nedensel temel argümanlar irdelenerek analizler çerçevesinde çalışmada ortaya
konmuştur. Türk Cumhuriyetleri ile ekonomik ilişkilerin sürekli gelişen bir boyutta ilerlemesi şüphesiz ki bölge ekonomilerinde sosyal ve kültürel dinamikleri olumlu olarak tetikleyecektir.
Anahtar Kelimeler: Türk Cumhuriyetleri, Bölgesel Kalkınma, Dış Ticaret, Ekonomik Dinamikler.
Economic Dynamics and Relations Between Turkey and Turkish States in the 21st
Century
Abstract: This study shall focus on the economic relations and economic dynamics between Turkey and Turkey Republics in the 21st century. Though it is expected to have
developed economic relations with Turkey Republics such as Azerbaijan, Kazakhstan, Kirghizstan, Uzbekistan, Turkmenistan, the study reveals that the levels are lower that the expectance. The problems related to this result shall be elaborated in the study and possible
solutions shall be explained. Economies and markets such as USA and China can be easily
integrated with other states though their cultural differences, and the reasons of why Turkey
Republics and/or Turkey cannot achieved these shall be revealed on the basis of general
arguments. Development of economic relations in an ever-growing environment shall trigger the social and cultural dynamics in the region as well as economy undoubtedly.
Keywords: Turkish Republics, Regional Development, Foreign Trade, Economic Dynamics.

Giriş
Dünya’da hızla gelişen teknolojiler ve bunların yaşamlarımıza yansımaları çerçevesinde ülkeler arasında ticari ağlar genişlemiş ve hızla yaygınlaşmıştır. Bu durum ekonomilerin birbirlerinin içine geçmesine ve kolayca entegre olmasına sebebiyet vermiştir.
Gelişen ve değişen dünyada ekonomiler birbiri ile etkileşim içerisinde, büyüme potansiyeline 21. Yüzyılda önemli ölçüde sahip olmuştur. Önümüzdeki yüzyıllarda da bu potansiyellere bağlı olarak Dünya ticaret hacminin daha da genişlemesi öngörülmektedir.
TRADEMAP(Trade Statistics For International Business Development) 20122015 yılları arasındaki Dünya istatistiklerine göre, Dünya’da 4 yılın ortalaması ithalat ve
ihracat rakamları 18 trilyon doların üzerindedir. Aynı veriler doğrultusunda 2012-2015
yılları arasında Dünya’da en çok ithalatı gerçekleştiren ülke ABD iken en çok ihracatı
gerçekleştiren ülke Çin’dir. 2015 yılında ihracat sıralamasında Türkiye 32. İthalat sıralamasında ise 21. Sıradadır. Dünya’da önemli bir konuma sahip olan Türkiye Türk Cumhuriyetleri ile ekonomik ilişkilerinin boyutuna katacağı değer taraf ülkeler açısından gayet önemlidir. 2015 yılı ithalat verilerine göre Kazakistan 62. Özbekistan 97. Azerbaycan
Avrasya Üniversitesi, MYO, Finans, Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü, ord.muratsahin@gmail.com
*
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102. Türkmenistan 125. Kırgızistan 139. Sıradadır. Bu 4 ülke toplamda 250 milyar doların üzerinde ithalat hacmine sahiptir. Bunun yanı sıra 2015 yılı ihracat verilerine göre ise
Kazakistan 51. Azerbaycan 82. Türkmenistan 87. Özbekistan 101. Kırgızistan 138. Sıradadır. Dört ülkenin toplam ihracat 210 milyar doların üzerindedir. Bu çalışma yukarıda
yer alan noktalar itibariyle Türkiye’nin Türk Cumhuriyetleri ile ekonomik ilişkilerini ve
temel dinamiklerini analiz ederek ortaya koyacaktır.
Bu çalışmada, öncelikle Türk Cumhuriyetlerinin ekonomik yapıları hakkında genel bilgi verilmiştir. Bağlantılı olarak Türkiye’nin 21. Yüzyılda Azerbaycan, Kazakistan,
Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan ile olan ekonomik ilişkileri ve dinamiklerin durumu değerlendirilmiş ve analizlere yer verilmiştir.
1. Türkiye – Azerbaycan Ekonomik İlişkiler ve Dinamikleri
86.600 km² yüzölçümü ve 10 milyona yakın nüfusuyla 12 uluslararası kuruluşa
üye olan Azerbaycan’ın GSMH değeri 53 milyar ABD dolardır. SSCB’nin dağılmasından
sonra 1991 yılında bağımsızlığını elde eden Azerbaycan, Kafkaslarda istikrarlı devlet modeli ile Dünya’da büyüyen ekonomiye sahip ülkelerdedir. Bağımsızlığını elde ettikten
sonra Azerbaycan-Türkiye ile geliştirilen ekonomik ilişkileri çerçevesinde 1991-2010 yılları arasında T.C. vatandaşlarının sahip veya ortak olduğu değişik statülerde toplam 3009
Türk şirketi kurulmuştur. 2010 yılında kurulan şirket sayısı ise 279 olmuştur. (Birleşmiş
Markalar Derneği, 2017). Azerbaycan’ın 2010-2015 yılı ekonomik görünümüne ilişkin
bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
GSYİH
KİŞİ
BÜYÜME
NOMİNAL BAŞINA
ENFLASYON
YIL
ORANI
(MİLYAR
GELİR
ORANI (%)
(%)
$)
($)
2010
26,4
6,7
52,9
5.814
4,9
5,7
2011
34,4
10,1
65,9
7.147
0,1
5,6
2012
32,6
10,4
69,6
7.444
2,2
-0,3
2013
31,7
10,3
73,5
7.809
5,8
3,7
2014
28,3
9,3
75,2
7.813
2,0
-0,1
2015
15,9
9,0
53,0
5.440
1,1
7,8
Tablo 1. 2010-2015 Yılları Azerbaycan’ın Ekonomik Görünümü (Economist Intelligence Unit
(EIU))
İHRACAT
(MİLYAR
$)

İTHALAT
(MİLYAR
$)

Yukarıda yer alan Tablo 1’e göre ihracatın ve ithalat değerlerinin en yüksek olduğu yıl 2012 iken en düşük olduğu yıl 2015’dir. Yaşanan düşüşün sebebi, ihracatı büyük
oranda petrol ve doğalgaz üretimine bağlı olan Azerbaycan’ın, dünya piyasalarında petrol
fiyatlarının hızla düşmesi neticesinde alınan devalüasyon kararlarıdır. Bu kararın etkisi
2015 yılı GSYİH, kişi başına düşen geliri, büyüme oranını ve enflasyon oranını da olumsuz etkilemiştir. Büyümenin yüzde 5,8 gibi büyük oranla gerçekleştiği 2013 yılıdır. Bu
yıl büyümeyle birlikte enflasyon oranının da yüzde 3,7’ye çıktığı görülmektedir. Kişi başına milli gelirin 5.440 dolar olduğu yıl 2014 için de bir önceki yıl gerçekleşen yüksek
büyüme oranının etkili olduğunu söylememiz mümkündür.
Ülkeye Giren Yatırım Tutarı

7,5 milyar $

Yurtdışına Çıkan Yatırım Tutarı

2,95 milyar $

Dünya Bankası İş Yapma Kolaylığı
Sıralaması

63/189

GSYİH’nin Sektörel Dağılımı

Tarım % 6, Sanayi % 57,8,
Hizmetler %36,2
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Petrol ve Petrol Ürünleri (% 92,8), Şeker
ve Şeker Kamışı, Sofralık meyve ve
İhracatında Başlıca Ürünler
kabuklu yemiş, Hayvansal ve bitkisel
yağlar, plastik ürünleri (% 1),
Nükleer reaktörler, kazanlar (% 21,3),
Karayolu taşıtları (% 7,8), Demir Çelik
ürünleri (% 6,8), Elektrikli ekipmanlar
İthalatında Başlıca Ürünler
(% 6,7), Kıymetli taşlar (% 4,5), Tütün
ve işlenmiş tütün ürünleri (% 4,4)
İtalya (% 19,8), Almanya (% 10,7),
Fransa(% 7,6), İsrail (% 7,0), Çek Cum.
İhracatında Başlıca Ülkeler
(% 4,8) TÜRKİYE (% 2,7) (12. sırada)
Rusya (% 15,6), TÜRKİYE (% 12,7) (2.
sırada), USA (% 9,2), Almanya (% 7,5),
İthalatında Başlıca Ülkeler
İtalya (% 6,4)
Petrol ve petrol ürünleri, doğal gaz,
petrol arama ve çıkarma teçhizatları,
Başlıca Sanayi Dalları
çelik, demir, çimento
Pamuk, tahıl, pirinç, üzüm, çay, tütün
Başlıca Tarımsal Üretim
Petrol ve doğal gaz, kurşun, çinko,
Madenler ve Yeraltı Kaynakları
bakır, demir cevheri, alüminyum
Tablo 2. Azerbaycan’ın Ekonomi Göstergeleri (Serhat Kalkınma Ajansı)

Tablo 2’de yer alan verileri incelediğimizde ülkeye yapılan yatırımın ülke dışına
yapılan yatırımdan daha fazla olduğu gözlemlenmektedir. Bu ülkenin genel anlamda ekonomisine duyulan güvenin genel görünümüdür. Petrol ve Petrol Ürünleri yüzde 92,8 ile
ihracat kaleminin en büyük kısmını oluşturmaktadır. Ayrıca İhracatta Türkiye 12. sırada
iken ithalatta 2. sıradadır. Ekonomik ilişkilerin artması ihracattaki sıralamayı değiştireceği gibi iki ülke arasında gerçekleşen toplam ticaret miktarını da olumlu etkileyecektir.
GSYİH oluşturan en büyük kısım sanayi olmakla birlikte Türkiye’ye bu alandaki işbirliklerin ticari zenginlik katması olasıdır.
YILLAR
2012
2013

İHRACAT
2.584.670.889
2.960.370.840

İTHALAT
339.935.938
333.747.607

DENGE
2.244.734.951
2.626.623.233
2.874.607.752
291.283.409
2014
2.583.324.343
1.898.519.654
232.375.981
1.666.143.673
2015
1.285.840.413
278.131.382
2016
1.007.709.031
Tablo 3. 2012-2016 Yılları Türkiye’nin Azerbaycan İle Gerçekleştirdiği İhracat ve İthalat Rakamları ($) (Türkiye İstatistik Kurumu)

Tablo 3’ e göre 2016 yılı Türkiye’nin Azerbaycan’a gerçekleştirdiği ihracat miktarının en düşük olduğu yıl olarak gözlemlenmektedir. Tablo 3’de yıllar itibariyle gerçekleştirilen ihracat ve ithalat miktarlarının düştüğü gözlemlenmektedir. Bu durum özellikle
2015 yılı sonrasında Azerbaycan’ın yaşadığı ekonomik durumun olumsuz göstergesi olarak ekonomik ilişkilere yansımasını ifade etmektedir. Ayrıca TÜİK verilerine göre 2015
yılında Türkiye’nin Azerbaycan’a gerçekleştirdiği önemli ürün kalemleri sanayi ağırlıklı
ürünlerdir. Azerbaycan’a pazarlaması yapılan sanayi ürünlerinin Türkiye nezdinde Azerbaycan’ın sanayisinin gelişiminde önemli bir avantaj sağlamaktadır. Sorunsuz hammadde
ve sürekliliği gereken ürünlerin Azerbaycan’ın sanayi sektörünün gelişimi için büyük
önem taşımaktadır.
2. Türkiye – Kazakistan Ekonomik İlişkileri ve Dinamikleri

602
IV. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu 26-28 Nisan 2017/NİĞDE

600 kadar Türk sermayeli firma bulunduran Kazakistan Cumhuriyeti 17 milyonu
aşkın nüfusu ile 2.724.900 km² yüz ölçümüne sahiptir. 11 uluslararası kuruluşa üyeliği
bulunmasıyla beraber 2015 yılı verilerine göre GSMH 182.8 milyar dolardır. Kazakistan’ın, Türkiye dışında Çin ve Almanya gibi büyük ekonomilere sahip ülkelerle ticari
ortaklıkları bulunmaktadır (T.C. Dış İşleri Bakanlığı, 2017). Önemli ihracat ürünleri arasında ham petrol ve türev ürünleri, radyoaktif elementler, maden, gıda, demir-çelik ürünleri yer almaktadır. Buna karşın ithal edilen ürünler arasındaki önemli portföyü; otomotiv,
petrol yağları, ilaç, iletişim cihazları, hava taşıtları, makine ürünleri oluşturmaktadır. Aşağıdaki Tablo 4’de 2011-2015 yılları itibariyle Kazakistan Cumhuriyetinin gerçekleştirdiği ihracat ve ithalat rakamları yer almaktadır. Bu tabloya göre 5 yıl içerisinde gerçekleştirilen ticaret hacmini ortalaması 120 milyon doların üzerindedir. Özellikle 2015 yılında bu ortalamanın yarısından fazla gerçekleşen ticaret hacminde yaşanan petrol ve türevi ürünlerinin küresel piyasalarda yer alan fiyatlarındaki belirsizlik ve yaşanan sıkıntıların etkili olduğunu söyleyebiliriz. Ancak tabloda yer alan denge faktörüne baktığımızda
2015 yılının diğer yıllara göre ithalat ve ihracat arasındaki farkın daha az risk taşıdığını
gözlemlememiz mümkündür.
2011
2012
2013
2014
2015
38.010.237
58.227.671
48.805.577
41.295.488
30.567.762
İTHALAT
88.107.934
88.142.484
84.700.375
79.459.858
45.955.777
İHRACAT
50.097.697
29.914.813
35.894.798
38.164.370
15.388.015
DENGE
126.118.171
146.370.155
133.505.952
120.755.346
76.523.539
HACİM
Tablo 4. 2011-2015 Yılları Kazakistan Cumhuriyeti Dünya İhracatı ve İthalatı Rakamları ($)
(Trademap)

Türkiye’de 2015 Aralık ayı itibariyle 511 Kazak sermayeli şirket bulunmaktadır.
Türkiye ise Kazakistan’da enerji dışı sektörlerdeki yatırımların büyüklüğü açısından 4.
Sırada yer almakla birlikte 15 binin üzerinde istihdam sağlamaktadır. Ayrıca 11 Ekim
2012 tarihinde kabul edilen “Yeni Sinerji - Ortak Ekonomi Programı”, ekonomik, ticari,
bilimsel ve teknik işbirliğinin artırılması, mevcut işbirliği alanlarının yanı sıra yeni alanlarda işbirliğinin geliştirilmesi, tarafların kamu ve özel sektörleri arasındaki etkileşimin
güçlendirilmesi ve öncelikli alanlarda yatırım projelerinin gerçekleştirilmesini hedeflemektedir (T.C. Dış İşleri Bakanlığı, 2017).
İHRACAT($)

İTHALAT($)

TİCARET HACMİ

2012

1.068.625.191

2.056.085.650

3.124.710.841

2013

1.039.420.346

1.760.114.636

2.799.534.982

2014

977.487.454

1.236.267.517

2.213.754.971

2015

750.027.228

1.109.831.671

1.859.858.899

2016

624.499.651

1.093.896.872

1.718.396.523

Tablo 5. 2012-2016 Yılları Türkiye - Kazakistan Ticari İlişkileri ($) (Türkiye İstatistik Kurumu)

Yukarıda yer alan Tablo 5’e göre Kazakistan ile Türkiye arasında gerçekleşen ticaret hacmi son yıllarda düşüş göstermiştir. Petrolde yaşanan küresel sıkıntılarında etkisinin yansıdığını söylememiz mümkündür. Türkiye’nin Kazakistan’a gerçekleştirdiği ihracatın önemli kalemlerini mücevherat eşyası ve aksamı, plastik ürünleri, inşaat malzemeleri, halı ve yer kaplamaları oluşturmaktadır. Türkiye’nin Kazakistan’dan ithal ettiği
başlıca ürünler arasında ise ham petrol, doğalgaz, rafine edilmiş bakır ve bakır alaşımları
(ham), işlenmemiş çinko ve alüminyum, işlenmemiş kurşun, buğday ve mahlut bulunmaktadır.
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Türkiye ile Kazakistan arasındaki ekonomik ilişkilerin bir diğer boyutunu da Türk
Eximbank oluşturmaktadır. Türk Eximbank’ın Kazakistan’a açmış olduğu, 56 milyon dolarlık kısmı ticaret finansmanı, 184 milyon Dolarlık kısmı yatırım projelerine olmak üzere
toplam 240 milyon Dolarlık kredinin kullanımları gerçekleştirilmiştir. Türkiye’nin, 2004
yılından bugüne kadar Kazakistan’a yapmış olduğu ikili resmi kalkınma yardımlarının
toplam tutarı ise 522 milyon Doları aşmıştır (T.C. Dış İşleri Bakanlığı, 2017). Ekonomik
işbirliklerinin artması mevcut ticaret hacmi ile birlikte uluslararası düzeyde gerçekleştirilecek ortak projelere de yansıması kısa zaman alacaktır. Son yıllarda azalan ticaret hacminin yeniden eski seviyelerine gelesi için yeni işbirliklerinin ekonomik alanda gerçekleştirilmesi şarttır. Kazakistan’dan ithalatın 1 milyar doların altına düşmediğini ancak ihracatın ise 1 milyonun altına düşmesinin temel nedenleri son yıllarda Kazakistan’ın yaşadığı ekonomik sıkıntılara bağlayabiliriz.
3. Türkiye – Kırgızistan Ekonomik İlişkileri ve Dinamikleri
Kırgızistan, 6 milyona yakın nüfusu ve 2.724.900 km² yüzölçümü ile 2015 yılı
verilerine göre 7,6 milyar dolarlık GSYİH sahiptir. Üyesi olduğu uluslararası kuruluşların
sayısı 26’dır. Kırgızistan’da Türk sermayeli firma sayısı 300’dür. Kırgızistan’ın, Türkiye
dışında Çin, Rusya ve Kazakistan ile ticari ortaklıkları bulunmaktadır. Önemli ihracat
ürünleri arasında radyoaktif elementler, bakır hurda, gıda, tekstil, pamuk, taze
sebze/meyve bulunmaktadır. Ayrıca Petrol yağları, tekstil ürünleri, otomotiv, gıda ürünleri de başlıca ithalat kalemleri arasında yer almaktadır. Aşağıda yer alan Tablo 6’ya göre
2011-2015 yılları arasında ortalama ihracat 1.7 milyon Doların üzerinde iken ortala ithalat
5 milyon Doların üzerindedir. Toplam ticaret hacmi ise 7 milyon Dolara yakındır.
2011
2012
2013
2014
2015
1.978.932
1.683.237
1.773.228
1.883.733
1.646.443
İTHALAT
4.260.687
5.373.176
5.983.024
5.734.704
3.937.726
İHRACAT
-2.281.755
-3.689.939
-4.209.796
-3.850.971
-2.291.283
DENGE
6.239.619
7.056.413
7.756.252
7.618.437
5.584.169
HACİM
Tablo 6. 2011-2015 Yılları Kırgızistan’ın Dünya İhracatı ve İthalatı Rakamları ($) (Trademap)

Türkiye, 2004 yılından bugüne kadar Kırgızistan’a ekonomik/ticari, sağlık, eğitim, sosyal ve kültürel işbirliği programlar bağlamında yapmış olduğu resmi ikili kalkınma yardımlarının toplam tutarı 855 milyon Dolar olarak gerçekleşmiştir. Türkiye’de
2015 Aralık ayı itibariyle 163 Kırgız sermayesine sahip şirket faaliyet göstermektedir.
Ayrıca aşağıda yer alan Tablo 6’ya göre Türkiye ile Kırgızistan arasında son 5 yıl için
ortalama 400 milyon Dolarlık bir ticaret hacmi gerçekleşmiştir. Türkiye’den Kırgızistan’a
ihraç edilen başlıca ürünler; mücevherci eşyası ve aksamı, tekstil ürünleri, dokunmuş halılar, kişisel temizlik ürünleri, kakao içermeyen şeker mamulleri, elektrikli su ısıtıcıları,
elektrotermik cihazlar, ortam ısıtıcıları, saç ve el kurutucuları, ütülerdir. Başlıca ithal edilen ürünler ise kuru baklagiller, pamuk, bakır hurdaları, konserve sebzeler, aluminyum
hurdaları, altın, taze ve kurutulmuş meyveler, işlenmemiş kurşun ve alüminyumdur.
İHRACAT

İTHALAT

TİCARET HACMİ

2012

257.470.373

45.226.316

302.696.689

2013

388.335.613

36.964.084

425.299.697

2014

421.431.057

65.647.764

487.078.821

2015

294.701.653

76.857.917

371.559.570

2016

308.944.068

101.066.820

410.010.888

Tablo 7. 2012-2016 Yılları Türkiye - Kırgızistan Ticari İlişkileri ($) (Türkiye İstatistik Kurumu)
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Türkiye ile Kırgızistan arasında tarım alanında geliştirilecek iş birlikleri ticaret
hacmini daha da artırması muhtemeldir. Ayrıca Türk müteahhitlik firmalarının şu ana
kadar gerçekleştirdikleri 700 milyon Dolara yakın projelerin kapsamının genişletilmesi
Kırgızistan’daki Türk firmalarının sayısının artırılmasına ve Türkiye’den gerçekleşen yatırımların artırılmasına katkı sağlayacaktır.
4. Türkiye – Özbekistan Ekonomik İlişkileri ve Dinamikleri
447.400 km² yüzölçümüne ve 31.2 milyon nüfusa sahip Özbekistan’ın GSMH
59,2 milyar Dolardır. Üyesi olduğu uluslararası kuruluşların sayısı 11’dir. Dünya’da Türkiye’den başka Çin, Rusya, Kazakistan ve Güney Kore ile ticaret ortaklıkları bulunmaktadır. Dünya’ya gerçekleştirdiği temel ihracat kalemlerini Petrol gazları, otomotiv, pamuk, bakır, radyoaktif elementler, altın, yaş meyve, çinko oluşturmaktadır. Bu karşın çeşitli ülkelerden ithal ettiği başlıca ürünler arasında otomotiv aksamları, ilaç, petrol yağları,
ahşap ürünleri, otomotiv bulunmaktadır (T.C. Dış İşleri Bakanlığı, 2017). Tablo 8’e göre
son 5 yılın ithalat ortalaması 10 milyon Dolar’a yakındır. Aynı veriler doğrultusunda son
5 yılın ihracat ortalaması ise 6 milyon Dolar’ın üzerindedir. 5 yılın ticaret hacmi ortalaması da 16 milyon doların üzerindedir.
İTHALAT
İHRACAT
DENGE
HACİM

2012
10.945.791
6.324.786
-4.621.005
17.270.577

2013
12.865.905
8.212.771
-4.653.134
21.078.676

2014
13.558.758
7.135.553
-6.423.205
20.694.311

2015
10.232.946
6.126.325
-4.106.621
16.359.271

2016
2.253.385
3.676.088
1.422.703
5.929.473

Tablo 8. 2012-2016 Yılları Özbekistan’ın Dünya İhracatı ve İthalatı Rakamları ($) (Trademap)

Özbekistan’da faaliyet gösteren 520 kadar Türk sermayeli firma bulunmaktadır.
Buna karşın Türkiye’de ise 2015 yılsonu verilerine göre 235 şirket bulunmaktadır. Türkiye’nin Özbekistan’a ihraç ettiği ürünlerin başlıcaları; Kişisel temizlik ürünleri, ilaç, römork, plastik ürünleri, gıda işleme makineleridir. Başlıca ithal ettiğimiz ürünler ise; Bakır, bakır alaşımları ve bakır ürünleri, levhalar, pamuk ipliği, işlenmemiş çinko, petrol
yağları, azotlu mineral veya gübreler, konserve sebze, altın, işlenmemiş kurşun, ipektir.
Aşağıda yer alan Tablo 10’a göre Özbekistan ile son 5 yıl için ticaret hacmi ortalaması
1.2 milyar Doların üzerindedir. 2015 yılı için düşen ticaret hacmi 2016 yılında toparlanmaya başlamıştır. Aşağıdaki Tablo 9’da yer alan son 5 yılın ihracat ortalaması 500 milyon
Doların üzerinde olup ithalat ortalaması ise 750 milyon Doların üzerindedir. Gelecekte
geliştirilebilir ekonomik işbirlikleri çerçevesinde tekstil sektörüne yönelik ortak projelerin gerçekleştirilmesi Asya ve Avrupa pazarları için iki ülke boyutuyla ticaret hacmini
artıracaktır.
İHRACAT

İTHALAT

TİCARET HACMİ

2012

449.884.446

813.287.488

1.263.171.934

2013

562.525.829

815.416.701

1.377.942.530

2014

603.013.101

780.706.584

1.383.719.685

2015

488.579.852

711.555.111

1.200.134.963

2016

533.321.729

709.292.468

1.242.614.197

Tablo 9. 2012-2016 Yılları Türkiye - Özbekistan Ticari İlişkileri ($) (Türkiye İstatistik Kurumu)

5. Türkiye – Türkmenistan Ekonomik İlişkileri ve Dinamikleri
488.100 km² yüzölçümü, 2015 yılı verilerine göre 4 milyon nüfusu ve 33,8 milyar
Dolar GSMH olan Türkmenistan 34 uluslararası kuruluşa üyedir. Türkmenistan’ın Türkiye’nin dışında Çin, Rusya ve İran ile ticaret ortaklığı bulunmaktadır. Türkmenistan’ın
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diğer ülkelere gerçekleştirdiği başlıca ihracat kalemleri doğalgaz, petrol yağları, pamuk,
altın, ham petrol, mineral, tekstil ürünleridir. Buna karşın başka ülkelerden ithal ettiği
başlıca kalemleri demir ve çelik ürünleri, inşaat malzemeleri ve motorlu araçları, altın,
petrol yağlarıdır.
2012
2013
2014
2015
2016
8.697.747
8.443.175
8.648.637
5.673.977
2.274.958
İTHALAT
11.125.965
11.920.080
12.253.485
9.939.814
555.844
İHRACAT
2.428.218
3.476.905
3.604.848
4.265.837
-1.719.114
DENGE
19.823.712
20.363.255
20.902.122
15.613.791
2.830.802
HACİM
Tablo 10. 2012-2016 Yılları Türkmenistan’ın Dünya İhracatı ve İthalatı Rakamları ($) (Trademap)

Türkmenistan’da 600’ün üzerinde Türk firması bulunmaktadır. Türkiye’de ise 246
adet Türkmen sermayesine sahip şirket faaliyet göstermektedir. Türkmenistan’daki Türk
yatırım tutarı 400 milyon doları aşmaktadır. Türkiye’nin Türkmenistan’dan ihraç ettiği
ürünlerin başında pamuk/tekstil ürünleri, enerji, kimya ve tarım ürünleri gelmekte olup,
ithal ettiği ürünlerin başında ise işlenmiş metal, beyaz eşya, elektronik ürünleri, gıda,
tekstil sanayi ürünleri, işlenmiş gıda ürünleri, inşaat malzemeleri, ulaştırma araçları ve
ilaçlar bulunmaktadır. Aşağıda yer alan Tablo 11’e göre ticaret hacmi 2016 yılında düşüş
göstermiştir. Son 5 yıl içerisinde ticaret hacminin en düşük olduğu yıldır. Son 5 yılın
ihracat ortalaması 1.7 milyon doların üzerindedir. Son 5 yılın ithalat ortalaması ise 500
milyar doların üzerinde gerçekleşmiştir. Yine 5 yılın ticaret hacmi ortalaması 2.2 milyar
Doların üzerinde gerçekleşmiştir.
İHRACAT

İTHALAT

TİCARET HACMİ

2012

1.480.051.810

303.506.877

1.783.558.687

2013

1.957.484.112

653.814.962

2.611.299.074

2014

2.231.245.647

623.326.225

2.854.571.872

2015

1.857.842.574

557.355.808

2.415.198.382

2016

1.245.508.510

422.492.213

1.668.000.723

Tablo 11. 2012-2016 Yılları Türkiye – Türkmenistan Ticari İlişkileri ($) (Türkiye İstatistik Kurumu)

Türkmenistan’ın ihracat pazarlarının önümüzdeki yıllarda gelişmesi mümkündür.
Doğal gaz boru hatları ile önümüzdeki yıllarda ihracat pazarlarına Afganistan, Pakistan
ve Hindistan dâhil olması mümkündür. Türkiye’nin Türkmenistan ile yürüteceği stratejik
ortaklıkların tarafların ekonomik gelişimine etkisi büyük olacaktır.
Sonuç
Nüfus yoğunluğu açısından Türkiye, Türk Cumhuriyetleri arsından birinci sırada
yer almaktadır. Sahip olduğu nüfusu açısından Türkiye’yi sırasıyla Özbekistan, Kazakistan, Azerbaycan, Kırgızistan ve Türkmenistan takip etmektedir. Altı ülke toplamda 150
milyona yakın nüfusa sahiptir. Toprak yüzölçümü olarak altı ülkeyi değerlendirdiğimizde
Kazakistan’ın ardından sırasıyla Türkiye, Türkmenistan, Özbekistan, Kırgızistan ve
Azerbaycan gelmektedir. Bu altı ülkenin toplam yüzölçümü 5 milyon km² alana yakındır.
Yine altı ülkenin toplam Gayri Safi Yurtiçi Hasılası toplamda 1 milyon doların üzerindedir. Görüldüğü gibi önemli potansiyele sahip bu altı ülke 2015 yılı “Trade Statistics For
International Business Development” verilerine göre 266 milyon Doların üzerinde,
Dünya ithalatının yaklaşık %2’sini oluşturmaktadır. 2015 yılı aynı verilere göre 218 milyon Doların üzerinde gerçekleştirilen ihracatta bu altı ülke toplamda Dünya’da %1,34
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kadar pay almıştır. Bu veriler doğrultusunda ticaret hacminin altı ülke nezdinde yeterli
olduğunu söylememiz mümkün değildir. Altı ülkenin ekonomik anlamda makro görüntüsü bizlere gerçekleşen ticaretin boyutunun sınırlı kaldığını göstermektedir.
Ekonomik ilişkilerin, Dünya’da yerini birçok stratejik işbirliklerine dönüştürdüğü
aşikârdır. Ekonomik işbirlikleri zamanla sosyal ve kültürel aktivitelerin taraflar arasında
gelişmesine de olanak sağlamaktadır. Ancak Türkiye ile Türk Cumhuriyetleri arasında
gerçekleştirilen ticaret hacmi ve iş birlikleri yeterli değildir. 2015 yılı
TRADEMAP(Trade Statistics For International Business Development) verilerine göre
Türk Cumhuriyetlerinin Türkiye’ye gerçekleştirdikleri ihracatlar da Türkiye’nin sıralaması Azerbaycan’da 9, Kazakistan’da 8, Kırgızistan’da 6, Özbekistan’da 2, Türkmenistan’da 1. Sıradır. Yine aynı verilerde Türk Cumhuriyetleri’nin ithalat gerçekleştirilen ülkeler sıralamasında Türkiye, Kazakistan’da 8, Kırgızistan’da 4, Azerbaycan ve Özbekistan’da 2 ve Türkmenistan’da 1. Sıradadır. 2015 yılı TÜİK verilerine göre Türkiye, Türk
Cumhuriyetleri ile 8 milyar Dolara yakın ticaret hacmi gerçekleştirmiştir. Türkiye 2015
yılında Türk Cumhuriyetine gerçekleştirdiği ihracatın toplam ihracattaki payı yüzde
3,68’dir. Türk Cumhuriyetlerine gerçekleştirdiği ithalat miktarının toplam içindeki yüzdesi ise 1,30’dur. Bu veriler diğer ülkelerle kıyaslandığında gayet düşüktür.
Bu çalışmada 21. Yüzyılda Türkiye’nin Türk Cumhuriyetleri ile yürüttüğü ekonomik işbirlikleri ve dinamikleri ele alınmıştır. Dış ticaret nezdinde değerlendirilen ekonomik iş birliklerinin temel dinamikleri ithalata ve ihracata konu olan ürün kalemleridir.
Ekonomik ilişkilere konu olan bu dinamiklerin gelecekte daha da fazla sayıya ulaşması
ticaret hacmini artıracağı gibi birçok alanda da işbirliklerinin gerçekleştirilmesine sebebiyet verecektir. Sosyal ve kültürel açından yakın ülkeler boyutuyla pazarlarının birbirine
entegrasyonu diğer ülkelere göre gayet düşüktür. Türkmenistan ve Özbekistan yukarıdaki
veriler çerçevesinde diğer ülkelere göre değerlendirildiğinde işbirlikleri gerçekleştirilmiş
ancak yeterli boyuta ulaştırılmadığı gözlemlenmiştir. Nitekim 6 ülkenin birlikte Dünya
ticaret hacminden aldıkları pay düşüktür. Farklı pazarlar için ortak işbirlikleri geliştirileceği gibi ülkelerin farklı pazarlara birbiri üzerinden açılmaları da mümkündür. Geleceğe
dair ekonomik işbirliklerini ortak pazarlar ve kolektif hareketler biçimiyle kurgulamak
Dünya pazarlarından alınan payı büyütecektir.
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ŞEHİRLERİN PAZARLANMASI VE MARKALAŞMASI SÜRECİNE ETKİ
EDEN FAKTÖRLER: BAKÜ ÖRNEĞİ
Yrd. Doç. Dr. Murat TOKSARI*
Mehmet MÜRÜTSOY**
Özet: Günümüz dünyasında artık işletmeler gibi şehirler de kendilerini pazarlayabildiği
ölçüde kendi markalarını oluşturabilmektedirler. Bu bağlamda herhangi bir şehri ürün ve
diğer şehirleri de rakip olarak düşünecek olursak, ele aldığımız şehrin kendini en iyi şekilde
pazarlayabildiği sürece rakiplerinden bir adım öne geçme şansı vardır. Şehirler için pazarlama ve marka oluşturma çabaları ise, şehirlerin rekabet edebilmesi için kaçınılmaz unsurlar
haline gelmiştir. Marka olmak şehirleri, hedeflenen kitlenin nezdinde daha değerli bir konuma taşımak ve tercih edilebilme oranlarını arttırmak anlamına gelmektedir. Böylece, şehirde yaşayan insanların yaşam kalitesi artmakta ve insanlar şehre bağlanmaktadır. Bu sebeplerden dolayı, bu çalışmamızda örnek şehrin (Bakü’nün) markalaşma süreci ve şehrin
pazarlanmasına etki eden faktörler ele alınacaktır.
Anahtar Kelimeler: Marka, Örnek Şehir Bakü’nün Pazarlanması, Bir Şehrin Markalaşması, Bir Şehrin Pazarlanması
The Factors Affecting the Marketing and Brand Process of the Cities: Baku Sample
Abstract: In today’s world, cities such as business can now create their own brands to the
extend that they can market themselves. In this context, if we think of any city product and
other cities as competitors, there is a chance that the city we are dealing with can go one
step ahead of its competitors as long as it can market itself best. For the cities, the efforts
of marketing and branding has become indispensable elements that provide the cities to
compete. Being a brand means bringing cities to a more valuable level in the eyes of target
group and increasing their rates of being choosen. Thus, the quality of life of the people
living in the city is increasing and people are connected to the city. For these reasons, in
this study, we will discuss the process of branding of the sample city (Baku) and the factors
affecting the marketing of the city.
Keywords: Brand, Marketing of Baku as a Model, City Branding, City Marketing

Giriş
Küreselleşmeyle birlikte hızla gelişen teknoloji sayesinde dünyada olup biten gelişmelerden anında haberdar olabilme imkanı vardır. Bu imkan daha önceki dönemlerde
medya olanaklarından yararlanılarak sağlanıyorken; artık ulaşım imkanlarının daha iyi
olması, gezi programlarının ön plana çıkması sayesinde insanların aynı güzellikleri yerinde görmeye başlamasıyla sağlanmaktadır. Bu durumun bir sonu olarak, şehirde yaşayan insanların yaşam kalitesi artmakta ve insanlar şehre bağlanmaktadır. Şehrin yaşam
kalitesi sağlanması ağızdan ağıza pazarlama ile şehre gelen ziyaretçilerin sayısındaki yükselişte, yatırım iştahını artırmada, şehirde yerleşik oturanların sorunlarına çözümler üretmede, şehre nitelikli işgücü transferinde ve şehre olan nitelikli göçü artırmada etkili görülmektedir (Rogerson, 1999: 969-985; Karamustafa vd. 2010: 1). Dolayısıyla, işletmeler
gibi şehirler de kendilerini pazarlayabildiği ölçüde kendi markalarını oluşturabilmektedir.
Bu bağlamda seçilecek herhangi bir şehir ürün, diğer şehirler de rakip olarak düşünüldüğünde, şehir kendini en iyi şekilde pazarlayabildiği sürece rakiplerinden bir adım öne
geçiyor denilebilir.

*Ömer
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Bunun için şehirleri cazibe merkezi haline getirmek mülki iradenin, belediyenin,
sivil toplum kuruluşlarının, varsa üniversitenin ve diğer kuruluşların birlikte uyum içinde
çalışmasıyla ve pozitif ve negatif yönleri tespit ederek ona göre stratejiler belirlemesi ile
mümkündür.
1. Şehrin Pazarlanması
Pazarlamanın gelişim süreci, öncelikle üretim anlayışıyla başlamış, satış anlayışla
devam etmiş ve pazarlama anlayışıyla da son bulmuştur. Yani üretim anlayışı ne üretirsem onu satarım şeklinde özetlenirken, pazarlama anlayışı ile tüketiciyi tatmin ederek kar
sağlama hedef olarak alınmıştır. Daha açık ifade etmek gerekirse, günümüz de öncelikle
pazarlama hususunda tüketicinin ön plana çıktığı görülmektedir. Şehirler için pazarlama
ve marka oluşturma çabaları ise, şehirlerin rekabet edebilmesi için kaçınılmaz unsurlar
haline gelmiştir. Marka olmak şehirleri, hedeflenen kitlenin nezdinde daha değerli bir
konuma taşımak ve tercih edilebilme oranlarını arttırmak anlamına gelmektedir. Bir ürün
veya hizmet için var olan bu değer daha çok satmak ve kar etmek anlamına geldiği gibi,
şehirlerin daha iyi bir konuma gelmesi ve markalaşması ziyaretçi sayısındaki artış daha
fazla yatırımcıların gelmesi önemli bir kriter haline gelmiştir (Özgüner ve Uçar,
2015:324).
Literatüre bakıldığında son zamanlarda şehir pazarlaması ile ilgili çalışmaların
araştırmacılar tarafından incelendiği görülmektedir. Şehir pazarlaması; şehrin potansiyel
özelliklerinin açığa çıkması ve bu potansiyellerin hem yerel halkın hem de yabancı turistlerin zihinlerinde yer edinecek şekilde etkin bir şekilde tanıtılması olarak ifade edilmiştir
(Deffner ve Liouris, 2005: 3). Şehir pazarlaması; bir şehrin pazarlama yaklaşımlarından,
yöntemlerinden, araçlarından ve bulgularından faydalanılarak pazarlanmasıdır.
Tüketici bir ürünü satın almadan önce, istek ve ihtiyaçlarına anında cevap verebilecek daha kaliteli ürünü daha uygun fiyata, daha iyi bir hizmete almak ister. Yani hangi
işletme daha iyi bir pazarlama faaliyeti gerçekleştiriyorsa o bir adım öne geçiyor da denilebilir. Çünkü işletmeler sürekli rekabet halindedir. Aynı şekilde şehirler de rekabet halinde olup şehirleri diğer şehirlerden daha fazla cazibe merkezi haline getirmek için bütün
kurumların çok büyük çaba sarf etmeleri gerekmektedir.
Dünyada marka şehir olan yerler, orada yaşayan insanlar için daha yüksek hayat
standartları sunarak ve diğer şehirler ile rekabet ederek marka şehir haline gelmişlerdir
(Eroğlu, 2008: 65). Özellikle dünyada birçok şehir yönetimleri şehrin pazarlanması ve
markalaşması için büyük çaba içine girmiştir. Bunun için, etkin bir pazarlama ekibi kurarak profesyonel destek almışlar ve onların sunmuş oldukları taktiklerle bulunmuş oldukları şehirleri cazibe merkezi haline getirmişlerdir. Bu bağlamda bir şehrin pazarlanması; şehri satmak, şehrin konumlandırılmasını sağlamak, şehri rekabet silahı yapmak ve
şehirleri insanların talep etmelerini sağlamak gibi birtakım olgular olabileceği gibi
(www.crii-online.net); şehirlerin kendine özgü kimlikleri-kişilikleri ile bu kimliğin ön
plana çıkarılması sonucunda kendi imajlarının sağlanması olarak da ifade edilebilir. Bu
bağlamda, imaj bir şehrin pazarlanmasında çok önemli olup, ziyaret eden yerli ve yabancı
turistleri her yönden cezp etmesi gerekmektedir (Bennett ve Koudelova, 2001: 206). İmaj
insanların tutumları, düşünceleri ve inançlarıdır (Borich ve Kotler, 1991; Medway ve
Warnoby, 2008: 641). Bir şehrin imajı, şehrin pazarlanmasında en kritik ve en önemli
noktadır. Uzun dönemli bir proje yapan yerel yönetimler şehrin imajını insanların zihninde konumlandırmak istiyorlarsa stratejik bir yönetim anlayışıyla yönetmelidirler. Bir
şehrin imajı; geçerli, inandırıcı, sade, çekici ve ayırt edici özelliklerden oluşmalıdır (Langer, 2000: 14).
Ayrıca Kotler stratejik şehir planlaması modeli ile; bir şehrin pazarlanmasının hedef pazarlar (şehirlerle ilgili pazarlama mesajlarının gönderileceği belirlenmiş hedef
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kitle), pazarlama faktörleri (şehrin cazip yönlerini, alt yapı tesislerini, insanları, şehrin
imajını ve yaşam tarzını) ve planlama (şehrin pazarlanmasında planlama ve kontrol sürecinin önemi) grubundan oluştuğunu ifade etmiştir (Altunbaş; www.marketing.turkiye.com).
2. Şehrin Markalaşması
Aaker’ın (1991) yaptığı tanıma göre marka, bir ya da bir grup satıcının, mallarını
veya hizmetlerini ayırt etmeye yarayan ve rakiplerinden farklı kılan, ayırt edici isim
ve/veya simge olarak ifade edilmiştir. Murphy ise (1990) markanın, sadece fiziksel ürünlerden oluşmadığını aynı zamanda kişiye sağladığı belirli ayrıcalıklardan oluştuğunu
ifade etmiştir. Amerikan pazarlama birliğinin tanımına göre ise, “marka, satıcılar ya da
satıcılar grubunun bir mal ya da hizmet ürününün rakiplerinden ayırt edilmesi amacıyla
kullandığı isim, terim, işaret, sembol, şekil ya da bunların bileşimidir” şeklinde ifade edilmiştir (Wood, 2000: 662).
Bu tanımlarda da açıkça ifade edildiği gibi, marka oluşturmak bir şehri ileriye taşıyabilmenin tek yoludur. Marka o bölgede gelişen iş kolları, kurumlar ya da bölgenin
yeraltı kültürü gibi birçok çeşitli etkenlerin birleşmesi sonucunda oluşmaktadır
(www.aksam.com.tr).
Aynı şekilde şehri de bir ürün olarak düşünecek olursak, şehrin bilinmesi, tanınması ve kabul edilmesi gerekmektedir.
Değer kavramı ise, ürün ya da hizmetin sözü geçen bu ihtiyaçları karşılayabilmesine yönelik müşterinin tatminidir (Doyle, 2003: 147). Marka değeri kavramı ise bir markaya bağlı olan isim farkındalığı, sadık müşteriler, algılanan kalite ve çağrışımlar gibi
aktif ve pasiflerin oluşturduğu bir kümedir şeklinde ifade edilmiştir (Aaker, 1991: Baş ve
Aktepe, 2006: 23). Aynı şekilde bir şehrin markalaşması içinde, şehir de markalaşmayı
destekleyecek değerlerin bulunup bunların en iyi şekilde uygulanması gerekmektedir.
Çünkü bir şehrin markalaşması ürün gibi çok kolay bir iş olmadığından dolayı, özellikle
şehrin kendine özgü birtakım olgularını bulup bunları ön palana çıkarmak gerekmektedir.
Ayrıca, özellikle bir şehirde bulunan şirketleri, firmaları, fabrikaları vb. markalaştırmak,
bir şehrin markalaşmasına önemli katkı sağlamaktadır. Bunu yapmak için ise, promosyon
kampanyaları en güzel şekilde yapılmalı, slogan, yeni logo tasarımlarından biri kullanılarak marka stratejisi belirlenmelidir (Ashworth ve Kavaratzis, 2007: 1).
Markanın tanımı yapılırken de belirtildiği gibi; isim, terim, işaret, sembol bir şehrin markalaşmasında çok önemli olgular olup, bu olgular şehrin pazarlanması aşamasında
da çok önemli bir yer tutmaktadır. Bunun için ise, öncelikle bir şehrin logosu belirlenmelidir. Şehirlere mal edilen bu özelliklerden (sıfatlardan) söz edilirken, aslında o şehrin
imajının da tasviri yapılmaktadır (www.aksam.com.tr).
Bir şehrin marka olması, pazarlanabilir olması yaşam kalitesi açısından değerlendirildiğinde bir şehrin yollarıyla, binalarıyla, meydanlarıyla, köprüleriyle, alışveriş merkezleriyle, trafiğiyle, trafiğin düzeniyle, trafikte seyreden araçların yaş, model ve kalitesi,
şehirde yaşayan inşaların kalitesi, huzur ve güvenliğiyle ve şehrin yönetimiyle en az kendini pazarlayabilen bir kalitede olması gerekir (Ak, 2006: 53-54; Karamustafa vd., 2010:
4). Markalaşma şehrin itibarını yükseltecek ve ziyaretçiler, yatırımcılar ve şehrin yeni
yerleşenleri için cazip hale geçecektir. New York (New York’u seviyorum- I love NY ve
uyumayan şehir), Philadelphia, Tacoma, Londra, Singapur vb. başarılı uygulamalarla şehirlerin pazarlanmasında ve markalaşmasında başarılı örnekler olurken Kanada’nın Ottowa şehri şehrin markalaşmasında sloganı ile başarısız olmuştur. Ottowa “teknik olarak
güzel sloganıyla şehrin doğal güzelliği ve teknolojik gelişmesini tek cümlede belirtmesine
rağmen şehrin sakinleri tarafından beğenilmemiş ve bu sebeple yerel yönetim bu sloganı
hemen değiştirme yoluna gitmiştir (Altunbaş, 2007: 161). Ayrıca Laaksonen vd. (2006)
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bir şehri markalaştırırken; Finlandiya’yı doğa, sanayi, kültürel etkinlikler; Baxter ve Kerr
(2010) Avustralya’yı marka kişiliği, marka imajı, sevilen ve sevilmeyen yönlerini ön
plana çıkararak şehrin markalaşmasını ve zihinlerde konumlanmasını sağlamak için tutundurma karması araçlarıyla mesajlar vermişlerdir (Toksarı vd. 2014: 330-331). Bir şehrin markalaşmasına Türkiye’den de örnekler verilebilir. Bunlar, kaymak dendiği zaman
Afyon, sucuk ve girişimcilik dendiği zaman Kayseri, çay dendiği zaman Rize, pirinç dendiği zaman Kastamonu- Tosya vb. bir şehrin pazarlanması ve markalaşmasına önemli
örneklerdir.
3. Bir Şehrin Pazarlanması ve Markalaşmasına Etki Eden Faktörler
Günümüz dünyasında işletmeler gibi şehirlerinde markalaşması ve pazarlanması
şehre değer katan en önemli kriterler olarak görülmektedir. Çünkü, şehri ziyaret eden yerli
ve yabancı turistler hem şehrin en özel yerlerini zihinlerinde konumlandırarak şehri ziyaret etmeyenlere viral pazarlama yoluyla gördükleri güzellikleri anlatacaklar hem de ülke
ekonomisine değer katacaklardır. Bu sebeple yerel yöneticiler şehrin markalaşması ve
pazarlanması adına fiziksel, ekonomik, sosyal, kültürel, turizm, sağlık, eğitim, spor, üniversite, tarihi mekanlar vb. bütün açılardan şehrin pozitif ve negatif yönlerini tespit ederek
şehri tanıtma ve cazibe merkezi haline getirme çabası içine girmeleri gerekmektedir. Bu
açıdan önemli olan ve şehrin markalaşmasına katkı sağlayan bazı öne çıkan faktörler şu
şekilde ifade edilebilir:
 Şehrin Pazarlanması ve Markalaşmasında Turizmin Etkisi,
 Şehrin Pazarlanması ve Markalaşmasında Reklâmın Etkisi,
 Şehrin Pazarlanması ve Markalaşmasında Kültürel Zenginliklerin Etkisi,
 Şehrin Pazarlanması ve Markalaşmasında Jeopolitik Konumun ve Ekonominin
etkisi,
 Şehrin Pazarlanması ve Markalaşmasında Sporun Etkisi,
 Şehrin Pazarlanması ve Markalaşmasında Bilimsel, Ekonomik ve Sosyal Organizasyonlar ile Üniversitenin Etkisi.
3.1. Şehrin Pazarlanması ve Markalaşmasında Turizmin Etkisi
Bir şehrin pazarlanmasında en büyük etkenlerden birisi turizmdir. 20.yy’ın ikinci
yarısından itibaren turizm, dünya ekonomisinde hızla genişleyen ve gelişen sektörlerden
biri haline gelmiştir. Turizm sektörü, yaygın bir biçimde gelir, iş ve vergi gelirlerinin
oluşturulmasında, ödemeler dengesi problemlerinin hafifletilmesinde, bölgesel ve ulusal
ekonomik gelişmelere katkıda bulunmada önemli rol oynayan bir faktör olarak yerini almıştır (Çımat ve Bahar, 2003: 2). Çoğu ülkede turizmin geliştirilmesi için genel tanıtım
ve imaj çalışmaları arasında manzara, sahil ve plajlar, folklor, anıt ve sanat yapıtları vb.
çok fazla farklılık göstermemekte ve birbirinin taklidi şeklinde olmaktadır. Ancak son
yıllarda, turizm hareketleri farklı ve yöresel etmenler üzerine yoğunlaşmaya başlamış ve
bu etmenlere yönelik pazarlama paylarını artırıcı faaliyetler artmıştır (Giritlioğlu ve Avcıkurt, 2010: 75-76). Şehir pazarlamasında turistik tüketicileri motive eden etkenler genel
olarak kültürel özellikler, doğal güzellikler, özel organizasyonlar, spor ya da dinsel faktörler vb. olarak sıralanmıştır. Gelmeyi düşünen yerli ve yabancı turistler, karar verme
süreçleri esnasında zihinlerinde düşünce ve duygu süzgeçlerinden geçirmektedirler (Kanıbir vd. 2010: 60).
Bakü’yü 2013 yılında 2,4 milyon turist ziyaret etmiştir. Azerbaycan hükümetinin
2023 yılındaki hedefi 5 milyon turistin ülkeye gelerek ziyaret etmesidir. Turizmin ekonomideki payı 2013 yılında % 0,9 iken 2023 yılında %2,5 oranına çıkarılması hedeflenmektedir (www.turob.com/Resources). Bu yapılan çalışma da gösteriyor ki turizm sektörü
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ülkelere hem tanınmışlık açısından hem de ekonomik açıdan çok büyük katkı sağlamaktadır. Turizmin gelişmesi çerçevesinde kabul edilen çok sayıda hukuki-normatif düzenlemeler, yapılan reformlar sadece ülkenin turizm imkanlarından etkin bir şekilde yararlanması, Azerbaycan'ın dünyada sadece petrol ülkesi olarak değil, aynı zamanda zengin turizm potansiyeli, elverişli coğrafi ortamın hakim olduğu bir devlet olarak tanınması amacını taşımaktadır. 2010 yılında "2010-2014 yıllarında Azerbaycan'da turizmin gelişimine
dair" devlet programı kabul edilmesi, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından 2011 yılının Azerbaycan'da "Turizm yılı" ilan edilmesi, bununla ilgili geniş eylem planını kabul
ve icra edilmesi sonucunda ülke turizm sektöründe önemli bir aşamaya gelmiştir. Ayrıca,
her yılın Nisan ayının dördünden altısına kadar Bakü fuar merkezinde AİTF" Azerbaycan
Uluslararası Turizm ve Seyahatler Fuarı yapılmaktadır (Aydın, 2015: 107-111). Bu sebeplerden dolayı, Azerbaycan hükümetinin turizm faaliyeletlerine çok önem verdiği,
şehri bir turizm cazibe merkezi yapmak için çok yoğun biçimde çaba sarf ettikleri görülmektedir.
3.2. Şehrin Pazarlanması ve Markalaşmasında Reklâmın Etkisi
Tutundurma karması elemanlarından biri olan reklâm işletmeler açısından çok
önemli olduğu gibi, şehirler için de çok büyük bir öneme sahiptir.. Reklâmın kavramsal
anlamı, “malların, hizmetlerin veya fikirlerin, geniş kitlelere duyurulması ve benimsetilmesi amacıyla bir ücret karşılığında, kişisel olmayan bir biçimde sunulması olarak ifade
edilmiştir” (Mucuk, 2004: 180). Reklâmın işletmeler açısından temel amacı karlılığı artırmaktır. Özel amaçlar dikkate alınmaksızın bir reklam kampanyasının başarılı olma
şansı zayıftır (Babacan, 2005: 12). Aynı şekilde, şehri de bir ürün olarak düşünecek olursak, reklâm vasıtasıyla geniş kitlelere duyurularak şehrin tanıtımı ve imajı sağlanabilir.
Bu da genellikle kitle iletişim araçlarından (radyo, televizyon, gazete, dergi, afiş, internet
vb) yararlanılarak yapılabilir. Bakü’ de kitle iletişim araçlarından yerel gazeteler ve radyolar mevcuttur. Ancak kitle iletişim araçlarına sahip olunsa da şehrin pazarlanması için
kitle iletişim araçlarından yeterince yararlanılmadığı görülmektedir. Bunun için kitle iletişim araçlarını aktif hale getirerek, şehir ile ilgili belgeseller yapılmalı, tanıtım filmleri
çekilmeli, programlar yapılarak ülkedeki herkesimden insana şehrin tanıtımının yapılması amaçlanmalıdır.
Ayrıca diğer iletişim araçları yerel kalmakla beraber internet bu küresel dünyada
şehirlerin ve ülkelerin tanıtımında kitle iletişim araçlarından en önemlisi olarak dikkat
çekmektedir. Böylece internet aracılığıyla kişiler ve kuruluşlar ile ilgili her türlü bilgiye
anında ulaşılmaktadır. Bakü’de yapılan 2012 Eurovision Şarkı Yarışması şehrin dönüşümünün başlangıcı olarak kabul edilmektedir. Bu yarışma sayesinde, şehirde bir çok modern yapı, tiyatro, kütüphane, sinema ve diğer kültürel mekanlar kazandırılmıştır
(www.turob.com/Resources) ve böyle prestijli ve önemli bir organizasyonla şehrin tanıtımı yapılmıştır.
3.3. Şehrin Pazarlanması ve Markalaşmasında Kültürel ve Tarihi Zenginliklerin Etkisi
Kültürel faaliyetler, ülkelerin ekonomik ve sosyal gelişmelerine esas teşkil eden
önemli göstergelerinden birisidir. Özellikle şehirlerin daha fazla ziyaretçi çekmek istemesi durumunda o yörenin kültürel zenginliklerini tanıtması gerekmektedir. Bir şehir için
çok büyük bir mihenk taşı olan kültürel zenginliklerin tanıtılması, o şehrin değerini maksimum seviyeye çıkarmaktadır. Geçtiğimiz yirmi yılda şehirler de kültürel planlama yaparak, dünya çapında büyük bir endüstri haline gelmişlerdir. Bu açından markalaşmanın
en güzel yolu en farklı özellikleri ön plana çıkarmakla mümkündür. Bir şehrin ayırt edici
özellikleri tarihe ya da daha yakın zamana dayalı olmaktadır. Tarihi özelliğe sahip olmayan şehirlerin çoğu, geniş çaplı kültürel aktiviteler, spor alanları, festivaller, yeni yaşam
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bölgeleri, önemli mimari yapılar v.b stratejik projelerle farklılık oluşturmaya çalışmaktadırlar (www.aksam.com.tr). Bakü’nün sembol binalarından olan Haydar Aliyev kültür
merkezi, uzay üssünü andıran farklı mimarisi ile dikkat çekmektedir
(www.turob.com/Resources).
3.4. Şehrin Pazarlanmasın ve Markalaşmasında Jeopolitik Konumun ve Ekonominin Etkisi
Bir şehrin pazarlanmasında çok büyük bir öneme sahip olan jeopolotik konum
Bakü’de de mevcuttur. Petrol ve gaz üretimi, rafine edilmesi ekonominin temelini oluşturmaktadır. British Petrol (BP) tarafından yayınlanan Review of World Economy isimli
kaynağa göre ülkenin 7 milyar varillik kanıtlanmış petrol rezervleri bulunmaktadır (Somuncuoğlu, 2011: 5). Ancak bu kadar zengin yeraltı kaynaklarına rağmen ekonomik açıdan büyük avantaja sahip olması gerekirken bu durumu yeterince lehine kullanamamaktadır.
Bakü ne kadar jeopolotik konumu açısından önemli olsada, sanayisi yeterince gelişmemekte ve aynı doğrultuda işsizlikte çok yoğun bir şekilde hissedilmektedir. Gelir
kaynağı genelde petrol, doğal gaz ve tarıma dayanan şehir bunu yeterince avantaja dönüştürememiştir.
3.5. Şehrin Pazarlanmasın ve Markalaşmasında Sporun Etkisi
Şehirlerin pazarlanmasında önemli etkinliği olan faaliyetlerden bir tanesi de spordur. Spor etkinlikleri ile şehrin reklamı en güzel şekilde yapılmakta olup özellikle futbol
Bakü’de ve dünya da çok sevildiği için bütün ilgiyi bu merkeze çekmektedir. Ancak dünyanın en pahalı ve prestijli sporlarından biri olan Formula 1 yarışları 19 Haziran 2016
yılında spor başkent imajını kazanan Bakü’de yapılmıştır. Dünyanın tanınmış ve çok seyredilen yarışması Bakü’nün en turistik yerlerinden olan Azadlık meydanında düzenlenmiş
ve tüm sokaklarını geçerek tamamlanmıştır. Böyle bir organizasyona ev sahipliği yapmak, şehrin pazarlanmasına ve markalaşmasına çok büyük katkı sağlamıştır.
3.6. Şehrin Pazarlanmasın ve Markalaşmasında Bilimsel, Ekonomik, Sosyal
Organizasyonlar ile Üniversitenin Etkisi
Günümüz dünyasında, insanların en fazla ilgi duyduğu alanlar bilim ve teknoloji
alanlarıdır. Çünkü, bilim ve teknolojinin yansımaları ve toplum üzerindeki faydaları oldukça önemlidir. Bu sebeple, söz konusu faydaların toplum içerisinde etkin ve çoğulcu
bir şekilde kendini göstermesi, ekonomik büyüme ve kalkınmayı beraberinde getirmektedir. Bu yüzden toplumun ilerlemesi ve geleceğe güvenle bakması bilim, sanayi ve teknolojiye yapılan yatırımlar ile mümkün olmaktadır (Kuyumcu ve Erdoğan, 2008: 247;
Adıgüzel, ve Özkan, 2013: 280). Şehrin pazarlanmasında bilimsel, ekonomik ve sosyal
organizasyonların büyük etkisi vardır. Bunları, (fuarlar, sergiler, panayırlar, toplantılar,
sempozyumlar, konferanslar vb) olarak sıralanabilir. Günümüz de şehrin pazarlanmasına
çok önemli katkıları olan bu faaliyeletlerin çok sık şekilde yapılması şehrin tanıtımı açısından büyük öneme sahiptir.
Bir şehrin pazarlanmasında ve tanıtımında üniversitenin de çok büyük katkısı vardır. Özellikle, üniversitelerin yörenin kalkınmasında ve istihdam olanaklarının artmasında olumlu bir etkisinin olduğu, bu yüzden dünyanın birçok ülkesinde hükümetler az
gelişmiş bölgelere üniversiteler açarak hem şehrin markalaşmasına hem de şehrin pazarlanmasına büyük katkısı olacağını düşünmektedirler. Üniversite de yapılan sosyal (bahar
şenlikleri, konseler vb) ve bilimsel (sempozyumlar, konferanslar, üniversite-sanayi işbirliği vb) faaliyetler şehrin tanıtımına büyük faydalar sağlamaktadır. Ayrıca üniversitenin
şehrin ekonomisine katkısı da yadsınamayacak ölçüdedir.
Sonuç
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Rekabetin çok yoğun olarak hissedildiği günümüz dünyasında, işletmelerin ürettikleri ürünleri pazarlamaları çok önemli olduğu gibi bir şehrin pazarlanması da aynı derece de çok önemlidir. Bunun için, (turizmi, şehrin kültürel ve tarihi zenginlikleri, sanayisi, ekonomisi, varsa üniversitesi) ile bir marka şehir olması için bütün kurumların buna
inanması ve bu doğrultuda çalışmalarını yapması gerekmektedir. Eğer bunlar yapılırsa
şehrin çok iyi bir şekilde tanıtımı yapılarak pazarlanmasına katkı da bulunulmuş olunacaktır.
Aynı şekilde, Bakü’nün de pazarlanması ve örnek bir şehir haline gelmesi için
tanıtımının çok iyi şekilde yapılması gerekmektedir. Ayrıca yollarıyla, binalarıyla, sanayisiyle, ekonomisiyle, özellikle üniversitesiyle (üniversite sanayi işbirliği sağlanmalı bu
sayede, hem öğrencilere hem işletmelere hem de şehre çok olumlu katkı sağlayacak) modern bir şehir kimliğine kavuşmasına hız kazandırılmalıdır. Bunu sağlamak için ise, öncelikle Azerbaycan dışında yaşayan zengin iş adamlarını şehre çekerek burada yatırım
yapmaları sağlanmalı, son zamanlarda dünyada marka şehir olan ve hızla gelişen bazı
şehirleri kendine örnek alarak o şehirlerin gelişim sürecini nasıl sağladıklarını yerinde
incelemek suretiyle aynı gelişim sürecinin uygulanmasına geçilmelidir. Böylece ulaşılmak istenen hedef çok iyi bir şekilde belirlenmiş olacak, plansız ve işsizliğin yoğun olarak
hissedildiği klasik bir şehir havasından kurtularak modern bir şehir havasına dönüştürülmesi sürecine hız kazandırılmış olacaktır.
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TÜRKLÜĞE SESLENEN BİR AYDIN: NEJDET SANÇAR
Arş. Gör. Murat YILMAZ
Özet: Bu çalışmada Cumhuriyet dönemi Türk aydınlarından olan Nejdet Sançar’ın fikirleri
üzerinde durulacaktır. Nejdet Sançar, yazmış olduğu yazılarla Türkiye’de aydın olma bilincini geliştirmiş ve ülke sorunlarına millî bakış odaklı çözümler sunmuştur. Kendisinin Türk
milliyetçisi olması, o dönemde Sovyet hâkimiyeti altında bulunan Türk Dünyası’na ilgi
duymasına da sebebiyet vermiştir. Çalışmada önce Sançar’a göre aydın kavramının ne olduğu üzerinde durulacaktır. Bir sonraki bölümde ise Türk Dünyası’na yönelik görüşleri ele
alınacaktır. Sançar’ın fikrî sistemi üzerinden ülke sorunlarına millî bakış açısıyla getirilen
çözümler ve gençliğin bu çözümdeki etkisi tartışılacaktır. Türkiye ve Orta Asya Türklüğü
arasında kurulmaya çalışılan bağlantılar dönemin koşulları içerisinde incelenerek, milliyetçi bir aydın olarak Sançar’ın bağımsız ve bütüncül bir Türk Dünyası’nı hedeflediği sonucuna ulaşılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Aydın, Nejdet Sançar, Turan, Türk Dünyası.
An Intellectual Adressing to Turkishness: Nejdet Sançar
Abstract: This study focuses on opinions of Nejdet Sançar who was an intellectual during
the Republic Period. With his writings, Nejdet Sançar changed the awareness for becoming
an intellectual in Turkey and offered solutions based on national prospect. The fact that he
focused on Turkish nationalism encouraged him to show interest in the Turkish world which
was dominated by the Soviet powers. In this study, first the definition of intellectual will be
provided by Sançar. In the next chapter, his opinions on the Turkish world will be examined. Solutions based on national prospect and the effect of the youth on these solutions will
be discussed based on Sançar’s intellectual system. The relations that are aimed to be established between Turkey and Middle Asia Turkishness will be examined in consideration
with conditions of the period and as a nationalist intellectual, Sançar’s vision to build an
independent and holistic Turkish world will be reached.
Keywords: Intellectual, Nejdet Sançar, Turan, Turkish World.

Giriş
Cumhuriyet dönemi Türk milliyetçiliğinin önemli isimlerinden olmasına karşın,
kendisi hakkında pek fazla araştırma yapılmamış olan aydınlarımızdan birisi Nejdet Sançar’dır [1910-1975]. Nejdet Sançar, Cumhuriyet dönemi Türkçülük hareketi ve IrkçılıkTurancılık Davası ile ilgili çalışmalarda yalnızca satır aralarında bahsedilmektedir. Hatta
birçok çalışmada da adı ve soyadı Necdet, Sancar gibi yanlış şekillerde yazılmaktadır. Bu
durum ise onun hakkında yeterince bilgi sahibi olunmamasının ve göz ardı edilmesinin
bir sonucudur. 1 Oysa Sançar, onlarca farklı dergide yüzlerce makale yazmış, birçok kitabı kaleme almış velüd bir yazardır. İçinde yaşadığı toplumun sorunlarına kayıtsız kalmayan ve kendi sistemsel fikrî yapısı içerisinde bu sorunlara çözüm arayan, devlete ve
topluma yol gösteren, aydın kavramının hakkını veren bir değerimizdir. Öz kardeşi Nihal
Atsız2 gibi 20. yüzyıl Türk tarihinde yer edinmiş bir sima olan Nejdet Sançar’ın görüş-
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Sançar hakkında müstakil çalışmaların sayısı ise bir elin parmaklarını geçmemektedir. Bunlardan
bazıları şunlardır: (Akkoyun, 1995: 10-23), (Sefercioğlu, 2006), (Yıldırım, 2016).
2 Öz kardeş olmalarına karşın farklı soyadları taşımaları konusu yargılandıkları Irkçılık-Turancılık
Davası’nda bile tartışma konusu olmuştur bknz. (Bakiler, 2010: 119). Oysa bunun sebebi soyadı
kanunu çıktığında Nejdet Sançar’ın askerde olması ve kardeşi ile haberleşemeyişi yüzünden birbirinden farklı soyadları almasından ibarettir bknz. (Atsız, 2009: 140-141).
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lerinin incelenmesi, o dönem Türkiye’sinin toplumsal şartlarını anlamada yardımcı olacağı gibi, bir aydın olarak dile getirdiği konular ve yaklaşım itibariyle Türk Dünyası’nın
fikir adamlarına da bir örnek teşkil edecektir.
1. Toplumun Pusulası: Aydın
Topluma yol gösterici olması bakımından aydınların rolü oldukça mühimdir. Bu
konu Nejdet Sançar’ın yazılarında sıkça dile getirilmektedir. Aydının kim olduğu ve aydın olmanın şartları Sançar tarafından teferruatıyla işlenmektedir. Ona göre aydın, milletin kafası demektir. İnsanlar gibi milletlerin de kendilerini sevk ve idare edecek kafaya
ihtiyaçları bulunmaktadır. Ancak aydın olmanın da belli şartları vardır ki, Sançar’a göre
bunların en mühimi içinde yaşadığı devlet ve toplumun meselelerini iyi bilmek ve toplum
menfaatlerini kendi menfaatlerinden üstün tutan bir anlayışa sahip olmaktır. Dolayısıyla
bilgisini, zekâsını ve emeğini yalnızca kendisi için kullanıp yurt ve dünya meseleleri hakkında bir fikri olmayan kişi, yüksek eğitim görmüş, yabancı dil bilen, bir meslek veya
bilim dalında en üst seviyelere gelmiş olsa da Sançar’a göre gerçek değil, yalnızca “sözde
aydın”dır (Sançar, 1976: 120, 122-123). Sançar’ın aydın tanımlamasının bu şekilde millî
bir bakış açısına sahip kişiler demek olduğu görülmektedir. Zira onun algısında toplumun
dertlerini en iyi anlayacak ve çözecek olan bu kitledir. Aydın zümresi bu nitelikten yoksun olursa, ülke için sosyo-kültürel yozlaşmalara ve hatta felaketlere sebep olunabileceğini Osmanlı ve Cumhuriyet dönemleri aydın tabakası üzerinden örneklerle açıklamaktan
da geri durmamaktadır (Sançar, 1976: 106-112). Böylece kendi yaşadığı dönemdeki aydınlara mesaj vererek onlara düşen sorumluluğun büyüklüğünü vurgulamaktadır.
Nejdet Sançar bir aydın olarak toplumun ve çağın şartlarını bir arada değerlendirip, her ikisinin de birbirine paralel şekilde ilerlemesinin önemine dikkat çekmektedir. Bu
sebeple de bir Türk aydını olarak muhafazakârlık ve inkılapçılık kavramlarını ele almaktadır. Onun anlayışında ne geçmişten gelen her şeyi körü körüne saklamak ve ona tabi
olmak ne de inkılap adına geçmişe dair her şeyi reddetmek vardır. Aslolan milletin yararına olan kurumlar ve sistemlerin saklanıp, artık bir fayda vermeyenlerin yerine çağın
gerekliliğini taşıyacak yenilerinin konulmasıdır. Bu şekilde belli ölçütler içerisinde hem
muhafazakâr hem de inkılapçı olunabilecektir (Sançar, 1976: 24-25). Sançar’ın bu tespiti,
Tanzimat ile başlayan ve Cumhuriyet döneminde de devam eden reform ve yenileşme
hareketlerine milliyetçi bir aydın tarafından ne şekilde bakıldığının ifadesidir. Osmanlı’dan itibaren aydınlar arasında tartışmalara konu olan ve kapsamı ve ölçüsü hakkında ortak bir karar alınamayan muhafazakarlık ve inkılapçılık kavramlarına Sançar bu
şekilde bir yaklaşım getirmektedir. Bununla birlikte, Nejdet Sançar millî kültüre bağlı biri
olarak kozmopolitliğe ve Batı eksenli kültürel yozlaşmaya karşıdır. Binlerce yıllık tarihsel sürecin mirası olan kültürel kodları korumak ve bunları gelecek nesillere aktarmak,
bir zincirin birbirine bağlı halkalarının kopmamasını da sağlayacaktır. İşte bu sebeple
gayrîmilli hayat şeklini benimseyip, millî olana karşı çıkan ve burun kıvıranları sert bir
şekilde eleştirmektedir (Sançar, 1950d: 10). Çünkü o millet olarak varlığımızı sağlayıp
bizi toplum olarak saadete götürecek olan tek yolun millî yol olduğu düşüncesindedir. Bu
sebeple gayrîmillî her türlü fikrî akım ve ideolojiye karşı çıkmaktadır (Sançar, 1962a: 3).
Bu bağlamda Nejdet Sançar Türk milliyetçiliği fikrine Türk aydınlarının karşı çıkışına ya da şüpheyle yaklaşmasına üzüntüyle bakmaktadır. Bu duruma neden olan âmillerin ise dış ve iç kaynaklı olarak bu millete dayatıldığını düşünmektedir (Sançar, 1950a:
4). Zira mensubu olduğu milletine karşı sevgi beslemeyi kötülük olarak ifade edenlerin
ancak kökü dışarıda olan ve içerideki çeşitli yayılma yollarıyla bu milletin aydınlarına
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telkin edilen fikirler olduğu apaçıktır. Bunu önlemek için Sançar’ın bazı meslek gruplarını ön plana çıkararak onların önemine dikkat çektiği görülmektedir. Ona göre toplumların hayatlarında büyük rol oynayan üç meslek askerlik, öğretmenlik ve hâkimliktir.
Çünkü milletin varlığını silâhla koruyacak olan asker, onu fikir ve ruhla ayakta tutacak
olan öğretmen ve adaletle güçlendirecek olan hâkim toplumu var eden dinamikleri ellerinde tutmaktadır. Bundan dolayı, bu meslek grubu mensuplarının seçimine ve yetiştirilmesine önem verilmesini istemektedir. Devlet, vatan ve millet kavramlarına bağlı, milli
şuur ve ruh içerisinde yetiştirilen bu meslek grupları sayesinde milletin, bayrağını vatan
ufkunda rahatça dalgalandırabileceğini söylemektedir (Sançar, 1976: 130-133).3
Anlaşılacağı üzere Nejdet Sançar’ın askerliğe karşı derin bir sevgisi ve saygısı
vardır. Bu sevgi ve saygının kaynağı Türk tarihinden gelmektedir. Şanlı bir geçmişe sahip
olan Türk milletinin bu şana erişmesinde ordunun payını asla inkâr etmez. Büyük Hun
Devleti’nden Türkiye Cumhuriyeti’ne kadar gelen silsilede savaşarak kahramanlık göstermiş ve tarih yazmış atalara saygısı, onun Türk ordusuna olan saygısının da temelini
oluşturmaktadır. Bu sebeple Niğbolu, Kosova, Plevne, Çanakkale ve İstiklâl savaşlarını
dile getirerek tarihte birer şeref madalyası olan bu olayları “Bütün bunlar Türk’ün en eski
iki arkadaşı olan ‘ordu’ ile ‘savaş’ın eserleridir.” diye niteleyerek Türk milletinin ordusunun ve savaşçılığının tarih yaratmadaki önemine vurgu yapmaktadır (Sançar, 1950e:
6). Savaşı bir barbarlık, canilik ve boş kan dökücülük olarak görenlere de Malazgirt Savaşı’yla Anadolu’nun kapılarını Türklere açan Alp Arslan’ın, ömrü at sırtında savaşlarda
geçen Fatih Sultan Mehmed’in, Mısır’a dek savaşmaya giden Yavuz Sultan Selim’in, Avrupa içlerine kadar ilerleyen Kanunî Sultan Süleyman’ın barbar, cani ve kan dökücü olarak mı görülmesi gerektiği sorusunu yöneltmektedir (Sançar, 1950f: 5). Çünkü Sançar’ın
algısında bu tarihî şahsiyetler, milletin kutsal değerleri uğruna mücâdele etmiş ve bu
uğurda yaşamış olan kimselerdir. Dolayısıyla bunlar her zaman saygıyla ve hürmetle anılmaya layıktırlar.
Nejdet Sançar’n tarihine ve askerine olan bağlılığının bir diğer göstergesi II.
Dünya Savaşı yıllarında yaşanmıştır. II. Dünya Savaşı sırasında Mussolini’nin önderliğindeki faşist İtalya’nın Akdeniz’de Türkiye aleyhindeki istek ve faaliyetleri Türkiye’de
bir tepki doğurmuştur. Savaşın ağır şartları içerisinde bulunan Türkiye’de esen olumsuz
hava ve İtalya’nın tehditlerine karşılık bir Türk aydını olarak Nejdet Sançar, üzerine düşen vazifeyi kalem yoluyla yerine getirmeye çalışmıştır. 1942 yılında yayımladığı Tarihte
Türk-İtalyan Savaşları isimli eseriyle Roma döneminden itibaren o güne dek Türkler ile
İtalyanların yaptıkları kara ve deniz savaşlarını ele alarak incelemektedir. Kitapta vardığı
sonuçlar neticesinde Türklerin askerlik ve kahramanlık yönünden İtalyanlardan üstün olduğunu ifade etmektedir (Sançar, 1942: 100-103). Aslında bu eser ilmî manada fazla bir
önem ifade etmese de, asıl yazılma gerekçesi Türkiye Cumhuriyeti devletine ve milletine
o dönem için ihtiyacı olan psikolojik desteği tarihsel temalı şekilde sağlamaktır. 4

Sançar’ın vurguladığı bu üç meslek grubunun devlet ve toplum hayatında ne kadar mühim olduğunu son yıllarda ülkemizi bir örümcek ağı gibi sarmaya çalışmış olan FETÖ/PDY terör örgütünde
de görmek mümkündür. Bu örgütün de devleti ele geçirmek için yuvalandığı yerlerin başında ordu,
millî eğitim ve adalet kurumlarının gelmiş olması Sançar’ın yıllar önce yaptığı tespiti haklı kılmaktadır.
4 Kitabın etkisi o kadar büyük olmuştur ki, İtalya elçiliği kitabın dağıtımının engellenmesini Türk
hükümetinden rica etmiştir. Sonuçta kitap piyasadan toplattırılmıştır bknz. (Sefercioğlu, 2005:
104).
3
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Askerlik ve hâkimlikle birlikte toplumun varlık ve hayatında büyük bir rol oynadığı kanaatinde olduğu öğretmenlik de Sançar’ın aydın portresinin içinde önemli bir yer
edinmiştir. Öğretmenlik, insanı insan yapan manevî değerlerin kişilere aktarılmasında etkilidir (Sançar, 1976: 130-131). Kutsal bir meslek olduğundan hareketle bu görevi ifâ
edenlere şu hatırlatmayı yapmaktadır: “… bilgi aktarmak, okuma zevki aşılamaktan önce
ilk vazife millî ruh vermek; cemiyetçilik ve milliyetçilik üzerine düşündürmek; milli şahsiyet kazandırmak; herşeyden önce cemiyetini ve milletini düşünmesini sağlamak”tır (Özdoğan, 2006: 217).5 Sançar’ın milli şuura bu kadar önem vermesinin ardında ise toplumun
çıkarları söz konusudur. Zira ona göre ancak bu şuura erişmiş olanlar içerisinde yaşadığı
toplumun sorunlarına çare olacaktır. Bu noktada devlet yetkililerine haykırmaktan da geri
kalmamaktadır: “Devletin kaderini ellerinde tutanlar bu gerçeği bilmeli ve Türkiye’nin
barajlardan, fabrikalardan, Boğaz köprülerinden daha önce, sağlam manevî temeller
üzerine oturmuş bir cemiyet olma ihtiyacı içinde bulunduğuna inanmalıdırlar.” (Sançar,
1976: 136).
Nejdet Sançar’ın bir aydın olarak mensubu olduğu milletin geleceği üzerine düşünceler geliştirmesi tabiîdir. Ona göre bir toplumun maddî ve manevî alanlarda yükselip,
kalkınması; milletin mutluluğa erişmesinde siyasi, sosyal ve ekonomik sistemlerden öte
o sistemi uygulayanlar, yani insan faktörü önemlidir (Sançar, 1976: 12). İşte bu insan
etkeni sebebiyle, bu konuda Türk gençliğine büyük önem vermiştir. Öyle ki, onun gözünde millî şuur ve millî ruh ile dolu olan gençlik, ufukları sarmış bulunan kara bulutların
vatan üzerine çökme tehlikesini önleyecek ve Türkiye’yi tarihin o özlenen büyük Türkiye’si yapacaktır (Sançar, 1976: 66). Bu ülkeyi ileriye taşıyacak olan kitlenin gençler
olduğunu idrak etmesi, gençlerin yetiştirilmesi konusunda neler yapılması gerektiği konusunu gündeme getirmesine de sebebiyet vermiştir. Bununla ilgili olarak Türk gençlerine mektuplar yazmıştır. Bu mektuplarda onların üzerine düşen vazife ve sorumlulukların neler olduğunu, kendilerinin bu ülke için ne kadar önemli olduğunu, devlet ve milletlerine nasıl faydalı olabileceklerini açıklayarak yol gösterici olmaya çalışmıştır (Sançar,
1976: 216-232). Bunun yanında Türk gençlerine yönelik yozlaştırıcı etkisi olan yayımlara
karşı uyarılarda bulunarak tehlikenin boyutlarından da bahsetmektedir. Çeşitli edebiyat
türleri ve gazete/dergilerde boy gösteren Türk kültürüne ve aile yapısına uygun olmayan
yazılarla Türk gençliğinin hedef alındığını vurgulamaktadır (Sançar, 1950ç: 10). Bu yayımsal tehlikeye kendi yazılarıyla karşılık veren Sançar, yaşadığı acı bir olayla Türk gençliği için ufuk acıcı faaliyetlere de girişmiştir. 16 yaşında kaybettiği oğlu Afşın’ın acısından kısmî felç geçirecek kadar etkilenen Nejdet Sançar (Sançar, 1963: 62) kişisel çabalarıyla birkaç yıl sonra oğlu adına Türkiye genelinde ortaokul ve lise düzeyinde bir yazı
müsabakası düzenleyerek asıl konuşması gerekenleri, yani gençleri öne çıkarmıştır.
Gençlerin devlet ve milletlerine ne yönde fayda sağlayabilecekleri, bu ülkeyi geleceğe
taşıyacak olan ideal gençliğin nasıl ortaya çıkacağı sorularına yine kendilerinin cevap
vermesini sağlayarak gençlik arasında sorumluluk bilinci uyandırmıştır. Türkiye’nin birçok ilinden ve okulundan gençlerin gönderdiği yazıların bir kısmı ise sonrasında kitaplaştırılmıştır (Türk Gençliği Nasıl Olmalıdır, 1963).
Nejdet Sançar’ın Türk milletinin yüksek meziyetleri arasında fedakârlık ve feragat
ruhuna sahip olmasına vurgu yapması da gençlikle alâkalı bir durumdur. Bu meziyet,
Nejdet Sançar 1935 yılında İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun
olduktan sonra Sivas, Balıkesir, Zonguldak, Edirne ve Ankara’da birçok lisede edebiyat öğretmenliği yapmıştır bknz. (Akkoyun, 1995: 15-16).
5
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milletin menfaati için her türlü şahsî çıkarın göz ardı edildiği ve hiçe sayıldığı bir durumdur. Bu fedakârlığın nispetinde canından dahi vazgeçebilmek mümkün olduğundan bu
özellik bir “kahraman”lık göstergesidir. Sançar’ın Türk tarihinde bu yönde fedakârlık ve
feragat ruhu gösterenlerden bahsederek millet fertleri arasında bir bilinç oluşturmaya gayret ettiği görülmektedir (Sançar, 1950b: 10-13). Bu gayretinin aslında Türk gençliği üzerinde bir etki yaratmasının beklenildiği aşikârdır. Millet yolunda şahsiyetin ve ikbâl kaygısının sıfıra indirilerek kutsal ve soylu bir düşünce şeklinde fedakârlıkta bulunacak olan
kitlenin temeli gençliktir. Çünkü bu gençlik cephede savaşacak ve gerektiğinde şehit olacaktır. Dolayısıyla onların bu bilince erişmesi her şeyden önemlidir. Sançar’ın bir aydın
olarak 67 yıl önce oluşturmaya çalıştığı bu bilincin ne kadar önemli olduğu, bugün çeşitli
terör örgütlerine karşı savaşan Türk askerinin psikolojik yönden hazırlanmasında anlaşılabilir. Onların şehit veya gazi olarak yaptıkları fedakârlık bu milletin varlığını sürdürmesini sağlamaktadır. Nejdet Sançar’ın bunu dile getirmesi de işte bu milletin bekâsı içindir. Aydın olmanın sorumluluğu Sançar’da bu şekilde ortaya çıkmaktadır.
2. Bir Aydının Ülküsü: Bağımsız ve Bütüncül Türk Dünyası
Yukarıda aydın kavramının Nejdet Sançar için ne ifade ettiğini ve kendisinin de
aydın olarak nasıl bir fikrî yapı içerisinde toplumsal sorunlara çözüm odaklı düşünceler
geliştirdiğini gördük. Bu bölümde de Türkiyeli bir aydın olarak Sançar’ın Türk Dünyası’na bakışını inceleyeceğiz.
Nejdet Sançar kendi yaşadığı dönemde başka devletlerin esareti altında bulunan
Türkler konusunu mühim olarak görmektedir. Çünkü bu insanlar “kanları bizim kanımızın, dilleri bizim dilimizin, tarihleri bizim tarihimizin aynı olan insanlardır.” Bir takım
tarihî olaylar neticesinde onların bizden ayrı düşmüş olması onları unutmaya, çektikleri
acıları görmezden gelmeye, yürekleri bir atmaya engel teşkil edemez (Sançar, 1950c: 4).
Kaleme aldığı yazılarıyla Türkiye dışındaki Türklerin Türkiye Türkleri tarafından tanınıp
bilinmesi için çok çaba harcamıştır. Birçok yazısında Türkiye’nin çevresinde bulunan
Azerbaycan, İran, Irak, Suriye, Balkanlar ve Kıbrıs ile Orta Asya Türklerini dile getirerek
bunlardan bahsetmiştir. O gün için Türk Dünyası’nın tek bağımsız ülkesi olan Türkiye’nin bu Türklerle ilgilenmesinin tarihsel ve insanî bir sorumluluk olduğunu vurgulamıştır. Çünkü ona göre “Karslı Türk ile Azerbaycanlı’nın, doğu ve güney doğu topraklarımızda yaşayan Türklerle İran’daki veya Irak’taki Türk’ün, Edirne’deki Türk ile Balkanlardakinin ne kan, ne dil, ne tarih, ne gelenek, ne din, ne ruh bakımından farkı yoktur”
(Sançar, 1976: 76-79).
Türk Dünyası ile ilgilenmenin adının Turancılık olduğunu ve kendisinin Türk milliyetçisi olduğu için de aynı zamanda Turancı olduğunu dile getirmektedir. Çünkü Turancılık, bütün tutsak Türklerin bağımsızlıklarına kavuşma ülküsüdür. Bunu kısaca şöyle tanımlamaktadır: “Dünya Türklüğünü, şartlara ve imkânlara göre düşünmek, onlara el
uzatmak, onların da başka milletlerin insanları gibi insanca yaşamalarını sağlamayı düşünmek ve sağlamaya çalışmaktır” (Sançar, 1976: 86). Bu şekilde tarif ettiği Turan ülküsü ona göre en kutsal, en insanî ve en millî bir imandır. Dolayısıyla Türkiye’deki Türk
milliyetçilerinin Sovyet Rusya egemenliği altındaki kardeşlerinin insanlık haklarını elde
etmelerini istemesinden, yani Turancılık ülküsünü savunmasından daha doğal bir şeyin
olamayacağını ifade etmektedir (Sançar, 1962b: 3). Çünkü kardeşlerini düşünmek meselesi elbette bağımsız olan Türkiye Türklerini bağlamaktadır. Türkiye Türklerinin esaret
altındaki kardeşlerine olan sevgi ve bağlılıklarını dile getirmesi Türkiye’ye bir şey kaybettirmeyeceği gibi, esaret altındaki Türklerin uzaklarda da olsa kendilerini düşünen, gönülleri kendileri için çarpan kardeşlerinin olduğunu bilmeleri onlara manevî bir güç ve
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zorluklara karşı mücadele etme azmi kazandıracaktır (Sançar, 1950c: 5). Türkiye ile Orta
Asya Türkleri o zamanki koşullar içerisinde maddî olarak bir araya gelemese de Sançar’a
göre bu şekilde bir manevî birliktelik ile geleceğe daha umutlu bakabilecek ve Türk Dünyası’nda kardeşlik ve dayanışma temelli bir ortak ruh oluşacaktır. Bu ruh ise Sovyetlerin
yıkılmasının ardından Türkiye ile Orta Asya Türklerinin birlikteliğine sağlam bir zemin
hazırlayacaktı.
Türk Dünyası ile ilgilenme meselesine kimilerince olumsuz bakılmasına karşılık,
Sançar bu meselenin milliyetçilik ile birlikte insanî bir gereklilik olduğunu da vurgulamaktadır. Sovyet Rusya hâkimiyeti altında yaşayan Türklerin kendi anavatanlarında kendilerine ait devlet kurmak istemelerinin insanlık mikyaslarına göre reddedilecek bir tarafının olmadığını, onların hürriyetten yoksun yaşamalarının bu çağın anlayışına göre aykırı
olduğunu ve bu uğurda mücadele etmelerinin ne insanlık fikrine ne de Birleşmiş Milletler
idealine aykırı olmadığının altını çizmektedir (Sançar, 1962c: 7). Turancılığı bir hayal
ürünü ve tehlikeli bir macera addeden gazeteci ve yazar bir şahsa verdiği şu cevap Sançar’ın Türk Dünyası’na bakış açısını yorumlamada önemli bir göstergedir: “Turancılık,
Türk dünyasının hürriyet ve bağımsızlığına kavuşması ve hürriyet içinde yükselmesi
dâvasıdır. Türkiye Türkleri bağımsız bulundukları için de, ülkünün bugünkü hedefi, esir
Türklerin hürriyetleri ve bağımsızlıklarıdır” (Sançar, 1962c: 7).
Türk Dünyası meselesine muhalif olanların Sovyet Rusya hâkimiyetindeki Türklerin Türklüklerini kaybetmiş olduğu iddialarına da sert bir şekilde karşı çıkmaktadır. Ona
göre Sovyetlerin her türlü yozlaştırıcı siyasi ve kültürel baskılarına ve propagandalarına
karşın Türkler millî bilinçlerini korumakta ve saklamaktadır (Sançar, 1950c: 4). Sançar
bunu başka devletlerin hâkimiyetinde kalmış Türklerin bağımsızlık yolundaki çalışmalarını ve Türkiye’ye olan ilgilerini göstererek savunmaktadır (Çiftçioğlu Sançar, 1951a: 34). Sançar’ın bu tespitindeki haklılık, 1990’lı yıllarda Sovyetlerin yıkılmasından sonra o
coğrafyadaki Türklerin bağımsız cumhuriyetler olarak art arda ortaya çıkmasıyla açık bir
şekilde görülecektir. Milli şuurlarını kaybetmemeleri Orta Asya Türklerinin devlet kurmalarını kolaylaştırıcı bir etken olmuş ve sonraki yıllarda kardeşlik bağları gereği Türkiye
ile yakın ilişkiler içerisine girmişlerdir. Ancak Nejdet Sançar’ın fikrî sistemine göre beklenilen tam olarak bu değildir. Çünkü o başka devletlerin hâkimiyeti altındaki Türklerle
ilgilenmeyen, onları görmeyen ve hatta bağımsızlıklarını kazanmalarına muhalefet eden
Türkiye aydınlara gösterdiği tepkinin bir benzerini de başka devletlerin hâkimiyetinde
yaşayıp boyculuğu ön plana çıkaran Orta Asya Türklerine göstermektedir. Sovyetlerin bir
gün yıkılacağına kesin gözüyle bakan Sançar, Sovyet egemenliğindeki Türklerin de ayrı
ayrı devletler kurmasını yanlış olarak görmektedir. Çünkü bu parçalanmışlık ve bölünmüşlük onları zayıf hale getirecektir. Oysa Sançar bütün Türklerin bir çatı altında toplanarak yıkılmaz bir kale olarak ortaya çıkmasını beklemektedir. Bu nedenle Ziyâ Gökalp’ın “Bütün Türkler bir ordu” sözünü kendileri için parola haline getirmeleri gerektiğinin altını çizmektedir (Sançar, 1976: 34-36). Buradan da anlaşılacağı üzere Nejdet Sançar’ın Türk Dünyası’na bakışı bütüncül bir sistem etrafında şekillenmektedir. Ayı ayrı
Türk cumhuriyetleri olmaktansa Ziyâ Gökalp’ta ifadesini bulan Turan’ı kurmak için hepsinin bir devlet altında birleşmesi ülküsü Sançar’ın hedefidir. Ancak Sançar bu birleşmeyi
savunsa da ayrıntıları hakkında bir şey söylememektedir. Bu da bizlere tek bir devlet çatısı altındaki Türk Dünyası’nın o dönem için Sançar’da uzak bir hedef olduğu manasını
çıkarmaktadır. İlk hedef bağımsız bir Orta Asya Türklüğüdür; ardından ise tek bir çatısal
sistem gelecek ve Türk Dünyası Turan adıyla birleşecektir.
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Nejdet Sançar Türk Dünyası’nın bağımsızlığını dile getirmekle kalmayıp, Türkiye
ile Orta Asya Türklüğü arasındaki bağları kuvvetlendirmek için de bir aydın olarak çalışmalarda bulunmuştur. Bu doğrultuda Cumhuriyet döneminin ilk yıllarında siyasî gerekçelerle geliştirilen Osmanlı tarihine karşı olumsuz bakış açısına eleştiri getirmiştir. Dönemin aydınlarının Cumhuriyet dönemini bir başlangıç noktası kabul edip ondan öncesini
yok saymaları yahut aşağılamaları, özellikle Osmanlı devrine ve padişahlara yönelik tarihsel anlamda yanlış mütalaaları gündeme getirmeleri Sançar için kabul edilemez bir
durumdur. Çünkü Türk milletinin belli bir döneminin mazisini oluşturan, ona şerefli bir
tarih bırakan Osmanlı Devleti’ne saygı duymak her Türk’ün vazifesidir. Bu aynı zamanda
Türk milliyetçisi olmanın bir gereğidir (Çiftçioğlu Sançar, 1951b: 6-7). Nejdet Sançar’ın
bu konudaki görüşü aslında kesintisiz tarih telakkisinin de bir göstergesidir. Türk tarihinin
bir zincirin halkaları gibi bütün olduğu tezi, kökü Orta Asya’ya giden bir silsilenin temelini oluşturmaktadır. Böylece Türkiye ile Orta Asya Türklüğünün tarihsel birlikteliğinin
köprüleri bu şekilde inşa edilerek Türk Dünyası’nda ortak bir tarih bilinci oluşturulmaya
çalışılmıştır. Bu da o dönem için siyasi olarak Sovyet tahakkümü altındaki Türklere yakın
olmanın bilimsel dayanaklarından birisi olarak ön plana çıkmıştır. 6
Nejdet Sançar’ın 1941-1942 yıllarında dönemin ünlü edebiyat ve fikir dergisi olan
Çınaraltı’nda Türk tarihindeki birçok şahsiyeti anlattığı yazı dizisi de bu doğrultuda kaleme alınmıştır. Bu yazı dizisini 1943 yılında Irkımızın Kahramanları, 1965 yılında da
Türk Kahramanları isimleriyle kitap haline getirmiştir. Sançar’ın kaleme aldığı yazı dizisinde Orta Asya Türklüğü içerisinde değerlendirilebilecek olan Cengiz Han ve Timur Bey
ile İran’da hüküm sürmüş bir Türk boyu olan Afşar Hanedanlığından Nadir Şah’ı da işlemesi aslında önemli bir ayrıntıdır. Çünkü Sançar bu şekilde Osmanlı Devleti tarihyazıcılığında örnekleri sıkça görülen Cengiz Han ve Timur Bey düşmanlığına ve bunun yanında Osmanlı ile uzun yıllar rekabet halinde bulunan Safevi Hanedanlığına karşı zihinlerdeki olumsuz yargıya bir göndermede bulunmuştur. Batı ile Doğu Türklüğü arasında
bir düşmanlık olamayacağı, yaşanan tarihsel olayların bir kardeş kavgasından öteye gidemeyeceği bu şekilde açıklanmak istenmektedir. Türkiye Türklüğüne bu bilinç yerleştirilmeye çalışılırken; bu aynı zamanda o yıllarda Sovyet Rusya tahakkümü altında bulunan
Orta Asya Türklüğü ile tarihsel ve kültürel odaklı bir yakınlık kurmanın da yollarından
birisiydi. Bunun bir diğer dayanağını ise Sançar, vatan kavramı üzerinden işlemektedir.
Başka milletlerin tarihleri boyunca tek vatanı olduğu halde Türklerin Doğu Türkeli ve
Türkiye olmak üzere iki anavatanları olmuştur. Bu iki anavatan tarihin bazı dönemlerinde
bir araya gelmiştir. Sançar Türkiye’nin bağımsız olmasına karşın Doğu Türkeli’nin yabancı çizmesi altında bulunmasının kendileri için vatan işgali demek olduğunu belirtmekte ve “Bugün Irak’taki, Azerbaycan’daki veya Orta Asya’daki Türk’ü, nasıl millet
kadromuzun dışında bırakamıyorsak, vatan toprakları için de durum aynıdır.” diyerek
(Sançar, 1976: 18) Türk Dünyası’nın ortak bilinç etrafında şekillenmesine vatan mefhumu yönünden dikkat çekmektedir.
Sonuç
Bir toplumu ileriye taşıyacak olan hamleleri şekillendirmede aydının rolü büyüktür. Bu sorumluluk gereği aydının içinde yaşadığı topluma yabancılaşmaması ve onu iyi

O dönemde bu tezin ateşli savunucularından birisi de Sançar’ın kardeşi Nihal Atsız’dır. Atsız’ın
bu konudaki görüşleri için bknz. (Yılmaz, 2015: 478-481).
6
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anlaması gerekmektedir. Bu noktada Nejdet Sançar’ın millî bir bakış açısıyla temellendirdiği aydın teması topluma hitap eden ve onun dinamiklerinden beslenen bir anlayışın
mahsulüdür. Bu sebeple Sançar’ın toplum üzerine düşüncelerinin yansımalarını yine toplumda bulmak mümkündür. Onun sahip olduğu milliyetçi temayül Türk Dünyası’na bakışını da etkilemiştir. Yaşadığı dönem itibariyle Türkiye dışındaki Türk Dünyası’nın
hâlen başka devletlerin hâkimiyeti altında kalmış olması Sançar için katlanılamaz bir durumdur. Başka milletlerin bağımsızlıklarını kazanıp insanca yaşadığı 20. yüzyılda Türk
Dünyası’nın bundan mahrum kalmış olması en başta Türkiye’yi ve Türk aydınlarını ilgilendiren bir konudur. Bundan dolayı da Sançar’ın yazılarında sıkça gündeme getirilmektedir. Sançar’ın on yıllar önce Türk Dünyası ile ilgili kaleme aldığı yazılarda dile getirdiği
görüşlerin bugün bağımsız ve güçlü Türk cumhuriyetleri olarak karşılık bulmuş olması,
onun aydın olarak ileri görüşlülüğünün göstergesidir.
Nejdet Sançar Cumhuriyet dönemi Türk düşüncesinde önemli bir yer edinmiş değerlerimizden birisidir. Kendisinin bir aydın olarak Türkiye Cumhuriyeti’nin siyasî ve
sosyo-kültürel meselelerine kayıtsız kalmadığı ve kendi fikirsel dünyasından mülhem çözümler getirdiği görülmektedir. Türkiye ile birlikte Türk Dünyası için de böyle mühim
bir değerimizin çeşitli vasıtalarla gündeme getirilmesi ve Türk toplumuna tanıtılması gerekmektedir. Bizim bu mütevazi bildirimiz ile bir kısım yönlerini ortaya koyduğumuz
Nejdet Sançar’ın henüz üzerinde çalışılmamış yüzlerce makalesinin bulunması kendisi
hakkında ileride yapılacak olan çalışmalar için umut vericidir.
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ORYANTALİZM-TÜRKÇÜLÜK İLİŞKİSİ VE ÜÇ TARZ-I TÜRKİYAT
Okt. Mürsel BAYRAM
Özet: Bu çalışmada, üç Türkoloji ekolü üzerinden oryantalizmin modern Türk milliyetçiliğinin gelişimine etkisi incelenmiştir. İngiliz, Fransız ve Rus Türkolojilerini ifade eden söz
konusu üç ekol, Akçura’nın Üç Tarz-ı Siyaseti’nden ilhamla üç tarz-ı Türkiyat olarak nitelendirilmiştir. İngiliz Türkolojisi Arthur Lumley Davids’in, Fransız Türkolojisi David Leon
Cahun’ün, Rus Türkolojisi ise Nikolay İvanoviç İlminski’nin çalışmaları üzerinden örneklenmiştir. Davids ve Cahun, İngiltere ve Fransa’nın siyasî hedefleri doğrultusunda, Moğol,
Tatar, Uygur gibi unsurların da Türklük şemsiyesi altında birleşmesini salık veren çalışmalar yürütürken, İlminski tam tersine dönemin Rus siyaseti çerçevesinde Türk unsurların
daha da atomize edilmesi yönünde faaliyetlerde bulunmuştur. Bu üç tarz-ı Türkiyat’ın ortak
noktası ise İslamsızlaştırılmış (deislamize) bir Türklük tasavvur etmiş olmalarıdır.
Anahtar Kelimeler: Oryantalizm, Türkoloji, Türkçülük, A. L. Davids, D. L. Cahun, N. İ.
İlminski
The Orientalism-Turkism Connection and Three Schools of Turkology
Abstract: This paper aims to analyse the role of Orientalism in the making of modern
Turkish nationalism with a comparison of British, French, and Russian schools of
Turkology. Those schools are called here as the three ways of Turkology (üç tarz-ı Türkiyat)
with reference to Akçura’s three ways of politics (Üç Tarz-ı Siyaset). British Turkology is
exemplified over Arthur Lumley Davids, the French one over David Leon Cahun, and the
Russian one over Nikolai Ivanovich Ilminskii. In parallel with the political goals of Britain
and France then, Davids and Cahun aimed at unifying all Turkic peoples like Mongols,
Tatars, Uighurs under the umbrella of Turk, whereas Ilminskii tried to further fragmentise
the Turkic elements in line with the Russian politics of that time. Common thread to these
three schools of Turkology is their imagination of a de-Islamised Turkish identity.
Keywords: Orientalism, Turkology, Turkism, A. L. Davids, D. L. Cahun, N. İ. Ilminskii.

Giriş
Doğu toplumlarını anlamaya yönelik çalışmalar, kimi zaman salt bilimsel faaliyet,
kimi zaman dinî misyon, kimi zaman da devletlerin siyasî hedeflerini gerçekleştirme aracı
olmuştur. Oryantalizm şemsiyesi altında ortaya çıkan Araboloji, Kürdoloji gibi çalışma
alanları, daha çok Osmanlı Devleti dâhilindeki toplumların tarih ve kültürlerini araştırarak uluslaşma süreçlerine katkıda bulunmuştur. Türkoloji ise Batı Avrupa’da ve Rusya’da
farklı bir yol izlemiştir. Batı Avrupa Türkolojisi, Türkleri Rus yayılmasına karşı birleştirme adına Pantürkist nitelikte çalışmalara ağırlık vermiş; aynı zamanda Osmanlı’nın ilgisini Orta Doğu’dan Orta Asya’ya kaydırma hedefi gütmüştür. Rus Türkolojisi ise
Rusya’nın toprak bütünlüğünü tehdit eden Türk birliği düşüncesini bertaraf etmek adına
Türk topluluklarını olabildiğince ayrıştırma stratejisi izlemiştir.
Oryantalist çalışmalarla desteklenen milliyetçi uyanışlar, hem Rusya’da hem Osmanlı’da ayrılıkçı hareketlerin güçlenmesini beraberinde getirerek iki devletin toprak bütünlüğünü tehlikeye düşürebilecek bir ortam oluşturmuştur. Osmanlı’da Türkolojik çalışmaların etkisiyle ve diğer unsurların milliyetçiliklerine paralel olarak güçlenen Türkçülük
akımı, devletin dağılmasını önlemeye yetmemiş, tam tersine diğer unsurların ayaklanma
gerekçelerinden biri olmuştur. Bununla birlikte, Türk tarihinin İslam öncesi dönemini aydınlatan Türkolojik çalışmalar, Türkiye Cumhuriyeti’nin ulus-inşa sürecine kaynaklık etmiştir.
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Buradan hareketle çalışmada İngiliz, Fransız ve Rus Türkoloji ekolleri üzerinden
oryantalizmin modern Türk milliyetçiliğinin gelişimine etkisi incelenmiştir. Söz konusu
üç ekol, Akçura’nın Üç Tarz-ı Siyaseti’nden ilhamla üç tarz-ı Türkiyat olarak nitelendirilmiştir. İngiliz Türkolojisi Arthur Lumley Davids’in, Fransız Türkolojisi David Leon
Cahun’ün, Rus Türkolojisi ise Nikolay İvanoviç İlminski’nin çalışmaları üzerinden örneklenmiş ve bu Türkolojilerin benzeşen-ayrışan yönlerine dikkat çekilmiştir.
1. Oryantalizm-Milliyetçilik İlişkisi
Doğu bilimi veya şarkiyatçılık olarak da bilinen oryantalizm, Batılılarca Doğu
dünyası hakkında oluşturulan literatürü ve bu literatür üzerinden çizilen Doğu tasvirini
ifade etmektedir. Doğu-Batı dikotomisinin belirginleşmesi, Roma İmparatorluğu’nun
idarî manada parçalanışı ile başlatılabilir. Roma’nın Doğu (Bizans) ve Batı Roma olarak
bölünmesi, Hıristiyan dünyasının da bölünmesi demekti. Bu bölünmeden sonra Avrupa
bir müddet kendi içine kapanmış fakat Haçlı Seferleri’yle Avrupa toplumu ilk kez sistematik bir şekilde ötekinin/Doğulu’nun kültürü ve zenginlikleriyle tanışmaya başlamıştır.
Hem Haçlı Seferleri sırasında hem sonrasında Doğu toplumlarının incelenmesinde en
önemli rolü Kilise oynamıştır. 1312 tarihli Viyana Konsili’nin Paris, Oxford, Bologna
gibi şehirlerde Arap, Grek, İbranî ve Süryani dillerinde bir kürsü kurulması kararı, oryantalist çalışmaların nüvesi olarak kabul edilebilir. Doğu/İslam toplumlarını tanıma ve Hıristiyanlaştırma saikiyle başlayan bu çalışmalar, coğrafî keşiflerden sonra, özellikle de
sömürgeci dönemde Doğu dünyasına hâkim olma ve onu yeniden inşa etme çabasına dönüşmüştür. Bu süreçte Batı karşısında siyasî ve ekonomik olarak gerileyen Doğu toplumları, zamanla “başkaları tarafından düşünülen, tarif edilen ve harekete geçirilen insanlar”
haline gelmiştir (Said, 1998; Abdel-Malek, 1963: 113; Arlı, 2004: 18).
Oryantalizm şemsiyesi altında Araboloji, Asuroloji, Hindoloji, İranistik, Kürdoloji, Osmanistik, Sinoloji gibi çalışma alanları teşekkül etmiştir. Bu alanlardan biri de
Türklükbilim yahut Osmanlı Türkçesindeki karşılığıyla Türkiyat olarak adlandırılan Türkoloji’dir. Türk boyları hakkında bilgiler veren Latin ve Bizanslı yazarların Türkolojik
çalışmaların temellerini attıkları söylenebilir. Bu yazarların çalışmaları muhtemelen Hunların Avrupa ile ilk temasından sonra Avrupalıların bu kavmi tanıma merakından mülhemdir. Türklerin Anadolu’ya yerleşmeleriyle birlikte Türklere duyulan merak ve ilgi
daha da artmıştır. Türklerle ilgili çalışmalara daha çok Hıristiyan din adamları öncülük
etmiştir. “İncil’de yer alan ülkelerin uzmanı” (Said, 1998: 80) olarak bilinen Fransız Guillaume Postel, 1535-1551 yılları arasında Türkiye, Suriye ve Filistin’i gezmiş, Türkçe ve
Arapçayı köklü biçimde öğrenmiş ve College de France’da Yakın Doğu Dilleri kürsüsünü
kurmuştur (Eren, 1998: 23).
Avrupa’nın küresel çapta etkinliği 18. yüzyılın sonlarından itibaren yoğunluk kazanmış (Barraclough, 1979: 27); Oryantalizm ve Türkoloji de esas baharını 18. yüzyılın
ikinci yarısında ve 19. yüzyılda yaşamıştır. Bu anlamda sömürgecilik ile oryantalist çalışmaların aynı zaman diliminde hız kazanması dikkate şayandır (Bartold, 1925: 125).
Batı-dışı toplumları araştırmaya yönelik oryantalist nitelikteki sosyolojik, antropolojik,
etnolojik, filolojik çalışmalar, sömürgeci güçlerin bu toplumları yönetebilmelerini kolaylaştıracak bilgi kaynakları olarak işlev görmüştür. Osmanlı gibi imparatorluk çatısı altında yaşayan veya dünyanın diğer bölgelerinde Batılı devletlerce sömürgeleştirilen toplumlar ise bu yeni bilim dalları üzerinden millî kimliklerini temellendirmeye çalışmışlardır. Zira modern ulus-devlet düşüncesi güçlendikçe milliyetler üstü bağlılık türleri parçalanmış; toplumlar arasındaki muğlak kültürel ve siyasî sınırlar daha belirgin hale gelmiştir. Milleti oluşturan farklılıklar bir bakıma bu bilimlerle kendini ifade etme imkânı bulmuştur (Vurucu, 2005). Bu bağlamda modern Türk milliyetçiliğini de Fransız İhtilali’nin
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etkisiyle “azınlıkların ardı ardına isyan etmesinin doğal bir neticesi” veya Osmanlı Devleti’nin “askerî ve iktisadî yükünü çektiği halde ihmal edilmiş olan aslî unsurun silkelenip
kendine gelişi” şeklinde algılamak mümkündür fakat 19. yüzyılın ikinci yarısında Türkoloji ve Türkçülük adına faaliyette bulunan isimlerin çoğunluğunun Türk olmaması gözden kaçırılmamalıdır (Şeker, 2008: 77).
Silvestre de Sacy, Abel Remusat, Joseph de Gobineau, Joseph de Guignes gibi
oryantalistlerin 18. yüzyıldan itibaren Çin, Tük ve İslam kaynaklarını araştırmaları; Danimarkalı Vilhelm Thomsen’in Göktürk yazısını çözerek İslam öncesi Türk tarihinin aydınlatılmasına ön ayak olması, Albert von Le Coq, Friedrich Wilhelm Karl Müller, Wilhelm Bang-Kaup gibi Alman oryantalistlerin Uygur belgelerinin okunuşu ve tasnifi üzerine çalışmaları, Alman asıllı Rus Türkolog Wilhelm Radloff’un Rusya’daki Türk lehçeleri üzerine çalışmaları, Danimarkalı Vilhelm Grønbech’in Türk dilinin sesbilgisine dair
araştırmaları vs. Türkçülüğün fikrî olarak temellendirilmesini kolaylaştıran çalışmalardan
sadece birkaçıdır. Bu çalışmalarda dil meselesine ağırlık verildiği görülmektedir ki dilin
milliyetçilik inşasındaki rolü dikkate alındığında söz konusu çalışmalar daha anlamlı hale
gelmektedir. Akçura’nın (2007: 28) da belirttiği gibi, “kültürel olayların en önemlisi dildir. Kendi dilinin ciddî incelemeleri ile uğraşan, kendi dilinin bağımsızlığı ve gelişmesine
usulü ile çalışan kavimlerde milliyet fikrinin varlığına, hiç olmazsa millet duygusunun
çok kuvvetli olduğuna hükmedebiliriz. Filolocya ile kavmin en eski hayat dönemi, en eski
kültürel ve destanî olayları bulunur ve tespit edilir. Filolocya ve tarih araştırmaları, etnografya ve arkeologya incelemelerini gerektirir. Bu bilgiler sayesinde kavmin bütün geçmişi, ilk devrelerine kadar aydınlanır; kavmin maddî ve manevî kültürü anlaşılır. Aynı
zamanda kavmin mevcut durumuna ait coğrafi, demografi, etnografi ve iktisadî bilgiler
toplanır, düzenlenir. Bütün bu bilgiler sayesinde kavmin kültür hazineleri, iktisadî gücü,
medeniyet seviyesi öğrenilir. Kısacası kavmin özelliği, benliği, şahsiyeti belirir ve aydınlanır. Eğer bu özellik, milliyet fikrinin meydana çıkmasına yeterli şartları taşıyorsa milliyet fikri mutlaka ortaya çıkar. Yoksa fikrin meydana çıkması yeterli şartların oluşmasına
bağlı kalır ve milliyet fikriyatçıları ile kavmin liderleri bu şartların oluşmasına çalışıp
çabalarlar.” Oryantalizm-Türkçülük ilişkisi Akçura’nın özetlediği süreç üzerinden anlaşılmalıdır.
2. İngiliz Türkolojisi
İngiltere, Rusya’nın Avrupa güç dengesini bozmasına mani olmak adına, 1791 yılından 1878’e kadarki süreçte Osmanlı Devleti’nin toprak bütünlüğünü koruma politikası
izlemiştir. Osmanlı’nın Rusya ile mücadelesinde güç kaybetmesi üzerine İngiltere, bu politikasını değiştirerek Osmanlı Devleti’ni parçalama ve Osmanlı toprakları üzerinde İngiliz çıkarlarını gözetebilecek küçük devletler kurulmasını sağlama politikasına yönelmiştir. Bu amaçla 1878 de Kıbrıs’ı, 1882 de Mısır’ı işgal etmiştir (Armaoğlu, 1961; Temel,
1998).
İngiliz Türkolojisi, hakeza Osmanlı’nın parçalanmasını, Rusya’nın güçlenmemesini sağlayacak bir Pantürkist propaganda üzerine bina edilmiştir. İngiltere’de Türkoloji
çalışmaları 1830’larda başlamış fakat Türkoloji kürsüsünün kurulması 1906’yı bulmuştur. İngiliz olmamakla birlikte İngiliz Türkolojisine hizmet eden ve hakkında en çok çalışma yapılan oryantalist Armin Vambery’dir. Pantürkist bir yaklaşım benimseyen Vambery, Türk halkının çok geniş bir coğrafyaya yayıldığını, Asya ve Avrupa tarihindeki en
önemli değişimlerin Türklerden neşet ettiğini, bu alanda henüz gerekli çalışmaların yapılmadığını, yeni bulgularla Türk tarihine dair karanlık sayfaların aydınlatılabileceğini
savunmuştur. Özellikle Uygurların Türk kökenli bağımsız bir halk olduğu iddiasının yanlış olduğunu, onların da tıpkı diğer Türk kabileleri gibi olduklarını ispat etmeye çalışmıştır. Osmanlıları ise “Batıya doğru sürülen Türk halklarının bir fraksiyonu” olarak görmek
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gerektiğini vurgulamış; bu bağlamda her fırsatta Osmanlı ile Orta Asya Türkleri arasında
bir bağ kurmaya çalışmıştır. Diğer taraftan Arapların Türklerin yönetimi altına girmekten
hiçbir zaman hoşnut olmadıklarını yazmıştır (Öke, 2005; Akıncı, 2013: 1-18; Vambery
1865; 1870; 1875; 1885).
İngiliz Türkolojisi’nin Vambery kadar meşhur olmayan bir diğer önemli temsilcisi
Arthur Lumley Davids’tir. 1811’de Yahudi bir ailenin çocuğu olarak Londra’da dünyaya
gelen Davids, henüz on beş yaşında iken bir yandan hacimli bir Kitab-ı Mukaddes Ansiklopedisi (Biblical Encyclopedia) hazırlamaya bir yandan da kendisini Türkçede yetkinleştirmeye çalışır. Hukuk alanında önemli bir ilerleme kaydetmesine, hatta bir avukatlık bürosunda çalışmaya başlamasına rağmen Yahudiliği sebebiyle ilerlemesinin engellendiği gerekçesiyle bu alanda kariyer yapma fikrinden vazgeçer. Sonrasında Yahudiliğin
doğurduğu zafiyetlerin izalesi, toplumun Yahudilere bakışının değiştirilmesi, sivil özgürlüklerin teminini gibi konularda Times gazetesinde makaleler kaleme alır. Kısa süre içerisinde İngiltereli Musevi cemaatinin dikkatlerini üzerine çeken Davids, 23 Aralık
1830’da İbrani Literatürünü Geliştirme Cemiyeti’nde “Yahudilerin Felsefesi” üzerine bir
konferans verir. Günün koşullarına göre ve henüz on dokuz yaşında bir genç için bu oldukça büyük bir girişimdir.
Sultan II. Mahmud’a ithaf ettiği Grammar of the Turkish Language (1832) adlı
eserle Davids’in ünü kısa süre zarfında İngiltere sınırlarını aşar. O günün otorite gazetelerinden London Literary Gazette, Davids ve eseri hakkında şunları yazar: “Bu eserin
yazarının henüz yirmi bir yaşını tamamlamadığını öğrendik. Ancak ağarmış saçların
ürünü olabilecek böyle bir eserin telifi için gereken tahsil ve tetkiki göz önüne alırsak
tebrik ve takdirimizin derecesi ne olmalıdır acaba?” (Morais, 1879: 42-43).
Davids’in eseri, Türkçe’nin yayınlanan ilk sistematik grameri olmasının yanında,
Türk tarihi ve Türk lehçeleri hakkında bilgiler içermesi, Osmanlıcadaki Türkçe etkisini
açıklaması ve Türklerin medeniyette oynadıkları rolü vurgulaması bakımından büyük
önem taşımaktadır. Türk tarihçiler Ebulgazi Bahadır ve Reşideddin’i tenkit ederek tarihçiliklerinin din minvalinde olduğunu, sundukları bilgilerin teyide muhtaç olduğunu savunan Davids, ayrıca “Kuzey Okyanusundan İran, Hindistan ve Çin içlerine, Kore Körfezi’nden Hazar kıyılarına kadar uzanan geniş Orta Asya coğrafyasında yaşayanların Avrupalılarca Tatar olarak adlandırılmasının yanlış olduğunu” izaha çalışmıştır. Ona göre
Tatar, bir prensin ve onun sulbünden gelen kabilenin adıdır. Tatar ve onun kardeşi olan
Moğol, Türk ırkına mensup iki tarihi şahsiyettir. Tatar kelimesi farklı Avrupa milletleri
için kullanılan Frenk tabirine benzer ki mümeyyiz bir özelliği yoktur. Dolayısıyla Tatar
ve Moğolların daha birleştirici bir kategori olan Türk kimliği altında ele alınmaları gerekir
(Davids, 1832: i).
Davids, akabinde Türklerin insan ırkının tetkiki için ne denli önemli malzemeler
sunduklarını, ilkel bir toplum statüsünden medeniyetin yüksek kademelerine nasıl ilerlediklerini anlatır. Osmanlılar başarılarıyla Avrupa’ya meydan okurken kardeşlerinin Orta
Asya steplerinde ilkelliği aşamamış olması Davids’e göre bir tezattır. İmparatorluklar yıkıp imparatorluklar kurarak dünyanın önemli bir bölümünü elinde tutan Türkler, yerkürenin kaderine tesir etmiş bir millettir. Öyle ki ”Çin İmparatorluğu haracını onların ayağına getirirdi. İtalya, Almanya, Fransa ve bütün Kuzey Avrupa ülkeleri onların kudretini
hissetti. İran, Hindistan, Mısır, Suriye ve Arabistan onlarındı. Halifelerin egemenliği onların ayakları altında ezildi; Doğu İmparatorluğu’nun kalıntıları Hristiyanlığın bütün müttefik kuvvetlerinin yıkamadığı bir krallığı doğurdu ki bu modern Avrupa’nın gözünde
hala büyük bir olaydır” (Davids, 1832: ii).
Genel olarak Türklerin medeniyet tarihindeki yerlerinin göz ardı edilmemesi gerektiğini, Araplardan ve diğer Doğu milletlerinden üstün olduklarını ispatlamaya çalışan
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bu genel Türk dilbilgisi kitabı sarayın takdirini fazlasıyla kazanmıştır. Öyle ki Davids’in
kitabı yayınlandıktan üç hafta sonra koleradan ölmesi üzerine II. Mahmut yazarın annesine bir taziye mektubuyla birlikte elmas bir yüzük göndermiştir (Morais, 1879: 43). Daha
sonra Davids’in annesi tarafından Fransızcaya da çevrilen eser, o dönemde yaşamış olan
Türkçülüğe mütemayil aydınları etkilemiştir. Özellikle Ali Suavi’nin (1869:1-17) Paris’te
çıkardığı Ulum gazetesinde yayınlanan “Türk” adlı makalesine Davids’in eserinin giriş
kısmı temel kaynak olmuştur. Davids’in tezleri doğrultusunda, Osmanlı Türkçesinin Arap
ve Fars tesirinden arındırılarak Türkî karakterinin ön plana çıkarılması yönünde oldukça
erken dönemde çalışmalar yürütülmüştür. Ancak İngiliz Türkolojisinin siyasî Türkçülük
üzerindeki etkisini daha ziyade Vambery sağlamıştır.
3. Fransız Türkolojisi
Fransa, hızlı endüstriyel gelişimini desteklemek ve Avrupa güçleri arasındaki rekabette İngiltere’ye karşı güçlü olmak için Afrika’dan Asya’ya Pasifik’ten Hint Okyanusu’na kadar muhtelif bölgelerde toprak edinmeye yönelmiş; bu süreçte sömürge halklarını daha iyi yönetebilmek adına sosyal bilimlerden istifade etmiştir. Napolyon’un Mısır
seferine içinde etnografların da bulunduğu 150 kadar bilim adamının iştirak ettiği bilinmektedir. (Ahmed, 1995: 44). Fransız Türkolojisi ise başlangıç itibariyle Osmanlı ile gelişen ilişkilerin ve Hıristiyanlaştırma misyonlarının sonucudur. Fakat Fransa da İngiltere
gibi Osmanlı ve Rus genişlemesinin önlenmesi yönünde bir politika izlediği için Fransız
Türkolojisi zamanla bu politikaya uygun Pantürkist bir çizgide ilerlemiştir.
Osmanlı ile ilişkilerin güçlü olduğu 1699 yılında İstanbul’da açılan ve bir yıl sonra
Paris’e nakledilen L’Ecole des Jeunes de Langues’da Doğu dillerini bilen tercümanlar
(dil oğlanları) yetiştirilmiştir. O dönemde Fransa’nın Osmanlı ile siyasî, ticarî ilişkilerinin
genişlemesi sebebiyle dil bilen insanlara ihtiyaç vardı. Sömürgeci eğilimlerin güçlenmesi
ve oryantalist çalışmaların artmasıyla birlikte L’Ecole des Jeunes de Langues’ın adı 30
Mart 1795’te L’Ecole Spéciale des Langues Orientales Vivantes olarak değiştirilmiş ve
aynı yıl burada dünyanın ilk Türkoloji kürsüsü açılmıştır (Eren, 1998: 29).
Fransız Türkologlar hem Osmanistik alanında çalışmışlar hem de Fransız Türkolojisinin sınırlarını Orta Asya ve Doğu Türkistan’da yazılmış eserleri içine alacak şekilde
genişletmişlerdir. Etienne Marc Quatremére, Batı Avrupa’da ilk olarak Çağatayca eserlerle iştigal etmeye başlamış, Abel-Jean Baptiste Pavel de Courteille ise Çağatayca eserlerin ilk sözlüğünü yazmıştır (Eren, 1998: 35). Sinoloji ve Türkoloji ile ilgilenen Fransız
oryantalistlerin bir diğeri Joseph de Guignes’dir (1721-1800). De Guignes’nin en mühim
çalışması 1756-58 tarihleri arasında yayımladığı sekiz ciltlik Histoire Generale des Huns,
des Turcs, des Mongoles et Autres Tartares Occidentaux adlı eserdir. “Orta Asya steplerinde yaşayan çeşitli göçebe halkların tarihini ve bu halkların doğu ve batıdaki yerleşik
uygarlıklarla etkileşimlerini yeniden hikâye etme girişimi” olarak tanımlanan bu çalışmanın en önemli yanı Çin kaynaklarına dayanarak Türklerin İslamiyet’i kabullerinden önce
Asya’da oynadıkları rolü aydınlatan ilk eser olmasıdır (Katz, Israel, Popkin, 1990: 25;
Orkun, 1977: 13; Lewis, 2004: 423). De Guignes, dünya Türklüğünü Rusya’da yaşayanlar, Osmanlı hudutları dâhilinde bulunanlar ve Balkanlar’da dağınık halde istiklal mücadelesi verenler olarak üç kısımda ele almış; Türklerin tarih boyunca hangi adlar altında
anıldıklarını ve gelişimlerini anlatmış, ayrıca Ergenekon destanının ilk versiyonunu takdim etmiştir. Ali Suavi, Rıza Nur ve Ziya Gökalp’le birlikte “çağdaş Türkçülüğün dört
büyük şahsiyetinden birisi” olarak görülen Süleyman Hüsnü Paşa, Tarih-i Âlem (1876)
isimli kitabının İslamiyet’ten önceki Türklerle ilgili bölümünü yazarken temel kaynak
olarak De Guignes’den istifade etmiştir. (Hüsnü, 1876; Kuran, 1978: 13; Gökalp, 1973:
9). Süleyman Paşa’nın De Guignes’den ilhamla Macarların, Bulgarların ve Lehlerin
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Türklerle akraba olduğunu yazması ve bu iddiaların Balkanlarda revaç bulan Panslavist
hareketle aynı döneme rastlamasını antrparantez belirtmek gerekir (Karpat, 2000: 86-87).
Fransız Türkoloji ekolünün önde gelen isimlerinden biri de David Leon Cahun’dür
(1841-1900). Lorraine’li bir Yahudi ailenin çocuğu olan Cahun önce askeri kariyere yönelmiş, daha sonra kendini coğrafya ve tarih araştırmalarına adamıştır. Mısır, Sudan, Batı
Kızıl Deniz sahilleri ve Anadolu’yu gezen Cahun, 1873 yılında yapılan Birinci Oryantalistler Kongresi’nde Turan kavminin yurt ve göçleri üzerine bir konuşma yapmış; Avrupa’da Arî kökenli kavimlerden önce bir başka halkın bulunabileceğini ve bunların Turan olabileceğini ileri sürmüştür. Cahun, Introduction a l’Histoire de l’Asie (1896) adlı
eserinde bu tezi daha ileri bir noktaya taşıyarak Avrupa’ya medeniyeti getiren ırkın Turan
ırkı olduğu teorisini işlemiştir. Ona göre Türkler olmasa, ne Arap, ne İran, ne Çin uygarlığı kendi sınırlarının dışına çıkamazdı. Cahun (1896: 38), bunu yer yer pejoratif bir üslupla ifade etmiştir: “ince, uzun Avrupalıların yanında korkunç ve şekilsiz cüceler gibi”
görünen Türkler, “Çin ve İran uygarlıkları arasında aracılık yapmışlar, buna rağmen bu
uygarlıkları benimseyememişlerdir”. “Türkler; anlayış bakımından da insanlar içinde sonuncudurlar. İnanmaktan daha fazlasını istemezler ve anlamaya hiç çalışmazlar”. Cahun’ün tahkir gibi görünen ifadeleri, esasında Türklüğün de-İslamizasyonu yönünde bir
mesaj içermektedir. Türklerin İslamiyet öncesi tarihlerine vurgu yapan ve İslam’la birlikte Türklerin eski üstün vasıflarını kaybettiğini iddia eden Cahun’a göre Müslümanlık,
Türk dehasına ters düşmüştür. Selçuklulardan itibaren Türkler bozulmaya başlamıştır.
Türkler özellikle İran devlet gelenekleri etkisine kapılmış ve İslam, bu “yarı-Çinlilerden”
katı İranlılar oluşturmuştur (Cahun, 1896: 179). Cahun bu fikirleri çok sistemli bir şekilde
geliştirmemiş ancak Türkçülere gerçek Türk ruhunun İslam’ın dışında, Orta Asya’da olduğu mesajını net biçimde vermiştir (Timur, 1986: 103-105). Fikirleri nedeniyle Jön
Türklerin ilgisine mazhar olan Cahun, Moğolların Türk addedilmesinde, Turancılık ideolojisinin gelişiminde ve Türkçülerin Asya ile ilgilenmelerini sağlama konusunda etkili
olmuştur. Başta Ziya Gökalp ve Yusuf Akçura olmak üzere dönemin Türkçü aydınları
Cahun’den sıkça söz etmiştir. Cumhuriyet döneminin temel Türkçü eğilimleri ve Güneş
Dil Teorisi gibi millî tarih oluşturma çabaları da büyük oranda Cahun’un eserleri üzerine
temellendirilmiştir (Küçük, 2004: 180-181).
4. Rus Türkolojisi
18. yüzyılın sonunda Baltık’tan Karadeniz’e, Orta Asya’dan Pasifik Okyanusu’na
kadar geniş Avrasya bölgesi üzerinde 20. yüzyılın ikinci yarısının “süper gücü”
Rusya’nın çerçevesi kurulmuş oluyordu. Rusya’nın 18. yüzyıldaki bu güçlenme ve genişleme hamlesi, 1700-1850 dönemindeki küreselleşme ile dünya kültürel dengesinin bozulması ve Batı’nın denizlerin yanı sıra karada da üstünlüğü ele geçirmeye çalışması açısından önemli bir gelişmedir (Sander, 2009: 119). Avrupa’daki Türkolojik çalışmalar işte
bu konjonktürde, yani Rusya’nın emperyal bir güç olarak genişlediği dönemde hız kazanmıştır. Özellikle İngiltere ve Fransa, kendilerinden uzak ancak Hindistan ve Çin’e yakın
olan Orta Asya bölgesinde “Rus kolonizasyonunu durdurabilmek için bir Türklük bilinci
uyandırmakta” yarar görmüşlerdir (Küçük, 2005: 181). İngiliz ve Fransız Türkolojileri,
Türklerin bir bütün olarak Rus hâkimiyetine karşı çıkmalarını sağlamak için Pantürkist
bir yaklaşım benimserken Rus Türkolojisi ise tam aksine Rus hâkimiyeti altındaki Türk
unsurları daha da ayrıştırmaya dönük bir siyasete hizmet etmiştir.
Rusya’nın Türkoloji’ye ilgisi 16. yüzyıl sonlarına kadar uzanmaktadır. 1552’de
Kazan’ın alınmasından sonra Rusya, Doğu ve Güney istikametinde sürekli ilerlemiş, bu
iki istikamette karşılaştığı halkların büyük bir kısmını ise Türkler teşkil etmiştir. I. Petro,
Deli Petro veya Büyük Petro olarak da anılan Pyotr Alekseyeviç Romanov döneminden
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(1682-1725) itibaren Rusya’da birçok branşta devlet destekli bilimsel atılımlar gerçekleştirilmiş; bilhassa Doğu dilleri eğitiminin ve Türkoloji’nin bir devlet politikası halinde
yaygınlaşması hususuna önem verilmiştir. Türkoloji alanındaki ilk çalışmalara bizzat I.
Petro’nun danışmanı Dimitri Konstantinoviç Kantemir (1673-1723) öncülük etmiştir. Bu
politikanın devamı olarak 1812’de Kazan Üniversitesi’nde Tarih ve Filoloji Bölümü açılmış; burada Türkoloji, Mongolistik ve Oryantalistik alanlarında ciddî çalışmalar yürütülmüştür. Jozef Julian Sekovski, Vasiliy İvanoviç Verbitski, Yanuariy Osipoviç Yartsov,
Nikolay İvanoviç Aşmarin, Lazar Zaharoviç Budagov, Nikolay İvanoviç İlminski, Nikolay Fedoroviç Katanov, Vasiliy Vladimiroviç Katarinski, Viktor Aleksandroviç Maksimoviç, Evfimiy Aleksandroviç Malov ve Gordiy Semenoviç Sablukov Rus Türkolojisinin önde gelen isimleri arasında sayılabilir. Bu Türkologlar, Orhun abideleri, Eski ve
Yeni Uygurca metinler, Kutadgu Bilig, Ermeni, Süryani ve Yunan harfli metinler, Anadolu ağızları, Selçuklu Türkçesi ve hatta Türk argosu gibi pek çok konuya dair kapsamlı
araştırmalar yapmışlardır. Rus Türkoloji ekolü, çok dilli araştırma ve yayın politikası
doğrultusunda, Rusça’nın yanı sıra, Almanca, İngilizce, Fransızca, Latince gibi dillerde
eserler neşretmiştir. Özellikle Alman Türkologlarla Rus Türkologlar arasında sıkı bir teşrik-i mesainin olduğu dikkat çekmektedir (Kutalmış, 2014: 194-198; Şahin, 2010: 591644).
Rusya’nın idaresi altındaki topraklarda din/mezhep birliğini sağlamaya dönük
devlet politikası çerçevesinde Rus Türkolojisi, daha ziyade Ortodoks misyonerlerin mesleği olmuş; diğer Türkolojilerde olduğu gibi, siyasî emellerle Hıristiyanlaştırma misyonu
birlikte yürütülmüştür (Roi, 2004: 45; Znamenski, 1892). Türkleri Hıristiyanlaştırabilmenin ilk adımı olarak Arap alfabesinin kaldırılarak yerine Rus alfabesinin uygulanması
fikri, Rus Ortodoks misyoner Nikolay İvanoviç İlminski (1822 -1892) tarafından ortaya
atılmıştır. Türkçe ve Arapça bilen İlminski, Türk şive ve lehçelerinin birbirinden yapay
olarak farklılaştırılmasını, Türk halklarının kullandıkları Arap alfabesini Kiril harfleriyle
değiştirmek suretiyle ortak anlaşılır bir yazı dilinin önüne geçilmesini, böylece Türk halklarının birbirinden ve dolayısıyla diğer Müslüman Türk topluluklarından uzaklaştırılmasını öngörmüştür. Bu amaçla Tatar dilinin gramerini Kiril alfabesinde Tatarlara öğretmeye başlayan İlminski, 1864 yılından itibaren Kazan’da okullar açarak Tatar lehçesinde
Kiril harfleriyle dersler vermeye başlamıştır. 1862’de Hıristiyanlaştırılmış Kreşen Tatarları, 1871’de de Çuvaş Türkleri Kiril alfabesini kullanmaya başlamış, onları Yakut Türkleri takip etmiştir (Açık, 2008: 3; Kerimli, 2002: 279; (Samyte ve Kanlıdere, 2014: 449).
İlminski’nin görüş ve çalışmaları hem Çarlık Rusya’sının halklar siyasetine hem
Sovyetler Birliği’nin milliyetler politikasına temel oluşturmuştur. Her Türk topluluğuna
dilsel farklılıkları temelinde siyasî özerklik verilmiş, bir bakıma dil coğrafyası eksenli
uluslar yaratılmıştır. Türk topluluklarının uluslaştırılması kapsamında her bir Türk lehçesi millî dil seviyesine çıkarılmış, her birine ayrı alfabe bahşedilmiş, dil bilgisi oluşturulmuş, her biri için yeni baştan millî tarihler yazılmıştır (Vurucu, 2005; Aça, 2003: 6984; Kolçerin, 2014). Orta Asya Türk cumhuriyetlerinin mevcut parçalanmış kimlik algıları, Sovyetler’in bu politikasında ne derece başarılı olduğunu göstermektedir.
Rus Türkolojisinin Türkiye’ye yansımasına gelince, Türkiye’de bilimsel Türkçülük Batı etkisiyle filizlenirken siyasal Türkçülüğün önderlerinin önemli bir kısmı da bilimsel Türkçülüğün doğmasına sebep olan Batılı Türkologlarla irtibat halinde olmuşlar
ve onlardan etkilenmişlerdir. Bununla birlikte, siyasal Türkçülük daha ziyade Rusya menşeli Türk aydınların faaliyetleri ile gelişmiştir (Heyd, 1979: 126). Rusya’dan gelen
Türkçü ideologlar Osmanlı başkentinde yürüttükleri basın-yayın faaliyetleriyle Birleşik
Turan Devleti’nin siyasal modelini tartışacak kadar taraftar toplamışlardır. Ne var ki Tu-
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rancı düşünce, siyasal koşullar nedeniyle sürekliliğini koruyamamış, Birinci Dünya Savaşı sonrasında hızla irtifa kaybetmiştir (Akın, 2003: 45). Osmanlı Devleti’nin halefi Türkiye Cumhuriyeti ise millî tarih yazımında daha çok Fransız Türkologların çalışmalarından yararlanmış ancak kültür politikasının teşkilinde Yusuf Akçura ve Sadri Maksudi
Arsal gibi Rusya Türklerinin tecrübesinden de önemli oranda istifade etmiştir (Yarullina,
2010).
Sonuç
Doğu/İslam toplumlarını tanıma ve Hıristiyanlaştırma saikiyle başlayan oryantalist çalışmalar, coğrafî keşiflerden sonra, özellikle de sömürgeci dönemde Doğu dünyasına hâkim olma ve onu yeniden inşa etme çabasına dönüşmüştür. Oryantalist çalışmalar,
sömürgeci güçler açısından hâkimiyetleri altındaki toplumları yönetebilmelerini kolaylaştıracak bilgi kaynakları olarak işlev görürken Osmanlı gibi imparatorluk çatısı altında
yaşayan halklar veya dünyanın diğer bölgelerinde sömürge idaresi altında bulunan topluluklar da oryantalist çalışmalar vasıtasıyla millî kimliklerini temellendirmişlerdir. Zira
modern ulus-devlet düşüncesi güçlendikçe milleti oluşturan farklılıklar bu bilimlerle kendini ifade etme imkânı bulmuştur.
Oryantalist disiplinlerden biri olan Türkoloji, hem Avrupa’da hem Rusya’da yayılmacı eğilimlerin güçlendiği dönemde yoğunluk kazanmıştır. İngiliz Türkolojisi, daha
çok Rusya’nın jeopolitik olarak genişlememesini sağlayacak bir Pantürkist propaganda
üzerine bina edilmiştir. İngiltere adına faaliyette bulunan Davids ve Vambery, bu eksende
Türk unsurları birleştirmeyi mümkün kılmaya dönük çalışmalar yürütmüşlerdir.
Hıristiyanlaştırma misyonları kapsamında İngiliz Türkolojisinden daha erken bir
tarihte başlayan Fransız Türkolojisi de zamanla İngiliz Türkolojisi gibi Rus yayılmacılığının önlenmesi hedefine odaklanmıştır. Fransız Türkolojisinin önde gelen temsilcileri
De Guignes ve Cahun, çalışmalarında Moğol, Tatar, Uygur vb. halkların Türklük kategorisi dâhilinde ele alınması gerektiğini işlemişlerdir. Fransız Türkolojisinde ayrıca Türklerin İslam’ı kabullerinden önceki dönem olumlanarak seküler bir Türklük bilincinin desteklendiği izlenimi verilmiştir.
Rusya’nın güçlenme ve genişleme hamlesi ile bir devlet politikası olarak yaygınlaşan Rus Türkolojisi ise İngiliz ve Fransız Türkolojilerinin aksine Rus idaresi altında
bulunan Türk unsurların ayrıştırılması amacına hizmet etmiş görünmektedir. Rus Türkolog İlminski’nin görüşleri doğrultusunda her bir Türk lehçesi millî dil seviyesine çıkarılmış, her birine ayrı alfabe bahşedilmiş, dil bilgisi oluşturulmuş, her bir Türk topluluğu
için millî tarihler yazılmıştır. Rusya’nın bu politikasında büyük oranda başarı kaydettiği
söylenebilir.
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KÜRESELLEŞME SÜRECİ VE DÜNYA POLITİKASINDA STRATEJİ
MERKEZLERİNİN ÖNEMİ
Doç. Dr. Murteza HASANOĞLU
Özet: 21. yüzyılın beraberinde getirdiği değişim toplumun tüm kesimlerini etkilemiştir .
Teknolojik, ekonomik, siyasi, toplumsal ve kültürel alanlarda hızlı bir sürec yaşanmaktadır
. Günümüzde her alanda değişim görülmekte ve buna paralel olarak uluslararası ilişkiler
anlayışı da değişmektedir Küreselleşme olgusu ve stratejik araştırma merkezleri sosyal
bilimler alanında en çok tartışılan kavramlardan biridir . Dünyada stratejik araştırma
merkezleri karar mercilerine hızlı bilgi üreterek göz ardı edilemeyecek bir boşluğu
doldurmaktadırlar.Günümüzde stratejik araştırma merkezlerinin önemi daha çok artmıştır.
Bu çalşmada öncelikle, kürselleşmeyi kavram olarak algılamak ve tarihsel sürecini tanımak
ve dünyadaki stratejik araştırma merkezlerinin önemi incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Küreselleşme, Jeostrateji, Küresel Sistemin Boyutları, Uluslararası
ilişkiler, Stratejik Araştırma Merkezleri.
The Importance of Strategy Centers in Globalization Process and World Policy
Abstract: The change brought about by the 21st century has affected all segments of
society. There is a rapid process in technological, economic, political, social and cultural
fields . Today, every field of change is seen and the understanding of international relations
changes accordingly .The phenomenon of globalization and strategic research centers are
among the most debated concepts in the social sciences Strategic research centers around
the globe fill a gap that can not be ignored by producing quick information to decision
makers . Today, strategic research centers have become more important. In this study,
firstly, to recognize the concept of globalization as a concept and to recognize its historical
process and to examine the importance of strategic research centers in the world.
Keywords: Globalization, Geo-strategy, Dimensions of Global System, International
Relations,nStrategic research centers.

Giriş
Gerek küresel, gerek bölgesel ve gerekse ulusal boyutlarda, siyasal, toplumsal,
diplomatik, ekonomik, sosyo-kültürel değişiklikler olmaktadır. Toplumları ve toplumlar
arasındaki ilişkileri derinden etkileyen bu gelişmeler ülkelerin politikalarını da
etkilemektedir. Bu değişim ve dönüşümler, ülkelerin iç dengelerini etkileyip
yönlendirdiği gibi ülkeler arasındaki ilişkileri de doğrudan etkilemektedir.
Hükümetler ve karar alıcılar açısından bu değişime paralel olarak, iç ve dış
dinamiklerin iyi yönetilmesi, ülkelerin sahip oldukları “milli güç unsurları”nın ulusların
refahına, iç ve dış barışına, milli güvenliğine hizmet edecek şekilde kullanılması,
enformasyona dayalı yönetim anlayışını ön plana çıkartmıştır.
Devletler açısından, bölgesel ve küresel anlamda etkin, aktif ve belirleyici bir güç
olmanın en temel şartlarından birisi, ulusal güç unsurlarının iyi analiz edilmesi ve
yönetilmesidir. Bu ise bölgesel ve küresel değişimlere paralel olarak güç unsurlarının iyi
analiz edilmesine ve dinamik süreçlerde yönetilmesinebağlıdır.
Sadece devlet dediğimiz teşekküller açısından değil, tüzel kişiliği olan tüm devlet
dışı organizasyonlar, iktisadi amaç güden kurumlar ve hatta bireyler açısından da gerekli
olan bilgi, araştırma ve analizler bu tür araştırma enstitülerinin, düşünce kuruluşlarının
doğal ilgi alanı olmuştur. Devletler ve hükümetler açısından ise düşünce kuruluşları, tink Azerbaycan Cumhuriyeti
m_hasanoglu@yahoo.com.tr

Devlet Başkanlığına Bağlı

Devlet İdarecilik

Akademisi,
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tanklar, araştırma enstitüleri ve strateji kuruluşları tarafından üretilen bilgiler ve
kaynağını bu bilgilerden alan stratejilere rağbet artmıştır.
Özellikle II. Dünya Savaşı’ndan sonra yaygınlık kazanmaya başlayan düşünce
kuruluşları, tarihi, sosyal, ekonomik, siyasi ve uluslararası sorunlara ilişkin araştırmalar
yapmaya ve karar alıcılara sunmaya başlamışlardır.
1. Strateji Kavramının Tanımı
Strateji kelimesinin etimolojik kökeni Eski Yunancaya dayanmaktadır. Strateji,
eski Yunanca “stratos” (ordu) ve “ago” (yönetmek, yön vermek) kelimelerinin
birleştirilmesiyle oluşturulmuştur (Akdoğan, 2007: 449).
Stratejinin sözlük anlamı; bir örgütün amaçlarını gerçekleştirme yeteneği üzerinde
uzun dönemde etki yaratması öngörülen bir karar ya da birbirini izleyen kararlar
bütünüdür. Kavram askeri kökenlidir. Askerlikte strateji deyince, askeri gücün
hareketlerinin, karar verme yetkisine sahip olanlarca belirlenen hedeflere ulaşacak ve
gerektiğinde askeri, siyasal, ekonomik ve manevi güçleri birbirleriyle uyumlu kılacak
biçimde yönlendirilmesi sanatı anlaşılır. Stratejinin oluşturulması örgütün üst
yönetiminin görevidir. Ancak strateji oluşturulduktan sonra, buna uygun olarak
hazırlanan planın her parçasında o parçayla ilgili yöneticiler sorumlu olur. Her
yöneticinin kendi yetki sınırları içinde planın uygulanmasına ilişkin bir dizi taktik kararlar
alması söz konusudur (Bozkurt vd., 1998: 226).
Stratejisi olmayan bir örgüt, önünü göremeyen ve yönü olmayan bir örgüttür.
Günlük rutin çalışmalar, uygun ve ahenkli bir hedefe ulaştırmaz. Strateji, stratejik
harekete rehberlik edecek planları, manevraları, modelleri, pozisyonları ve perspektifleri
geliştirerek, bir örgüt için bir odak noktası, uyum ve ahenk ile amaç yaratmak için
kullanılır (Çevik, 2001: 309).
2. Jeostrateji Kavramının Tanımı
Jeostrateji, barış ve savaş dönemlerindeki mücadelelerde coğrafi unsurların
etkilerini ve ilişkilerini inceleyerek stratejik güçleri belirten ve stratejik hedefleri araştıran
bir bilim dalıdır(http://www.uludagsozluk.com).
Bu
kavram
geo
ve
strateji
terimlerinin
birleşmesiyle
oluşmuştur.geo=jeo:yer,dünya demektir strateji:izlenecek yol anlamındadır. jeo
strateji:jeopolitikten ayrı olarak coğrafi unsurların askeri açıdan incelenmesi ve stratejik
sonuçlar çıkarılmasıdır (http://nedir.antoloji.com/jeostrateji/).
Coğrafi unsurların stratejik açıdan incelenmesi ve stratejik sonuçlar çıkarılması,
Jeostratejinin konusunu teşkil eder.Jeostrateji,strateji ile coğrafi unsurlar arasındaki
ilişkileri inceler.Jeopolitiğin fiziki coğrafya unsurları jeostratejinin temelini teşkil
eder.Çünkü silahlar ve imkanların kullanılması üzerinde fiziki unsurların etkisi
büyüktür.Silahlar ve imkanlar, coğrafi şartlara göre seçilir ve kullanılır.Birkaç tanım
vermek gerekirse;Jeostrateji,coğrafi etmenlerin ülkelerin askeri stratejileri üzerindeki
etkilerinin incelenmesidir veya bir devlet ülkesinin ve çevresinin üzerinde bulunduğu
bölgenin coğrafi,hidrografik,meteorolojik ve iklim özellik ve olanaklarından askeri
harekatta stratejik komuta kademelerinin yararlanması bilimidir.Jeostrateji;ulusal,siyasi
hedeflere ulaşmak için,büyük askeri kuvvetlerin nerede,nasıl ve ne zaman kullanılacağını
düzenlemek biçimidir (www.karalahana.com).
3. Strateji Merkezlerinin Tanımı
Siyasal liderler, önde gelen bürokratlar ve her iki gruba da tavsiyelerde bulunan
uzman kuruluşlar arasındaki ilişki, siyasal karar alma süreci üzerine çalışan
akademisyenler için son derece önemlidir. Politik danışmanlık yapan kişi ve kurumlar,
uzman görüşlerini, siyasal karar alıcılara ve bürokratlara aktararak politikaların
oluşmasında ve uygulanmasında önemli rol oynarlar. Think-tank’lerin siyasal karar alma
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mekanizmalarında daha güçlü bir biçimde yer almaya başlamalarıyla birlikte, bu alanda
yapılan akademik çalışmaların sayısında da artış gözlenmiştir.
Siyasal karar alıcıların ve yönetim kademesinde görev alan üst düzey bürokratların
karşı karşıya kaldığı en temel problemlerden biri, uzman görüşlerinin karar alma sürecine
dâhil edilmesi sorunudur. Siyasal karar alıcılar, yönettikleri toplumlar ve ilişki içinde
oldukları devletler hakkında bilgi sahibi olmak ve uyguladıkları politikaların etkili
sonuçlar verip vermediğini, aynı zamanda bu politikalara alternatif yaklaşımların olup
olmadığını bilmek isterler (http://www.cesran.org).
Dünyada Think Tankler bölgesel ve dünya çapında etkilerini arttırarak uluslar
arası bir fenomen haline gelmiştir. Kelime anlamı olarak Think Tank; düşünce kuruluşu
anlamına gelmekle birlikte , araştıran, analizler yapan, yayınlar yayınlayan ve
danışmanlık hizmetleri gerçekleştiren sivil toplum kuruluşlarıdır.Bu kuruluşlar,
toplumdaki ihtiyaçların tespitinde ve projelendirilmesinde demokratik aktörler olarak
önemli bir yere sahiptir. “Entelektüel girişimciler” olarak da adlandırabileceğimiz bu
düşünce kuruluşları, özgür, bağımsız yapılarıyla; yeni fikirler ve siyasi inisiyatifler
yaratma aşamasında, siyasi partilerin baskılarından arınmış kurumlar olarak farklı ve
yenilikçi birçok fikir ortaya koyabilmektedirler. Lobi gruplarının aksine Think Tankler;
belli kesimlerin, özel ihtiyaçlarını projelendirmek yerine, ürettikleri politikalar ile ulusal
ve uluslararası boyutta etki yaratırlar (http://www.politikamerkezi.org.tr).
Amerika’nın dünya literatürüne think tank sözcüğünü kazandırmış olması tesadüf
değildir. Think tank, araştıran, analizler yapan, yayınları olan ve danışmanlık hizmetleri
veren sivil toplum kuruluşudur. Bu düşünce kuruluşları, Amerikan politikalarının
yönlendirilmesinde ve karar alma aşamalarında yadsınamaz bir etkiye sahiptir. Başka
hiçbir ülkede düşünce kuruluşları ile siyasal yaşam ilişkisi bu kadar iç içe geçmiş değildir.
Günümüzde, ABD merkezli olan think tank sayısı 1777`dir ve bu sayı dünyadaki tüm
think
tank
kuruluşlarının
yaklaşık
üçte
birine
denk
gelmektedir
(http://www.bilgesam.org/tr).
2010 yılının başında Pennsylvania Üniversitesi`nin yapmış olduğu bir araştırma,
düşünce merkezlerinin küresel politik sorunlara çözüm üretme kapasitesinin arttığını
göstermektedir. Bu araştırmaya göre bugün 169 ülkede 6.300`den fazla düşünce merkezi
faaliyet göstermektedir. Bu düşünce kuruluşlarının yüzde 58`i Kuzey Amerika ve Batı
Avrupa`da bulunurken Orta Doğu ve Kuzey Afrika`da bu oran yüzde 4, Afrika`da ise
yüzde 8`dir. Bu araştırma sonuçlarına göre demokratik ülkelerde düşünce kuruluşlarının
politik bir aktör olarak rol oynamaları gibi pratik bir sonuç ortaya atılmıştır
(http://www.tumgazeteler.com).
4. Amerika’daki Strateji Merkezleri (Think Tank)
Think-tank’ler yirminci yüzyıla ait bir olgudur ve büyük ölçüde de ABD’ye has
kurumlardır. Amerikan think-tank’leri üzerine çalışmalar yapan akademisyenler,
Amerikan siyasi sisteminin âdem-i merkeziyetçi yapısının, sıkı parti disiplininin
olmamasının ve hayırsever kurumlardan elde edilen geniş finansal desteğin özellikle
geçtiğimiz yüzyılın son çeyreğinde Amerikan think-tank’lerinin sayısının hızla artmasına
neden olduğunu kabul etmektedirler. Fakat ilk think-tank’in ne zaman kurulduğu
konusunda ortak bir görüş yoktur. Bu durumun doğal bir sonucu olarak akademisyenler
think-tank’lerin tanımından ziyade think-tank’lerin gelişimini ve bu gelişimin
gerçekleştiği periyotları incelemeyi tercih etmişlerdir ( http://www.cesran.org).
Think tank`ler Soğuk Savaş döneminde, tarafsız çalışmaların manipülasyon
karşısında gelişememesi nedeniyle Soğuk Savaş sonrası dünyada yükselen trend haline
gelmiştir.
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Soğuk savaş sonrası büyük bir hızla bütün dünyaya yayılan bu fenomeni
inceleyecek olursak, Think Tankler`in işlevsellik bakımından birbirilerinden
farklılaştıklarını görürüz. Bu tespitle birlikte Amerikan Think Tankleri`nin, karar alıcalar
üzerinde sahip olduğu etkinin, diğer ülkelerdeki think tanklere kıyasla fazla olduğunu
söylemek doğru olur. Bu etki ülkemizde ise oldukça azalmaktadır.
Amerika`daki federal yapı nedeniyle, bölgeler arasında var olan yarışmacı ortam,
farklı ve daha iyi politikaların ortaya konulması açısından, bir Sivil Toplum Kuruluşu
olarak Think Tanklerin önemini arttırmaktadır. Yine halkın ABD gibi büyük bir coğrafi
alan üzerine kurulmuş bir ülkede, karar alma mekanizmalarına bireysel olarak ulaşması,
diğer ufak devletlerin aksine göreceli olarak zor olduğundan, talep ve ihtiyaçlar bu gibi
kuruluşlar ile karar alma mekanizmalarına iletilmektedir (http://www.bilgesam.org/tr).
Başka birçok ülkede daha elbette çok iyi düşünce kuruluşları var; ama onları kendi
hükümetlerinin pek dinlediğini söyleyemeyiz. Bu durum sadece Türkiye’de böyle değil;
aynı zamanda İngiltere’de, Fransa’da veya İtalya’da da böyle. İşte bunun temel sebebi,
Amerika’da siyasetin aşağıdan yukarıya doğru gerçekleşmesidir. Ancak bunu gerçek
anlamda bir aşağıdan yukarıya siyaset (İngilizce’de grass-roots olarak nitelendirilir)
olarak algılamalıyız ve bu durum daha çok Amerika’nın kuruluşuyla da yakından ilgilidir.
Amerika doğu kıyısından başlayarak batı kıyısına kadar eyaletlerin önce oluşması sonra
da bunların biraraya gelerek Amerika Birleşik Devletleri’ni oluşturmasıyla meydana
gelmiştir.
Dolayısıyla
Amerika’da
siyaset
daha
en
başından
beri
yereldir(www.ekopolitik.org).
Amerika'da güç odağı farklıdır. Amerika'da güç kaynağı Beyaz Saraydan'dan ve
hatta onlar sistemi ayakta tutan kurum ve kuruluşlardır. Ama bunlara rağmen 'Think
thank'lerin en önemlisi 'Council on Foreign Relations' denilen bir kurumdur. 'Council on
Foreign Relations', isminin tüm masumiyetine rağmen, en büyük güç odağıdır Nedir
bunlar? Lobiler bunların görünen uçlarıdır. Lobilerin da arkasında diğer odaklar vardır.
5. Türkiye’de Strateji Merkezler (Think Tank)
Think tank`ler Türkiye’de bilinen şekliyle düşünce kuruluşları uluslararası
ilişkiler, siyaset, ekonomi, hukuk, terör, güvenlik gibi birçok alanda faaliyet gösteren,
tarafsız ve hedefi kamuoyunu bilgilendirmek ve siyasal karar alıcıları bilimsel analiz,
tavsiye
ve
öngörüleri
çerçevesinde
etkilemek
olan
kuruluşlardır(http://www.tumgazeteler.com).
Think-tank’lerin bir diğer fonksiyonu ise, siyasal karar alıcın aldığı ya da
uyguladığı dış politika kararlarının savunuculuğunu yaparak, kamuoyunu şekillendirme
ve uzlaşı sağlayabilme güçleridir. Bu hiç şüphesiz gelecekte bu ülkede think-tank’lerin
öneminin artacağına işaret etmektedir.
Türkiye’de think-tank’lerin kurulması 1960’lara uzanmaktadır. 1961 Anayasası,
hem dış politika konularının Parlamentoda daha iyi denetlenmesini sağlayacak siyasal
kurumlaşma değişiklikleri, hem de Türk siyasal hayatına yeni güçlerin katılmasını
sağlayacak niteliklerinden dolayı katkıda bulunurken, uluslararası ilişkilerde, 1950’lerin
ikinci yarısından itibaren görülen çözülme daha ileri bir aşamaya varmış bulunmaktadır
(http://www.cesran.org).
Türkiye’de kâğıt üzerinde 50 civarında think tank görünüyor. Fakat fiiliyatta sayı
5`e, 6`ya kadar düşüyor. Bunların imkânları da son derece kısıtlı. Hepsini topladığımızda
orta büyüklükte bir Amerikan düşünce kuruluşunu dahi yakalayamıyoruz. Bir örnek
verecek olur isek Brookings`in yıllık bütçesi 100 milyon dolar civarında. Bu rakam
Türkiye`de bazı bakanlıkların bütçesinden dahi fazla (http://www.bilgesam.org/tr).
Türkiye`de düşünce merkezleri oldukça yeni oluşumlardır. Bunlar ne
Amerika`daki ve Avrupa`daki örneklerde olduğu kadar geniş etkiye sahiptir ne de
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Ortadoğu ülkelerindeki kadar devlet kontrolü altındadırlar. Türkiye`de düşünce
kuruluşlarının tarihi çok eskiye gitmediği için kurumsallaşmada problemler
yaşanmaktadır. Bunlardan birçoğu üniversite bünyesinde kurulduğu için akademik
boyutu geliştirip aktif olarak politika belirleme sürecinde yer almamaktadırlar.
Sonuç olarak modern dünya düzeninde düşünce kuruluşları siyasette aktif rol
oynamaktadırlar. Türkiye gibi ülkeler de bu trendin peşine takılıp bürokrasiden sıyrılmış,
uzun vadeli yeni stratejiler geliştirmelidirler. Çünkü küreselleşen dünyada gündem
sıklıkla farklı şekillerde değişebilmektedir. Bu değişimlere ayak uydurabilmek için
düşünce kuruluşları hızlı karar vermek, stratejik yorumlar geliştirebilmek için önemli
adımlar atarlar. Devletler bunları göz önünde bulundurup düşünce merkezlerine destek
vermelidirler (http://www.tumgazeteler.com).
5.1. Genelkurmay Stratejik Araştırma ve Etüd Merkezi (SAREM)
SAREM, 2001 yılında asker ve sivil yönetici, stratejist ve bilim adamlarını bir
araya getiren bir düşünce kulübü, bir “think-tank” olarak kurulmuştur.
5.2. T.C. Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi (SAM)
SAM, uluslararası ilişkiler ve bölgesel konularda araştırmalarda bulunmak
amacıyla kurulmuştur. Merkez, uluslararası çatışmaları incelemekte, çeşitli konularda
akademik ve bilimsel değerlendirmelerde bulunmakta ve Türk Dış Politikasını, geleceğe
yönelik bakış açısıyla değerlendirmektedir. SAM, farklı kaynaklardan elde edilen
bulgular ile bağımsız ve tarafsız görüşleri karar vericilerin kullanımına sunmakla görevli
bir danışma kurumudur. Merkez, yasayla kurulmuş olup 1995 yılından beri faaliyetlerini
sürdürmektedir.
5.3. Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakf (SETA)
Ulusal, bölgesel ve küresel sorunlara eğilmek ve zaman-mekan derinlikli bir
çerçeve sunmak, SETA’nın temel fikri hedefini oluşturur. Türkiye’yi ve onun stratejik
konumunu doğrudan ilgilendiren sorunlar çok boyutlu ve inter-disipliner bir bakış
açısıyla tahlil edilir. Üretilen ve sunulan bilginin öncelikli amacı, barış, eşitlik, adalet ve
hukukun üstünlüğü ilkelerine dayalı bir toplumsal yapının oluşmasına ve
derinleştirilmesine katkıda bulunmaktır. SETA’nın amacı, ulusal, bölgesel ve uluslararası
sorunlara yönelik çalışmalar yapmak ve bunları kamuoyuna ve karar alıcılara sunmaktır.
SETA, siyaset, medya ve iletişim, hukuk ve insan hakları, toplum ve kültür, dış politika,
güvenlik ve ekonomi direktörlükleri bünyesinde bilgi üretmeyi ve üretilen bilimsel bilgiyi
sorun çözücü formüller halinde sunmayı hedefler. Bu bağlamda SETA; Ankara, İstanbul,
Washington D.C. ve Kahire’deki ofislerinde faaliyetlerine devam etmektedir
(www.setav.org/.)
5.4. Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi (ORSAM)
Türkiye’de eksikliği hissedilen Ortadoğu araştırmaları konusunda kamuoyunun ve
dış politika ile ilgilenen çevrelerin ihtiyaçlarına yanıt verebilmek amacıyla Ocak 2009
tarihinde kurulmuştur. ORSAM Ankara merkezli, tarafsız ve kâr amacı gütmeyen bir
düşünce kuruluşudur.
ORSAM Ortadoğu ile ilgili bilgi kaynaklarını çeşitlendirmeyi ve bölge
uzmanlarının düşüncelerini Türk akademik ve siyasi çevrelerinedoğrudan yansıtabilmeyi
hedeflemektedir (www.orsam.org.tr).
5.5. Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM)
TASAM, dünya’daki gelişmeleri takip ederek, Türkiye’nin ikili, bölgesel ve çok
taraflı uluslararası ilişkilerine; tarihi, kültürel, siyasi, iktisadi, hukuki, sosyolojik ve
jeopolitik yapısına; içteki siyasi, ekonomik, sosyokültürel problemlerine yönelik bilimsel
araştırmalar, incelemeler, analizler ve değerlendirmeler yapmaktadır. Ve yine karar
alıcılara, gerçekçi, dinamik, yaratıcı, etkin çözümler ve karar seçenekleri üretmektedir.
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5.6. Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV)
TEPAV, 2004 yılında, kamu politikaları tasarımı sürecine katkıda bulunmak
amacıyla kurulmuştur. Bu amacına ulaşmak için, Türkiye’deki fikir tartışmalarının bilgiveri içeriğini arttıracak araştırmalar yapan TEPAV, araştırmalarını politika üretilecek
somut konular üzerinde yoğunlaştırırken, sonuçları da somut ve uygulanabilir politika
önerileri şeklinde ortaya koymaktadır.
5.7. Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı (TESEV)
TESEV, bilimsel araştırmalara dayalı bulgular ile politika kararları arasında bağ
kurulması için araştırmalar yürütmek, özgür düşünce ve bilgi birikiminin en geniş
anlamda yayılmasına yönelik konferans, açık oturum, yuvarlak masa toplantıları
düzenlemek amacıyla kurulmuş bir düşünce üretim merkezidir. 1994 yılında kurulan
TESEV’in tarihi süreci incelendiğinde, 1961 yılında Dr. Nejat F. Eczacıbaşı’nın
öncülüğünde kurulan Ekonomik ve Sosyal Etüdler Konferans Heyeti ile karşılaşılır. O
dönemde Türkiye’de hem özgür tartışma ortamlarının yaratılmasına öncülük etmiş hem
de düzenlediği konferans, panel ve toplantılarla, yayınladığı kitaplarla ülkenin karar
organlarına yardımcı olmaya çalışmıştır. Ancak ülke içinde yaşanan gelişmeler, gerekse
dünyadaki önemli değişiklikler, bunun ötesinde bazı çalışmalara ihtiyaç duyulduğunu
göstermiştir. 1993 yılı Şubat ayında Ekonomik ve Sosyal Etüdler Konferans Heyeti Genel
Kurulunda Derneğin bir “stratejik araştırmalar kurumuna” dönüştürülmesi yolunda
Yönetim Kurulu’na görev verilmiştir. O dönemde, eş zamanlı, benzeri girişimler kimi
üniversite ve sivil toplum örgütlerinde de başlatılmış bulunulmaktadır.
Konferans Heyeti’nin 30.3.1994 tarihli Genel Kurul’unda, Heyetin bu kuruluşları
da bünyesinde toplayarak TESEV’e dönüşmesi kararı alınmıştır.
5.8. Uluslararası İlişkiler ve Stratejik Araştırmalar Merkezi (TÜRKSAM)
Merkezi Ankara'da olan bir düşünce kuruluşudur. 2004 yılında kurulan
TÜRKSAM, Türkiye’yi ve bölge ülkelerini etkileyen politika konularında bağımsız,
tarafsız ve güvenilir bilginin kaynağı olarak en saygıdeğer araştırma kurumlarından birisi
haline gelmiştir.TÜRKSAM, bürokratlar, hükümet görevlileri, akademisyenler,
araştırmacılar, öğrenciler ve halk için düzenli olarak konferanslar ve seminerler
düzenlemektedir. Bu konferansların amacı Türkiye’yi ve Türkiye’nin içerisinde
bulunduğu bölgeyi yakından ilgilendiren politika konularında bilinç uyandırmak ve fikir
alışverişini sağlayacak bir platform yaratmaktır. Bunun yanı sıra, TÜRKSAM bünyesinde
bulunan bölgesel uzmanlar araştırmalarını sürdürdükleri konular hakkında düzenli
aralıklarla makaleler ve incelemeler yayınlamaktadır. TÜRKSAM’ın vizyonu, Türkiye
Cumhuriyeti’nin bekası ve yurttaşlarının refahının sağlanmasına yardımcı olmak
maksadıyla; bölgesel ve Türkiye’yi doğrudan-dolaylı ilgilendirebilecek bölge dışı siyasiekonomik-teknolojik-askeri-dini ve sosyokültürel gelişmeleri yakından izlemek, bu
gelişmeler doğrultusunda karar vericilere yardımcı olabilecek güvenlik ve dış politika
seçenekleri
sunmak,
kamuoyunu
aydınlatmaya
yardımcı
olmaktır
(http://www.turksam.org/tr/kurumsal).
5.9. 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü (21YYTE)
Resmi olarak 16 Aralık 2006 tarihinde Ankara'da Prof. Dr. Ümit Özdağ
başkanlığında kurulmuş olan bir stratejik araştırma merkezidir.Enstitü 2005'ten 2009
yılına kadar 21. Yüzyıl adlı üç aylık bir dergi yayımlamıştır. Dergi Ekim 2009'dan
itibaren aylık yayına dönüşmüştür. Aylık dergi dışında özel raporlar, ülke raporları ve
incelemeleri de yayınlamaktadır. Bunlara ek olarak Eylül 2012 itibariyle 21. Yüzyılda
Sosyal Bilimler adlı 3 aylık hakemli bir dergi çıkartmaya başlamıştır (www.21yyte.org).
5.10. Stratejik Düşünce Enstitüsü (SDE)
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Stratejik Düşünce Enstitüsü’nin (SDE) temel anlayışının yapı taşlarını oluşturan
bakış açısında; Hükümet temsilcileri, iş adamları, kamu görevlileri, kordiplomatlar,
STÖ’ler, işçi sendikaları, medya ve akademik dünyanın çalışanları ile alanında uzman
profesyoneller arasında diyalog geliştirmeyi amaçlayan, Alan araştırmalarına dayalı ve
tarihsel coğrafyasına dönük olarak daha etkin işbirliğini hedefleyen, Bu kapsamda
sözkonusu coğrafyanın birbirini daha iyi tanıması noktasında her türlü konferans, yayın,
eğitim vb. faaliyetleri esas alan, Proje bazlı çalışmalarıyla hem özel sektöre hem de
kamuya dönük hizmet anlayışı ile önplana çıkan, Ulusal ve uluslararası çapta etkili bir
koordinasyon merkezi olmayı hedefleyen, Ortak aklı önplana çıkartan ve evrensel barışı
gaye edinen, Türkiye’de sistematik ve özgür düşünme, araştırma potansiyeline sahip
birimlere duyulan ihtiyacın farkında olan, Faaliyetlerinde yapıcı eleştiriyi esas alarak
birleştirici olan ve her türlü ayrılıkçı ve bölücü faaliyetin karşısında bulunan, Herhangi
bir siyasi parti, cemaat-tarikat, sermaye grubu, yabancı devlet ve servislerle, gizli-illegal
örgütlerle bağlantısı ve ilişkisi olmayan, aliyetle
Uluslararası küresel güç mücadelesinin merkezinde yer alan Türkiye’de milli
strateji planlarını geliştirme, güncelleme ve uzun vadeli olarak yeniden hazırlamak
SDE’nin öncelikleri arasındadır. Bu kapsamda Türk dış politikasının proaktif açılım
sürecine katkı sağlamaya dönük, Türkiye’nin öncelikli ilgi alanlarını, stratejik
derinliklerini esas alan ve bunlarla ilgili alternatif politikalar, projeler, yorum ve analizler
yapmayı hedefleyen SDE’nin başlıca faaliyet çeşitleri aşağıdaki şekilde
sıralanabilir(www.sde.org.tr)
6. Azerbaycan’da Strateji Merkezleri (Think Tank)
Siyasal karar alma sürecinde think-tank’lerin etkisini belirleyen en önemli faktör
siyasal sistemdir. Azerbaycan ve Amerikan siyasal sistemleri arasındaki ciddi farklılıklar,
think-tank’lerin etkisini birkaç yönden farklılaştırmaktadır. Özellikle, ABD’de yasama
organının, Azerbaycan’a nazaran dış politika sürecindeki ağırlığı, bu alanı etkilemek
isteyen odaklara çok daha fazla imkân sağlamaktadır. Bu durum özellikle Amerikan
think-tank’lerine yasama ve yürütme organlarında görev alan kimselerle özel ilişkiler
kurma imkânı sağlamıştır. Amerikan sisteminin aksine, Azerbaycan’daki parlamento
yapısı böylesi bir ilişkiye müsaade etmemektedir.
Azerbaycan siyasal sisteminin ikinci farklı yönü ise, birçok parlamenter sistemin
ortak noktası olan, sıkı parti disiplinidir. Azerbaycan’da yasama üyelerinin
bağımsızlıkları büyük ölçüde sınırlanmıştır, çünkü parti politikaları parti yönetimi ve
lideri tarafından şekillendirilmektedir. Bu nedenle think-tank’lerin yasama organına
mensup kişilerle özel ilişkiler kurarak siyasal karar alma sürecini etkilemelerinin önü
kesilmektedir. Böylesi bir engelle karşılaşan Azerbaycan think-tank’ leri için en pratik
yol, bürokraside görev yapan kimselerle iletişim kurarak, bu kişiler üzerinden siyasal
karar alma sürecini etkilemektir.
6.1. Azerbaycan’daki Önemli Strateji Merkezleri
- Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Başkan’lığına bağlı Stratejik Araştırmalar
Merkezi (SAM): 12 Ekim 2007 yılında kurulmuştur. SAM’ın missyonu Azerbaycan
devletinin çkarlarına ve milli güvenliğine uygun politikalar üretmektir.
- Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Başkan’lığına bağlı Devlet İdarecilik Akademisi
Jeostrateji Araştırmalar Merkezi
- Kafkas Uluslararası İlişkiler ve Strateji Araştırmalar Merkezi
- Azerbaycan Strateji Araştırmalar Merkezi
- Bakü Strateji Araştırmalar Merkezi
Sonuç
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Ülkeleri etkileyen etnik temelli sorunlar, bölgesel çatışmalar, bölünmeler,
devletlerin geleceğini ilgilendiren tehditlerin iyi analiz edilmesini ve isabetli politikalar
geliştirilmesini zaruri kılmaktadır. Özellikle, devletler gerek coğrafi, gerekse stratejik
konumu itibariyle önemli iç ve dış tehditlerle yüz yüzedir. Bu konumuyla alakalı diğer
belirleyici unsur dinsel, demografik ve rejim temelli sınırların geçiş noktasında yer
almasıdır. “Soğuk Savaş Dönemi” tehdit parametreleri günümüz açısından geçerliliğini
yenilerine bırakmıştır. Yeni dönem dinamiklerinin ve parametrelerinin ülke menfaatleri
doğrultusunda yönetilmesi enformasyona dayalı sağlam politikaların üretilmesini gerekli
kılmaktadır.
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ESKİ TÜRK DÜŞÜNCESİ VE PLATON’UN FELSEFESİ ARASINDA YAPISAL
BENZERLİKLER: TAOİZİM VE TİMAEUS DİYALOGU KARŞILAŞTIRMASI
Doç. Dr. Mustafa Said KURŞUNOĞLU
Özet: MÖ. 447-347 yılları arasında yaşamış bulunan Platon’un felsefesi ile proto-Türk sayılan eski Çin’in hâkimleri olan Chu’ların entelektüel birikimleri ve felsefî düşünüşlerini
karşılaştırmamızı sağlayabilecek önemli tarihsel ve düşünsel benzerlikler söz konusudur.
Bu bağlamda eski Türk düşüncesinin temel unsurlarını içinde barındıran Taoizim ile Platon’un Timaeus diyalogunda ortaya konulan Grek Felsefesi arasında yakın yapısal ilişki ve
benzerlik söz konusudur. Bu benzerlikler kültürler arası ilişkilerin antik dünyanın koşulları
içerisinde bile geçerli olduğunu ortaya koymaktadır.
Anahtar Kelimeler: Taoizim, Timaeus, Platon, Türk Düşüncesi, Ruh, Qi
Structural Simıilarities Between the Old Turkish Thought and Platon's Philosophy:
A Comparison Taoism and Timaeus Dialogue
Absract: There are important historical and intellectual similarities that can provide us to
compare the philosophy of Plato and the intellectual accumulations and philosophical thoughts of the Chu, the judges of ancient China, There is a close structural relationship and
similarity between Taoism, which contains the basic elements of ancient Turkish thought,
and Greek Philosophy, which is revealed in Plato's Timaeus dialogue. These similarities
show that the intercultural relations are valid even in the conditions of the ancient world.
Keywords: Taoism, Timaeus, Platon, Turkish Thought, Soul, Qi

Giriş
Tarihsel Arkaplan
Proto-Türk’ler ile ilgili tarihsel kaynakların verdikleri bilgilere göre, ilk olarak
MÖ. 3000-500 arasında tarihi kaynaklarda kendilerinden bahsettirmişlerdir. Özellikle
MÖ. 6. Yüzyıldan itibaren Çin kaynaklarında Moğol ya da güney Sibiryalı’lar için kullanılan “Tujue/T’u-chüe adlandırması Türk’lerin tarihsel olarak adlandırılmasında ve güçlü
ya da güçlüler olarak da tanımlanmasında kullanılmaktadır (Roux, 2016: 92). Buna göre
iç Asya’daki tarih öncesi bu dönem, milattan önceki ilk bininci yılda İskitler ve Sakalar
ile bağıntılı dönemden başlayarak MÖ. 3. yüzyılda Xiong-nu (Hunlar)’a kadar uzanan bir
süreç olarak tanımlanmaktadır (Findley, 2005: 23).
Türkler bu uzunca sayılan tarihsel süreçte Avrasya’nın kuzey bölgelerinin en uç
doğu kesimlerinde sularla ve aşılmaz dağlarla çevrili sonsuz ormanların yer aldığı taygalarda ortaya çıkmışlardır (Roux, 2016: 50). Taygalardan bozkırlara oradan da Çin ve
Hind’e uzanan bu görkemli hikâyede demircilik Türklerin tanımlanmasında kullanılan
önemli bir özellik olarak karşımıza çıkarken (2016: 93), Şamanizimden Taoizm, Konfüçyanizm ve Budizm’e uzanan bir felsefi süreç söz konusudur.
Proto-Türk sayılan ve Çin’e hâkim olan Çu hanedanı (MÖ. 1059-249) topyekûn
evreni, her şeyi kapsayan bir düzen içerisinde açıklama çabasını köken itibariyle ait oldukları İç Asya’dan getirmiştirler (Esin, 2001: 9). Çin tarihinin şekillenmeye başladığı
dönemde ortaya çıkan Cho hanedanı (MÖ. 1122-250) Çinli olmayan kabilelerin yoğun
olduğu Shensi merkezli olarak devletini kurmuştur. Hanedanın kabile yoğunluğunu Türkler ve Tibetliler meydana getirmekteydi. Chou hanedanının kültürü sarı ırmak boyunca
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yerleşik olan ve çanak-çömlek işçiliği ile darı benzeri tahıl yetiştiriciliği ile ünlenen yangshao (MÖ. 5000-3000) kültürü ile yakın ilişki içerisindeydi.
Ebelhard’a göre Konfüçyüs’ün (MÖ. 551-479) felsefî düşüncelerini şekillendiren
aile, devlet ve imparatordan oluşan üç temel yaklaşım söz konusudur. Bunlar Chu fatihlerinin kökenini kuzey insanlarından alan kavramlarıdır. Bu konzepte göre toplumun temeli olan aile en yaşlı erkeğin liderliğinde ataerkil olarak yapılandığı gibi, devlet de feodal lordlar üzerinden ailenin temel yapısının yayılımı ile kurulmaktadır. Baba ve oğlu
arasında kurulan hanedan devletinde imparator da bu bağlam içerisinde nihayet göğün
oğlu kabul edilmektedir. Böylece Konfüçyanizim eski gök kültü, aile sistemi ve birlik
kaynaklı devlet anlayışı ile köken itibariyle kuzeyli kültürünün bir yansıması olarak ortaya çıkmaktadır (Eberhard, 2005: 42).
1Taoist Felsefe ve Dikotomik Varlık Anlayışı
Konfüçyanizm’in kuzeyli Türkler’den esinlenerek ortaya çıkması iddiası gerek
Cho hanedanının hâkimiyeti gerekse de kültürel iletişime imkân sağlayan aynı coğrafyanın halkları olarak Türkler ve Çinliler arasındaki kültürel ilişkiyi anlaşılır kılmakla birlikte bize göre bu noktada asıl dikkat çekici benzerlik Grek felsefesi ile eski Türk kozmolojisinde kökenleri baskın bir şekilde görülen Taoist felsefe arasında gerçekleştiğini düşündüğümüz tarihsel ilişkidir. Söz konusu ilişkinin varlığının döneme ait temel metinlerden Lao te Ching ve Timaeus karşılaştırılması yoluyla ortaya konulabileceğini düşünmekteyiz.
Öncelikle Lao Tzu’nun tarihsel kişiliği hakkında Sima Qian (MÖ. 145-186) tarafından kaleme alınan Shiji (Tarihçi Kayıtları) adlı eserdeki biyografisi onun Çu’lu (Zhou)
olduğu, Çu hanedanı döneminde mahkeme kâtipliği görevinin yanı sıra Konfüçyüs’ün
(MÖ. 551-479) ona cenaze törenleri hakkında danıştığı, dolayısıyla MÖ. 6. Yüzyılda
Konfüçyüs’ün çağdaşı olduğu bilgileri verilmektedir. Buna göre Lao Tzu adı eski üstat
anlamına gelmektedir. Konfüçyüs büyük hayranlık duyduğu eski üstada bu anlamda ejderha benzetmesi de yapmaktadır (Chan, 2002: 2). Ancak Fung Yulan’a göre Sima Qian
Lao Tzu’yu taoist okulun gerçek kurucusu olan Li Er ile karıştırmaktadır. Son yapılan
arkeolojik çalışmalar doğrultusunda bulunan kanıtlar ise Lao Tzu’nun MÖ. 3. yüzyılın
ortalarında yaşadığı iddiasını güçlendirmektedir (2002: 6). Buna göre Lao Tzu’nun efsanevi kişiliğinin Tao te Ching adlı eserin kendisine atfıyla birlikte, Taoist düşüncenin tarihsel geçmişi ile özdeşleştirildiği anlaşılmaktadır. Taoizim bir toplum felsefesinden çok
elit kesimin felsefi akidesi olmuş, MÖ. 3. Yüzyıldan itibaren eski Türklerin dini olan Şamanizim’den birçok unsurları bünyesine almış ve Konfüçyanizm de bundan etkilenmiştir
(Dikici, 2005: 102).
Tarihsel olarak Platon’un idea/form esaslı dualist yaklaşımını önceleyen eski Türk
kozmolojisine göre, evren birbirine zıt fakat aynı zamanda birbirlerini tamamlayan iki
evrensel nefesten oluşmaktaydı. Gök ve yer-su (yir-sub/v) olarak adlandırılan ve gündelik
hayata uyarlanan bu dikotomik sistem Esin’e göre Türkler’in öz kozmolojisidir (Esin,
2001: 19). Söz konusu dikotomik kozmoloji Şamanist ögelerde vurgulandığı gibi aynı
zamanda Taoist felsefenin de temelini oluşturmaktadır. Türklerin gök tanrı üzerinden temellendirdikleri tek bir ilah düşüncesi de Tao dininin tüm evrenin ruhuna verdiği panteist
anlamla neredeyse özdeş bir konumda değerlendirilmektedir (2001: 61, 62). Yine Irk Bitig’de tanrının yol ile özdeşleşmesi Taoist felsefedeki tanrı ve yol özdeşliğine yakın benzerlik içindedir.1
“Ben ala atlı yol tanrıyım. Erken ve gece geç vakitte sürerim. İki aylık insanoğlu gelip sokulmuş.
İnsan korkmuş, korkma demiş. Ben kut veririm.” (Irk Bitig: Fal II), Irk Bitig, N. Orkun, Eski Türk
Yazıtları, İstanbul, 1936-41.
1
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Taoist felsefenin ana ekseninin oluşturan Ying ve Yang dikotomisi ilk olarak Te
Ching (Yol/Erdem) adlı eserde ortaya konulur. Buna göre “Yol bire neden olmuş, bir ise
ikiye ve iki de nihayet üçe, üç ise her şeye neden olmuştur. Her şey arkasında gölgeyi
(Yin) ve kollarında da güneşi (Yang) taşımaktadır. Nefesin güneş ve gölgeden karışımı
ile de dünyaya denge verilmektedir” (Lao Tzu, 1983: 95). Buna göre dünya ve ben aynı
ortak kökene sahibizdir ve ben diğer tüm varlıklarla birlikte bir’i oluştururuz. Bir oluş ya
da bizim birliğimiz eğer açıklanırsa iki olur ve iki açıklanmayan bir’le birlikte üç olur.
Böylece şeylerin dünyası ile ondan bahsedilebilir şey ve kendisinden bahsedilemeyen şey
olarak bir üçlü açığa çıkar. Aynı kökten türetilen (Yin/Yang) gölge ve güneşin nefesleri
ile de soğuk ve sıcak meydana gelmektedir (Blakney, 1983: 95).
Taoizim’de varlığın köken olarak başlangıcı “bir/dao” da belirlenir. Bu Dao’nun
durumu kaostur (Xuanqi/Yuangi). Dünyadaki çiftlerin ve çoğulluğun kaynağı burasıdır.
Bir’den çıkan üç temel ilke de buradadır. Bunlar: Nefes/Pneuma (Qi), form (Yin/Xing)
ve öz-cevher olarak madde (Yang/Xang) dir. Gökler cismini Xang’dan alırken, yer ise
cismini Xin’den almaktadır (Robinet, 2008: 49).
2Platon Felsefesi ve Dikotomik Varlık Anlayışı
Antik kozmolojinin felsefenin konusu olarak ele alındığı bir başyapıt olarak Platon’un Timaeus diyalogu, bize antik Grek düşüncesinde tanrı ve tanrıların konumundan,
göksel düzene, ruh ve insana, hayvan, bitki ve madene değin varlık bütünlüğünü açıklayan bir kapsam sunar. Platon bunu astronomi, matematik, kimya, tıp gibi alanlarda dönemin bilimini de yansıtarak gerçekleştirirken; öte yandan bir mitosun (Atlantis) nasıl akla
uygun bir düzlemde ele alınabileceğini de ortaya koyar.
Platon varlık felsefesini oluştururken Kritas diyalogunda başlangıcını anlattığı
(Kritas/109) ünlü Atlantis mitosunu Timaeus diyalogunda kendisi ile tüm bir varlığı ve
oluşu anlattığı bir konuma yükseltmektedir. Platon’un nerdeyse tüm felsefesini yansıtması açısından Ortaçağ boyunca kendisinden yararlanılan bir eser olan Timaeus, değişmez ideaların bilgisi ile değişen dış dünya arasındaki boşluğu mitos aracılığı ile kapatan
ve bu kapatmayı da olabilecek en rasyonel biçimde açıklayan bir yapıttır. Bu özelliği ile
o Aristoteles’in Organon’u ile karşılaştırılabilir bir tarihsel değerde kabul edilmektedir. 2
Parmenides’in ‘bir’den çıkan evren görüşünün ötesinde bu eser, Platon’un tanrısı Demiurge tarafından evrenin baştan sona nasıl düzenlendiğini de göstermektedir (Martijin,
2010: 10). Platon Politeia diyalogunda yalnızca evrenin akledilebilir düzen ve göz küresi
üzerinde egemen ikili bir yapıya sahip olduğundan bahsederken (509-d-511-e); Timaeus’da ise evrenin ideal varlığı ile bu hakikat dünyasının kopyası olarak ikincil tanrı
Demiurge tarafından yaratılarak var edilmiş aktüalitesini dualitesine konu yapmaktadır
(Timaeus, 51-a-51-e). Platon bu dualist yaklaşımında Parmenides’in“ her ne ki düşünülebiliyorsa o, ancak var olduğu için düşünülebilir ”şeklinde ifade edebileceğimiz varlığın
kesinliği anlayışını temel almaktadır (Parmenides, 132-b). Ancak bu varlık kesinliği
onun felsefesinde gerçeklik ve yansıması olarak dikotomik bir sisteme oturmaktadır. Platon’un mitostan tüm varlığı ve oluşu kapsayan rasyonel bir açıklama çıkarma çabasını
Timaeus diyalogunu tamamlanmamış Latin tercümesi ile Roma’ya ulaştıran Cicero (MÖ106-43)
olmuştur. Daha sonra Boethius (MS/480-524) bu eserin tercümesini yorumlamıştır. Boethius, In
Ciceronis Topica trs, Eleonore Stump, Cornell University Press, Ithaca, 2004, s. 86,87. Eserin Ortaçağ felsefesine kazandırılması ise 4. Yüzyılda Chalcidius’un tercümesi ile olmuştur. J. Scotus
Erigena’nın kendi felsefi sistemine uygun bulduğu ve Platon’u yalnızca bu eserinden tanıması neticesinde bu diyalogdan yaptığı alıntılar diyaloğun hızla tanınmasına neden olmuştur. Henry Bett,
Johannes Scotus Erigena: A Study in Medieval Philosophy, Cambridge University Press, New
York, 2015, s. 166-169. Ayr;bkz; Egemen Berköz, Timaios, çev.: Erol Güney, Lütfi Ay, Cumhuriyet Dünya Klasikleri Dizisi-139, Çağdaş Matbacılık ve Yay; 2001, s. 116.
2
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Plotinus’un Platon’u açımlarken çok daha derinlemesine ilerleyen bir biçimde kullandığını da görmekteyiz (Plotinus, 1917-30: 177-180). Mitostan logosa ulaşan bilimsel ve
rasyonel bir çizgiyi takip eden Grek Felsefesi, Thales’den itibaren mitolojik anlatıların
doğayı doğaüstü güçler ve antropomorfik nedenlerle açıklama çabasına bir itiraz olarak
gelişmiş ve Presokratik dönem boyunca Polis devletinin toplumsallığının rasyonalite etkisi olarak yorumlanabilecek bir evrilme felsefî düşüncenin temel karakteristiğini oluşturmuştur (Morgan, 2000: 31, 32).
Presokratikler’in mit ve logos arasında kurdukları çatışmacı yapı, Platon’da açıklayıcı bir konuma dönüşür. Platon diyaloglarında sıklıkla kullandığı mitoslar aracılığı ile
aslında “diyalektik metoda bağlılığı ve bu metot aracılığı ile kendi bilgisinin temellerini
sınamasını gerçekleştirirken, bedenden ayrılmış bir ruh ile onu tüm evrene ulaştıran sezgisel sıçramalar yapabilme kapasitesini ortaya koymaktadır. Nihai hakikate yönelik bu
sezgisel sıçrama tavrı esrikliği bir tarafa bırakacak olursak aslında doğu bilgeliğinin kadim tarzı olan şamanik yaklaşımı andırmaktadır (Eliade, 1994: 47). Bu bağlamda mitolojik vizyon da hakikati hikayemsi anlatım içinde niteleyen diyalektik bir tamamlayıcı nosyonuna sahiptir. Dolayısıyla mitoslarda sezgisel anlama diyalektik bir temelden başlayıp
yine o temele dönen bir yapıya sahiptir”(2000: 242). Görüldüğü gibi, Platon’un şahsında
felsefi söylem ile mitoloji arasındaki ilişki, hakikate yönelik diyalektiğin sezgisel kurgusunun temsil ya da hikâye bağlamı ile bununla rasyonalite arasında kurulan güçlü bir ilişki
biçimine dönüşmektedir. Platon kolektif kurgunun sezgiye dayalı bu anlatılarını hiç yüksünmeden diyaloglarına konu edinirken aslında yeniden oluşturmaya dayalı hermeneutik
bir açıklamayı da ortaya koymaktadır.3
Bu bakımdan Atlantis mitosu üzerinden kurulan Timaeus diyalogu, kullanılan mekanik felsefî teknik aracılığı ile bir mitin logosun sınırları içine taşınarak nasıl tarihe dönüştürüleceğini göstermesi bakımından ayrıca önem arz etmektedir (Morgan, 2000: 244).
3Taoist Felsefe ile Platon Felsefesi Arasındaki Benzerlikler
Timaeus diyalogu mitos ile logos arasındaki sınırları kolaylıkla birbirine karışan
ilişkiyi göstermesi bakımından önemli olmakla birlikte, doğu-batı ekseninde felsefî etkileşimin ve kıyaslamanın imkânını sağlaması bakımından da dikkat çekicidir. Ji Zhang’a
göre her ne kadar vurguda farklılık olsa bile Platon’un akıl ile ruh arasında kurduğu ilişki
kozmogoni ile kozmoloji arasındaki süreklilik ilişkisi anlamına gelmektedir. Bu nedenle
de Platon’un bu tavrı taosit filozof ve simyacı olan Ge Hong (MÖ. 283-243)’un prekozmik yumurta ile şimdiki evren arasında Qi/ch’i yaşam enerjisi ya da nefesi ile kurduğu
ilişki karşılaştırılabilir.4
Platon’un yaşadığı antik dönemin (MÖ. 427-347) öncesine gelen ve antik doğu
bilgeliğini yansıtan Ge Hong’un Taoist felsefesinden ya da bütün olarak doğu bilgeliğinden Platon’un ve de antik Grek kültürünün ne ölçüde etkilendiği belirsiz olmakla birlikte,
iki düşünce arasındaki yakın yapısal benzerlik dikkatleri çekmektedir.
3-a: Taoist Felsefede Qi kavramı ve Platon Felsefesinde Ruh

Kelime kökeni olarak Hermesle ilişkilendirilen Hermeneutik, söylemek, açıklamak ve tercüme
etmek biçimleri ile karşılaşılan tarihsel bir metnin yeniden anlamlandırılması yoluyla mevcut hale
getirilmesini içermektedir. Richard Palmer, Hermenötik, çev., İ. Görener, Anka Yayınları, 2002, s.
40,41.
4 Evrensel nefes ya da kişisel yaşam enerjisi olarak etimolojik anlamı belirlenen Qi/Ch’i ying-yang
dikotomisinde balansı sağlayan ana aktör olarak ortaya çıkmaktadır. The Oxford Dictionary of
World Religions, edt., John Bowker Oxford Universty Press, Oxford, 1997, s. 42, 64.
3

649
Doç. Dr. Mustafa Said KURŞUNOĞLU

Buna göre Platon’daki akıl kavramı prekozmik yumurtadaki Qi ilkesi ile ruh kavramı da taoist felsefedeki Qi’nin yaşayan evreni bir yaşam enerjisi olarak desteklemesi
ile benzerlik göstermektedirler (Ji Zhang, 2012: 213). Zhang bir diğer temel benzeşliği
de Platon’da idelerin sakinliği ile formların ve dış dünyanın değişken hareketi arasında
kurduğu yansıma ilişkisi ile hareket ve sükûn arasındaki gerilim açıklanırken Taoist felsefede Qi’nin dış dünyada sürekli gelişmekte iken, bağlı olduğu Xuan anadaki sakinliği
ilişkisinde bulmaktadır (2012: 213). Buna göre idelerin sabitliği ile evrenin hareketliliği,
Dao’nun ve içindeki Xuan ilkesinin sabitliği ile kıyaslanırken Qi’nin sürekli değişim ve
gelişmenin kaynağı olması da ruh ile karşılaştırılmaktadır.
Platon’da ruh aklın sükûnu içinde idelere göre hareketlilik meydana getirdiği gibi
Qi de dünyanın içindeki değişimin aracı olmaktadır. Platon’a göre tanrı, içinde tüm yaşayan çeşitliliği ve doğal düzeni barındıran tek bir ideal, görünebilir formu yaratmış ve bundan evrensel ruhun döngüsel düzenine göre tek bir küresel evren kurmuş oldu (Timaeus/30-d). Dikkat edilecek olursa bu karşılaştırmada Qi ile ruh arasında temel bir işlevsellik benzerliği ortaya çıkmaktadır. Platon bu noktada evrenin yapısal konumunu ve
varoluşu açıklarken öncelikle şu soruyu sormaktadır: Hiç doğmadığı halde her zaman var
olan nedir? Hep geliştiği halde hiç var olmayan nedir?”(Timaios/28-a). Bunlardan ilki
akıl yoluyla kavranırken diğeri ise duyular yoluyla bilinmektedir. Daha sonra ise Platon
yaratıcının evreni akıl yoluyla kavranılan ve değişmeksizin sabit kalan ilk örneğe göre
var ettiğini belirtir (Timaios/29-a). Böylece Tanrı kendisi iyi olduğu için düzensizlik ve
kaos içinde bulunan duyulabilir her şeyi akılla kavranan bu ilk örneğe göre düzene soktu
(Timaios/30-b). Bu düzenin mükemmelliğini ise ona öncelikle ruh ve sonrasında da buna
bağlı olarak zekâ vererek sağladı. Böylece evren özü bakımından mümkün olan en iyi
eser oldu (Timaios/30-b,c). Bu mükemmellik küre şeklinde ve dairesel harekete göre yapılandırılarak ondaki her niteliğin ortak bir bileşiği ve dengesi sağlandı. Ruhla tamamlanan bu mükemmellik döngüsü yeni bir tanrı (Demiorgus) nın ortaya çıkmasını sağladı
(Timaios/34-a,b). Görüleceği gibi Platon’un felsefesinde evrenin başlangıç durumu ile
Taoist felsefedeki başlangıç kaosu aynı anlamda kullanılmaktadır. Buna göre Qi’nin yaşamsal gerilimi ve evrenin mükemmel formunu bulmasını sağlayan işlevi ile ruhun evrenin ilk aslına göre mükemmelliğini sağlama işlevi aynı gözükmektedir. Yine Qi’nin başlangıç durumundaki sabitliği içeren Dao ile duyumlanan evren arasındaki aracı konumu
Platon felsefesinde ruhun hep aynı kalan bölünmez tözle cisimlerde bulunan bölünebilen
tözle birleşiminden oluşan karışımsal yapısı ve aracılık işlevi önemli ölçüde benzeşmektedir (Timaios/36-b).
3-b: Qi ve Demiorgus Benzerliği
Qi ile ruh arasındaki bu işlevsel benzerlik Qi ile ruh ile evrenin mükemmel birlikteliğinden doğan ikincil tanrı ya da yaratıcı ilke Demiorgus arasında da kurulabilir. Buna
göre Platon’un bu ikincil tanrısı, hiç’e vücut veren bir tanrı değil de idelerin saf varlıklarını kaostan kozmosa sürekli dönüştüren bir ilkesel tanrıdır. Bu bağlamda gök, mükemmel varlıktır ve bu varlığın ve içindekilerin ustası da “Demiorgus”tur (Devlet/530-a).
Aynı şekilde Dao’nun temel prensiplerinden Qi de göğün saf maddesi olan Xuan’ı yıldız
ve göksel cisimlere dönüştüren olmaktadır. Görüleceği gibi Platon’un Demiorgus’u ile
ruh arasındaki benzeşliği göstermesi bakımından Qi önem kazanmaktadır. Zira Platon’un
ikincil tanrısı ile evrenin ruhu ve de insanın ruhu aynı ezelilik ve yaratıcılığa derece farkıyla sahiptirler. Buna göre ruh benzeşlik bakımından tanrılıktır.
Dünyanın ruhunun nasıl yaratıldığı sorusunu Platon Timeious’da üç temel elementte açıklamaktadır. Bunlardan ilki aynılığın bölünebilir ve bölünemez olan çeşitliği,
ikincisi farklılığın bölünebilir ve bölünemez olan çeşitliği ve üçüncüsü de varlığın bölünebilir ve bölünemez olan çeşitliğidir. Bundan da üç bileşik ara varlık zuhur etmektedir.
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Bunlar ise aracı varlık, aynîlik ve farklılıktır. Bu üçünün birleşiminden de ulaşılan sonuç
dünyanın ruhu ya da Demiorgus olmaktadır. “Tanrı bölünmez ve her zaman aynı kalan
tözle cisimlerde bulunan ve bölünebilen tözü birleştirerek bir üçüncü ortalama töz oluşturdu; bu tözde hem aynı kalan, hem de öteki töz vardı. Böylece onu bölünmez tözle
bölünebilen tözün ortasına koydu. Sonra aynı kalanı, öteki tözün güç birleşen özüyle zorla
uyumlu duruma getirerek üçünü birleştirip tek bir biçime soktu. İlk ikisini üçüncüyle karıştırıp, üçüncüden birkaç bütün oluşturunca, onu uygun düşecek sayıda parçalara ayırdı;
bu parçaların her biri aynı kalanla, ötekinin ve üçüncü tözün bir karışmasıydı” (Timaeus/35-a,b). İşte bu noktada da Platon’un anlatımı onun Taoist felsefeden etkilendiğini
düşünmemize neden olabilecek bir biçimde önemli bir detay kazanmaktadır.
3-c: Qi ve X Etimolojik Benzerlik
Platon bu noktada ruhun yaratılmasını ilginç bir biçimde Grek alfabesinin yirmi
ikinci harfi olan “x” chi (okunuşu: kî) ile bağlantı kurarak anlatmaya geçmektedir. Bu
harf etimolojik olarak Grek alfabesinde kullanıldığı gibi, Çin felsefesi ve tıbbında yaşam
enerjisine veya nefese karşılık gelen Qi/chi氣(Sitilistik olarak気 qì) ile anlam ve form
olarak benzer şekilde ifade edilmektedir.5 Dolayısıyla Platon’un Grek alfabesindeki X
harfinin okunuşu ile (qi) Taoist felsefedeki etimolojik benzerlikten yola çıkarak ruhun
yaratılmasını anlattığı akla gelmektedir. Buna göre tanrı söz konusu karışımı matematiksel oranlarına göre uzunluğuna ikiye böldü. Her iki kısmı ortalarından X harfi gibi birbirlerine çaprazlayarak bağladı. Herbirinin uçlarını birbirlerini ilk kestikleri noktanın tam
karşısında daire biçiminde birleştirdi. Bu daire biçimine tamamlanmış karışımı aynılık
elementine göre sağdan sola ve farklılık elementine bağlı olarak da soldan sağa doğru
döndürdü. Böylece yatay (horizontal) ve çapraz (diagonal) döngüselliğe sahip iki çevrimsel daire ortaya çıkmaktadır (Timaeus/34-c, 36-c). Görüldüğü gibi yaratılan dünyanın
ruhu ile Dao’nun qi elementi etimolojik ve semantik anlamda benzeşmektedirler.
Yine Ge Hong’un Daosit felsefesinde mükemmel bir kozmos olarak insan vücudu
ve evren birlikte Qi’nin yaşam oluşturucu etkisi ile meydana gelmektedir. Aynı şekilde
Platon’da da evren ve insan özünde benzer şekilde aynı teklik kökeninden ayrışmaktadırlar. Buna göre önce Tanrı kendisinden sonra kaostan düzeni açığa çıkaracak tanrıları yaratmış ve bu tanrılar da ölümsüzlük ilkesine sahip ruhla ölümlü beden arasında insan denilen birlikteliği meydana getirdiler. Daha sonra da bu bireysel vücutlara ayrı ruhlar ya
da canlar yerleştirdiler. Daha sonra ise insana hazzı, korkuyu, öfke ve ümidi yerleştirerek
yaratmayı tamamladılar (Timaeus/68-c). Böylece makro kozmosta olanı mikro kozmosta
ortaya çıkarmış oldular. Bu nedenle de kozmos ile insan ahlakı arasında bir ve çok arasındaki temel ilişki ve kaynaşma iş görmektedir.
Platon insanın yaratılmasında organ olarak kafada temellendirdiği aklı ölümsüz
tanrılık ilkesi olarak kabul etmekte ve bu nedenle başın boyun ile ölümlü bedenden bu
farka işaret için boyunla ayrıldığını betimlemektedir (Timaeus/70-c). Diyalogun devam
eden anlatımında ise bu yaşamsal ilkenin bireysel kaostan düzene geçişi tüm organlar
üzerinden anlatılmaya devam edilmektedir. Böylece aklın beyin ve diğer organlar üzerinden yaratmayı bireysel olarak idare eden tanrısal bir ilkeye benzetilmesi aklın kendi yaratıcı gücünden kuvvet alan ilahi bir element olarak ortaya çıkması şeklinde temellendirilmektedir. Bu ise Qi’nin yaşamsal ve düzenleyici işlevselliği ile neredeyse aynıdır.
(Zhang, 2012:217, 218).

5http://dictionary.pinpinchinese.com/definitions/t/%E6%B0%A3-qi,

ayr. Bkz., http://www.wordreference.com/definition/qi (Erişim Tarihi: 11.12. 2016)
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Aklın yaratma işinde örnek aldığı kozmik akıl ile zihnin arasındaki yerleşik sürekliliği sağlayan ise başlangıçta bulunan aynîlik elementidir. Nitekim Platon Devlet diyalogunda mükemmel formlar olan ideler ile bu formların uygulandığı nesnelerin aynîliğini
vurgulamakta, at veya masa gibi nesnelerin tüm tikel durumlarını aynı isimle adlanlandırmamıza bu ideal temelin neden olduğunu ifade etmektedir (Devlet/596-a,b). Mükemmel olan ide ile bu idenin kavramsal formu ve nesneler dünyasındaki cismine değin süreklilik gittikçe noksanlaşan bir aynîlik ile de ayrıca tespit edilmektedir. Böylece nedenlerin nedeni olarak Demiorgus’dan mükemmel ideye, oradan da daha az mükemmel form
ve en az yetkin cisme değin yansıma kesintisiz sürebilmektedir (Devlet, 597-b,d,e). Bu
yaklaşım tarzı ise açık bir şekilde Taoist felsefedeki Xang/Xing dikotomisini akla getirmektedir. Xang burada kendisini her durumda tekrar eden aynîlik ilkesi ve madde ile özdeşleşmekte Xing ise farklılık ya da formu ifade etmektedir.
Sonuç
Eski Türk dini ve düşüncesi Çin’de Taoizim’den Konfüçyanizm’e uzanan bir etkiye sahip olmuştur. Ancak tarihsel koşullar açısından doğal sayılabilecek bu durumdan
çok daha ileri bir seviyedeki etkileşimi Taoist felsefe ile Grek Felsefesi arasında gözlemlemek mümkündür. Buna göre eski Türk felsefi düşüncesini şamanik unsurlarla birlikte
içinde barındıran Taoist düşüncenin Xang/Xing dikotomisi ve Qi/chi eksenli yapısı Platonik felsefenin idea/form dikotomisi ve ruh anlayışı ile büyük oranda benzerlik ihtiva
etmektedir. Bu benzerlik özellikle Qi’nin etimolojik kökenine bağlı bir şekilde Platon
tarafından ruh ile ve Grek alfabesinin 22. Harfi olan x ile sembolize edilmesi ile güçlü bir
vurgu kazanmaktadır. Böylece antik Grek felsefesinin özellikle Platon’un Timaeus diyalogu üzerinden yaptığımız bu karşılaştırmalı incelemeye dayalı olarak Taoist felsefeden
ve bu bağlamda söz konusu felsefenin entelektüel anlamda etkin olduğu Türk kökenli
Chu kültüründen etkilendiği söylenebilir gözükmektedir.
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ÇAĞDAŞ FELSEFE BÜTÜNCÜL BAKIŞA İHTİYAÇ DUYAR MI?
Yrd. Doç. Dr. Mustafa YEŞİL
Özet: Bütüncül bakışı merkeze alan geleneksel felsefe ilişkili olduğu farklı disiplinlerden
elde edilen verilerin tutarlı yorumuna önem atfetmektedir. Öyle görünüyor ki dil, etik ve
ekonomi gibi sınırlı disiplinlerden hareket eden çağdaş felsefe geleneksel felsefede
vurgulanan bütüncül bakışı kaybetmektedir. Üstelik söz konusu kayıp düşünce ve eylem
düzeyinde bazı çağdaş problemlerin ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Örneğin, modern
felsefenin en önemli kavramlarından biri olan özgürlük günümüzde yıkıcı maksatların bir
vasıtası haline gelmektedir. Biz çağdaş felsefenin daha yaşanabilir bir dünyaya ışık
tutabilmek için bütüncül bakışa ihtiyaç duyduğunu iddia ediyoruz.
Anahtar Kelimeler: Geleneksel felsefe, çağdaş felsefe, bütüncül bakış.
Does Contemporary Philosophy Need Integrated Approach?
Abstract: The traditional philosophy centralizing the integrated approach attaches
importance to consistent interpretation of the data obtained from the different disciplines it
is related to. It seems to me that the contemporary philosophy acting only from limited
disciplines such as language, ethics, and economics has lost the integrated approach
emphasized in traditional philosopy. Furthermore, the mentioned loss causes the emergence
of some contemporary problems at the level of thought and action. For instance, freedom
which was one of the most important concepts of modern philosophy has now become a
medium for destructive intentions. I claim that contemporary philosophy needs an
integrated approach to be able to shed light on a more liveable world.
Keywords: Traditional philosophy, contemporary philosophy, integrated approach.

Giriş
Binlerce yıllık yazılı ve sözlü bir geleneğe sahip olsa da, felsefenin ne olup ne
olmadığına dair sorgulamalar günümüzde hala devam etmektedir. Bertrand Russell’ın
(1872-1970) “Felsefe nedir? sorusuna aynı cevabı verecek iki filozof bulmak mümkün
değildir.” demesi konuyu yeterince izah etmektedir (Russell, 1966: 7). Diğer taraftan,
felsefi bir bakış açısından hareketle, söz konusu sorgulamaların bir noktada neticelenmesi
ve felsefenin ne olduğunun nihai olarak belirlenmesi de makul bir beklenti değildir.
Çünkü söz konusu farklılığı ortaya çıkaran temel gerekçe kimi düşünürlerin değişik
dönemler ve koşullar itibariyle farklı düşünce dünyaları tasavvur etmiş olmalarıdır. Yani,
düşünce tarihi boyunca pek çok farklı felsefi yaklaşım mevcuttur. Bu yönüyle, felsefenin
ne olduğunu sorgularken, hangi felsefî yaklaşımın ya da hangi felsefi sistemin konu
edildiğine dair farkındalığın ön plana çıkarılması önem arz etmektedir.
1. Felsefenin Bütüncül Yapısı
Geleneksel anlamda felsefe’nin belki de en önemli özelliklerinden bir tanesi
bütüncül bir bakış açısını yansıtıyor olmasıdır. Hatta Platon (M.Ö. 427-347), Aristoteles
(M.Ö. 384-322), Fârâbî (872-950) ve Kant (1724-1804) gibi düşünürlerin birer sistem
filozofu olarak anılmaları, kurgulamış oldukları düşünce dünyası içerisinde yer alan
disiplinler arasındaki tutarlılıktan, yani bütüncül bakış açısından kaynaklanmaktadır.
Sistem düşünürlerinin her birisinin bilimler sınıflamasından hareketle ilgili
felsefenin bütüncül yapısının ve bu yapının öneminin tasviri mümkündür. Üstelik,
Aristoteles’e atfedilen “Felsefe, sanatların sanatı, bilimlerin bilimidir.” şeklindeki
betimleme bütüncül yapı sorgulamaları bakımından bize önemli bir ipucu vermektedir
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(Kindî, 2002: 191; Dunlop, 1951: 86; Uysal, 2004: 145). Nitekim, filozofun bilimleri
öncelikle teorik, pratik, üretici olmak üzere üçlü bir sınıflandırma içerisinde ele aldığını
biliyoruz. Bu ele alışta fizik, metafizik ve matematik teorik disiplinler içerisinde yer
alırken; ahlak, siyaset ve iktisat gibi alanlar pratik disiplinler içerisinde; mühendislikler
ve çeşitli zanaatlar ise üretici disiplinler içerisinde yer almaktadır (Aristotle, 1928:
1025b20-25; Erdoğan, 2009: 154). Filozof özellikle mantık ve metafizik merkezli
tartışmalarında ilgili disiplinlerin konularını ve gayelerini ayrı ayrı ele aldığı gibi, bu
disiplinlerin bir biri ile ilişkilerini de sorgulamaktadır. Örneğin, filozof açısından
matematik soyut nicelikleri ele alırken, fizik bilimi maddi tözü konu edinmektedir; fizik
biliminde ele alınan bir kavramın mantıksal ve metafiziksel ve kullanım düzeyi farklıdır.
Bu yönüyle felsefe, bilimler tasnifinde yer alan bütün disiplinlerin konu edindikleri
varlıkları dilsel, zihinsel veya somut düzeyde göz önünde bulundurmaktadır. Yani
Aristoteles açısından felsefe, bütün disiplinler ile ilişkili bir üst disiplin görünümündedir.
Elbette böyle bir yaklaşım açısından, iktisadi verilerin matematiksel hesaplamalarla;
siyasi söylemlerin etik değerlerle; fiziki bulguların metafiziksel ilkelerle çelişmesi felsefî
yapının yani sistemin tutarsızlığı olarak yorumlanacaktır.
Geleneksel anlamda felsefenin bütüncül yapısını teyit eden bir diğer gösterge
klasik mantığın, her bir disiplinin önerme ve argüman biçimlerini kapsamlı bir şekilde
göz önünde bulunduruyor olmasıdır. Bu yönüyle, her hangi bir önermenin veya
argümanın analitik, diyalektik, sofistik, retorik veya poetik düzeyli olup olmaması
sorgulanmaktadır. Yani, herhangi bir kuramın veya iddianın bilimsel bir temele mi,
kamuoyu görüşüne mi, yanıltma gayesine mi, duygusal çağrışımlar yoluyla ikna
maksadına mı dayanıp dayanmadığı detaylı bir şekilde sorgulanmaktadır. Burada sadece
pozitif bilimlerin önermelerini, sadece sosyal bilimlerin önermelerini, sadece psikolojinin
önermelerini göz önünde bulunduran sınırlı bir yaklaşım söz konusu değildir. Bu yönüyle,
bazı önermelerin bilimsel olduğunu söylemek kadar, bazı önermelerin de bilimsel yapıya
uygun olmadığını vurgulamak mantıksal sürecin önemli bir işlevidir.
Geleneksel felsefe, bütüncül bir yapıyı göz önünde bulundurma yanında,
sorgulama teşviki ve bilgelik ideali ile, ilişkili olduğu her bir disipline esin kaynağı
olmaktadır. Yani -antik yorumcuların da sık sık dile getirdikleri gibi-, geleneksel
yaklaşım açısından felsefe, bütün sanatların ihtiyaç duyduğu bir sanat ve bütün bilimlerin
ihtiyaç duyduğu bir bilimdir (Dunlop, 1951: 86). Modern dönemden itibaren her biri
bağımsız birer disiplin haline gelen bazı alan adlarına çağdaş dönemle birlikte, dil
felsefesi, zihin felsefesi, psikoloji felsefesi, iktisat felsefesi gibi, felsefe kavramının
iliştirilir hale gelmesi belki de geleneksel bir gereksinimin tekrar fark edilmesidir. Fakat
bu türden bileşimlerde bir eklenti olarak felsefe kavramının ya gaye veya maksat
anlamıyla ya eklendiği sınırlı disiplinin temel ilkeleri bağlamıyla ele alınıyor olması,
bütüncül bakışın genel karakterini yansıtmaktan uzak bir görünüm arz etmektedir.
2. Bütüncül Yapının Çözülmesi ya da Disiplinlerin Bağımsızlık Serüveni
Ortaçağ felsefesi, Platon’dan ve Aristoteles’ten esinlenme yönüyle kısmen
bütüncül bir bakış açısına sahip görünmektedir. Fakat, özellikle Platon yorumcuları ve
Hıristiyan teologlar vasıtasıyla bu dönemin düşünce yapısı zamanla sadece dini
problemleri konu edinen bir felsefe haline dönüştürülmektedir. Nitekim Tanrı’nın
varlığını rasyonel olarak kanıtlamanın mümkün olup olmadığı; Tanrı’nın evreni yoktan
yaratıp yaratmadığı; Tanrı’nın evrenle olan ilişkisinin sınırlı olup olmadığı; Tanrı’nın
iradesinin karşısında insan iradesinin konumunun ne olduğu şeklindeki sorgulamalar bu
dönemin genel karakterini yansıtan problemler görünümündedir.
Descartes ile başladığı varsayılan modern felsefe ise, Ortaçağ felsefesine bir tepki
olarak, Tanrısal öğretileri bir kenara bırakmakta ve bir birey olarak insanı ön plana
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çıkarmaktadır. Yani bu yaklaşım, inanç öğrelerinden ziyade duyu organları ve akıl
rehberliğinde yeni bir düşünce yapısı biçimlendirme teşebbüsüdür. Nitekim bu girişimin
hazırladığı zemin üzerinde felsefi serüven zamanla pozitivist yaklaşımların ağırlığını
daha da hissettirdiği bir akım haline dönüşmektedir. Bu bağlamda Saint Simon (17601825) ve Auguste Comte (1798-1857) gibi düşünürlerin gündeme getirdikleri sosyal
pozitivizm sadece gözlemlenebilen toplumsal olgular üzerine yoğunlaşırken; Viyana
Çevresi düşünürleri olarak tanınan mantıkçı pozitivisler ise duyu verileri ile betimlenen
olgulara odaklanmaktadırlar.
İlginçtir ki, pozitivist yaklaşımların yaygınlaşması ile birlikte, binlerce yıllık bir
geleneğe sahip olsa da, felsefenin gerçekte ne olup olmadığı tartışılır hale gelmektedir.
Felsefeden metafiziğin arındırılması gerektiği; etik ve sanat gibi disiplinlerin felsefenin
konusu olamayacağı; felsefe dediğimiz şeyin bilimle eşdeğer bir yapı olması gerektiği
şeklindeki vurgular zamanla pozitivizmin temel ilkeleri haline dönüşmektedir. Elbette
sosyal pozitivizm, geleneksel felsefeden daha yoğun bir düzeyde toplumların
eğilimlerine, tercihlerine ve kültürlerine dair metodik gözlemi ön plana çıkarmakla
modern anlamda toplum bilimlerin yapısal teşekkülüne ciddi katkı sağlamaktadır. Ancak,
bu yaklaşımın cevap vermekte zorlandığı en önemli husus, herhangi bir sosyal olgunun
bütün yönleriyle tabiat bilimsel bir konu gibi ele alınıp alınamayacağı iddiasıdır. Diğer
taraftan, mantıkçı pozitivizm geleneksel felsefeden daha metodik bir düzeyde dilsel
çözümlemeyi ve analitik düşünmeyi ön plana çıkararak çağdaş bilimlere devasa bir katkı
sağlamaktadır. Ancak bu yaklaşım da, kelimelerden müteşekkil bir teorinin kanıtsal
düzeyi aynen yansıtıp yansıtmayacağına; biçimsel dilde kullanılan önermelerin her bir
ögesinin olgularla birebir örtüşüp örtüşmeyeceğine dair doğrulama temelli büyük
sorgulamalarla yüzleşmek zorunda kalmaktadır. Nitekim söz konusu zorluk mantıksal ve
matematiksel analizi merkeze alan bu yaklaşımın olgusal ve biçimsel bağımlılık ısrarını
bir hayli törpülemekte, ve nihayet günümüz felsefe tartışmaları dil temelli sorgulamalar
evrimine dönüşmektedir. Yani artık felsefeye tahsis edilen görev, herhangi bir kelimenin
veya cümlenin anlambilimsel çerçevesini belirleyebilmek için olgulardan ziyade dilin
toplumsal kullanımına odaklanmaktır. Çünkü dil bir oyundur; tıpkı şah, vezir ve piyon
gibi belirli materyallere ve kurallara sahip satranç oyunu gibi. Gelinen nokta sanki antik
sofizmin bireysel göreceliğinden türemiş kültürel bir göreceliği andırmaktadır.
Tarih itibariyle, pozitivist yaklaşımların yaygınlaştığı dönemler bazı bağımsız
disiplinlerin teşekkül serüvenine doğrudan karşılık gelmektedir. Örneğin sosyoloji ve
psikoloji gibi disiplinler bağımsız birer çalışma alanı olarak bu evrede ortaya
çıkmaktadırlar. Peki, bu ve benzeri alanları birbirlerinden, diğer disiplinlerden ve hatta
felsefeden tamamen soyutlamak mümkün müdür? İnsan tamamen ruhsal bir varlık mıdır?
İnsan tamamen toplumsal bir varlık mıdır? Elbette modern dönemle birlikte bağımsız
birer disiplin haline gelen kimi alanlara mahsus konular, daha modern gereçler ve
uzmanlar vasıtasıyla derinlemesine ele tahlil edilmekte ve adeta başdöndürücü bilgiler
bilgiler elde edilmektedir. Fakat bu takdire şayan gelişme ve ilerleme yanında, bütüncül
bakışın yani felsefî yaklaşımın büyük oranda kaybedilmesi bazı olumsuz durumları
beraberinde getirmektedir.
Modern felsefe ile birlikte ortaya çıkan yeni felsefe yapma tarzının hem skolastik
yaklaşımlardan ve meleklerin kaç kanadı vardır biçimindeki gereksiz sorgulamalardan
kaçınma hem de kilisenin otoritesini, katı toplumsal hiyerarşiyi ve derebeylik sistemini
sorgulama bakımından devrimci katkılar sağladığı tarihi bir gerçektir. Nitekim bu
katkıların sağladığı motivasyonla “eşitlik” ve “özgürlük” gibi temel değerlere adanmışlık
sayesinde Ortaçağ’ın karanlıkları aydınlatılmıştır. Ancak zamanla bütüncül bakışın
kaybedilmesi ve bu değerlerin daha aşırı bir şekilde vurgulanır hale gelmesi neticesinde,
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yıkılan ortaçağ şatoları yerine adeta daha modern ve postmodern malikaneler tesis edilir
hale gelmektedir. Bu yönüyle, emek-değer bağlamıyla “eşitlik” tartışmalarına yoğunlaşan
marksist-komünist öğretiler bireysel ve toplumsal rekabet unsurunu ortadan kaldırdıkları
için içinde yaşadıkları toplumların yoksulluğuna ve sefaletine adeta zemin
hazırlamaktadırlar. Sermaye-kâr ve faydacılık merkezli “özgürlük” vurgularını yoğun bir
şekilde ön plana çıkaran kapitalist yaklaşımlar ise bireyler, toplumlar ve hatta devletler
arasındaki sömürünün araçları araçları haline gelmektedirler. Artık çağdaş derebeyler bir
avuç baldırı çıplağa işveren lütufkar kimseler statüsüne yükseldikleri için, bir işçinin
aylarca hatta yıllarca süren emeğine karşılık gelen değeri bir kahvaltı sofrasında tüketme
imtiyazına da sahiptirler. Kimi sözde gelişmiş ülkelerin, sömürdükleri ülkelerin
vatandaşlarının kendi ülkelerine giriş yapmaları, fakirlik ve eğitimsizliklerinden dolayı
toplumsal düzeni bozmaları endişesiyle ülkeler arası katı vize kuralları koymaları ve
hatta, dikenli teller ve kalın duvarlar inşa etme teşebbüsüne yönelmeleri gelinen noktanın
somut göstergesidir. Kısacası, felsefi bütünlüğünden koparılan eşitlik bir sefalete;
özgürlük bir istismara dönüşmektedir.
Artık özgürlüğün ve gelişmişliğin düzeyi o kadar artmıştır ki, herhangi bir
demokratik toplumda bireyler kendi seçtikleri idarecilerin yönetimde yetkili olduklarını
düşünseler bile, kimi bağımsız sermaye kartellerinin dünya genelinde fiyatları
belirlediklerini; rekabeti sınırlandırdıklarını; demokratik yönetimleri dizayn ettiklerini;
hatta dünyayı bir savaş alanına çevirdiklerini fark edebilmek için bilge olmaya gerek
yoktur. Peki, bu güncel tabloyu sadece bağımsız bir disiplinin penceresinden
gözlemlemek ve yorumlamak mümkün müdür? Örneğin, etikten, estetikten, tıptan,
iletişimden, iktisattan, sosyolojiden, kamu yönetiminden vb. alanlardan soyutlanmış bir
psikoloji disiplininin söz konusu çerçeveyi gözlemlemesi ve yorumlaması, meselenin
bütüncül yönünü aydınlatmak için yeterli midir? Elbette bağımsız disiplinlerin pek çok
bilimsel ve teknolojik gelişimi beraberinde getirmesi takdire şayan bir durumdur. Ancak,
felsefi yaklaşımını kaybeden tek yönlü bir disiplinin, hangi disiplin olursa olsun, genetiği
değiştirilmiş gıdalara; kitle imha silahlarına; bireysel ve toplumsal zihinleri tutsak edecek
sanal kurgulara (vb.) aracılık eder hale gelmesi tartışılması gereken bir durumdur.
3. Tek Yönlülüğün Zihinsel Tahakkümiyetine Karşı Dilsel-Mantıksal
Çözümleme İhtiyacının Daha Hissedilir Hale Gelmesi
Dil bilgisi hakkında hiçbir teorik bilgiye sahip olmayan bireylerin toplum
içerisinde diğer bireylerle iletişim kurabildikleri apaçık bir gerçektir. Elbette bu durum,
bireylerin doğal ve toplumsal ihtiyaçlarını karşılama gereksinimi ile doğrudan ilişkilidir.
Ancak, herhangi bir bireyin kendi toplumunda kullanılan kelimeleri ve cümle yapılarını
sentaktik, semantik ve pragmatik düzeyde biliyor olması, yani ilgili dilin teorik
çerçevesine kısmen hakim olması, çağdaş sofistik teşebbüslerin dilsel düzeyini fark
etmesi ve sorgulaması bakımından önem arz etmektedir. Nitekim bireylerin hangi
kelimelerin bağlam-duyarlı anlamlarla ilişkili olduğunu; hangi kelimelerin hangi
bağlamda ne anlama geldiğini; hangi kelimelerin ne türden duygulara ve olgulara
gönderimde bulunduğu, vb. hususları bilmeleri, bireylerin kendilerini hem dilsel kullanım
hatalarından hem de iletişim temelli yanıltmalardan korumalarına olanak sağlamaktadır.
Benzer şekilde, mantık ile alakalı hiçbir teorik bilgiye sahip olmayan bireyler
çeşitli konularla ilişkili soyut düşünceler üretebilmektedirler. Ancak, teorik düzeyde
mantıksal bilgiye sahip olmak, herhangi bir topluma mahsus yerel dilin yapısal
özelliklerinden ziyade, evrensel düzeyde insan zihninin kavramlarla; kavramlardan
meydana gelen önermelerle; önermelerin niceliksel ve niteliksel yapıları ile;
önermelerden meydana gelen argümanlarla; argümanların geçerliliği ve geçersizliği ile
detaylı çözümlemelere olanak sağlamaktadır.
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İçerisinde yaşadığı toplumun bireyin düşünce ve davranış biçimlerini etkilemesi
elbette doğaldır. Ancak bütüncül bakışa sahip olmayan disiplin uzmanlarının artması ve
kitle iletişim araçlarının baş döndürücü bir şekilde gelişmesi ile birlikte, bireyin bilişsel
serüveni bilimsel ve toplumsal gerçekliğin somut zemininden ziyade adeta sanal
gerçekliklerden beslenir hale gelmektedir. Böyle bir durumda, eksik düzeyli veya belki
de maksatlı bir şekilde gündeme getirilen sanal gerçekliklerin gerektirdiği gibi düşünmek
ve yapmak adeta toplumun genel eğilimi haline gelmektedir.
Kitle iletişim araçlarının hızlı bir şekilde gelişmesi ile birlikte, günümüzde bireyler
ve toplumlar hem bütüncül bakışa sahip olmayan disiplin uzmanlarının popüler
mesajlarına hem de ticari ve siyasi maksatlı pek çok mesaja doğrudan muhatap
olmaktadırlar. Elbette, geleneksel felsefenin bakış açısından hareketle, bu türden
mesajların genellikle retorik içerikli söylemler olduklarını tespit etmek mümkündür.
Çünkü retorik argümanlar kuvvetlerini bilimsel bir zeminden ziyade, ikna maksatlı
duygusal süreçlerden temin etmektedirler. Tabi ki, ticari ve siyasi maksatlı söylemler
başta olmak üzere, gündelik hayatın pek çok alanında retorik temelli ikna teşebbüsleri
mevcut olsa da, dilsel birer ifade olarak bütün söylem biçimlerinin retorik ilişkili
olduklarını iddia etmek mümkün değildir. Çünkü bu türden bir varsayım benimsenmiş
olursa, doğal olarak bilim dili de retorik ilişkili bir yapı olarak tasvir edilmiş olacak ve
böylelikle, bilimsel yapı olgusal temelden ziyade ikna süreçleriyle biçimlendirilmeye
çalışılacaktır. Halbuki “Bakır iletkendir.”, “Portakal C vitamini içermektedir.” şeklindeki
önermelerin bilimselliğini yani doğruluğunu teyit eden unsur ilgili olgulardır, ikna
süreçleri değil.
Kitle iletişim araçları kullanılsın veya kullanılmasın, bireylerin düşünce ve
davranış biçimlerini etkileyebilmek için değişik türden ikna yöntemleri kullanmak sadece
günümüze mahsus bir tutum değildir. Örneğin, bir eğitim bilimcinin rasyonel sorgulama
kabiliyetlerini ön plana çıkararak öğrencilerin düşünce ve davranış biçimlerini etkilemeye
çalışması geleneksel felsefede sık görülen bir tutumdur. Hatta bu türden bir teşebbüs
benimsemiş olması nedeniyle Sokrates (M.Ö. 470-399) kendisinden sonraki pek çok
düşünür için örnek oluşturmaktadır. Ancak günümüzde kullanılan pek çok ikna süreci
belirli bir etik ölçüte dayanmadığı gibi, rasyonel sorgulama teşebbüslerine de mümkün
olduğu kadarıyla mani olmaktadır. Nitekim Antik Yunan’da sofistler bile ontolojik ve
epistemolojik belirsizlik argümanına dayanarak iknanın felsefi gerekçelerini kendilerince
ortaya koymakta iken; günümüz çağdaş sofistleri ise, dile getirdikleri söylemlerin ikna
içeriğini hiç hissettirmeden, yapay gerekçelerle kitlelerin düşünce ve davranış biçimlerini
belirleme gayreti içerisine girmektedirler.
Günümüzde genellikle medya organları, siyasetçiler, reklamcılar ve
pazarlamacılar sofizmin çağdaş temsilcileri olarak algılansalar da, pek çok farklı alanla
ilişkili kimi bireyleri ve kurumları da bu kategoriye dahil etmek mümkündür. Elbette
mantıksal tutarlılığı merkeze alan bir araştırma açısından söz konusu alanlarla ilişkili her
bir bireyi veya kurumu doğrudan çağdaş sofizmin temsilcisi olarak etiketlemek aşırı
genelleme hatasına düşmek anlamına gelecektir. Bu yönüyle, söz konusu ifade veya
vurgu ilgili bireylerin ya da kurumların çoğunluğuna gönderimde bulunmaktadır. Hiç
şüphesiz çağdaş sofistler, belirli konuların ve davranışların kendi arzu ettikleri şekilde
düşünülmesini ve gerçekleştirilmesini sağlamak için adeta görünmez bir el yordamıyla
bireylerin ve kitlelerin zihinsel süreçlerini etkileme gayreti içerisine girmektedirler.
Demokratik yönetim biçimlerinde, teorik olarak, bireylerin düşünce özgürlüğü
yoğun bir şekilde ön plana çıkarılsa da, bu durum bireysel ve toplumsal düşünme
biçimlerine yönelik pratik düzeyde hiç bir müdahalenin gerçekleştirilmediği anlamına
gelmemektedir. Örneğin, demokratik bir toplumda her bir birey, teorik olarak, arzu ettiği
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bir kişiye veya partiye oy verme bakımından özgür olsa da, seçim süreçlerine girildiği
zaman seçmenlerin nihai kararlarını etkileyebilmek için siyasetçilerin değişik türden ikna
yöntemlerine müracaat ettikleri aşikar bir durumdur. Benzer şekilde, iktisadi liberalizmi
benimseyen demokratik bir toplumda her bir birey piyasada kendisine sunulan ürünlerden
en ucuzunu ve en kalitelisini tercih etme bakımından teorik düzeyde özgür olsa da, hangi
tip kıyafetlerin giyilmesi gerektiği, hangi tip yemeklerin yenilmesi gerektiği, hangi tür
mobilyaların satın alınması gerektiği gibi masum olmayan pek çok yapay öneri bireylerin
zihinsel süreçlerini ve davranış biçimlerini belirlemek için çeşitli birimlerce veya
kurumlarca gündeme getirilmektedir.
Ticari ve siyasi kaygıyı merkeze alan kimi sofistik teşebbüslerin gündelik yaşamla
ilişkili tercihler bakımından bireylerin ve kitlelerin zihinlerini yönlendirmeye çalışması
bir noktaya kadar masum kabul edilmiş olsa bile; son zamanlarda terör eylemlerini
meşrulaştırmak ve savaşlara gerekçe oluşturmak adına sık sık retorik argümanlara
müracaat edilir olması hem bilimsel hem de insani değerler açısından tasvip edilmesi
mümkün olmayan bir tutumdur. Bir başka ifadeyle, kimi az gelişmiş veya gelişmekte olan
ülkeler çağdaş medeniyetler seviyesine erişme fikrini bir üst ideal olarak benimsemiş
olsalar bile; son çeyrek yüzyılda, sözde ideal düzeyde yer alan kimi gelişmiş devletlerin
yöneticilerinin bazı kelimeleri birer bukalemun gibi kullanarak gerçekleri gizlemeleri
dünyayı adeta çivisi çıkmış bir mesken haline dönüştürmektedir. Gelinen noktada, dünya
artık, değer-yüklü kelimelere adanmışlık sayesinde Ortaçağ karanlıklarından aydınlanan
bir özgürlükler diyarı değil, binbir kalıba bürünen iblisin kelimelerde tecelli ettiği hüzünlü
bir tiyatro sahnesidir.
Sonuç
Netice itibariyle, metodolojik olarak bütüncül bakışı merkeze alan geleneksel
felsefe, farklı disiplinlerden edindiği verileri tutarlı bir şekilde yorumlayacak kurgusal bir
yapıdadır. Tarihi serüven içerinde disiplinlerin bağımsız birer alan haline gelmeleri bazı
alanlarda çok ciddi bilgi birikimlerinin elde edilmesine olanak sağlamıştır. Ancak belirli
bir alanda derinlemesine uzmanlaşırken, bütüncül bakış açısının kaybedilmiş olması hem
düşünce hem de eylem düzeyinde çağdaş problemlerin ortaya çıkmasına neden
olmaktadır. Kimi sofistik ve retorik teşebbüslere de zemin hazırlayan bu tek yönlü sınırlı
yaklaşıma karşı alınabilecek en önemli tedbir, gündeme getirilen önermelerin ve
argümanların kuvvetlerini analitik, diyalektik, sofistik, retorik veya poetik düzeyin
hangilerinden temin ettiklerini sorgulamaktır. Geleneksel felsefenin vurguladığı bütüncül
bakış açısı metodolojik düzeyde bu bağlama katkı sağyayabilecek bir yapıdadır.
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TÜRK DÖVLƏTLƏRİNİN BİRLİYİ ÜÇÜN İDEOLOJİ-FƏLSƏFİ ƏSASLARIN
HAZIRLANMASI
Dos. Dr. Mütəllim RƏHİMOV1
Xülasə: Müasir dövrdə dünyada baş verən olduqca mürəkkəb proseslər türk dünyasının
birliyinin yaradılmasını tələb edir. Bunun üçün ilk növbədə möhkəm fəlsəfi-nəzəri əsasların
hazırlanmasına ehtiyac var. Bu prosesin həyata keçirilməsi üçün dünya gücləri tərəfindən
həyata keçirilən rəngli inqilabların, qeyri-konvensional müharibələrin hazırlanması və
həyata keçirilməsi prosesi ilə də tanış olmaq lazımdır. Eyni zamanda türk dövlətlərinin
hamısı üçün ümumi olan ideoloji birliyin yaradılması üçün milli və dövlət ideologiyası
anlayışlarına da aydınlıq gətirilir. Bu zaman xüsusu olaraq qeyd edilir ki, türk dövlətləri və
cəmiyyətləri arasında birliyin formalaşdırılması prosesində azsaylı xalqların maraqlarının
diqqətdə saxlanılması və kənar güclərin törədə biləcəyi qarşıdurma və gərginliklərin nəzərə
alınması vacibdir.
Açar Sözlər: İdeologiya, birlik, milli ideologiya, dövlət ideologiyası.

The Preparation of the Ideological - Philosophical Basis for the Unity of The
Turkic Countries
Abstract: Quite complex processes occurring in the modern world require the
establishment of the unity of the Turkic world. For that first there is a need to develop strong
philosophical – theoretical basis. For the implementation of this process there is a necessity
to become acquainted with the process of preparation and implementation of the colored
revolutions which carried out by the forces of the world and non-conventional wars. At the
same time, the national and state ideology concepts are clarified for the creation of the
common ideological unity of Turkic states. It specifically states that it is important to take
into account the association between the Turkic states and communities, keeping in mind
the interests of indigenous peoples in the process of formation, and external forces that may
create conflicts and tensions.
Keywords: Ideology, unity, national ideology, state ideology

Giriş
Getdikcə daha sürətlə dəyişməkdə olan dünya düzümü onunla ayaqlaşa bilməyən
xalqları və dövlətləri acımasız şəkildə tarixin arxivinə göndərəcək. Həyat və gələcək
uğrunda mübarizə aparan, lakin uğurlu nəticələrə nail ola bilməyənlərin isə aparıcı
xalqların və dövlətlərin əlaltısına çevrilməkdən başqa yolları qalmayacaq.
Onu da etiraf etmək yerinə düşər ki, hazırda dünya düzənində, dövlətlərarası
münasibətlərdə, hətta demokratik ölkələrin daxilində böhranlar yaşanmaqdadır. Bu bəşəri
böhranın nüvəsini maliyyə-sələmçi-spekulyativ qlobal kapitalizmin və onun əsas
ideoloji-siyasi daşıyıcısı olan anqlo-sakson mahiyyətli liberalizmin hal-hazırki
hakim modifikasiyası – dəqiq desək, oliqarxik liberalizmin durmadan artan
ziddiyyətlərlə müşayiət olunan böhranı təşkil edir. Belə bir tarixi dövrdə bəşəriyyətin
yeganə çıxış yolu dünyanın yenidən formatlaşmasında, yeni nizam və fəaliyyət
səviyyəsinə çıxmasındadır.
Yaranmaqda olan situasiya - “qlobal siyasi arxitektura” və “dünya nizamı”,
beynəlxalq münasibətlərdə “yeni davranış kodeksi”, ənənəvi və bu gün də fəaliyyətdə
olan geosiyasət, konkret olaraq, “geosiyasi realizm”, həmçinin, beynəlxalq hüququn və
Bakı Avrasiya Universiteti, Humanitar Fənlər və Regionşünaslıq” Kafedrasının Müdiri, mutallimr@inbox.ru
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qlobal təsərrüfat sisteminin yenidən baxılması kimi aktual məsələlərin həllini gözləyir.
Ona görə də belə bir durumda türk dövlətlərinin birliyinin yaradılması üçün ideolojifəlsəfi nəzəriyyənin yaradılmasına ehtiyac var.
1.Qeyri-Konvensional Müharibə
Rəngli inqilablar təcrübəsi göstərdi ki, bu eksperiment permanent xarakterli daxili
siyasi böhranları idarə etmək sistemini doğurur. Bu sistem isə idarəolunan xaosun,
hökumət böhranlarının, qeyri-münasib prezidentlərin devrilməsi, etnosiyasi
münaqişələrin yaradılması və s. halların meydana çıxmasını şərtləndirən situasiyaların
modelləşdirilməsi üçün çox münasibdir. Elə situasiyanın ki, xarici müdaxilə üçün
əlverişli zəmin yaradır. Vətəndaş sektoru, yaxud qeyri-hökumət təşkilatları şəbəkəsi ABŞ
xüsusi xidmət orqanları bütün tarixinin ən görkəmli nəzəriyyəçisi Allen Dallesin
konsepsiyasına, həmçinin “demokratik dəyərlərin” yayılması təsisatlarının ilhamvericisi
olan Reyqanın praktik metodologiyasına uyğun olaraq idarəolunan xaos sisteminin
yaradılmasında başlıca rol oynayırlar (Azərbaycan, 07.06.2009).
Deməli, “yumşaq güc” kimi ifadələr əslində dolayı yolla tətbiq ediləcək hərbi gücü
“gizlətmək”, “onu başqa cür adlandırmaq” üçün ortaya atılıbmış. Bu kontekstdə
Z.Bzejinski, S.Hantinqton, H.Kissincer, J.Nay, C.Fridman, F.Fukuyama və digər
analitiklərin yaradıcılığına yeni tarixi-sosial, siyasi, geosiyasi rakursda yanaşmaq
üzərində düşünmək ehtiyacı hiss edilir. Şərti olaraq realistlər (realpolitiklər) və
idealistlərə (neokonservatorlar) düşərgəsinə bölünən bu strateji təfəkkür sahibləri sadəcə
ABŞ-ın (daha geniş aspektdə bütövlükdə Qərbin) dünya hegemonluğunu hansı model
üzrə həyata keçirməli olduğunda mövqe fərqlərinə malikdirlər. Bu artıq ayrıca tədqiqat
mövzusudur, burada aşağıdakıları qeyd edək. Proseslərin gedişi də sübut edir ki,
müharibənin yeni formasında (buna “qeyri-konvensional müharibə” deyirlər)
“sifarişçilər” kölgədə qalır, hədəf seçilən məkanlarda müxtəlif qrupların qarşıdurması
təşkil edilir. Onların ixtilafları kənarda olanların maraqlarını təmin etmək məcrasına
yönəldilir və bu prosesdə külli miqdarda silah satılır. Dünyanın müxtəlif regionlarında
sınaqdan keçirilən bu üsulla bir sıra dövlətlərin sərhədində, bəzilərinin isə daxilində sonu
görünməyən qarşıdurmalar özünü göstərir. Onu vurğulamaq gərəkdir ki, həmin
“sifarişçilər” süni radikal qruplar yaradırlar, onları maliyyələşdirib, doğulduqları Vətənin
xarabalığa çevrilməsi işinə sövq edirlər. Yaxın Şərqdə baş verənlər bunu əyani sübut edir.
Bütün bunları nəzərdən keçirərkən qeyd edə bilərik ki, bu cür qarşıdurmalar,
vətəndaş müharibələri, terrorlar türk dövlətlərindən də yan keçməyəcək və hətta deyə
bilərik ki, artıq bunun ilkin işartıları da görsənməkdədir. Daxildə oynanılmaqda olan bu
cür dağıdıcı oyunlardan başqa ən təhlükəli hallardan biri də budur ki, türk dövlətləri
arasında belə qarşıdurma və gərginlik mühiti yaradıla bilər və hələ ki, bundan əsaslı və
elmi şəkildə hər hansı sığortalanma halları nəzərə çarpmır.
Belə bir vaxtda türk dünyasının – türk dövlətlərinin indiki və gələcək durumu
narahatlıq doğurmaya bilməz. Həm də nəzərə alsaq ki, Qərbin həmlələri artıq türk
dünyasının sərhədlərinə qədər yaxınlaşıb, onda nəinki gələcək uğrunda, həm də bu gün
üçün sanballı və əsaslandırılmış elmi-fəlsəfi nəzəriyyələrin tətbiqinə ehtiyac yarandığını
birmənalı şəkildə qeyd etmək olar. Bu nəzəriyyələr kənar hücumlara qarşı birliyin
yaranmasını təmin etməklə yanaşı, uzun müddət ortaq mədəniyyətlərdən qismən
ayırılaraq yaşadıqları
ideoloji-siyasi mühitə uyğunlaşan və beləliklə də,
özünəməxsusluğunu yaradan türk xalqlarının qarşılıqlı anlaşmasını təmin edə biləcək
işlərin də aparılmasına ehtiyac var.
2.Türk Sivilizasiyasını Səciyyələndirən Özünəməxsus Cəhətlər
Türk sivilizasiyası yayıla bilsə də, öz mövcudluğunu ciddi şəkildə, sonadək
saxlaya bilməmiş, yalnız onun hegemon olduğu dövrlərdən maddi-mənəvi izləri
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qalmışdır. Biz bunu Türk sivilizasiya daşıyıcılarının Misirdə, Avropada, Hindistanda,
Çində tarixin müəyyən dövrlərində hökmranlığı zamanından görürük (Мурад Аджи.
1999: 37). Türk sivilizasiya daşıyıcıları olan müxtəlif dövlətlər bu əraziləri uzun müddət
öz hakimiyyətləri altına alsalar da, passionarlıq dövrünü yaşadıqdan sonra həmin
məkanlarda öz mövcudluğunu saxlaya bilməmişlər. Bu yerlərdə türk mədəniyyəti böyük
təsir göstərsə də, bir sivilizasiya olaraq qalıcı ola bilməmişdir (Ərəstü Həbibbəyli, 2011,
236).
Türklər üçün əsas səciyyəvi cəhətlərdən biri də müxtəlif azlıqlara dözümlü
yanaşmadır. Bu mədəni tip üçün assimilyasiya etmək heç zaman xarakterik olmamışdır.
Hətta passionarlığının kulminasiya mərhələsi hesab olunan imperiya dövründə belə
dövlətin sərhədləri daxilində digər xalqlara (sivilizasiya daşıyıcılarına) münasibətdə hər
zaman tolerantlıq müşahidə olunur. İlkin dövr türk imperiyalarında hakim türklərlə asılı
digər xalqlar arasında münasibətlər çox zaman şaquli hökmranlıq prinsipi əsasında deyil,
üfüqi bağlılıq formasında olmuşdur. Böyük Hun imperiyasında, Göytürk xaqanlığında
türklərin dövlətin digər xalqları ilə münasibətləri daha çox ittifaq xarakterli olmuş, türk
hakimiyyəti həmin xalqların daxili həyat nizamına toxunmamışdır (Cavad Heyət,
2009:86). Türklər heç zaman assimilyativ meylli olmamış, hətta tabeçiliyində olan
xalqlarla belə münasibətlərini onların daxili müstəqilliyi prizmasından qurmuşlar. Eləcə
də inanc müstəvisində onlar digər xalqların fərqli dini etiqadlarına ehtiram göstərmişlər.
Beləliklə, müasir terminologiya ilə desək, Türk sivilizasiyası qədim dövrdən indiyədək
demokratik və tolerant cəmiyyət olması ilə seçilmişdir.
Türk sivilizasiyasını səciyyələndirən özünəməxsus cəhətlər haqqında bəhs
edərkən türk mədəniyyətinə adət-ənənənin dindən daha çox təsir göstərdiyini də qeyd
etmək lazımdır. Belə ki, hansı dinə inanmasından asılı olmayaraq türk mədəni tipi üçün
əskidən gələn adət-ənənə hər zaman daha üstün olmuşdur. Son illərdə Azərbaycanda və
ümumən türk dünyasında mifologiya istiqamətində aparılan tədqiqatlarda bu amili təsdiq
edən çoxsaylı faktlar və tezislər vardır (Millətçilik, 19-25.03.2011).
Beləliklə, yayıldığı coğrafi areal, daşıdığı dini əqidə, təmsil etdiyi konkret etnos
və ya dövlətdən asılı olmayaraq, tarixdə Türk sivilizasiyasının izinə vahid bir
mədəniyyətin daşıyıcısı kimi baxılmalıdır. Çünki sadalanan kriteriyalar üzrə bir sıra
fərqliliklərin olmasına baxmayaraq, bəşər tarixində özünəməxsus izi olan Türk
sivilizasiyası daha çox oxşar mənəvi dəyərlərə söykənir. Türk sivilizasiyasının
formalaşmasında onun xarakterik xüsusiyyətləri - bütün tarixi dövrlər ərzində
arasıkəsilməyən dövlətçilik ənənəsi, adət-ənənələrin cəmiyyətdə yüksək mənəvi
keyfiyyət kimi hakim mövqeyi, dini baxışda monoteist əqidə, ailə dəyərləri (ordu və ailə
türk cəmiyyətinin iki əsas dayağını təşkil edirdi), digər sivilizasiya daşıyıcılarına
münasibətdə tolerantlıq və birgə yaşama vərdişləri xüsusi rol oynamışdır. Bununla belə
artıq uzun müddətdir ki, Türk dünyasının ayrı-ayrı hissələrə parçalandığı və zamanzaman onlar arasında müəyyən anlaşılmazlıqların mövcudluğu da müşahidə olunur.
Türk dünyasının inteqrasiyasına və bunun vacibliyi haqqında fikirlərə XVIII, XIX,
XX əsrlərdə və elə indinin özündə də rast gəlmək mümkündür. Amma bu istək və
arzuların, çağırışların, təşəbbüslərin dərin elmi-fəlsəfi məzmuna söykənməməsi reallıqda
hər hansı ciddi uğurların əldə olunmamasına gətirib çıxarmışdır. XVIII əsrin sonu XIX
əsrin əvvəllərində türk və islam cəmiyyətlərinin təhsil, mədəniyyət islahatı və
müasirləşməyə ehtiyacı olduğunun fərqinə varan ilk müsəlman ziyalılarından biri də
İsmayıl Qaspıralı olmuşdur. (Abid Tahirli, 2012:127) İsmayıl Qaspıralı düşüncələrini
1883-cü ildə qurduğu və 1918-ci ilə qədər varlığını davam etdirən "Tərcüməçi" adlı qəzeti
ilə yaymışdır. Nəşrlərində türk xalqlarını birlik və həmrəyliyə çağırırdı. O, indi də öz
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aktuallığını qoruyub saxlayan "Dildə, fikirdə, işdə birlik!" şüarı ilə türk xalqları
arasındakı birliyin əsas istiqamətlərini müəyyənləşdirməyə çalışmışdır.
Qloballaşmanın nəticəsi olaraq dünya o qədər kiçilmiş və maraqlar elə həcmdə
artmışdır ki, artıq hədəfi açıq şəkildə göstərib ora doğru irəliləmək çox çətindir və yaxud
mümkün deyil. Hazırda birlik şüarları əks qüvvələr tərəfindən çox ciddi şəkildə antifəaliyyətlə qarşılaşır. Və etiraf etsək ki, iqtisadi, siyasi, elmi və s. baxımdan türk
dövlətlərindən xeyli qabaqda olan ölkələr var və onlar özlərinə alternativ ola biləcək
birlikləri görmək arzusunda deyillər və hökmranlığı vermək istəmirlər, onda vəziyyətin
nə qədər mürəkkəb olduğunu anlamaq mümkündür. Açıq şəkildə də görsənir ki, həm türk
dövlətlərinin birliyi, həm də islam birliyi gücə çevrilməkdən daha çox kağız üzərində
mövcuddur. Onda müasir zamanın ruhuna uyğun metodologiyadan çıxış etmək, bir növ
bu birliyin fəlsəfi nəzəri zəminlərini hazırlamaq lazımdır, nəinki bu birliyi istəməyən
qüvvələri qıcıqlandıran şüarlar irəli sürmək və qarşı tərəfdə böyük müqavimət hissi
yaratmaq. Bunun üçün üçün ilkin olaraq, görünür, ümumi, bütün tərəflər üçün eyni
şəkildə qəbul edilən ideologiya üzərində dayanmaq lazımdır.
3.Dövlət və Milli İdeologiya Arasında Fərqlər
Məsələnin mürəkkəbliyi bundadır ki, ayrı-ayrı dövlətlərin ideoloji birliyindən
başqa cəmiyyətlərin də ideoloji birliyinə nail olmaq gərəklidir. Həm də dövlətlərin
ideoloji birliyi cəmiyyətlərin anlaşması üzərində qurulmalıdır. Bizə isə elə gəlir ki, milli
ideologiyanın dövlətçilik ideologiyası ilə əlaqələndirilməsi doğru olsa da, dövlət
ideologiyası və milli ideologiya arasındakı bəzi fərqləri də nəzərə almaq lazımdır. Burada
vacib və bazis məsələ cəmiyyətlərin söykəndiyi ideoloji platformadır. Hansı ki, bu vacib
məqam sonradan dövlətlərin də bir araya gəlməsinə səbəb ola bilər.
Onu da qeyd edək ki, birlik ideologiyası bütövlükdə cəmiyyətin həyat və
fəaliyyətini, ictimai münasibətləri zəruri olan istiqamətdə və məzmunda təşkil etmək,
milli maraqların həyata keçirilməsini gerçəkləşdirmək üçün praktiki vəzifələrin həll
edilməsinə yönəldilmiş biliklərin sintezidir. “Yalnız ümummilli mənafeyə, milli birlik və
ictimai tarazlıq tələblərinə cavab verdikdə, milli ideologiya öz missiyasını daşımağa qadir
olur. Məhz bu mahiyyətdə və statusda milli ideologiya hakim ideologiya səviyyəsinə
yüksəlir, bir sosial qrupun və yaxud da ayrıca bir siyasi partiyanın deyil, bütöv xalqın
maraqlarını ifadə və müdafiə edir” (Azərbaycan, 31.07.2009).
Beləliklə, milli ideya, ideologiya və milli ideologiya ilə bağlı fikirləri
ümumiləşdirərək belə qənaətə gəlmək olar ki, milli mənəvi dəyərlə milli mentalitet, milli
mentalitetlə milli özünüdərk, eləcə də həmin anlayışlarla milli ideya və milli ideologiya
arasında müəyyən əlaqlər vardır. Fikrimizcə, milli mənəvi dəyər də, milli özünüdərk də,
milli ideya da xalqın soykökü, dili və b. vacib əlamətlərini əks etdirir. Hər bir xalq özünün
milli varlığını qoruyub saxlamaq üçün bir çox sərvətlərini - dilini, dövlətçiliyini, dinifəlsəfi dünyagörüşünü, mədəniyyətini və s. milli mənəvi dəyərlər, yaxud da milli
mentalitet kimi yaddaşlarda yaşadır və nəsillərdən-nəsillərə ötürür. Ancaq elə milli
mənəvi dəyərlər var ki, bu günə qədər qorunub saxlansa da, onları bu mənada milli ideya
kimi qəbul etmək doğru olmazdı. Məsələn, bunlardan yaşlı insanlara, ağsaqqallara
hörmət, qadına münasibət, namusluluq, toy və yas mərasimlərinə münasibət və s.
göstərmək olar. Bütün bunlar daha çox, milli mentalitet anlayışına aiddir.
Milli mənəvi dəyərin, o cümlədən milli mentalitetin milli ideyaya çevrilməsi
məsələsində onun miqyasına, əhəmiyyətinə və xalqın bütün təbəqələri tərəfindən qəbul
edilib-edilməməsinə diqqət yetirmək lazımdır. Çünki yalnız bu halda hər hansı bir anlayış
milli mənəvi dəyərdən daha yüksək səviyyəyə qalxaraq, milli ideyaya və nəticədə milli
ideologiyanın tərkib hissəsinə çevrilə bilər. Eyni zamanda o mənəvi dəyərlər, anlayışlar
milli ideya, sonrakı mərhələdə milli ideologiya kimi qəbul edilə bilər ki, onun da yalnız
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milli mənəvi mənada deyil, həm də elmi, fəlsəfi, siyasi və ideoloji baxımdan da əsası
olsun. Fikrimizcə, milli ideya konkret bir millətə aid anlayış kimi yaranır və həmin
millətin oyanışının və inkişafının istiqamətvericisi olur. Milli mənəvi dəyərlərdən, milli
sərvətlərdən millətin tərəqqisi, milli kimliyi və ləyaqətinin müdafiəsi, milli dövlətini
yaşatması və s. üçün istifadə olunarsa, onda onlar milli ideyaya çevrilə bilər.
Milli ideologiya dedikdə isə, xalqın fəlsəfi, dini, siyasi, mədəni, iqtisadi və s.
görüşlərinin nəticəsində meydana çıxan, məzmun və formasına, mahiyyətinə görə
təşəkkül taparaq, siyasi-ideoloji mənada millətin formalaşmasına yardım edən
təsəvvürlərin, obrazların, mənəvi dəyərlərin, özünəməxsus olanların bütövlüyüdür.
Müstəqillik əldə edərək azad şəkildə yaşayan bir dövlətdə «milli ideologiya» anlayışını
iki mənada başa düşmək olar: 1. Dövlətin, hakimiyyətin maraqlarını özündə əks etdirən,
siyasi-ideoloji yönlü milli ideologiya; 2. Heç bir direktiv-məmur, hakimiyyət göstərişi
olmadan millətin özünün tapındığı və inandığı milli mənəvi ideyalar (Azərbaycan,
04.09.2009).
Buna aşağıdakı kimi nümunə də göstərə bilərik. Yəni bu o deməkdir ki,
vətəndaşlar istəyərəkdən və yaxud istəməyərəkdən, məcburi şəkildə bir çox mühüm
məsələlərə (məs., millətin dövlətçilik, tarix, etnogenez, dil, mədəniyyət, fəlsəfə, din və s.)
münasibətdə milli mənafeni, dövlətin maraqlarını nəzərə almalı, bir sözlə hakim və vahid
konsepsiyadan kənara çıxmamalıdır. Bu halda (sovet dövründə olduğu kimi) bir millətin
tarixinə, etnogenezinə, dilinə, həmin xalqın formalaşmasına, fəlsəfəsinə və s. münasibət
bütün dairələrdə, o cümlədən elm sahələrində (tarix, fəlsəfə, siyasət, ədəbiyyat, dilçilik,
etnoqrafiya və s.) birmənalı olur. Şübhəsiz, burada hakimiyyətin, bir partiyanın
müəyyənləşdirdiyi direktiv-məmur göstərişləri həlledici rol oynadığı üçün həmin millətin
tarixi, etnogenezi, dili, onun formalaşması və s. məsələlərdə obyektiv şəkildə öz əksini
tapa bilmir. Bu baxımdan müstəqil dövlətdə milli ideologiyanın yuxarıdan
müəyyənləşdirilməsi, adətən birmənalı qarşılanmır. Ona görə də, demokratik dövlətlərdə
hakim qüvvələr yalnız ölkənin birbaşa mənafeyinə toxunan, onun gələcək taleyi, dövlət
təhlükəsizliyi üçün təhlükəli olan və s. vacib məsələlər baxımından milli maraqların
ifadəçisi kimi çıxış edərək, yerdə qalan məsələlərdə, özəlliklə elmi mübahisə doğuran
məsələlərə (tarix, ədəbiyyat, etnogenez, dil, mədəniyyət, fəlsəfə, din və s.) müdaxilə
etmirlər.
İkinci halda isə milli ideologiya millətin ziyalıları, alimləri və b. tərəfindən milli
mənəvi ideyalar əsasında müəyyənləşdirilir. Bu halda millətin öz içindən qaynaqlanan,
milli mənəvi dəyərlərinə söykənən, əsasən hər hansı hakimiyyət maraqlarına
əsaslanmayan və milli vicdanın öhdəsinə buraxılan mənəvi-ideoloji ideyalar həlledici rol
oynayır. Bu zaman millətin maraqlarını ifadə etmək baxımından müraciət olunan vacib,
o cümlədən elmi cəhətdən mübahisə doğuran məsələlərə - elmin bəzi sahələrindəki tarix
(qədim dövlətlərlə çağdaş dövlətin hüquqi və mənəvi bağlılığı, etnogenez, dil və xalqın
formalaşması məsələləri), fəlsəfə (xalqın qədim dövr, orta əsr və yeni dövr fəlsəfi
dünyagörüşü ilə bugünkü dünya görüşü arasında hansı bağlılıqların olması), ədəbiyyat
(qədim dövr, orta əsr və yeni dövr ədəbiyyatı ilə çağdaş ədəbiyyatın varisliyi), dilçilik
(xalqın qədim dövr, orta əsr və çağdaş dövrlərdəki dil bağlılığı), mədəniyyət (xalqın
qədim dövr, orta əsr və yeni dövr mədəniyyətinin çağdaş dövr mədəniyyəti ilə bağlılığı),
din (islamaqədərki mifoloji və dini dünyagörüşlərin, o cümlədən islamın xalqın
həyatındakı bağlılığı) və s. problemlərə münasibətdə «vahid konsepsiya» yuxarının,
hakimiyyətin göstərişləri əsasında deyil, milli mənəvi ideyalar əsasında
müəyyənləşdirilir.
Bu gün ikinci məsələ daha aktual xarakter daşıyır və «milli ideologiya»nın qeyd
etdiyimiz məzmunda başa düşülməsinə ehtiyac var. Yalnız bu halda, xalqın etnogenezi,
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dili, bu xalqın formalaşması, dini-fəlsəfi düynagörüşmüz və s. məsələlərlə bağlı
Azərbaycan elmində, xüsusilə humanitar və ictimai elmlərdə mövcud olan ziddiyyətlər,
anlaşılmazlıqlar aradan qaldırıla bilər. Bir sözlə, ziyalılar, alimlər elmin bəzi sahələrində
mövcud olan problemlərin həlli üçün, həmin problemlərin xalqın milli maraqları ilə
birbaşa bağlılığını nəzərə almaqla, öncə milli-mənəvi ideyalardan çıxış etməli və sovet
dövrünün məhsulu olan, yalnız «direktiv-məmur göstərişləri» əsasında milli məsələlərə
yanaşmaqdan kənar qaçmalıdırlar. Əgər bu gün ictimai və humanitar elmlər üzərində
dövlət nəzarəti yoxdursa, bu o demək deyil ki, millətin maraqları müxtəlif nəşrlərdə birbirinə zidd şəkildə öz əksini tapmalıdır. Bu mənada tədqiqatçılar ictimai və humanitar
elmlər üzərində dövlət nəzarəti olmadığı bir şəraitdən sui-istifadə etməməli, milli mənəvi
ideyalar əsasında tədqiqatlar aparmalı və mənəvi-ideoloji mənada vahid konsepsiyadan
çıxış etməlidirlər.
Yeri gəlmişkən, milli ideologiya anlayışı ilə yanaşı, «milli konsepsiya» termininə
də rast gəlirik. Hətta bəzi tədqiqatçılar milli ideologiya və milli konsepsiya anlayışlarını
eyniləşdirirlər. Buna səbəb də, «konsepsiya» sözünü daşıdığı mənadır: «Konsepsiya (lat.
conseptio - aparıcı fikir, sistem, anlama) - hadisələr, proseslər, ideyalar haqqında baxışlar
sistemidir». Fikrimizcə, «milli konsepsiya» milli ideologiya anlayışı ilə müqayisədə bir
qədər konkret məna daşıyır. Burada mövcud ideyalardan biri, yaxud bir neçəsi daha
konkret şəkilə, formaya salınaraq lokomotiv rolunu oynayır. Bu mənada «milli
konsepsiya»nı milli ideologiyanın daha konkretləşdirilmiş forması hesab etmək olar.
Nəticə
Bütün bunları yekunlaşdıraraq belə qənaətə gəlmək mümkündür ki, türk
dövlətlərinin ideoloji birliyini yaratmaq üçün doğru-düzgün qərarların axtarışına və qəbul
edilməsinə ehtiyac var. Bu zaman onu da nəzərə almaq lazımdır ki, mövcud türk
dövlətlərinin hər birində xeyli miqdarda az saylı xalqlar yaşamaqdadır. İdeoloji-fəlsəfi
birliyə yönələn addımlar bu xalqların milli dəyərlərini, hissiyyatını tapdalamamalı, onları
asimmilyasiyaya uğratmamalıdır. Həm də bu zaman nəzərə almaq lazımdır ki, yuxarıda
qeyd etdiyimiz kimi, dünyanın hegemon gücləri tərəfindən rəngli inqilablar, qeyrikonvensional müharibə mühitinin yaradılmasına az da olsa münbit şərait
yaradılmamalıdır. Əks halda birlik çağırışları və addımları həm türk dövlətləri arasında,
həm də ayrı-ayrı cəmiyətlər daxilində qarşıdurmaların, gərginliyin və anlaşılmazlığın
maraqlı qüvvələr tərəfindən formalaşdırılması üçün əsas ola bilər.
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ETNİK FARKLILAŞTIRMA: UYGUR KİMLİĞİ İNŞASINDA AYDINLARIN
ROLÜ
Mutellip İQBAL
Özet: Uygurların etnik kimliği oluşumunda farklı tarihi deneyimler yaşanmıştır. Dolaysıyla,
Uygur etnik kimliği inşası sürecine baktığımızda birçok farklı görüşler gözümüze çarpar. Kimi
araştırmacılar, 19.yüzyıldaki Uygur etnik kimliğinin ortaya çıkışında, Uygurların maruz
kaldıkları dış züllüme karşı direnmesinin esas önemli faktör olduğunu söylerken, kimileri
Uygur ulusal kimliğinin, modern zamanda, özellikle Çin halk Cumhuriyeti kurulduktan sonra
devletin azınlıklara yönelik uyguladığı etnik ayırma politikası sonucunda ortaya çıktığını iddia
etmektedir. Uygur etnik kimliğinin 20. Yüzyılın erken dönemlerindeki oluşumuyla ilgili tarihi
kaynaklara baktığımızda, ilk olarak bu milli kimliği Sovyetler Birliği sınırları içinde yaşayan
Uygur aydınlarının gündeme getirdiğini görmekteyiz. Orta Asya bölgesi, Tarım ve Cunggar
havzasında yaşayan Uygurların genel geçmişine baktığımızda, 1910’lardan sonraki Uygurların
etnik kimliği inşası sürecinde bazı aydınlar çok önemli rol oynamıştır. Bu çalışmada, ilgili
aydınlar ve onların Uygur kimliği oluşumundaki yeri incelenecektir.
Anahtar Kelimeler: Uygur kimliği, Aydınlar, 20.yüzyıl

Ethnic Differentiation: The Role of Intellectuals in Formation of Uyghur
Identity
Abstract: Uyghurs have different historical experiences in the formation of ethnic identities.
Thus, when we look at the process of Uyghur ethnic identity construction, we may find that
many different ideas are debated. Some researchers claim that the Uyghur national identity
emerged as a result of an ethnic separation policy applied by the state to minorities in the
modern times, especially after the founding of the People's Republic of China; Others argue
that the resistance of the Uyghurs against the outside enemies which they were subjected was
the key factor in formation of Uyghur ethnic identity in the 19th century. When we look at the
historical sources of the formation of Uyghur ethnic identity in the early 20th century, we firstly
see that the conception of national identity was advocated by the Uyghur intellectuals living
within the borders of the Soviet Union. When we look at the general history of the Uyghurs
living in the Central Asian, Tarim and the Zhunggar basin, we are acknowledged that some
intelligentsia played a very important role in the process of building the ethnic identity after the
1910s. In this study, it is aimed to examine some intellectuals and their place in the formation
of Uyghur identity.
Keywords: Uygur identity, Intellectuals, 20th century

Giriş
Bilindiği gibi, kimlik hem tarihe, hem de geleceğe ait bir sorunun yanıtlanmasından
kaynaklanan aidiyet hissidir. Kimlik sorusuyla kendi mevcudiyetimizden şüphe duyabiliriz
ya da gelecekte ne olmamız gerektiğini düşünebiliriz. Kimlik modern dönemin inşasıyla
birlikte ortaya çıkan ve modern toplumda her halkın var olma ve kendini ifade etme
deneyimleri içinde önemli yere sahip olan olgudur. Özellikle aydınlanma çağının sonucunda
ortaya çıkan mensubiyet düşüncesi her hangi bir halkın kendini diğerlerden ayrıştırma ve
farklılaştırma platikasına yol açmıştır. İnsanların kendini belli bir isimle adlandırma ve diğer
kişilerden farklı yapma hissi modern dönemde birçok sorunun meydana gelmesine neden
olmuştur. Genelde kendimizi bir topluluk, etnisite ya da ulusa ait ederek diğer kişilerden
farklı olduğumuzun bilincine varırız ve kendimizin bir ulus ve devlete ait olduğumuzu
sevinçle kutlarız. Ancak, bu duyguların resmi dökümü olarak, modern dönemin siyasi
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politikaları ve iktisadi sistemeler ulus devlet temelinde kurulduğu için modern anlamdaki
etnik kimliğe sahip olamadan azınlık yada kültürel toplulukların kendi haklarını kazanması
ve elde etmesi mümkün değildir. Bu yüzden etnik kimliği oluşturmak ve bu kimliği kendinin
yok olma tehlikesinde koruyucu araç olarak kullanmak haksızlığa ve züllüme uğrayan kişiler
için zorunlu çıkış yolu hele gelmiştir. Dolaysıyla bahis konumuz Uygur etnik kimliğinin
ortaya çıkışı ve oluşumundaki tarihsel süreci değerlendirerek olaylardan ders almak günümüz
Uygur kimliğini doğru tanımamız için son derecede önemlidir.
15.yy’dan 20.yy başlarına kadar olan verilere göre, Uygur etnik kimliğinin halkın
zihninden silindiği ya da Uygur denildiğinde bu isimin Uygurlar arasında hiç kullanılmadığı
bellidir. Uygurlar 8.yüzyılın ortalarında kendi etnik kimliğini kullanarak Orhun Uygur
Hanlığını kurmuştur. Sonraki dönemlerde Koçu (İdikut) Uygur Devleti de Uygur adını devlet
ismine ekleyerek kullanmıştır. Bu iki devletin esas yapısında belli bir ırk yada milletin
hükümran üstünlükte olduğu açık bilinmese de Uygur kelimesinin kullanılması Uygur
mevcudiyetinin devam etmesinde son derece önem arz etmiştir. Karahanlılar Sülalesine
gelince, devlet yapısı ve politikasında ortak bir etnik kimlik değil, ortak bir Türk kimliği yada
Müslüman kimliği hakim olmuştur. Bu aslında Uygurların İslam dinini kabul ettikten sonra,
erken dönemlerde ön planda tuttukları etnik kimlik yerine dini kimliği koyduğunun bir
göstergesidir. Uygurlar Karahanlılar sülalesinden başlayıp kendini diğer halklardan sadece
dini kimlikle ayırt etmiştir. başka bir ifadeyle söylersek, Uygurlar önemseyen kimlikler
içinde sadece Müslüman kimliği yaşanmıştır. Müslüman kimliği diğer kimlikler içinde ön
plandadır ve hatta tam belirleyici faktöre dönüşmüştür. Bu yüzden Müslüman kimliği
Uygurlar arasına yayılınca artık etnik kimliğin başka değeri kalmamıştır. Örneğin, büyük
dilci Kaşgarlı Mahmud “Dîvânü Lugati't-Türk”te İslam dinine inanmayan Koçu (İdikut)
Uygur Devleti kapsamında yer alan Uygurları kâfir ve Budist Uygurlar diye sözlüğe
kaydetmiştir(Kaşgarı, 1984:151~152). Kaşgarlı Mehmud’un Uygurları kâfir olarak
açıklaması eski dönemde Karahanlılar devletine mensup olan bütün halkların Müslüman
kimliği altına toplandığını ve Müslüman olmayanların artık dışlandığını ifade etmektedir.
Koçu (İdikut) Uygur Devletinde yaşayan Uygurlar ile Karahanlılarda yaşayan Müslüman
Uygurların etnik köken olarak hiç farkı yoktur. Bu yüzden Karahanlılar topraklarında Uygur
yada Türk kimlikleri belirleyici faktör olmaktan çıkıp kendi etkisini kaybetmiştir.
Hal böyleyken, Uygur etnik kimlik algısının 20. Yüzyılın erken dönemlerinde
oluşumu hakkında tarihsel kaynaklara baktığımızda, Sovyetler Birliği’ne mensup olan
topraklarda yaşayan Uygur aydınlarının gündeme getirildiğini görmekteyiz. Yani, şimdiki
Özbekistan ve Kazakistan sınırı içinde yaşayan Uygurlar ilk önce Uygur etnik kimlik
algısının oluşmasında büyük katkı sağlamıştır.
Neden Uygur kimliği hakkındaki tartışmalar ve çabalar ilk önce Orta Asya’daki
Uygurlar arasında gündeme gelmiştir? Aslında Orta Asya’daki kardeş halklarla birlikte
yaşayan Uygurların kendine mensup ayrı bir etnik kimlik algısı olmamıştır. Bu durum 20.
Yüzyılın başlarına kadar devam etmiştir. O ana kadar Orta Asya’da yaşayan Uygurlar
“Kaşgarlı” ve “Tarançi” gibi dar mekânsal kimliklerle kendi kimliklerini tanımlamıştır.
Ancak, bu Orta Asya Uygurları Sovyetler Birliği kuruluşundan önce ve sonraki dönemlerde,
yaşadığı coğrafinin siyasi kültürel değişimlerinden etkilenerek, alıştığı mekânsal
kimliklerden şüphe duymaya başlamıştır.
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Orta Asya’da yaşayan Uygurlar yaşadığı coğrafi açısından Ferghane 1 topluluğu ve
Yedisu2 topluluğu diye ikine ayrılmıştır. Ferghane topluluğu ise geldiği mekâna atıfta
bulunarak Kaşgarlılar diye adlandırılmış, Yedisu vadesindekiler ise Tarançilar 3 olarak
adlandırılmıştır. Orta Asya bölgesinde yaşayan Uygurlar 1910’lardan sonra Uygur etnik
kimliği söylemini siyasi olarak gündeme getirmeye çalışmıştır.
Orta Asya’da ve Tarım ve Cunggar vadesinde yaşayan Uygurların genel tarihine
baktığımızda 1910’lardan sonra Uygurların kendi kimliğini inşa etme sürecinde aydınların
çok önemli rol oynadığı bilinmektedir. Tarihi denemeler ışığında elde ettiğimiz sonuçlara
baktığımızda Uygur kimliğin inşasında seçkinlerin büyük katkı sağladığını görmekteyiz.
Uygurların etnik kimliğin inşasında birçok tarihi deneyimler yaşanmıştır. Bu yüzden
Uygur etnik kimliğin oluşumuna baktığımızda farklı görüşler gözümüze çarpmaktadır. Kimi
araştırmacılar 19.yüzyılda Uygur etnik kimliğinin ortaya çıkışında, Uygurların maruz kaldığı
züllüme karşı direnme kaygısının esas belirleyici faktör olduğunu söylerken, kimileri Uygur
ulusal kimliğinin modern zamanda, özellikle Çin halk Cumhuriyetin kurulduktan sonra
devletin azınlıklara yönelik etnik ayrışma politikası sonucu olan oluşum olduğunu iddia eder.
Ben bu çalışmada, aydınların kimlik oluşturmadaki yerini bulmaya çalışacağım.
Uygurlar kültürel olarak Orta Asya haklarıyla aynı kültürel kaynakları tüketmektedir.
Din olarak İslam’a inandığı için de Orta Asya’daki diğer Türk haklarıyla aynı kültürel ve dini
kodlara sahiptir. Dil olarak ise Uygur dili, Özbek ve Türk dillerine yakınlık duymakta ve dil
yapısındaki benzerliklerden dolayı Orta Asya’daki kardeş halklarla iletişim çok hızlı ve
büyük çapta engelsiz yürümektedir. Ancak Uygur etnik kimliğinin şekillenmesine gelince
diğer Türk halklarına göre farklılık ve benzerlikleri ifade etmektedir.
19.yüzyılın sonları ve 20.yüzyılın erken yılları Türk halkları için kendi etnik kimliğini
oluşturma dönemi olmuştur. O dönemde her ne kadar Pantürkizm ideolojisi popüler olsa da,
20.yüzyılın ortalarına kadar her halk modern etnik kimlik oluşumundan kendi payını almıştır.
Uygurlar Karahanlılar sülalesinden beri kendini Türk milletinin bir parçası olarak
görmüşken, ancak 20.yüzyılın başlarında değişik ideoloji ve politikalar nedeniyle kendini bir
etnik guruba ait etme çabasında bulunmuş ve kimliğinin inşası için çeşitli faaliyetleri
başlatmıştır .
Tarihsel süreçlere baktığımızda Uygur kimlik olgusunun 18.yüzyıldan önce Uygurlar
için ön planda olmadığı açıktır. Örneğin: Molla Musa Sayrami gibi Uygur tarihçi yazarları,
Uyghur ifadesi yerine Kaşgarlı, Hotenli gibi mekânsal kelimeleri kullanarak Uygurları,
Dungan, Hitay gibi etnik farklı gruplardan ayırmıştır4. Ancak 18.yüzyılıdan başlayan Avrupa
milliyetçiliğin çeşitli fikirleri ve siyasi yapıları Asya ve Afrika kıtasında yaşayan halklarının
modern anlamdaki etnik kimliğini inşa etmesine büyük etki yapmıştır. Uygurlar da bu küresel
milliyetçilik eğilimden kendi payını alarak Uygur kimliğini oluşturmak için çeşitli faaliyetler
yapmıştır. Bahsettiğimiz gibi, bu kimlik oluşumunda aydınların yeri çok özeldir. O yüzden
bu süreci anlamak için Uygur kimliği oluşumunda bizzat etkili olan aydınlar ve görüşlerine
bakmak gerekmektedir.
1.Nezerhoca Abdusemetuf ve İlk “Uygur” Mahlası
Fergahne topluluğu, bölgesel isimlendirme olarak, şimdiki Özbekistan, Kırgızistan, Tacikistan gibi
ülkelere yerleşen Uygurları göstermektedir. Uygurlar genelde Encan, Oş, Merghilan, Qoqent,
Nemengan, Semerqent ve Taşkent gibi şehir ve yerlerde yaşar.
2 Yedi Su topluluğu, şimdiki Kazakistan’ın Almatı şehrinden başlayıp Korgas’a Kadar olan topraklarda
yerleşen Uygurları göstermektedir.
3 Tarançi demek Çiftçi, rençber demektir. Yedisu vadesinde yaşayan Uygurlar genelde tarım işleriyle
uğraştığı için Tarançı kelimesiyle isimlendirilmiştir.
4 Molla Musa Sayrami, Tarihi Hemidi ve Tarihi Emniye adlı kitablarına bakılsın.
1
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Nezerhoca Abdusemetuf (1887-1951) ilk olarak Uygur mahlasıyla Tatar asıllı
Cedidçilerin gazetelerine yazı ve haber gönderen Uyghur aydınıdır. 1909 yılından itibaren
Nezerhoca Abdusemetuf’un İli5 ve Yedisu Uygurları hakkındaki yazıları Orenburg’da
basılmış Vakit gazetesinde yayınlanmaya başlamıştır.
Aslında Orta Asya’daki Cedit hareketi Türk halklarının Türkücülük düşüncesinin ve
kimlik duygusunun uyanmasına fırsat ve imkan sunmuştur. İsmail Gaspıralı’nın “dilde,
fikirde, işte birlik” teşebbüsü Orta Asya’da Türkçülük fikrinin ateşini yakmıştır. İsmail
Gaspıralı’nın Türk Halklarının birliğini kurmak isteği yayın-matbuat işleri aracılığıyla
gelişimini sağlamıştır. Ancak Nezerhoca Abdusemetuf yaşadığı dönemde tatar
Cedidçilerinin Türkçülük ideolojisi yaygın olsa bile, Uygur kimliğinin ilk önce teşvik eden
seçkine dönüşmüştür. O, “Şura” dergisinin 1908’den 1918 yılına kadar sayılarında Uygurlara
ait yaklaşık 50 yazı yayımlanmıştır (Şiniçiru, 2000). Nezerhoca Abdusemetuf 1911 yılından
itibaren “Şura” dergisinde yayınladığı yazılarında Uygur Evladı (Uygur balisi) diye mahlas
kullanmıştır. Nezerhoca Abdusemetuf Uygurların kendi etnik kimliklerini iyi bilmediğini ve
mekânsal kimliklerle kutuplaşma neticesinde sade Tarancı ve Kaşgarlı gibi kimliklere yenik
düştüğünü söylemiş ve bu durumun kendini çok perişan ettiğini yazmıştır:
Eski zamanda Uygur adını kullanıp şimdi babasız kalan Çin-i Türkistan Türklerinin
şimdiki yaşam manzarası pek çok üzücüdür... Yerli halka “sen kim?” diye sorarsan, “Ben
Müslümanın” diye cevap verir. “Hayır, ben dinini soramadım” dediğinde, tedirgin olarak
“Ben Çento”6 diyecek. Kazak, Kırgızlarla birlikte yaşayan yerli Uygurlar biz Sart 7 der.
Demek, Uygurlar kendinin kim olduğunu da bilmiyor. İşte bu cehalet(Abdusemetuf, 1991:
94~96; Sulayman, 2013:95).
Nezerhoca Abdusemetuf yaşadığı dönemlerde Uygurların etnik kimlik algısını
tamamen unutmuş olduğunu söylemek mümkündür. 1914 yılı ile 1917 yılı arasında Uygur
bölgesine ziyaret eden Tatar alimi Nuşirevan Yauşef, Uygurların kendi etnik kimliğini
unuttuğunu, “Sen kimsen” diye sorarsa, sadece “Çento” olarak cevap vereceğini, Uygurlar
arasında okur yazarların az olduğunu yazmıştır (Yauşef, 2005:8).
Nezerhoca Abdusemetuf Uygur aydınları içinde ilk olarak Uygur adını kullandığı
açıktır (Sulayman, 2013:88). 1909 yılından 1918 yılına kadar “Şura” gibi dergilerde Uygur
tarihi, kültürü, örf adetleri hakkındaki en çok yazıyı Nezerhoca Abdusemetuf yayınlamıştır
(Abdusemetuf, 1991; Sulayman, 2013:89).
Cedit haraketi sürecinde Uygurlar modern matbaayla tanışmış ve diş dünyaya matbuat
işleri aracılığıyla açılmaya başlamıştır. Uygurların modern matbua ürünleriyle tanışması
Uygur kimliğinin ortaya çıkmasını hızlandırmış ve büyük gelişim kazandırmıştır. Uygurların
20.yüzylın başlarına kadar İslam inancında olmayan halklar ile olan ilişkilerinde kendini
Müslüman olarak tanımladığını ve diğer Türk halklarıyla kardeşlik açısından bağ kurduğunu
biliyoruz. Coğrafiye açısından Uygurlar kendini Kaşgarlı, Hotenli, Tarancı gibi yerel
kimliklerle isimlendirmiştir. Eset Sulyam’ın görüşüne göre Uygurlar, Rus, Çinli ve başka
dinsiz halklarla temasa geçtiğinde Müslüman olarak dini kimliği; Arap, Paris, Tajik, Afgan,
Hindi ve başka Müslüman haklarla irtibata geçtiğinde Türk kimliğini; Kendi aralarında ilişki
kurduğunda Kaşgarlı, Encanli gibi mekânsal kimlikleri; Yada Sart ve Tarancı gibi yaşam
biçiminden kaynaklanan kimlikleri ön plana çıkarmıştır.(Sulayman, 2013:92). Böyle bir

İli şimdiki Ghuljanın diğer adıdır.
Çento, Uygur adının 1934 yılından önce Çin kaynakları ve devlet dosyalarında Çince telaffuz edilmesi
ve yazılışıdır.
7 Sart, Moğollar döneminden 20. Yüzyılın başlarına kadar Orta Asyalı Uygurların yerli halklar
tarafından çağırılması.
5
6
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tarihsel ortamda, Nezerhoca Abdusemetuf Uygur mahlasıyla yazı yazarak Uygur kimlik
algısının ortaya çıkışında ilk adımı atmıştır.
Kısacası, Nezerhoca Abdusemetuf, 20.yüzyılın başlarında Uygur aydınları içinde ilk
olarak Uygur etnik kelimesini mahlas olarak kullanan ve Uygur kimliğin oluşumu ve
yaygınlaşmasını sağlayan ve derin etki yapan aydındır. O, yazı ve şiirlerinde Uygurlara
seslenmiş, Uygurların etnik birliği korumasını önemsemiştir. O, Uygurların kendini tanıması
ve etnik birlik sağlamasının Uygurların insanın haklarını kazanması ve züllüme karşı
ayaklanmasında önemli olduğunu ileri sürmüştür. Bu yüzden onun kaleme aldıkları konular,
eserleri bizim için son derece değerlidir.
2.Abdulla Ruzibaqiyuf ve Uygur Kimliği
Abdulla Rozibaqiyuf, Kazakistan’daki Yedisu Uygurları arsında Uygur kimliğinin
şekillenmesine en büyük katkıda bulunan aydınlardan biridir. Abdulla Rozibaqiyuf, çeşitli
faaliyetleriyle Kazakistan Uygurları arasında milli, etnik kimliğin oluşumunu hızlandırmıştır.
O, 1919 yılından başlayıp Taşkent merkezli Türkistan Sovyet Özerk Cumhuriyeti
Komünistler Partisi’nin Müslümanlar bürosunda hizmet vermiştir. Aslında Sovyetler Orta
Asya’da kök salmak, daha çok halkın desteğini kazanmak üzere çeşitli yerlerde çeşitli
şekildeki sendika ve cemiyetleri kurmuştur. Müslümanlar yoğun olan bölgelerde partinin
Müslüman bürosunu kurarak Müslüman yerli halklar içinden seçkinleri reislik makamlarına
tayin etmiştir. Asıl amaç ise Müslüman liderlerden yararlanarak yerli halklar arasında kendi
etkisini arttırmak ve hükümranlık yürütmek olmuştur. Abdulla Rozibaqiyuf da Uygurlar
yoğun yaşayan Yedisu bölgesindeki Müslüman bürosunun yardımcı reisliğine tayın
edilmiştir. Gerçi Abdulla Rozibaqiyuf, komünist partinin siyasi görüşlerini halka yayma
vazifesini üstelenmiş olsa da, onun temel amacı Uygurlara Yedisu bölgesindeki siyasi
haklarını kazandırmak ve bölgede Uygur mevcudiyetini güven altına almak olmuştur.
Aslında yeniden kurulmuş komünist partinin siyasi görüşlerine inanmayan yerli halklar kendi
içinden seçilmiş liderlere daha çabuk inanacaktı. O dönemlerde egemen güce karşı isyan,
eylem ve karşılaşmalar her zaman gerçekleşebilirdi.
Abdulla Rozibaqiyuf, Sovyet komünistlerinin siyasi görüşlerini halka yaymakla
beraber, kendi milletinin siyasi rejimdeki etnik kabulü ve mevcudiyetini ön plan koymuştur.
Çünkü Sovyetler Birliği kurulduktan sonra devlet modern etnik kimliğe sahip olmayan yerli
hakları birbirinden ayırmış ve onlara faklı etnik kimlikleri takmıştır. Bu aslında Sovyetler
Birliği altında yaşayan halkların bütünlüğüne karşı kırıcı bir nokta ve politika olsa da, modern
anlamdaki etnik kimliğin şekillenmesine fırsat hazırlamıştır. Çünkü 20.yüzyılın başlarına
kadar Avrupa’da birçok halk kendi etnik kimliğini inşa etmiş ve etnik kimlik temelli ulus
devletler arka arkadan ortaya çıkarmıştır. Dolaysıyla, Orta Asya’daki halkların kendi etnik
kimlerin peşinde koşması bir taraftan Sovyetlerin Türk halklarını bölerek yönetme politikası
neticesinde gerçekleşmiş, öbür taraftan Türk halkların ortak Türk kimliğini parçalayarak
olumsuz bir sonuç getirmiştir. Küresel açıdan bakıldığında, öne sürülen etnik kimlikler
halkların kendi mevcudiyetini devam ettirmenin ve kendini siyasi rejimde ifade etmenin bir
aracı olarak işlev görmüştür. Özellikle sömürge altında yaşamış halklar için etnik kimlik
ötekilerin baskısına karşı bir araç haline gelmiştir.
Bilindiği gibi, sömürülen halklar sadece kendi etnik kimliklerini ön plana çıkararak
düşmanla kendi farklılığını muhafaza ederek savaşacak ve kendi bağımsızlığını kazanacaktır.
Avrupa’nın sömürgesi olan bir çok halk bağımsız olmak için ya dini kimliğe yada etnik
kimliğe başvurmuştur. Bu iki farklılık gücü sömürülen ve züllüme uğrayan halkların kendi
mevcudiyetini koruması, özgürlüğüne kavuşması için son derece önemli faktörler olmuştur.
Orta Asya’daki halklar Sovyetler Birliği’nin milletleri ayırma politikasının neticesinde
modern anlamdaki etnik kimliklerini oluşturmuş ve elde edilen etnik kimlik duygusunu
baskıcı güçlere karşı direnme aracı olarak kullanmıştır.
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Şunu netleştirmek gerekir ki, 20.yüzyılın başlarına kadar Fergane ve Yedisu
bölgelerinde yaşayan Uygurlar Tarançi ve Kaşgarlı gibi bölgesel kimlikleriyle ayırılmış ve
bölünmüş bir durumda idi. Bundan rahatsız olan Abdulla Rozibaqiyuf gibi seçkinler Yedisu
bölgesinde Uygur kimliğini yaymaya çalışmıştır. Ancak halkın Uygur etnik kimlik ifadesini
kabul etmesi kolay olmamıştır. Fergane bölgesindeki Uygurlar çoğunu Kaşgarlı kimliği
altına toplanmıştır. Bu sebepten dolayı 1926 yılında Sovyetler Birliği’nde yapılan
demografik ayrışmada Uygurlar “Uygur, Tarancı, Kaşgarlı” gibi etnik ve yerel kimlikler
kullanmıştır. Bu ayrışma 1938 yılına kadar Yedisu ve Fergane bölgesindeki Uygurlara
uygulanmıştır (Nuri, 2013:61).
Abdulla Rozibaqiyuf, Yedisu ve Fergane bölgesinde Uygur aidiyetini yaymak
amacıyla, 2 Şubat 1919 yılında Almatı’da “Uygur Cemiyeti’ni kurmuştur. Bu Cemiyetin
temel amacı ise Uygur halkı içine sosyalistik görüşleri yaymak, Uygur kültürüne zararlı olan
adet ve kültürleri yok etmek, kadınların insani hak ve hukuklarını korumak olmuştur (Tursun,
2013:119). Abdulla Rozibaqiyuf baş olarak kurulan bu cemiyet, ilk başta 9 üyeye sahip
olmuş, ilerledikçe Uygurlar yaşayan bölgelerde yerel şubeler açmış ve üye sayısı 200’e
ulaşmıştır (Mollawutov, 2002: 187). Bu cemiyet sadece iki yıl ayakta kalmış, toplumun siyasi
rejimleri değişince Haziran 1921 de kapatılmıştır.
Uygur Cemiyeti, Fergane ve Yedisu bölgesinde yaşayan Uygurlar arasında Uygur
kimliğinin gelişmesi için önemli katkı sağlamıştır. Uygur Cemiyeti’nin kuruluşu mevcut olan
Kaşgarlı ve Taraçı gibi yerel ve mekânsal kimliklerin ortadan kaldırılması için derinden etki
göstermiştir. Abdulla Rozibaqiyuf, 1919 yılında yaptığı konuşmasında şöyle der:
Biz Mançu8 hükümdarlığından miras kalan kötü alışkanlığımız- kutuplaşmadan
kurtulup ittifak olmamız gerekir. Eskide Uygur adlı milletimiz belli tarihsel süreçlerde
Mançu hükümranlığının milli ve sosyal baskılarına maruz kalarak, sınıf çatışması
hastalığının neticesinde Kaşgarlı ve Tarancı gibi suni isimlerle ikine bölünmüştür. Şimdi bu
hastalıktan kurtulma vaktidir. Bizim milletimizin bilimsel kaynaklara göre adı Uygur’dur.
Şimdi Uygur adını öz aslına döndürüp milletimizin eski kültürünü geliştirelim.( Tursun,
2013:123; Rözibaqiyéf, 1994:11)
Abdulla Rozibaqiyuf, 21 Haziran 1921’de Taşkent’te yapılan toplantıda şöyle
demiştir.
Tarihte ve bugünkü gerçek hayatımızda Kaşgarlı, Turpanlı, Tarançi gibi ayrı milletler
mevcut değildir. Fakat Uygur diye tek millet vardır. Kaşgar bir şehrin adıdır. Uygurların
yurtunda böyle şehirler çoktur. Taşkentli, Endicanlı gibi isimler ayrı bir millet teşkil
edemeyeceği gibi Kaşgarlı ve İlili gibi adlarda milletimizin adı olamayacaktır. Ancak Uygur
diye millet ismimize has, herkese ortak olan Uygur Dili diye bir tek dil vardır(Ezemetuf,
2005:31; Sulayman, 2013:89).
Belirttiğimiz gibi, Abdulla Rozibaqiyuf, Uygur etnik kimliği oluşumunda büyük
adımlar atmış ve Uygurlara kendisinin kim olduğunu tanıtmayı çabalamıştır. Abdulla
Rozibaqiyuf yürüten “Uygur Cemiyeti” kısa bir süre ayakta kalmış olsa da, Uygur etnik
kimliğinin ön plana çıkmasını sağlamıştır. “Uygur Cemiyeti” 3 Haziran 1921 yılında
Taşkent’te yapılmış “Altışehir Cungariye İşçiler Teşkilatı”’nın 1. Kurulunun kararıyla
“Altışehir Cungariye İşçileri Uygur İnkılabı İttifakı” ile birleştirilmiş ve böylece tarihi
vazifesine son vermiştir (Tursun, 2013:124).
Gördüğümüz gibi, Abdulla Rozibaqiyuf, ilk Uygur Cemiyeti’ni kuran ve Sovyetler
Birliği siyasi rejimi içinde Uyghur etnik kimliğinin yerini bulmaya çalışan etkili bir
şahsiyettir. Abdulla Rozibaqiyuf, Tarancı ve Kaşgarlı diye ikiye ayrılmış yerel kimlikleri yok

8

Mançu ise Çin’deki bir etnik azınlığın adıdır. Onlar 1644 yılından 1912 yılına kadar Çini yönetmiştir.
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ederek Uygurların etnik kimliğinin devlet tarafından kabul edilmesi için büyük çaba sarf
etmiştir. Bu yüzden onun Uygur kimliği üzerine verdiği hizmetler kutuplaşma ve mekânsal
kimlikler içinde yaşamış Uygur halklarının siyası takdirinin yönlendirilmesi için son derece
önemlidir. Yerli ve mekânsal mensubiyetiyle kendi içinde bölünerek yaşamını sürdüren
Yedisu ve Fergane Uygurları Abldulla Rozibaqiyuf’un ayrımcılığı yok edip ortak milli
kimlik yaratma teşebbüsünden belli ölçüde yararlanmıştır. Abdulla Rozibaqiyuf, Stalin
hükümetinin 1938 yılındaki ‘siyasi temizleme Hareketi’nde katledilmiştir. Sovyet hükümeti
Orta Asya’da Uygurların başka Türk halkları gibi özerk cumhuriyet kurma isteğini yerine
getirmemişse de, bu vesileyle Uygur etnik kimliği halkın zihniyetinde yer almaya başlamıştır.
Böyle hizmetlerinden dolayı Abdulla Rozibaqiyuf modern Uygur etnik kimliği oluşumunda
çok önemli bir şahsiyettir.
3.Abduxaliq Uygur ve “Uyan, Uygur”
Abduxaliq Uygur (1901-1933) Tarım ve Cunggar vadesinde yaşamış Uygurlar içinde
Uygur etnik kimlik ifadesini ilk olarak soyadı yerinde kullanan, Uygurların cehaletin derin
uykusundan uyanmasını isteyen; vatansever ve eğitimli bir şairdir. Abduxaliq Uygur 1901
yılında şimdiki Turfan’daki Astana’da doğmuştur. Çocukken Farsça, Arapça ve Çince gibi
birçok dili öğrenmiştir. Abduxaliq Uygur kendi döneminin en iyi fikirli aydınlarıyla irtibata
geçmiş ve onların fikirlerinden etkilenmiştir.
1915 yıllar civarında Turfan’da birçok yerde Yeni maarif hareketi-Cedit hareketinin
etkisiyle birçok okul açılmıştır. Bu okullar zengin ve eğitim sever insanların yardımıyla
yürürlük kazanmıştır. Bu dönemde, yeni açılan okulların öğretmenliği için Tatarlar ve
Türkler davet edilmiştir. Tatar cedidçi Haydar Seyranı (1886-1943)’da Turfan Astana’da
yeni okulda öğretmenlik yapan hocaların biridir. O, ilk çocuğuna “Uygur” diye isim
koymuştur. Haydar Seyranı’nı üstadı sayan, talebesi Abduxaliq Uygur bu durumdan
etkilenerek soyadı yerine Uygur kelimesini kullanmıştır. Abduxaliq Uygur’un Uygur ismini
kullanması hakkında, Eset Sulayman bir yanda Heyder Sayranı’nın etkisini vurgular, diğer
yandan Abduxaliq Uygur’un amcasıyla birlikte Kazan, Moskova gibi şehirleri gezdiğini ve
buralarda karşılaştığı Cedidçilik fikirlerinin Uygur adını soy ad olarak kullanmasında etkili
olduğunu yazar (Sulayman, 2013:98). Abduxaliq Uygur’un “Uygur” kelimesini soyadı ve
mahlas olarak kullanmasında hangi faktör belirleyici olsa olsun, önemli olan Abduxaliq
Uygur’un halka kendinin kim olduğunu tanıtma yolundaki çabası olmuştur.
Abduxaliq Uygur zengin bir ailenin çocuğu olduğundan dolay gençken birçok yeri
gezmiştir. Orta Asya’da yaptığı seyahat esnasında Orta Asya’daki sosyal ve siyasi
değişimlerden haberdar olmuştur. 1923 yılında birkaç genç arkadaşıyla beraber Sovyetler
Birliği'ne giderek üç yıl boyunca eğitim ve öğretim görmüştür. Şair, 1926 yılında tekrar
vatana dönünce halkının fakirlik, cahillik ve baskı altında olduğuna şahit olmuştur. O, 1927
yılında "Akartiş Birleşmesi" (Medenileştirme Derneği) adı altında eğitim ve öğretim
derneğini kurarak okul açmıştır. Onun yazdığı eserlerinin halk içindeki etkisi bölgedeki Çin
Milliyetçi Partisi9 liderlerini rahatsız etmiştir. Dolaysıyla, 1933 yılında Sheng Shicai (Çince:
盛世才; Shèng Shìcái) Turfan şehrine gelmiş, şairi ve arkadaşlarını tutuklayarak hapse
atmıştır. Şair, hapiste iken 13 Mart 1933 tarihinde idam edilmiştir.
Abduxaliq Uygur hayatında yazdığı şiirlerin çoğunu halkı cehalete karşı uyandırmak
amacıyla yazmıştır. O, şiirlerinde sadece Orta Asya’daki değişimleri kaleme almakla
kalmayıp, Uygurların milli kimliğini tanımasının önemli olduğunu ve bunun düşmana karşı
mücadelede önemli olduğunu açık ifade etmiştir. Abduxaliq Uygur’un şiirleri milleti cehalet

Kuomintang, Guomindang diye de yazılır. Çin’de 1911 yılında kurulmuş, 1949’a kadar Çini yöneten
milliyetçi parti ismidir. Şimdi Taiwan’daki hakimiyet partisidir .
9
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uykusundan uyandırmada güçlü etki göstermiştir. Abduxaliq Uygur’un millet kaygısıyla
halka seslenmesi aslında Tatar şairlerinin etkisinden dolay ortaya çıkmıştır diyebiliriz.
Abduxaliq Uygur, Kazan gibi şehirlerde belli bir dönem kaldığında Abldulla Toqay gibi
şairlerin şiirleriyle yakından tanışmış, 1920’lerden sonra şiirlerinde büyük bir değişim
yaşanmıştır. Abdulla Toqay’ın şiirlerindeki milli duygu, milli kimlik düşüncelerinden ilham
aldığı bilinmektedir (Sulayman, 2013:102).
Abduxaliq Uygur yaşadığı dönemlerde şimdiki Çin sınırları içinde yaşayan Uygurlar
kendi Uygur etnik kimliklerini unutmuş, hayatına bilgisizlik, cahillik hüküm etmekteydi.
Diğer taraftan Çin Milliyetçi Partisi yöneticileri halka sayısız meşakkatler ve züllüm
yapıyordu. Bu durum şairi çok üzmüştür. Neticede Abduxaliq Uygur elindeki kaleme
başvurarak Uygurlara seslenmiştir. Abduxaliq Uygur şiirlerinde, halkın kendisini
tanımasının önemli olduğunu söylemiştir. Düşmana karşı güç olabilmek için kesinlikle
kendinin ve düşmanın kim olduğu bilmesi gerektiğini göstermiştir. Uygurların geçmişten bu
yana ilerledikçe yitirmiş olduğu milli kimliğini tekrar bulması gerektiğini ve milli kimlik
altına toplanıp zalime ve züllüme karşı direnmesi gerektiğini vurgulamıştır. Şairin bütün
hayatı boyunca yazmış olduğu eserlerine baktığımızda halkı uyandırma çağrısında
bulunduğunu görürüz.
Abduxaliq Uygur milletin durumunun kötü olduğunu; milletin bu durumu değiştirmek
için tekrar düşünmesinin gerektiğini; milletin kendi kimliği altına toplanıp düşmana karşı
birlikte direnme vaktinin geldiğini; bunların tek kurtuluş yolu olduğunu ifade etmiştir.
Örneğin, “Uyan” adlı şiirinde şair şöyle yazar:
Uyan
Ey fakir Uygur uyan, uykun yeter
Sende mal yok şimdi gitse can gider
Bu ölümden kendini kurtaramazsan
Ah!... senin hâlin beter, hâlin beter
Kalk dedim, başını kaldır, uykunu aç!
Rakibinin başını kes, kanını saç!
Göz açıp etrafa iyice bakmazsan
Ölürsün hasretle bir gün yok ilaç
Hâlâ bir cansıza benziyor vücudun
Bu sebepten mi ölümden gam etmiyorsun?
Çağırsam kımıldamadan yatıyorsun
Uyanmadan öylece ölmek mi istiyorsun
Gözünü dört açıp çevrene bir bak
Kendi istikbalin hakkında düşün uzak
Gitse eğer elinden bu değerli fırsatlar
Gelecekte işin kesat, işin kesat
Acıyorum hâline ey Uygurum
Arkadaşım, kardeşim, tuğkunum
Hâline acıyıp seni uyandırsam
Duymuyorsun, söyle bana ne oldun
Gelecek bir gün pişman olursun
O zaman söylediklerimi anlarsın
“Eyvah” dediğinde ş işten geçer
O zaman Uygurun sözüne gelirsin? (İnayet, 2007)

Kısacası, Abduxaliq Uygur, Uygur etnik kimliğini yaymak için kaleme müracaat
ederek halkı uyandırma çağrısında bulunmuştur. Bu yüzden o hükümranların gözüne batan
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bir şahıs olmuştur. Abduxaliq Uygur’un vatan, millet ve Uygur sevgisi onun milletin kurtuluş
yolunda katledilmesine sebep olmuştur. Dolaysıyla, Abduxaliq Uygur’un Uygur kimliğini
yayma ve bağımsızlığını kazandırma arzusu onu halk kalbide unutulmaz sımalardan biri
yapmıştır
Sonuç
Günümüzdeki Xinjiang (Şincan) Uygur Özerk bölgesinde yaşayan Uygurların etnik
kimlik adı 1934 yılında yapılan kararla resmi bir şekilde hükümet tarafından kabul
görülmüştür. Bu aslında Orta Asya’daki Türk haklarıyla aynı kültürel kaynaklar ve kodları
paylaşan Uygur halkının kendi bağımsızlığını kazanma çabası ve Sovyetlerin etnik ayrışma
politikasının sonucudur. Tarihi kaynaklara baktığımızda, Sovyetlerin 1921 yılından 1924
yılına kadar Orta Asya’daki Türk haklarına Özerk Cumhuriyet adını takarak birkaç etnik
halkı şekillendirdiğini görürüz. Orta Asya’daki yerel halklar kendi etnik kimliğini inşa etme
kaygısıyla uğraşırken, Uygurlar da, etnik kimlik oluşturmanın ve onu siyası gündeme
getirmenin tarihsel boyutlarından yararlanmıştır.
Orta Asya’daki etnik millet kimliklerin oluşumu neticesinde Panislamizm ve
Pantürkizm görüşleri ortadan kaybolmuştur. Çünkü herkes sadece kendini ifade eden etnik
kimliğin oluşumunu amaçlamıştır. Ancak Türkistan gibi bu geniş coğrafi bölgeyi kapsayan
isimlendirme, güncel söylemler Orta Asya’da kendi önemini yetirse de, Tarım ve Cungar
vadesinde yaşayan bazı Uygur seçkinleri Türkçülük algısını unutmamış ve 12 Kasım 1933’te
kurulan geçici hükûmetin adını “Doğu Türkistan Cumhuriyeti” olarak adlandırmış, 1944’te
kurulan hükümete de “İkinci Doğu Türkistan Cumhuriyeti” adını vermişler. Demek ki, 1949
yılına kadar Uygur kimlik algısı halkın değil, aydınların zihniyetinde de bütün anlamıyla
yaygınlaşmamış ve yaşanmamıştır.
Özetleyecek olursak, 20.yüzyılın başlarından ortalarına kadar Uygur etnik millet
kimliğinin yayılmasında Uygur aydınlar büyük rol oynamıştır. Nezerhoca Abdusemetuf,
Abdulla Rozibaqiyuf ve Abduxaliq Uygur gibi aydınlar millet kaygısından perişan olan
Uygurların bir etnik kimlik altında var olmasına büyük emekler sarf etmiştir. Hatta bu yolda
Abduxaliq Uygur gibi seçkinlerin kendi hayatını feda ettiğini görmekteyiz.
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AZƏRBAYCAN-TÜRKİYƏ ƏMƏKDAŞLIĞINDAN BÜTÜN BÖLGƏ VƏ
GENİŞ COĞRAFİYA FAYDALANMAQDADIR
Namiq ƏHMƏDOV
Xülasə:Türkiyə və Azərbaycan arasındakı əlaqələrin dünyada analoqu olmayan müttəfiqlik
səviyyəsinə yüksəlməsi tarixi təmələ söykənir. Azərbaycan ötən əsrin sonlarında dövlət
müstəqilliyini əldə edəndə onu ilk olaraq Türkiyə tanıdı və bütün sahələrdə əlaqələrin
inkişafı üçün geniş siyasi və hüquqi imkanlar yarandı. Strateji müttəfiq olan ölkələrimiz
müxtəlif beynəlxalq təşkilatlarda bir-birinin mövqeyini dəstəkləyir, ortaq maraqlardan çıxış
edirlər. Son vaxtlar Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın və Azərbaycan Prezidenti
İlham Əliyevin rəsmi görüşləri də ümumtürk birliyinə qarşı yönəlmiş təhdidlərə layiqli
cavabdır.
Açar Sözlər: Azərbaycan, Türkiyə, dövlət, müstəqillik, əlaqə
Azerbaijan-Turkey Cooperation in All Geographical Regions and a Wide Range of
Benefits
Abstract: Development of relations between Turkey and Azerbaijan up to the level of partnership, which have no analogues in the world, is based on the historical foundation. At the
end of the last century, when Azerbaijan has gained its independence, Turkey was the first
state to recognize it and extensive political and legal opportunities have emerged for the
development of relations in all fields. Being strategic allies, our countries support each other's positions at various international organizations and advocate common interests at all
levels. Recent official meetings held between the Turkish President Recep Tayyip Erdogan
and Azerbaijani President Ilham Aliyev also can be regarded as an adequate response to
threats against the unity of Turkic world.
Keywords: Azerbaijan, Turkey, state, independence, relations

Türkiyə və Azərbaycan bu gün nəinki regionda, eləcə də bütün dünyada bir-birinə
ən yaxın və qardaş olan ölkələr kimi tanınmaqdadır. 25 il əvvəl Azərbaycanın
müstəqilliyini ilk olaraq Türkiyə Respublikasının tanıması bu iki qardaş ölkə arasında
bütün sahələrdə əməkdaşlığın sürətlə inkişafına və genişləndirilməsinə təkan verdi. (7)
Türkiyə-Azərbaycan münasibətləri həm xalqlar arasında, həm də dövlət rəsmiləri
və siyasətçilər tərəfindən daha çox Ulu öndər Heydər Əliyev tərəfindən həyati bir resept
kimi verilən “Bir millət, İki dövlət” deyimi ilə bariz şəkildə xarakterizə edilir. Digər
tərəfdən bu münasiətlərin təməlində tarixi, mədəni, milli, dini və diğər ictimai-siyasi
faktorların olması münasibətləri daha da dərinləşdirir. Xalqlarımızın müəyyən dövrlərdə
istəmədən bir-birindən ayrı yaşaması qismətimizin tale yazısı olub. Əlaqələrimizin zəif
olmasına baxmayaraq, qəlbimizdə kök salmış məhəbbət, isti duyğular könüldən-könülə
yollar açıb. Dili bir, qanı bir qardaşlarımızın həsrətini uzun illər çəksək də, ümidlər
ölməyib, xalqlarımızın bir-birinə qovuşacağı günü səbirsizliklə gözləmişik. Böyük türk
oğlu, dahi Mustafa Kamal Atatürk hələ o zamanlar "Azərbaycanın sevinci, sevincimiz,
kədəri kədərimizdir. Azərbaycan bizim qardaşımızdır", - deyərək qardaş Azərbaycanın
Türkiyə üçün nə qədər önəmli olduğunu bütün dünyaya bəyan etmişdir.(11) Müasir
beynəlxalq münasibətlər sistemində Türkiyə-Azərbaycan münasibətlərinin “strateji
ortaq” anlamında ortaya qoyulması isə bu münasibətlərin nə qədər hərtərəfli, çoxşaxəli
və qırılmaz olduğunu da təsdiq edir. (Əliyev, 1995: 12).


Azərbaycan Respublikasının Əməkdar Jurnalisti, ”Qızıl Qələm” , ”Araz”, Həsən bəy Zərdabi və
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İndi az zaman içərisində genişlənən və özünü təsdiq edən bu əməkdaşlıq ilbəil
inkişafda, istər iqtisadi, mədəni, siyasi, istərsə də strateji baxımdan daha yeni-yeni
sahələri əhatə etməkdədir. Dünya iqtisadiyyatının hazırkı mərhələsində, ölkələr arasında
qarşılıqlı asılılığın aydın təzahüru də göstərir ki, hər bir ölkənin və regionun uğuru xeyli
dərəcədə xarici ölkələrlə iqtisadi əlaqələrin qurulmasından və tənzimlənməsindən xeyli
dərəcədə asılıdır. (2)
Müstəqillik əldə edildikdən sonra Azərbaycan Respublikası ilə Türkiyə
Cümhuriyyəti arasında əlaqələr həm də yeni dövrün əsasını qoydu. Türkiyənin ilk olaraq
Azərbaycanı suveren dövlət kimi tanıması, ona maddi, mənəvi və siyasi cəhətdən arxa
olması hər iki ölkəni dərin iqtisadi inteqrasiyaya qovuşdurdu. Azərbaycan 1995-ci ilə
qədər ən çox Rusiyadan məhsul idxal etmişdi. XX əsrin son illərində isə ən çox mal idxal
etdiyi ölkə Türkiyə oldu. Qardaş Türkiyə ilə əlaqələrin genişlənməsinə çox böyük
əhəmiyyət verərməsi həm ölkənin, həm də bütün Qafqaz regionunun inkaşafında mühüm
bir mərhələ oldu. (Əliyev, 1995: 122). Xüsusilə də, Ermənistanın Azərbaycana qarşı
davam edən təcavüzü dövründə ölkələrimiz arasında genişlənən əlaqələr həm də tarixi
reallıqların təsdiq etdiyi bir qərar idi. Əbəs yerə deyil ki, hələ 1992-ci ildə NaxçıvandaAzərbaycan-Türkiyə sərhədində salınan həyati bir layihənin reallaşması və rəmzi adının
"Ümid körpüsü" olması da bu reallıqlardan doğurdu. (12) Türk dünyasının coğrafi
bütünlüyünü təmin edən bu körpünün açılışında iştirak edən Türkiyənin o zamankı Baş
naziri Süleyman Dəmirəl demişdir: “Bu körpü, sadəcə, Türkiyə ilə Azərbaycanı deyil,
dünyanı, iki ayrı dünyanı, Avropayla Asiyanı, Avropayla Qafqazları – hamısını bir-birinə
bağlayacaqdır. Məhz onu dəyərli edən də budur”. (5) Naxçıvanla Türkiyə arasında
salınmış Sədərək-Dilucu körpüsünün istifadəyə verilməsi ilə blokadanın ağır fəsadlarının
tədricən aradan qaldırılmasına, əhalinin maddi rifah halının yaxşılaşdırılmasına, muxtar
respublikanın dünyaya tanıdılmasına, Qərbə inteqrasiyasına başlanmışdır. Eyni zamanda
bu, Türkiyənin şərq vilayətlərinin inkişafına təkan vermiş, nəqliyyat əlaqələrinin inkişafı
və beynəlxalq daşımalar üçün yeni istiqamət müəyyənləşdirmişdir. Ulu öndərimiz Heydər
Əliyev körpünün açılışı zərurətini belə xarakterizə etmişdir: “Belə bir körpü tikmək bizim
bir azərbaycanlı kimi, şəxsən mənim on illərlə qəlbimdə olan arzu idi, – bizi Türkiyədən
ayırdılar, Türkiyə ilə bizim cəmisi 11 kilometr, o da Naxçıvanda, sərhədimiz var, bu
sərhəddən Araz çayı keçir, heç bir şey mümkün deyildir, – bu fikir mənim qəlbimdə on
illərlə yaşayırdı. Mən özümü xoşbəxt hesab edirəm ki, gördüyüm bütün başqa işlərlə
bərabər, o ümid, həsrət körpüsünün qısa müddətdə tikilməsinin, yaranmasının
təşəbbüskarı oldum. Naxçıvan Türkiyəyə açıldı”.(5)
Bu gün də Türkiyə bütün sahələrdə Azərbaycanın ən yaxın strateji müttəfiqi kimi
qalmaqdadır. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev ölkələrimiz arasında bütün sahələrdə
mövcud olan əlaqələri yüksək dəyərləndirib: “Bizim aramızdakı əlaqələr, demək olar ki,
bütün sahələri əhatə edir. Bir daha qeyd etmək istəyirəm, - mən hesab edirəm və əminəm
ki, həm Türkiyədə, həm Azərbaycanda bu fikirlə hər kəs razı olar, - bu gün dünya çapında
Türkiyə və Azərbaycan qədər bir-birinə bağlı olan ölkələr yoxdur. Bu birlik bizim milli
sərvətimizdir”. (3)
İkitərəfli əlaqələr az qala bütün dünyanın qibtə etdiyi və nümunə götürdüyü
səviyyədə davam edir. 2016-cı il martın 15-də Azərbaycan-Türkiyə Yüksək Səviyyəli
Strateji Əməkdaşlıq Şurasının Ankarada keçirilən beşinci iclası da bunu bir daha
təsdiqləməklə yanaşı, həm də əməkdaşlığın yeni hədəflərini də müəyyənləşdirdi. Türkiyə
Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoganın iclasda söylədikləri bunun bariz nümunəsi hesab
edilə bilər. “Bu ilki iclasımızın Azərbaycanın müstəqilliyinin bərpasının 25-ci ilində
keçirilməsi xüsusi bir məna daşıyır. Azərbaycanın müstəqilliyini tanıyan ilk ölkə olaraq,
ötən 25 ildə keçdiyiniz inkişaf yolu və əldə etdiyiniz müvəffəqiyyətlərlə bağlı biz də ən
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azı sizin qədər qurur duyuruq. Yüksək Səviyyəli Strateji Əməkdaşlıq Şurasının beşinci
iclasına dəyərli qardaşım, hörmətli Əliyev ilə birlikdə sədrlik etməkdən böyük
məmnuniyyət duyuram. Bu gün apardığımız və aparacağımız müzakirələrin ölkələrimiz
üçün xeyirli olmasını arzu edirəm.“ (4) Azərbaycan-Türkiyə Yüksək Səviyyəli Strateji
Əməkdaşlıq Şurasının Ankarada keçirilən beşinci iclası, həm də əməkdaşlığın yeni
hədəflərini də müəyyənləşdirdi. “Azərbaycan və Türkiyə bölgədə və dünyada
mədəniyyətlərarası dialoqun, dinlər və məzhəblərarası sülhün dərinləşməsinə birgə
töhfələr verir, islamafobiyaya qarşı birgə mübarizə aparırlar. Türkiyə dövlətinin və
xalqının çətin bir vaxtında bu səfər Azərbaycanın dost və qardaş ölkəyə birmənalı
dəstəyinin nümayişi idi.”(6)
Dünyada qlobal iqtisadi böhranın hökm sürməsi və son vaxtlar neftin qiymətinin
4 dəfə aşağı düşməsi, bütün ölkələrdə olduğu kimi, Azərbaycanda da mənfi təzahürlərini
göstərdi. Böhranın fasadlarına və diğər problemlərin gündəmə gətirdiyi amillərin təsirinə
baxmayaraq, Azərbaycan və Türkiyə arasında ticarət dövriyyəsinin daha yüksək
səviyyəyə çatdırılması nəzərdə tutan və reallıqlara söykənən qərarlar qəbul edildi.
Azərbaycan-Türkiyə Yüksək Səviyyəli Strateji Əməkdaşlıq Şurasının Ankarada keçirilən
beşinci iclasında da bildirildi ki, “2023-cü il üçün 15 milyard dollarlıq hədəfimizi
qüvvədə saxlayırıq və bunu həyata keçirmək üçün lazım olan tədbirlər görüləcəkdir.” (3)
Aydındır ki, Azərbaycanın böhrandan çıxması üşün kifayət qədər potensialı var.
Şərq-Qərb nəqliyyat dəhlizi vasitəsilə ilk konteynerlər artıq son məntəqəyə çatdırılıb. Hər
iki nəqliyyat dəhlizinin mərkəzində yerləşməsi Azərbaycanın strateji mövqeyini təsdiq
etdiyi kimi, həm də əlavə valyuta qazanmaq imkanlarını da genişləndirir. Bundan başqa,
Türkiyədə Azərbaycan kapitallı “Petkim” şirkətinin fəaliyyət dairəsi genişlənir, enerji,
kimya sənayesi və s. sahələrə aid əlverişli müqavilələr realıqlara çevrilir.
Azərbaycan və Türkiyə arasında ticarət dövriyyəsinin ildən-ilə inkişafı da dinamik
baxımdan maraq doğurur. Türkiyədən Azərbaycana idxalda ərzaq və kənd təsərrüfatı,
elektrik cihazları və neft-kimya məhsulları, müxtəlif maşınlar və tibbi avadanlıq, inşaattikinti materialları, təbii ipək, ipək, tekstil və trikotaj malları, müxtəlif avtomobil hissələri,
məişət avadanlıqları, metallurgiya məmulatları və mebel üstünlük təşkil edir.
Azərbaycandan Türkiyəyə ixracda isə neft və neft məhsulları əsas yeri tutur. Kiçik
həcmdə pambıq mahlıcı, polietilen, şəkər çuğunduru da ixrac olunur. Azərbaycanın
hazırda dünyanın 150-dən çox ölkəsi ilə ticarət əlaqələri vardır və Türkiyə Azərbaycanın
əsas ticarət tərəfdaşlarından biridir. (9)
İki ölkə qarşılıqlı sərmayə qoyuluşunun inkişafı üçün də yüksək hədəfləri ilə
diqqət mərkəzindədir. Azərbaycanda təxminən 2 min 700 Türkiyə şirkəti fəaliyyət
göstərməkdədir. Azərbaycandakı türk şirkətlərinin sərmayələri əsasən enerji,
telekommunikasiya, bank, sığorta, nəqliyyat, qida ticarəti, toxuculuq, təhsil, mebel və
tikinti materialları sektorlarında cəmlənib. Türk firmalarının Azərbaycandakı sərmayələri
9 milyard dollara çatmışdır ki, bunun da 6 milyard dolları enerji sektorunun payına düşür.
Azərbaycanda investisiya yatıran türk iş adamlarınin sayında da artım nəzərəçarpacaq
həddədir: son statistika göstərir ki, ölkəmizdə 25 min nəfər türk vətandaşı çalışmaqdadır.
(9)
Azərbaycanın Türkiyədəki investisiyaları da həm əhatə dairəsinə görə, həm də
sanbalına görə diqqətçəkəndir. Bu investisiyalar ötən illərin statistikasında ən müxtəlif
rəqəmlərlə xarakterizə olunur və hər il üçün ayrı-ayrılıqda neçə yüz milyon dollar olduğu
görünür. SOCAR-ın investisiyalarının dəyəri isə milyardlarla ölçülür. Xatırlatmaq yerinə
düşər ki, 2013-2020-ci illərdə Türkiyəyə yönəldilən bu investisiyaların həcmi 17-20
milyard dollara çatacaqdır. (10)
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Hazırda uğurla gercəkləşən enerji layihələrinin icrası daha qlobal mövzudur. BakıTbilisi-Ceyhan əsas ixrac neft kəməri, daha sonra “Şahdəniz” qazını Türkiyəyə çatdıran
Bakı-Tbilisi-Ərzurum xətti bu iki ölkəni bir-birinə daha da yaxınlaşdırdı. Bu gün də
nəhəng layihələrin həyata keçirilməsi uğurla davam etdirilməkdədir. Bakı-Tbilisi-Qars
dəmir yolu istifadəyə verilməkdədir. “Cənub qaz dəhlizi”nin Avropaya yolu da
Türkiyədən keçəcək. Bu ölkənin ərazisi ilə 1850 kilometr məsafə boyu uzanan TANAP
(Transanadolu Qaz Boru Kəməri) nəinki iki qardaş ölkənin iqtisadi həyatında, eləcə də
bütün Avropanın social və iqtisadi durumunda mühüm hadisə kimi
dəyərləndirilməkdədir. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin dediyi kimi “Türkiyə bu
gün dünya miqyasında güclü ölkələr sırasındadır. Türkiyənin bütün dostları buna
sevinirlər, ilk növbədə Azərbaycan xalqı buna sevinir.” (4)
Son dövrlərdə neftin qiymətinin aşağı düşməsi Azərbaycanda qeyri-neft
sektorunun inkişafı prioritet vəzifə kimi ortaya qoydu. Bu sahədə iri sərmayə qoyuluşları
müsbət nəticələrini göstərir və Türkiyənin uzun illər boyu qazandığı təcrübə və
imkanlardan bəhrələnməyi bariz nümunə kimi təsdiq edir. Xüsusilə kənd təsərrüfatı,
ərzaq məhsulları istehsalı, tikinti, kimya sənayesi, toxuculuq, turizm kimi sahələrində
əməkdaşlığın genişləndirilməsi, təcürbə mübadilələrinin aparılması, həm də birgə
səylərin artırılmasını reallaşdırır. Bu sahələrdə çalışan iş adamlarının daha yaxın
əməkdaşlığı daha böyük qazanc gətirməklə, iqtisadi əlaqələrin daha da gücləndirilməsi
üçün geniş imkanlar, perspektivlər açır. Bu baxımdan Azərbaycan-Türkiyə Yüksək
Səviyyəli Strateji Əməkdaşlıq Şurasının iclasında Naxçıvanın ixracat potensialının
yüksək dəyərləndiriləməsi də təqdirəlayiq bir hadısə oldu. Bu barədə Türkiyə Prezidenti
Rəcəb Tayyib Ərdoğan belə deyib: “İstər Naxçıvanın məhsullarını ölkəmizdə görmək,
istərsə də onun turizm imkanlarından yararlanmaq mühüm istiqamətdir. Bilirsiniz ki,
Naxçıvanda turizm baxımından çox önəmli məkanlar var. Vətəndaşlarımıza Naxçıvanı
bu baxımdan öz səfər proqramlarına daxil edərək gəzmələrini, xüsusilə duz
mağaralarında müalicə olunmaları ilə bağlı təklifimi də burada xüsusi xatırladıram”. (3)
Türkiyə ilə Azərbaycan arasında qarşılıqlı sərmayə qoyuluşunun hazırda 13
milyard dollar səviyyəsində olduğu və bunun 5 ildə 20 milyard dollar səviyyəsinə
çatdırılacağının planlaşdırıldırılması da gələcək perespektivlərin təkcə hədəfini
müəyyənləşdirən fakt yox, həm də ölkələrimizin və regionun son illərdəki inkişaf
tendensiyasının uğurlarından xəbər verir. Azərbaycan–Türkiyə iqtisadi münasibətləri
həm ümumi həcmi, həm də əməkdaşlıq sahələri üzrə inkişaf edir və genişlənir. Bu gün
iki qardaş ölkənin strateji tərəfdaşlığı bütövlükdə Cənubi Qafqaz regionunda sülh və
sabitlik, habelə iqtisadi tərəqqi üçün əsaslı zəmin rolunu oynayır. (12) Türkiyənin
Azərbaycandakı keçmiş səfiri İsmayıl Alper Coşkunun vaxtı ilə mətbuata verdiyi olduqca
inamlı açıqlama da bunu bir daha təsdiq edir: “Hazırda Bakı-Tiflis-Qars dəmir yolu
layihəsi planlaşdırıldığı şəkildə davam etdirlir və bu ilin sonunda istifadəyə veriləcək. Bu
layihə sayəsində həm ticari, həm də logistika baxımından əlaqələr daha da canlanacaq.
TANAP layihəsi üzrə də işlər planlaşdırıldığından sürətlə aparılır. Birgə layihələrin
icrasından yalnız Türkiyə və Azərbaycan deyil, hər iki tərəfin önəm verdiyi daha geniş
coğrafiya faydalanacaq”.(8)
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AZERBAYCAN HUKUK SİSTEMİNDE TURIZIM HUKUKUNUN GELİŞİMİ
Öğr. Gör. Neriman HANAHMEDOV
Özet: Çalışmanın amacı, Azerbaycan Turizm Stratejisini, kamu ve özel sektörün yönetişim
ilkesi çerçevesinde işbirliğini gündeme taşıyan, stratejik planlama çalışmalarının yönetim
ve uygulamasına yönelik açılımlar sağlamasını hedefleyen bir çalışma gerçekleştirmektir.
Katılımcı planlama anlayışı ile hazırlanan Azerbaycan Turizm Stratejisi ve Eylem Planı ile
üretim, yönetim ve uygulama süreçlerinde sektörün önüne bir yol haritası çizilecektir. Uluslararası Turizm yönlendirilmesi temel amaç olarak kabul edilecektir. Ayrıca, Azerbaycan
Turizm kanunu diğer ülkelerle kıyaslanacaktır. Azerbaycan Turizm Stratejisi - 2020 çalışmasının temelinde yer alan bu yaklaşım, çalışmanın noktasal değil bölgesel, emredici değil
yönlendirici, statik değil dinamik bir çerçevede geliştirilmesini olanaklı kılınacaktır.
Anahtar Kelimeler: Azerbaycan, Azerbaycan’da Turizm, turizm hukuku, turizm.
Development of the Tourism Law in Azerbaijan
Abstract: The aim of the study is carrying out a study which aims to provide expansion
for the management and implementation of strategic planning efforts, that carrying the public and the private sector cooperation, Azerbaijan tourism strategy to the agenda. A road
map will be drawn with Action Plan and with Azerbaijan Tourism Strategy, that prepared
with a participatory planning approach on the sector in the production, management and
implementation processes. Routing International Tourism will be considered as the main
objective. Furthermore, Azerbaijan Tourism Law will be compared with other countries.
Approach, that based on the Azerbaijan Tourism Strategy - 2020 would allow to improve
the work in a regional, router and in a dynamic framework.
Keywords: Azerbaijan Tourism in Azerbaijan, tourism law, tourism.

Giriş
Turizm sektörünü oluşturan kuruluşların diğer ekonomik sektörlerde olduğu gibi,
ticari işletme statüsünde bulunmaları dikkate alınmaktadır.
Azerbaycan Cumhuriyeti'nde turizm piyasasının hukuki esaslarının kurulmasını
amaçlayan devlet politikasının ilkelerini, turizm faaliyetlerinin esaslarını belirler ve turizm alanında ortaya çıkan ilişkileri düzenler, sosyo-ekonomik gelişmeyi sağlayan araçlardan biri olarak turizm kaynaklarının verimli kullanılması kuralını belirler.
Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütünün öncülüğünde bütün ülkeler, sektörün ana faaliyetleri için ortak tanımlar, kavramlar ve sistemleri benimsemeye ve ortak
hukuk kurallarının uygulanmasına daha çok yer vermeye başlamışlardır. Örneğin turist,
günübirlikçi, giren-çıkan (Inbound-Outbound) ziyaretçi, iç turizm (domestic traveler) gibi
kavramların ortak tanımları sektörde yerleştirilmiş ve sektörün ekonomik değerinin doğru
tespit edilmesi için geliştirilen “Uydu Muhasebe Sistemi – Tourism Satellite Account)”
BMDTÖ üyelerince benimsenmeye başlanmıştır. Ayni şekilde, seyahat ticareti mensuplarının iş ve işlemlerinde ortak hukuk kurallarına tabi olmaları için çalışmalar devam etmekte, paket tur organizasyonu, turist sigortası, tur operatörü ve seyahat acentelerinin ve
konaklama sektörünün sorumluluk ve yükümlülükleri alanında uluslar arası kurallar geliştirilmiştir.
Azerbaycan’da Sovyetler Birliğinde her ne kader Turizm mevcutsu da bu sadece
dahili Turizm olarak anılmaktaydı. Bu bağlamda 1991 senesinden yani bağımsızlıktan
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sonra Turizmin gelişmesi daha geniş yer almakla beraber bir Turizm Bakanlığı kuruldu
ve ardından, 1999 yılında Turizm Kanunu Kabul edildi.
1.
Azerbaycan’da Turizm
Azerbaycan’da Turizm sektörünün kalkındırılmasına yönelik Azerbaycan Devleti
tarafından “2002-2005 Yıllarını kapsayan Devlet Programı” hazırlanmıştır. Söz konusu
Devlet Programda ülkeye çekiciliğini arttırmak yani yabancı turistleri çekmeye yönelik
çalışmalarının başında modern yeni turistik tesislerin inşa edilmesi ve yeniden yapılandırılması öngörülmüştür. 2002 yılından itibaren bu program doğrultusunda yapılan çalışmalar sonucuna Azerbaycan’da yeni ve modern tesisler açısından ilerlemeler kaydedilmiş
olup, ülkenin sahip olduğu turistik bölgelerinde uluslararası standartlara uygun turistik
tesisler inşa edilmeye gayret edilmiştir. Azerbaycan’ın daha da iyi gelişmesi için özellikle
turizm sektöründe Haydar Aliyev’in ”Azerbaycan Cumhuriyeti 2002-2005 yıllarında Turizmin gelişimine dair” 27 Ağustos 2002 yılındaki kararı ile, devlet programının yürürlüğe girmesi, turizmin gelişiminde yatırımların önemli yerlere harcanması, yolların ve alt
yapının iyileştirilmesi gibi uygulamalarla turizm sektöründe belirli ölçülerde ilerleme
kaydedilmiştir (Növresli, 2010: 199).
Azerbaycan'ın Turizm Potansiyeli
Azerbaycan’ın turizm potansiyeli, doğal güzel manzaraları, tarihsel abide ve eserleri, eşsiz sanat eserleri ile turizm sektörünün gelişmesine birçok ülkeye nazaran daha çok
imkanlara sahiptir. Bakü ve ümumen Abşeron kıyılarında yaz günleri daha uzun ve güneşli geçmektedir, yıllık güneşlenme süresinin ortalaması başka ülkelerin ortalamasının
üzerindedir. Ayrıca deniz suyunun sıcaklığı yaklaşık 5-6 ay süreyle 20 derecenin üzerinde
olmaktadır. Bu deniz kıyıları, özellikle Avrupa bölgesindeki soğuk, sisli ve yağmurlu bölgelerinde yaşayanlar için ideal bir tatil yeri olmarak, adeta bir cennettir. Nabran, Yalama,
Xaçmaz bölgesinde eşsiz temiz ve ince kumlu plajları, yer altı su kaynaklarıyla zengin
ormanları turistlerin ilgisini çekecektir. Kafkas Dağları, Kura-Aras nehirleri, Göy Göl,
yaylalar, ormanlar; volkanik dağlar, püsküren çamur volkanlar, Azerbaycan’ın turizm potansiyelini arttırmaktadır (Növresli, 2010: 208).
2.
Azerbaycan’da Turizm Faaliyetleri
Azerbaycan’ın turizm faaliyetlerinin tarihsel süreci incelendiğinde bir çok değişimin olduğu görülmektedir. Özellikle Ermenistan’ın Karabağ işgali ve ülke bağımsızlığının ilk yıllarında ekonomik dar boğazlıklar ve yaşanan sosyo-ekonomik sorunlar nedeniyle turizm etkinliklerinde ve gelen turist sayılarında bir takım olumsuz yönde dalgalanmalar yaşanmıştır. Bu olumsuz durumlara daha çok ülkendeki savaş vaziyeti büyük rol
oynamış olduğu tartışılmazdır. Böylelikle, ülkeye söz konusu dönemlerde gelen yabancı
turist sayılarındaki değişim, turizm sektörünü önemli ölçüde etkilemiştir. Azerbaycan’da
Turizm sektörünün kalkındırılmasına yönelik Azerbaycan Devleti tarafından “2002-2005
Yıllarını kapsayan Devlet Programı” hazırlanmıştır. Söz konusu Devlet Programda ülkeye çekiciliğini arttırmak yani yabancı turistleri çekmeye yönelik çalışmalarının başında
modern yeni turistik tesislerin inşa edilmesi ve yeniden yapılandırılması öngörülmüştür.
2002 yılından itibaren bu program doğrultusunda yapılan çalışmalar sonucuna Azerbaycan’da yeni ve modern tesisler açısından ilerlemeler kaydedilmiş olup, ülkenin sahip olduğu turistik bölgelerinde uluslararası standartlara uygun turistik tesisler inşa edilmeye
gayret edilmiştir. Azerbaycan’ın daha da iyi gelişmesi için özellikle turizm sektöründe
Haydar Aliyev’in ”Azerbaycan Cumhuriyeti 2002-2005 yıllarında Turizmin gelişimine
dair” 27 Ağustos 2002 yılındaki kararı ile, devlet programının yürürlüğe girmesi, turizmin
gelişiminde yatırımların önemli yerlere harcanması, yolların ve alt yapının iyileştirilmesi
gibi uygulamalarla turizm sektöründe belirli ölçülerde ilerleme kaydedilmiştir (Növresli,
2010: 199).
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Ülkede tesis edilmeye başlayan ve tamamlanmış olan turistik tesisler uluslararası
standartlara uygundur. Bunun sonucunda ülkeye gelen turistlerin sayısı 1996’da 200 bin
civarında iken, 1998’de 500 bine, 2003’ten itibaren ülkeyi ziyaret eden turist sayısı bir
milyonu kişiyi aşmış, 2011’den itibaren de 2 milyon kişi aşmış bulunmaktadır (Tablo 1).
Azerbaycan’a gelen yabancı turist sayısı ve ülke dışına çıkan vatandaşların sayısı Tablo
1’de verilmiştir. Tablodaki verilere bakıldığında ülkeye tedavi maçlı gelen yabancı turist
sayısı oldukça azdır. Ancak tedavi amaçlı yurt dışına çıkan Azerbaycan vatandaşlarının
sayısı yabancı turistlere nazaran daha yüksektir.
Turizm sektörünün ülke ekonomisine sağladığı katkı ülkeye gelen yabancı turistlerin ülkede yaptıkları harcamalar (konaklama, yeme ve içme, hediyelerin alınması vb.),
sektörde yer alan turizm kollarının ücretleri ve diğer ekonomik sektörlerin gelirleri oluşturmaktadır. Turizm sektörü, 54’e yakın kollarıyla doğrudan ilişkili olması sebebiyle, turizm gelirleri diğer birçok mal ve hizmetin ihracatından daha verimli sonuçlar oluşturmaktadır.
Azerbaycan’da turizm sektörü alanında son yılları saymazsak belli bir turizm politikası ortaya konmamıştır. Son yıllarda ise bu planlı ve amaçla kurulan Gençler ve Turizm Bakanlığı, Azerbaycan Seyahat Acenteleri, Otelciler Birliği, Turizm Geliştirme Vakıfları, Tanıtım Vakıfları, gibi kuruluşlar önemli görevler üstlenmişlerdir (Növresli, 2010: 199-208).
3.
Azerbaycan Turizm Göstergeleri
Naftalan tedavi petrolü, Strabon’dan alınan bilgilere göre çok eski dönemlerde bile
yara tedavisinde kullanılıyordu. Bu nedenle bahsedilen dönemlerde Anadolu’dan, Kafkasya Bölgesi’nden, İran’dan ve Hindistan’dan tedavi için gelen pek çok kişi dönüşlerinde bu petrolü çamur halinde yanlarında götürüyorlardı. 19’cu yüzyılın ikinci yarısında
Naftalan batı ülkelerinin dikkatini çekti ve 1887 yılında bir Alman mühendisin petrol
sondaj kuyusundan aldığı numuneden Almanya’da merhem üretilmişti. Bugün çeşitli hastalıkların (bel, omirilik, eklem, kas, sinir sistemi, damar, karaciğer ve jinekolojik hastalıklar) doktor kontrolünde tedavisi için Naftalan’daki tesislere binlerce Azeri ve diğer ülkelerden çok sayıda turist gelmektedir. Azerbaycan’da bu tür tesislerin günlük konuk
etme kapasitesinin 30.000 kişi olduğu belirtilmekte ve buralarda 120.000 kişiye istihdam
sağlandığı açıklanmaktadır (Növresli, 2010: 208).
Ülkedeki yabancı turist sayısındaki beklenen artışlara paralel olarak turizm gelirlerinde de artışlar olduğu görülmektedir. Şöyle ki, 1995 yılında 87 milyon dolar olan turizm geliri, 1997’de 176 milyona, 2006’da 201 milyona, 2009’da 545 milyona, 2012’de
ise 2 milyar 300 dolara yükselmiştir. Ancak, söz konusu turizm gelirlerin önemli bir kısmının ülkeye turistik amaç dışında, iş gezisi ile gelen ve bıraktığı dövizler teşkil etmektedir.
4.
Turizm Hukukunun Oluşumu
Dünyamızda seyahat ve turizm faaliyetlerinin geçmişi insanlık tarihi kadar eski
olmakla birlikte, modern anlamda ve ekonomik bir faaliyet olarak turizm II. Dünya Savaşından sonra başta Avrupa Kıtası olmak üzere çeşitli bölgelerde hızla gelişmeye başlamıştır. Ekonomik, sosyal ve kültürel bir çevre içinde cereyan eden turizm hareketleri,
yukarıda da belirtildiği üzere, gerek kamu gerekse özel hukuk alanında bir çok hukuk
kuralını ilgilendirmektedir. Günümüzde Turizm Hukukunun özgün bir hukuk dalı olması
gerektiğini savunanlar kadar bu alanın özel ve kamu hukuku kuralları içerisinde yürütülmesi gerektiğini savunanlar da bulunmaktadır.
Türk turizm sektöründe gerçek anlamda gelişme 1980’li yıllardan itibaren başlamış olmakla birlikte, 19. yüzyıldan itibaren ülkemizde turizm olgusunun tartışılmaya baş-

684
IV. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu 26-28 Nisan 2017/NİĞDE

landığı, ünlü Şark Ekspresi’nin 1883 yılındaki ilk İstanbul seferinin Türkiye’nin Batı dünyası ile kurulan ilk turizm ilişkisini sembolize ettiği bilinmektedir. Cumhuriyetin kuruluşundan 1950’li yıllara kadar sektörde herhangi bir kurumsal örgütlenmeye gidilmeden
kısmi gelişmelerin yaşandığı, bu alanda dünyadaki gelişmelerin izlendiği ve gelişmelerin
dışında kalmamak için bazı önlemlerin alındığı görülmektedir. 1953 yılında çıkarılan
6086 Sayılı Turizm Endüstrisini Teşvik Kanunu ile 1955 yılında kurulan Turizm Bankası
bu çabalara örnek teşkil etmektedir.
Buna rağmen, Batı dünyasında 1950’li yıllardan itibaren hız kazanan turizm hareketi, iki büyük savaşın etkileriyle ekonomik çöküntüler yaşamış olan Türkiye’de 1960’lı
yıllara gelinceye kadar fazla bir ilgi görmemiş, turizm olgusu çeşitli kamu kurumları bünyesinde bir daire, müdürlük, genel müdürlük yapısında ve sınırlı bir etkinliğe sahip bir
alan olarak değerlendirilmiştir.
Türkiye’de 1963 yılında Turizm ve Tanıtma Bakanlığı’nın 265 Sayılı Yasayla kurulması ile yasal bir yapı ve kurumsal bir çerçeveye kavuşan turizm sektörünün günümüze
uzanan gelişimini dört evrede değerlendirmek mümkündür.
Türkiye’de Turizm ve Tanıtma Bakanlığı’nın kuruluşundan başlayarak 1970’li
yılların sonuna kadar devam eden dönem, ilk kuruluş yılları ile birlikte turizm amaçlı
fiziksel planlama çalışmalarının yapıldığı evreyi kapsamaktadır. Bu dönemi aynı zamanda sektöre devletin doğrudan yatırım yaptığı, öncü-örnek tesislerde kapasite oluşturmaya çalıştığı ve Turizm Bankası aracılığı ile özel girişim yatırımlarına destek sağladığı
bir dönem olarak da tanımlamak mümkündür.
1963 yılından itibaren başlatılan “5 Yıllık Kalkınma Planları” kapsamında turizm,
devletin gündeminde daha fazla yer almaya başlamış, özellikle bu sektörün istihdam ve
ödemeler dengesine katkıları düşünülerek teşvik araçlarının geliştirilmesi yönünde yoğun
çabalar sarf edilmiştir. Turizm ve Tanıtma Bakanlığı’nın yanı sıra, 1955 yılında kurulmuş
olan Turizm Bankası’na da sektörün mümkün olan tüm araçlarla desteklenmesi konusunda görev ve sorumluluklar yüklenmiştir.
4.1.
Turizm Mevzuatı
Turizm hakkında mevzuat Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasasına göre ve bu Kanundan, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin diğer normatif hukuki düzenlemelerinden ve taraf
olduğu uluslararası sözleşmelerden oluşmaktadır. (Azerbaycan Turizm Kanunu Madde2)
Türkiye’de Turizm endüstrisini doğrudan ilgilendiren hukuki düzenlemelerin ilki
1953 yılında çıkarılan 6086 Sayılı Turizm Endüstrisini Teşvik Kanunudur. 1963 yılında
Turizm ve Tanıtma Bakanlığının kuruluşunu sağlayan 265 Sayılı Kanun, 1972 yılında
çıkarılan 1618 Sayılı Seyahat Acenteleri ve Seyahat Acenteleri Birliği Kanunu ve 1982
yılında çıkarılan ve 6086 Sayılı Kanunu yürürlükten kaldıran 2634 sayılı Turizmi Teşvik
Kanunu Turizm Mevzuatının temelini oluşturmuştur. Türkiye’nin resmi turizm örgütü
statüsündeki Turizm ve Tanıtma Bakanlığının zaman içerisinde Kültür ve Turizm, Turizm ve son olarak 2003 yılında ikinci kez Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak örgütlenmesi ise 4848 Sayılı Kanunla olmuştur. Bu Kanunla 355 Sayılı Turizm Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki KHK yürürlükten kaldırılmıştır.
1965 yılında çıkarılan “Turizm Tesisleri Nitelikleri Yönetmeliği” ile ortaya konmuş, öncelikli turizm bölgeleri uygulaması ile turizm yatırımlarının kredilendirilmesi olanağı getirilmiş, ev pansiyonculuğunun geliştirilmesi ve tanıtıcı yayın basımı için gerekli
malzemelerin ithali konularında kolaylık sağlayan yasal düzenlemeler yapılmıştır. (Vizyon 2023, Ulaştırma ve Turizm Paneli Raporu, Temmuz 2003, Ankara).
Turizm faaliyetlerinin devletin düzenlemesi 1. Devlet turizm alanında: 1.1. Turizm faaliyetine yardımcı olur ve onun gelişimi için uygun ortam oluşturur; 1.2. turizm
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faaliyetlerinin üstün yönlerini belirler ve uygulanmasına yardımcı olur; 1.3. Azerbaycan
Cumhuriyeti hakkında turizm için önemli bir ülke olarak tasavvur şekillendirir. 2. Turizm
faaliyetlerinin yönetimi temel amaçları şunlardır: 2.1. turistlerin seyahatleri sırasında dinlenmek, deplasman özgürlüğü ve diğer haklarını sağlamak; 2.2. çevre (doğa) korumak;
2.3. turistlerin seyahatleri sırasında onların ihtiyaçlarını sağlayan turizmin altyapısını geliştirmek, yeni işler yaratmak, devletin ve onun vatandaşlarının gelirlerini artırmak; 2.4.
uluslararası ilişkileri geliştirmek, turizm bakış tesislerini korumak, doğal, tarihi ve kültürel uyrukluk etkili biçimde kullanın. 3. Turizm faaliyetlerinin devlet yönetimi yöntemleri
şunlardır: 3.1. turizm altyapısı alanında ilişkilerin gelişmesine yönelik normatif hukuki
düzenlemelerin kabul edilmesi; 3.2. iç ve dünya turizm pazarlarında turizm ürününün harekete geçirilmesine yardımcı olmak; 3.3. turistlerin hak ve çıkarlarını savunmak, onların
güvenliğinin sağlanması; 3.4. turizm altyapısı alanında özel anlaşmanın verilmesi, standardizasyon ve turizm ürününün sertifikalaştırılması; 3.5. turizmin geliştirilmesi üzere
amaçlı devlet programlarının geliştirilmesi; 3.6. turizm altyapısına yatırım da dahil olmak
üzere yabancı yatırımcıların katılımı için uygun koşullar yaratılması; 3.7. turizm faaliyetleri alanının kare teminatına yardım edilmesi; 3.8. turizm altyapısı alanında bilimsel araştırmaların geliştirilmesi; 3.9. Azerbaycan turistlerinin, tur rehberleri, tur acentelerinin ve
onların birliklerinin uluslararası turizm programında yaşama katılımına imkan; 3.10.
Azerbaycan Cumhuriyeti'nin kanunu ile belirlenmiş diğer yöntemler. (Az.T.K. Madde 4.)
4.2.
Turistin Görevleri
Kanunun 7. Maddeye göre şu şekilde sıralanmaktadır. 1. Azerbaycan Cumhuriyeti'nden yabancı ülkeye giden turistin transit dahil, seyahat süresi aşağıdaki görevleri vardır: 1.1. gittiği ülkenin (yerin) kanunlarına riayet etmek, onun sosyal yapısına, adetlerine,
geleneklerine, dini inançlarına saygı duymak; 1.2. geçici olduğu ülkede (yerde) çevre koruma kurallarına uymak, doğa, tarih ve kültürel mekanlara özenle yaklaşmak; 1.3. geçici
gittiği ülkede (yerde) ve yol boyu geçtiği ülkelerde gelme, gitme kurallarına riayet etmek;
1.4. seyahat sırasında özel güvenlik kurallarına uymak. 2. Azerbaycan Cumhuriyeti'ne
gelmiş turist yukarıdaki hükümlere amel etmekle beraber Azerbaycan Cumhuriyeti'nin
kanunu ile belirlenmiş ülkeye (geçici olduğu yere) gelme ve ülkeden (geçici olduğu yerden) yürüme gibi orada kalma kurallarına riayet etmelidir.
Turizm ürününün oluşturulması ve harekete getirilmesi Turizm ürünü turizm piyasasının durumu ile ilgili olarak veyahut da turistin somut siparişi üzere şekillendirilir.
Tur rehberleri ayrı ayrı hizmetler veren ya da tura dahil olan tüm hizmet türlerini sağlayan
turist ayarı Tur rehberleri sözleşmeler bazında tura dahil olan hizmetler üzerinde haklara
sahip olur. Tur operatör turizm ürününü şekillendirir, gönderir ve satışını direkt veya tur
acente aracılığıyla kullanır. Turizm ürünü hakkında yazılı bilgilerin anlaşmanın Azerbaycan Cumhuriyeti Mülkü Mecellesinde, ayrıca bu Kanunda öngörülen tüm önemli şartları
varsa ve tur rehberlerin veya Acentelerin teklifte belirtilen şartlarla anlaşma yapmak iradesi ifade edilirse, bu teklif sözleşme teklifi kabul edilir. (Az.T.K. Madde 8.)
Kanunun 9. Maddesine göre, Turizm ürünü satışının düzenlenmesi kuralları, 1.
Turizm ürününün satışı anlaşma uyarınca gerçekleştirilir. Sözleşme yazılı olarak bağlanır
ve o, Azerbaycan Cumhuriyeti mevzuatına, özellikle tüketicilerin haklarının korunması
alanında mevzuata uygun olmalıdır. 2. Anlaşmanın önemli koşulları şunlardır: 2.1. turizm faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için verilmiş lisans hakkında bilgiler gösterilmekle
turlar hakkında bilgi, yasal adres ve banka detayları; 2.2. turist (alıcı) hakkında turizm
ürününün satışı için gerekli olan miktarda veri; 2.3. turizm faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için verilmiş özel düzenlemeler hakkında bilgiler gösterilmekle acente (satıcı) hakkında bilgi, yasal adres ve banka detayları; 2.4. seyahatin programı ve rota hakkında bilgi
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gösteren turizm ürününün tüketim özellikleri, turistlerin güvenlik şartları, turizm ürününün sertifikalaştırılmasının sonuçları hakkında doğru bilgiler; 2.5. seyahatin başlatılmasının ve kurtarmasının tarihi ve zamanı, süresi; 2.6. turistlerin karşılanması, uğurlanması
ve beraberindeki olunması kuralı; 2.7. tarafların hakları, görevleri ve sorumluluğu; 2.8.
turizm ürününün perakende fiyatı ve ödeme yöntemi 2.9. grupta turistlerin az sayıda, grup
üyelerinin eksikliği yüzünden seyahatin olmayacağı konusunda turistin bilgilendirilmesi
süreci; 2.10. sözleşmenin değiştirilmesi ve bozulması koşulları, bununla ilgili oluşmuş
tartışmaların düzenlenmesi ve taraflara kaynaklanan hasarların ödenmesi kuralı. 3. Sözleşmenin diğer şartları tarafların mutabakatı ile belirlenir. Turistin tur operatörden veya
tura acenteden tura dahil olan tüm hizmetleri talep etme hakkına sahiptir. 4. Tarafların
her birinin, seyahat süresi ortamın esaslı değişikliği ile ilgili olarak, sözleşmeyi değiştirmeyi veya onu bozmayı isteme hakkı var. 5. Şartların esaslı değişikliğine aşağıdakileri
içerir: 5.1. seyahatin koşullarının kötüleşmesi, seyahatin sürecinde değişiklik; 5.2. seyahatin gerçekleşmesi için sözleşmede belirtilen grupta turistlerin minimal sayısının eksikliyi; 5.3. ulaşım fiyatlarını beklenmedik artması; 5.4. tur operatöre veya acentenin mali
durumunu keskin kötüleştiren yeni vergi ve vergilendirme kurallarının uygulanması veya
mevcut olanların artırılması; 5.5. milli döviz kursunun keskin değiştirebilir. 6. Sözleşme
ihlal edildiğinde, zararın ödenmesi tarafların çektikleri gerçek maliyetlere uygun olarak
gerçekleştirilir. Zararın bedeli karşılığında miktar turizm ürününün değerinin iki katından
fazla olamaz. 7. Seyahatin somut koşulları, turizm ürününün perakende fiyatı turiste tur
operatör veya acente tarafından verilen turizm yollayışında görüntülenir. 8. Turizm yollayışı sözleşmenin ayrılmaz parçası olmakla, tur operatörün veya acentenin turizm ürününün satışına yazılı rıza ve satıldığı gerçeğini doğrulayan ilk rapor belgesidir. 9. Turist
gönderen tur operatörle veya acente turist kabul eden tur operatör veya tura dahil olan
somut hizmetleri sunan kişiler arasında karşılıklı ödemeler gerçekleştirilir. (Az.T.K.
Madde 9)
Tur operatörlerin, acentelerin ve turistlerin birlikleri 1. tur operatörler ve acenteler
kendilerinin girişimcilik faaliyetlerinin koordinasyonu, ayrıca genel mülkiyet çıkarlarının
temsili ve korunması amacıyla Azerbaycan Cumhuriyeti kanunu ile belirlenmiş olarak
topluluklar yaratabilirler. 2. Turizm birliklerine turizm alanına ait olan kuruluşlar ve işletmeler dahil olabilirler. 3. Turistler, seyahat süresi istirahat, hareket-deplasman özgürlüğü haklarını ve başka haklarını gerçekleştirmek amacıyla ilgi birliği üzerine Azerbaycan Cumhuriyeti kanunu ile belirlenmiş olarak sosyal topluluklar yaratabilirler. 4. Turistlerin birliğinin faaliyetleri turizmin gelişmesine, nüfusun turizm alanında eğitmek, turistlerin hakları ve ilgisinin korunması, turizmin altyapısı alanında kurumların faaliyetleri
hakkında sosyal reyin oluşturulması ve diğer görevlerin çözümüne yardım etmeye yönlendirilebilir. (Az.T.K. Madde 10)
Azerbaycan Cumhuriyeti'nin turizm kaynakları Azerbaycan Cumhuriyeti'nin turizm kaynaklarının sınıflandırılması ve değerlendirilmesi, onların koruma rejimi, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin turizm kaynaklarının bütünlüğünün bakım ve restorasyonu için
önlemler, çevre izin ve bilen etkinin haddi dikkate alınarak, turizm kaynaklarını kullanış
Azerbaycan Cumhuriyeti mevzuatına uygun olarak belirlenir. (Az.T.K. Madde11)
Turistlerin güvenliği Turistlerin güvenliği - seyahat süresince turistlerin kişisel güvenliği ve mülklerini korunmasıdır. Turistlerin sigorta Azerbaycan Cumhuriyeti mevzuatına uygun olarak yapılır. Turizmde İlgili kurumlar turistlerin gittikleri ülkede (geçici
olacakları yerde) kendi hayatını tehlikeye koyabilecek herhangi bir faktör hakkında tur
operatörler, acentelere ve turistlere bilgi ve talimat verir. Kurucular devlet organları olan
kitle iletişim araçları turizm alanında ilgili yönetim organına turistlerin hayatı için tehlike
korkusu hakkında acil bilgi vermeye imkanı sağlayacaktır. Tur operatörler ve acenteler
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turistlere seyahatlerin özellikleri, aynı zamanda seyahat ederken onların rast gele bilecekleri tehlikeler hakkında ayrıntılı bilgi vermeye önceden turistlerin güvenliğinin sağlanmasına yönelik tedbirler almaya yükümlüdür. (Az.T.K. Madde 12)
4.3.
Turizm Güvenliği
Turizm güvenliğine yönelik bilgi paylaşımı, turizm güvenliği ile ilgili olarak hizmet verenlerin eğitilmesi, güvenlik standartlarının, turizm alan ve bölgelerindeki faaliyetlerin uluslararası uygunluğa paralel olması bir zorunluluk olarak görülüyor. Turizm
tesislerinde güvenliğe yönelik yasadışı eylemlerin olması durumunda işbirliği yapılarak
gerekli koordinasyonun etkin ve hızlı bir biçimde sağlanması birçok prosedürün uygulanmasını zorunlu kılıyor.
Sosyal bağlamda suç veya kabahat, terörizm, doğal afetler, kimyasal ya da nükleer
tehlikeler, bulaşıcı hastalıklar, salgın hastalıklar ve ulaşım sistemlerinde olabilecek sorunlarda güvenlik önlemlerinin hızlı bir şekilde uygulamaya konulması gerekiyor.
Özellikle turistik şehirlerde; konaklama bölgelerinde ve yaşam alanlarında, yangın
güvenliği, gıda güvenliği, sağlık güvenliği ve çevre güvenliği standartları oluşturulmalıdır. Acil Eylem Planı hazırlanmalı, otel güvenliği ile ilgili personel seçimi ve eğitimi yönünde sorumluluklar tanımlanmalıdır.
Güvenlik paydaşları olan yönetim, idari ve bina sakinleri ile özel güvenlik yapılarının eğitimi, hizmet alanlarının belirlenmeli, görev tanımları yapılmalıdır. Turizm iklimini oluşturan paydaşlar ile özel güvenlik yapılarının eğitimi, hizmet alanlarının belirlenmesi, görev tanımlarının yapılması büyük önem taşımaktadır.
Otel ve turizm tesislerinin güvenliği, yetkisiz girişlerin ve suç girişimlerinin, elektronik sızmaların engellenmesi için mümkün olan en üst düzeyde planlar yapılması ve
uygulanması özel güvenlik görevlilerinin otel ve turizm tesisleri içerisindeki işleyen sistemin takibi, algılama ve ani karar verme yeteneklerinin güçlendirilmesi önem kazanıyor.
Eğitim programlarında, bina ve tesislerde fiziki ve elektronik güvenlik sistemlerinin işleyebilmesi için başta özel güvenlik görevlileri olmak üzere yönetici ve çalışanların
güvenlik bilinci artırılmalıdır. Ani gelişebilecek olan olumsuz olaylara karşı davranış biçimlerinin geliştirilmesi, önlemeye yönelik duyarlılığın artırılması, kişisel güvenlik, gıda
güvenliği, binaların inşası için konum seçimi, güvenlik değerlendirmesi, tahliye prosedürleri, devriye ve kontrol yönetimi, temas ve diyalogların bina iklimi içerisinde değerlendirilmesi, otel ve turizm güvenliğinin esaslarındandır.
Otellerde ve turizm alanında oluşturulmuş güvenlik sistematiğinin yürütme gücü
ve uygulayıcısı özel güvenlik görevlisi olmakla birlikte bu görevini bina ve tesis iş ve
yaşam alanlarında bulunan personel, turist, müşteri, ziyaretçi, hasta ve diğer çalışanlar,
ev sahipleri v.b. gibi paydaşlar ile birlikte yapmak zorundadır.
Turizm tesisi içinde ve yakın çevresine yönelik saldırı, hırsızlık, gasp, tehdit, şantaj, dolandırıcılık ve darp olayları, silahlı soygunlar, arbede ve terörist hareketler, yangın,
sel, deprem gibi doğal afetler ve toplumsal olaylar özel güvenlik görevlilerinin hazırlıklı
olması gereken olaylardır.
Güvenliğin işleyişi içerisinde; fiziki güvenlik önlemleri, elektronik güvenlik önlemleri ve bütün bunların koordinasyonunu sağlayan özel güvenlik görevlileri önemli bir
sorumluluk üstlenmiş durumdadır.
Turistlerin güvenliğinin sağlanmasında özel hizmetler Azerbaycan Cumhuriyeti
topraklarında mutsuz olaylara uğramış turistlere arama-kurtarma hizmeti gerekli yardım
ve onların güvenliğini sağlar. Arama-kurtarma hizmeti yerel yönetim, sağlık, haberleşme,
içişleri organları, ormancılık, sivil hava vb. hizmet kontrolleri ile ilgili olarak etkileşim
ortamında çalışır.(Azerbaycan Turizm Kanunu madde-14) .
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Azerbaycan Cumhuriyeti sınırları dışında acil durum durumlarda Azerbaycan turistlerinin çıkarlarını korumak Olağanüstü durum oluştuğu durumlarda devlet Azerbaycan Cumhuriyeti sınırları dışında Azerbaycan turistlerinin çıkarlarını korumak üzere, aynı
zamanda onların geçici oldukları ülkeden aktarılması için önlemler almaktadır.(Azerbaycan Turizm Kanunu Madde 15)
Azerbaycan’ın sınırları dışında turizm temsilciliği Azerbaycan Cumhuriyeti'nin
turizm alanında İlgili kurumlar dünya pazarında turizm ürününün harekete getirilmesi,
yayılması, satışı amacıyla Azerbaycan Cumhuriyeti sınırları dışında mevzuatta belirtilen
şekilde turizm temsilcilikleri yaratıyor. Turizm hakkında Azerbaycan Cumhuriyeti mevzuatının ihlali için sorumluluk Turizm hakkında Azerbaycan Cumhuriyeti mevzuatının
ihlali Azerbaycan Cumhuriyeti'nin mevzuatına göre sorumlu sonuçlanır.(Azerbaycan Turizm Kanunu Madde- 17)
Sonuç
Dünya ülkelerinde olduğu gibi, Azerbaycan Cumhuriyeti Yasaları da Turizme çok
önem vermekte, onu her zaman dikkat merkezinde tutmuştur. Azerbaycan 1991 bağımsızlığından sonra, yeni yasalar yapma yoluna gitmiştir.
Günümüzde Dünya Devletleri Turizm konusunu gitmektedirler ki, bunu için de
Turizm Kanununu gelişmesi kaçınılmazdır. Azerbaycan da bağımsızlığından sonra Turizm Kanununu yeniden yapma yoluna gitmiştir. Bu kanunda en önemli yer verildiği konulardan biri Turist Haklarıdır.
Azerbaycan Anayasasına göre de Turist ve seyahat hakkına önem verilmiştir.
Azerbaycan Anayasasına göre, her bir Azerbaycan vatandaşı seyahat etme hakkına sahiptir. Bu bağlamda Azerbaycan vatandaşı seyahat hakkına sahip olduğu gibi, yabancı vatandaşlarında Azerbaycan’a Turist gibi gelmeleri engellenemez ve hatta yardımcı olunmasını vurgulamaktadır.
Bu bağlamda Azerbaycan Yasalarında Turizm konusuna önem verildiği görünmektedir. Ister Azerbaycancın Anayasası ve isterse de diğer yasalarında insan haklarına
saygılı devlet olduğu görünmektedir.
Azerbaycan’da bu konu önem kesp etmektedir ki, geçtiğimiz yıl turizm yılı olarak
kayıt edilmiştir.
Azerbaycan Hukuk sisteminde bu konu sadece seyahat anlamında değil aynı zamanda, beraberinde sağlık, Kültür turizmi gibi konularda önem taşımaktadır. Yasada sadece Ülkeye gelen turistin güvencesi değil, aynı zamanda yurtdışında turist gibi bulunan
Azerbaycan vatandaşlarının da güvenliğini dikkate almaktadır.
Turizm Kanunun yeniden güncellenmesinde ve yapılanmasında Türkiye Cumhuriyeti Turizm Kanuna da benzerliklerini görebilmekteyiz ki, buda tesadüfü değil, Ülkelerin gelenek ve göreneklerinin yakınlığından kaynaklanmaktadır.
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TÜRKİYE’DE İBADET DİLİNİN TÜRKÇELEŞTİRİLMESİ VE BU
BAĞLAMDA 1928 DİNDE REFORM PROJESİ ÖNDERİ OLARAK İSMAYIL
HAKKI BALTACIOĞLU
Nigâr MAHARRAMOVA CENGİZ
Özet: Yeni Cumhuriyetin batılılaşma düşüncesini gerçekleştirmek için sosyal ve kültürel
alanda yenilikler yapılmıştır. Kılık kıyafet, alfabe, tedris usullerinde yapılan değişiklikler
sonrasında, toplumun dininin ve dini hayatın bazı reformlara ihtiyaç duyduğu fikri ortaya
çıkmıştır. 20 Haziran 1920’de Vakit Gazetesi, Darülfünun müderrislerinden oluşan bir hey
‘etin, Dini Reform Layihasını yayınlamıştır. Gazete her ne kadar bunun resmi bir kaynaktan
gelmediğini vurgulasa da layiha ciddi bir karışıklığa sebep olmuştur. Layihayı hazırlayan
ve imzalayan isimler arasında dönemin bilim adamlarından Darülfünun müderrisi İsmayıl
Hakkı Baltacıoğlu da vardı. Bu çalışmada Dini Islahat Layihası, Baltacıoğlu’nun bu proje
ile ilgisi araştırılmıştır. Aynı zamanda bu bilim adamının hayatı ve fikirleri Türkiye’de
ibadet dilinin Türkçeleştirilmesi bağlamında incelenmiştir. Türkçülük akımının önderlerinden olan Ziya Gökalp’ın Türkçe İbadet Reformu’nu etkilediği düşünülen görüşlerine de yer
verilmiştir.
Anahtar Kelimeler: İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu, Ziya Gökalp, Dini Islahat Layihası, Türkçe
Movement of Turkishization of the Worship Language in Turkey and Ismayıl Hakkı
Baltacıoglu as the Religious Reform Project Leader in 1928 in this Context
Abstract: Social and cultural innovations were made in order to realize the idea of westernization of the New Republic. After the changes in costumes, alphabets, and education procedures, the idea that society's religion and religious life needed some reforms emerged. On
June 20, 1920, Vakit Newspaper published the Religious Reform Bill of a delegation composed of Darülfünun mudarrises. Although the newspaper emphasized that the bill did not
come from an official source, it caused a serious confusion. Among the names who prepared
and signed the bill was one of the scientists of the time, Darülfünun mudarris İsmayıl Hakkı
Baltacıoğlu. In this study, Baltacıoğlu’s interest in Religious Reform Bill has been searched. At the same time, the life and ideas of this scientist have been examined in the context
of Turkishization of the language of worship in Turkey. One of the leaders of Turkism
movement, Ziya Gökalp’s ideas that were thought to affect the Turkish Worship Reform
were also mentioned.
Keywords: İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu, Ziya Gökalp, Relıgıous Reform Project, Turkish

Türkçülük II. Meşrutiyet döneminde bir kültür akımı olarak ortaya çıkmıştır. Osmanlıcılık ve İslamcılık akımında başarı elde edilememesi neticesinde, Türkçülük zamanla siyasal bir nitelik kazanmaya başlamıştır. Tarihte Türkçe konuşulan yerlerdeki
ulusların Türk kökenli olduğu savunulmuştur. Bu birliğin sağlanabilmesi için ise Türklerin tarihleri incelenmiş, aynı dil, din, ülkü ve soy birliğini sağlayan Türk topluluklarının
bir çatı altında birleştirilmesi gerektiği düşüncesi kabul edilmiştir. Türkiye’de Türkçülük
ideolojisinin en önemli temsilcilerinden biri Ziya Gökalp’tır. İbrahim Kafesoğlu Çağdaş
ve İnkılapçı Türkiye’nin fikri-manevi mimarının da Ziya Gökalp olduğunu iddia etmektedir (Kafesoğlu,1970; 234). Ziya Gökalp ibadetin Türkçe olması fikrini savunmaktadır.
Bu görüşünü “Türkçülüğün esasları” adlı eserinin Dini Türkçülük bölümünde ifade etmiştir. Ziya Gökalp’e göre Dini Türkçülük din kitaplarının ve hutbelerle vaazların Türkçe
olması demektir. Bir millet, dini kitaplarını okuyup anlayamazsa, tabiîdir ki dininin hakiki mahiyetini öğrenemez. Hatiplerin, vaizlerin ne söylediklerini anlamadığı surette de
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ibadetlerden hiçbir zevk alamaz (Gökalp,1976:171). İbadetin ancak anlaşılan bir dille yapılmasının onu amacına ulaştıracağını ifade eden Ziya Gökalp Imam-ı Âzam’a dayanarak
namaz esnasındaki surelerin bile milli lisanda okunabileceğini iddia etmektedir. Ziya Gökalp’ın bu fikirlerinin dinde reform projesi için önderlik yaptığı söylenebilir. Nitekim
“Dinde Reform” layihasının öncüsü olan İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu’nun Ziya Gökalp’ın
bu Türkçeleştirme harekâtını desteklediğini, yazara ait “Ziya Gökalp” kitabında açıkça
görebilmekteyiz. Baltacıoğlu Ziya Gökalp’le ilgili anılarını ve yazarın fikirlerini değerlendirdiği kitabına şu sözlerle başlamaktadır:
“Gökalp! Senin en büyük eserin, Türk ulusunun ululuğuna inanmandır. Türk ulusu
olmasaydı, sen, sen olmazdın, sen de olmasaydın, Türk ulusu kendini bulamazdı. Seni Gökalp yapan, şu iki inancındır: kültürcülük ile uygarlık. Sen olmasaydın, ben de ben olmazdım. Bu kitabı sana olan borcumu ödemek için yazdım. Bana bu kitabı yazdıranların iyiliğini hiç unutmayacağım. (Baltacıoğlu,1966).

İ.H. Baltacıoğlu “Dine doğru” eserini yazarken yine bu büyük üstattan esinlendiğini ifade etmektedir. Bu bakış açısıyla, dinle kalkınmanın da din kitabının ana dile çevrilmesi ile başlayacağını, milletçe kalkınmanın demokrasi ile, endüstri ile değil dinle olacağını savunmaktadır. İ.H. Baltacıoğlu, bu nedenle kutsal kitabı ana diline çevirme ihtiyacı hissettiğini ifade etmektedir (Baltacıoğlu, 1966: 68). O, dönemin dil devriminin,
başta Atatürk olmak üzere Gökalp’ın yolunda ilerleyenlerin eseri olduğu düşüncesine sahiptir. Bu düşünceye sahip bir diğer düşünür- Kadircan Kaflı Yeni Sabah Gazetesi, 28
Ekim 1950 sayısında “Ziya Gökalp ve Atatürk” isimli yazısında aşağıdaki satırlara yer
vermektedir:
«Hakikat şudur, ki, Türkiye Cumhuriyeti’nin yaratılmasında rol oynayan Atatürk
ve Ziya Gökalp arasında yalnız kader bakımından değil, fikir ve gaye itibariyle de tam bir
birlik vardı. Onlar pek fazla görüşmüş olmaksızın birbirlerini- tamamladılar. «Ziya Gökalp, henüz Atatürk bir yüksek subayken ve memleket çapında, dünya çapında bir inkılâp
yaratacağı tahmin edilmezken, Türk inkılâbının esaslarını koymuştu. Din ile devletin ayrılması, Türkçenin sadeleştirilmesi, Medenî Kanun, garplılaşmak, kadın hukuku ve kadının
İçtimaî hayatta erkek kadar rol sahibi olması gibi meseleleri Ziya, Gökalp Cumhuriyetin
ilânından en az on sene evvel tespit etmiş bulunuyordu. Yalnız, Cumhuriyetten bahsetmiyordu, çünkü o devrin havası içinde buna imkân yoktu” (Kaflı, 1950; 2)

Köşe yazısının sonunda Kaflı Türk İnkılabının esaslarının Ziya Gökalp tarafından
koyulduğunu, tatbikatının da Atatürk’ün yaptığını yazmaktadır. Bu fikir Taha Parla’nın
“Hissimin babası Namık Kemal, fikrimin babası Ziya Gökalp’tır diyen Atatürk’ün düşüncesiyle Ziya Gökalp’ın düşüncesi arasındaki mesafe bir- iki adımdır” (Parla, 1989: 9)
ifadesi ile benzerlik taşımaktadır. Uriel Heyd İ.H. Baltacıoğlu ve Fuat Köprülü’nün Ziya
Gökalp’in şakirtleri olduğunu iddia etmektedir (Heyd, 1980: 115).
Türkçülük akımı ve Cumhuriyetin ilk yıllarındaki toplumsal problemler ve siyasi
gelişmeler, sosyolog, pedagog, milletvekili, tiyatro yazarı, hattat, ressam, şair vb. çok
yönlü bir kişiliği olan İsmail Hakkı Bey’in düşüncelerinin şekillenmesinde önemli bir rol
oynamıştır. Eğitiminin ilk yıllarında Jean-Jacques Rousseau’nun eserlerinden etkilenen
Baltacıoğlu, sosyal hayatta, eğitimde reform fikrini benimsemiştir. Türk inkılabının gerçekleşmesi ile pek çok bilim adamı gibi o da bu reform harekâtına ayak uydurmuştur.
Bununla ilgili olarak “Hayatım” ismini verdiği hatıralarında Darülfünun Kurulunun Gazı
ile Söyleşileri bölümünde Başbakan İsmet İnönü ile görüşmelerini ayrıntılı bir şekilde
ifade etmiştir. Bulundukları konum ve koşullar içerisinde Darülfünunun ulusal gereksinimlere cevap veremeyecek durumda olduğu kanaatini Paşaya açıklamıştır (Baltacıoğlu,1998;293). Bu görüşme sonrasında M.K. Atatürk’ün daveti ile İzmir’de köşkte yapılan bilimsel söyleşiyi anlatan Baltacıoğlu, eğitimin dinsel mi ulusal mı olması gerektiği
üzerinde yapılan tartışmayı nakletmektedir. Gazi’nin “bu tür bir laisizasyon hareketini
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halk kabul eder mi?” sorusuna İsmail Hakkı Bey Türk halkının buna hazır olduğu cevabını vermiştir. “Din ve Hayat” kitabında bahsi geçen, 1908 yılında öğrenciler üzerinde
yaptığı psikolojik anketin sonuçlarını Atatürk’e anlatmıştır. (Anket 90 öğrenci üzerinde
hayata geçirilmiş, onlara sorulan sorular sonucunda 90 kişiden 89’unun dinle ilgisinin hiç
olmadığı, gevşek veya şartla bağlı olduğu ortaya çıkmıştır (Baltacıoğlu,1996;20). Yarın
milleti eğitecek olan öğretmenlerin kafasındaki bu çatışıklığın kendisini kuşkulandırdığını ifade eden Baltacıoğlu bunu ulusun laisizasyon hareketini kabul edeceğine kanıt olarak düşünmektedir. Ayrılırken Atatürk’e hitaben “Darülfünun sizin arkanızdan ve izlerinizin üzerinden koşacaktır. Devrimin bilimsel zaferi için elinden geleni yapacaktır” (Baltacıoğlu, 1998; 296) ifadeleri, İ. H. Baltacıoğlu’nun bundan sonraki hayatında çalışmaların tamamını özetler durumdadır. Bu hatırattan gördüğümüz gibi M.K. Atatürk de dönemin bilim adamlarıyla fikir alışverişinde bulunarak yapmak istediği inkılaplara halkın ne
kadar hazır olduğunu öğrenmek niyeti taşımıştır.
Araştırmanın bundan sonraki bölümünde Cumhuriyetin ilk yıllarında başlayan
dinde reform hareketleri, İ. H. Baltacıoğlu’nun bu ıslahat girişimlerine katkısı ve fikirleri
incelenmiştir.
1926 yılında Göztepe Tütüncü Mehmed Halis Efendi Camii’nin İmam ve Hatibi
Mehmed Cemaleddin Efendi, 19 Mart 1926 tarihinde, Ramazan ayının ilk cuma gününde,
Cuma hutbesini tüm ayet ve dualarıyla Türkçe okumuş ve Cuma namazını da Türkçe
kıldırmıştır. Bu namaz kıldırma girişimi cemaatin bir kısmının camiyi terk etmesine sebep
olmuş ve kamuoyunda tartışılmaya başlamıştır. Cemaatin Üsküdar Müftülüğü ’ne şikâyet
ettiği imam dönemin Diyanet İşleri Başkanı Rıfat Börekçi tarafından geçici olarak görevinden uzaklaştırılmıştır. Olay ülke çapında büyük yankı uyandırmıştır. 6 Nisan 1926 tarihli Vakit Gazetesi olayı, “Münevver bir hocamız namazı Türkçe kıldırdı Allah büyük”
başlığıyla okuyucularına duyurmuştur. Hocanın okuduğu surelerin tercümelerini yayınlayan gazete ayrıca hocayla röportaj yapmış, Hoca röportajda neden Türkçe namaz kıldırdığını şöyle açıklamıştır:
” Türkün dini gibi dili de vardır. Allah hangi milleti kusursuz yaratmışta da Türkü
-haşa- kusurlu yaratmıştır? Ne çare ki, asırlardan beri Türkün başı, dinî, dünyevî iki türlü
kapitülasyonla derttedir. Türk, çok şükür başını dünya kapitülasyonlarından kurtardı; din
kapitülasyonundan da kurtarmanın zamanı gelmiştir. Ben o kanaatteyim ki, camilerimiz bu
eski şekli korudukça, ileride kapıları kapanacaktır. Nasıl ki Hıristiyanlık içinde bir Protestanlık zuhur etmişse, Müslümanlık içinde de musaffa (an duru) bir Müslümanlık lazımdır”
(Vakit Gazetesi, 19 Mart 1926)

1926 yılında büyük bir ses getiren bu girişimin ardından A. Ağaoğlu, Mehmed
Asım gibi düşünürler gazetelere beyanatlarda (Ağaoğlu,”, Milliyet Gazetesi, 11 Nisan
1926; Asım,Vakit Gazetesi, 7 Nisan 1926) bulunmuş, bunun cezalandırılacak bir eylem
olmadığına dikkat çekmişlerdir. Bunun üzerine İstanbul Müftülüğü ’nün 20 Mart 1926
tarih ve 92-93 sayılı yazısı üzerine Diyanet işleri Reisi Rıfat Börekçi’nin imzası bulunan
9 Ramazan 1324/23 Mart 1926 Tarih ve 743 numaralı Müşavere Heyeti kararında:
“Namazda kıraet-i Kuran bil-içma farz ve Kuran’ın hangi bir lügat ile tercümesine
Kur’an itlakı kezalik bi’l-icma gayr-ı caiz ve namazda kıraet-i Kur’an mahallinde tercimei Kur’an’ın adem-i cevazı da bi’l-umum mezahib fukahasının içmaı ile sabit olduğundan,
hilafına mücaseret , namazı vaz-ı şer’isinden tağyir ve emr-i dini istihfaf ve mel’abe şekline
vaz’ı mutazammın olduğu gibi, beyne’l-müslimin iftirak ve ihtilafa ve memlekette fitne hudusuna bais olacağından, fiil-i mezbure mücasereti sabit olan merkum Cemal Efendi’nin
uhdesindeki vezaif’i ilmiye ve diniyenin ref’i, emr-i zaruri halini almiş olmakla ol vechile
tebliğat icrası…..”
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şeklinde karar alındığı ifade edilmiştir ( Yılmaz, 1998; 5). Dolayısıyla hükumetin
olayla ilgili üniversiteden bir rapor hazırlanmasını istediği iddiasının aksine  Cemaleddin
Efendi’nin görevden alınması üzerine hükumet tarafından herhangi bir girişimde bulunulmamış, tam tersi Türkçe namaz kılınamayacağı ile ilgili resmi beyanatlar verilmiştir.
Fakat Türkçe ibadet konusu bu girişimle kapanmamış tam tersine büyüyerek devam etmiştir.
15 Mayıs 1928 Tarihinde Milli Mecmua Dergisi’nde İsmail Hakkı Baltacıoğlu’nun cevapladığı “Türk İnkılabı Karşısında Müslümanlık” isimli anket yayınlanmıştır. 1 Mayıs 1928 tarihinde bu anketin yapılacağını duyuran dergide Darülfünun müderrisleri 5 soruya cevap vermişlerdir. Bu girişimi İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu Milli Mecmua’yı çıkaran Mesih beyle birlikte kararlaştırdıklarını ifade etmektedir. Bu konuşma esnasında Gazi’nin Türkiye'nin muhtaç olduğu siyasî reformayı yaptığını, oysaki dinî reforma olmadıkça millî reforma eksik kalacağını söyleyen Baltacıoğlu Mecmua’nın bu işi
ele alırsa yurda hizmet etmiş olacağını söylemektedir (Özen, 1999; 11). Milli Mecmua
dergisinde yayınlanan anketten bir süre sonra İ. H. Baltacıoğlu İlahiyat fakültesinde İstanbul’da temaslarını yapıp geri dönmüş, Edebiyat Fakültesi Başkanı olan Fuat Köprülü
ile karşılaşmıştır. Baltacıoğlu İlahiyat Fakültesi’nin kapanması ihtimalini ve bu konuda
fikirlerini paylaşırken Fuat Köprülü’nün kendisine “Siz bu fakültenin yaşamasını istiyorsanız dinî reforma hakkında rapor hazırlayın. Hükümet sizden bunu bekliyor” dediğini
iddia etmektedir (Özen, 1999; 11). Bu sözlerden mutlu olan ve zamanında anketi açmışız
diye düşünen İ. H. Baltacıoğlu raporu hazırlayıp fakülteye vermiştir. Fakültede anketin
tartışılıp tartışılmadığı konusunda fikir ayrılıkları vardır. Türkçe ibadet konusunda incelemeler yapmakta olan Dücane Cündioğlu Baltacıoğlu'nun dinde reform çalışmaları hakkında aşağıdaki düşüncelere sunmaktadır:
"...Cemalettin Efendi'nin yakın çevresinde olduğunu bildirimiz İsmail (doğrusu Ismayıl) Hakkı Baltacıoğlu (öl. 1978) tarafından Dini Islahat hakkında bir layiha hazırlanıp
18 Haziran 1928 tarihinde görüşülmek üzere İstanbul Darülfünunu İlahiyat Fakültesi Müderrisler Meclisi'ne sunulmuştur. Beklenenin aksine layihanın müzakeresi mümkün olmayınca, layiha metni ertesi gün gazete manşetlerine taşınmış ve bu denli radikal bir program
bile-mevcut şartlar gereği- yine açık bir muhalefetin konusu olmamıştır."

Böylece Baltacıoğlu'nun dini düşünceleri itibariyle "şaibeli fikir adamları arasında
bulunduğu" iddiası Cündioğlu tarafından ileri sürülmektedir (Cündioğlu, 1999: 75-76,
79-92).
O dönemde Darülfünun İlahiyat fakültesinde faaliyet gösteren eğitimciler Köprülüzade Mehmet Fuat, İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu, Mustafa Şekip Tunç, İzmirli İsmail
Hakkı, Halil Halit, Halil Nimetullah Öztürk, Mehmet Ali Aynı, Şerafeddin Yaltkaya, Şevket, Arapkirli Hüseyin Avni, Hilmi Ömer, Yusuf Ziya Yörükan ‘dır. Bu zatlar arasında
da fikir ayrılıkları olduğu için Dinde Reform Layihası üzerinde düşünceler tam olarak
aydınlığa kavuşturulmamıştır. Tamamlanmamış layihanın ertesi gün gazetelerde neşir
olunması sorunların büyümesine sebep olmuştur. Vakit Gazetesi 20 Haziran 1928 Tarihli
sayısında Layiha metnini yayınlamıştır.


Hidayet AYDAR “Darülfünun İlahiyat Fakültesi Ve Türk Kültür Hayatına Katkıları” (İstanbul
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Sayı: 13, Yıl: 2006, s.37) isimli makalesinde hükumetin bu
işe al atarak bir rapor hazırlanmasını istediği iddia edilmekte ve kaynak olarak Osman Nuri Ergin’in
Türk Maarif Tarihi isimli kitabı gösterilmektedir. Fakat kitap dikkatle incelendiğinde bu raporun
Göztepe camisinde kılınan namazla ilgisi olmadığı anlaşılmaktadır. Bahsi geçen rapor Mehmet
Hamdi Yazar’ın Kur’an çevirisinde kullandığı “Türkçe çeviri ile namaz kılınamaz” ifadesinin kaldırılması gerekliliği üzerine müderrislerden Şerafettin Yaltkaya ve İsmail Hakkı İzmirli ’ye hazırlatılmış rapordur. Bkz: Osman Nuri Ergin “Türk Maarif Tarihi” İstanbul 1977. (S. 1935-1936)
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Gazetede yayınlanan rapor İ. H. Baltacıoğlu’nun Milli Mecmua Dergisi’nde cevaplamış olduğu anketle birebir benzer olduğundan, Dinde Islahat Raporu’nun bizzat
Baltacıoğlu tarafından hazırlanmış olması muhtemeldir. Raporda dinin de diğer içtimai
kurumlar gibi, hayatın ihtiyaçlarını karşılaması, ilmî esaslar üzerinde yeniden düzenlenmesi gerektiğine değinilmektedir. Bu amaçla komisyon tavsiyelerini dört temel başlık altında sıralamaktadır. Bunlar ‘ibadet şekli’, ‘ibadet dili’, ‘ibadetin niteliği’ ve ‘ibadetin
düşüncesi’dir. İlk başlıkta camilere sıra konulması ve halkın buralara ayakkabılarıyla girmelerinin sağlanması istenmekte, ikinci başlık altında ise, komisyon bütün dua ve hutbelerin Arapça değil, ulusal dilde olması gerekliliğini belirtmektedir. Layihada camilere
enstrümanların sokulması ve ibadetlerin kaideli bir müziğin eşliğinde yapılması gerektiği
de önerilmektedir. İlahiyat Fakültesinin tüm bu reformların uygulanmasını sağlayacak
bireylerin yetişmesi için önemli bir merkez olduğu vurgulanmaktadır. Rapor İlahiyat Fakültesinin kapatılabileceği ihtimaline karşı, müderrislerin bu fakültenin önemini iktidara
sunmak anlatısı da içermektedir. Tüm bu ıslahatların yerleşmesi için eğitimi sağlayacak
kurum olarak İlahiyat Fakültesi gösterilmekte, Fakültenin tüm siyasi devrimlere ayak uydurduğu ve desteklediği belirtilmektedir. Gotthard Jascke “Yeni Türkiye’de İslamlık”
isimli eserinde Komisyon başkam olan Profesör Köprülü zade Mehmet Fuad’ın , basına
bu hususta aşağıdaki izahatı verdiğini yazmaktadır: “Dinî reformun amacı, bugünkü hayatın bütün öteki alanlarında yer alan aktif gelişme sürecine dini de uydurmaktır. Tamamlamağa çalıştığımız bu programı Üniversite yönetim kuruluna havale edeceğiz. Metin daha sonra Eğitim Bakanlığına sunulacaktır.”
Jaschke bu reform planı yüzünden doğan müthiş heyecanın, hükümeti onu
inkâra ve komisyonu dağıtmaya mecbur ettiğini iddia etmektedir (Jacshke, 1972:
42). Bernard Lewis hadiseyi “1928’de Fakülte İslam dininde Reform ve Modernleşme sorununu incelemek ve üniversite kanalıyla Millî Eğitim Bakanlığı’na tekliflerde bulunmak üzere bir komisyon kurdu. Komisyonun başkanı Prof. Mehmet
Fuat Köprülü idi.” olarak sunmakta, komisyonun eğitimle ilgili bazı teklifler sunmak için kurulduğunu yazmaktadır (Lewis, 1993: 409). Tüm bu iddialara karşın
İlahiyat Fakültesi’nin önemli hocalarından Yusuf Ziya Yörükan’ın İslam Türk Ansiklopedisi Mecmuası’nın 15 Haziran 1947 tarihli 73. Sayısında yer alan röportajındaki anlatımı kesinlikle böyle bir olayın meydana gelmediğini göstermektedir:
“…Yalnız benim değil hiçbir arkadaşımın da imzası yoktur. Böyle bir layiha ne
müderrisler meclisinde ne de başka bir komisyonda müzakere bile edilmedi. Arkadaşlardan
biri, müderrisler meclisinde müzakere edilmek üzere böyle bir şey kaleme almış, müderrislere birer suret vermiş, bir suret de gazeteye göndermiş. Bir emrivaki karşısında bırakılmak
istenildiği anlaşılınca çok canımız sıkıldı. Meselenin aslından haberim yokken bütün müderrisler namına işin gazetelere aksetmesi pek tuhaftı. ‘Bunun bir müzakere mevzuu yapılması doğru değildir’ denildi ve müderrisler meclisi toplanmadı. Binaenaleyh layiha denilen
bu şey imza edilmek şöyle dursun, müzakere bile edilmedi.” (Şekip,1947: 9)

Yörükan’ın iddiasına göre Babanzade Ahmed Naim ve Ferit Bey’in bu layihayı
imzalamaması gibi bir durum söz konusu değildir, çünkü bu şahıslar İlahiyat Fakültesi
müderrisi değillerdi. Osman Nuri Ergin Türk Maarif Tarihi isimli kitabında Şerafeddin
Yaltkaya’nın olayı şöyle naklettiğini anlatmaktadır: “Şu satırları yazdığım dakikaya kadar çözülememiş olan bu muammanın düğümünü son günlerde Profesör Serafeddin Yaltkaya lütfen ve tesadüfen bir konuşma sırasında çözdüler ve hâdiseyi şöyle anlattılar:
— Terbiye Müderrisi İsmail Hakkı, müderrisler toplantısında birkaç kere Atatürk
bizden bir şeyler bekliyor hatta istiyor diyor ve beklenen şeyi de kısmen anlatıyordu. Bunları son bir defa daha bahis mevzuu ettiği zaman,
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— Pekâlâ! Önce bir komisyon bu meseleleri bir rapor halinde tespit etsin de onun
üzerinde konuşalım denildi. Birkaç gün sonra yine toplandığımız zaman elimize hazırlanmış olan raporun birer sureti verildi.
Münderecatına muttali olunca bilhassa namazın şeklinin değiştirilmek istendiğini
gördüm. Halbuki Peygamberimiz, Namazı benden gördüğünüz gibi kılınız buyurduğu için
kavil ve fiili Peygamberiyle aykırı düşen bir mazbatanın altına imzamı koyamazdım. Müderrisler toplantısında bu mesele çetin münakaşaları mucip oldu. Çokluk kabul tarafında
idi. Bununla beraber o toplantıda bir karar verilmeden dağıldık, mesele aynı zamanda matbuata da aksetmişti. Gazeteler bunu merakla takip ediyorlar ve mütemadiyen soruşturuyorlardı. Fakat müspet ve doyurucu bir cevap alamıyorlardı. O sırada gazetenin birisi mazbata
müsveddesini neşredince artık inkâra da mecal ve mahal kalmadı.”

Görüldüğü üzere layiha o dönemde altında imzası olduğu iddia edilen müderrisler
tarafından bile kabul edilmemiştir. Bunun nedeni toplum tepkisinden çekinmek olabileceği gibi, aslında bu tür bir ıslahatı kabul etmek istememeleri de olabilir. Layiha maddelerinin tamamının İsmail Hakkı Baltacıoğlu tarafından kabul edildiği, onun Milli Mecmua
dergisine vermiş olduğu röportajdan anlaşılabilir. Bu konuşmadan birkaç gün sonra o zaman rektör olan Dr. Neşet Ömer’in yanına çağırıldığını ifade eden Baltacıoğlu rektörün
ondan Milli Mecmua ’da yayınlanan anketi sorduğunu, kendisinin de bu soruya “Din konusu bizim için en önemli konulardan biri. İnkılap bu önemli konu üzerinde şimdiye kadar
durmadı. Yurdu din cahillerinin, softaların, mutaassıpların elinden kurtarmak gerek, bu
iş de dini doğru olarak anlamakla başlar. Onun için bu ankette din reforması hakkındaki
kanaatimi bildirdim (Özen, 1999: 12).” şeklinde cevap verdiğini anlatmaktadır. Haldun
Özen “Baltacıoğlu'nun "Hayatım" Adlı Tefrikası Hakkında Ek Bilgiler isimli makalesinde Baltacıoğlu Milli Mecmua’dakı anketin yayınlanmasında kendisine yardımcı olan
Mesih Bey’in Emniyete çağırıldığından ve anketle ilgili sorgulandığından yine hatıralarında bahsetmektedir. Bütün bunların sebebi olarak anketin yapıldığı günlerde Hindistan’daki İslam Cemiyeti’nin başkanının İstanbul’a gelerek Dr. Abdullah Cevdet ile dini
reforma üzerine görüştüklerini, onların yapmak istedikleri reformun Milli Mecmuada’kine benzer olduğunu, bu Hindistanlının İngiliz casusu olmasının anlaşılması üzerine
kendisinin şüphe altında kaldığını nakletmektedir (Özen,1999:12). Baltacıoğlu hatıralarında Dini Islah Layihası ile ilgili aldığı tepkilerden bahsetmemiştir. Osman Ergin Darülfünun rektörünün meseleden haberdar olmadığını, Atatürk’ün rektörü arayıp konu ile ilgili sıkıştırdığını yazmaktadır (Ergin, 1977: 1964). Yusuf Ziya Yörükan ise, “Atatürk’ün,
Reise çok şiddetli sözler söylediğini 'Siz kime sordunuz da böyle boyunuzdan büyük işlere
kalkıştınız” dediğini söyler (Yörükan, 1947:15). Onun üzerine bu işe teşebbüs edenler de
iki cami arasında beynamaz kalmışlar, işi kapatmışlar" şeklindeki bir açıklamaya katılan
Prof. Yörükan, "Biz de böyle işitmiştik” demektedir. Diğer taraftan Profesör Ali Ayni o
dönem bu meseleye açıklık getiremediğini şu sözlerle ifade eder. “Fakat Atatürk bunu
niçin böyle yaptı? Acaba efkârı umumiyece fena karşılanacağından mı çekindi? Yoksa
henüz zamanı gelmemiş ve zemin hazırlanmamış mıydı? Yahut her inkılâbı bizzat kendisi
yaptığı için bunda İlâhiyat Fakültesinin önayak olmasını hoş mu görmedi? Hasılı buraları anlaşılamıyor ve izah eden de bulunmuyor” (Ergin, 1977:1965). Mete Tunçay ise
“Dinde reform” düşüncesinden, din adamlarına yeniden güç kazandırması ihtimalinden
ve laik iktidara rakip bir güç merkezi haline gelmesinden çekinilmesinden dolayı vazgeçildiğini” belirtir (Tunçay,1981:221). Necip Fazıl Kısakürek 1947 yılında yayınladığı Büyük Doğu Dergisi’nde bu layihayı “Bu dini nasıl tepelemek istediler” başlığı ile eleştirmiş
ve küfür maddeleri içerdiğini iddia etmiştir (Kısakürek, 2009: 2). Görüldüğü üzere Darülfünun İlahiyat Fakültesi Müderrislerinin “Dini Islah Layihası” dönemin iktidarı ve üniversite yönetimi tarafından kabul edilmemiş, rafa kaldırılmıştır. Ancak, 1932 yılında
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Mustafa Kemal Atatürk'ün olayı gündemine aldığı görülüyor (Aydar, 2006:41). 1928 komisyonunun tavsiyelerinden sadece birinin uygulama alanı vardı. O da “İbadetin Türkçeleştirilmesi”. Bernard Lewis’e göre Osmanlı Sultanlığını, Cumhurbaşkanlı, Bakanlı ve
parlamentolu bir Ulusal Cumhuriyet’e çevirmek mümkündü fakat, Camiyi, oturacak sıraları, orgu ve imam-mugannisi ile bir Müslüman kilisesine çevirmek mümkün değildi.
Komisyonun tavsiyeleri, biri hariç, her bakımdan ölü doğmuştu; hatta ilahiyat Fakülte
’sinin kendisinin bile vaktinden önce kurulmuş olduğu belli oldu. Medrese geleneklerine
alışık hocalar, kendilerine verilen görevi gönül hoşluğuyla benimsemediler; zamanın atmosferi de bunun gerçekleştirilmesine elverişli değildi (Lewis, 1993: 409). Bu konu 1932
yılında tekbir, sala ve kametin Türkçeleştirilmesiyle beraber uygulamaya konulmuştur.
Atatürk’ün bu uygulamaları aynı zamanda Türk Tarih Tezi ve Dil İnkılâplarıyla giriştiği
amaçlı bir kültür politikasının da bir parçasıydı (Ocak, 2009:158).
Tüm bu gelişmeler ışığında İsmail Hakkı Baltacıoğlu’nun kişiliği ve fikirleri
“Dinde Reform Layihasını” anlamak adına önem taşımaktadır. Baltacıoğlu neden bu tür
bir girişimde bulunmuştur? Dönemin iktidarına yaklaşmak için mi? İncelenen kaynaklarda o dönemde devletin bu layihanın hazırlanması ve desteklenmesi birebir ilgisinin
olmadığını, hatta rektör, Mecmua sahibi gibi yetkililerin uyarıldığını görmekteyiz. Bu
durumda bunun İsmail Hakkı Bey’in bireysel düşüncelerini içeren bir beyanat olduğunu
düşünebiliriz. Burada Baltacıoğlu’nun eserlerinde din ve onun toplumdaki yeri konusu
incelenmelidir. “Dine Doğru” isimli çalışmasında İsmail Hakkı Bey din, dil, sanat kalkınması olmadıkça toplum kalkınmasının olamayacağını ifade etmektedir. Avrupa’da
Reforma hareketini örnek göstererek, aşağıdaki satırları yazmaktadır:
“Ulusça kalkınma nasıl oluyor? - Din, dil, san ‘at, bunlarsız kalkınma da olamıyor.
İşte etnografya. Dinsiz, dilsiz, san ‘atsız toplum olmuyor: İşte tarih! Dinsiz, dilsiz, san ‘atsız
Rönesans, dinsiz, dilsiz, san ‘atsız Reforma, dinsiz, dilsiz, san ‘atsız Romantizm, dinsiz, dilsiz, san ‘atsız demokrasi olamıyor. Luther'den bu yana olanlar bitenler şunlardır:
1- Luther din kitabı olan İncil’i herkesin anlayabileceği bir dile, ana diline çeviriyor.
2- Ana diline çevrilen İncil edebiyat1a siniyor. Bundan ulusal edebiyat doğuyor.
3- Ulusal edebiyat politikaya siniyor. Bundan ulusal devlet doğuyor.
4- Ulusal devlet ekonomiye siniyor. Bundan endüstri doğuyor.
5- Endüstri ahlaka siniyor~ Bundan şahsiyet kültürü doğuyor.
6- Şahsiyet kültürü devlete siniyor. Bundan demokrasi doğuyor.
Demek oluyor ki, ulusal devletin, ulusal kalkınmanın kaynağı politika değil, reformadır. Ben reforma derken din kitabının ana diline doğru olarak çevrilmesini anlıyorum.”
(Baltacıoğlu, 1957: 57,58)

Yazının devamında Baltacıoğlu şimdiye kadar Türk diline düzgün şekilde bir
Kur’an çevirisinin yapılmadığını iddia etmektedir bir din olmayacağı gibi dinsiz bir ilmin
de yarım vicdan olduğunu yazan yazar, dinin ilme cephe almaması gerektiğini savunmaktadır (Baltacıoğlu, 1996: 39). Aynı kitapta hutbelerin Türkçeleştirilmesi, minberlerden
kürsülere inilmesi, yapılması gereken inkılaplar olarak değerlendirilmiştir. Bu yanlışı düzeltmek için ilerleyen yıllarda bir Kur’an çevirisi hazırlamıştır. “Din ve Hayat” isimli
kitabında ilimsiz bir din olmayacağı gibi dinsiz bir ilmin de yarım vicdan olduğunu yazan
yazar, dinin ilme cephe almaması gerektiğini savunmaktadır (Baltacıoğlu, 1996: 39).
Söz konusu Dinde Reform Layihası tam anlamı ile olmasa da aslında Avrupa’da
Hristiyan dinine yapılan uygulamayla benzerlik göstermekteydi. İslam’ın modern ilkelere
uygun hale getirilerek politik ve toplumsal alana din müdahalesinin önüne geçmek amaçlanmıştır. Devletin sahip çıkmadığı bu reform paketi Darülfünun müderrislerinin, belki
de sadece İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu’nun bireysel girişimi olabileceği gibi, Fakültenin
kapanmasını arzu etmeyen eğitimcilerin, yapılacak dini reformların merkezinin İlahiyat
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Fakültesi olması gerektiğini belirtme amacı da taşıyabilirdi. Her ne kadar günümüzde pek
çok tartışmaya konu olsa da dönemin siyasi konjonktürüne ayak uydurmak isteyen İlahiyat Fakültesi Müderrisleri tarafından bundan sonraki dönemde Fakültenin kapanmasına
rağmen, Türk siyasi ve eğitim hayatında pek çok reformlara imza atılmıştır.
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ТАРМОҚЛАРАРО ЕР ТАҚСИМОТИДА ТАЛАБ ВА ЭҲТИЁЖ
МЕЗОНЛАРИНИ БОШҚАРИШНИНГ ТАШКИЛИЙ-ИҚТИСОДИЙ
МЕХАНИЗМЛАРИ
И.ф.д Доц. О. КАРАМАТОВ
Асси. Ш. Р АХМАНОВ
Аннотация: Иқтисодиёт тармоқларининг ер майдонларига бўлган эхтиёжининг
суръатли даражада ўсиши кўп холатларда қишлоқ хўжалиги учун яроқли бўлган ер
майдонларининг хам бошқа тармоқлар эхтиёжи учун ажратишга сабаб бўлмоқда. Ер
ресурсларининг, айниқса, қишлоқ хўжалигига яроқли ер майдонларининг
чегараланганлиги ер тақсимотида талаб ва эхтиёж мезонларини илмий асосда чуқур
тахлил қилишни тақозо қилади. Ушбу мақолада тармоқлараро ер тақсимотида талаб
ва эхтиёж тахлилини кластер услуби ёрдамида тахлил килиш ёритилган. Бизнинг
фикримизга кўра, мақолада таклиф этилган кластер усули нафақат Ўзбекистон
Республикаси учун, балки қўшни республикалар ер ресурслари тақсимоти тахлили
учун хам кўлланилиши ер ресурслари бошқарувида кутилган натижаларни беради.
Калит Cўзлар: иқтисодиёт тармоқлари, ер ресурслари, кластер услуби, давлат
сектори, самарадорлик, талаб ва эхтиёж.
Abstract: Economic-administrative management of land allotment for sectors is
complicated processwhichneeds to be regulated. The article discusses issues related to
trend, process and effects of land allotment on agriculture of government. Land allotment
complex process which is needed to be regulated by laws and respective government
organs. Herein, land allotment is discussed not only from economic view, but also
administrative, regulative and needs for organizations.
Keywords: land resources, land selection, land allotment land information system, land
granting, mechanisms, land allotment for sectors.

Мамлакатимизда утказилаетган иқтисодий ислохотлар натижасида миллий
иктисодиетимизнинг деярли барча сохалари баркарор ривожланиш даврига
утмокда. Бу даврда иктисодиетнинг нодавлат сектори шаклланди ва уз мавқеига эга
булди. Агар охирги ўн йилликдаги ўзгаришларни тахлил киладиган булсак,
нодавлат секторида банд ахолининг салмоғи усаетганини гувохи буламиз. 2003 йил
умумий банд ахолининг (9589,0 минг) 7359,6 минги нодавлат секторида фаолият
кўрсатган бўлса бу курсаткич 2012 йил якунига келиб 12223,8 минг кишининг 986
(Йиллик статистик туплам) минги нодавлат секторида фаолият курсатиши
иқтисодиетнинг либераллашганлиги, бозор конуниятлари ва давлат бошкаруви
мутаносиблигини таъминлаш жараени хам боскичма боскич амалга
ошаётганлигидан далолат беради.
Биз ер ресурслари тақсимоти, ер майдонларига булган талаб ва эхтиеж
тахлилини ахолининг бандлиги кўрсаткичи мисолида бошганимизнинг боиси
иқтисодиетнинг энг асосий ресурси мехнат ресурслари эканлиги ва барча соха
фаолиятининг пировард натижаси мамлакатимиз ахолиси фаравонилиги оширишга
қаратилганлигидир. Бу биринчидан.
Иккинчидан, иқтисодиет тармоқлари каби ер ресруслари тақсимотига
таъсир кўрсатувчи яна бир асосий сегмент ахолининг ўсиши ва бунинг натижасида
Кастамону
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шахарлар, ахоли пунктлари кенгайиши хисобига ер майдонларига бўлган
эхтиежнинг йил сайин ортиб боришидир. Охирги ўн йилликда ахоли сони 25707,4
минг кишидан 29993,5 минг кишига етди, еки шу давр ичида ахоли сони 4286,1
минг кишига ўсди. Бу давр ичида жами уй жой фонди 365,7 млн кв. метрни ташкил
килган булса 2012 йилга якунига кура бу кўрсаткич 446,4 млн м.кв.ни ташкил
қилди. Бундан ташқари шахар ва қишлоқ ахолининг салмоғи хам ўзгарди. Агар
2003 йил шахар уй жой фонди 139,8 млн кв.мни ташкил қилан булса, 2012 йил
якунига кўра 235,8 млн кв.м.ни ташкил қилди. Бу давр ичида қишлоқ уй жой фонди
225,9 млн. кв.м. 210,6 млн. кв.мга ўзгариб, 15,3 млн.кв.метрга камайиши шахар
ахолисининг ўсиши еки ички миграция жараёни қишлоқдан шахарга ўсаетганининг
далилидир.
Бу давр ичида қурилиш саноатининг ривожланганлигига ва қурилиш
материалларига булган эхтиёж ахолинингг уй-жой фондига булган талаб ва
эхтиёжнинг хосиласи деб хисобласак муболаға булмайди. Бу талаб ва эхтиежни
мамлакатимизнинг ички захираларидан самарали фойдаланиш орқали қондириш
мақсадида ишга туширилган кўплаб цемент заводлари мисол бўла олади. Андижон
вилояти Андижон тумани Ахтачи қишлоғида ташкил этилган цемент заводи,
Сурхандаре вилояти Жаркургон туманида ишга туширилган цемент заводи,
мустақилликнинг биринчи кунларидан фаолият курсатаетган йирик цемент
заводлари “Кизилкумцемент”, “Охангаронцемент” ва “Кувасойцемент” шулар
жумласидандир. “Ўзбеккурилишматериали” Ўзбекистон АК маълумотига кўра
қурилиш саноатининг 70% товар махсулоти ва қурилиш материаллари экспорт
махсулотининг 75% изини цемент саноати ташкил этади (В Узбекистане заработал
новый завод ).
Учинчидан, ахолининг ўсиши натижасида озиқ овқат махсулотларига
бўлган эхтиеж, кундалик турмуш учун зарур саноат ва бошка махсулотларга булган
эхтиеж ҳам ўсиб борди. Бу эса ўз навбатида озик овкат ва саноати учун хом аше
етказувчи асосий соха дехкончилик, чорвачилик махсулотларига бўлган талабни
ортишига олиб келиши барчамиз учун миллий иқтисодиет сохаларининг бир
бирига чамбарчас боҳлиқлигини кўрсатади.
Шунинг учун икқисодиет
тармоқларининг ер майдонларига бўлган талаб ва эхтиежини тахлил қилишда хар
бир соха ишлаб чикарадиган махсулотга булган ички ва ташки бозор талабини
инобатга олмоғимиз лозим булади.
Бундан ташкари, бозор иктисодиетининг асосий конуни талаб ва эхтиеж
қонунидан келиб чикиб, бирор соха ривожланиши натижасида бу сохани
тўлдирувчи махсулот ишлаб чикарувчи соха талабини хам инобатга олмоғимиз
керак булади. Масалан, юкорида кайд этилган цемент заводлари фаолияти учун
хом аше сифатида фойдаланиладиган компонентлар кварц куми, гипс, каолин, охак
ва металл қўшилмалари хам алохида корхоналарда тайерланиши хам ер
майдонларига бўлган эхтиежни ўстиради. Жумладан, Жиззах вилояти Зафаробод
туманида бу йил ишга туширилган йирик цемент заводи учун хом аше
компонентлари республикамизнинг турли вилоятларида тайерланади: гипс
Бухородан, коалин Ангрен шахридан, кварц куми Навоийдан, охак Жиззахдан,
металл қўшилмалар эса Олмалиқ шахридан, портланд цемент учун асосий хом аше
лесс тупроқлари Галлаорол туманидан келтирилиши биргина цемент заводи
ўзининг кенг тармоқли инфратузилма ташкил қилувчи саноат корхоналари
мажмуасини ташкил килиши фикримизнинг далилидир.
Юкоридагиларни инобатга олган холда иқтисодиетнинг жадал суръатлар
билан ўсиши натижасида бозор иқтисодиетининг талаб ва эхтиежидан келиб ер
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ресурсларига бўлган эхтиежнинг йил сайин ортиши ер ресурслари тақсимотини
давлат томонидан комплекс бошқариш хозирги вактнинг долзарб вазифаларидан
бири деб хисоблаймиз. Бундан ташкари, босқичма боскич ер бозоринининг
шаклланиб келаетганини хам эътиборга олмоғимиз лозим бўлади. Маълумки, бозор
иқтисодиети ривожланган мамлакатларда ер ресурсларини тармоқлараро
тақсимотини ва қайта тақсимотини бевосита ва билвосита бошқаради. Ер бозори
тўла шакланган, яъни ерга хусусий мулкчилик жорий қилинган мамлакатларда ер
бозорининг ўзига хос бўлган функциялари ер тақсимотига ва шу орқали ресурслар
тақсимотига хам ўз таъсирини кўрсатади. Бу борада олиб борилган шу соха
олимларининг тадқиқотлари ер бозорининг қуйидаги узига хос булган
функцияларини белгилайди:
1. Ер майдонларининг бозор баҳоси, сифати, ер майдонларига бўлган талаб
ва эхтиеж ҳакида маълумот.
2.
Илий техника ривожланишини ва ердан самарали фойдаланишни
рағбатлантириш.
3. Ердан фойдаланишда ер рентасининг тақсимотини рабатлантириш
(жамият ва ер эгаси орасида).
4. Ердан фойдаланишнинг ва ҳўжалик юришининг самарали шаклларини
аниқлаш.
5. Ер ресурсларини тақсимлаш ва қайта тақсимланишини бошқариш.
6. Инвестицияларнинг тармоқлараро таксимлашини бошкариш.
7. Қишлоқ ҳўжалиги экин майдонларини бошқариш (Горемыкин, 1996; Караматов,
2008).
Албатта, ер бозорининг юкордаги функциялари ер ресурслари тақсимотида
ер майдонларининг ва инвестицияларнинг бозор қонунлари асосида, яъни, кўпрок
фойда берадиган сохага тақсимланишига олиб келади. Бундан ташқари, янги
технологияларни, жумладан, ер тежамкор технологияларини, ишлаб чикаришга
жалб этишни хам рағбатлантиради. Маълумки, ер тақсимотининг тўла бозор
қонуни билан бошқаришини салбий томони, инвестиялар ва ер тақсимотида
қишлоқ ҳўжалиги устиворлигини таъминлаб бера олмайди. Масалан, фермер
ҳўжалиги, ердан фойдаланиш хуқуқини гаровга қўйиб, кредитни бошқа сохага,
яъни кўпрок фойда келтирадиган янги бизнес режага сарф қилиши мумкин.
Бундай холда нафақат инвестиция, балки мехнат ресурслари тақсимоти яккол
намоен булади. Шунинг учун ер бозори қайси даражада ривожланиган бўлишидан
қатьи назар, ер ресурслари тақсимотини бозор ва давлат томонидан бошқарувини
мутаносиблаштириш давлат функциясининг асосий вазифаларидан бири бўлиб
қолиши керак деб ҳисоблаймиз.
Ер ресурслари тақсимотида давлат функциялари ичида бозор қонуниятлари
таъсирини ва давлат бошқарувини мувофиқлаштириш масаласи алохида илмий ва
услубий ёндашувни талаб қилади. Чунки, ер тақсимотига иқтисодиет
тармоқларининг ер майдонларига бўлган талаб ва эхтиёжини қондиришда ва ер
тақсимотини бошқаришда
устивор йқналишлардан бири бугунги кунда хам
келажакда хам
қишлоқ ҳўжалиги хом ашеёи, озиқ овқат бозорини
модернизациялаш ва уни барқарор ривожланишини таъминлаш бўлиб қолади.
Бундан ташқари, бозор иқтисодиети қонунлари ер ресурсларини иқтисодий
ресурс сифатида қабул қилади ва ер майдонларидан олинадиган фойда, яъни ер
рентаси асосий кўрсаткич бўлиб қолаверади. Ер ресурсларини ва уни тақсимотини
бозор ва давлат бошқаруви ер рентаси тақсимотида намоён бўлади. Ерга хак
тўлаш, ягона ер солиғи, ижара тўлови ер ажратишда кўрилган зарар миқдори, ер
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майдонларининг меъерий бахоларидан келиб чикади. Буларнинг замирида,
албатта, ер рентаси ётади. Ер рентасини аниқлаш услубияти бир томондан ернинг
бозор баҳосига боғлик бўлиб, бу кўрсаткич қишлоқ хўжалигида эса тупрок
унумдорлиги, ер майдонининг бозорга нисбатан жойлашуви, бошка иқтисодий
кқрсаткичларга ва табиий омилларга боғлик бўлади. Жахон тажрибасида ер
бахосини аниқлашда ер рентасига асосланган услуб кўлланилади. Шунинг учун, ер
бахолаш ишлари натижасида ер рентаси кўрсаткичидан хам фойдаланишни
мақсадга мувофиқ деб хисоблаймиз.
Бизнинг фикримизча, ер рентаси кўрсаткичларидан фойдаланиш тупрок
сифати билан бир қаторда худудда қишлоқ ҳўжалигининг интенсивлашганлик
кўрсаткичини сон миқдорини хам аниқ тахлил қилишга мезон яратган бўларди ва
қишлоқ ҳўжалишини ихтисослаштириш, ер ажратиш натижасида кўрилган зарар
миқдорини янада аниқ хисоблашга эришиларди. Масалан, икки холатни
таққосласак, Бухоро ва Жиззах вилоятлари сугориладиган экин майдонларининг
уртача тапрок балли бонитети бир хил (50 балл) бўлсада, тупрок сифатининг
қишлоқ хўжалиги махсулоти етиштиришдаги хосилавий иқтисодий кўрсаткичлари
тубдан фарқ қилади. Бухоро вилоятида бир гектар ернинг иқтисодий меъерий
бахоси 1092,7 минг сўмни ташкил қилса, Жиззах вилоятида бу кўрсаткич 755,0
минг сўм, бир баллга туғри келадиган солиқ юкламаси иккала вилоятда 1311,2 ва
906,0 минг сўмни ташкил килади. Ер рентаси назариясидан маълумки, бу фарк
замирида дифференциал ер рентасининг иккинчи кўриниши, яъни ер майдонига
сарфланган капитал (мехнат, пул, ишлаб чикариш воситалари)нинг самарадорлиги
етади. Еки бир сўз билан айтганда, бир хил сифатдаги ер майдонларига сарф
килинган капитал самарадорлиги фарқи ётади, ва бу кўрсаткич қишлоқ ҳўжалиги
ер майдонларининг интенсивлашганлик даражасининг асосий кўрсаткичларидан
бири бўлиб хизмат килади. Бу кўрсаткичга аниқлик киритадаган бўлсак, тупроқ
сифатининг ва меъерий баҳосининг худулараро дифференциялашган кўрсаткичи
деб қабул қилиш мумкин. Шу услубда хар бир вилоят миқъесида туманлар тупрок
сифатининг ва меъерий баҳосининг туманлар миқъесидаги дифференциялашган
кўрсаткичини аниқлашимиз мумкин. Cифати бир хил бўлган тупроқларнинг
интенсивлашганлик даражасидаги фарқ шу худдуда ер майдонлари сифатини
яхшилаш билан бир қаторда ер майдонига қилинган сарф харажатлар самарасини
ошириш бўйича хам бўйича чора-тадбирлар ўтказишни такозо килади. Шунинг
учун, тупроқ сифатининг ва меъерий баҳосининг вилоятлар миқъесида худудараро
дифференциялашган ўурсаткичини туманлар миқъесида аниқлаб қишлоқ
хўжалигидан бошқа соха эхтиежлари учун ер танлаш ва ажратишда ер
майдонларини таққослашда асосий кўрсаткичлардан бири сифатида қўллаш
мақсадга мувофиқ деб хисоблаймиз.
Иқтисодиет тармоқларининг ер майдонига бўлган талаб ва эҳтиёжларни
мезонларини иқтисодий тахлил қилишда кластерлар тизимидан фойдаландик (1
шакл). Иқтисодиетнинг хар бир тармоғини алохида кластер сифатида қабул
қилдик. Хар бир тармоқ ўз ўрнида алохида кластерларни ташкил қилиб, бу
кластерлар асосий корхоналар ва инфратузилмаларни ўз ичига олади. Масалан,
алоқа ва транспорт тармои алохида алока, автомобил транспорти, темир йул
транспорти кластерларига бўлинади.
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Демографик ва иқтисодий жараёнлар
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Жаҳон ва республика бозори

Пахта-текстил кластер
Макроиқтисодий бошқарув тизими
Пахтачилик тармоғи
Маҳсулот ишлаб чиқариш, пахтачилик
ва унга боғлиқ учун ишлаб чиқариш

Пахтани қайта ишлаш, текстил тармоқ
маҳсулотлари

Электр
энергияси ва
иссиқлик
қуввати

Қишлоқ
хўжалик ва
ишлаб чиқариш
қурилиш

Тайёрлаш ва
сақлаш
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ирригация ва
йўл қурилиши

Текстил саноати
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Уй-жой ва
маданиймаиший
қурилиши
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тармоқлари

Пахта-текстил инфраструктура кластери
Ижтимоий

Бозор

Ишлаб чиқариш

Уй-жой, маданий
ва техник
ташкилот,
соғлиқни сақлаш,
таълим
ташкилоти

Банк, биржа, савдо
мажмуаси, нотижорат
ташкилотлари,
консалтинг хизмати
фирмалари, ва
бошқалар

Электросет,
иссиққуввати,
коммуникация ва
сув иншооти
тизимлари, тарофмуҳит мҳофазаси

Фикримизни янада ойдинлашлаштириш учун кейинги йилларда
иқтисодиетимизнинг устивор йўналишлари сифатида ривожланиб келаетган пахтатекстиль саноати кластерини кенгрок тахлил қиламиз. Шаклдан кўриниб
турибдики, агросаноат мажмуасининг битта сохаси фаолияти учун бир-бирига
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бевосита ва билвосита боғлик бўлган бир неча соха ва бошқа инфратузилмалар
тизими фаолият кўрсатади.
Шу билан бир қаторда, бу соха махсулотини қайта ишловчи тармоқнинг
ҳам ер майдонига бўлган талаби инобатга олинади. Пахтачиликни
ривожлантиришнинг устивор йўналиши пахта хом ашесини мамлакатимизда қайта
ишлаб чет элга тайер махсулот сифатида экспорт қилиш борасида амалга
оширилган тадбирлар натижасида пахта толасини қайта ишловчи текстил
комбинатлари сони, кийим кечак фабрикалари сонини ортиши бунинг яккол
далилидир. Пахтачилик текстиль кластери, бошка соха кластерлари каби бирбирига узвий боглик бўлган тизимли кластерларини ўз ичига олади ва миллий
иқтисодиетни барқарор ривожланишида алохида ўрин тутади (2 шакл).
Бошқа кластерлар каби пахтачилик – текстиль кластери икки асосий ташкил
қилувчи тузилмадан иборат: бевосита пахтачилик ва инфратузилма. Яхлит
пахтачилик – текстиль кластери ташкил бўлиши учун пахтачиликни ва текстиль
саноатини ривожланиши учун бир қатор асосий ишлаб чиқариш воситалари ишлаб
чикарувчи тармоқлар, хамда пахтани ва пахта махсулотларини қайта ишловчи
корхоналар зарур бўлади. Бундан ташқари, пахта-текстиль класери тизимига
иқтисодиетнинг ижтимоий ва ишлаб чиқариш хамда бозор инфратузилмалари
киритиш зарур бўлади.
2012 йил якунига кўра республикамизда фаолият курсатаетган 285 дан ортик
текстил ва пахтани қайта ишлаш корхоналари сони йил сайин ортиб бораетгани бу
соха кластери инфратузилмалари сонини ортишига олиб келади. Албатта, бу
инфратузилмаларни худудий жойлаштириш учун ер майдонларига бўлган эхтиеж
хам ортиб боради. Пировард натижада иктисодиет тармоғига ер тақсимоти хар бир
тармокнинг баркарор ривожланишини таъминлаб берувчи доимий жараен
сифатида намоен булади. Шунинг учун хар бир тармоқ учун ер майдонига бўлган
талаб ва эхтиежни қондириш учун келажакда бу тармоқ кластерига тегишли
инфратузилмалар талаб ва эхтиежи хам инобатга олинмои лозим бўлади.
Шунингдек, иқтисодиет тармоқларининг республика худудларида кайси даражада
ривожланиши хам эътиборга олинмоғи лозим. Масалан, Нукусда биргина текстил
фабрикаси фаолият кўрсатаегани ва пахта хосилдорлиги пастлигини инобатга
олган холда экин майдонларида пахта салмогини озайтиришни такозо килса,
Бухоро вилоятида 18 та текстиль фабрикалари фаолият кўрсатаетгани бу вилоятда
пахта-тестлиь кластери ривожланиши учун барча шароитлар яратилиши лозим
булади.
Хулоса
Ўзбекистон ер ажратиш жараёнининг
тажрибалари ҳамда ва ер
участкаларини хусусийлаштиришнинг истиқболдаги мақсад ва вазифалардан
келиб чиққан ҳолда ер ресурслари тақсимотининг нафақат меъёрий-хуқуқий
базасини, балки уни давлат ва бозор механизми билан бошқарилишини,
иқтисодиёт тармоқларининг барқарор ривожланишини таъминлаш,
ердан
фойдаланиш самарадорлигини оширувчи барча механизмларни шакллантириш
заруриятини мавжудлигини ҳам эътироф этамиз. Бу йўналишда кластер тизимидан
фойдаланиш нафақат иқтисодиёт тармоқларининг ер майдонларига бўлган талаб ва
эхтиёжларини инобатга олади, балки бу тармоқларнинг барқарор ривожланишига
хам илмий асос бўлади.
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YÜKSEK SOSYABİLİTE SAHİBİ TÜRK İSLAM MEDENİYETİ KADIN
MODELİ “BACIYAN-I RUM”
Öğr. Gör. Ömür TOKER
Öğr. Gör. Halil Özcan ÖZDEMİR
Özet: Türk İslam Medeniyetinde özellikle Osmanlı Devletinde en önemli kadın modeli ve
bu modelin teşkilatlanmış şekli Bacıyan-ı Rum’dur. Bacıyan-ı Rum Kurumunda kadın bir
yandan üretici olmayı öğrenirken bir yandan da toplumsal, manevi, insani değer ve normları
özümseyerek sosyalleşmekte ve kişilik kazanmaktadır. Bir medeniyetin uygarlık ölçüsü,
kadına verdiği önem ve toplum içindeki etkinliği ile ölçülür. Toplumda erkeklerle beraber
görevler ifa eden kişilik ve hak sahibi Türk kadınları bu kurumda yetişmektedir. Bacıyan-ı
Rum’la aynı dönemde Batı Avrupa Medeniyetinde kadın; köle gibi sosyal haklardan yoksun bırakılmıştır. Engizisyon mahkemelerinde cadı ve büyücü suçlamalarıyla katledilmiştir. Günahkâr ve lanetlenmiş kabul edilerek neredeyse sosyal hayatın tüm katmanlarından
soyutlanmıştır. Çağdaşı kadınların büyücü olarak engizisyon mahkemelerinde yargılandığı
bir dönemde Anadolu’da Bacıyan-ı Rum gibi bir teşkilatın varlığı ve faaliyetleri bizlere
Osmanlı Devleti’nin başarıdan başarıya kadınlarıyla beraber ulaştığını göstermektedir. Batı
Avrupa Medeniyet zihniyetinin oluşturduğu ve algıladığı “kadın” tipinin karşısına globalleşme kültürlendirmesinden sıyrılarak Türk İslam Medeniyetinin özgün “kadın” tipi olan
“Bacıyan-ı Rum” tanımlamasını koymak ve faaliyet alanlarını irdelemek insanlık tarihi açısından önem arzetmektedir.
Anahtar Kelimeler: Kadın, Bacıyan-ı Rum, Zihniyet, Bilgi Hiyerarşisi, Yüksek Sosyabilite
High Sociability Owner Women Model "Bacian-i Rum" in the Turkish Islamic Civilization
Abstract: The most important female model in the Turkish Islamic civilization, especially
in the Ottoman Empire, and the organizational form of this model is Bacıyan-ı Rum. In the
Bacıyan-ı Rum organization, while women learn to be producers they are also learning social, spiritual, human values and norms. A civilization is measured by the importance given
to a woman and her effectiveness within society. Turkish women who have personality and
rights to perform duties together with men in society are grown in this organization. The
women in the Western European Civilization in the same period as Bacıyan-ı Rum deprived
of social rights like slaves. Women were murdered after blamed as a witches and sorcerers
by The Inquisition Courts. Women are virtually isolated from all layers of social life, since
they are considered sinful and cursed. The existence and activities of an organization like
Bacıyan-i Rum in Anatolia at a time when contemporary women were judged as magicians
in the inquisition courts show us that the Ottoman Empire succeeded with women. It is
important from the point of view of human history to define "Bacıyan-ı Rum" which is the
original "woman" type of Turkish Islamic civilization, and examine its fields of activity, by
avoiding globalization cultivation against the "woman" type that Western Europe Civilization mentality creates and perceives.
Keywords:Woman, Bacıyan-ı Rum, Mentality, Knowledge Hierarchy, High Sociability

Giriş
Dünyada var olan bütün canlıların yeryüzünde bir erkek ve bir dişiden meydana
gelecek şekilde yaratıldıklar ve yaşadıkları görülür. Bunun neticesidir ki, bütün canlıların
hayatta kalma arzusundan sonra en güçlü güdüleri soylarını devam ettirmektir. İnsanlık
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âlemi de bir erkek ve kadından müteşekkildir. Kadının doğurgan yapısından dolayı insanın ilk yaşları anneye yani kadına bağlı olarak geçmektedir. Toplumları oluşturan fertlerin
bedensel ve zihinsel gelişimlerinin ilk yılları kadın (anne) tarafından sağlanmaktadır. Kadın bu eğitimi çocuğuna içinde bulunduğu toplumun zihniyet yapısına uygun olarak verir.
Çünkü kadında bu zihniyet yapısı ile yetişmiştir.
Zihniyet; ferdin yaşam içerisinde karşılaştığı her türlü olay ve yaptığı her türlü
faaliyeti algılamasına ve bu olaylara ve faaliyetlere anlam yüklemesine yarayan bilgi birikimi, kısaca toplumun psikolojik tabiatıdır. Toplumu meydana getiren unsurlar elemine
edildiğinde ayrıştırılamayan bir unsurla karşılaşılır. İşte bu unsur toplumun DNA’sı olan
zihniyetidir. Zihniyet aynı toplumun bütün fertlerinin bağlandıkları hükümler, kavramlar
ve inançlardan kuruludur. Zihniyet ferdi toplumuna bağlayan en sağlam ve dirençli bağdır. Zihniyet toplumun üyelerinde ortaktır. Toplum benzer zihniyete sahip fertler topluluğu olarak ta tanımlanabilir. Bu bilgi birikimi yüzyıllar hatta bin yıllar boyunca tecrübe
edilerek oluşmuş fertten ferde aktarılarak bu günlere taşınmıştır. Dolayısıyla zihniyet kısa
bir zamanda oluşan ve değişen bir olgu değildir. Bu zihniyetin oluşmasında ise toplumun
bilgi hiyerarşisi önemli rol oynar (Bouthoul, 1975: 5-26).
Bilgi hiyerarşisi; yaşam içerisinde ferdin faaliyette bulunurken karşılaştığı her
türlü olayda başvurabileceği, içerisinde yaşadığı toplumca güvenilir olarak kabul edilmiş
kaynakların en güvenilirden başlayarak sıralanmasıdır ( Toker, 2010: 18). Toplumsal yaşamın teşekkülü ve devamında ekonomik, siyasi, hukuki, örfi ve dini unsurlar birleşik bir
etki oluşturmaktadır. Bu etkinin en önemli unsuru ise dindir. Diğer unsurların sağlaması
din ile yapılarak bu bilgi hiyerarşisi oluşur (Fidan, 2008: 14).
Bilgi hiyerarşisi ve tecrübeler sonucunda oluşmuş olan zihniyet fertten ferde ilk
yaşlarda anne olan kadınlar tarafından aktarılmaktadır. Çocuğun karakter yapısının da bu
ilk yaşlarında -özellikle sekiz yaşına kadar- oluştuğu düşünülürse bu aktarma sonucunda
oluşan ferdin zihniyeti onun hangi medeniyete ait olduğunun kodlarını verir. Bu bilgiler
ışığında toplumu oluşturan fertlerin zihniyet dünyasını inşa eden kadınlar aslında toplumu
meydana getiren ana unsurlar olmaktadır. Toplumun kodları olan zihniyet kadınlar tarafından aktarılmaktadır.
Toplumların sosyolojik ve psikolojik gelişiminde bu kadar önemli olan kadın tarih
boyunca birçok medeniyette yaradılış özelliklerinden ve bilgi hiyerarşilerinin oluşturduğu
zihniyetlerden dolayı negatif ayrımcılığa maruz kalmıştır. Kadının zihinsel gelişimine ve
toplum içerisindeki statüsüne ne kadar önem verilirse o toplumun o kadar gelişeceği açıktır.
Bu çalışmamızda medeniyetin temel inşa edici unsuru olan kadının Batı Avrupa
Medeniyeti ve Türk İslam Medeniyetindeki statülerini incelemeye çalışacağız. Ayrıca
Türk İslam Medeniyetinde kadın kavramını Türklerin Anadolu’yu yurt edinmesinde
önemli roller üstlenmiş Bacıyan-ı Rum’da somutlaştırmaya çalışacağız.
1.Batı Avrupa Medeniyetinin Bilgi Hiyerarşisi ve Zihniyetinin Oluşturduğu
Kadın Tipi
Haçlı seferlerine kadar Batı Avrupa Medeniyetinin zihniyetini oluşturan en önemli
etken Hıristiyanlık inancıydı. Hıristiyanlık inancında kadın, Hz. Âdem’e yasak meyveyi
yedirerek cennetten kovulmasına ve insanoğlunun neslinin günahkâr olmasına sebep olduğu için yeryüzünde kötülüğün müsebbibi olarak görülmüştür. Batı Avrupa Medeniyetinde böyle bir inanç kültürü oluşturulmuştur (Taşpınar, 2011). Ortaçağ din adamı ve filozofu Aziz Agustin’e göre; insanın karısı veya bir fahişeyle cinsel ilişkide bulunması
arasında maddi açıdan herhangi bir fark yoktur. Zira günah açısından ikisi de aynıdır.
Aziz Agustin’den iki asır sonra Papa Gregorie (MS. 590-604 yılları arasında Papalık yapmıştır) bu öğretiyi onaylamıştır. Cinsel ilişki Hıristiyanlıkta günah sayılmaktaydı. Günah
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işleme duygusu ve soyun sürdürülme güdüsü Hristiyan topluluklarda ruhsal bir çatışma
oluşturmuştur. Öyle ki, Katolik Kiliselerinde yapılan evlenme törenlerinde “günahla düşmüşüm annemin karnına, günah işlemiş annem bana gebe kalırken” sözlerini içeren bir
dua yapılmaktadır (Okiç, 1979: 7). İşte bu günah ve kirlenme duygusu Hıristiyan inancına
sahip Batı Avrupa Medeniyetinde birçok kişinin evlilikten kaçınmasına yol açmıştır.
Hatta Batı Roma İmparatorluğu’nun yıkılmasında en önemli neden çoğu tarihçiye göre
nüfustaki azalmadır. Bu azalmanın en önemli sebebi ise günah ve kirlenme korkusundan
dolayı evlenmememe olmuştur. Hıristiyanlıkta kadın ve evlilik o derece kötülenmiştir ki
6. yy.da kadının ruhu var mı yok mu diye ciddi şekilde tartışmalar yapılmıştır (Bebel,
1978: 46).
11.yy.dan sonra feodal yapının çözülmesi, Batı Avrupa Medeniyetinin zihniyet
değişikliğinin de başlangıcı olmuştur. Zihniyette değişiklik birden bire ve sıradan olaylarla olmaz. Zihniyet değişikliği kutsal ile profan arasında ki sınır değişmeleri ile olur.
Rönesans ve reform hareketleri bu zihniyet değişikliğinde önemli yer tutmuşlardır. Bu
hareketler Hıristiyanlığın kapitalizme engel teşkil eden özelliklerinin değişmesi, Hıristiyanlığa rasyonalite kazandırma hareketleridir (Tabakoğlu, 2008: 35). Kutsal ile profan
arasındaki sınır değişikliklerini etkileyen en önemli unsur ise zihniyeti oluşturan bilgi hiyerarşisindeki değişikliklerdir. Batı Avrupa Medeniyetinin bilgi hiyerarşisinin tepesinde
İncil ve Hıristiyanlık Öğretileri yer alırken reform ve Rönesans hareketleri ile İncilin yerini pozitivist felsefe almıştır. Bilgi hiyerarşisinin tepesinde artık vahyi reddeden akıl vardır. Tanrı inancının yerini insan merkezli bir anlayış almıştır. Toplum doğa örneğine göre
yeniden teşkilatlandırılmıştır. Buna göre büyük balığın küçük balığı yutması toplumsal
bir kanun haline gelmiştir. Bu sistemin önerdiği insan modeli ise “homo-economicus”tur
yani kendini dünyanın merkezine koymuş, egosantrik, ekonomik insandır (Mannan,
1976: 33). 11.yy.dan itibaren kadın bir meta bir mal olarak görülmeye başlanmış, Hıristiyanlık inancında var olan kadına negatif bakış daha da derin bir hal almıştır. Toplumu
değiştirmenin en kolay yolu öncelikle kadının toplumdaki statüsüyle oynamaktır (Şimşek, 2007: 41-47). Anne olan bu kadınlar da toplumu oluşturan fertleri yetiştirecekler
böylece toplumun zihniyeti kolaylıkla değişecektir. Bu dayatmalar neticesinde toplumda
meydana gelen zihniyet değişikliği kadına bakış açısında ve kadının toplumdaki rolünde
de değişikliklere sebep olmuştur. Kutsalın karşısında profanın hâkimiyeti Hristiyanlıkla
bağların sınırlandırılmasıyla sağlanmıştır. Kutsalın sosyo-kültürel ve sosyo-ekonomik
alandan çıkartılarak sadece pazar günleri kilise duvarları arasına sıkıştırılması profanın
hâkimiyetini güçlendirmiştir.
Batı Medeniyetinin kadın algısı 13.yy.dan itibaren farklı bir mecraya taşınmıştır.
“Büyücü Avı” olarak bilinen insanlığın başına gelmiş en korkunç felaket kilise tarafından
hazırlanmıştır. Buna göre; büyücü kadınlar şeytanla cinsel ilişkiye girerek fuhuşu ve kötülüğü yaymaktadırlar. Hıristiyan inancında var olan kadının her kötülüğün sebebi olma
eğilimi burada da ortaya çıkmıştır. Büyücü olarak kadınlar görülmektedir. Bunların yok
edilmesi gerekmektedir. Kilise “büyücü avı” neticesinde iki milyon civarında kadını diri
diri yakmış veya suda boğmuştur. Bu kadınların mallarına el konularak kilise ile yargıçlar
arasında dağıtılmıştır. Böylece Medeniyetin taşıyıcısı kadınlar yok edilmiştir Artık yeni
bir zihniyet dünyası inşa edilebilecektir. İşte korkunç zulümler ve sürekli aşağılanmalar
sonucunda feminist hareketler ilk defa Batı Avrupa Medeniyetinde ortaya çıkmıştır (Akdemir, 1993: 132-134).
Batı Avrupa Medeniyetinde yukarıdaki açıklamalar ekseninde oluşmuş bilgi hiyerarşisi ve zihniyet yapısı ile baskı altına alınmış, günahkâr olarak görülen ve lanetlenmiş
bir yaratık olan kadın değersiz görülmüştür. Bu o kadar ileri bir düzeye taşınmıştır ki,
çağdaş hukukun temeli olan Roma yasalarında ve 1938 yılına kadar da Fransa yasalarında
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ehliyetsizlik nedenleri çocukluk, delilik ve dişilik olarak sıralanmıştır (Es-Sıbai, 1993:
37). İsviçre’de 07.02.1971 tarihinde sadece erkeklerin oy kullanabildiği bir referandum
sonucunda kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilmiştir. Referandumda 621,483 erkek
kadınların seçme ve seçilme hakkına sahip olmalarına “evet” demiş buna karşılık 323,596
erkekte “hayır” oyu kullanmıştır (Arat,1986: 25).
Yukarıdaki örnekler Batı Avrupa Medeniyetinde Hıristiyan ve pozitivist öğretilerde yakın zamana kadar kadının toplumun en alt tabakasında köle veya mal olarak görüldüklerinin ve toplumla ilgili hiçbir karar mekanizmasında hatta kendileri ile ilgili kararlarda dahi yer almadıklarını göstermektedir.
2.Türk İslam Medeniyetinin Bilgi Hiyerarşisinde ve Zihniyet Yapısında Kadın Kavramı
Oryantalist bakış açısının olumsuzluğundan sıyrılarak Türk sosyo-kültürel sisteminin oluşumuna bakarsak, pozitivist düşünce merkezli Batı Avrupa sosyo-kültürel sisteminden daha özgün, çok yönlü, zengin ve daha köklü bir toplum anlayışına sahip olduğunu görebiliriz. Türk İslam bilgi hiyerarşi emanet şuuruna ve yüksek sosyabiliteye sahip,
ihtirassız, üretim ve tüketimde dengeli, doğayla ve toplumla barışık, diğergam bir insan
ve dolayısıyla kadın tipi önermektedir (Toker, 2010: 1-3).
Türk İslam zihniyeti, kutsal değerler ve inançlar üzerine bina edilmiştir. Burada
kutsal ile profan arasındaki sınırı belirleyen temel etkenler ise Türk İslam Medeniyetinin
bilgi hiyerarşisinde yer alan dini ve ahlakı kaynaklardır. Bunlar:
 Vahye dayalı bir kitap olan Kur’an-ı Kerim
 Hz. Peygamberin davranışlarından ve sözlerinden oluşan “sünnet”
 Belirli bir konu üzerinde o konunun uzmanlarının ittifak etmeleri olan “icma”
 Hakkında hiçbir hüküm bulunmayan bir durumda aralarındaki benzerlikten dolayı çözümlenmiş olayların birbirlerine yürütülmesi olan “kıyas”
 Alimleri tarafından ortak görüşle yeni hükümler koymak olan “içtihat ” tır
(Izutsu, t.y.:109-140).
İcma ve kıyasla meseleleri çözmede temel teşkil edecek örf-adet, kamu yararı, kolaylık sağlamak, karşılıklılık, devlet mevzuatı, sahabe görüşleri ve İslam’dan önceki semavi dinlerin İslam’a uygun hükümlerine de başvurulmaktadır (Keleş, 2005: 575-591).
Kısaca Türk İslam toplumunun zihniyet yapısı bir inanç ve ahlak nizamı olan İslamiyet
ile şekillenmiştir diyebiliriz. İslamiyet yalnız inanç ve ibadet esaslarından oluşmaz hayatı
bütünüyle şekillendiren bir ahlak nizamıdır. Allah’ın emir ve yasakları, Hz. Peygamberin
öğütleri ve davranış örnekleri bütün inanan toplumu tartışmasız birleştiren esaslardır
(Özakpınar,t.y.: 32-39).
Gelişmeye önem veren bir anlayışa sahip olan İslam Dini ve İslam’a aykırı olmayan Türk örf ve adetleri toplumsal bütünleşmeyi ve dayanışmayı teşvik etmektedir. Türk
İslam Kültürü bireysel kalkınmaya değil toplumsal kalkınmaya, fırsatçılığa değil diğergamlığa, “ben” içinde “biz” sosyalleşmesi anlayışına sahiptir. Türk İslam sosyo-kültürel
yapısındaki bu sosyalleşme, fert ve toplum menfaatlerini uzlaştırmış, dengelemiş ve fertlerin toplum karşısında sevgi ve fedakârlık hisleri duyabilmelerini sağlamıştır.
İslam Din’inde yüksek sosyalleşmenin temelinde yaratıcıya karşı duyulan sorumluluk yatmaktadır. “İnsanoğlu kendisinin başıboş bırakılacağını mı sanır” (Kıyame
75/36), “Nihayet o gün dünyada yararlandığınız nimetlerden elbette ve elbette hesaba çekileceksiniz” (Tekasür 102/8) ayetleri iman edenlerin zihniyetinde;
 Yaratıldığını bilmek ve yaratanın emirlerine riayet etmek anlamına gelen Kulluk
Şuurunu,
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 Bu dünyadaki her şeyin emanet olduğunu ve günü geldiğinde (ölüm) ansızın elimizden alınacağı anlamına gelen Emanet Şuurunu,
 Allah’ın emirleri doğrultusunda bütün yaratılanlara elimizdeki emanetler alınmadan hizmet etmek, insanları kötülüklerden sakındırıp iyiliğe yöneltmek anlamına gelen
Hizmet Şuurunu oluşturmaktadır.
Bu şuurlanmalar kadın ve erkek ayırt edilmeden bütün inananlara bilgi hiyerarşisindeki kaynaklarca zorunlu kılınmıştır. Bu şuurlanmaların amacı Allah’ın rızasını kazanmaktır (Bilgiseven, 1985: 132-133).
İslam Dini bilgi hiyerarşisindeki önermeleri, emir ve yasakları sadece erkeklere
değil bütün insanlığa yani kadınlara da yapmaktadır. İslam Dini her insanın inancı, davranışları, ibadetleri konusunda kendisinden sorumlu olduğunu kabul eder. Kadın erkek
bütün insanları seçimlerinde özgür bıraktığı gibi dünya ve ahirette seçimlerinin her türlü
sonucuna katlanmak üzerede sorumlu tutar. Bilgi hiyerarşisinin tepesinde yer alan
Kur’an-ı Kerim’deki Allah’ın buyrukları bunu açıkça ortaya koymaktadır. Bu ayetlerden
bazıları:
“Erkek veya kadın, kim mü’min olarak iyi iş işlerse, elbette ona hoş bir hayat yaşatacağız ve onların mükâfatlarını yapmakta olduklarının en güzeli ile vereceğiz” (Nahl
16/97).
“Rableri onlara şu karşılığı verdi: ben erkek olsun, kadın olsun, sizden hiçbir çalışanın amelini zayi etmeyeceğim” (Ali İmran 3/195).
İslam Dininin insan tasavvurunda insan kendini, âlemi ve diğer canlıları bilmeli,
bir bütün içinde yaşadığının farkında olmalıdır. Kur’an’da inananlardan yüksek sosyabilite sahibi, dayanışmacı, hayırsever, karşılıklı sorumluluk bilinci gelişmiş, çevresine karşı
duyarlı insanlar olmaları istenmektedir. Kur’an’da kadınlar ve erkekler iman, ahlak, ibadet konularında, ayrıca sosyo-kültürel ve sosyo-ekonomik alanlarla ilgili işlerde yan yana
zikredilmişlerdir (Fidan, 2008: 23).
“Şüphesiz Müslüman erkeklerle Müslüman kadınlar, mü’min erkeklerle mü’min kadınlar, itaatkâr erkeklerle itaatkâr kadınlar, doğru erkeklerle doğru kadınlar, sabreden erkeklerle sabreden kadınlar, Allah’a derinden saygı duyan erkeklerle Allah’a derinden saygı
duyan kadınlar, sadaka veren erkeklerle sadaka veren kadınlar, oruç tutan erkeklerle oruç
tutan kadınlar, namuslarını koruyan erkeklerle namuslarını koruyan kadınlar, Allah’ı
çokça zikreden erkeklerle, zikreden kadınlar varya işte onlar için Allah bağışlama ve büyük
bir mükâfat hazırlamıştır” (Ahzap 33/35).

“Mü’min erkekler ve mü’min kadınlar birbirlerinin vekilleri ve yardımcılarıdır,
iyiliği emreder, kötülükten alıkoyarlar, namaz kılarlar, zekât verirler, Allah’a ve Peygamberine itaat ederler, işte Allah bunlara rahmet edecektir. Allah şüphesiz güçlü ve hâkimdir” (Tevbe 113/71).
Kadın yukarıdaki ayetler ışığında Hıristiyanlığın aksine Türk İslam Medeniyetinde erkek gibi mutlak manada bir insan olarak kabul edilmiştir. İslam Dini kadına yapıştırılan günahkârlık durumunu bertaraf etmiştir. Hz. Âdem’in cennetten çıkarılmasının
suçunu yalnız kadına yüklememiş her ikisini de sorumlu tutmuştur. “Derken şeytan onların ayağını oradan kaydırdı. İçinde bulundukları yurdundan çıkarttı ” (Bakara 2/36).
İslam Dini kadınların eğitim ve öğretimine erkeklerinki gibi önem vermiştir. Hz.
Peygamber “İlim talep etmek her Müslümana farzdır” buyurmuştur (Es-Sıbai, 1993: 27).
İslam Dini kadının önüne öğrenim alanını ardına kadar açmıştır, kız çocuğu, genç kız, eş,
anne, kayınvalide olarak kadına hayatının muhtelif evrelerinde övgüye layık bir sosyal
konum hazırlamıştır.
Hz. Peygamberin kadınlardan bey’at alması kadınların seçme hakkına sahip olduğunu da göstermektedir (Hatemi, 1970: 103-104).
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“Cennet anaların ayakları altındadır” buyuran Hz. Peygamber bir çocuğu 9 ay karnında daha sonrada karnını doyurarak, karakterini oluşturacak şekilde eğitim ve öğretimini verdiği için anneye kutsallık yüklemiştir.
Bilgi hiyerarşisinde yer alan kaynakların ışığında Türk İslam Medeniyeti içerisinde yer alan toplumlarda kadınların sadece aile içinde değil aynı zamanda devlet işlerinde de önemli yeri olduğu görülmektedir. Askerlik ve devlet memuriyeti hariç kadınlar
sosyal ve dini hayatta önemli roller üstlenmişlerdir (Velidedeoğlu, 1937: 10). Örfi kurallar bakımından ise İslam’dan önceki Göktürk ve Uygurlara ait belgelerde kadınlar hak ve
sorumlulukları paylaşarak devlet işlerini erkekler ile beraber yürütmüşlerdir. Selçuklularda ise özellikle Melikşah’ın hanımı Terken Hatun’un çok akıllı olduğu ve devlet işlerinde sözünün geçtiği kaydedilmektedir (Arsal,1947: 338). Bilgi hiyerarşisine göre şekillenmiş Türk İslam Medeniyetinde erkek ile kadına farklı roller ve farklı görevler verilmiştir ki ikisi birbirini tamamlasın. Aynı zamanda Türk İslam Medeniyetinde erkekle kadına birbirinin eşiti olmayan eşitler olarak bakılmıştır. İnsanı ayakta tutan iki ayağı vardır.
Bunlardan birisi eksik olursa ayakta duramaz. Bunlar eşittir ama birbirinin yerine geçemezler. İşte bu gerçeklik kadın ve erkek açısından ailede ve toplumda da aynıdır.
3.Yüksek Sosyabilite Sahibi Bacıyan-ı Rum
Türk İslam Medeniyetinin Orta Asya’dan Anadolu’ya uzanan seyri içerisinde “kadın” kabiliyet ve cesaretlerini Anadolu’da müesseseleştirerek Bacıyan-ı Rum adlı bir kurum kurmuştur. Anadolu Selçukluları döneminde ortaya çıkan Bacıyan-ı Rum’un ne zaman ve kimler tarafından kurulduğu kesin tespit edilememiş olmakla beraber kadınların
sosyo-kültürel ve sosyo-ekonomik hayattaki faaliyetleri göz önünde bulundurulduğunda
bu teşkilatın temellerini Orta Asya’ya kadar götürmek mümkündür (Döğüş, 2015:144).
Bacıyan-ı Rum adı ilk kez Aşıkpaşazade Tarihin’de geçmektedir. Bacıyan kelime
manası olarak bacılar anlamına gelse de hanım derviş anlamında kullanıldığı görülmektedir. Rum kelimesi ise Anadolu’yu anlatmakta kullanılmaktadır. Aşıkpaşazade Osmanlı
Devletinin kuruluşundan bahsederken Türkmen kadınların kurmuş oldukları Bacıyan-ı
Rum’dan da bahsetmektedir; “…Rum’da dört taife vardır. Kim misafirler içinde biri Gaziyan-ı Rum ve biri Abdalan-ı Rum ve biri Bacıyan-ı Rum ve biri Ahiyan-ı Rum …” diye
kaydeder (Aşıkpaşazade, 1332: 222).
Bacıyan-ı Rum müessesesinin ortaya koyduğu kadın modeli Ahi Evran-ı Veli’nin
eşi Fatma Bacı’da somutlaşmıştır. Bu tasavvuf ehli kadın Bacıyan-ı Rum’u kurumlaştırmıştır. Türk İslam Medeniyet anlayışına göre bu dünyada “Rızayı İlahiyi” kazanmak
üzere hayatımızı şekillendirmemiz gerektiği Bacıyan-ı Rum’la Türk İslam Medeniyetinin
taşıyıcı unsuru geleceğin anneleri olan genç kadınlara aktarılmıştır. Bu kurumda kadınlara dini ve mesleki bilgiler vermek, üretim faaliyetlerine katılmalarını teşvik etmek, bekar kızları evlendirmek ve yaşlı kadınlara bakmak gibi yüksek sosyalleşme dayanışma
örneği ortaya koymuşlardır (Öztürk vd.,2012: 837-838).
Mikail Bayram’a göre (2008:7) Bacıyan-ı Rum’un ortaya çıkışı kültürel bir sebepten değil, zorunluluktan olmuştur.
Bacıyan-ı Rum’un Bizans halkı ile bir arada yaşayan, aynı zamanda Moğol baskısıyla karşı karşıya bulunan bir ortamda tamamıyla kendi özgün toplum ve kültür anlayışını korumaya çalışmanın bir neticesi olarak doğduğunu söyleyebiliriz. Mikail Bayram
(1991:970) genç erkeklerden oluşan ahiler gibi genç kadınlardan oluşan Bacıyan-ı
Rum’unda toplumda benzer fonksiyonları icra ettiklerini yazmıştır. Bacıyan-ı Rum’un
sosyo-kültürel ve sosyo-ekonomik alanlarda icra ettiği faaliyetleri üç başlık altında sınıflandırabiliriz. Bunlar; eğitim faaliyetleri, mesleki faaliyetler, sosyal ve siyasal faaliyetler.
Eğitim Faaliyetleri: Bacıyan-ı Rum kadınların oluşturduğu bir kurumdur. Ahiyanı Rum’un kadın kolu olarak kurulmuştur. Bacıyan-ı Rum’da kadınlar bir araya getirilerek
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eğitime tabi tutulmuşlardır. Bu eğitim üç aşamada yapılmaktaydı. Bunlar ilim öğrenmek,
meslek edinmek ve savaş sanatını öğrenmekti (Eyuboğlu, 1997: 171). Moğollara karşı
savaşan, ata binen ve kılıç kullanmada usta olan Bacıyan-ı Rum mensupları aynı zamanda
gayrı Müslim kadınlarla ilişkiler kurarak İslamlaşmalarına sebep olmuşlardır. Bacıyan-ı
Rum mensubu kadınların bu şekilde tebliğ faaliyetinde bulunmaları için sağlam bir milli
ve dini bünyeye sahip olmaları gerekmektedir. Bu bünyeye genç kadınların kavuşması
ancak kapsamlı bir örfi ve dini eğitime tabi tutulmaları ile sağlanabilirdi. Bacıyan-ı Rum
müessesesinin en önemli vazifesi genç kadınları
 Bir aileyi idare edebilecek yani anne olabilecek
 İçinde yaşadığı toplumun değer yargılarını yani zihniyetini öğrenip en iyi şekilde
çocuklarına aktarabilecek
 İnandığı değerleri yaşayarak çevresine örnek olabilecek şekilde eğitime tabi tutmaktı (Döğüş, 2015: 144-145).
Bacıyan-ı Rum dini ve ahlaki açıdan kadınlar yetiştiren bir kurumdur. Kadınların
erkeklerden farklı kendilerine özgü durumları, medeniyetin taşıyıcı unsuru olmaları, geçmişle gelecek arasındaki en önemli köprü olmaları nitelikli bir eğitime tabi tutulmalarını
gerektirmektedir. Geleceğin annelerini Türk İslam Medeniyetinin zihniyet yapısı ile donatabilmek hemcinsleri tarafından verilecek bir eğitim ve kurumlaşmayla sağlanması gereği neticesinde Bacıyan-ı Rum doğmuştur. Bacıyan-ı Rum Kurumu dini ve ahlaki açıdan
donanımı tam olan kadınlar yetiştiren bir okuldur. Toplumsal kuralları ve genel ahlaki
yapıyı kadınlara öğreten bir kurumdur.
Mesleki ve Ekonomik Faaliyetleri: Türk İslam Medeniyetinde kadınlar, üretim ve
ticaret hayatının içerisinde de yer almışlar ve üretime katkıda bulunmuşlardır. Türkmenler genellikle keçi-koyun gibi küçükbaş hayvanları otlatarak ve onlardan elde ettikleri süt,
deri ve yünleri işleyerek geçimlerini sağlamaktaydılar. Bacıyan-ı Rum kurumunun meslek yönünün ortaya çıkmasında debbağlık (dericilik) sanatının etkili olduğu düşünülmektedir. Bacıyan-ı Rum’un Ahiyan-ı Rum’un kadın kolu olarak meydana geldiğini söylemiştik. Ahiler genellikle dericilikle uğraşmaktaydılar. Deri atölyelerinde deriler debbağlanırken ortaya çıkan yünlerin değerlendirilmesine ihtiyaç duyulmuştur. Türkmen kız ve
kadınları örgücülük ve dokumacılık yaparak bu işlevi yerine getirmişlerdir (Bayram,
2008: 67). Özellikle dokumacılık sektöründe kadınlar faaliyetlerini gerek ev atölyelerinde
gerekse ticari atölyelerde etkili bir biçimde sürdürmüştür. Bursa’da 16. yy.da mevcut olan
300 iplik eğirme atölyesinin yarıdan fazlasının kadınlara ait olması kadınların üretim faaliyetlerinde ne kadar önemli bir ölçüde yer aldığının göstergesidir. Ayrıca kurulan bir
teşkilatlanma ile kadın işçilerin meslek edinmesinde ve çalıştırılmasında dönemin kurallarına uyulduğu görülmektedir (Yıldırım, 2012).
Osmanlı Devletinin 16. ve 17 yy.da en önemli gelir kaynaklarında bir tanesi de
dokumacılıktı. Bu yüzden dokumacılık faaliyetleri Devlet tarafından sıkı denetim altında
tutulmuştur. Dokumacılığın standartları belirlenmiş ve üretim aşamalarının kontrolü için
kanunlar çıkartılmıştır. Bir sanat veya mesleğin okullar tarafından öğretilmediği bu dönemlerde ustanın yanında çırak olarak çalışarak meslek öğrenilmekteydi. Esnaf teşkilatında yeri olan ve kendi adına atölye açıp işçi çalıştırıp, çırak yetiştiren bu girişimci kadınların teşkilatlanmadan bu faaliyetleri düzen ve ahenk içerisinde yürütemeyecekleri
aşikârdır (Sipahioğlu, 2012: 822).
Kadınların fıtratlarına uygun mesleklerle ilgili eğitimler alarak ustalaşmalarının
sağlanması böylece büyük bir aile olarak görülen Türkmen obasının gelirine katkıda bulunmaları Bacıyan-ı Rum’un faaliyetleri arasında yer almıştır. Ahiyan-ı Rum da olduğu
gibi Bacıyan-ı Rum’da da el sanatlarını bir usta-çırak ilişkisi içerisinde öğretiyorlardı. Bu
eğitimde sadece sanatkâr yetiştirilmemekte aynı zamanda topluma hizmet sunmanın usul
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ve erkânı öğretilmekteydi. Usta-çırak ilişkisi bir ustaya intisap etmeyi, bağlanmayı gerektiriyordu. Böylece bacılar tasavvufi bir eğitim sayesinde işlerini gönülden yapıyorlar
çalışkan ve üretken oluyorlardı (Erdem vd., 2010: 36).
Sosyal ve Siyasal Faaliyetler: Bacıyan-ı Rum’un Anadolu’nun ve Balkanların İslamlaşmasında ve Osmanlı Devletinin kuruluşunda çok önemli katkıları olmuştur. İslam
Dinini yaymanın kadın erkek bütün müslümanlara farz olması Müslüman olmayanları
İslamlaştırmayı da Bacıyan-ı Rum’un faaliyetleri içerisine almıştır. Anadolu topraklarında yerleşik olan Rum kadınlarla kurdukları ilişkiler neticesinde Rum kadınlarının ihtidalarına (İslam dinine geçmelerine) sebep olmuşlardır (Erdem vd., 2010: 44). Ayrıca Bacıyan-ı Rum mensubu kadınlar kimsesiz genç kızları himayeleri altına alarak yetiştirmek,
kimsesi kalmayan ihtiyar kadınların bakımlarını yapmak, genç kızların çeyizlerine yardım etmek ve evlendirilmelerini sağlamak, Türkmen obalarında söz sahibi olacak derecede bilgili, vakarlı olmak ve ihtiyaç duyulduğunda da asker olabilecek derecede savaşma
sanatını bilmek gibi sosyal ve siyasal görevler de üstlenmişlerdir.
Sonuç
Bilgi insan zihninin dış dünyayı algılaması seklinde ortaya çıkar, inanç ise bilginin
temelinde yer alır ve çeşitli tesirlerle oluşur. Sahip olunan inançlardan kurtulmak ise ancak maziden, kültürden, duygudan vazgeçmekle mümkün olur. Bir toplumda bilginin algılanması konusunda toplumların hayat tarzını belirleyen düşünce yapıları olan zihniyet
ile etkileşim mevcuttur. Zihniyet; bir toplumun genel karakteri gibi o toplum içerisindeki
insanların bilgi konusuna yaklaşımlarını, toplumların bilgi hiyerarşisini ve kültür unsurlarını belirlemektedir.
Toplumlar kültürlerinden kaynaklanan farklılıklara sahiptir. Batı Avrupa Medeniyet zihniyetinin oluşturduğu kültürlendirmede kadın algısının karşısına, pozitivist düşünceden sıyrılarak, Türk-İslam Medeniyetinin özgün bir kadın kurumu olan Bacıyan-ı
Rum’un konması insanlık tarihi açısından önem arz etmektedir.
Kültürümüzün insanlık tarihine armağan ettiği, insanlığın refah arayışını temin
için, sosyal hayatı her yönüyle kucaklayan kültür miraslarından biriside Bacıyan-ı Rum
kurumudur. Sosyo-ekonomik bir kurum olan Bacıyan-ı Rum Selçuklular döneminde esnaf, sanatkâr, usta, âlim, öğrenci, çırak, anne vb. roller üstlenmiş, yüksek sosyalleşme
sahibi kadınları bünyesinde barındıran bir kurum olarak karsımıza çıkmaktadır. Bacıyanı Rum’da “vatan yapıcı” bir anlayış vardır. Bir toprak parçasını yurt edinmenin, oraya
vatan demenin ve o topraklarda kalıcı olabilmenin yolu sadece gerçek veya sanal düşmanlarla savaşmak değildir. Milletin geleceği olan yeni nesilleri de düşünerek, vatan topraklarında kendilerini kalıcı kılacak, adalete dayalı sosyal kuralları hayata geçirerek, vatandaşlarının dolayısıyla toplumun refahını sağlamak şarttır. Anadolu’da Bacıyan-ı Rum
gibi bir teşkilatın varlığı ve faaliyetleri bizlere Osmanlı Devleti’nin başarıdan başarıya
kadınlarıyla beraber ulaştığını göstermektedir.
Bacıyan-ı Rum’un öğretileri Anadolu’da kadınlar arasında başarı ile uygulanmış,
izleri bugüne kadar süregelmiş, kadınların sosyal, ekonomik ve kültürel hayatının düzenlenmesini de bizzat üslenmiş bir kurumdur. Selçuklu ve daha sonra Osmanlı Devleti’ni
zirveye taşıyan sır, Bacıyan-ı Rum Kurumunda yetişen kadınların iyi ahlâk, olgun kişilik
ve doğrulukla yoğrulmuş olmalarıdır.
Bir Medeniyetin ilerlemesinde ve kalkınmasında ahlâkın yani manevi yapının
önemli rolü olduğu Bacıyan-ı Rum Kurumu incelendiğinde açıkça görülecektir. Bu sistemi başarıya ulaştıran etkenlerin basında tasavvuf eğitimi ile taçlanan akıl, ahlâk, çalışma ve bilim gelmektedir. Bacıyan-ı Rum Kurumunda kadın bir yandan üretici olmayı
öğrenirken bir yandan da toplumsal, manevi, insani değer ve normları özümseyerek sosyalleşmekte ve kişilik kazanmaktadır. Geçmiş dönemlerde toplumumuzda itibar görmüş
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olan Bacıyan-ı Rum Kurumunu, Türk toplumunun toplumsal tarihinin derinliklerine hapsetmeden çağdaş bir yapılanma içerisinde kurum ve kuralları ile canlandırılmasının gereği
bulunmaktadır.
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GİRİŞİMCİLİK VE YÖNETİŞİM İLİŞKİSİ: BAĞIMSIZ DEVLETLER
TOPLULUĞU ÜZERİNE BİR PANEL VERİ ANALİZİ
Yrd. Doç. Dr. Özge DEMİRAL
Prof. Dr. Selen DOĞAN**
Özet: Bu çalışma, 11 üyeli Bağımsız Devletler Topluluğu-BDT ülkesinin (Azerbaycan,
Belarus, Ermenistan, Gürcistan, Kazakistan, Kırgızistan, Moldova, Özbekistan, Rusya,
Tacikistan, Ukrayna) 2004-2014 dönemi yıllık dengesiz panel verilerini kullanarak, yeni
kurulan işletme yoğunluğuna, bu ülkelerin yönetişim göstergelerinin etkilerini incelemektedir. Bağımlı değişken olan yeni girişimcilik yoğunluğu, 15-64 yaş aralığında olan her
bin kişiye düşen yeni iş kurma kayıtları ile temsil edilirken, açıklayıcı değişkenler ise ülke
düzeyinde standart küresel yönetişim göstergeleridir. Ayrıca, yeni kurulan işletmelerin
resmi kayıt sürecinde karşılaştığı prosedür sayısı ile birlikte bu yasal sürecin tamamlanması için gereken zaman (gün) değişkenleri de modele eklenmiştir. Tek yönlü (grup) tesadüfi etkiler modeli regresyon tahmin sonuçları, resmileştirme kapsamında gerekli prosedürlerin pozitif etkilerine karşın, bu prosedürlerin zaman almasının negatif etkilerinin
olduğunu göstermektedir. Yönetişim göstergeleri kapsamında, siyasi istikrar ve huzur, düzenleme kalitesi ve yolsuzluğun kontrolü değişkenlerinin yeni girişimcilik faaliyetlerini
anlamlı bir biçimde teşvik ettiği görülmektedir.
Anahtar kelimeler:Girişimcilik, Yönetişim, Bağımsız Devletler Topluluğu, Türk devletleri, Panel veri analizi
Entrepreneurship and Governance Relationship: A Panel Data Analysis on the
Commonwealth of Independent States
Abstract: This study investigates the effects of governance indicators on the new business density using an annual unbalanced panel dataset covering 11 members of the Commonwealth of Independent States-CIS (Azerbaijan, Belarus, Armenia, Georgia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Uzbekistan, Russia, Tajikistan, Ukraine) for a period spanning
from 2004 to 2014. The independent variable, new business density, is proxied by the new
business registrations per thousand people aged between 15 and 64 while explanatory variables are standard country-level worldwide governance indicators. Moreover, the number
of start-up procedures to register a business and the time required to finish all the formal
procedure while starting a business (days) are also included in the model. Estimation results based on the one-way (cross-section) random effects model reveal that even the contribution of the start-up procedures in terms of formalization, the time required to start a
business is negatively associated with the new business density. Within the governance
indicators context, it is empirically found that political stability and absence of violence,
regulatory quality and control of corruption variables significantly encourage the new
business density.
Keywords:Entrepreneurship, Governance, Commonwealth of Independent States, Turkic
countries, Panel data analysis

Giriş
İşletme bilimindeki birçok kavram gibi ‘girişimcilik’ kavramı da kesin bir tanımı
olmayan esnek bir açıklamaya sahiptir. Sermayenin risk altında bir girişime kanalize
edilmesi, küçük iş organizasyonlarının oluşturulması ya da birden fazla kişinin riski
paylaşarak birlikte bir işletme kurması gibi farklı anlamları olması nedeniyle bazen
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girişimciliğin ne olmadığı yönünde tanımlamalara da gidilmektedir. Tanımlamalarda
temel çıkış noktası ise ‘kontrol edilen kaynakların ötesinde iş fırsatlarının takip edilmesi’ne dayanmaktadır. Bu tanımda üç farklı boyut dikkat çekmektedir. ‘Fırsatları takip
etme’, girişimcilerin koşullarının farkında olarak fırsatları gözlemlemesi ve diğerlerinden önce fark etmesine dayanmaktadır. ‘İş fırsatları’ ise farklı biçimlerde ortaya çıkmaktadır: a) Tamamen yeni bir ürünün keşfinde öncü olmak (yaratıcılık), b) yeni bir iş
modeli geliştirmek, c) mevcut bir ürünün daha iyi ya da ucuz bir versiyonunu geliştirmek (inovasyon), ve d) mevcut bir ürünü yeni müşterilere tanıtmak. ‘Kontrol edilen
kaynakların ötesinde’ olma durumu ise kaynak kısıtına dikkat çekmektedir. İş kurma
aşamasında olan bir girişimci sadece kendi beşeri, sosyal ve finansal kaynaklarını kontrol edebilirken bazı dışsal faktörleri kontrol ve takip edememektedir (Eisenmann, 2013).
Bu anlatılanlar kapsamında girişimcilik kısaca yeni bir iş oluşturma süreci olarak
tanımlanabilirken, geniş anlamında ise yeni iş modellerinin geliştirilmesi, iş fırsatlarının
takip edilerek değerlendirilmesi, başarısızlık dahil alternatif senaryoların değerlendirilmesi, kaynakların ve örgütsel faaliyetlerin yönlendirilmesi gibi sistematik bir süreci
ifade etmektedir (Hwang & Powell, 2005; GEM, 2016). Dolayısıyla, fırsatların neler
olduğu, girişimcilerin diğer insanlardan farklı kişilik özellikleri, çevresel koşullar, rekabet, eğitim ve devletin rolü gibi farklı değişkenleri kullanarak çok sayıda çalışma, potansiyel girişimcileri fırsatları takip etmeye nelerin motive ettiğine yönelik geniş bir
literatür oluşturmuştur. Girişimcilerin kişilik özelliklerini dikkate alan çalışmalar (örn.
Beugelsdijk & Noorderhaven, 2005; Buli & Yesuf, 2015; Lee-Ross, 2015), liderlik,
yaratıcılık, yetenek, kapasite ile tutum ve davranış karakteristiklerine odaklanmaktadır.
Bunların yanında, makro yaklaşımda, bireysel özellikleri de etkileyen çevresel faktörleri
dikkate alan çalışmalarda ise (örn. Wennekers &Thurik, 1999; Begley vd. 2005; Welter
& Smallbone, 2011; Anderson vd.., 2012; Audretsch, 2012, Smallbone & Welter,
2012). Demiral, 2016), regülasyonlar, iş çevresi ilişkileri, kurumsal yapılar, lojistik ve
altyapı, finansal gelişme, kültürel yapılar gibi sayıları artırılabilecek sosyal, siyasi ve
ekonomik faktörler incelenmektedir.
1990’lı yılların sonuna doğru Sovyet Rusya’dan ayrılan ve 1991’de Bağımsız
Devletler Topluluğu-BDT (Commonwealth of Independent States-CIS) olarak kurulan
işbirliği içinde yer alan özellikle Türk ülkeleri, kurumlar, sosyal yapılar ve devletin rolü
bakımından uzun süren piyasa merkezli yapıya sahip diğer ülkelerden oldukça farklı
bulunmaktaydılar. Eski sosyalist yapılarından piyasa odaklı kapital sisteme dönüşme
süreçlerinde bu ülkelerde en önemli sorunlardan biri özel girişimciliğin artırılması olmuştur. Bu nedenle özellikle dönüşüm ekonomilerinde kurumsal değişim ve girişimcilik
gelişimi önemli bir ilgi alanı olmuştur (Estrin & Mickiewicz, 2010; Smallbone & Welter, 2012).
Dört Türk ülkesi (Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan) ve yedi farklı ülke (Belarus, Ermenistan, Gürcistan, Moldova, Rusya, Tacikistan, Ukrayna) olmak
üzere 11 Bağımsız Devletler Topluluğu-BDT ülkesi örneklemi kapsamında, yeni kurulan işletme yoğunluğuna yönetişim göstergelerinin etkilerini inceleyen bu çalışmada,
izleyen bölümde girişimcilik ve belirleyicileri kapsamında kavramsal çerçeve sunulmaktadır. Sonrasında veri setleri ve değişken tanımları ile model ve hipotezler açıklanmaktadır. Analiz süreci ve ampirik bulgular ortaya konulduktan sonra çalışma, sonuçların özetlenerek tartışılmasıyla sonlandırılmaktadır.
1. Kavramsal Çerçeve: Girişimcilik ve Yönetişim Temelli Belirleyicileri
Dünya Bankası, girişimcilik göstergelerine göre (WB-WDI, 2017) 2014 yılında
Hong Kong, Malta ve Yeni Zelanda için her bin kişiye düşen yıllık yeni işletme sayıları
sırasıyla 31, 17 ve 17 iken Pakistan, Kongo ve Butan için rakamlar sırasıyla 0,04, 0,05
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ve 0,06 olarak gerçekleşmiştir. Eski sosyalist doğu bloğu ülkelerinden Estonya’da ilgili
sayı 16 iken yine benzer bir yönetim geçmişine sahip Azerbaycan için bu rakam 1’in
altındadır. Bu ülkelerin hepsinde girişimciliğin öneminden yola çıkarak yeni işletme ve
girişimcilik programlarının uygulanmakta olduğu dikkate alındığında, ülkeler arasındaki
bu farklılıkların nedenleri hem araştırmacılar hem de politikacılar arasında merak ve ilgi
konusu olmuştur. Bu ilgi özellikle 1990’lı yıllarla birlikte sosyalist sistemden kapital
sisteme geçme sürecinde olan geçiş ülkelerine yoğunlaşmıştır. Bu konuda kuşkusuz
girişimcilik faaliyetlerinin piyasa ekonomisine dönüşümünün başarısının, girişimciliğin
artırılmasına bağlı olması belirleyici olmuştur.
Özel girişimciliğin olmadığı ya da çok az olduğu sosyalist sistemden tamamen
özel sektör girişimlerinin kontrolünde gelişen piyasa sistemine geçiş aynı zamanda
yapısal ve kurumsal bir dönüşümü de gerektirmektedir. Yapılan çalışmalarda satış ve
istihdam yönünden özel girişimlerin devlet girişimlerine göre daha etkin olduğunun
ortaya konulmasıyla birlikte bu dönüşüm sürecinin önemi artmıştır. Ayrıca yeni girişimlerin artması, taşma etkisiyle modern işletmecilik anlayışının da gelişmesine katkı sunmaktadır (Nikolova vd., 2012). Merkezi planlama geleneğinde gelişen devlet girişimlerinin yerini alacak olan özel girişimlerin teşvik edilmesi kurumsal-temelli bir yapısal
dönüşümü gerektirmektedir (Smallbone & Welter, 2012).
Girişimciliğin belirleyicilerinin, girişimcilik başarılarının ve girişimciliğin sosyolojik etkilerinin, ekonomik, coğrafi, yönetimsel, psikolojik ve sosyolojik boyutları bulunmaktadır (Hart, 2003). Yönetişim ya da onunla birlikte ifade edilen kurumsal yapı
kavramının tek ve kesin bir tanımı bulunmamaktadır. Kaufmann vd. (2010) yönetişimi
bir ülkedeki otorite tarafından uygulanan gelenekler ve kurumlar olarak tanımlayarak
yönetişimin hem sosyal (enformel) hem de hukuki (formel) boyutlarının olduğunu ortaya koymuştur. Kaufmann vd. (2010)’nin geniş tanımlamasında ise yönetişim kavramı
hükümetlerin seçimi, denetimi ve değişiminden, onların güçlü politika uygulama süreçleri ile şeffaflık, sivil haklara saygı ve hesap verebilirlik gibi sorumluluklarına kadar
geniş yelpazede bir anlama sahiptir.
Yönetişim-girişimcilik ilişkisinde genel anlayış ise, hükümet etkinliği, politik istikrar ve hukukun üstünlüğü gibi iyi yönetişim göstergelerinin, belirsizliği ve riski azaltarak potansiyel girişimcilerin yeni iş kurma cesaretlerini ve niyetlerini olumlu etkileyeceği yönünde olmaktadır. Bu teorik beklentiye rağmen literatürdeki bulgular farklılık
gösterebilmektedir. Örneğin Troilo (2011), beklendiği gibi yeni iş kurmak için gerekli
olan prosedürlerin ve bu prosedürleri yerine getirmek için gereken zaman ile girişimcilik faaliyetleri arasında negatif bir ilişki olduğunu ortaya koyarken, teorik beklentilerin
aksine hukuk sisteminin negatif etkilerinin olabileceğini de göstermiştir. Bu bulgu,
girişimcilerin bazen kuralları çiğneme eğiliminde olabileceklerini ortaya koyması bakımından önemlidir. 1990’lı yılların başında, eski Sovyet Rusya’dan ayrılan ve aralarında
dört Türk devletinin de bulunduğu 11 Bağımsız Devletler Topluluğu-BDT ülkesi için
girişimcilik ile yönetişim ve yapısal dönüşüm ilişkisini inceleyen bu çalışma mevcut
literatüre katkı sağlamayı ve girişimciliğin belirleyicilerine ilişkin akademik ilgide ekonomi dışı faktörlere dikkat çekmeyi amaçlamaktadır.
2. Veri Seti ve Model
Çalışmada kullanılan değişkenler ve tanımları ile yararlanılan kaynaklar Tablo
1’de sunulmuştur.
Değişken

Tanım
Bağımlı değişken: Yeni girişimcilik yoğunluğu

Kaynak
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YGİRYOĞ

15-64 yaş aralığındaki her 1 000 kişiye düşen yeni
ve resmi işletme kaydı sayısı

Dünya Bankası, Küresel
Gelişmişlik Göstergeleri
(WB-WDI, 2017)
Açıklayıcı değişkenler: Girişimcilik yoğunluğunun belirleyicileri
GERPROS
Gerekli prosedür. Yeni bir işletmeyi resmi olarak
Dünya Bankası, Küresel
kaydettirmek için gerekli olan işlem sayısı
Gelişmişlik Göstergeleri
(WB-WDI, 2017)
GERZAM
Gerekli zaman. Resmi olarak yeni bir işletmeyi
faaliyete geçirmek için gereken ortalama gün sayısı
IFÖZHESV İfade özgürlüğü ve hesap verebilirlik
Dünya Bankası, Küresel
SİSTHUZ
Siyasi istikrar ve huzur
Yönetişim Göstergeleri
HÜKETK
Hükümet etkinliği
(WB-WGI, 2017)
DÜZKAL
Düzenleme kalitesi
HUKÜST
Hukukun üstünlüğü
YLSZKONT Yolsuzluğun kontrolü
Ülke örneklemi
Azerbaycan, Belarus, Ermenistan, Gürcistan, Kazakistan, Kırgızistan, Moldova, Özbekistan,
Rusya, Tacikistan, Ukrayna
Tablo 1.Değişkenler, Tanımlar ve Kaynaklar

Bağımlı değişken olan yeni girişimcilik yoğunluğu (YGİRYOĞ), bir ülkedeki çalışma yaşamının sürekliliği ve mevcut çalışma ortamının modern işletmecilik anlayışı
kapsamında güncellenmesi açısından önemlidir. Bu öneminden hareketle bir yandan
ampirik çalışmalar ile yeni girişimciliğin belirleyicileri ortaya konulmaya çalışılırken
diğer yandan politika yapıcılar bu göstergelerden hareketle yeni girişimleri desteklemeye yönelik programlara ağırlık vermektedirler. Bu çalışmada, yeni girişimcilik yoğunluğunu temsilen 15-64 yaş aralığındaki her bin kişiye düşen yeni ve resmi işletme kaydı
sayısı alınmıştır. Burada 15-64 yaş aralığı tüm dünyada kabul gören yasal çalışma yaş
aralığını ifade ederken, bin kişiye düşen miktar ise ülke büyüklüklerinin neden olacağı
yanlılık problemini ortadan kaldıracaktır. Son olarak 1 yıl içindeki ‘resmi’ kayıtlar dikkate alındığından, kayıt dışı girişimcilik çalışmanın kapsamı dışındadır.
Tablo 2’de, iş yapma kolaylığı ve yeni iş yoğunluğu göstergeleri ile yeni girişimcilik yoğunluğu incelenen ülkeler kapsamında 2004 ve 2014 yılları için sunulmuştur.
Ülke

15-64 yaş aralığındaki her
bin kişiye düşen yeni
iş(letme) kaydı sayısı
(Girişimcilik yoğunluğu)

Yeni bir işletmeyi resmi
olarak kaydettirmek için
gerekli prosedür sayısı

Yeni bir işletmeyi
resmi olarak başlatmak için geçen ortalama gün sayısı

2004
Ermenistan
Azerbaycan
Belarus
Gürcistan
Kazakistan
Kırgızistan
Moldova
Rusya
Tacikistan
Ukrayna
Özbekistan

1,272
1,001(1)
0,235
1,046
2,014
0,965(2)
1,397
3,238
0,214(4)
0,845(4)
0,331

Ermenistan
Azerbaycan

1,520
0,990

10
13
17
10
11
9
11
9
14
15
10

18
121
80
26
32
21
32
30
79(4)
34
28

3
3

4
5

2014
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Belarus
1,050
6
10
Gürcistan
5,650
3
3
Kazakistan
1,710(3)
7
16
Kırgızistan
1,080
4
10
Moldova
1,630(5)
6
7
Rusya
4,200
4
11
Tacikistan
0,260(3)
5(3)
13(3)
Ukrayna
0,920(3)
6
21
Özbekistan
0,640(3)
6
7
Tablo 2. Yeni İş Yoğunluğu ve İş Yapma Kolaylığı Göstergeleri (Dünya Bankası, Küresel Gelişmişlik Göstergeleri (WB-WDI, 2017)’nden derlenmiştir)
(1) 2008 yılı değeri. (2) 2006 yılı değeri. (3) 2012 yılı değeri. (4) 2005 yılı değeri. (5) 2009 yılı
değeri.
Not: Veri olmadığından Türkmenistan analize dahil edilememiştir. Gürcistan 2008 ve Ukrayna 2014 yılında BDT üyeliğinden çekilmişlerdir.

Mevcut literatürde, girişimciliğin temel belirleyicileri kapsamında finansal olanaklar gibi ekonomik faktörler üzerine yoğunlaşıldığı görülmektedir. Bunun yanında
ampirik bulgular, ekonomik faktörlerin ülkeler arasındaki girişimcilik farklılıklarını
açıklamada yetersiz kaldığını ve ekonomik olmayan başka faktörlerin de bir ülkedeki
girişimcilik faaliyetlerini etkilediğini ortaya koymaktadır. Bu çalışmada ülke düzeyinde
yönetişim göstergelerinin etkisine dikkat çekilmektedir. Bu kapsamda yeni iş kayıt
sürecini doğrudan etkileyen gerekli prosedür (GERPROS) ile gerekli olan ve harcanan
zaman (GERZAM) dan başka Dünya Bankası grubu tarafından ülke düzeyinde çok sayıda gösterge üzerinden hesaplanan küresel yönetişim göstergelerinin etkileri incelenmektedir. GERPROS, yeni bir işletmeyi resmi olarak kaydettirmek için gerekli olan işlem
sayısı iken GERZAM resmi olarak yeni bir işletmeyi faaliyete geçirmek için gereken
ortalama gün sayısı olarak alınmıştır. Çok sayıda göstergeyi endeksleyerek elde edilen
küresel yönetişim göstergeleri ise aşağıda Tablo 3’te özetlenmiştir. Tabloda görüldüğü
üzere küresel yönetişim göstergeleri çok boyutlu verileri kullanarak ülkelerarasından
standart olarak oluşturulmakta ve endekslenmektedir. Orijinal olarak bu endeksler yaklaşık olarak -2,5 ve +2,5 arasında değerler almaktadır. Değer büyüdükçe o göstergede
ilgili ülkenin yönetişim kalitesi artmaktadır. Çalışmada logaritmik forma dönüşüm sağlanabilmesi için endeksler pozitif hale getirilerek analiz süreci yürütülmüştür.
Yönetişim
Boyutu
İfade özgürlüğü
ve hesap verebilirlik
(IFÖZHESV)
Siyasi istikrar ve
huzur
(SİSTHUZ)
Hükümet etkinliği
(HÜKETK)
Düzenleme kalitesi
(DÜZKAL)

Hesaplama kapsamı
Demokrasi, insan hakları, kazanılmış haklar, kamu görevlilerinin hesap
verebilirliği (şeffaflık), sivil haklar, siyasi haklar, basın özgürlüğü, sivil
toplum kuruluşu faaliyetleri, seçme ve seçilme hakları, özgür irade, çoğulculuk, bütçelerin şeffaflığı, internet erişim özgürlüğü, askeri yapıların siyasi
ağırlığı, demokratik kurumların faaliyetleri, parlamentoya güven, vb.
Silahlı çatışmalar, şiddet gösterileri, sosyal huzursuzluklar, diğer ülkelerle
gerilimler ve siyasi çatışmalar, etnik çatışmalar, dini baskılar, bölgesel ayırımcılıklar, suç sayıları, vb.
Bürokrasi kalitesi, kurumsal etkinlik, fiziksel altyapılar (ulaşım, komünikasyon hizmetleri, içme suyu şebekeleri vb.), beşeri sermaye (eğitim ve sağlık
kalitesi), elektrik ve internet kesintileri, kanalizasyon hizmetleri aksaklıkları,
politika uyumsuzlukları ve istikrarsızlıkları, politika uygulama gecikmeleri,
vb.
Eksik rekabet ve kayırmacılık uygulamaları, fiyat kontrolleri, tarifelerde ve
vergilendirmede ayrımcılık, aşırı korumacılık, çevre düzenlemeleri ve bağlayıcılığı, rekabet yoğunluğu, yatırım özgürlüğü, piyasalara devlet müdahalele-
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ri, vergileme adaleti, işletmecilik maliyetleri, fiyat liberalizasyonu, gümrük
işlemlerinin şeffaflığı ve hızı, yabancı yatırımcılara sağlanan kolaylıklar, iş
kurma ve işletme kolaylığı, vb.
Hukukun üstünŞiddet suçları, organize suçlar, yargılama süreci ve hızı, kamulaştırma ve el
lüğü
koyma faaliyetleri, fikri mülkiyet hakları ve özel mülkiyet hakları koruma
(HUKÜST)
düzenlemeleri, şiddet olaylarının iş dünyasına maliyetleri, polis hizmetlerinin
yansızlığı ve güvenilirliği, mafya ve çete organizasyonlarının iş dünyasına
nüfuzu, mal ve can güvenliğini sağlayan kurumların etkinliği ve yansızlığı,
insan ticareti, güvenlik güçlerine ve yargılama sürecine güven, vb.
Yolsuzluğun
Kamu görevlilerinin yolsuzluk olaylarına karışması, politikacılara halk gükontrolü
veni, rüşvet alma/verme eğilimleri ve beklentisi, yargıda yolsuzluk, yasama(YLSZKONT)
da yolsuzluk, yürütmede yolsuzluk, kamusal işlemlerde şeffaflık ve hesap
verebilirlik, iş organizasyonu ve iş kurma süreçlerinde yaşanan rüşvet olayları, vb.
Tablo 3. Küresel Yönetişim Göstergeleri ve Kapsamı (Dünya Bankası, Küresel Gelişmişlik Göstergeleri (WB-WDI, 2017)’nden derlenmiştir)

3. Hipotezler ve Model
Çalışmanın hipotezleri, bir ülkedeki yeni başlanan girişimcilik faaliyetlerinin yoğunluğunu, bu ülkelerdeki gerekli prosedürler ve bu prosedürlerinin tamamlanabilmesi
için gerekli zaman ile yönetişim kalitesi göstergelerinin etkilediği temelinde kurulmuştur. Bu kapsamda iki temel hipotez şu şekilde oluşturulmuştur:
H1: Ülkelerdeki yeni girişimcilik yoğunluğu, bu ülkelerdeki yeni iş kurmak için
gerekli resmi prosedür sayısı ve bu prosedürleri yerine getirebilmek için gerekli olan
zaman ile doğrudan ilişkilidir.
H2: Ülkelerdeki yeni girişimcilik yoğunluğu, bu ülkelerdeki yönetişim kalitesi
göstergeleri tarafından (doğrudan ya da dolaylı olarak) etkilenmektedir.
İlgili literatürde, incelenen bu değişkenler ya da bu değişkenleri temsilen kullanılan farklı göstergeler üzerinden yapılan ampirik çalışmalarda elde edilen sonuçların
belirsiz ve bazen de çelişkili olduğu görüldüğünden hipotezlerde ilişkilerin yönüne
ilişkin bir yargıya yer verilmemiştir. Bu kapsamda bütüncül bir yaklaşımda çalışmada
tahmin edilecek regresyon modeli şu şekilde oluşturulmuştur:

lnYGİRYOĞit   0  1lnGERPROSit   2lnGERZAM it  3lnIFÖZHESVit
  4lnSİSTHUZit  5lnHÜKETKit   6lnDÜZKALit   7 lnHUKÜSTit
 8lnYLSZKONTit   it
Denklemdeki tüm değişkenler daha önce Tablo 1’de açıklandığı gibidir. Denklemde
panel veri sisteminde i ve t sırasıyla yatay kesit (ülkeler) ve zaman boyutu birimlerini
göstermektedir. Ayrıca, α0 regresyon sabiti iken hata terimi eit modele eklenmeyen diğer
faktörlerin ülke ve zaman etkilerini göstermektedir. Son olarak βi parametreleri
(i=1,…,8) tahmin edilecek katsayılardır. Tüm değişkenler, normallik ve sabit varyans
varsayımlarını güçlendirmek için doğal logaritmik forma (ln) dönüştürülmüştür.
4. Analiz ve Bulgular
Çalışmada 11 ülkenin 2004-2014 dönemine ilişkin 11 yıllık verileri kullanılmıştır. 19 kayıp değer nedeniyle analiz süreci 121 yerine 102 gözlemli dengesiz bir panel
veri seti üzerinden yürütülmüştür. Yeterli gözlem sayısı olması ve kullanılan istatistiki
programın (Stata) eksik verileri ayarlaması nedeniyle panel veri setinin dengesiz olması
bu çalışma için herhangi bir sorun ortaya çıkarmamaktadır.
Değişkenler

(1)

(2)

(3)
(4)
(5)
Tanımlayıcı İstatistikler

(6)

(7)

(8)

(9)

(1)
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Mean

0,161

2,000

2,861

0,365

0,639

0,633

0,642

0,505

0,493

Medyan

0,091

2,079

2,890

0,421

0,681

0,622

0,744

0,523

0,462

Maks.

1,733

2,833

4,796

1,008

1,178

1,133

1,231

0,994

1,176

Min.

-1,580

1,099

1,099

-0,914

-0,669

0,263

-0,272 0,057

0,176

Std. Sapma

0,844

0,423

0,775

0,463

0,327

0,198

0,338

0,189

Çarpıklık

-0,122

-0,455

-0,099

-1,041

-1,261

0,354

-0,896 -0,106 0,924

Basıklık

2,655

2,727

3,136

3,721

2,865

Jarque-Bera
Gözlem (N)

0,768
103

4,510
120

5,748
70,15
0,288
24,491
0
120
121
121
Korelasyon katsayıları

3,188
16,36
0
121

2,625
121

0,210
2,255
3,029
121

3,986
22,11
8
121

lnYGİRYOĞ
1,000
(1)
lnGERPROS
-0,386* 1,000
(2)
lnGERZAM
-0,386* 0,881* 1,000
(3)
lnIFÖZHESV
1,000
(4)
0,530* -0,254 -0,175
lnSİSTHUZ
0,147
0,004 -0,047* 0,248
1,000
(5)
lnHÜKETK
(6)
1,000
0,745* -0,584* -0,585* 0,588* 0,179
lnDÜZKAL
(7)
0,682* -0,519* -0,456* 0,849* 0,268 0,819* 1,000
lnHUKÜST
0,406
0,795
*
1,000
(8)
0,637* -0,390* -0,480* 0,683*
0,781*
*
lnYLSZKON
T
0,468 0,744
0,442
-0,294 -0,422* 0,455* 0,290 0,580*
*
1,000
(9)
*
Tablo 4. Tanımlayıcı İstatistikler ve Korelasyon Katsayıları
Not: * katsayıların %10 düzeyinde istatistiki olarak anlamlılığını göstermektedir.

Serilerin Tablo 4’te sunulan tanımlayıcı istatistikleri kapsamında, regresyon
tahmin sonuçlarının güvenilirliğini artırmak için öncelikle, basıklık (kurtosis) ve çarpıklık (skewness) değerlerine göre serilerin normal dağılımı kontrol edilmiştir. Arzu edilen
tam simetri için sıfır olması gereken bu değerlerin kabul sınırları için literatürde bir fikir
birliği bulunmamakla birlikte çarpıklık ve basıklık için sırasıyla (–/+) 2 ve 7’nin kritik
eşikler olduğu kabul edilmektedir (Stevens, 2009). Tabloda görüldüğü üzere çarpıklık
değerleri – 1.261 ile 0.924 ve basıklık değerleri 2.255 ile 5.748 arasında değişmekte
olduğundan normallik varsayımından ciddi bir sapma bulunmamaktadır. İstatistiki olarak anlamlı ve 0,50’den büyük korelasyon katsayıları kapsamında bağımlı değişken
lnYGİRYOĞ ile sırasıyla lnHÜKETK (0,745), lnDÜZKAL (0,682), lnHUKÜST (0,637)
açıklayıcı değişkenleri arasında korelasyon katsayılarının yüksek olduğu görülmektedir.
Panel veri yapısında doğrusal en küçük kareler (EKK) tahmini, havuzlanmış
(pooled), sabit etkiler (redundant fixed effects) ve tesadüfi etkiler (random effects) regresyon modelleri ile yapılabilmektedir. Bu üç modelden en uygun olanının belirlenmesi
ise farklı testlere göre yapılmaktadır (Wooldridge, 2002; Edward, 2004). F-testi (sabit
etkiler testi) sabit etkiler ve havuzlanmış regresyon modellerini karşılaştırmaktadır.
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Lagrange çarpanı (Lagrange multiplier-LM) testleri olan Breusch-Pagan ve Honda
testleri ile tesadüfü etkiler modeli ile havuzlanmış modeli karşılaştırmaktadır. Son olarak Hausman testi ise sabit ve tesadüfi etkiler modellerinin karşılaştırtılmasında yaygın
olarak kullanılmaktadır. Uygulanan testlere ilişkin hesaplanan test istatistikleri Tablo
5’te gösterilmiştir.
Testler

Test istatistikleri
48,523***
0,246
24,713***
218,090***
3,848***
221,938***
14,768***
-1,962
9,055***
1,983

F-testi yatay kesit (grup) sabit etkiler modeli
F-testi zaman boyutu sabit etkiler modeli
F-testi çift yönlü (grup ve zaman) sabit etkiler modeli
Breusch-Pagan LM testi yatay kesit (grup) tesadüfi etkiler modeli
Breusch-Pagan LM testi zaman boyutu tesadüfi etkiler modeli
Breusch-Pagan LM testi çift yönlü (grup ve zaman) tesadüfi etkiler modeli
Honda LM testi yatay kesit (grup) tesadüfi etkiler modeli
Honda LM testi zaman boyutu tesadüfi etkiler modeli
Breusch-Pagan LM testi çift yönlü (grup ve zaman) tesadüfi etkiler modeli
Hausman tesadüfi (rassal) etki testi
Tablo 5. Uygun Tahmin Modeli Belirleme Testleri
Not: LM testleri için asimptotik kritik değerler %10, %5 ve %1 anlam düzeyleri için sırasıyla 2,952, 4,321 ve 7,289 dur. *, ** ve *** istatistiklerin sırasıyla %10, %5 ve %1 düzeyinde
anlamlı olduğunu göstermektedir.

Tablo 5’te görüldüğü üzere F-testi, yatay kesit (grup) sabit etkiler modelinin uygun olduğunu göstermektedir. Breusch-Pagan LM testi çift yönlü (grup ve zaman) tesadüfi etkiler modelinin uygun olduğunu ortaya koyarken, Honda testi zaman boyutu
tesadüfi etkiler modelinin uygun olmadığını göstermektedir. Zaman boyutunun az olması nedeniyle çalışmada Honda LM testi dikkate alınarak grup etkisinde karar kılınmıştır. Sonuç olarak F ve LM testlerine göre tek yönlü (grup) sabit etkiler ve tek yönlü
(grup) tesadüfi etkiler modellerinin ikisi de uygun olmaktadır. Bu ikisinden hangisinin
daha uygun olduğu ise Hausman testi ile belirlenebilmektedir. Tabloda görüldüğü üzere, Hausman testi tesadüfi etkiler modelinin uygun olduğunu belirtmektedir. Sonuç
olarak regresyon modeli, tek yönlü (grup) tesadüfi etkiler modeli kapsamında Swamy–
Arora yönetimiyle tahmin edilmiş ve sonuçlar Tablo 6’da sunulmuştur.
Değişken

Katsayı

t-istatistiği

Olasılık (p)

lnGERPROS

0,297

1,853

0,067*

lnGERZAM

-0,421

-4,068

0,000***

lnIFÖZHESV

0,035

0,136

0,892

lnSİSTHUZ

0,422

2,892

0,005***

lnHÜKETK

0,013

0,033

0,974

lnDÜZKAL

1,097

2,762

0,007***

lnHUKÜST

-0,264

-0,623

0,535

lnYLSZKONT

0,581

1,705

0,092*

C

-0,433

-0,843

0,401

R2 0,594
Düzeltilmiş R2 0,559
F-istatistiği ve olasılık değeri (p) 16,974 (0,000)***
Durbin-Watson istatistiği 1,149
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Dengesiz panel toplam gözlem sayısı 102
Tablo 6. Bağımsız Devletler Topluluğu’nda Girişimcilik Yoğunluğunun (lnYGİRYOĞ)
Belirleyicileri
Not: *, ** ve *** istatistiklerin sırasıyla %10, %5 ve %1 düzeyinde anlamlılığı göstermektedir.

Sonuç
İlgili literatürde, ülkelerin yoğun olarak uyguladığı farklı girişimcilik destek
programlarının, yeni iş oluşturma süreçlerini yeterince teşvik etmediği yönündeki ampirik bulgular, doğrudan etkilere sahip ekonomik faktörlerin dışında girişimcilik faaliyetlerini dolaylı olarak etkileyen başka faktörlerin de incelenmesinin gerekli olduğunu
ortaya koymaktadır. Söz konusu gereklilikten hareketle bu çalışmada, 11 Bağımsız
Devletler Topluluğu-BDT ülkesinin (Azerbaycan, Belarus, Ermenistan, Gürcistan,
Kazakistan, Kırgızistan, Moldova, Özbekistan, Rusya, Tacikistan, Ukrayna) 2004-2014
dönemi dengesiz panel verilerini kullanarak, yeni kurulan işletme yoğunluğuna, bu
ülkelerin yönetişim göstergelerinin etkileri incelenmiştir. Bağımlı değişken olan yeni
girişimcilik yoğunluğu, 15-64 yaş aralığında olan her bin kişiye düşen yeni iş kurma
kayıtları ile temsil edilirken, açıklayıcı değişkenler ise ülke düzeyinde standart küresel
yönetişim göstergeleridir. Ayrıca, yeni kurulan işletmelerin resmi kayıt sürecinde karşılaştığı prosedür sayısı ile birlikte bu yasal sürecin tamamlanması için gereken zaman
(gün) değişkenleri de modele eklenmiştir.
Tek yönlü (grup) tesadüfi etkiler modeli regresyon tahmin sonuçları şu şekilde
özetlenebilmektedir: a) Gerekli prosedürler yeni girişimcilik faaliyetlerini pozitif etkilemektedir. Bu durum girişimcilerin resmileşme eğilimlerini ortaya koyması bakımından önemlidir. Beklendiği üzere gerekli prosedürlerin zaman almasının girişimcilik
üzerine negatif etkileri görülmektedir. Bu kapsamada yeni işletmelerin kayıt altına
alınması ve bürokrasinin azaltılması incelenen ülkeler için yeni girişimcilik faaliyetlerini teşvik edecektir. b) Siyasi istikrar ve huzur ile düzenleme kalitesi yönetişim göstergelerinin, yeni girişimcilik faaliyetlerini teşvik ettiği belirlenmiştir. Kuşkusuz bu yönetişim göstergeleri, yeni girişimleri engelleyecek belirsizliği ve riski azaltacaktır. c) Bazı
çalışmalarda rüşvet ve kayırma gibi yozlaşma göstergelerinin, iş kurma süreçlerini ve
işletmecilik faaliyetlerini, özellikle devlet kurumlarıyla olan ilişkilerde kolaylaştırabileceği belirtilmektedir. Bu çalışmada ise yeni yatırımcıların süreci hızlandırabilmek için
kuralları yıkma eğiliminde oldukları ve böylece yozlaşma faaliyetlerinin yeni girişimleri
destekleyeceği hipotezi desteklenmemiştir. Tüm sonuçlar, incelenen ülkeler için kurumsal dönüşümlerinde yönetişim kalitesinin ve bürokrasinin azaltılmasının önemini ortaya
koymaktadır.
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AZƏRBAYCAN VƏ TÜRKİYƏ ARASINDA HUMANİTAR ƏLAQƏLƏRİ
Pərviz SƏMƏDOV
Xülasə: Türkiyə ilə Azərbaycan arasında diplomatik əlaqələr 1992-ci ilin yanvar ayının 14də quruldu. Azərbaycan-Türkiyə münasibətləri qurulduğu zaman Azərbaycanın kreditə
ehtiyacı vardı. Müharibə şəraitində olan Azərbaycanda yaralı əsgərlərin dərman ehtiyacının
qarşılanması da mühüm əhəmiyyətə malik idi. Kadr potensialının gücləndirilməsi vacib
şərtlərdən biri idi. Bütün bu ehtiyaclar ilk dəfə Türkiyə tərəfindən qarşılandı və Azərbaycan
da öz növbəsində Türkiyənin regionda gücünün artması üşün öz payına düşən nefti qardaş
dövlətə vermişdir. Həmin vaxt 2 ölkə arasında ticarət, turizm, iqtisadiyyat, nəqliyyat, elm,
media, hüquq, statistika, sənaye, mütəxəssis hazırlama və sərmayə, eləcə də digər sahələrdə
əməkdaşlığın təməli qoyulmuşdur. Bu mövzuda 13 vacib müqavilənin imzalandığı
diplomatlar tərəfindən ifadə edilir. Həllini gözləyən müqavilələrin imzalanması da hər iki
dövlət üçün vacibdir. Ona görə ki, iki ölkə arasındakı əlaqələr digər Türk Dövlətlərinə bir
nümunədir.
Açar Sözlər: Azərbaycan, Türkiyə, kredit, Böyük Tələbə Proqramı, mədəni və humanitar
əlaqələr
Humanitarian Relations Between Azerbaijan And Turkey
Abstract: Diplomatic relations between Turkey and Azerbaijan were established on
January 14, 1992. During the establishment period of Azerbaijan-Turkey relations
Azerbaijan needed a loan. Meeting the need of wounded soldiers on the war condition had
also great importance. Strengthening of human resources was one of the important
conditions. All of these needs for the first time were met by Turkey and in turn, in order to
strengthen the power of Turkey in the region Azerbaijan provided the brother country with
its share of oil. The cooperation in the trade, tourism, economy, transport, science, media,
law, statistics, industrial, professional development and investment, as well as in other
fields were founded between two states at that time. In this regard, the signing of 13
important agreements was mentioned by the diplomats. It is important for both countries to
sign pending agreements. Therefore, the relationship between the two countries is an
example for the Turkic States.
Keywords: Azerbaijan, Turkey, credit, Big Student Proqram, cultural and humanitarian
contacts

Giriş
Azərbaycan və Türkiyə əlaqələri həm özəl, həm də xüsusi, həm mədəni, həm də
mənəvi əlaqələrdir. Bu əlaqələr mədəni-mənəvi əlaqələr olduğu qədər də, praqmatik
əlaqələrdir. Ona görə ki, bu əlaqələr bütün dövrlərdə dostluq çərçivəsində inkişaf edir və
hər iki dövlətin milli maraqlarına cavab verir. Bütün sahələrdə olduğu kimi, iki dövlət
arasındakı humanitar əlaqələr zəngin ənənə üzərində qurulmuşdur. Humanitar əlaqələr
də ölkələrimiz arasında bağlılığı artırır və gücləndirir. Bu da Türk dünyası
inteqrasiyasına bir töhvədir.
1.
Azərbaycan və Türkiyə mədəni əlaqələrinin tarixi və kökləri
Hazırkı dövrdə türk mədəniyyət və ədəbiyyatının təkcə hər hansı milli zəmində
yox, ümumtürk səviyyəsindən və səviyyənin nəzəri estetik prinsiplərinin dərki
baxımından öyrənilməsi vacibdir. Türkiyə dünyanın bilavasitə tarixi gedişatına istiqamət
verən böyük dövlətlərdən biridir. Sınaqlardan çıxmış qardaşlığı sarsılmaz və əbədi olan
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Türkiyə və Azərbaycan xalqları dili, adət-ənənəsi eyni olan böyük türk millətinin
övladları, “Müxtəlif adlar daşıyan böyük Türk ağacının bir budağıdır. Həm türkiyəlilər,
həm də azərbaycanlılar milliyət etibarilə türk, din etibarilə islam, mədəniyyət-əsasiyyə
etibarilə şərqlidirlər” (РИА Новости, 2010).
Türkiyə və Orta Asiya ölkələri arasındakı əlaqələrə dair araşdırmaçıların çoxu
başlanğıcda Türkiyənin bu ölkələr üçün “böyük qardaş” rolu oynamağa çalışdığını,
gücünün üstündə vədlər verdiyini və nəticədə müvəffəqiyyətsizliyə düçar olduğunu
yazmışlar. Türkiyənin demokratiya, bazar iqtisadiyyatının tətbiqi, beynəlxalq aləmdəki
təcrübəsindən, iqtisadi gücü baxımından hər cür kömək tələb edən liderlərin tələbinə və
istəklərinə Türkiyə biganə qalmadı. Əslində yeni qurulan dövlətlər üçün Türkiyənin
model alınması fikrinin ortaya çıxması Türkiyəyə yeni məsuliyyətlər yükləmiş oldu.
Digər tərəfdən, bu dövrdə İranın regionda təsirinin artacağından ehtiyat edən Amerika
hökuməti də region dövlətlərini “Türkiyə modelini” izləmələri mövzusunda
cəsarətləndirmişdir (Winrow, 2012: 199-210). Buna qarşı 1990-cı illərdə, Türkiyəyə
yüklənən bu məsuliyyətlə onun iqtisadi və siyasi imkan və qabiliyyətinin üst-üstə
düşdüyünü söyləmək çox çətindir (Səmədov, 2011: 28). Türk dünyası mədəniyyəti “vahid
mədəniyyətin” müxtəlif hissələrini təşkil edir. Türk dövlətləri arasındakı inteqrasiya
şübhəsiz Afro-Avrasiya bölgəsi üçün töhfəsini verəcəkdir.
Azərbaycan müstəqilliyini əldə etdiyi zaman iqtisadiyyat ağır vəziyyətdə idi. 15
respublika arasındakı bağlar qopmuş, fabrik və zavodlar işləmirdi. “Əsrin müqaviləsi” də
1994-cü ildə imzalandığı üçün və gəlirin sonralar əldə ediləcəyini də diqqətə alsaq, belə
bir vəziyyətdə yardım və kreditlərə ehtiyac olmuşdur. Bu da ilk dəfə Türkiyədən
gəlmişdir. Ermənistanın Azərbaycan torpaqlarına təcavüzü zamanı yaralananlara dərman
çatışmamazlığı da bu dövrün ən böyük problemlərindən idi. Belə 1 zamanda, həmin
dövrün mətbuatına diqqət etsək, görərik ki, təkcə Ankaradakı Azərbaycanlıları Tanıtma
Dərnəyinin idarə heyətinin sədri Seyfəddin Altaylı və heyət üzvləri ölkəmizə 1992-ci ilin
may ayında 420.000 ABŞ dolları dəyərində dərman və tibbi preparatlar gətirmişlər.
Türkiyədəki Eximbank müstəqilliyini qzanmış bütün Türk dövlətlərinə olduğu kimi,
Azərbaycana da idxal və layihələrin həyata keçməsi yolunda kreditlər ayırdı. Müxtəlif
sahələrdə kadrların olmaması, dövlət quruculuğunda böyük problemlər ortaya çıxarırdı.
Türkiyə, təkcə Azərbaycandan deyil, Türk dövlətlərinin hamısından “Böyük Tələbə
Proqramı” çərçivəsində, 1992-ci ildə 10.000 (on min) tələbəni elm və hərbi sahədə
hazırlamaq üçün oxumağa aparmışdır. Natiq Məmmədliyə (Mərkəzi Asiyanın türk
dövlətləri və Türkiyə səh.149.Bakı-2005) görə, onların da illik maliyyə xərcləri 100 mln.
dollar səviyyəsində qiymətləndirilir.
Əlbəttə ki, Azərbaycan bunu əvəzsiz qoymamışdır. Öz payına düşən nefti
Türkiyəyə verməklə qardaş fədakarlığını isbat etmişdir. Məhz Türkiyənin payı bu şəkildə
artırılmışdır.
TÜRKSOY-la YUNESKO arasında əməkdaşlıq haqqında müqavilənin
imzalanması türklərin ortaq dəyərlərinin təbliğinə şərait yaratmışdır.
Türkiyə Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin nəşr etməkdə olduğu Türkiyə
xaricindəki türk ədəbiyyatları antologiyası bu baxımdan atılmış böyük bir addımdır. XI
cild nəşr edilmiş olan bu əsər təxminən 25 cild olacaq və dünyada türkdilli bütün
topluluqların ədəbi yaradıcılıqlarını bir araya gətirəcəkdir (Askər, 2010). Dünyadakı türk
dilindəki yer adlarının dəyişdirilməsi bir həqiqətdir. Bunu nəzərə alaraq ortaq türk dilində
yer adlarının xəritəsinin Türk Akademiyasının təşkilatçılığı ilə müəyyənləşməsi bu
baxımdan əhəmiyyət kəsb etməkdədir. Dünyada gələcəyin enerji və xam maddə yataqları
kimi göstərilən türk dövlət və topluluqlarının çağdaş mədəniyyət yaddaşı da dəyərli bir
xəzinədir. Buna görə də mədəni-iqtisadi inkişafetmə siyasətinin mənimsənməsi, təsirli
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plan və proqramlarla hərəkət edilməsi türk dünyasının gələcəyini müəyyən edəcəkdir.
Lazımi səviyyədə türk dünyası ilə əlaqədar mediya bilgilərinə sahib olunmalıdır.
TÜRKSOY, TİKA və AKM ilə digər elmi quruluşlar bu mövzuda ilkin vəzifələr daşıya
bilər. “Türk Dünyası Mədəni İqtisadi Statistika” sahəsi mövzusunda yeni dəyərlər ortaya
qoyulmasında Türk dünyası coğrafiyasının nəzərdən keçirilməsi bir tərəfdən mallara
sərbəstlik və çəkicilik qazandıracaq, digər tərəfdən də əlaqədar türk dövlət və
topluluqlarına olan turizm marağını artıracaqdır. Türk dünyası tarixi-mədəni və təbii
sərvətləri ilə bu cür tətbiqlər üçün olduqca əlverişlidir. Televiziya serialları, reklam,
musiqi klipləri, bədii və sənədli filmlər media quruluşlarına da eynilə ədəbiyyat əsərləri
kimi bu cür olduqca vacib fürsətlər yaratmışdır. Bunların dəyərləndirilməsində və
mövzuya aid tədbirlərin təşkili yararlı ola bilər. Yaxın zamanlarda dünya əhalisinin
əksəriyyəti internet istifadəçisi olacaqdır. İnternet özündən əvvəl qurulan mediaları da öz
içinə alır və təsirini artırır. Fərdlər, topluluqlar, millətlər, təşkilatlar özlərini burada tanıdır
və ifadə edirlər. İnternet yazılı, görünən, eşidilən, həm görülüb, həm eşidilən mövzuların
yayılmasından ibarətdir. Məsələn, TÜRKSOY-un internet səhifəsini araşdırdıqda
[www.turksoy.org] yayımlar (jurnallar, kitablar, şəkil-fotoqraf fəaliyyətlərimiz) bir araya
gəlmə (görüşlər, festivallar, tədbirlər, konfrans, simpozium və sərgilər), qalereyalar,
xəbərlər, elanlar, Türk dünyasından musiqilər (Türk dövlət və toplumlarına aid 26 musiqi
əsəri), 2010-cu il Novruz kinosu kimi məsələlər diqqəti çəkir, bunlar da ortaq yaddaşın
paylaşılmasına, əlaqələrin güclənməsinə və birlikdə yorumlara təsir edir. Qurulması
düşünülən Türk Dünyası İnternet Portalı, xüsusilə də media orqanları sahəsindəki
problemlərin həlli və işbirliyinin inkişaf etdirilməsinə təkan verəcəkdir.
Beləcə, mədəni dəyərlər asanlıqla paylaşılacaq, mədəni-iqtisadi dəyərlərə təsirlə
yeni sahə və şəbəkələrin də önü açılmış olacaqdır (Nəsirov, 2006:13).
Türk dünyası ideyası dünya türkdilli dövlətlərinin vahid siyasi-kültür strategiya
konsepsiyası bu gün xüsusilə Türkiyədə və digər türkdilli respublikalarda həm siyasi
hakimiyyət, həm də ictimai-humanitar səviyyələrdə özünü göstərməkdədir. Əlbəttə ki,
müstəqil dövlətçilik təcrübəsi böyük olan, dünya türkçülüyü ideologiyasını ən çətin
dövrlərdə belə qoruyub inkişaf etdirən Türkiyə Respublikasında həmin ideya və
konsepsiya daha möhkəm təməllərə malikdir və həyata keçirilməsi realdır. Türkiyə
Respublikasına dili, dini, kökü ilə daha dərindən bağlı olan Azərbaycan da onunla
həmrəydir.
Azərbaycanın müstəqil olmadığı illərdə qadağan edilmiş ümumtürk tarix və
mədəniyyətinin milli zəmində araşdırılmaması elmi-mədəni əlaqələrimizin öyrənilməsi
üçün yeni səhifələrin açılmamasına səbəb olmuşdur. Bu cəhətdən Azərbaycan-Türkiyə
mədəni əlaqələrini daha geniş aspektdə öyrənmək aktual məsələ kimi mühüm əhəmiyyət
kəsb edir. Mədəniyyətlərimiz arasındakı mənəvi körpülərin yeni təfəkkür işığında
nəzərdən keçirilməsi, araşdırılıb xalqa çatdırılması xalqımızın bütövlükdə türk dünyası
ədəbiyyatı və mədəniyyəti ilə inteqrasiyası ən zəruri şərtdir.
Azərbaycan-Türkiyə mədəni əlaqələrinin tarixi və milli-mənəvi kökləri bir-biri ilə
qırılmaz surətdə bağlı olan bir sıra amillərlə şərtlənir. Etnik, tarixi, milli-mənəvi və
ictimai-siyasi təməllərə söykənən bu qardaşlıq bağları çox qədim və zəngin ənənə
üzərində qurulmuşdur.
2.
Türkiyə- Azərbaycan humanitar əlaqələrində hərbi-strateji
əməkdaşlıq
Rusiyanın Su-24 hərbi təyyarəsinin Türkiyə tərəfindən vurulmasından sonra
Rusiya Ermənistandakı hərbi bazalara əlavə hərbi texnika və silahlar yerləşdirdi. Bu hərbi
baza Türkiyə üçün də narahat edicidir.
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Azərbaycandan olan zabitlər 1992-ci ildən etibarən türk hərbi akademiyalarında
kurslara gedirlər. 1996-cı il iyunun 10-da Azərbaycan ilə Türkiyə arasında ikitərəfli hərbi
təlim, texniki və elmi sahədə əməkdaşlıq barəsində saziş imzalandı. Həmin ilin oktyabr
ayında Azərbaycan hökuməti ilə Türkiyə hökuməti arasında Silahlı Qüvvələrə yardım
heyəti üzvlərinin fəaliyyət və əməkdaşlığı əsaslarına aid və Azərbaycan hökuməti ilə
Türkiyə hökuməti arasında Silahlı Qüvvələrinin tibb heyətinin təliminə aid əməkdaşlıq
haqqında protokollar imzalandı (Haber, 14 yanvar 2011). Rusiyanın Ermənistanla
əməkdaşlığı göz qabağında ikən, Azərbaycanla Türkiyənin hərbi əməkdaşlığı xüsusi dilə
gətirilməlidir. Türkiyənin Qafqaza aid hərbi əməkdaşlığı Türkiyənin özü üçün,
təhlükəsizliyi və regionda güc ola bilməsi üçün lazımdır. Azərbaycanda hərbi sahəyə
marağın artırılması və təlim məsələlərinin daha da sürətlənməsi və genişləndirilməsi
şərtdir. Hərbi ittifaq Azərbaycan və Türkiyə üçün zərurətdir. Bu mənada Türkiyənin
köməkliyi ilə Azərbaycanın NATO standartlarına keçməsi təqdirəlayiqdir. Bu
standartlarda təhsil alan məzunlar hərbi sahədə öz bəhrəsini verəcəkdir.
Türkiyənin Azərbaycandakı hərbi-siyasi və təhlükəsizlik maraqlarının geosiyasi
mahiyyətini açıqlayarkən müəyyən müsbət amilləri qeyd etmək olar. 1) Ümumi siyasi
parametrlər baxımından nəzərə almaq lazımdır ki, Azərbaycanın təhlükəsizliyi elə
Türkiyənin region maraqlarının təhlükəsizliyi deməkdir; 2) Azərbaycanın ərazi
bütövlüyünün bərpası nəticə etibarilə Türkiyəyə qarşı Ermənistan tərəfindən irəli sürülən
ərazi iddialarına son qoya bilər, sərhədlərinə olan təhlükə aradan qalxar; 3) Azərbaycanın
sabitliyi Türkiyənin ümumi geostrateji maraqlarının təmini üçün əsas şərtdir, eyni
zamanda Orta Asiya strategiyasının həyata keçirilməsində prioritet məsələdir; 4) Azərbaycan ordusunun güclü olması ərazi bütövlüyünün bərpasında həlledici amildir. Bu
Türkiyənin də istədiyi əsas faktordur; 5) Azərbaycanın NATO-ya inteqrasiyası Türkiyə
siyasətində Azərbaycanı qorumaq üçün möhkəm zəmanətdir; 6) Qlobal mənada
götürdükdə isə güclü Azərbaycan ordusu sülhə təminatdır (İstanbul Ticaret İdaresi, 2010:
154).
Yuxarıda dediklərimizə əsaslanaraq deyə bilərik ki, Azərbaycan-Türkiyə
tərəfdaşlığı geopolitik, geoiqtisadi və geostrateji təməllər üzərində qurulmuşdur.
Əlbəttə, Türkiyənin Azərbaycana qarşı daha həssaslıqla yanaşmasını şərtləndirən
fundamental faktorların sayını istənilən qədər artırmaq olar. Amma hər halda, bunlar ona
dəlalət edir ki, Azərbaycan Türkiyənin xarici siyasət strategiyasının başlıca nəzərə alınan
tərəfdaşlarındandır. Eləcə də, Türkiyə Azərbaycan üçün zəruri strateji önəmə malik
tərəfdaşdır. Regionda sülh və sabitliyin təmin olunması, imperialist güclərin dağıdıcı
fəaliyyətinin neytrallaşdırılması, bölgədə yeni əməkdaşlıq platformalarının yaradılması,
yeni enerji coğrafiyası və xəritəsinin formalaşdırılması, qlobal miqyasda milli və
transmilli maraqların müdafiəsi mənasında Ankara Bakı üçün xüsusi önəmə malikdir
[Hürriyyət 02 avqust 2010]. Xarici ölkələrdə “erməni soyqırımı” iddiasına qarşı
Azərbaycan həqiqətlərini ortaya qoymaq Türkiyə üçün ən vacib faktordur. Xocalı
soyqırımı bunun dəlilidir. Bütün bunlar Rusiya, İran və Ermənitan kimi ölkələrin
Azərbaycanı Türkiyənin Qafqazdakı hərbi limanı kimi qəbul etmələrinə səbəb olmuşdur.
Deməli, güclü bir Azərbaycanın istənilməməsi Türkiyənin istənilməməsi deməkdir.
Tərəfdaşlığın zədələnməsi Türkiyənin Qafqaz siyasətinin “mərkəz qərargahı”nın yox
olması deməkdir. Ancaq bütün hallarda Ermənistanın türklərə məxsus olması və digər
millətlərin də oradan təmizlənməsi, Qarabağa muxtariyyətin verilməsi qarşılığında Qərbi
Azərbaycan Muxtariyyətinin ermənilər tərəfindən onlara verilməsinin tarixi zərurət
olduğunu ortaya qoymağın hər iki dövlət üçün vacib olduğu lazımi qədər diqqətə alınmır.
Türkiyə və Azərbaycanın müdafiə sənayesi sahəsində əməkdaşlığı yüksək səviyyədə
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aparılan hərbi dialoq çərçivəsində həyata keçirilir. Türkiyə ordusu, nizam-intizam,
təcrübə baxımından Azərbaycana köməkliyini əsirgəməmişdir.
ASELSAN tərəfindən Azərbaycan ordusunun müasir avadanlıqlar və texnika ilə
təmin edilməsi məqsədilə 1998-ci ildə Azərbaycanda “ASELSAN-Bakı” şirkəti yaradılıb.
Şirkət hərbi məhsulların təmiri və texniki dəstəklə yanaşı, mülki məhsulların satışı və
digər xidmətlər göstərir (10Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin məlumatı, 1991). Bu
da ölkələrimiz arasında bağlılığı artırmaqla, inteqrasiyanı asanlaşdırmaqdadır.
2010-cu ildə iki ölkə arasında hərbi əməkdaşlığın vəziyyətinə dair apardığı
araşdırmanın nəticələrinə görə tərəflər 100-dən artıq birgə tədbirlərdə iştirak ediblər.
Onlardan 70-dən çoxu (bura seminarlar, kurslar, təlimlər, mübadilələr, sərgilər və s.
daxildir) ikitərəfli əməkdaşlıq planına əsasən həyata keçirilib. 30-a yaxın qarşılıqlı
səfərlər reallaşdırılıb (Paritet, 15-16 noyabr 2011). Ümumilikdə isə 2005-ci ildən sonra
Azərbaycan-Türkiyə müdafiə sənayesində yeni dəyişikliklər baş vermişdir ki,
Azərbaycan-NATO arasında Fərdi Tərəfdaşlığa Dair Planının (IPAP) imzalanmasından
sonra bu dəyişiiklikləri aşağıdakılar müəyyən edir.
1) NATO ilə əməkdaşlıq sənədləri, xüsusilə də IPAP. Bu sahədə NATO-nün
aparıcı ölkələrindən olan Türkiyə Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin modernləşdirilməsinə
kömək göstərir;
2) Azərbaycanın təhlükəsizlik sənədləri və iki ölkə arasında imzalanmış strateji
müqavilələr. Nəzərə alınmalıdır ki, Azərbaycanın Milli Təhlükəsizlik Konsepsiyası və
Hərbi Doktrinasında Türkiyənin adı Azərbaycanın milli təhlükəsizliyinin təminatçısı
rolunda göstərilməsə də, həmin sənədlərdə təsvir olunan mühit Türkiyənin bu rola sahib
olduğunu dolayısı ilə təsdiqləməkdədir. Həm də nəzərdən qaçırılmamalıdır ki, Hərbi
Doktrinada Azərbaycan ərazisində xarici hərbi iştirakın mümkünlüyünə dair məqamlar
da əksini tapıb. Xüsusilə də iki ölkənin prezidentləri tərəfindən 2012-ci ilin avqust ayının
16-da Bakıda imzalanmış “Strateji tərəfdaşlıq və qarşılıqlı yardım haqqında” müqavilədə
nəzərədə tutulanlar Türkiyənin Azərbaycanın milli təhlükəsizliyinin qarantı rolunda
olduğunu göstərir.
3) Türkiyənin milli regioanal maraqları və həmçinin qardaş ölkənin milli
təhlükəsizlik sənədləri ilə bağlıdır. Nəzərə alınmalıdır ki, 2009-cu ildən başlayaraq
Türkiyənin milli təhlükəsizlik sənədlərində dəyişiklik prosesi başlayıb. Bu sənədlər
dünyada və bölgədə mövcud olan reallıqlara uyğunlaşdırılır. Bu sənədlərdə Cənubi
Qafqaz bölgəsi də Ankara üçün strateji prioritetlərdən hesab edilir. Bu baxımdan Cənubi
Qafqaz ölkələri ilə, xüsusilə də Azərbaycanla hərbi əməkdaşlığın dərinləşdirilməsi
Türkiyənin dövlət və milli maraqlarından irəli gəlir (Turquie News, 05 sentyabr 2007).
Müdafiə Müqaviləsinin imzalanmaması ciddi bir çatışmamazlıqdır. Bu
müqavilənin imzalanmamasında bəzi regional və dövlətlərarası əngəllər ola bilər. Ancaq,
Azərbaycan və Türkiyə bu əngəlləri aşaraq, belə bir müqavilə imzalaya biləcək imkan və
mexanizmaya sahibdir. Məsələn, Rusiya ilə Ermənistan arasında imzalanan müdafiə
müqaviləsinin eynisi Azərbaycan və Türkiyə arasında imzalana bilər. Bu gerçəkləşərsə
regionda güc münasibətləri ciddi şəkildə dəyişə bilər.
Türkiyə və Azərbaycan arasında strateji əməkdaşlığın həll edilməmiş
məsələlərindən biri də viza məsələsidir. Bir Türkiyə vətəndaşı Azərbaycan hava
limanında az bir məbləğ ödəyərək 2 ay sərbəst gəzmək hüququ əldə edir. Azərbaycan
vətəndaşları isə Türkiyədə 1 aylıq müddətdən istifadə edə bilir. Bir aylıq müddət problem
doğurur. Məsələn, Gürcüstan, İran vətəndaşları Türkiyədə vizasız 3 ay sərbəst gəzə
bilirlər. Qazaxıstan və Qırğızıstan vətəndaşları Türkiyəyə vizasız gedə bilir. İki ölkənin
müvafiq idarələri mümkün qədər uzunmüddətli səyahət hüququna əsaslanan vizasız
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gediş-gəlişi təmin etməlidir (Baki-xəbər, 2010). Burada ən vacib məsələ Azərbaycan
tərəfinin öz səbəblərini Türkiyə ictimaiyyətinə doğru şəkildə çatdırmamasıdır.
Türk dövlətlərinin müstəqilliklərinin ilk illərində Azərbaycan dövləti üçün fabrik
və zavodların işləmədiyi bir zamanda Türkiyənin vermiş olduğu kredit və iqtisadi yardım
ölkəmiz üçün həyati bir məsələ olmuşdur. Belə bir şəraitdə türk investisiyasının üstün
mövqeyi hiss olunur, çökmüş iqtisadiyyatın yenidən dirçəldilməsində Türkiyə dövləti
ardıcıl strategiya həyata keçirmişdir. İqtisadi əməkdaşlığın əsasını təşkil edən neft
sənayesində hər iki dövlətin gerçəkləşdirdiyi layihələr həm Azərbaycan, həm də
Türkiyənin gücünü artırmışdır.
Azərbaycan-Türkiyə birliyinin möhkəmlənməsinin bütün türk dünyası və
ümumən dünyada gedən proseslər üçün çox əhəmiyyətli olduğu danılmazdır. Azərbaycan
hökuməti Türkiyə ilə münasibətlərin normal, sivil, qarşılıqlı faydalı iqtisadi-siyasi, hərbi,
mədəni əməkdaşlıq və tərəfdaşlıq müstəvi üzərinə keçirmək üçün çox ciddi və
məqsədyönlü iş aparmaqdadır.
Nəticə
Belə bir nəticəyə gələ bilərik ki, Türk dövlətlərinin müstəqilliklərinin ilk illərində
Azərbaycan dövləti üçün fabrik və zavodların işləmədiyi bir zamanda Türkiyənin vermiş
olduğu kredit və iqtisadi yardım ölkəmiz üçün həyati bir məsələ olmuşdur. Belə bir
şəraitdə türk investisiyasının üstün mövqeyi hiss olunur, çökmüş iqtisadiyyatın yenidən
dirçəldilməsində Türkiyə dövləti ardıcıl strategiya həyata keçirmişdir. Kreditin
əhəmiyyəti, əlaqələrin zəngin ənənələrə əsaslanması, aradan 20 il keçmədən
Azərbaycanın da Türkiyəyə vermiş olduğu dəstəklə onun regionda söz və güc
qazanmasında qardaş köməyini göstərmişdir. Bununla iki ölkə tərəfdaşlığı daha da
möhkəmlənmiş və Türkiyənin Şərq-Qərb koridoru olmasını Azərbaycan dəstəkləmişdir.
İqtisadi əməkdaşlığın əsasını təşkil edən neft sənayesində hər iki dövlətin gerçəkləşdirdiyi
layihələr həm Azərbaycan, həm də Türkiyənin gücünü artırmışdır. Müstəqilliyin ilk
illərində müharibə şəraitində olan Azərbaycanın kadr potensialındakı çatışmamazlıqların
aradan qaldırılması baxımından "Böyük Öyrənci Projesi", yəni, "Böyük Tələbə
Proqramı" çərçivəsində atılan addım Türkiyənin böyük fədakarlığı sayəsində həyata
keçirilmişdir. Bu proqram, həm də bütün Türk Dövlətlərinə öz tövhəsini vermişdir.
Azərbaycan-Türkiyə birliyinin möhkəmlənməsinin bütün türk dünyası və ümumən
dünyada gedən proseslər üçün çox əhəmiyyətli olduğu danılmazdır. Azərbaycan
hökuməti Türkiyə ilə münasibətlərin normal, sivil, qarşılıqlı faydalı iqtisadi-siyasi, hərbi,
mədəni əməkdaşlıq və tərəfdaşlıq müstəvi üzərinə keçirmək üçün çox ciddi və
məqsədyönlü iş aparmaqdadır.
Nəticə etibarilə, Azərbaycan-Türkiyə tərəfdaşlığı geopolitik, geoiqtisadi və
geostrateji təməllər üzərində qurulmuşdur. Türkiyənin Azərbaycana qarşı daha
həssaslıqla yanaşmasını şərtləndirən fundamental faktorlar əsaslandırılmışdır.
Azərbaycan və Türkiyənin xarici siyasət strategiyasının separatizmə qarşı olması və hər
iki dövlətin digər dövlətlərin ərazi bütövlüyü və siyasi müstəqilliyinə hörmətlə
yanaşması, BMT-nin amal və məqsədləri çərçivəsindəki fəaliyyətləri, dünyada sülhün və
əmin-amanlığın qorunmasına xidmət edir. Ona görə də, hər iki dövlət arasında həll
edilməmiş problemlər də,öz həllini tapacaqdır. Ona görə ki, Türk dünyası
inteqrasiyasında Azərbaycan-Türkiyə tərəfdaşlığı mühüm əhəmiyyət kəsb edir.
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AZERBAYCAN CEZA KANUNU’NDA MEŞRU SAVUNMANIN ŞARTLARI
SORUNU
Arş. Gör. Recep KAHRAMAN
Özet: Azerbaycan ceza hukuku sisteminde, suç ve cezaların esas kaynağı Azerbaycan Ceza
Kanunu’dur. Kanunun 36 ncı maddesinde meşru savunma mekanizması düzenlenmiştir.
Meşru savunma ile fiilin sosyal tehlike hali ortadan kaldırılmak suretiyle eylem hukuka
uygun hale getirilmektedir. Meşru savunma konusuna ilişkin düzenlemeler evrensel ceza
hukuku ile karşılaştırıldığında Azerbaycan Ceza Kanunu’nda yer alan düzenlemeler çoğunlukla diğer ülke ceza yasalarıyla benzerlik göstermektedir. Meşru savunmada saldırı ve savunmaya ilişkin özel şartların yanı sıra savunmanın zorunluluğu ve orantılılığı şartları da
ön plana çıkmaktadır. Ayrıca savunmanın kapsamında olan haklar sadece insanlara yönelik
olmayıp Devlet ve Toplum menfaatleri de savunmanın kapsamında gösterilmiştir. Bu nedenle Kanun, meşru savunmanın kapsamını Türkiye Ceza Kanunu’na göre geniş tutmuştur.
İlaveten Kanun saldırı kabul edilebilecek hareketleri sosyal açıdan tehlikeli hareketler olarak saymıştır. Bu durum savunmanın kapsamını genişletmiş olsa bile savunmayı haklı gösterecek sebeplerin neler olduğu konusunda kanunda belirsizlikler bulunmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Savunma, Suç, Ceza, Saldırı
The Problem of Legitimate Self Defense Conditions in Azerbaijan Criminal Code
Abstract: In Azerbaijan criminal justice system, the main source of crime and penal is the
Azerbaijan Criminal Code. Legitimate self defense mechanism has been organized in Article 36th of the Law. With legitimate self defense, action is made fit with law by abolishing
the state of social danger of the act. When regulations on legitimate self defense are compared with universal criminal law, regulations in the Azerbaijani Criminal Code are mostly
similar to other countries' criminal laws. In the legitimate self defense, apart from the special conditions in respect of attack and defense, the necessity and proportionality of the
defense also comes to the forefront. In addition, the rights within the scope of the defense
have been shown not only for people but also for defense of State and Community interests.
For this reason, the law kept the scope of legitimate defense broad according to the Turkish
Penal Code. In addition, the law has considered movements that can be accepted offensive
as socially dangerous movements. Although this has enlarged the scope of the defense,
there are ambiguities about what the reasons would justify the defense in the law.
Keywords: Defense, Crime, Penal, Attack

Giriş
Suç adı verilen haksız fiile uygulanacak olan yaptırımları belirleyen kurallar
bütününe Ceza hukuku adı verilmektedir. Ceza hukuku toplumsal yaşamda meydana
gelen ihlallerde en son uygulanacak olan hukuk dalıdır. Ceza kanununun amacı; kişi hak
ve özgürlüklerini, kamu düzen ve güvenliğini, hukuk devletini, kamu sağlığını ve çevreyi,
toplum barışını korumak, suç işlenmesini önlemektir. Kanunda, bu amacın
gerçekleştirilmesi için ceza sorumluluğunun temel esasları ile suçlar ve cezalar
düzenlenmiştir. Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra Azerbaycan Cumhuriyeti’nde
hukuksal yapı da ciddi değişikliler yaşanmıştır. Önceki ideolojilerin etkisinin sona ermesi
ve siyasi yapıların değişmesine bağlı olarak Anayasa (Azerbaycan Respublikasının
Konstitusiyası) yapmışlar ve bu çerçevede çeşitli alanlara ilişkin olarak kanunlaşma
sürecini hızlandırmışlardır. Hümanizm ilkeleri doğrultusunda ceza kanunlarının
hazırlanması da bu süreçte olmuştur. Azerbaycan’da suç ve cezaların esas kaynağı
“Cinayet Mecellesi” adı verilen ceza kanunudur. 1 Eylül 2000 yılında yürürlüğe giren
Ömer
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ceza kanunu genel ve özel olmak üzere iki kısımdan oluşmaktadır. Azerbaycan dilindeki
“cinayet” kelimesinin Türk dilindeki tam karşılığı “suç” kelimesidir.1
1. Genel Olarak Meşru Savunma
Cinayet Mecellesi’nin 1. maddesine göre ceza sorumluluğunu belirleyen ve faillerin suç işledikten sonra cezalandırılmasını öngören ceza normlarının kişilere tatbik edilebilmesi için ceza kanununda açıkça yer alması gereklidir. Bu durum Türkiye Ceza Kanunu 2. maddesinde de öngörülen ve evrensel ceza hukuku kuralı olan kanunilik ilkesi
olarak ifade edilmektedir. Bu nedenle Azerbaycan ceza hukuku sistemi örf ve adet, kıyas
veya benzer yollarla suç ve ceza yaratılabilmesine uygun değildir. Türkiye’de Türk Ceza
Kanunu dışında ceza normları içeren diğer ceza kanunları da bulunmaktadır. Bu nedenle
normun ceza yaptırımı içermesi ceza normu sayılmasının en önemli sebebi olduğuna göre
özel ceza kanunları bulunmaktadır. Azerbaycan’da ise, Cinayet Mecellesi madde 1’de bu
kanunun geçerli ve uygulanan tek ceza kanunu olduğu açıkça ifade edilmiştir. Bu nedenle
Azerbaycan’da, Türkiye’nin aksine özel ceza kanunları bulunmamaktadır.
Konumuz olan meşru savunma, evrensel ceza yasalarında hukuka uygunluk nedenleri kapsamında yer almaktadır. Genel olarak hukuka uygunluk nedenlerinin varlık
sebebini ortaya koyarak konumuza başlamak doğru olacaktır. Toplumda var olan çıkar
çatışmaları, kimi zaman ceza kanunlarıyla yasaklanmış olan eylemlere izin verilmesi suretiyle aşılabilmektedir. Diğer bir ifadeyle hukuk düzeni bazı hallerde, yasaklanan davranışın yapılmasını belli koşullar altında kabul ederek eylemin hukuka aykırı sayılmasının
önüne geçmektedir. Yasaklanan eylemlere bazı hallerde izin verilmesi halinde ortaya çıkan sonuç hukukî her hangi bir değer veya menfaatin ihlali sayılmamakta, dolayısıyla fiil
suç sayılmamaktadır (Hafızoğulları ve Özen, 2012: 242). Eylemin hukuka uygun sayılmasının nedeni ya menfaatin üstünlüğüne ya eşitliğine ya da hukuki menfaatin yokluğuna
dayanmaktadır. Hukuka Uygunluk Nedenlerinin Genel Özellikleri:
 Hukuka uygunluk nedenlerinde temel amaç belli bir hakkın korunması olmayıp
genel olarak koruma amacı bulunduğundan bu nedenler objektif niteliktedirler.
 Hukuka uygunluk nedenlerinin belirlenmesinde tüm hukuk düzeni dikkate alınmaktadır. Bu nedenle, neden ceza hukuku açısından hukuka uygun olduğundan örneğin
borçlar hukuku açısından da hukuka uygun kabul edilmelidir.
 Hukuka uygunluk nedenlerinin mevzuatta yazılı olması gerekmemektedir.
 Hukuka uygunluk nedenleri sınırlı sayıda değildir.
 Hukuka uygunluk nedenlerinin varlığı konusunda hatanın kaçınılmaz olması halinde ceza sorumluluğu bulunmamaktadır.
 Olayda hukuka uygunluk nedeninin varlığı halinde eylem haksızlık teşkil etmeyeceği için fiil suç olarak kabul görmemektedir.
 Hukuka uygunluk nedenleriyle kabul edilebilir – doğal bir bağ içinde olmayan
nedenler hukuka aykırı kabul edilmeye devam eder.
 Kişi, sadece hukuka uygunluk nedenlerinden istifade edebilmek için hukuka aykırı eyleme neden olursa hukuka uygunluk nedenlerinden istifade edemez.
Cinayet Mecellesi’nde düzenlenmiş olan hukuka uygunluk nedenleri olan; Meşru
Müdafaa (md.36), Zaruret Hali (md.38), İzin Verilen Risk (md.39), Suç Failinin Yakalanması Sırasında Ona Zarar Verilmesi (md.37), Yetkili Merciin Emrini İfa (md.40), ka-

Türkçe, Ceza Hukukunun karşılığı Azerbaycan Türkçesi’nde Cinayet Hukukudur. Yasama işlemlerini sistemleştirme yollarından biri de kanunların kodifiye edilmesinden ibaret olan mecelleleştirmedir. Arap kaynaklı “mecelle” kelimesi Türkçe “bir araya toplama” anlamını taşımaktadır.
1

735
Arş. Gör. Recep KAHRAMAN

nunda soyut suç tipine uygun olan fiilin hukuka aykırılık unsurunu ortadan kaldırmaktadırlar. Bu nedenle sayılan sebepler Cinayet Mecellesi’nde “fiilin suç olmasını ortadan
kaldıran haller” başlığı altında düzenlenmiştir.
Azerbaycan Ceza Kanunu olan Cinayet Mecellesi 36. madde de meşru savunma
kurumu düzenlenmiştir. Meşru savunmanın varlığının nedeni olarak diğer bir ifadeyle
kavramın hukuki esası olarak “toplumsal zararının bulunmaması nedeniyle eylemin suç
teşkil etmemesi düşüncesi” Azerbaycan ceza hukuku sisteminde yer bulmuştur. Bu sisteme göre meşru savunma, fiilin sosyal tehlikeliliğini ortadan kaldırmak suretiyle eylemi
hukuka uygun hale getirmektedir. Meşru savunmanın varlığı konusunda hata cinayet mecellesinde yer bulmamasına karşın hata eylemi yapan kişinin lehine olan mazeret kabul
edildiğinden doktrin ve uygulamada hataya düşmede failin kusurunun bulunmaması halinde savunmanın meşru olarak kalmaya devam edeceği düşüncesi hakimdir. Ayrıca
meşru müdafaa sınırının aşılması hususu ise Cinayet Mecellesi madde 36/3’te açıkça düzenlenmiştir. Buna göre meşru savunmada sınır kasten aşılırsa meşru savunma ortadan
kalkacağı için fail cezalandırılacaktır. Bu nedenle Türkiye Ceza Kanunu’nun aksine
Azerbaycan Ceza Kanunu’nda meşru savunmada sınırın korku - panik - heyecanla ya da
taksirle aşılması ihtimali düzenlenmemiştir.
2. Meşru Savunmanın Şartları
2.1. Saldırıya İlişkin Şartlar
2.1.1. Mevcut Bir Saldırının Varlığı
Cinayet Mecellesi 36/1’de “… saldırıdan korunma sırasında…” hükmü nedeniyle
denilebilir ki meşru savunmada saldırının güncel olması gerekmektedir. Burada saldırıya
somut olarak başlanmış ve sona ermemiş saldırı halleri kastedilmektedir. Saldırı, hukuk
tarafından korunan haklara karşı zarar veya tehlike yaratacak icrai ya da ihmali insan
davranışı olarak tanımlanabilir. Sovyetler Birliği Yüksek Mahkemesi’nin, 11 Temmuz
1940 tarihli kararına göre; “T yaşadığı evin bahçesine giren Ç’nin hırsız olduğundan
şüphe ederek tabanca ile ateş açmış ve neticede Ç ölmüştür”. Mahkeme “…olayın
gerçekleştiği sırada mağdurun sanığa yönelik bir saldırıda bulunmadığı sabit
olmadığından bilfiil saldırıdan bahsedilemeyeceği için T’yi “kasten öldürme suçundan”
mahkum etmiştir (Gersenzon ve Durmanov, 1950: 174). Saldırı somut olarak başlamamış
olsa da saldırının varlığı muhakkak ise bu durumda saldırının başlamış sayılacağı kabul
edilmektedir. Bu nedenle saldırının başlama anı olarak saldırının somut olarak başlaması
ve muhakkak saldırı tehlikesin birlikte düşünülmelidir. Türkiye Yargıtay’ının da
görüşüne göre; başlaması kati - kesin olan saldırılar, başlamış olan saldırı sayılmalıdır.
Bu şekilde savunmanın kapsamı genişletilerek savunmanın meşru sayılma olasılığı
artırılarak suç işlemek isteyenleri caydırıcı etki göstermesi amaçlanmaktadır. Saldırının
veya saldırı tehlikesinin sona ermesinden sonra ise savunma meşru görülmemektedir;
saldırı sona ermişse, artık yapılan hareketler savunma kapsamında görülemez. Örneğin
saldırıya son verip kaçan kişinin arkasından giderek ateş etme yasal savunma olamaz.
Ancak sona ermiş olmasına rağmen tekrarlanması muhakkak olan bir saldırı da halen var
olan bir saldırı sayılır ve meşru savunma mümkün olur. (Artuk vd., 2015: 390)
Savunmayı meşru kılan yegane husus saldırının varlığı olarak görülmektedir. Nitekim Türkiye Ceza Kanunu 25/1’de “….gerçekleşen, gerçekleşmesi veya tekrarı muhakkak olan saldırıyı……” hükmü bulunmaktadır. Bu nedenle Cinayet Mecellesi ve Türkiye
Ceza Kanunu, saldırının güncelliği konusunda benzer hükümleri düzenlemişlerdir. Saldırı maddi nitelikte olmalı, hakaret ve sövme gibi maddi olmayan saldırılar yasal savunma
nedeni olamaz. Saldırı taksirli de gerçekleşmiş olabilir, bu nedenle taksirli saldırılara
karşı da meşru savunma yapılabilir. Savunma yapan kişinin saldırının başlamasında kusurlu hareketinin bulunması, savunmasının meşru olmayacağı anlamına gelmemektedir.
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Örneğin A’nın B’ye küfretmesi üzerine B silahını çekerek A’ya doğrultmuştur. Bunun
üzerine A silahını çekerek B’ye ateş ederse A’nın yaptığı meşru savunma olarak kabul
edilecektir.
2.1.2. Saldırının Sosyal Açıdan Tehlikeli Olması
Türkiye Ceza Kanunu saldırının açıkça “haksız” olmasına aramış olmasına rağmen Cinayet Mecellesi’nde sadece “sosyal açıdan tehlikeli saldırılara” karşı meşru savunmanın varlığı kabul edilmektedir. Burada üzerinde durulması gereken, eylemin “sosyal açıdan tehlikeli” olmaması halinde savunma kesinlikle meşru sayılmayacaktır (Semenderov, 2002: 325).
Cinayet Mecellesi 14. madde de suç, “Cinayet Mecellesi’nde ceza tehdidi ile yasaklanan, kusurla işlenen sosyal tehlikeli fiil” olarak tanımlanmıştır. Bu nedenle Cinayet
Mecellesi’nin maddi ve biçimsel kanunilik ilkesini benimsemiş olduğu söylenebilir. Sovyetler Birliği Yüksek Mahkemesi verdiği bir kararda sosyal açıdan tehlikeli hareketleri
ceza kanunu özel kısımda yer alan hareketler olarak ifade etmiştir (Gehremanov, 1953:
77-78). Burada bir sıkıntının olduğu aşikardır. Sosyal açıdan tehlikeli olan hareketler ceza
kanunu özel kısımda yazılı hareketler ise sosyal açıdan tehlikeli hareket ifadesi doğrudan
Cinayet Mecellesi’nde suç olarak kabul edilen hareketleri kapsamaktadır. Dolayısıyla
meşru savunma da yer alan saldırının Cinayet Mecellesi’ne göre kanunda açıkça düzenlenmiş suç tiplerinden biri olması gereklidir. Bu halde kanunda suç sayılmayan fiiller
sosyal açıdan tehlikeli görülmediği için meşru savunma oluşmayacaktır.
Evrensel ceza hukuku meşru savunma da yer alan saldırının açıkça suç olması
aranmamıştır. Türkiye Ceza Kanunu, saldırının suç olmasını değil hukuka aykırı olmasını
aranmış; Cinayet Mecellesi’nde ise saldırının suç olması aranmıştır. Bu durum Cinayet
Mecellesi’nde meşru savunmanın kapsamını evrensel ceza yasalarının aksine daraltıcı
etki göstermektedir. Meşru savunmada korunan hukuki değer açısından önemli olan husus saldırının orantılı şekilde ortadan kaldırılması olduğundan saldırıyı gerçekleştiren kişinin isnat edilebilir yani ehliyetli olması aranmamıştır. 2 Sonuçta temyiz gücüne sahip
olmayan kişilerde sosyal açıdan tehlikeli kabul edilmekte ve eylemlerine karşı savunma
meşru sayılmaktadır (Semenderov, 2002: 326).
2.1.3. Saldırının Hayata, Vücut Bütünlüğüne ve Haklara Yönelik Olması
Cinayet Mecellesi madde 36/1’de “…hayatını, vücut bütünlüğünü ve haklarını
…….savunan…..” ifadesi kullanılmıştır. Bu nedenle cümlenin devamında yer alan
haklarını ifadesiyle savunma kapsamında yer alan hakka ilişkin olarak herhangi bir sınır
kabul edilmemiştir. Bu durum evrensel ceza hukukunda yer alan meşru savunmanın
koruma kapsamında yer alan haklara ilişkin düzenlemelerle benzerlik göstermektedir.
Can, mal ya da ırza yönelik saldırılara karşı savunma yapılabilecek olup ayrıca hakkın
önemli bir hak olması da gerekmemektedir (Artuk vd., 2015: 394).
2.2. Savunmaya İlişkin Şartlar
2.2.1. Savunmada Zorunluluk Bulunmalı
Cinayet Mecellesi madde 36/1’de “…….zaruri müdafaa durumunda…sosyal
tehlikeli saldırıdan saldırgana zarar vermekle işlenmiş savunma fiili suç değildir.”
hükmü yer almaktadır. Savunma halinde zorunluluğun varlığı açıkça kanunda aranmıştır
bu nedenle saldırının başka türlü defedilebilme imkânı varken yapılacak savunma meşru
sayılmamakta; savunmanın son çare olarak yapılması gerekmektedir. Failin suç oluşturan
savunma hareketlerini yapmaksızın saldırıdan kurtulması olanaklı ise savunmada

Saldırının insandan kaynaklanması gerekir; hayvanların saldırısına karşı, yasal savunmadan söz
edilemez çünkü hayvanların saldırısının haklılığı veya haksızlığı tartışılamaz.
2
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zorunluluktan söz edilemez ve bu savunma hukuka uygun görülemez (Hafızoğulları ve
Özen, 2012: 245).
Savunmada sorunluluk bulunmaması, savunma yapan kişinin birden fazla seçeneğinin olması ve saldırgana zarar vermeden saldırıyı sona erdirebilmesi anlamına gelmektedir. Cinayet Mecellesi 36/2’de savunma yapan kişinin lehine olan bir düzenleme bulunmaktadır. Buna göre “kaçma, üçüncü kişilere müracaat veya devlet gücüne başvurma
imkanına bakılmaksızın savunmada bulunmak eşit olarak herkes için meşrudur.” Hükümden anlaşılacağı üzere savunma kapsamı genişletilmiş olmaktadır. Buna göre kanunda sayılan bu istisnalar hariç olmak üzere savunmada zorunluluk bulunmadığı takdirde saldırana zarar vermek meşru sayılmamaktadır. Yargıtay’ın da benzer kararları bulunmaktadır. Buna göre hukuk hiç kimseyi korkakça kaçma zorunluluğuna tabi tutamaz.
Yasal savunmada, hiçbir zaman ve hiçbir ahvalde sanığa kaçma mükellefiyeti yüklenemez ve kaçarak kurtulması istenemez. Failin kaçma olanağının bulunup bulunmadığı dikkate alınamaz.
2.2.2. Savunmada Ölçülülük Olmalı
Cinayet Mecellesi madde 36/3’te “saldırının niteliğine ve tehlikelilik derecesine
uygun olmayan savunmayı sınırın aşılması olur.” hükmü konularak savunma halinde kesinlikle orantılılığın varlığı aranmıştır. Bulunması gereken orantı, kullanılan araçlar ile
saldırıya uğrayan hukuki değerin niteliği açılarından değerlendirilebilir. Örneğin, saldırganı öldürmeden saldırıdan kurtulmak mümkün ise o zaman saldırı ile savunma arasında
orantı yok demektir. Saldırının yoğunluğu, sürati, saldırının gerçekleşme biçimi olarak
anlaşılmakta ve savunmanın ölçülü olup olmadığı belirlemede somut olayda hakim tarafından dikkate alınmaktadır. Orantı belirlenirken kullanılan araçların mı yoksa verilen
zararın mı anlaşılacağı üzerinde durulmalıdır. Cinayet Mecellesi 36/1’de savunma yoluyla saldırgana verilen zarar meşru sayıldığı için kanun araçların değil “verilen zararın”
orantılı olmasını aramıştır. Bu nedenle meşru savunma halinde saldırıda kullanılan silah
ile savunmada kullanılan silah arasında benzerlik olması gerekmese de verilecek zararlar
bakımından bir orantının bulunması gereklidir. Sonuç olarak denilebilir ki Cinayet Mecellesi’nde kastedilen orantı; somut olayda saldırıya uğrayan hak ile zarar verilen hak
arasında bulunmalıdır. Örneğin vücut bütünlüğünü korumak amacıyla saldırganı öldürmesi bu sebeple orantılı kabul edilmeyecektir. Tokatla ona saldırı yapan kişiyi bıçaklayarak öldüren kişi orantılı davranmadığı için meşru müdafaa sınırını kasten aşmış olduğundan kasten öldürmekten cezalandırılacaktır (Koca ve Üzülmez, 2012: 265).
2.3. Üçüncü Kişi Lehine Meşru Müdafaa
Meşru savunma kişinin kendisinin ya da üçüncü kişilerin haklarını korumak
amacıyla yapılabilecektir. Sokakta kişinin başkasına ateş edeceğini gören A, silahını
çekerek ateş etmek üzere olan kişiyi etkisiz hale getirirse meşru savunma olacaktır.
Üçüncü kişi lehine meşru müdafaadan kastedilen husus bir kimsenin başka bir kişinin
hayatını, vücut dokunulmazlığını veya malvarlığını korumak amacıyla meşru müdafaada
bulunup bulunamayacağıdır. Cinayet mecellesi 36/1’de “……….başkasının haklarına
yapılan saldırıyı savunan…..” ifadesi kullanılmıştır. Bu nedenle Cinayet Mecellesi’ne
göre üçüncü kişi lehine meşru savunmada bulunmak mümkündür. Kanun kişinin sadece
kendisinin değil, aynı zamanda başkalarının da haklarının sosyal tehlikeli saldırılardan
korumayı başkaca bir şart aramadan meşru saymıştır. Burada üçüncü kişinin savunma
fiilini gerçekleştiren kimse ile arasında bir akrabalık bağının veya yakınlığın bulunması
gerekli olmamakla birlikte üçüncü kişi, savunmada bulunan kimseye tamamen yabancı
bir kimse de olabilir.
Türkiye Ceza Kanunu da benzer şekilde üçüncü kişi lehine meşru müdafaayı, savunmada bulunanın akrabası olup olmamasına bakmaksızın kabul etmiştir. Sonuç olarak
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denilebilir ki Cinayet Mecellesi ve Türkiye Ceza Kanunu, üçüncü kişi lehine meşru savunmayı kabul ederek savunmanın kapsamını genişletmişlerdir. Bu şekilde insan dayanışmasının rasyonel geçerliliği anlamlı hale getirilmiştir. Saldırıya uğrayan kişiyi gören
şahsın savunma konusunda yardım etmeksizin beklemesi sessiz kalması ondan beklenemeyeceği için meşru savunma rasyonel olmaktadır (Centel vd., 2011: 311).
2.4. Devlet ve Toplum Lehine Meşru Müdafaa
Cinayet Mecellesi’nde meşru savunma sadece kendisi ya da üçüncü kişi lehine
yönelik saldırılara karşı değil, Devlet veya Topluma yönelik saldırılara karşı da kabul
edilmiştir. Madde 36/1’de “……Devletin ve Toplumun menfaatlerini saldırana karşı savunan……” hükmü yer almaktadır. Devlet veya Topluma yönelik saldırılara karşı meşru
savunma kabul edilmek suretiyle kamusal yarar korunmak istenmiştir. Bu şekilde meşru
müdafaa herkes tarafından kullanılabilmektedir. Ancak devlet ve toplum lehine menfaatlerin neler olduğu konusunda Cinayet Mecellesi’nde açık hüküm bulunmamaktadır. Bu
açıdan denilebilir ki Devlet ve Toplum lehine menfaatlerden kastedilen sosyal ve kamu
düzenini ilgilendiren devlet ve toplum çıkarları ile askeri - devlet sırları, ülkenin dışarıdan
yapılan saldırılara karşı korunması ya da iç güvenliğin korunması gibi hususlardır. Örneğin darbe teşebbüsü halinde vatandaşların savunma amacıyla müdahale de bulunması
kamu çıkarı üstün olduğundan meşru savunma kapsamındadır.
Kamu düzeniyle doğrudan ilgili olan kamusal - toplumsal kuralların ihlal edilmesi
halinde kamuyu oluşturan bireylerin huzur ve sükunu tehdit edilebileceğinde bu tehditlere
neden olabilecek sosyal tehlikelere karşı herkesin müdahale ve savunma hakkının bulunması meşru kabul edilmelidir. Cinayet Mecellesi’nde var olan bu meşru savunma türü
isabetli değildir çünkü meşru savunmanın tarihsel süreç içindeki yeri incelendiğinde hükmün amacı gerçek kişilerin savunulmasıdır. Ayrıca Cinayet Mecellesi madde 37’de “suç
failinin yakalanması sırasında ona zarar verilmesi” zaten hukuka uygunluk nedeni olarak kabul edilmiştir. Bu halde sadece devlet ve toplum aleyhine değil kanunda yer alan
herhangi bir fiili işleyen kişinin yakalanması amacıyla suç işlenmesi hali suç olarak kabul
edilmemişken, Cinayet Mecellesi madde 36’da özellikle devlet ve toplumun savunulmasının da meşru savunmanın kapsamına alınması meşru savunmanın amacıyla ters düşmüştür. Kolluk görevlileri olan polis ve jandarmanın devlet ve toplum düzenini koruma
görevi bulunduğundan bu kişilerin fiilleri zaten hukuka uygun olmasına rağmen devlet ve
toplum menfaati konusunda herkesin savunma hakkını kabul etmek herkesi kolluk görevlisi olarak kabul etmek demektir. Kanunilik ilkesinin amacı eylemleri hangileri cezalandırılıp cezalandırılmayacağının önceden belirlenerek bireyleri suç işlemekten caydırma
düşüncesidir. Devlet ve toplum lehine meşru savunmanın varlığı kanunilik ilkesine aykırı
olmaktadır. Oysa devlet ve toplum lehine savunmanın meşru sayıldığı hallerde hangi hallerin savunmanın konusunu oluşturacağı belirsiz kalmaktadır. Savunma yapacak kişinin
bu yorumu kendisinin yapması belirsizlik nedeniyle savunma kapsamında olmayan menfaatleri savunma kapsamında zannederek koruma kalkışması kamu düzeninde daha ciddi
sorunlara yol açabilecektir.
Sonuç
Meşru müdafaa tarihsel süreç içerisinde çok eski geçmişe sahip olmakla birlikte
hemen hemen tüm ceza hukuku sistemlerinde kendine yer bulmuştur. Kimi ceza kanunlarında meşru savunma bazı hak ve suçlar açısından kabul görmekte iken Azerbaycan
Ceza Kanunu olan Cinayet Mecellesi de dahil olmak üzere diğer ceza kanunlarında tüm
hak ve suçlar yönünde düzenleme yapılarak meşru savunmanın kapsamı geniş tutulmuştur. Bu durum Azerbaycan Ceza Kanunu’nun meşru müdafaa açısından evrensel ceza hukuku anlayışını benimsemiş olduğunun kanıtı olmaktadır. Cinayet Mecellesi Madde 36/1-
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2-3. fıkralarda düzenlenmiş olan meşru savunmanın şartları saldırıya ve savunmaya ilişkin olarak iki ana başlık taşımaktadır.
Saldırıya ilişkin şartlar arasında, saldırının sona ermemiş olması önem taşımakla
birlikte saldırı tehlikesinin muhakkak olması da saldırının başlaması olarak kabul edilmiştir ancak şüpheli saldırılar yönünden meşru savunma hali kabul edilmemektedir. Korunan hak olarak Cinayet Mecellesi herhangi bir sınır koymamıştır; cana, mala, beden
dokunulmazlığına, ırza ve diğer haklara yönelik saldırılara karşı savunmayı meşru kabul
etmiştir. Kanun, saldırının Türkiye Ceza Kanunu’nda var olan düzenlemenin aksine hukuka aykırı olmasını değil sosyal açıdan tehlikeli olmasını aramıştır. Sosyal açıdan tehlikeli saldırılar olarak, kanunun özel kısmında yer alan suçlar işaret edilmiştir. Meşru savunma üçüncü kişiler ile devlet ve toplum menfaatlerine yönelik saldırılar açısından da
kabul görmüş ve savunmanın alanı kanun tarafından genişletilmiştir.
Cinayet Mecellesi’nde meşru savunmanın şartları hususunda genel olarak rasyonel düzenlemeler yapılmış olmasına rağmen özellikle saldırının temel şartı olarak saldırının sosyal tehlikeliliğinin kabul edilmesi saldırının ne olduğu konusunda belirsizlik yaratmakta ve savunmanın kapsamının çizilmesini zorlaştırmaktadır. Türkiye Ceza Kanunu’nda olduğu gibi saldırının hukuka aykırı olarak nitelendirilmesi yerinde olurdu. Ayrıca devlet ve toplum lehine savunmanın yapılabilmesi bireylerin kolluk görevlilerinin
sahip oldukları yetkilerle donatılması anlamına gelir ki bu durum meşru savunmanın hukuki gerekçesi olan gerçek kişilerin korunması amacına ters düşmektedir. Bu nedenle Cinayet Mecellesi’nde, devlet ve toplum lehine müdafaa halinin kanaatimce çıkartılması
gerekir.
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TÜRK TELEVİZYON DİZİLERİNDE AİLE VE KADIN
Doç. Dr. Recep ÖZKAN
Özet: Çalışma Türk televizyonlarında farklı kanallarda yayımlanan yerli dizilerdeki aile ve
kadının ele alınış şeklinin incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışma; tarama modeli niteliğinde
olup içerik analizi yoluyla bilgi elde edilmeye çalışılmıştır. Araştırmanın; örneklemini;
Türk televizyonlarında yayımlanmakta olan diziler den Avrupa Avrupa, Beni Böyle Sev,
Diğer Yarım, Karagül, Seksenler, Kocamın Ailesi, Küçük Ağa, Küçük Gelin, Medcezir ve
Zengin Kız Fakir Oğlan olmak üzere 10 yerli dizi oluşturmaktadır. Dizilerin seçiminde aile
dizileri olmasına özen gösterilmiştir. İncelenen dizilerde; her bir dizideki aile yapılar, ailedeki kadının konumu ve kız çocuklarının durumu inceleme konusu yapılmıştır. İncelenen
dizilerde bir iki farklılıkla birbirine yakın aile yapıları ortay çıkmaktadır. Türk toplumsal
yaşamında sıklıkla görülebilecek aile yaşantılarının konu edindiği dizilerde, ağalık ve töre,
parçalanmış aileler, farklı kültürel ortamlardaki ailelerden gelen bireylerin evlilikleri, ailelerdeki kadın ve kız çocuklarının durumu ele alınmıştır. Geleneksel yapıdaki ve özellikle
de ağalık temasının işlendiği dizilerde, erkek egemen bir yapı ortaya çıkarken, diğer ailelerde ise koruyuculuk olmakla birlikte biraz daha kadının toplumsal yaşamda yer aldığı, söz
sahibi olduğu durumlar işlenmektedir.
Anahtar Kelimeler: Televizyon, Yerli Dizileri, Kadın, Aile, Medya,
Family and Women in Turkish Television Series
Abstract: Research aims to investigate the approach to the women and family in domestic
tv series broadcasting in different channels in Turkish televisions. Research has the characteristics of descriptive model and inquires about information with the content analysis .Research’s sample constitutes of ten domestic tv series called as Avrupa Avrupa, Beni Böyle
Sev, Diğer Yarım, Karagül, Seksenler, Kocamın Ailesi, Küçük Ağa, Küçük Gelin, Medcezir ve Zengin Kız Fakir Oğlan.In the selection of the series,it is cared about being family
series. In the investigated series,family structures in each series,the position of the women
in the family and the situation of the girls are investigated. In the investigated series, almost
the same family structure with a little difference shows up.In the series being mentioned
from the family life which will often be able to observed, being an aga,tradition,broken
family,the marriage of the people who grow up in the different cultural environment,the
situation of the women and girls in the family is mentioned.In the series being traditional
and genereally being an aga is the main subject, the male-dominant society reveals but in
the other families,there are conservation and also the conditions that women take place in
the social life a little bit more are in process
Keywords: Television, domestic tv series,women, family, media

Giriş
Toplumsal yaşamda önemli bir yere sahip olan televizyon, etkileme gücü bakımından da oldukça güçlü bir yönlendirme işlevine sahiptir. Televizyonun bu yönlendirme
işlevi yediden yetmişe halkın her kesimi için söz konusudur. Televizyonun toplumdaki
rolü incelendiği zaman, içinde bulunduğu toplumsal, ekonomik ve siyasi durumdan soyutlanamadığı görülmektedir (Oğuz, 2005: 70). Her uygulama, bir şekilde içinden çıktığı
yapının özelliklerini yansıtır. Bu özellikler daha çok toplumsal yapının istek ve beklentilerine göre şekillenebilmektedir. Özelliklede televizyon, ticari bir araç olması nedeniyle
bu özelliklere daha çok dikkat etmek durumundadır. Çünkü televizyon bir noktada ticari
bir araçtır ve ticari araç olması nedeniyle de reyting ön plandadır. Başka bir ifadeyle bir
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televizyon programının uzun ömürlü olması reyting yapması/çok izlenmesine dolayısıyla
ekonomik getirisinin fazla olmasına bağlıdır. Programlardaki reyting kaygısı bazı durumlarda işin abartılmasına kadar gitmekte, toplumsal değerlerin göz ardı edilmesini ortaya
çıkarmaktadır. Özellikle de özel kanalların çoğalmaya başlamasıyla birlikte, izlenilme
oranlarındaki artışa yönelik, tabir yerindeyse reyting savaşları işi çığırından çıkararak,
toplumsalın birçok değerinin göz ardı edilmeye başlanmasına da neden olmuştur. Özel
televizyon yayıncılığıyla birlikte, izlenirliği sağlamak üzere cinsellik, şiddet ve sansasyona dayalı popüler çekicilik unsurları daha fazla kullanılmaya başlanmıştır. Bu unsurlardan en yoğun olarak kullanılan ise kadın bedeni ve kadınların birer cinsel objeye indirgenmesidir (Gencel Bek ve Binark, 2000; 10-11’den aktaran: Erdoğan ve Civelek, 2012:
13). İlgili ilgisiz birçok gerek reklamlarda, gerekse diğer programlarda kadın bedeni reyting uğruna kullanılmaya başlanmıştır. Çikolata reklamından tutunda araba lastiği reklamlarına kadar birçok konuda cinsellik anlamında kadın bedeni öne çıkarılmış ve halada
çıkarılmaya devam edilmektedir.
Bazı diziler daha bilinçli ve akılcı yaklaşımla izleyici ile diyalogu daha sağlam
temeller üzerinde oturtarak popülerliklerini uzun süre korumuşlardır (Oğuz, 2005: 171).
Genelde televizyon özelde ise yerli diziler, olumsuzlukları yanında birçok olumlu özellikleri de barındırmaktadır. Olumlu kullanılması; bireylerin toplumsal yapıyı tanıması,
kültürel yapıyla ilgili bilgilenmeleri, geçmiş hakkında aydınlanmaları ve kariyer gelişimi
gibi birçok konuda bilgilenmeyi sağlayabilmektedir. Televizyon izlemenin bir yaşam biçimi haline geldiği günümüzde, tercih edilen kanal veya programların, çocukların sosyalleşme süreci üzerinde hem olumlu hem olumsuz etkileri olduğu bir gerçektir (Kaya, Kamil, Tuna ve Meyrem 2008). Bazı yerli dizilerde, kahramanların araç kullanırken emniyet
kemeri takmaları, cep telefonu ile konuşurken kulaklık kullanmaları ve bu görüntülerin
yakın planda gösterilmesi önemli mesajlar olarak değerlendirilebilir. Ayrıca televizyon
aracılığıyla toplumsal birlik ve beraberliğin sağlanması gibi bir çok temel değerlerin bireylere öğretilmesi çok kolay ve masrafsız bir şekilde yapılabilir. Erdoğan ve Civelek,
(2012: 13) televizyonun önemli bir olumlu özelliğini, tüm toplumu içine alan büyük bir
çimento olması olarak belirtir. Çünkü Popüler kültürün en önemli aktörlerinden birisi konumundaki sinema ve de televizyon toplum bireyleri üzerinde etkin bir güce sahiptir (Saltık, I. A., Coşar, Y. ve Kozak M. 2010).
Kitle iletişim araçlarından en çok kullandığımız televizyonun da gençlerin sosyalleşmesinde rolü büyüktür (Korkmaz, M., Aras, G., Öktem, G. ve Yücel A.S., 2013: 5).
Bunun yanında, gencinden yaşlısına birçok kesim tarafından diziler örnek alınan, gerçek
yaşamlarına yansıtılmaya çalışılan hayat biçimi oluşturulmaya çalışılan bir durum yaratmıştır. Öyle ki bazı dizi kahramanlarının ölmesi, izleyiciler tarafından yas tutulmaya,
mevlit okutulmaya kadar götürülmüştür.
Çok izlenen bazı yerli dizilerdeki aile yaşamları, kahramanların giyimleri ve tavırları hem gençler hem de yetişkinler tarafından özentiyle karşılanmakta, onlar gibi yaşama, onlar gibi giyinme isteğiyle vb. beklentiler, karı-koca ilişkilerini etkilemekte, çocuklarla ebeveynler arasında çatışma yaşanmasına neden olmaktadır. Bazı dizilerdeki
kahramanların takıları, kıyafetleri ticari anlamda gelir kaynağı haline gelmektedir. Bu durum da tüketim kültürünü ortaya çıkarmaktadır. Bu noktada yayınların denetlenmesi gereğin ortaya çıkmaktadır. Basın hürriyeti adına, her türlü şeyin yapılmasının bir hak olarak görülmesi, kamerayı eline alanın basın adına neredeyse insanların yatak odalarına
kadar girmeyi kendilerinde bir hak olarak görmeleri, toplumsal ve bireysel açıdan telafisi
imkânsız zararalar açabilmektedir. Milyonlarca kişiyi etkileyebilecek kapasiteye sahip
olan radyo ve televizyon yayınlarını, kamu yararına göre düzenleyecek olan yayın ilkelerinin varlığını zorunlu kılmaktadır (Baykal, 2007: 86). Televizyon kanallarında başarılı
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ve çok izlenen dizi filmlerin temel özellikleri; gerçek yaşamdan kesitleri bolca içermesinin yanında, dizide yer alan karakterlerinin psikolojik özelliklerinin ve yaşadıkları olayların çok sayıda izleyicinin özellikleri ve yaşadıkları olaylarla yakınlık kurmasına (Benson-Allott, 2013: 7’den aktaran: Cereci, 2014: 5) onlarla bütünleşmesine neden olabilmektedir. Televizyon çok farklı yollarla, farklı iletileri, bazen göstere göstere, bazen de
fark ettirmeden izleyicilere sunmaktadır. Televizyon bu ileti sistem ve sembollerini hem
üretirken hem de sunarken bunu kendine özgü yöntemlerle ve de değişik program türlerinden yararlanarak yapar (Oğuz, 2005: 170). Bunu yaparken de bilinçli ya da bilinçsiz
olarak karakterlerin izleyici için rol model olmasını sağlamaktadır. İzleyicinin rol model
olarak gördüğü karakterlerin olumsuzlukları, özellikle de şiddet-kadına yönelik şiddeti
normal görmesi-algılaması durumu çoğunlukla kendiliğinden ortaya çıkmaktadır.
Dizi karakterlerinin rol model alınması durumu en çok gençler üzerinde etkili olmakta ve gençlerin televizyon dizilerindeki kahramanları modellemeleri; davranış, düşünce ve biçim olarak bu kahramanlara benzemeye çalışmaları dikkat çekmektedir (Erjem
ve Çağlayandereli, 2006: 17). Kurmaca karakterlerin rol modeli olması ve kurmaca dünyaların gerçeklikten bir kaçış olarak tüketilmesi şiddetin varlığını hafifletmemekte tam
tersine eşitlikçi topluma yönelmiş daha büyük bir tehdit kaynağı haline getirmektedir
(Ünlü, Sezen; Bayram, Nazlı; Uluyağcı, Canan; Bayçu, Sevil Uzoğlu (2009: 97).
Türkiye’deki televizyon yayıncılığının gelişmesiyle moda, müzik, spor, ekonomi,
haber yoğunluklu yayın yapan, bu yayınlara ağırlık veren kanalların etkisi büyüktür (Özdemir, 2008: 214’den aktaran: Okur, 2013: 230). Son dönemde bu yayınlara ek olarak,
yarışma programları, diziler, evlilik ve mahremiyeti tamamen ortadan kaldıran biri bizi
gözetliyor türü gözetleme programları günün her saati yayınlanmaktadır. Bu programların sosyalleşme ve kişilik gelişimi sürecinin kritik döneminde bulunan gençleri birçok
açıdan (tutum ve değerler edinme, davranış örüntüleri kazanma, rol modellerini gözlemleme, taklit etme… gibi) etkilediği ileri sürülebilir (Erjem ve Çağlayandereli, 2006: 17).
Televizyon ve bilgisayar gibi bazı kitle iletişim araçları, toplumun algısını etkilemek, değiştirmek veya dönüştürmek ve toplum yapısını şekillendirmek açısından önem
taşıyan araçlar olduklarından kadın düşmanlığı içeren her türlü materyali filtrelemeden
topluma aktarma ve yayma potansiyeli de taşımaktadır (Baydar, 2013: 153).
Televizyonun birey ve toplum üzerindeki etkilerini araştıran çok sayıda çalışma
yapıldığı görülmektedir. Bu türden çalışmaların çoğu çocuklar üzerine yapılmıştır (Erjem
ve Çağlayandereli, 2006: 16).
Yapılan literatür taramalarında, diziler üzerine çeşitli yönlerden yapılmış araştırmalar içerisinde şunlar tespit edilmiştir: Çam (2009) Menekşe ile Halil ve Bıçak Sırtı, Sıla
ve Avrupa Yakası, Eşref Saati ve Ezo Gelin ve İki Aile ve Vazgeç Gönlüm, Oğuz (2005)
bizimkiler, Pişkin (2007) Binbir Gece, Saltık, Coşar ve Kozak (2010) Baba Ocağı, Öneren (2013) Kurtlar vadisi, Korkmaz, Aras, Öktem ve Yücel (2013) Akş-ı Memnu, Yaprak
Dökümü, Hanımın Çiftliği, Pişkin (2014) Zerre, Kaya ve Günal (2015). Muhteşem Yüzyıl,
Şahin, Poyraz, Öktem, ve Şimşek (2003). Asmalı Konak, Yücel (2014) Muhteşem yüzyıl,
AKCA ve Ergül (2014) Kuzey Güney, Özmen, Er, Ünal (2014) Muhteşem Yüzyıl, Erginbaş, (2012). Kavak Yelleri, Aydın (2014) Yalan Dünya, Yiğit (2012) Aşkı Memnu, Uluyağcı, Ünlü, Bayçu Uzoğlu, (2011) Canım Ailem. Özkan, (2013) Televizyon Dizilerinin
Üniversite Öğrencileri Üzerindeki Etkilerinin Belirlenmesi (Niğde Üniversitesi örnegi),
Özkan, (2004) Televizyonun Eğitimdeki Yeri ve Televizyon Dizilerinde Verilmek İstenen Mesaj, Oğuz, (2005) TV Dizileri ve Kültürel İletilerin Yayılma Süreci Türk Televizyon Tarihinde Bir Fenomen: Bizimkiler dizisi, Kaya ve Günal (2015) Tarih Öğretmenlerinin Muhteşem Yüzyıl Dizisi Özelinde Tarih Konulu Film ve Dizilerin Öğretimde Kullanımına Yönelik Görüşleri, İmik ve Yağbasan (2007) Televizyon Dizilerinde Kullanılan
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Müziklerin Genç İzleyicilerin Dizileri İzleme Oranına Etkisi, Erginbaş (2012) Bir Popüler Kültür Ürünü Olarak Kavak Yelleri Dizisinin Lise Gençliği Üzerinde İmaj Oluşturma
Etkisi, Cereci (2014) Türk Televizyon Dizilerinin Küresel Başarısı: Evrensel İnsan Yaklaşımı, Çam (2009) Televizyon Dizilerinin Kadına Yönelik Şiddet Temsillerinde Ataerkil
Rejimin İdeolojisi, Akça ve Ergül (2014) Televizyon Dizilerinde Erkeklik Temsili: Kuzey Güney Dizisinde Hegemonik Erkeklik ve Farklı Erkekliklerin Mücadelesi, Erjem ve
Çağlayandereli (2006). Televizyon ve Gençlik: Yerli Dizilerin Gençlerin Model Alma
Davranışı Üzerindeki Etkisi.
1. Dizilerde Kadın
Kadın temalı dizileri inceleyen yayınlara oldukça fazla rastlanılmaktadır. Bunlardan bazıları şu şekildedir: Pişkin, ( 2007), “Binbir gece televizyon dizisi ve toplumumuzda
kadın”, Çam (2009), “Televizyon dizilerinin kadına yönelik şiddet temsillerinde ataerkil
rejimin ideolojisi”, Yücel, (2014), “Muhteşem yüzyıl” dizisinin alımlama analizi: kadın
ve erkek imajı üzerine farklı okumalar”. Pişkin, (2008), “Günümüzde Türkiye'de Sinema
Filmleriyle Televizyon Dizilerinde Kadınlar ve Töre”, Pişkin, (2009), “Mafya Dizileri
ve Bedene Yönelik Mesajlar, İğdiş, Sünnet, Bedene Şiddet Kitabı”, Pişkin, (2014), “Modern Zamanlarda Kadın Olmak: Zerre Filmi üzerine Bir İnceleme”, Ünlü, Bayram, Uluyağcı,
Bayçu, (2009), “Kadına Yönelik Şiddet: TV Dizilerinde Kadına Yönelik Şiddet, Üzerine
Bir Araştırma”.
Kadın ve erkek toplumsalın temel iki aktörüdür. Her dönemde ve her ortamda var
olan ve de var olmaya devam edecek olan temel unsurdurlar. Birinin varlığı ve gücü, var
olma nedeni diğerine bağlı olmasına rağmen, uygulamada durum hiç de böyle olmamıştır.
Hemen her dönemde durum erkek lehine bir görüntü ortaya koymuştur ve de koymaya
devam edecek görüntüsü vermektedir. Bu olumsuz durum toplumsalın hemen her alanında kendini göstermektedir. Bu alanlardan biri de televizyondur. Televizyon yayınlarında kadın hep erkeğin gerisinde kalmakta, bir ticari araç olarak öne çıkarılmakta, kadın
teması, bedeni ve diğer alanları erkek lehine kullanılmaya çalışılmaktadır. Çünkü hemen
her toplumda kadın kültürü tüketim ekonomisi tarafından yönlendirilen ataerkil toplum
düzeninin istemleri ve özlemleri doğrultusunda var olabilmektedir (Pişkin, 2007:196).
Televizyonda, sıklıkla cinsiyetçi mesajlar veren, kadınları ötekileştiren birçok dizi, şov
ve programlar mevcuttur. Son elli yıl boyunca, televizyonda gösterilen çoğu kadın karakter, itaatkâr ev hanımı rolünde ya ev işlerini yapan ya da erkeğin cinsel isteklerini tatmin
eden bir obje olarak sunulmuştur (Kowalewski, McIlwee ve Prunty, 1995’den aktaran:
Baydar, 2013: 156).
2. Yöntem
Bu bölümde araştırmanın evren ve örneklemi, veri toplama araçları ve verilerin
analizi yer almaktadır.
Çalışma; tarama modeli niteliğinde olup içerik analizi yoluyla bilgi elde edilmeye
çalışılmıştır.
Araştırmanın örneklemini; Türk televizyonlarında yayımlanmakta olan diziler den
Avrupa Avrupa, Beni Böyle Sev, Diğer Yarım, Karagül, Seksenler, Kocamın Ailesi, Küçük
Ağa, Küçük Gelin, Medcezir ve Zengin Kız Fakir Oğlan olmak üzere 10 yerli dizi oluşturmaktadır
Çalışma, 2015-2016 eğitim-öğretim yılı güz dönemi aile yetişkin eğitimi dersi
kapsamında, dersi alan öğrencilerle birlikte yürütülen çalışmadan esinlenerek gerçekleştirilmiştir. Çalışmaya; öğrencilerin izledikleri ve kendilerinin seçtikleri yerli diziler konu
edinilmiştir. Dizilerin seçiminde aile dizileri olmasına özen gösterilmiştir. Farklı kanallarda yayınlanan dizilerin seçiminde kanal ayırımı yapılmayıp, öğrenciler tamamen ser-
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best bırakılarak, seçtikleri diziyi en az 10 bölüm izlemeleri istenmiştir. Öğrencilerin seçtikleri ve yukarıda isimleri verilen diziler, öğrencilerin raporlarından da yararlanılarak
araştırmacı tarafımdan da izlenerek makale haline getirilmiştir.
Verilerin toplanması; seçilen diziler yukarıda bahsedildiği gibi öğrenci yorumlarından da yararlanılarak araştırmacının kendisi tarafından da izlenerek içerik çözümlemesi yoluna gidilmiştir. Ayrıca medya metinleri üzerine çözümlemeleriyle öne çıkan İngiliz Kültürel çalışmalarının eleştirel yaklaşımından hareketle Seksenler Dizisi özelinde,
Yerli Dizilerde Toplumsallaşma Mekânı Olarak Mahalle ve Mahalle Yaşamı hakkında
çıkarımlarda bulunulmaya çalışılmıştır. Film ve yazın eleştirisinde kullanılan yaklaşımlardan yararlanan bu çözümleme biçiminde kod, çözümleyicinin bir kurgusu olup metnin
doğasında olan bir şey olarak görülmez (Mutlu, 2010, s. 210). Medya metinlerinin üretim
ve tüketim süreçlerinin, ideoloji merkezli çalışılması İngiliz Kültürel Çalışmaları ile başlamıştır (Dağtaş, 1999: 335). Eleştirel bakış açısına sahip bu metin okuması, metnin doğrudan gösterilmeyen örtük/gizil anlamlarını ortaya koymayı hedeflemektedir. Bu örtük
anlamlar aynı zamanda metnin politikalarını/ideolojisini görebilmemizi de kolaylaştırır
(Özsoy, 2006: 18). İngiliz Kültürel İncelemeler geleneğinde yer alan araştırmacılar,
medya incelemelerinde medyayı egemen sınıfın görüş ve düşüncelerini topluma yayan
ideolojik aygıtlar olarak görürler.1
3. Bulgular
İnceleme konusu yapılan diziler aşağıda tek tek ele alınarak incelenmektedir.
3.1. Avrupa Avrupa Dizisi
Avrupa Birliğine giriş sürecinin Türk aile hayatına etkilerinin ele alan dizide, iki
farklı aile yapısı yansıtılır. Başrol ailesi denilebilecek birinci aile tam anlamıyla ataerkil
bir aile yapısını yansıtırken, anne-baba, çocuklar ve dayının da içinde bulunduğu geniş
aile izlenimi vermektedir. Diğer ailede ise kadın otoritesi ön plana çıkmakta ve çekirdek
aileyi yansıtmaktadır. Bu ailede özenti denilebilecek nitelikte bir Avrupa hayranlığı sergilenmektedir. Bu ikinci aile yapısında baba karakteri kılıbık bir görüntü sergiler. Son
dönemin öne çıkan farklı iki tür aile yapısının yansıtıldığı dizide; birinci ailenin -aile reisi
kavramının açıkça uygulandığını gösteren- babası Ferdi, tır şoförlüğü yapan, evde uyurken “evin erkeği uyuduğu zaman kadın iş yapmaz” diyerek elektrik süpürgesini camdan
aşağı atan, erkeklik veya reislik görevini baskın şekilde yerine getiren, çocuklarına bağırmak yerine sadece gözlerine bakarak dediklerini yaptırabilen bir baba profili çizmektedir.
Anne Gülbahar ise ev kadınıdır. Tipik bir Türk kadınını yansıtan Gülbahar sabahtan akşama kadar ev işleri, temizlik, yemek vs. gibi işlerle uğraşan bir anne görünümündedir.
Dizinin ikinci ailesi olan; Nermin ve Mahir beceren ailesinde, baskın karakter kadındır. Baba Mahir evde baskın rolü sergileyemeyen bir erkektir. Evde yapamadığını iş
yerinde hayata geçirmeye çalışır. Pastırmayı çok sever, kravat takmaktan nefret eder, kundura onu çok sıkmaktadır. Evde daima Nermin’in dediği olmaktadır. Kocasına adeta
emirler vererek onu yönlendirir. Hatta o kadarki, Mahir pastırma zaafına yenik düşüp eve
pastırma getirdiğinde onu sanki aldatmış gibi tavırlar sergileyip “Ya o ya da ben!” diyerek
mahire seçenek sunar. Oğulları Can Avrupa da okumaktadır. Annenin baskınlığı sonucu
istemese de Lisa adında bir Avrupalı kızla nişanlan Can sözünü geçirmek, dinletmek ister
ancak Lisa bunu yapmadığı için Can hem okulu hem de Lisa’yı bırakıp yurda döner. Annesi Nermin’in hiç istememesine rağmen, yanlış bir yangın alarmı neticesinde tanıştığı
birinci ailenin kızı Gül’e gönlünü çoktan kaptırır. Can, ailesi ile birçok konuda konuşmak
istemesine rağmen konuşamamaktadır. Çünkü anne-babanın sürekli işleri vardır. Mahir
1

http://www.anlasana.com/egitim/ingiliz-kulturel-incelemeleri-ve-stuart-hall.html Erişim: 15.12.2016
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zaten Nermin’den korktuğu için topu sürekli Nermin’e atar, o karar versin deyip kendini
olayın dışında tutar. Bu sebeple de Can kendini çok yalnız hisseder. Bu durum, çekirdek
aile yapısının çocuklar üzerindeki olumsuz etkisine bir örnektir. Nermin Avrupa’yı istese
de kültürel olarak ülkeye bağlı birisidir.
Dizide bir üçüncü aile de Kıbrıslı kapıcı Mehmet Ali ve karısı Yeşimin ailesidir.
Yeşim’in annesi ile birlikte yaşaya geni aile görünümündedir. Kumar borcu yüzünden
çalışmak zorunda kalan Mehmet Ali kapıcılıktan hiç anlamamasına rağmen Avrupa apartmanında işe girer. Yeşim kocasına bağlı birisidir. Onu çok sever ve en çok istediği şey
çocuk yapmaktır. Ancak Mehmet Ali sadece parayı düşündüğü için karısının bu isteğini
bir türlü gerçekleştirmez ve onu oyalar. Aile olmak istediğini anne olmak istediğini söyleyen yeşim ise bu durumdan hiç hoşnut değildir. Mehmet Ali yani dizideki kullanımıyla
Mali Avrupa Birliği sürecinde çocuk parası alabileceğini öğrenince çocuk yapmaya karar
verir. Ancak aklında çocuktan önce para olduğu için karısı bu fikre yanaşmamaktadır.
Çünkü o aşk çocuğu doğurmak istemektedir. Yani ailenin bağını iyi bir temele oturtmak
ister.
İlerleyen zamanlarda iki ailenin çocukları Can ve Gül evlenirler ve diziye bir
çekirdek aile daha katılır. Can’ın ailesi, özellikle de annesi evliliğe karşıdır. Çünkü
Gül’ün eğitim seviyesiyle oğlununkinin uyuşmadığını, ayrıca kızın ailesinin kendi ailesi
konumunda olmadığını, arada kültürel fark olduğunu düşünmektedir. Kendini ve ailesini
Avrupai bir yaşam süren aile olarak gören Can’ın annesi Gül’ün ailesini küçük görmesine
rağmen gençlerin aşkı karşısında pes eder ve evliliğe razı olur. Bu aile yapısında, kadın
biraz daha baskın konumdadır. Yeni evli çiftlerin aileleri, her bakımdan yeni evli çiftlerin
aile yaşamlarının tam olarak içindedirler. Her iki ailede gençlerin her işine müdahale
etme, yönlendirme, kendi istedikleri gibi bir yaşam sürmeleri yönünde telkinlerde bulunmaktadırlar. Bu durum da genç çiftlerin evliliklerinde sorun yaşamalarına neden olmaktadır.
3.2. Beni Böyle Sev Dizisi
Fakir kız zengin oğlan türü dizilerden biri olan “Beni Böyle Sev”; Trabzon’un
Akçaabat ilçesinde köftecilik yapan Nail Ustanın kızı Ayşem ve İstanbul’da holding sahibi Reha Bey’in oğlu Ömer arasında geçen aşkın evliliğe dönüşmesini anlatan bir dizidir.
Diziye konu olan iki aile de çekirdek aile biçimini yansıtmakta olup tek çocuklu
ailelerdir. Ailelerde tek çocuk olması sebebiyle anne ve babalar bunların eğitimlerine son
derece önem vermektedirler. Buna sebep ise, çocuklarına mutlu ve garantili bir gelecek
oluşturma düşüncesidir. Günümüz aile yapısında da oldukça fazla örneğine rastlanılan
dizi ağırlıklı olarak İstanbul’da geçmekte, Ayşem ve Ömer karakteri etrafında şekillenmektedir.
Ayşem’in ailesi, annesi öldükten sonra, çocuklarını yetiştirebilmek için anne rolünü de üstlenen babanın evin işlerini çekip çevirdiği bir ailedir. Babanın orta gelir düzeyinde olması sebebiyle harcamaları, sosyal hayatları genel olarak kısıtlıdır. Baba daha
çok çalışıp kızının eğitimi için uğraşmaktadır. Babasının bu gayretini gören Ayşem’de iyi
bir evlat olarak babasının bu çabalarını gördüğü için kendi üzerine düşen görevi yerine
getirmeye çalışmaktadır.
Ömer’in ailesinde baba otoritesinin biraz öne çıktığı bir görüntü olmasına rağmen,
baba aslında birçok konuda eşinden korkmaktadır. Ömer babasının parası olması sebebiyle istediklerine daha rahat ulaşabilmekte, hayatın acımasız yüzüyle henüz karşılaşmamış bir karakterdir. Diğer birçok dizide olduğu gibi Ömer’in ailesi de çocuklarının kendilerine uygun bir aile kızıyla birlikte olmasını istedikleri için, Ömer’in Ayşem’le birlikteliğine/evliliğine karşıdırlar. Özellikle anne gelininin kendine yakışan, ailesinin sosyal
statüsüne uygun bir kız olmasını istemektedir.

747
Yazar Adı-Soyadı

Bir başka aile örneği de, Ayşem’in amcasının ailesidir. Bu ailede çekirdek aile
olup kadın otoritesinin öne çıktığı bir aile örneğidir. Dizideki üç ailede de çocuklar için
çalışıp çabalayan onların mutluluğu için gayret sarf eden aile tipleridir.
3.3. Diğer Yarım Dizisi
Bu dizide parçalanmış (boşanmış) geniş aile yapısının yansıtıldığı iki farklı aile
tiplemesi söz konusu edilmektedir. Fakir kız zengin oğlan türü bir uygulama burada da
görülmektedir. Dizinin iki başkarakterinden biri olan Meryem fakir, ikincisi Ecevit ise
zengin bir aileden gelmektedir. Birbirlerini sevmelerine rağmen malum sebeplerden dolayı âşıkların evlenmelerine izin verilmez. Bu duruma isyan eden Meryem ve Ecevit, Türk
toplumsal yapısında sık rastlanılan kaçma usulü ile evlenirler. Yasak evlilikten ikiz kızları
olan Meryem ve Ecevit zaman içerisinde aile yapılarının da uyuşmaması nedeniyle boşanmak durumunda kalırlar. Çocuklardan birini (Zeynep) Ecevit diğerini (Esma) Meryem
alır. Boşanma sonrası Meryem kendi ayakları üzerinde durarak kızını en iyi şekilde yetiştirmeye çalışır ve kendisine ait Karadeniz yemekleri yapan bir lokanta açar. Kendi geçimini kimseye muhtaç olmadan sağlar. Meryem ve ailesi Ecevit’in ailesine göre daha
muhafazakâr geleneklerini kültürlerini yaşatan bir ailedir. Meryem’in ailesi Ecevit’in ailesine göre daha ataerkil ve geniş aile tipini yansıtmaktadır. Babaları ne kadar yaşlı ve
hastada olsa da onun sözünden çıkmayan bir aile geleneği vardır. Meryem’in kızı Esma
da annesinin yanında yetiştiği için geleneklerine bağlı kapalı giyinen biridir. İkiz kardeşi
Zeynep ise Esma’ya göre ailesinin de etkisiyle daha rahat yetişmiş bir kızdır.
Farklı iş kollarıyla uğraşan Ecevit‘in kendisine ait Antikacı dükkânı ve radyosu
var. Çiftler ayrılmalarına rağmen hala birbirlerini sevmektedirler ve birbirlerinden habersiz İstanbul’da yaşamaktadırlar. Çocukların birbirlerinden haberleri yoktur. Meryem kızını Türk toplumsal yapısına göre yetiştirirken, Ecevit annesinin de etkisiyle modern bir
kız yetiştirmeye çalışmaktadır. Geniş aile yapısının modernize edilmiş şekli olan Ecevit’in ailesinde anne karakteri baskındır. Ecevit annesine bağlı, onun sözünden çıkmayan
biridir. Ayrıca öne çıkan bir karakter de Ecevit’in kız kardeşidir. Gerek annesi gerekse
ağabeyi Ecevit tarafından baskı uygulanan, izinsiz, kendi başına bir iş yapmaktan korkan
pasif bir karakterdir. Bu baskılar yüzünden yaşı gelmesine rağmen talibi çıkmamıştır. Bu
durum da kız kardeş üzerinde psikolojik etki yapmakta, evde kalma korkusu yaşamaktadır. Dolayısıyla kız kardeşin ağabeyi ve annesinden gizli gizli işler çevirmesine de neden
olmaktadır.
Meryem ve Ecevit’in ailelerinin yanında bir başka aile de Meryem’in, ablası
Asiye’nin ailesidir. Annesi vefat ettiği için ailenin en büyüğü olarak evde annelik görevini
üstlenmiş olan Asiye baskın bir karakter olup kocasını sürekli azarlayan söz hakkı tanımayan biridir. Evde çoğu şeyden sorumlu olup ailenin yükümlülüğünü üzerine alan Asiye
kendi kızını yetiştirmede bakıcı bir anne profili çizmektedir.
Dizideki bir başka karakter de Mahallenin imamı Sabri Efendidir. Sabri Efendi
genç yaşta eşinin kaybetmiş ve oğlu Poyrazla yaşamakta, diğer ailelerde görülen, kendini
çocuklarına adama durumu burada da öne çıkmaktadır. Sabri Efendi, kendi gibi dul olan
Meryem’le, kapalı kendi yöresine uygun bir kadın olduğu için evlenmek istemektedir.
3.4. Karagül
Urfa-Halfeti’de geçen olayların canlandırıldığı dizi uzun soluklu dizilerdendir. Dizide ağalık vurgusunun fazla olmasa da öne çıkarıldığı bir görüntü verilmektedir. Çok
farklı aileler olmasına rağmen olaylar daha çok başkarakter Kendal’ın ailesi etrafında şekillenmektedir. Aile yapısı olarak geniş aile örneği olan Kendal’ın ailesi konakta yaşamaktadır. Kendal, biri resmi diğeri imam nikâhı iki kadınla evli olup, gayrimeşru ilişkisi
de olan ve engelli bir erkek evlada sahiptir. Kendal’ın ilk eşi Emine engelli çocuk dünyaya getirdiği için hem eşi tarafından suçlanmış hem de kendi kendini suçlamış, kendini
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konağa ve oğlu Asım’a adamış bir annedir. Emine’nin konağın bütün işlerini yapıyor her
işe koşuyor olmasında, kendini engelli çocuk doğurduğu için suçlu hissetmesinin de rolü
vardır.
Özlem Kendal’ın ikinci karısıdır. Kıskanç entrikacı bir karakter olup aileye tam
olarak uyum sağlayamamış bu yüzden kendini kabul ettirmek için öğrendiklerini şantaj
malzemesi olarak kullanan biridir. Kendal sağlam bir erkek evlada sahip olamamanın
açısını/eksikliğini yaşamaktadır. Küçük kardeşi de iki evli olup İstanbul’da yaşamaktadır.
Urfa’daki imam nikâhlı eşiyle ailesinin isteğiyle evlenmiş; İstanbul’da ise resmi nikâhlı
olan eşiyle aşk evliliği yapmıştır. Bu evliliğe aile, doğacak ilk erkek çocuğu kendilerine
verme şartıyla izin vermiştir. Öyle de olur. Bu erkek çocuk ailenin veliahdıdır. Kendal
kendi oğlu özürlü olduğu için bu çocuğu (Baran) kendi evladı yerine koyar.
Ailenin büyük annesi, otorite kurmasına rağmen Kendal’a her dediğini yaptırmakta zorlanmaktadır. Ama her şeye rağmen töre ve gelenekleri yaşatmaya, aileyi bir
arada tutmaya çalışır. Kendal ağanın gayri meşru ilişki yaşadığı Sibel ve kız kardeşi olduğunu söylediği, aslında kızı olan (Ayşe) Van’dan ailelerini kaybettikleri için çevreden
rahatsız edenler olunca Urfa’ya gelerek kız kardeşini okutmaya çalışmaktadır. Burada
Kendal’ın fabrikasında çalışırken bu kez Kendal rahat vermez. İşten çıkarmakla tehdit
ederek zorla beraber olur. Hamile kalması ve çocuğun da erkek olması nedeniyle alıp
konağa getirir. Kız kardeşi Baran’ın sınıf arkadaşıdır ve aralarında romantik bir ilişki yaşanmaktadır. Ayşe bölge kadının bakış açısına sahip değildir. Kendi haklarının farkında
ve okuyarak töre ve geleneklerin aynı zamanda erkeklerin kadınlar üzerindeki baskısından kurtulabileceğine inanmaktadır. Sibel ise hayatını Ayşe’ye adamış onun için yaşayan
ve yaşadıklarına onun için göğüs geren bir karakterdir.
Kendal’ın öldürdüğü kardeşinin ailesi, İstanbul’da yetişmiş, batı kültürünün etkisinde modern tarzda hayat süren bir ailedir. Kocasının ölümünden sonra kızlarını alarak
Urfa’ya yerleşen Murat’ın ailesi doğu adetlerine uyum sağlamakta oldukça zorlanır. Kızları dâhil çatışma yaşarlar.
Dizide ki kadın karakterler hep ikinci planda kalan, söz hakkı tanınmayan, kendi
hayatları hakkında bile karar yetkisi ya da tercih şansı olmayan bireylerdir. Gelenek ve
törelerin etkisiyle geri plana itilmiş, horlanmış, hakir görülmüştür. Erkek egemen bir aile
yapısı vardır. Ailenin reisi baba olmadığı için en büyük oğul olan Kendal, İstanbul da
okumuş olan kardeşini kıskanan ve bu kıskançlıkla büyüyen bir karakterdir.
Dizide cinsiyet ayrımı hem yetişkinlerde hem de çocuklarda bariz olarak görülmektedir. Dizideki kadınların dünyaları daha çok ev hayatıyla sınırlı olup temizlik ve ev
işlerinden sorumludurlar. Erkek çocuklarının her türlü istediğini yapabilmesi yanında, kız
çocuklarının aile büyüklerinin izin verdiği kadarıyla sosyal hayata katılımı söz konusudur. Erkek çocuklarının arkadaşlık ilişkileri ile kız çocuklarınınki arasında törelerin etkisiyle oldukça farklıdır. Kızlar adeta abilerinin istediği/izin verdiği kişilerle arkadaşlık yapabilir düşüncesi hâkimdir. Doğu batı çatışması yaşanmaktadır. Oldukça uzun soluklu
olan diziye sonradan katılan aile örneklerinde de benzer özellikler sergilenmektedir.
3.5. Seksenler
Türk toplumsal tarihinde önemli izler bırakan bir dönemi anlatan dizi, İstanbul’un
mütevazı bir semtinde yaşayan mahallelilerin yaşamları üzerine kuruludur. Dönemin
özelliği gereği mahalle kültürünün tam anlamıyla yansıtıldığı görülmektedir. Dizide farklı
mesleklere mensup kişilerin kurduğu aileler mevcut olup hemen tüm ailelerin çekirdek
aile özelliği gösterdiği söylenebilir. Dizide öne çıkan ailelerden birisi Fehmi ve Rukiye’nin ailesi olup iki erkek bir kız çocukları vardır. Diğer bir aile pastaneci Sami’nin
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ailesidir. Komiser Rıza ve kahveci Mesut’un aileleri yanında Fehmilerin üst katında oturan bir başka aile daha mevcut olup bu ailenin de bir kızı vardır. Bu ailelerden biraz farklı
bir kültüre sahip olan bir başka ailede Fehmi’nin gelininin ailesidir.
Dizide Fehmi’nin gelininin ailesi dışındaki tüm aileler kültürel olarak birbirlerine
benzemektedir. Görünüşte baba otoritesinin öne çıktığı görülse de, bazı durumlarda kadınların gizliden gizliye evin yönetimini ellerinde bulundurduğu, dışarıya karşı olmasa da
ev içinde erkeğe sözünü geçirebildiği bir durum vardır. Çocuklar isteklerini anne aracılığıyla babaya iletmektedir. Anne, baba ve çocuklar arasında arabulucu konumdadır. Kız
çocuklarının belli yaşa geldiğinde evlendirilmesi aileleri için önemli bir iştir. Belli bir
yaşın üzerindeki kızların evde kalacağı korkusu tüm ailelerin ortak endişesi olmaktadır.
Aileler çocuklarına kendilerine uygu, huyu suyu belli eşler bularak evlendirme düşüncesindedirler. Eş seçme gibi önemli bir kararda özellikler kız çocuklarının görüşleri pek
önemli olmamaktadır. Kızların yalnız başına gündüz arkadaşları ile görüşmesine müsaade edilmeyip ancak abisi ya da bir aile büyüğü beraberinde müsaade edilmektedir.
Bu dizide kadın, baba karakterinin gölgesinde onu dinleyen talimatlarına uyan,
babanın talimatları ve istekleri doğrultusunda çocukları yönlendiren sözü dinlenmediği
zaman babanız kızar diyerek çocukları hizaya getirmeye çalışan yine evdeki otoritenin,
babanın gölgesinde kalmış bir kadın ve annedir. Anne, çocuklarının ve eşinin her türlü
sıkıntısını çeken kişidir. Kız çocuklarının evlenmesi tek kurtuluş yoluymuş gibi düşünülür. Daima çocuklarının düzgün kişilerle arkadaşlık kurup evlenmelerini, SSK’lı bir işe
girmelerini isteyen bir anne modeli bulunmaktadır. Çocuklarına bu yönde baskı yapmaktadır. Anne aşırı koruyucu bir tutum içerisindedir. Anne idareyi sağlayan, çocuklar ve
baba arasında bağlantı kuran orta yolu bulan kişi konumundadır.
Pastaneci Sami ve ailesi Trakya bölgesinin tipik özelliklerini taşıyan geniş aile
özelliğine sahiptir. Sami’nin annesi gelinin hiçbir yaptığı beğenmeyen sürekli eleştiren
bir kayınvalidedir. Sami karısına hak verse de annesini de kırmak istememektedir. Kahveci Mesut ve komiser Rızanın aileleri çekirdek aile yapısında olup tipik orta halli Anadolu ailesidir. Her iki ailede de erkekler, dışarıya karşı aile reisi olduklarını söz sahibi
olduklarını göstermeye çalışsalar da aslında eşlerinin sözlerinden çıkamayan kılıbık erkek
görünümündedirler. Fehmi’nin dünürünün ailesi dışındaki tüm aileler yaşamlarını toplumsal baskılara göre şekillendirmekte, kadınların yaşam tarzlarını bu duruma göre düzenlemek istemektedirler.
Dizideki esnaflar yüzeysel anlatılmış ve aileleri verilmemiştir. Küçük esnaflık uygulaması, borca bir şeyler alma, yardımlaşma, dayanışma vb. değerler yoğun şekilde yaşatılmaktadır. Daha çok esnafların aralarındaki ilişkiler anlatılır. Komşuluk ilişkileri, yardımlaşma gibi konular insanlar arasındaki samimi ilişkiler öne çıkarılır. Yardımlaşma ön
plandadır. Komşuların hep birlikte, turşu, salça, mevsim temizliği gibi işleri imece usulü
ile yapmaları ilişkilerin samimiyetini göstermektedir.
3.6. Kocamın Ailesi
Dizi İstanbul’da yaşayan iki aileyi konu edinmektedir. Bu ailelerden, anne-baba,
çocuklar, babaanne, amca, daha sonra boşanmış kızın çocuğuyla birlikte katıldığı, tam
anlamıyla bir geniş aile olan “Ar” ailesi ve bunun yanında sadece karı kocadan oluşan bir
çekirdek aile konu edilir. Ar ailesinin büyük kızlarının boşanmadan önceki ailesinde erkeğin aldatması konu edilmektedir. Burada kadının kocasının kendisini aldatmasına rağmen kızı için hemen boşanmak yerine bu durma katlanması, babanın kızının gözünde
küçük düşmemesi için birçok şeye katlanması, annelik duygunun önemli bir örneği olarak
yansıtılmaktadır.
Ar ailesinde hanım ağa konumuna benzer bir konumda olan babaanne, tam anlamıyla aile reisi durumunda olup ailenin tüm üyeleri ile ilgili kararlarda sön söz hakkına
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sahiptir. Bu ailede gelin kaynana ilişkileri de yoğun şekilde işlenmektedir. Evin gelini ev
işleriyle uğraşan, kaynananın buyruklarını yerine getiren, adeta saçını özellikle kocası ve
çocukları için süpürge eden biridir. Çekirdek ailede ise açıkça kadının erkek üzerinde
otorite kurduğu görülmektedir.
3.7. Küçük Ağa
Dizide öne çıkan üç aile yapısından bahsedilmektedir. Bunlardan Ali’nin ailesi
Urfa da yaşayan geleneksel geniş aile olup, ağalık yapısının şekillendirdiği bir ailedir.
Erkek egemenliğinin açıkça görüldüğü bir yapı vardır. Sinem’in ailesi ise İstanbul’da yaşayan tek çocuklu modern bir aile olup çekirdek ailedir. Diğer dizilerde olduğu gibi bu
dizede de aileler çocuklarının kendi sosyal yapılarına göre biriyle aile kurmalarını isteyen
bir düşünceye sahiptirler. Fakat durum faklı olur ve Sinem ve Ali ailelerinin istememelerine karşın evlenirler. Ali’nin babası bu durum karşısında oğlunu evlatlıktan reddeder.
Sinemin ailesi ise her fırsatta Ali’nin kendilerine uygun bir damat olmadığını vurgular.
Dizi bu evlilikten olan Mehmet Can’ın (dedenin adıdır) etrafında şekillenir. Aile kültürel
farklılıklarında etkisiyle sürekli çekişme halinde olup ayrılıp birleşmek durumunda kalırlar. Torunun olması Ali’nin babasının yumuşamasına ve barışmalarına vesile olur. Bu
durumda Türk toplumsal yaşamındaki torun sevgisinin önemini vurgulamaktadır. Ali her
ne kadar babasıyla küs olsa da oğluna babasının adını vermektedir.
Dizideki ailelerden Mehmet ağanın ailesinde erkek egemenliği öne çıkarken Sinemin ailesinde kadın egemenliği öne çıkmaktadır. Ali ve Sinem’in ailesinde ise kadın erkek egemenliği çekişmesi sürekli aileyi huzursuz etmekte, aile içi çatışmalar yaşanmaktadır.
3.8. Küçük Gelin
Küçük gelin dizisinin genel konusu 14 yaşında çok akıllı ve zeki bir kız çocuğunun
para karşılığında zengin bir aileye satılması ve evlendirilmesinden sonra küçük kızın başından geçen olaylardır. Bu çocuk ''yani dizideki ismiyle Zehra ailesinin borçlarından dolayı başarılı bir öğrenciyken okuldan alınır ve berdel olarak verilir.
Dizimizde üç aileden bahsedilmiştir. Birinci aile, Urfa’nın meşhur ve zengin kirman ailesidir. Bu aile geleneksel aile yapısındadır. Ailenin en büyüğü Nujin ana sert, otoriter, törelere sıkı sıkıya bağlı kirmanların aile reisidir. Törenin güçlü bir şekilde öne çıktığı bu ailede, aile ve töre konularında son söz Nujin anaya aittir. İkinci aile, öğretmen
meleğin ailesidir. Melek öğretmen Zehra’ya olaylara farklı bir bakış açısıyla bakmasını
ve hayalleri için savaşmasını öğretir. Meleğin babası savcı Sami Bey otoriter, korumacı,
sert ve zengin bir aile reisidir. Üçüncü aile ise Raşit’in ailesidir. Bu aile tipi çekirdek
aileye örnektir.
Dizi berdel olarak verilen Zehra’nın yaşadığı travmatik olaylar etrafında şekillenir. Ağalık ve ağalığın getirdiği katı otoritenin, törelerin yoğun şekilde işletildiği bir yaşam sergilenir. Kızlar daha baba evinde şımarmanın sevilmenin tadına varamadan, kendilerini hor görülmenin aşağılanmanın koca bir iş yükünün içinde bulurlar. Kadınlar dizide erkeklere göre ikinci plandadır. Gelene- göreneklere töreye sıkı sıkı bağlı olan bu
kadınlar kaderci bir zihniyette yetiştirilmiştir.
Küçük yaşta evlendirilen kız çocuklarının dramını anlatıldığı dizide, Melek öğretmenin kasabaya atanmasıyla olaylar dizini başlar. Zehra’nın aile yapısı çekirdektir. Ailede sözü geçen kişi babadır yani aile ataerkildir. Kız çocuklarına değer verilmemektedir.
3.9. Medcezir
Dizide Yaman ve Miranın aşkı anlatılmaktadır. Yaman İstanbul’un kenar mahallesinde Mira ise zenginlerden oluşan bir bölgede yaşamaktadır. Yaman kendine abisini
model almaktadır. Mira dünyanın sadece para olmadığının farkında ve gerçekten iyi bir
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birliktelik yaşamak istemektedir. Dizide ‘Beylice ve Serez’ aileleri çekirdek aile modelindedir. Yalnızca Serez ailesine Yaman sonradan yanlarında çalışmak amacıyla katılmış
ve eklemeli aile modeli oluşmuştur. Dizide, zengin ve fakir aile farkını bariz şekilde görebilmekteyiz. Avukat Selim Serez’in yükselişi ile de toplumdaki statü farklılaşmasına
örnek olarak verebiliriz. Gelir düzeyi iyi olan ailelerde yine istekler tam zamanında yerine
gelmekte. Yaşantı ve mutluluk en üst düzeyde görünmektedir. Yaman ve ailesi dar gelirli
olmaları sebebiyle çalışmaktan ve ellerindeki tüm imkânları pozitif yönde kullanmaktan
başka çareleri yoktur. Ailelerde genel olarak otoritenin (Zengin Aileler için) kimde olduğu tartışmalıdır. Fakat eve parayı getiren, çocuklarının geleceğini sağlamaya çalışan
kişileri göz önünde bulundurduğumuzda genel olarak baba veya abi faktörü öne çıkmaktadır. Bu da ataerkil yapının bir göstergesidir.
Bu dizi, yukarıdaki dizilerden farklı olarak, aile fertlerinin oldukça serbest olduğu,
karı-kocanın birbirlerine ve de çocukların anne-babalarına hesap vermek durumunda olmadığı, oldukça serbest bir hayat sürdükleri bir aile örneği sergilenmektedir. Kimin elinin
kimin cebinde olduğunun belli olmadığı, her yolun neredeyse mubah olduğu bir yaşam
vurgulanmaktadır. Gençlerin, nerde akşam orada sabah misali bir yaşam sürdürdükleri,
bunu da ailelerin normal karşıladığı görülmektedir. Gençler arasındaki arkadaşlık ve aşk
ilişkileri de diğer dizilerde görülmeyen bir durumdur.
3.10. Zengin Kız Fakir Oğlan
Adı gibi zengin kız fakir oğlan hikâyesini konu edinen bu dizi de uzun soluklu aile
dizilerinden birisidir. Biri oldukça zengin, lüks bir yaşam süren iki kız çocuğu olan, diğeri
ise kendi yağıyla kavrulan iki çekirdek aile konu edinilmektedir. Dizi fakir ama gururlu
genç olan Nurhan ve zengin bir ailenin kızı fakat mütevazı olan Biricik’in aileleri etrafında şekillenir.
Dizideki iki ailede de baba karakterleri baskın olup, geleneksel Türk ailesinde olduğu gibi çocuklarının geleceği için çalışmaktadırlar. Kızlarını seven bir baba görünümündeki Kemal Bey ailede baskın rolü sergilese de genelde karısı ile beraber kararlar alır
ve çocuklarının sözlerini de dinlemekten çekinmez. İstanbul’da yaşaması onu Karadenizli
kimliğinden ayırmamıştır. Nurhan’ın ailesi ise tipik bir Anadolu ailesidir. Anne Badire
Hanım tıpkı Serpil hanıma benzer tavırlar içerisindedir. Yani ılımlı, arabulucu bir tiptedir.
Evin söz hakkı ise babadadır. Aileler tanışma aşamasına geldiğinde aradaki kültürel farklar hemen kendini belli eder. Bu kültürel farklılıklar çiftlerin evliliklerinde zaman zaman
sorunlar yaşamalarına neden olur.
Sonuç-Tartışma
Araştırmaya örneklemini Türk televizyonlarında yayımlanan yerli diziler oluşturmaktadır. İncelenen dizilerde bir iki farklılıkla birbirine yakın aile yapıları ortay çıkmaktadır. Dizilerdeki aile ve kadın temaları şu şekilde özetlenebilmektedir.
Avrupa Avrupa dizisinde; hem çekirdek hem de geniş aile örnekleri mevcut olup,
iki ailede kadın birinde ise baba otoritesi öne çıkmaktadır. Ailelerin temel uğraşı çocuklar.
Aileler arası ekonomik ve kültürel farklılıklar vardır
Beni böyle sev dizisinde, Dizideki üç ailede de çocuklar için çalışıp çabalayan
onların mutluluğu için gayret sarf eden aile tipleridir. Ailelerin temel uğraşı çocuklar.
Aileler arası ekonomik ve kültürel farklılıklar vardır
Diğer Yarım dizisinde, parçalanmış (boşanmış) geniş aile yapısının yansıtıldığı iki
farklı aile tiplemesi söz konusu edilmektedir. Fakir kız zengin oğlan türü bir uygulama
burada da görülmektedir. Modern ve geleneksel aile yapısı olmak üzere iki farklı aile tipi
söz konusudur. Farklı kültürel yapılardan gelen kadın ve erkeğin uzun sürmeyen evlilikleri boşanmayla sonuçlanır. Her iki ailede de kız çocuklarının erkeklere göre daha çok
korunup kollandığı görülür.
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Karagül dizisinde; Urfa-Halfeti’de geçen olayların canlandırılır. Dizi uzun soluklu
dizilerdendir. Dizide ağalık vurgusunun fazla olmasa da öne çıkarıldığı bir görüntü verilmektedir. Töre uygulamaları sıklıkla vurgulanır. “Erkek yaparsa elinin kiri, kadın yaparsa….” Sözünün ortaya çıktığı bir durum sıklıkla işlenir. Kız çocukları erkeklere göre
daha fazla baskıcı yetiştirilir. Çok evlilik söz konusudur. Dizide ki kadın karakterler hep
ikinci planda kalan, söz hakkı tanınmayan, kendi hayatları hakkında bile karar yetkisi ya
da tercih şansı olmayan bireylerdir. Gelenek ve törelerin etkisiyle geri plana itilmiş, horlanmış, hakir görülmüştür. Erkek egemen bir aile yapısı vardır. Dizide cinsiyet ayrımı
hem yetişkinlerde hem de çocuklarda bariz olarak görülmektedir. Dizideki kadınların
dünyaları daha çok ev hayatıyla sınırlı olup temizlik ve ev işlerinden sorumludurlar. Erkek çocuklarının her türlü istediğini yapabilmesi yanında, kız çocuklarının aile büyüklerinin izin verdiği kadarıyla sosyal hayata katılımı söz konusudur. Erkek çocuklarının arkadaşlık ilişkileri ile kız çocuklarınınki arasında törelerin etkisiyle oldukça farklıdır. Kızlar adeta abilerinin istediği/izin verdiği kişilerle arkadaşlık yapabilir düşüncesi hâkimdir.
Doğu batı çatışması yaşanmaktadır. Oldukça uzun soluklu olan diziye sonradan katılan
aile örneklerinde de benzer özellikler sergilenmektedir.
Seksenler dizisi, seksen ihtilal ve sonrası gelişmeleri konu edinir. Birden çok aile
yapısı olmasına rağmen Muhtar Fehmi’nin ailesi etrafında şekillenen bir senaryosu vardır. Türk mahalle anlayışı ve yaşantısının ele alındığı oldukça önemeli sayılabilecek bir
dizidir. Kaybolmaya yüz tutmuş mahalle anlayışı çerçevesinde; komşuluk ilişkileri, esnaflık geleneği konu edinilerek önemli toplumsal değerlerle ilgili mesajlara yer verilmektedir. Yardımlaşma-dayanışma, paylaşma, komşuluk ve en önemlisi de hemen birçok bölümde öne çıkarılan aile değerleri ele alınan konular arasındadır.
Kocamın Ailesi dizisinde, İstanbul’da yaşayan iki aile konu edinilmektedir. Geniş
aile yapısı olup, babaannenin söz sahibi olduğu, gelin kaynana ilişkilerinin işlendiği bir
dizidir. Kız çocuklarının her ne kadar rahat yetiştirilmesi vurgulansa da koruyucu bir aile
yapısı vardır. Aldatma ve sonucunda kızın ailesinin çocuklarına sahip çıkması dolayısıyla
aldatmanın sosyal-psikolojik sonuçları da ele alınmaktadır.
Küçük Ağa dizisinde modern ve geleneksel ağalık yapısının olduğu aile yapılarından bahsedilir. Diğer yarım dizisinde olduğu gibi farklı sosyokültürel ailelerden gelen
çiftlerin evliliklerine uyuşmazlıkların yaşandığı konu edinilir.
Küçük Gelin dizisi; törelerin en yoğun işlendiği bir dizi olup, yapısı gereği kadının
söz sahibi olmadı, erkek egemen aile yapılarını işlemektedir. Ağalık ve ağalığın getirdiği
katı otoritenin, törelerin yoğun şekilde işletildiği bir yaşam sergilenir. Kızlar daha baba
evinde şımarmanın sevilmenin tadına varamadan, kendilerini hor görülmenin aşağılanmanın koca bir iş yükünün içinde bulurlar. Kadınlar dizide erkeklere göre ikinci plandadır. Gelene- göreneklere töreye sıkı sıkı bağlı olan bu kadınlar kaderci bir zihniyette yetiştirilmiştir.
Medcezir dizisi; yukarıdaki dizilerden farklı olarak, aile fertlerinin oldukça serbest
olduğu, karı-kocanın birbirlerine ve de çocukların anne-babalarına hesap vermek durumunda olmadığı, oldukça serbest bir hayat sürdükleri bir aile örneği sergilenmektedir.
Kimin elinin kimin cebinde olduğunun belli olmadığı, her yolun neredeyse mubah olduğu
bir yaşam vurgulanmaktadır. Gençlerin, nerde akşam orada sabah misali bir yaşam sürdürdükleri, bunu da ailelerin normal karşıladığı görülmektedir. Gençler arasındaki arkadaşlık ve aşk ilişkileri de diğer dizilerde görülmeyen bir durumdur.
Zengin Kız Fakir Oğlan dizisinde ise; adı gibi zengin kız fakir oğlan hikâyesini
anlatılır. Biri oldukça zengin, lüks bir yaşam süren iki kız çocuğu olan, diğeri ise kendi
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yağıyla kavrulan iki çekirdek aile konu edinilmektedir. Dizideki iki ailede de baba karakterleri baskın olup, geleneksel Türk ailesinde olduğu gibi çocuklarının geleceği için çalışmaktadırlar.
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AZERBAYCAN VE TÜRKİYE AİLE NİKAH HUKUKUNDA BEZERLİKLER
VE FARKLILIKLAR
Rəqibə GASIMOVA
Özet: Aile, toplum tarafından şu veya bu şekilde belirlenmiş erkek ile kadın arasında nikah
birliğidir. Nikah erkek ile kadın arasında, ebeveynlerle çocuklar arasındakı ilişkileri
belirliyor, normlara düşürüyor, böylece ona sosyal kurum niteliği veriyor. Aileye küçük
sosyal grup olarak da bakılabilir. Ailenin mahiyeti onun yapısında, biçimlerinde,
işlevlerinde ve bir de aile üyelerinin ailede rolünde ifade edilmektedir.Eski Türk
topluluklarında kadının sosyal hayatta, ailede erkekle eşitliği aile nikah adet ve
ananelerinde görünmektedir. Lakin Türkler İslam medeniyetine girdikten sonra bu
gelenekler İslam hukukunun etkisine maruz kaldı. Bu gün ise hem Türkiyede, hem de
Azerbaycanda demokratiya, insan hakları, gender eşitliği gibi değerler bütün yasalara
olduğu gibi aile hükukuna da etkisiz kalmamıştır. Bildirimizde Azerbaycan Aile Nikah
Kanunu’nda ve Türkiye Medeni Kanunu’ndakı aile nikah münasibetleri incelenmiş,
farklılıklar ve benzerlikleri ele alınmış , onların sosyal şartları belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Aile, Nikah, Hüquq
Differences and Similarities Between Azerbaijanian and Turkish Marriage Rights
Abstract: Family, as defined by most people, is the unity between man and woman in the
form of marriage. Marriage defines the relationship between man and woman, parents and
children, casts and norms, so gives it the character of social organization. Family can be
considered as a small social group too. The essence of the family is in its structure, shape
and also in the role of the family members in the family . In old Turkish communities a
women’s equality with man in a social life in the family is seen in family marriage customs
and traditions. But after Turks entered Islamic culture these traditions and customs were
affected by Islamic rights and laws. But today both in Turkey and in Azerbaijan such values
as democracy, human rights and laws, gender equality as in all rules and laws have affected
family rights. It can’t be said that they didn’t undergo these effects. In our article we tried
to investigate family marriage relationship, their differences and similarities and their social
conditions between Azerbaijanian Family Marriage Law and Turkish Cultural Law.
Keywords: Family, Marriage, Rights

Giriş
Aile, nikâh veya kan akrabalığına dayanan, yaşam birliği ve karşılıklı manevi
sorumlulukla ilgili olan küçük sosyal birliktir. O, her toplumun sosyal yapısının önemli
bileşeni olup, birçok sosyal fonksiyonlar yerine getirmekle bu toplumun gelişmesinde
önemli rol oynuyor. Nikâh ailenin hukuksal temelidir. O, kadınla erkek arasında yapılan
anlaşmadır. Türk topluluklarında kadınların üstün hakları ve sosyal konumları nikâh
ilişkilerinde de kendini göstermektedir.
Zaman geçtikçe aile nikâh ilişkileri belli bir gelişim göstermiş, her halkın milli örf
ve geleneklerine dayanan aile nikâh biçimleri oluşmuştur.
Nikâh genellikle karşıt cinsler arasında insanların nesil sürdürmek üzere doğal
ihtiyaçlarını gerçekleştiren sosyal birlik biçimidir. Fakat, son dönemlerde bazı gelişmiş
ülkelerde aynı cinsten olan insanların da nikâha girmesi ve bu nikâhın yasal kaydı halleri
mevcuttur.
Bilimde aile ve evliliğin kurulması ve biçimleri hakkında çeşitli görüşler vardır.
Eski dönemlerde henüz şekillenmemiş toplumlarda karşıt cinslerin düzensiz ilişkileri
İsmayıllı
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mevcut olmuş, aile ve evlilik olmamıştır. Araştırmalarda nikâhın ilk şekli grup evliliği
sayılır. Sonradan birbirlerini farklı cinslerle tamin eden dual örgütler oluşmuş, sonunda
ise çifte dayamış aile ve evlilik meydana gelmiştir. Tarihen nikâhların endoqamik,
ekzoqamik, grup nikâhların kalıntıları olan Levirat (dul kadının ölmüş kocasının
kardeşiyle zorunlu veya gönüllü evlendirilmesi), Soroqat nikah (birkaç kardeş ve amca
kızı ile nikâha girme), çifte nikâh, gezme nikâh, misafirperver heterizm, kızların
kaçırılması ile bağlanan nikâh, ödengili nikâh (kalım) ve başka nikâh türleri mevcut
olmuştur.
Yüz yıllar boyunca çeşitli dinlere itaat eden insanların aile nikâh ilişkilerinde bu
ilişkilerin katılımcıları olan erkek ve kadın hiç de hükukça eşit olmamışlardır. Nitekim
orta yüzyıllar Arap dünyasında ilk çocuğun kız çocuğu olması uğursuzluk sayılarak çocuk
diri diri gömülür, deve kadından
daha değerli sayılır, kadınlar eşya gibi alınıb satılırken; İngiltere'de yirminci
yüzyıla kadar kadın "pis" olduğu için "İncil"e el süremezdise, Çin'de boşanma hakkı
sadece erkeğe ait idiyse, eski Roma'da kadın gayri-baliğ, akıldan kusurlu varlık sayılırdığı
için mülk sahibi olamaz ve vasiyet edemezdise, kadın dul kaldıysa, bir daha evlenme
hakkı yok idiyse, eski Babilstanda kadınların erkeklerin sohbetine katılmaya, görüş
bildirmeye, hatta ailenin erkek üyeleri ile aynı sofrada ekmek yemeğe hiçbir hakkı
yoktuysa, insanlık uygarlığının beşiklerinden biri sayılan antik Yunanstanda kadın
kötülüğün temsilcisi sayılırdısa, eski Türklerde kadın hakanla birlikte devleti
yönetiyordu.
Çağdaş Türk devletlerinden olan Türkiye ve Azerbaycan cumhuriyetleri bu gün
aile hukukunda eski Türk geleneklerini yaşatmakla beraber, her iki ülkede aile ve nikah
münasibetleri sosyal, dini, siyasi, kültürel olayların etkisine maruz kalarak bu iki
toplumun aile nikah kanununda benzerliklerin yanısıra farklılıklar da meydana çıkmıştır.
1.Eski Türk Topluluklarında Gender Eşitliği
"Kitab-ı Dede Korkut'ta türk-oğuz ailesinin rolü, mahiyeti tam açılır. Destanda
ailenin, damatla gelinin birbirini beğenmesi, ebeveynlerin onayı, hayır duası üzerinde
kurulduğunu görmekteyiz.
Kadını Dirse Han’a şöyle der: "Han dedemin göygisi, Kadın annemin sevgisi,
Babam annem verdigi, Göz açuban gördügim, Gönül verüb sevdigim" (KDK: 30). Bu
ifadelerde eski oğuzların bütün nikâh - evlenme ilkeleri görünmektedir. Anlaşılır ki, kızın
evlenmesinde anne babanın mutlaka izni olmalı; aynı zamanda kızın erkeği görüp
beğenmesi, gönül vermesi şarttır.
Dünyanın birçok yerinde kadının hiçbir hakkı olmadığı zamanlarda Türk kadını
miras hakkına sahipti, her kadının kendine ait mülkü ve onu istediği gibi kullanma,
erkekler gibi boşanma hakkı vardı, erkek hanımını boşayabildiği gibi kadın da kocasını
boşayabilirdi. Kadın ve erkek hükukca eşitdi. Kadının bir kocası olduğu gibi, erkeğin de
bir kadını olurdu. Kadın hükümdar, kalenin korukcusu, devletin elçisi, asker, ordu
başkanı ve askeri konseyin üyesi olabileceğini biliyordu. Erkekler evlenmek isterken en
iyi kılıç oynatan, ok atan, at binen, en iyi savaşan ve güreşen kadını tercih ederlerdi. Aynı
zamanda kadının da bütün bunları en iyi beceren yiğidi gelecek kocası olarak seçmek
hakkı vardı. Kızlar savaşta onları yenemeyen erkekle asla aile kurmazlardı.
Kazak Türklerine ait bir atasözünde "birinci zenginlik sağlık, ikinci zenginlik
kadındır" deniyorsa, Kırgız Türklerine ait "Manas" ta kadın evin, ailenin namusunun
koruyucusudur. Bu millet binlerce yıl önce Altay dağlarının en yüksek zirvesine
"Kadınbaşı" ismini verdi. En yüce bildikleri makama verilen bu isim eski Türklerin
kadına verdiği değeri temsil ediyordu (Hacıheyderli: strateq.az).
2. Türk Aile Geleneklerine İslam Aile Hukukunun Etkisi
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Türk toplumu İslâm dinini kabul ettikten sonra aile de islami esaslara uymuştur ve
islamiyyetin Türkler tarafından kabulü ile Türk kültürü İslâm tesiri ile değişmiş ve
zenginleşmiştir. İslam hükukunda aile erkeğin hâkimiyetine dayalı olarak kurulmaktaydı
ve erkek dörde kadar kadınla evlenebilirdi. Hatta kadın evlenme sözleşmesi sırasında
hazır bulunmaz ve genellikle bir erkek vekil ile temsil olunurdu, kadının evlenmeye
rızasını da bu vekil açıklardı.
İslam’da Aile Hukukuna göre “Kadının kocasına karşı görevlerine gelince hanım,
ailenin reisi olan kocasına karşı bütün meşru ve İslami meselelerde itaat eder. Kadın
eşinin malını, ailesinin her türlü sırrını, namusunu, çocuklarını korumalıdır. Kadın durup
dururken kocasından boşanmayı istememelidir. Çok zor durumda kalmadan kocasından
ayrılmak isteyen kadına Cennet kokusu haramdır” (Evü Davud, Talak, 18) (Polat,Mehmet
Selim).
Ayrıca prensip olarak, boşanma hakkına sahip olan koca olup kadının
boşanabilmesi ancak belli şartlar altında mümkün olabilmekteydi. Sebepsiz boşanmalar
dinen hoş görülmemekle beraber koca talak için bir sebep ileri sürmek zorunda değildi.
Bununla beraber İslâm hukukunda kadın kural olarak hak ve fiil ehliyetine sahiptir. Kadın
sağ ve tam olarak doğmakla medenî haklardan yararlanır. İslâm hukukunda eşin bütün
masrafları kocaya aittir ve nafakanın kapsamına yiyecek, içecek, tedavi, ilaç ve bazı durumlarda hizmetçi masrafları girmektedir. İslâm hukukunda kadına miras hakkı
tanınmıştır; ancak bu hak sadece erkek ve kız kardeşler arasındaki ikili birli paylaşma
dışında eşitlik esasına dayandırılmıştır (Üksel:180).
Türkler İslam medeniyyetine girdikten sonra düne kadar at sırtında gezen, kılıç
oynatan, erkeklerle güreşen, kocasının tek kadını olan Türk kadını yavaş yavaş arka plana
geçmeye, ikincil insana dönüşmeye başladı. Türk saraylarında harem kurulmağa,
zenginlerin çok kadın alması gelenek halini almağa başladı, kadınlar siyah çarşafa
saklandı, boşanma hakkı sadece erkeklere ait oldu. Türk Osmanlı devletinde, hatta
Türkiye Cümhüriyyetinin 1926 yılında kabul edilen Medeni Kanunu'nda, Azerbaycan'da
ise 1918 yılına (Azerbaycan Halk Cumhuriyeti'nın kurulmasına) kadarkı dönemlerde aile
nikah ilişkilerinde İslam dininin daha güçlü etkileri görülmektedir.
3.Türkiye ve Azerbaycanda Aile Nikah Hukuku
Türk dünyasının bir parçası olan Azerbaycan topraklarında Türk milletinin
yanısıra çeşitli halklar yaşadığından her halkın kendi geleneklerine özgü nikâh geleneği
ve nikâh formları mevcut olmuştur.
Doğuda ilk demokratik devlet kurmuş Azerbaycan devleti birçok alanda olduğu
gibi, aile hukuk ilişkileri alanında da dünya müslüman ülkeleri arasında önde giden bir
devlettir. Azerbaycan halkı için onun uzun yıllar farklı din, farklı gelenek ve görenek,
farklı kültüre sahip bir devletin içinde olmasının, bir yüzyıla yakın bir dönemde ateizim
ideolojisinin egemen olduğu bir rejimde yaşamasının olumsuz tarafları ile birlikte, belirli
üstünlükleri de olmuştur. Sosyalizm döneminde kabul edilen ana yasalarda ve aile
kanunlarında kadınların üstün hakları tespit edilmiştir. Bu demokratik gelenekler
Azerbaycan bağımsızlığını kabul ettikten sonra da sürdürülmüştür. Bu günümzde emlak
ve kişisel gayri-emlak ilişkilerinin öyle bir alanı yoktur ki, orada erkeğin üstün hakkı
kanunla tespit edilmiş olsun. Nikâhın her iki cins için 18 yaşta - tam ergenlik yaşına
ulaşmış kişiler arasında kıyılması, nikah yaşına ulaşmayan kişilerle aile kurulmasının
cinayet sorumluluğuna neden olması, iki ve daha fazla eşliliğin kanunla yasaklanması,
dini nikâhın değil, devlet nikahının tanınması, boşanma özgürlüğü, kadınların boşandığı
andan yeniden evlenmek hakkının olması, özellikle kadınların üstün haklara sahip olması,
aile hukuk ilişkilerinin İslam dininin etkilerinden uzak olduğuna işaret etmektedir.
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Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasası'nın aile, çocuklar ve devletten bahseden 17.
maddesinde deniyor: "Toplumun temel özü gibi aile devletin özel himayesindedir.
Çocukları kollamak ve onları eğitmek ebeveynlerin borcudur. Bu borcun yerine
getirilmesini devlet denetler. Ebeveynleri veya velileri olmayan, ebeveyn himayesinden
mahrum kalan çocuklar devletin himayesindedir. Aynı zamanda nikâh hükukundan
bahseden 34. maddede tespit edilmiştir: "Herkesin kanunla öngörülen yaşa geldiğinde aile
kurma hakkı vardır. Nikah gönüllülük temelinde kıyılır. Kimse zorla evlendirilemez.
Nikah ve aile devletin himayesindedir. Annelik, babalık, çocukluk kanunla muhafaza
edilir. Devlet çok çocuklu ailelere yardım ediyor. Koca ile kadın hakları eşittir. Çocuklara
ilgi göstermek, onları eğitmek ebeveynlerin hem hakkı hem de görevidir. Ebeveynlere
saygı duymak, onları kollamak çocukların borcudur. 18 yaşına ulaşmış emek yetenekli
çocuklar çalıştırılamaz ebeveynlerini himaye etmeye borçludurlar.
Türkiye Gümhüriyyetinin Ana Yasası’nın Sosyal ve Ekonomik Haklar ve Ödevler
bölümünde Ailenin korunması ve çocuk haklarından bahs eden 41. maddesinde deniyor:
“ Aile, Türk toplumunun temelidir ve eşler arasında eşitliğe dayanır. Devlet, ailenin huzur
ve refahı ile, özellikle annenin ve çocukların korunması ve aile planlamasının öğretimi
ile uygulanmasını sağlamak için gerekli tedbirleri alır, teşkilâtı kurar. Her çocuk,
korunma ve bakımdan yararlanma, yüksek yararına açıkça aykırı olmadıkça, ana ve
babasıyla kişisel ve doğrudan ilişki kurma ve sürdürme hakkına sahiptir. Devlet, her türlü
istismara ve şiddete karşı çocukları koruyucu tedbirleri alır.
Görüldüğü gibi her iki devletin ana yasasında aile münasibetlerinden bahseden
maddelerinde öyle bir farklı yönler yoktur, her iki ana yasada belirtilen maddeler
demokratik esaslara dayanmıştır. Fakat aile nikah ilişkilerini düzenleyen yasalarda kadın
erkek hakları ile ilgili bazı farklı yönler vardır.
Türkiyenin Medeni Kanununa göre erkek veya kadın 17 yaşını doldurmadıkça
evlenemez. Ancak, hâkim olağanüstü durumlarda ve pek önemli bir sebeple 16 yaşını
doldurmuş olan erkek veya kadının evlenmesine izin verebilir. Olanak bulundukça
karardan önce ana veya baba veya vasi dinlenir. (TMK: madde 124).
Azerbaycan Cumhuriyetinde evlilik yaşı 18 yaş belirlenmiştirr. Mahzurlu sebepler
olduğunda, nikaha katılmak isteyen ve nikah yaşına gelmeden kişilerin yaşadıkları
arazinin yükümlü evlendirme memurluğu onların isteği üzerine evlilik yaşının 1 yıldan
fazla olmamakla azaltılmasına izin verebilir (ARAM: madde 10).
Görüldüğü gibi her iki aile kanunında nikah yaşında farklar mevcuttur. Lakin her
iki cins için nikah yaşı aynı belirlenmiş, kadn ve erkeğe hiçbir ayrım yapılmamıştır.
Aile kanunlarında farklı yönler kendini eşlerin nikah kıyılırken soyad seçmesinde
de gösterir. Türk Medeni Kanunu'nun 187. maddesi şu şekildedir: "Kadın, evlenmekle
kocasının soyadını alır; Ancak evlendirme memuruna veya daha sonra nüfus idaresine
yapacağı yazılı başvuruyla kocasının soyadı önünde önceki soyadını da kullanabilir. Daha
önce iki soyadı kullanan kadın ise bu haktan sadece bir soyadı için yararlanabilir" (TMK
madde 187). Göründüğü gibi, Türkiye'de evlenen kadının kocasının soyadını taşıması
zorunluluğu devam etmektedir. Bu nedenle evlilik yoluyla soyadı değişikliğine maruz
kalan sadece kadın eş olmaktadır.
Sayın doktor Sera Reyhani Yüksel bu konuyu şöyle anlatmışdı: “Kişinin adı
üzerindeki kişilik hakkı yalnızca hukukî alanda sonuç doğurmaz, aynı zamanda kişinin
manevî dünyası üzerinde de etkilidir; çünkü kişi hem benliğini hem de kimliğini adının
çevresinde oluşturur. Her kişi gibi şüphesiz kadın da evlenme anına kadar, benlik ve
kimliğini evlenmeden önceki soyadı etrafında kurmuştur; ancak evlenme merasimi ile
birlikte kadının kimliğinin önemli bir unsurunu oluşturan soyadını kanunen değiştirmek
zorunluluğu bulunmaktadır Bu sebeple Türk Medenî Kanunu’nun kadınlar tarafından en
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çok eleştirilen ve kadın-erkek eşitliğine aykırı olduğu ileri sürülen hükümlerinden birisi
de kadının kocasının soyadını taşımak zorunda olmasına ilişkin hükümdür” (Üksel:183).
Azerbaycan'da bu konunun yasal düzenlemesinde de kadın erkek eşitliği
korunmuş, kanunun bu maddesi tam demokratik ilkelere dayanmıştır. Kanunda karı koca
kendi arzuları ile onlardan birinin soyadını kendileri için ortak soyad seçe, yahut onlardan
her biri nikahtan önceki soyadını tutabilir veya kocasının (karısının) soyadını kendi
soyadı ile birleştirebilir. Nikaha dahil olanların biri veya her ikisi çift soyada sahip
olduğunda soyadların birleştirilmesine izin verilmiyor. Çiftten birinin soyadını
değiştirmesi diğerinin soyadının değiştirmesine sebep olmuyor (ARAM: Madde 30). Bu
maddede nikah kapandığında kocanın (kadının) ortak soyadlarını korumak veya nikahtan
önceki soyadını yeniden kullanmak hakkı da tespit edilmiştir. Göründüğü gibi, nikah
kapanırken ve boşanma sırasında her iki cinsin hakları aynı tanınıyor, eşler soyad
seçiminde tamamen özgürdür, bu konuda hiçbir şart koşulmaz ve hakimden izin alınmaz.
Aile Kanununun 53.3 maddesine göre çocuğun soyadı, bir kural olarak, anne ve
babanın soyadı ile belirlenir. Çocuğun anne ve babasının soyadları farklı olduğunda
çocuğa her ikisinin rizası ile anne ve ya babasının soyadı verilir. Eşler çocukları hakkında
eşit hak ve yükümlülüklere sahiptirler.
Türk Medeni Kanununun boşanan kadının kişisel durumundan behs eden
bölümünde ise denir: ”Boşanma hâlinde kadın, evlenme ile kazandığı kişisel durumunu
korur; ancak, evlenmeden önceki soyadını yeniden alır. Eğer kadın evlenmeden önce dul
idiyse hâkimden bekârlık soyadını taşımasına izin verilmesini isteyebilir.Kadının,
boşandığı kocasının soyadını kullanmakta menfaati bulunduğu ve bunun kocaya bir zarar
vermeyeceği ispatlanırsa, istemi üzerine hâkim, kocasının soyadını taşımasına izin verir.
Koca, koşulların değişmesi hâlinde bu iznin kaldırılmasını isteyebilir (TMK: Madde 173).
Nikah ve boşanma zamanı soyad seçimi Turkiye Aile Kanununda farklıdır.
Kadının soyad seçiminde şart koşulur, hakimden izn istenir.
Her iki aile kanunlarında esas farklı yöntemlerden biri de kadın için bekleme
süresinden bahs eden bölümüdür. Orada denir: “Evlilik sona ermişse, kadın, evliliğin
sona ermesinden başlayarak üçyüz gün geçmedikçe evlenemez. Doğurmakla süre biter.
Kadının önceki evliliğinden gebe olmadığının anlaşılması veya evliliği sona eren eşlerin
yeniden birbiriyle evlenmek istemeleri hâllerinde mahkeme bu süreyi kaldırır” ( TMK:
Madde 132 ).
Azerbeycan Aile kanununda ise böyle bir madde yoktur. Kadın boşandığı andan
erkekler gibi evlenme hakkına sahipler.
Azerbaycan Aile Kanununa göre, kadının hamileliği döneminde veya çocuğun
doğmasından sonra 1 yıl boyunca kadının onayı olmadan koca nikaha son verilmesi
konusunda dava açamaz (ARAM: Madde 20). Görüldüğü gibi, burada erkeklerin hakları
sınırlandırılırsa da kadının ve çocuğun çıkarı esas alınmıştır.
Azerbaycan Aile Kanununda boşanma sırasında çocukların ebeveynlerinden
birinde kalması konusunda madde vardır, Kanunda karı kocadan hiçbiri bu konuda tercih
edilemez. Buna rağmen mahkemeler çoğu zaman boşanma meselesini çözerken
çocukların çıkarlarını dikkate alarak onların annede kalması konusunda karar kabul
ederler.
Azerbaycan Aile ve Nikah Kanunundan farklı olarak Türkiye Medeni Kanununda
ayrılık ve boşanma aşamaları mevcuttur. Türkiye Medeni Kanununun 170. maddesinde
okuyoruz: “Boşanma sebebi ispatlanmış olursa, hâkim boşanmaya veya ayrılığa karar
verir. Dava yalnız ayrılığa ilişkinse, boşanmaya karar verilemez. Dava boşanmaya
ilişkinse, ancak ortak hayatın yeniden kurulması olasılığı bulunduğu takdirde ayrılığa
karar verilebilir (TMK:170). Ayrılığa bir yıldan üç yıla kadar bir süre için karar verilebilir
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(TMK:171).Süre bitince ayrılık durumu kendiliğinden sona erer. Ortak hayat yeniden
kurulmamışsa, eşlerden her biri boşanma davası açabilir.Boşanmanın sonuçları
düzenlenirken ilk davada ispatlanmış olan olaylar ve ayrılık süresinde ortaya çıkan
durumlar göz önünde tutulur (TMK:172).
Ayrılık süresi ailenin bütünlüğünü korumak amaclıdır ve eşlerin boşanıp
boşanmamak konusunda doğru bir karara varması için zaman ve imkan sağlamaktadır.
Lakin bizce üç yıl insan hayatı için hafif bir zaman değildir. Kadın veya erkek bu zaman
içerisinde yeniden evlenmek şansından mahrum olur.
Azerbaycan Aile Kanununda böyle bir ayrılık süresi yoktur, mahkeme eşlerin
beraber yaşamasının mümkün olmadığı kanaatıne vardığında nikah mahkeme kararı ile
kapanır (AAM:20.1).
Taraflardan birinin nikahın kapanmasına rizası olmadıkta mahkeme eşlerin
barışması için üç ay süre içerisinde boşanmağı erteler. Bu sürede barışık sağlanmadıkta
veya onlar (onlardan biri) nikahın kapanmasına ısrar etdikte nikah mahkeme kararıyla
kapanır (AAM: 20.2).
Türk ve Azerbaycan Aile Kanunlarında farklılıklardan biri de aile ilişkilerinin
kanunlarda tesbiti ile bağlıdr. Türk Medeni Kanununda aile münasibetlerinin en küçük
detayları kanunileşdirilmişdir. Azerbaycan Aile Kanununda bu münasibetler kompakttır.
Aile münasibetlerini düzenleyen Türk Medeni Kanunu bölümü 1030 maddeden,
Azerbeycan Aile Kanunu 195 maddeden ibaretdir. Türk Medeni Kanununun birinci
ayrımında nişanlanma kuralları tespit edilmiş, fakat Azerbaycan Aile Kanununda böyle
ayrım ve maddeler yoktur.
Sonuç
Bazı araştırmacılar İslam dininin yayılması ile doğuda kadınlara hak verildiyi
iddiasındalar. Ancak onlar bunu dikkata almıyorlar ki, İslamdan önce hangi kadının hakkı
yoktu ve İslam dini hangi kadınlara hak verdi? İslam dininin meydana gelmesi ile Arap
dünyasında kadınlar kısmen haklar kazanmış oldular. Öyle ki, kız çocukları diri diri
gömülmekten kurtuldu, iki kadın bir erkeğe eşit tutulsa da, kadının da tanıklık etme hakkı
tanınmış oldu. Oysaki İslam'dan önce Arap dünyasında kadının genellikle hiçbir hakkı
yoktu.
Ama bunu Türk kadınına ait etmek olmaz. Çünkü İslam'ın Türk dünyasına gelişi
ile Türk kadınının hakları haylı sınırlandırılmış oldu. Fakat bugün demokrasi, insan
hakları, gender eşitliği gibi üstün değerler hem Türkiye, hem Azerbaycan hukuk
ilişkilerine, yasalarına yansımıştır. Bununla bile, Azerbaycan ve Türkiye aile hukukunu
kiyasladığımızda aile nikah ilişkilerinde İslam hukukunun etkisi daha çok Türk Medeni
Kanunu'nda görülmektedir. Bunun yanında Türkiye Medeni Kanununda aile ve nikah
hukuku geniş ve detaylı olarak bütün aile münasibetlerini kapsamaktadır.
Bir zamanlar Mustafa Kemal Atatürk derdi: “Ey kahraman Türk kadını, sen yerde
sürüklenmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın”. Umarız Türk
devletlerinde aile hukukuna dair yasalar daha da gelişecek, kadına verilen şu değer
yasalarda da tespit olunacaktır.
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BABADAĞ ZİYARƏTİ VƏ ESKİ TÜRK QAM-ŞAMAN ADƏT- ƏNƏNƏLƏRİ
Rövşen ŞIRELIYEV
Xülasə: Dünyada türklər yaşayan əksər areallarda Tanrı dağı, Şah dağı, baba dağı kimi
ucalıq bildirən dağ adları vardır.Bu adlar en əski türk inanclarından gəlir. Azərbaycanın
İsmayıllı bölgəsində Baba dağı adlı zirvə və həmin zirvədə ziyarət yeri vardır ki, insanlar
hər il bu zirvəni ziyarət edir, orada rituallar icra edirlər.Bu ziyarətlə bağlı dağ, daş, ağac, su
və s. inancları üzə çıxır ki, bu inanclar heç də islam dini ilə bağlı deyildir.Məqaləmizdə
Babadağ ziyarəti ilə bağlı adət-ənənələr və onların tarixi kökləri araşdırılmışdır. Bu
məqsədlə, ümumtürk mifiligiyası, tanrıçılıq , qam-şamanlıq dinlərinin bölgədə və Babadağ
ziyarətində kalıqları həm tarixi qaynaqlar, həm də yerli materiallar əsasında incələnmişdir.
Babadağ ziyarətinin şamanlıq dininin Türk məmləkətlərində qalıqlarının öyrənilməsi və
yaşadılması baxımından əhəmiyyətinə diqqət çəkilmişdir.
Açar Sözlər: Babadağ, şamanlıq, tanrıçılıq
Babadagh Pilgrimage and Old Turk Shaman Traditions
Abstract: There are the names of the mountain ridges such as Mount Tanri,Mount
Shah,Mount Baba in most areas where Turks live in the world.These names come from old
turkic beliefs.In Ismailly region of Azerbaijan there is a peak called Babadagh and in the
same peak the sanctuary exists.People visit this peak every year and perform rituals
there.Some beliefs such as a mountain,a stone,a tree,,water etc.arise that these beliefs aren't
associated with Islam. In this article,some traditions connected with Babadagh pilgrimage
and their historical roots are investigated. For this reason,the remains of all Turkic myphology,theism,the religious of shamanism in the region and Babadagh pilgrimage were reviewed on the basis of historical sources and local materials. It was drawn attention to the
importance of studying and preserving of the remains of Babadagh pilgrimage and the religion of shamanism in Turkic lands.
Keywords: Babadagh, shamanism, theism

Giriş
Hər bir xalqın mədəni səviyyəsinin ölçü meyarlarından biri də onun adətənənələrinin zənginliyi, qədimliyidir. Böyük Qafqaz dağlarının uca zirvələrindən olan
Babadağın ziyarəti xalqımız arasında kök salmış ən qədim inanclardan biridir. Bu
ənənənin tarixin hansı anından başladığını söyləmək çətin olsa da, ziyarət adətinin
mahiyyətində, insanların şüurunda yaşayan əfsanə və rəvayətlərdə ziyarətin yaşının izləri
və toplumsal mənsubiyyəti yaşamaqdadır.
Mövcud mənbələrdə söylənilən rəvayətlərə görə, Həzrət Baba ögey anasını çox
sevirmiş. Bir dəfə zəmidə buğda dənəsi onun ayağının altında qalır və Həzrət Baba buna
görə çox kədərlənir. Ögey anası ilə həmin dağa gəlib xaliqdən əhv diləyir. Ögey ana dağın
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ətəyində, Həzrət Baba isə dağın zirvəsində dua edir, elə dağın zirvəsində də o qeyb olur
(www.mənəvidəyər.az. “Babadağ ziyarətgahı” ). Başqa bir rəvayətdə isə Həzrət Babanın
Səudiyyə Ərəbistanında yaşayıb, sonralar Qafqaz ərazisinə köçüb gəldiyi söylənilir.
Məclislərin birində ayağınının altında düyü dənəsi qalır və gecə Allah yuxusuna girir
(Quba variantında düyü Babanın öz toyunda ayağı altında qalır). Allah günahını yumaq
üçün Babadağına getməyi ona tapşırır. Həmin gecə Baba ailəsini götürüb yola çıxır, anası
onunla birgə dağa çıxmaqdan imtina edir, bacısı Ağabikə isə qardaşından ayrılmır, onunla
birlikdə dağın zirvəsinə qalxaraq ömürlərini başa vururlar (yenə orada).
Azərbaycanın görkəmli yazarlarından biri, elə Babadağın ətəklərində dünyaya
gələn, təbiət şairi kimi tanınan Musa Yaqub “Babadağın ağ dumanı” poemasında deyir
ki, mənbəyini uca dağlardan alan Girdiman və Göyçay çaylarının ətrafında yaşayan
insanlar təbiət hadisələrinin şıltaqlığından əziyyət çəkirlər. İnsanlar Həzrət Babadan
kömək umur, imdad diləyirlər. İnsanların düşüncəsinə görə aramsız yağışları yağdıran,
bu yağışlara səbəb olan Musa bulağının suyunu bulandıran şeytandır. Həzrət Baba elin
çıxılmaz vəziyyətdə olduğunu görüb, həyat yoldaşı Güllü nənə ilə vidalaşıb yola düşür.
Güllü nənə Tanrıya müraciət edir:
Tanrım,dumanlı dağlar,
Sən Həzrətə kömək ol!
Dünyada şər coxalır,
Xoş niyyətə kömək ol!
Şeytan alır meydanı,
Sən insana kömək ol!

Həzrət Baba çətin yollari keçib dağın zirvəsinə qalxır, seytanı öldürməyə cəhd
edir. Vəhşi heyvanların köməyi ilə onu qovub dərəyə salır, hətta quşlar da dimdiklərində
daş gətirib dərəyə atırlar. İnsanlar o gündən bəladan xilas olurlar və dağı ziyarət edərkən
dərəyə daş atıb şeytanı lənətləyirlər. Baba dağda məskən salır, yemək dərdi çəkdikdə
quşlar, dağ kəlləri gəlib başlarını daşların üstünə qoyub onları yeyib, yaşamasını Babadan
xahiş edirlər. Baba imtina edir . Quşlar dimdiklərində arpa, buğda daşıyır, Baba bir buğda
dənəsini dişlədikdən sonra gözlərinə nur gəlir, xış - boyunduruq düzəldir, dağ kəllərinə
qoşub yer şumlayır, toxum səpir. Baba dağın zirvəsindəki komada (mağarada) yaşayır və
hər səhər günəşi öz nəğmələri ilə salamlayır. Zəmidə “nar dənəsi” sünbüllər yetişir.
Xırman vaxtı tufan qopur, xırmanı sovurub dərəyə tökür. Baba başa düşür ki, şeytan ruhlu
qara quzğun Musa bulağının suyunu bulandırıb. Baba Tanrıya müraciət edir. Qartallar
quzğuna hücum edib, onu para-para edirlər, bulaq da bərpa olunur, suyu durulur. Həzrət
Baba əlindəki əsasını yerə vurur, birdən-birə zirvə nura boyanır, o həyatla vidalaşır, öz
imanı, nuru ilə insanların iman yerinə çevrilir.
Həzrət Babanın ardınca dağlara çıxan Güllü nənə yollardan, çaylardan,
bulaqlardan, qayalardan, ağaclardan Babanı soraqlayır, lakin ona qovuşa bilmir (
https://www.azadliq.org).
Babadağ haqqında rəvayətlərə yazar Məmmədmirzə Rzayevin yaradıcılığında da
geniş yer verilmişdir. Söyləmələrdən bəlli olur ki, Kür qırağında Həzrət Baba adında
hörmətli, nurani bir şəxs varmış , bir gün o yuxuda ikən nurani bir kişi ona deyir ki, o,
günah işlətmişdir, düyünü-Qulhuvallahı tapdamışdır. Təkrar-təkrar bu yuxunu görən
Baba obasından baş götürüb çıxır, üzü dağlara tərəf yol alır. Babadağının ətəyindəki
Qurbangahda “Çilləxana” adlı yerdə məskən salır. O, əkinçiliklə məşğul olmaq istədikdə
heç nə tapa bilmir. Bir cüt dağ kəli gəlib üzlərini onun ayaqlarına sürtür, itaət göstərirlər.
Baba yurd yerindəki qoşqu alətlərini buğda çıxır . O, qışı orada keçirib, gördüyü yuxu əl
çəkmədiyi üçün dağın zirvəsinə qalxır və Allaha yalvarır ki, günahkar olduğu üçün onun
canını alsın. Baba dəstəmaz alarkən su olmadığı üçün əlini yerə sürtür və Musa bulağı car
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olur . Ayaqqabısını çıxaranda ayağının altındakı düyü dənəsi yerə düşür . Baba uzun
zaman gördüyü yuxunun mənasını başa düşür. Namazını qıldıqdan sonra dağın ən uca
zirvəsində dünyasını dəyişir.
Babanın yolunu gözləyən anası, atası, babası, qardaşı onun ardınca yola çıxır və
hamısı da bir-birindən xəbərsiz yollarda tələf olurlar, qəbirləri də yol kənarında indi də
durur. Müəllifin söyləməsinə görə, yalnız anası ziyarətgaha qədər gəlib çıxır. Müəllif
ananın dilindən yollara, çaylara, bulaqlara, dağlara, meşələrə, xırmana, Musaya olan
poetik müraciətlərini də yazısında vermişdir. Musa bulağının geniş təsvirini verən
müəllifin fikrincə, dağın ilkin adı elə “Musa dağı” olmuşdur. Söylənilən fikirlərdən aydın
olur ki, insanlar ziyarət zamanı dağdakı daşlardan özləri ilə götürüb sonralar yağış
yağdırarlarmış, qəlbi təmiz olmayan insanlar ziyarətə çıxa bilmirlərmiş, pis niyyətli
insanlar əl uzatdıqda bulağın suyu quruyurmuş, insanlar həmişə çalışırlarmış ki, dağın
zirvəsindən günəşin çıxmasını seyr etsinlər (Rzayev, 2016).
Yuxarıda qısa məzmunlarını xatırlatdığımız mənbələrdə diqqəti cəlb edən ən
mühüm cəhət əski Türk - Azərbaycan təfəkkürü ilə min illərlə sonradan Qafqaz
türklərinin də dininə çevrilmiş islam inanclarının qovuşuğudur, sintezidir. Babadağın
ziyarətgaha çevrilməsi islam dininin mahiyyəti ilə bağlıdır, yoxsa bu adətin kökü daha
qədimlərə gedib çıxır?
Əfsanələrdə söylənilən hadisələrə, təsvir olunan adətlərə diqqətlə yanaşdıqda
burada islam bürüncəyi ilə örtülmüş ən qədim türk adət-ənənələrinin əlamətlərini
görürük. Qədim türk eposu “Dədə Qorqud” dastanlarının taleyi də bu bürünmələrin ən
inandırıcı faktlarından biridir. Babadağ əfsanələrində Babanın Ərəbistandan olması, onun
Həzrət adlanması, düyünün Qulhuvallah sanılması, Həzrətin dəstəmaz alması, namaz
qılması islam dinin əlamətləridir. Əfsanələrdə çoxlu sual doğuracaq məqamlar var ki,
onların mahiyyəti islam qanun və ehkamları ilə izah etmək mümkün deyil.
1.Əski Türklərdə Dağ Kultu və Babadağa Geden Yolda Tanrı Çayı
Xalq təfəkkürünün qaynaqları olan miflər, əsatirlər, rəvayətlər suallara cavab
verməyə borclu deyil, ancaq onlar minilliklərin sirlərini, izlərini öz məzmunlarında
qoruyub saxlayacaq tarixi gercəklikləri nəsillərdən nəsillərə ötürür. Babadağ əfsənalərinə
də ümumtürk mifoloji kontekstində yanaşdıqda müasir insanı düşündürən suallara cavab
tapmaq mümkündür.
Dağ ən qədim insanın düşüncə sistemində həyat mənbəyi olmuşdur. Akademik

M.Seyidov “Qam-şaman və onun qaynaqlarına ümumi baxış” adlı kitabında yazir:
“Türkdilli xalqlar qayaya, daşa, dağa tapınmış, onu canlı sanmışlar, hətta hər bir soyun,
qəbilənin, qəbilə birləşməsinin, xalqın özünün Uduq (müqəddəs-R.Ş) dağı, daşı olmuş,
hərdən buna başlanğıc kimi baxmışlar. Türk xalqlarında dağ aru (təmiz, pak), tos
(başlanğıc, əsas) sayılırdı. Bu xalqlarda dağ-daş başlıca inamdır” (Seyidov, 2016:125).
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“Azərbaycan etnoqrafiyası” kitabında da bu sətirlərə rast gəlirik: “Dağlar
qədimdən ruhlar, Allahlar məskəni sayılırdı və insanlar tərəfindən müqəddəs hesab
olunurdu. Dağların hələ midiyalılar arasında müqəddəs sayılması haqqında Heredot da
məlumat verirdi. Azərbaycan ərazisində Kiçikdağ, Babadağ, Beşbarmaq, İlanlı dağ kimi
dağ zirvələri müqəddəs sayılırdı. Qədim inama görə dağlara bu və ya digər övliyanın
ruhu keçərək məskən salmış və o gündən həmin dağa ruh məskəni kimi sitayiş edilirdi.
Onun yüksəkliyini isə “Allaha daha yaxın olması ilə izah edirdilər” (Azərbaycan
etnoqrafiyası, 2007: 407).
Prof. tarix doktoru Harun Güngöz də oxşar fikirləri söyləyir. O, “Əski türklərdə
din və düşüncə” əsərində yazır: “Türk din tarihində Yersuların en önəmli temsilçileri
dağlardır. Gercəkdə Türklərdə “dağ kultu”, Göy Tanrı inancıyla bağlıdır. Orta Asiya
dağlarının adları mübarək, müqəddəs böyük ata, böyük xaqan kimi anlamları verən Xan
Tanrı, Burtağata, İduk, Art, Kutdaq kimi adlarla ifadə olunmuşdur. Əski türklərdə dağlara
Xan, Asa kimi adların verilməsi animst bir anlayışla onların müqəddəsləşdirildiklərini
də ifadə etməkdədir” (www.tarih.tarih.com).
Dağların müqəddəs bir onqona çevrilməsi haqqında çox alimlərin fikirlərini
burada xatırlatmaq mümkündür. Bütün mülahizələrdə ortaq görünən fikir ondan ibarətdir
ki, dağ ən qədim dövrlərdən bəri insanın xilaskarıdır, ilahi bir gücdür, maddi və mənəvi
həyatın mənbəyidir, Tanrı ilə görüş yeridir, söz söyləmək üçün əbədi kürsüdür, odun
yaranış mənbəyidir, çayların başlandığı bir məkandır. Əkinçiliyin, maldarlığın inkişafı
dağlardan axıb gələn sudan asılıdır. Daha bu münasibətləri ən qədim dastanlarda,
eposlarda, mif və əsatirlərdə, rəvayət və nağillarda görə bilərik. 5 min ildən artıq yaşı olan
qədim “Bilqamış” dastanında, “Ərgənəkon”, “Oğuz kağan”, “Göy Türk”, “Köç”
dastanlarında bu fikrin təsdiqinə rast gəlirik Azərbaycan türklərinin Ağrıdağ, Haça dağ,
İlanlı dağ, Murov dağ, Şahdağ haqqında əfsanələrdə də söylənilən fikirlər çox maraqlıdır.
Türk dünyasının ən möhtəşəm eposu sayılan “Kitabi Dədə Qorqud” dastanlarında dağa
tapınmanın izləri çox parlaq görünür.
Dağa müqəddəs bir məkan kimi baxışa hətta çın, hind, yunan, vyetnam, kxmer,
yapon kimi xalqların mifologiyasında rast gəlmək mümkündür. Kxmerlərin “Banon –
And” dağı, Vyetnam xalqının “ Günəş və Ay ilahəsi”, “Heyvanların islah edilməsi”,
çinlilərin “Tayxasan və Vanisan” dağları haqqında “Ölməz o ulu Sun” əfsanəsində dağ
qədim insan şüurunda müqəddəsləşdirən təbiətin bir parçasıdır.
Yunanların Olimp, yaponların Tudzi dağı neçə-neçə əfsanənin əsas
“qəhrəmanıdır”.
Qədim insanların uca dağ zirvələrində Tanrıya ibadət etməsi, onlarla ünsiyyət
yaratması ənənələrinin sonrakı səmavi dinlərə təsir göstərdiyini görməmək mümkün
deyil. Bütün bu qaynaqlara nəzər saldıqdan sonra demək mümkündür ki, suyunu
içdiyimiz, havasını udduğumuz, bizi sərt şimal küləklərindən qoruyan, çaylarımızı,
bulaqlarımızı bol su ilə təmin edən , iman-inanc yerimiz Babadağın ziyarətgaha
çevrilməsinin yaşı min illərlə ölçülə bilər, onun ziyarətgaha çevrilməsi bu yurdda
hökmran olan islam dinindən qədim Albaniya dövründə qəbul olunmuş xristianlıqdan da
atəşpərəstlikdən də öncə bu yurdun insanlarının ilkin dünyagörüşünün əlamətlərini
özündə ehtiva edən şamançılıqla bağlıdır.
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Görkəmli mütəfəkirimiz Əhməd bəy Ağaoğlunun “ Tanrı dağında” fəlsəfi-bədii
hekayəsini oxuduqda (Seçilmiş əsərləri, 2007: 78-79) bir daha əmin olursan ki, türk
xalqının toplumsal süur tarixində şamançılıq mühüm bir mərhələ olmuşdur və bu gün də
məişətimizdə, həyatımızda, dünyabaxışlarımızda bu qədim dinin, Göy Tanrıya səcdə
natural fəlsəfəsinin əlamətləri yaşamaqdadır. Böyük türkoloq alim L.Qumilyov da
“Qədim türklər” adlı kitabında “Göy kultuna”, “Günəş kultuna” olan inanclarını qədim
çin yazılı mənbələri və Sibirdə yaşayan xalqların adət-ənənələri əsasında təsdiq edir

(Qumilyov, 1993: 91).
Yeri gəlmişkən deyək ki, Babadağına gedən yollardan biri də Göyçay çayının
sahillərindən keçib gedir. Bu çayın suyu yay aylarında durulanda öz şəffaflığı, mavi rəngi
ilə insanı heyran edir. Çayın adını məhz onun suyunun rəngi ilə izah edirlər (Vikipediya).
Verilən məlumatlardan aydın olur ki, şəhərin əhalisi XVI əsrdə Türkiyə ərazisindən
gələrək burada məskunlaşmışdır. Çayın adına isə Albaniya haqqında Moisey
Kalankatuklunun yazdığı “Albaniya tarixi” kitabında rast gəlirik və o da (Bakı, 2006: 79)
“Göyçay” kimi ifadə olunur. Sözün kökündəki “Göq” sözünün türk mənşəli olduğuna heç
kəsin şübhəsi olmaz. Məlumdur ki, “Gök”, “Göq”, “Göy” sözü qədim türklərdə tanrı
anlayışı ilə bağlıdır.Çox maraqlıdır ki, adı alban tayfaları arasında çəkilən haput xalqının
dilində bu gün də Allaha, Tanrıya “Qok” deyilir. “Göy əski türk dilli xalqlarda
müqəddəsliyi, tanrını ifadə etmişdir” (M.Seyidov, 1983: 45).
Türk tarixinə yazılmış bütün mənbələrdə Göy və Tanrı sözləri qoşa işlənilmişdir.
Bu paralelizmə istinadən demək olar ki, “Göqçay”, “Göyçay” sözünün birinci hissəsində
olan “Göy” sözü rəng mənasında yox, “Tanrı” mənasında işlənmişdir və çaya başqa sözlə
“Tanrı çayı” da demək mümkündür. Onu da qeyd edək ki, böyük bir ərazidə (uzunluğu
115 km-dir) insanların həyat mənbəyi olan bu çay mənbəyini Qafqaz dağlarından alır və
Babadağına gedən yol onun sahilləri ilə üzü yuxarı qalxır. Babadağına ziyarətə gedən
insanların bu çayda ruhən təmizlənərək dağa qalxmasını öz gözlərimizlə müşahidə
etmişik. İnsan ruhunun axar sularda təmizlənməsi, Tanrı hüzuruna təmiz, saf qəlblə
qədəm basmaq şamançılığın əsas atributlarından biri olmuşdur. Faktlar göstərir ki, tarixin
hansısa bir anında mövcud olmuş, insanların qan yaddaşına hopmuş, qəlblərində
yaşatdıqları bir dini ondan sonra gələn heç bir din tamamilə yaddaşlardan çıxara
bilməmişdir. Akademik M.Seyidov deyirdi: “Şamançılıq-qamçılıq ayin adət-ənənəsi,
dünyagörüşü türk dilli xalqlar arasında islamiyyəti qəbul etdikdən sonra bu və ya başqa
şəkildə yaşamışdır. İslamiyyəti qəbul etmiş türk xalqları islam dininə, onun zehniyyətinə
qarşı çıxarkən bir tərəfdən də şamançılığa-qamçılığa istinad etmişlər” (Seyidov, 1983:
293).
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Şamançılıq adət-ənənnələrinə, dünyagörüşünə qarşı xristianlığın mübarizəsinin ən
mükəmməl təsvirinə qədim Aldan tarixçisi Moisey Kalankatuklunun “Aldaniya tarixi”
əsərində rast gəlirik. Burada verilən bilgilərdən aydın olur ki, şaman kahinlərinə qarşı
amansız cəzalar tətbiq olunur, məbədlər uçurdulub dağıdılırdı. Təqiblərə, təzyiqlərə
baxmayaraq şaman adətləri nəsillərdən nəsillərə ötürülərək bu gün də yaşayır.
3.”Baba Daşı”, “Baba Çubuğu” və Daş, Ağac Onqonu
Babadağ haqqında əfsanələrdəki maraqlı məqamlardan biri də dağın ziyarətinə
getmiş insanların geri qayıdan zaman özləri ilə kiçik daş və ya daş parçalarını
gətirmələridir. Bu daşlardan istifadənin canlı şahidi olaraq bir neçəsini xatırlatmaq
istərdik. Babadağ ziyarətinə gedən insanlara rəhbərlik edən, mərhum Əbil Əzizov
mövsüm quraqlıq keçəndə çoxsaylı insanların xahişi ilə Baba daşını suya salardı. Kənd
camaatı deyərdi ki, narahat olmağa dəyməz, Əbil Əmi Baba daşını qoyub suya. Halhazırda onun yolunu davam etdirən oğlu Tahir Əzizovdan mərhum atasının daşı necə suya
saldığını söyləməyi xahiş etdikdə o dedi: “Atam Babadağından gətirdiyi kiçik daşı
quraqlıq uzun çəkən zaman ürəyində dualar oxuyaraq kasadakı təmiz bulaq suyuna qoyar
və evdə əlçatmaz, ən təmiz saydığı yerə qoyardı. Yağış yağana kimi daşı sudan
çıxarmazdı. Baba daşları indi də Tahir Əzizovun yaşadığı ata evində saxlanılır.

Öz evimizdə də başqa bir inancın şahidi olmuşam. Mərhun atam işlətdiyi un
qutusuna həmişə daş qoyardı. O zaman dəyirmanda üyüdülmüş un çox olduğu üçün ya
qutulara , ya da taxta anbarlara yığılırdı. Daş əsasən un tökülən qutuya qoyulurdu. Səbəbi
“evdə həmişə bərəkət olsun!” inancı idi. Şamanlığa dair tədqiqat əsərlərindən də görürük
ki, insanlar hətta yağ bardağına, nehrənin içinə daş qoyarmış.
Daşla bağlı daha iki detalı xatırlatmağı əhəmiyyətli sayırıq. Kəndimizin ərazisində
yaşayan “Şıxlar” deyilən nəslin ulu babalarının məzarı Ağsu və Kürdəmir rayonlarının
arasındakı bir çöllükdədir. Deyilənə görə, Şıx Əmir Əmrah baba adlanan həmin şəxs Kür
sahillərində yaşayırmış. Ömrünün son çağlarında dəvənin belinə minir və ailə üzvlərinə
deyir ki, Allah-təala harada mənim canımı alsa və dəvə harada dayansa, məni də orada
dəfn edərsiniz. Dəvə indiki məzarın yerində dayanır və Şıx Əmir Əmrah baba da
vəsiyyətinə uyğun olaraq orada dəfn olunur. Sonralar Şıx Əmir Əmrah babanın varisləri
İsmayıllı kəndinə köçüb gəlmiş, ancaq babalarının məzarını unutmamışlar. İndi də nəslin
davamçıları, inanclı insanlar məzarın üzərində qurulmuş türbəni ziyarət edirlər. Ziyarət
vaxtilə Sərxan Əsədov, sonra Əbil Əzizov, indi isə Tahir Əzizovun başçılığı ilə yerinə
yetirilir. Ziyarət zamanı “başçı” türbənin içindəki torpaqdan az miqdarda suya
qarışdıraraq ziyarətçilərə içirir və türbənin içindəki daşla “Qurani Kərim”dən ayələr
oxuyaraq ziyarətçilərin alnına, əsasən də bədənlərinin ağrıyan yerlərinə sürtür, başqa
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sözlə desək, “başçı” daşla insanları ovsunlayır, cadu göstərir. Ziyarətçilər bu ziyarətdən
şəfa tapdıqlarını söyləyirlər.
Eyni ayin indi də İsmayıllı şəhərinin şərq hissəsində yerləşən Həzrə
qəbirstanlığındakı gümbəzdə icra olunur. Bir maraqlı faktı xatırladaq ki, 1995 – ci ildə
bərpa olunmuş bu günbəz xaç formasındadır və girişi şərq tərəfdəndir. Məlumatlarda da
deyilir ki, şaman məbədlərinin giriş qapısı günçıxandan qoyulurdu. Həmin günbəzi
ziyarətə gələnlər daşla “ovsunlanır”, dualar oxunur, gümbəzin içində yatıb yuxuya
dalırlar. Ziyarətdən çoxlu insanların şəfa tapdığı söylənilir.
Maraq doğuran bir neçə adəti də xatırlatmaq yerinə düşər : öncələr İsmayıllıda ev
tikilən zaman qazılmış bünovrəyə ilk daşı nəslin, ailənin ağsaqqalı qoyar və xeyir-dua
verərdi. Çiy kərpicdən tikilən evlərə tikilmə tarixini göstərən daş əsasən Babadağın
ətəklərindən gətirilmiş daşlardan olardı.
Ümumiyyətlə, daşla bağlı çoxsaylı inanclar vardır ki, əksəriyyəti bu gündə adətənənələrimizdə yaşamaqdadır (gəlin köçən zaman cibinə daş qoymaq, kiçik yaşlı
uşaqların başının altına daş qoymaq , beşiyə daş qoymaq, məzar üzərinə baş daşının
qoyulması, qəbirlərin ziyarəti zamanı daşların öpülməsi, nifrət olunan insanın ardınca
qara daşın atılması və s). Türk düsuncə və təfəkkürundə daş onqonu olduqca geniş məna
kəsb edir, bir cox xalq yaradıcılığı nümunələrində daş var-dövlət, hakimiyyət simvolu
sayılır və bunun əlamətlərini qədim türklərin “Köç” əfsanəsində, “MadayQara”dastanında , Mahmud Qaşqarinin “Divani- Lüqət-it Türk” əsərində də görmək
mümükündür.
Qədim şamançılıq dünyagörüşündə ağac onqonuna sitayiş çox mühüm yer tutur.
Bu barədə elmi ədəbiyyatda çox geniş bilgilər olduğunu nəzərə alaraq bir-iki epizodu
xatırlatmağı məqsədə uyğun sayırıq. Bu gun Azərbaycanın, eləcə də İsmayıllı rayonunun
elə bir yaşayış məntəqəsini tapmaq olmaz ki, orada insanlar səcdə etdikləri pirlərdəki
ağaclara sap, parça bağlamasınlar. Moisey Kalankatuklunun verdiyi bilgilərdən bir daha
aydın olur ki, hətta VII əsrdə xristian missionerləri xəzər-hun türkləri arasında apardıqları
təbliqatlarda insanları ağaclara sitayişdən çəkindirir, səcdə olunan ağacları kəsirmişlər,
lakin ayinlər bu günədək yaşamaqdadır.
Babadağın ətəklərindən gətirilmiş çubuqlara belə insanlar inamla yanaşır, “Baba
çubuğu” deyib onun sehrinə, gücünə tapınırlar.
Babadağ ziyarətində qurbanlar və Babadağa ziyarət zamanı qurbanların kəsilməsi
də səmavi dinlərdən öncəki inancların əlamətləridir. Mif və əfsanələrdə dağlara qurban
kəsilmələrin təsvirinə aid nümunələr coxdur. Dağlara qurban kəsmə adətini Yaponlar,
Fudzi dağına ziyarəti zamanı da icra edirlər. Qədim türklər qurbanları daha cox təbiətə
təsir göstərmək, qəzəblənmiş tanrının sevgisini qazanmaq üçün kəsirdilər. Türklərdə
xeyrat-hayrat adlanan adət də tarixilik baxımından daha çox qədimdir və bu islam dinində
özünü “ehsan” adı ilə biruzə vermişdir.
4.Babadağ Ziyarətində Şeytanın Daşlanmasının Tarixi Kökləri
Babadağ ziyarətgahı haqqında əfsanələrdə şeytanın daşlanması məsələsi də maraq
doğuran detallardan biridir. Prof.dr.Ahmet Guş “ Şeytanın tarihi və onun tüm isimleri”
adlı məqaləsində yazır ki, tarixi olaraq şeytan kəlməsi xristianlardan öncə çox kötü bir
anlamda olmamışdır, Adəmin cənnətdən qovulmasınadək o da cənnətdəki mələklərdən
biri olmuşdur (Mistikalem.com) .
“Şeytan” anlayışı, tədqiqatçı alimlərin fikrincə, səmavi dinlərin mahiyyətinə
qədim atəşpərətslikdən gəlmişdir. Hörmüz səmavi dinlərdə tək olan bir Allaha, Əhrimən
isə Şeytana çevrilmişdir. Şamançı dünya görüşdə də şeytan oddan törəmiş, insanlara bəla
verməyən bir məfhum olmuşdır. Şeytana səcdənin təzahürlərini Martin Lütherin teoloji
sistemində, protestantliqda, daha sonra isə satanizmdə görürük.
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Həm şeytana nifrət, həm də tapınma nə qədər zidiyyətli olsa da, səmavi dinlər və
onların təbliğatçıları özlərindən əvvəlki dinlərdə tək Allahdan başqa digər varlıqlara –
Göyə, Günəşə, Aya, Ulduza, Dağa, İldırıma, Oda, Suya, Ağaca tapınmanı şeytan əməli
sanmışlar, bu qədim inancları unutdurmaq uğrunda gedən mübarizələrdə səmavi dinlər
arasında yekdillik, həmrəylik olmuşdur.
M. Kalankatuklunun verdiyi bilgilərdən aydın olur ki, xristian missionerləri xəzərhun tayfaları arasında gördükləri “ ağaca sitayişi” , “ildırıma inamı və ona qurban
kəsilməsini”, “bıçaq və xəncərlə yanaqlarını, əl və ayaqlarını çərtib qan çıxarmağı”,
“böyük –böyük dəstələrin bir-birilə ötüşməsini, sonra isə at çapmağa girişmələrini”,
“ağlayıb ulamaqlarını”, “ dilxoşluq edib oynamaqlarını, rəqs etmələrini”, “musiqi
alətlərinin icadını”, “atların qurban kəsilməsini”, “Günəşə, Aya sitayiş etməyi”, “sulara
qurban kəsilmələri”, “hündür və bol yarpaqlı palıd ağaclarını səcdə etmələrini”, “ovsun
və sehrbazlıqla xəstələri müalicə etməyi”, “qurbanlar kəsib yağış yağdırmağa cəhdləri”
və sairəni şeytan əməlləri sayırdılar.
Şeytan haqqında bu bilgiləri xatırlamaqda başlıca məqsədimiz ondan ibarətdir ki,
Babadağın ziyarəti prosesindəki “Şeytanı daşlamaq” adətinin bu ənənənin kökündə
dayanan şamançılıq dünyagörüşü ilə əlaqəsi yoxdur. Bəs onda ziyarət zamanı “şeytanın
daşlanmasının” kökündə nə dayanır? Fikrimizcə , “şeytanın daşlanmasının” iki səbəbi
vardır: birinci qədim türk təfəkküründəki qam-şaman ənənələrinə qarşı çıxan xristianlıq
dərələrdəki, dağlardakı gurultuları, uğultuları, vəhşi heyvanların səslərini “şeytan”
sanaraq şamançılıqla öz istəklərini sintez edərək onların müqəddəs saydıqları “daşlarla”
şeytanı daşlamağın ənənəsini yaratmışlar, şeytanı insanın gözündə qorxunc qüvvəyə
çevirmişlər. Tək Allaha, onun peyğəmbəri İsaya, onun “üç mərhələli” təliminə inam
təlqin etmişlər. Çox ola bilər ki, dağların ziyarətinə qadağa qoymağa, bu ayini aradan
qaldırmağa “ gücü çatmayan” xristianlıq bu yolla şamanist təfəkkürlü insanın qəlbində
şeytana nifrət formalaşdırmışdır.
İkinci səbəb isə islamiyyətin Qafqaza gəlişi ilə bağlı ola bilər. Gənc ilahiyyatçı
alim Elşad Miri deyir ki, islam dini ziyarətgah pir, ocaq, övliya məsələlərinin əleyhinədir
və islam bunu qəbul etmir (Miri,“Oxu.az”, 2015). Müəllif fikrini davam etdirərək
söyləyir ki, nə “Quran”da, nə də hadisələrdə şeytana daş atma adəti yoxdur. Tarixi-dini
kökləri İbrahim peyğəmbərin oğlu İsmayılı qurban kəsmə hadisəsinə gedib çıxan bu ayin
sonralar Həcc ziyarəti zamanı da yerinə yetirilmişdir. Ehtimal etmək olar ki, sonralar
insanlar Həcc ziyarətləri zamanı icra olunan ayini Babadağ ziyarətinə də transfer edərək
onu əfsanələşdirmişlər.
5. Musa Bulağı və Şamançılığın İzləri
Babadağ əfsanələrində diqqəti çəkən məqamlardan biri də Musa bulağıdır. Bulaq
haqqında əfsanələrdə şamançılıqla bağlı detallar yetərincədir. Görkəmli şairimiz Musa
Yaqubun poetik dillə təsvir və tərənnüm etdiyi bulaq elə əsil şaman bulağıdır. Ancaq
bulağın adı da düşündürücüdür. Məlum olduğu kimi, dini rəvayətlərdə Saleh, Musa, İsa,
Məhəmməd peyğəmbərə möcüzə göstərmək səlahiyyəti verilmişdir. Musa peyğəmbərlə
bağlı rəvayətlərdə göstərilir ki, onun çox möcüzələrə “imza atmış” əsası daşa vurulan
kimi daşın arasından su çıxır. Bu əfsanənin başqa bir variantına Davud peyğəmbərlə bağlı
söylənilən rəvayətlərdə rast gəlirik ( Səid, 2006: 98-99). “ Həzrət Baba” haqqında
əfsanələrdə də onun əlindəki nurlu əsanın, əlini yerə vuran kimi suyun çıxmasının şahidi
oluruq. Göstərilən rəvayətlərə istinad etsək, Babadağın zirvəsində bulağın olmasını,
suyun möcüzəsini ziyarətçilərin Musa peğəmbərə aid rəvayətlərə bənzədilmələri
qənaətinə gəlmək olar.Tarixi bir faktı da yada salaq ki,VII-IX əsrlərdə yəhudi dinini qəbul
etmiş türk-xəzər tayfaları bu torpaqlarda məskunlaşmış və izsiz ötüşməmişlər.Tətqiqatcı
alim Altay Mədətoğlu hal- hazırda Quba rayonunda yaşayan “Quba cuhudlarının ” Xəzər
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türklərinin nümayəndələri olduğunu söyləyir (“Dünyanın tacı türkler”, Bakı, 2005).
Babadağı ziyarətgahına ikinci bir yol da elə Quba rayonundan kecir,orda yaşayan
insanların arasında da dağ və ziyarətgah haqqında maraqlı əfsanələr yaşamaqdadır.
Min ildən artıq bir zamanda Baba dağı türk əsilli, yəhudi dinli xəzər türklərinin də
ziyarətgahı olub. Belə bir anlamda həmin bulağın “Musa peyğəmbərin əsası ilə car
olmasında” qeyri-adi bir şey yoxdur. Necə ki, Baba sözünün önünə ərəb mənşəli “Həzrət”
sözü artırmaqla bu dağın ziyarətinə islam çətiri tutulmuşdursa, bulaq da bir yəhudi
bürüncəyinə bürünmüşdür. Bütün hallarda, dağın, suyun, daşın, ağacın müqəddəsliyi
qədim türk xalqlarının qam-şaman təfəkkürü ilə bağlıdır.
Babadağ haqqında əfsanələrdə Həzrət Babaya çətin məqamlarda quşlar və
heyvanlar da şamançı dünyagörüşlə bağlıdır. Şamançılıqla bağlı araşdırmalar aparan
bütün tədqiqatlar da sübut edir ki, şamanın gücü, qüvvəti ona kömək edən, yardımçı olan
ruhların çoxluğundandır. Tanrı ruhunu şamanlara dağlarda yaşayan keyiklər, ceyranlar,
marallar, dağ kəlləri, dağ keçiləri, qartallar, kəkliklər, İsgəndər quşları çatdırır, onun xoş
niyyət və arzularının həyata keçirilməsinə yardımçı olurlar.
Nəticə
Bütün bu deyilənlərdən belə qənaətə gəlmək mümükündür ki, Babadağın ziyarəti
onun müqəddsələşdirilməsi ümumtürk mifologiyasının, mifik təfəkkür dünyasının bir
boyu, səlnaməsidir. Dünyaya çox böyük mədəniyyət bəxş etmiş qədim tarixli türk xalqı
öz qam-şamançı adət-ənənələrini başqalarından qoruyub saxlaya bilmiş, nəsildən-nəsilə
ötürmüşdür. Bu həqiqətləri bilməyimiz siyasi varlığımız üçün də olduqca vacibdir.
Akademik Y.M.Lotman deyirdi: “Kim əcdadının adını çəkə bilirsə, o siyasi cəhətdən
mövcuddur”.
Tarix yer şumlayan kotana bənzəyir. Kotan işlədikcə parıldayır, tarıx
araşdırıldıqca elmə çevrilir, siyası, iqtisadı fayda verir. Yaponiyada Fudzi dağının ziyarəti
ölçüyə gəlməz məbləğdə yapon büdcəsinə, sahibkarlara mənfəət gətirir. Baba dağının
sirlərinin açılması, onun türkdilli xalqların müqəddəs “Baba kultu”, “Ata kultu”nu
yaşatmasını ümumtürk şüurunda tanımaq siyasi, ictimai, iqtisadi, mənəvi baxımından
əhəmiyyətlidir.
Böyük Qafqaz dağlarının 3629 metr yüksəkliyi olan Babadağ zirvəsinin qədim
türk xalqlarının adət- ənənələrinə uyğun olaraq ziyarət olunmasının köklərinin
araşdırılması bu gün üçün də aktualdır. Cənubi Qafqazda türk xalqları arasında tarixin
müxtəlif dövrlərdə atəşpərəstlik, xristianlıq, 1400 ildən bəri isə islam dini hakim din olsa
da, Qafqaz türkləri də ümumtürk ailəsinin bir hissəsi kimi ən qədim qam-şaman
dünyagörüşünün izlərini öz qan yaddaşlarında yaşatmaqdadırlar. Şamançılıq ayinləri
səmavi dinlərin bürüncəyə bürünməsinə baxmayaraq müxtəlif ayinlərlə mövcudluğunu
qoruyub saxlamaqdadır.
Babadağ müqəddəsliyi türk təfəkküründə özünə möhkəm yer tutmuş “dağ
kultu”nun ən möhtəşəm təcəssümüdür və bu gün də türkdilli xalqların mənəvi birliyi üçün
bir inam, inanc yeri olaraq Tanrı dərgahının ən uca zirvəsi kimi insanları cəlb etməkdədir.
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KARACA AHMET-SULTAN TÜRBESİ’NDE ÇOCUK SAHİBİ OLMAK İÇİN
GERÇEKLEŞTİRİLEN HALK HEKİMLİĞİ UYGULAMALARI
Prof. Dr. Sami KILIÇ
Arş. Gör. Abdullah ALTUNCU
Özet: Karaca Ahmet Sultan, Moğol istilası öncesinde Anadolu’ya gelen Horasan
erenlerinden birisidir. Anadolu’da yapılan fetih hareketlerine katılmış ve bu coğrafyanın
İslamlaşmasına katkı sağlamıştır. Türkiye’nin farklı yerlerinde türbesi bulunmaktadır. Bu
türbelerden birisi de Uşak ili, Ulubey ilçesi, Karacaahmet köyünde yer almaktadır. Yörede
Karaca Ahmet Sultan türbesi içerisinde bir takım halk hekimliği uygulamalarını
gerçekleştirilmektedir. Evlilik sonrası çocuk sahibi olamayan veya doğan çocukları kısa bir
süre sonra ölen kadınlar, modern tıp yöntemlerinin yanı sıra türbede gerçekleştirilen
uygulama ve işlemlere de başvurmaktadır. Genel olarak “dedeye bağlanma” şeklinde
isimlendirilen bu uygulamalar, eski Türk inançlarına dayanmakta, taşıdığı İslami motifler
vasıtasıyla da varlığını devam ettirmektedir. Bu çalışmanın konusunu, Uşak ili, Ulubey
ilçesi, Karacaahmet köyündeki Karaca Ahmet Sultan türbesinde gerçekleştirilen dedeye
bağlanma uygulamaların tasviri ve tahlili oluşturmaktadır. 2011 yılında katılımlı gözlem ve
derinlemesine mülakat teknikleriyle elde edilen çalışma verileri, Dinler Tarihi açısından
değerlendirilmiştir. Böylece Türk kültür çalışmalarına katkı sağlanması amaçlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Karaca Ahmet Sultan, atalar kültü, dedeye bağlanma, el taşı, toprak
çekme.

Folk Medical Applıcations Performed to Have Children in Karaca AhmetSultan Tomb
Abstract: Karaca Ahmet Sultan is one of the Khorasan dervish who came to Anatolia
before the Mongol invasion. He participated in the conquest movements in Anatolia and
contributed to the Islamization of this geography. There are tombs of him in different parts
of Turkey. One of these tombs is located in the village of Karacaahmet, in the town of
Ulubey in Uşak province. A number of folk medicine practices are carried out within the
region of Karaca Ahmet Sultan tomb. Women who do not have children after marriage, or
whose children die shortly after birth, resort to tomb practices and procedures, as well as
modern medicine methods. These practices, generally called "attaching to the grandfather,"
are based on ancient Turkish beliefs and continue to exist through the Islamic motifs they
carry. The subject of this study is formed by the demonstration and analysis of the
applications of attaching to the grandfather carried out in Karaca Ahmet Sultan tomb in
Karacaahmet village, Ulubey town, Uşak province. The data obtained through participatory
observation in 2011 and in-depth interview techniques, were evaluated in terms of History
of Religions. Thus, it is aimed to contribute to Turkish culture studies.
Keywords: Karaca Ahmet Sultan, ancestors cult, connection to the grandfather, hand stone,
soil convey

Giriş
Karaca Ahmet Sultan, Moğol istilasından önce Anadolu’ya gelerek buranın
fethedilip İslamlaşmasına katkı sağlayan Horasan erenlerinden birisidir. Bir Türkmen
Beyi’nin oğlu olduğu, gençliğinde psikiyatri eğitimi aldığı, Anadolu’ya gelişiyle birlikte
fetihlere katıldığı ve tıp alanındaki bilgisi ile öne çıktığı belirtilmektedir (Tatlı, 2008: 17).
Anadolu’ya gelişi konusunda 13. yüzyılın sonları ile 14. yüzyılın başları arasında değişen
farklı tarihler bulunmaktadır. Saruhanoğulları döneminde Manisa’da hazırlanan 1371
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tarihli bir vakfiye senedinde “Süleyman Horasani oğlu Karaca Ahmet” şeklinde ismi
belirtilmektedir (Gölpınarlı, 1958: 111). Vilayetname’de “Anadolu erenlerinin gözcüsü”
olduğundan bahsedilmekte ve şahit olduğu kerametleri sebebiyle Hacı Bektaş Veli’ye biat
ettiği anlatılmaktadır (Gölpınarlı, 1958: 18-20). Bununla birlikte, Saruhanoğulları
zamanında hazırlanan vakfiye senedinin tarihinden dolayı Karaca Ahmet Sultan’ın Hacı
Bektaş Veli ile görüşmesinin imkansız olduğunu, onun Bektaşilikle olan bağının Abdal
Musa vasıtasıyla gerçekleştiğini belirten araştırmacılar da bulunmaktadır. Doğum ve
ölüm tarihi kesin olarak bilinmeyen Karaca Ahmet Sultan’ın, özellikle Orhan Bey
zamanında birçok fethe katıldığı, Saruhanoğulları Beyliği ve Osmanlı sınırları içerisinde
yer alan farklı vilayetlerde yaşayarak buralarda tekke ve zaviyeler kurduğu
anlatılmaktadır (Şahin, 2001: 374-375). Günümüzde Anadolu’nun birçok bölgesinde
Karaca Ahmet Sultan’a atfedilen Türbe ve zaviyeler bulunmaktadır. Genel olarak Karaca
Ahmet Sultan’ın belli bir dönem yaşadığı yörelerde bulunan bu türbe ve makamlar,
Anadolu insanının kendisine olan sevgi ve bağlılığını da göstermektedir. Günümüzde,
İstanbul, Manisa, Afyon ve Uşak çevresi başta olmak üzere birçok yörede kendisine
atfedilen türbe, makam ve zaviyeler ziyaret edilmektedir. Bu ziyaret yerlerinden birisi de
Uşak ili Ulubey ilçesi Karacaahmet köyünde bulunan Karaca Ahmet Sultan Türbesi’dir
(Resim 1). Türbe içerisinde iki sanduka bulunmaktadır. Bu sandukaların ilkinin Karaca
Ahmet’e diğerinin ise annesi Sultan’a ait olduğu belirtilmektedir (Resim 2). Bununla
birlikte bu sandukaların, Karaca Ahmet Sultan’ın annesi ile kardeşine ait olabileceği de
ifade edilmektedir (K.K.: 2. 3).
1952 yılına kadar Eşme ilçesine bağlı olan Karacaahmet köyü, 1953 yılında
Ulubey ilçesine bağlanmıştır. Köyün Uşak il merkezine uzaklığı 42 km., Ulubey ilçesine
uzaklığı ise 10 km.’dir. Köy, 80 hane ve yaklaşık 230 nüfustan oluşmaktadır. Köyün
özellikle genç nüfusunun çoğu İstanbul, Ankara, İzmir ve Uşak’ta yaşamaktadır. Köy
halkının geçim kaynağı, genellikle tarım ve hayvancılıktır. Köyün gelir durumu oldukça
iyi, eğitim durumu ise yüksektir. Köyde birkaç yaşlının dışında okuma yazma bilmeyen
bulunmamaktadır. Karacaahmet köyünün tamamı Yörük Türkmenlerden oluşmaktadır ve
Sünni geleneğe bağlı Hanefi mezhebindendir.
1. Karaca Ahmet Sultan Türbesinde Gerçekleştirilen Halk Hekimliği
Uygulamaları (Dedeye Bağlanma)
Anadolu’nun birçok yöresinde kendilerine kutsallık atfedilen ziyaret yerleri
bulunmaktadır. Genellikle çevresinde bulunan halk tarafından olağanüstü güç ve
anlamların yüklendiği bu mekanların ziyaret edilmesi, bazı beklentiler doğrultusunda ve
belli bir kural ve düzen içerisinde gerçekleşmektedir. Uşak ili, Ulubey ilçesi,
Karacaahmet köyünde bulunan Karaca Ahmet Sultan Türbesi’ne de çocuk sahibi olmak
amacıyla ziyaretlerin yapıldığı ve birtakım uygulama ve işlemlerin gerçekleştirildiği
görülmektedir. Türbenin bulunduğu köyde, bu uygulamalar, önceki dönemlerde ilgili
ocaklılar tarafından sürdürülmüştür. Araştırma yaptığımız yılda ise çocuk sahibi olmak
amacıyla yapılan uygulama ve işlemleri, köyde ikamet eden Şemsi Bayer isimli kadın
gerçekleştirmektedir (K.K.: 1, 6, 7, 8, 9). Bununla birlikte Karacaahmet köyünün
çevresinde bulunan yakın köylerdeki ocaklarda, Karaca Ahmet Sultan adına bazı
uygulamaların yapıldığı da görülmektedir (K.K.: 10). Burada gerçekleştirilen işlemler
yalnızca çocuğu olmayan veya doğmuş olmasına rağmen yaşamayan kadınlara yöneliktir.
Ailelerin ilk etapta modern sağlık kuruluşları ve tedavi merkezlerine başvurduğu, belli
bir sonuç elde edememeleri nedeniyle Karaca Ahmet Sultan Türbesi’ne gelerek halk
hekimliği uygulamalarını gerçekleştirdikleri anlaşılmaktadır. Türbeye, çevre
vilayetlerden de kadınların çocuk sahibi olmak amacıyla geldikleri görülmektedir.
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Türbede gerçekleştirilen uygulama ve işlemlerin tamamı, dedeye bağlanma olarak
isimlendirilmektedir (K.K.: 1).
Karaca Ahmet Dede türbesine çocuk sahibi olmak için bağlanmak isteyen kadının
abdestli olması gerekir. İlk önce türbenin kapı eşiğinin önünde, yapılan ziyaretin kabulü
ve çocuk sahibi olmaya vesile olması için üç İhlas ve bir Fatiha okunarak türbedeki
yatanlara hediye edilir (K.K.: 1, 4, 5, 9). Ayrıca çocuğu olmayan kadınlar, çocukları
doğduktan sonra kesilmek üzere bir kurban, çocuğu yaşamayanlar ise doğacak çocuk yedi
yaşına geldiğinde kesilmek üzere yedi kurban adakta bulunur (K.K.: 2, 6, 7). Daha sonra
türbenin içerisine girilir ve sandukaların etrafında üç defa dönülür. Bu esnada Salli-Barik
duaları ile salavatlar okunur. Üçüncü dönüş de tamamlandıktan sonra türbenin içerisinde
iki rekat namaz kılınır. Namazın bitiminden sonra el taşının yanına gidilir. El taşı,
türbenin içerisinde, giriş kapısının sağındaki duvarda bulunmaktadır. Sağ elin
parmaklarının girebileceği şekilde parmak boşluklarının bulunduğu farklı bir taş olarak
duvarda yer almaktadır (Resim 3). Buraya geldikten sonra sağ el, parmaklar boşluklara
girecek şekilde el taşına üç defa sokulur ve her defasında Fatiha suresi okunur (K.K.: 1,
4). El sürme olarak isimlendirilen bu işlemden sonra sandukaların önünde bulunan ve
tomruk ismi verilen uzunca bir tahta parçası ve tahtaya bağlı kuşakların bulunduğu
nesnenin yanına gidilir. Burada tomruk, bir refakatçi yardımıyla, dedeye bağlanmak
isteyen kadının sırtına gelecek şekilde tutulur ve tomruktaki kuşaklar üç defa kadının
beline bağlanarak çözülür (Resim 4). Tomruğun her bağlanışı sırasında birer kere olmak
üzere toplam üç İhlas okunur. Sonrasında ise türbede bulunan makaralardan yetecek
kadar ip kesilir ve bu ip yine refakatçi yardımıyla kadının sağ bileği ve boynuna bir miktar
boşluk bırakılıp Fatiha suresi okunarak bağlanır. Bağlanan bu ipin kopartılmaması
gerektiği, sonrasında kendi kendisine kopacağı söylenmektedir (K.K.: 1,3,4, 5). İpin
bağlanmasından sonra ise Karaca Ahmet’in annesine ait olduğu söylenen sandukanın
üzerinde bulunan tülbentlerden (Resim 2) birisi alınır ve öncesinde dışarıdan getirilen bir
tülbent sandukanın üzerine konulur. Bu tülbentin, kadının beline bağlanarak sürekli
taşınması veya yatağında bulunan yastığın kılıfına konulması gerekir. Bu şekilde, kadın
gebe kaldığı takdirde annenin ve bebeğin korkmayacağına, onlara herhangi bir zararın
gelmeyeceğine inanılmaktadır (K.K.: 1, 4, 6, 7). Daha sonra türbenin dışına çıkılır ve
burada bulunan oyuktan besmele çekilerek bir avuç toprak alınır (Resim 5). Bu işlem,
toprak çekme olarak isimlendirilmektedir. Alınan toprak düz bir taşın üzerine yayılarak,
içerisinde örümcek, karınca veya herhangi bir canlı böceğin bulunup bulunmadığına
bakılır. Herhangi bir canlıya rastlanmazsa bu işlem üç defa tekrar edilir. Toprak çekme
sırasında canlı bir böceğin çıkması, dedeye bağlanma işlemlerini gerçekleştiren kadının
gebe kalacağı şeklinde yorumlanmaktadır. Bu uygulamaları gerçekleştiren kadının,
herhangi bir rahatsızlık hissetmeyecekse, çekmiş olduğu topraktan az bir miktar yutması
beklenmektedir. Eğer bunu yapabilecek durumda değilse çekilen toprak, türbeden alınan
tülbente sarılır ve kadının evinin bir köşesinde saklanır. Daha sonra ayrılmadan önce
türbenin içerisinde bulunan dilek taşına bir miktar madeni para bırakılır (Resim 6; K.K.:
1, 4, 5, 7, 8).
Türbede gerçekleştirilen uygulamalar sonrasında doğan çocuğa, Karaca Ahmet ve
annesi Sultan’a atfen, erkek ise Ahmet, kız ise Sultan ismi verilmektedir (K.K.: 4, 5, 6,
8). Ayrıca çocuğun doğumundan sonra Karaca Ahmet Sultan Türbesi’ne gidilmekte ve
adakta bulunulan kurban burada kesilerek fakir ve muhtaç kimselere dağıtılmaktadır.
Kesilen kurbanın kanı, doğan çocuğun alnına sürülmekte, doğan çocuğun sağlıklı bir
şekilde büyümesi için o da dedeye bağlanmaktadır. Doğan çocuğun Karaca Ahmet
Sultan’a bağlanması ise türbede bulunan tomruğun etrafında üç İhlas bir Fatiha suresi
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okuyarak üç kere döndürülmesiyle gerçekleşmektedir. Bu şekilde çocuğun korunacağına
ve kendisine herhangi bir zararın dokunmayacağına inanılmaktadır (K.K.: 1, 3, 4, 5, 9).
2. Karaca Ahmet Sultan Türbesinde Gerçekleştirilen Halk Hekimliği
Uygulamalarının Analizi
Orta Asya’dan Anadolu’ya aktarılan ve Geleneksel Türk Dini’ne ait inanışlara
dayanan uygulamaların başında “ziyaret” gelmektedir. İlahi veya ilkel dinlerin büyük
çoğunluğunda kutsal ve profan (kutsal dışı, sıradan) şeklinde bir ayrım ve tasnif söz
konusudur (Oymak, 2013: 23). Buna göre ziyaret yerlerinin, profan benzerlerinden
sıyrılarak, kendisinde kutsal gücün, mistik bir otoritenin ve üzerinde genelin kabulünün
bulunduğuna inanılmıştır. Yaşanan gelişmelerde ve birey üzerinde belli bir kuvvet, etki
ve yönlendirme yeteneğinin olduğuna inanılan nesneler, belli istek, amaç ve niyetlerle,
bir takım uygulama, inanış ve ritüellerin merkezinde yer almıştır. Bu nedenle ziyaret
yerleri, kutsalın otoritesini kabul etme (nesneye yönelik gerekli saygının gösterilmesi),
kutsalı muhafaza etme (nesnenin korunması) ve kutsala yaklaşma (nesnenin belli
amaçlarla ziyaret edilmesi) gibi bazı törensel davranışlarla şekillenmiştir. Anadolu’da ise
kutsal olarak görülen nesneler iki kaynaktan beslenmektedir. Bunlardan ilki coğrafya,
tarihsel arka plan ve eski dini inançlara dayalı kültürel birikim, diğeri ise İslam’la
şekillenen din anlayışıdır. Bununla birlikte kutsalı şekillendiren bu iki ana kaynak, nesne
üzerinde birbirinden bağımsız da değildir. Dolayısıyla özellikle halk inanışları açısından
görülen gerçekliğin arkasında bu iki unsurun sürekli etkisi karşımıza çıkmaktadır.
Günümüzde en sık rastlanan ziyaret yerlerinin ise, “veli, evliya, eren, dede, baba, alp,
alperen, şehit, garip, abdal, kimsesiz” gibi isimlerle anılan şahısların türbe, mezar ve
makamları ile belli anlamlar yüklenen taş, kaya, dağ, yüksek tepe, çay, dere, canlı ve
cansız belli türlerdeki ağaçlar gibi tabiat unsurlarından oluştuğu görülmektedir (Karataş,
2016: 502-503).
Bir fenomen olarak türbelerin ziyarete konu olması, kutsalın bu mekanlarda
tezahür ettiğine yönelik bir inanışın sonucudur (Kıyak, 2012: 252). Çocuk sahibi olma
amacıyla çeşitli türbelerin ziyaret edilmesi, birçok Türk topluluklarında da görülmektedir.
Nitekim Manas Destanı’nda Çakıp Han’ın, eşine çocuk sahibi olmak için veli mezarına
gitmemesinden dolayı sitemde bulunması anlatılmaktadır (Radloff, 1995: 17). Bu
uygulamanın, Geleneksel Türk Dini’ne ait atalar kültüne dayandığı anlaşılmaktadır.
Ölmüş atalara saygı gösterme ve onların mezarlarında kurban kesme geleneği, ölen
ataların geride kalanlara iyilik ve kötülüğünün dokunabileceği inanışı ve onların ruhlarını
memnun etme amacı, atalar kültüne ait inanış ve uygulamalardır. Bu durum, ölen her
ataya yönelik değil, yalnızca kahraman ve üstün özelliklere sahip ata mezarları için
geçerlidir. İslam’dan sonraki süreçte ise kahraman ata mezarlarının merkezinde bulunan
inanış ve uygulamaların, veli, eren, evliya mezarlarına aktarıldığı görülmektedir
(Çoruhlu, 2002: 123-124; Kılıç, 2012: 306). Karaca Ahmet Sultan’ın Horasan
erenlerinden bir veli zat olarak görülmesi, tıp bilgisinin oldukça yüksek olması ve
Anadolu’daki fetih hareketlerine katılan yiğit bir alp olarak kabul edilmesi, türbe
etrafında yukarıdaki inançlar doğrultusunda tedavi ile ilgili bir takım uygulamaların
ortaya çıkmasını sağlamıştır.
Özellikle kırsal kesimlerde yeni evlenen çiftlerden beklenen şey, çocuk sahibi
olmalarıdır. Çocuğun doğması aile açısından ne kadar büyük bir sevinç vesilesiyse, çocuk
sahibi olamamak da bir o kadar üzüntü ve keder nedenidir. Erkek egemen toplumlarda
çocuk sahibi olamamanın veya çocuğun sağlıklı bir şekilde doğmamasının sebebi,
genelde kadının kusurlu görülmesine, kısırlığına veya ihmalkarlığına bağlanmaktadır. Bu
nedenle doğumla ilgili inanış ve uygulamaların merkezinde kadınlar yer almaktadır
(Örnek, 2000: 132). Karacaahmet köyünde gerçekleştirilen uygulamaların çocuğu
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olmayan veya çocuğu yaşamayan kadınlara yönelik olması, yukarıdaki anlayışın bir
göstergesi olarak karşımıza çıkmaktadır.
Eski Türk inançlarında kapı eşiği kutsal kabul edilmiş, korunması gereken bir
alanın sınır çizgisi olarak görülmüştür. Ayrıca kapı eşiğinde iyelerin bulunduğuna ve bu
iyelerin eşiğin bulunduğu yeri koruduklarına, kötü ruhların içeriye girmesini
engellediklerine, bolluk ve bereketin olmasını sağladıklarına, zararlı ve kötü durumları
def ettiklerine inanılmıştır. Bu nedenle birçok Türk topluluklarında eşiğe basılmamış, eşik
önü kirletilmemiş ve temiz olmasına dikkat edilmiştir (Araz, 1995: 64). Türbeye giriş
esnasında kapı eşiğinin önünde durularak üç İhlas bir Fatiha okunması, dua ve adakta
bulunulması, eski Türk inançlarında eşiğe gösterilen saygının bir yansımasıdır.
Dedeye bağlanma sırasında, türbe içerisinde bulunan el taşına, sağ elin sokulması
ve dilek taşının yer alması oldukça dikkat çekicidir. Geleneksel Türk Dini ve Türk
mitolojisine bakıldığında hastalık ve tedavi gibi konularda taşla ilgili birtakım inanışların
bulunduğu görülmektedir. Özellikle bazı taşları taşımanın hastalıklardan koruyacağına ve
bu taşların insan vücuduna temas ettirilmesi yoluyla hastalıkların geçeceğine
inanılmaktadır. Ayrıca belli özellikleri olan taşlarla doğumun kolaylaşacağına dair
inanışlar bulunmaktadır (Tanyu, 1968: 34-72). Eski Türk topluluklarından itibaren genel
olarak iyileştirme taşları olarak isimlendirilen taşlara ve bunlarla ilgili inanışlara,
Anadolu’nun birçok yöresinde rastlanılmaktadır (Roux, 1994: 66). Özellikle Karaca
Ahmet Sultan Türbesi’nde halk hekimliğine yönelik uygulamalar gerçekleştirildiği sırada
sağ elin, el taşına temas ettirilmesi, taşların tedavi edici bir özelliğinin bulunduğuna dair
eski Türk inançlarının bir devamı olduğunu göstermektedir.
Türk mitolojisinde varlığın kaynağının ağaca dayandığına dair inanışlar
bulunmaktadır. Birçok Türk destanında “ağaç”, doğumla ilişkilendirilen bir kutsal nesne
olarak anlatılmıştır. Oğuz Kağan Destanında, İt‐ Barak kavmi ile yapılan savaştan sonra
bir adacığa sığınıldığı ve burada bulunan bir ağaç kovuğundan Kıpçak adını verdikleri bir
çocuğun doğduğu anlatılmaktadır. Uygurların Türeyiş destanında ise Toğla ve Selenge
nehirlerinin birleştiği yerde bulunan iki ağacın arasına gökyüzünden bir ışık düştüğü ve
buraya beş çocuğun geldiği ifade edilmektedir (Roux, 2005: 342; Kılıç ve diğerleri, 2016:
729). Karaca Ahmet Sultan Türbesi’nde çocuk sahibi olmak için gerçekleştirilen
uygulamalar sırasında bir ağaç parçasının sırta yaslanarak üzerinde bulunan kuşakların
bele bağlanması, ağacın, doğumla ilişkilendirildiği ve varlığın kaynağı olarak görüldüğü
bir anlayışın yansıması olarak karşımıza çıkmaktadır.
Ziyaretlerde, sadece türbe içerisinde bulunan şahsiyete kutsallık
atfedilmemektedir. Aynı zamanda şahısla ilişkilendirilen nesnelerde, türbeyi oluşturan
yapıda, içerisinde ve etrafında bulunan unsurlarda da kutsalın tezahür ettiğine
inanılmaktadır (Kaya, 2001: 200). Bu anlayıştan dolayı, ziyaret yerleri etrafında bulunan
nesnelerin de gerçekleştirilen uygulamalar üzerinde etkili oldukları ve kullanıldıkları
görülmektedir. Dedeye bağlanma sırasında Karaca Ahmet Sultan Türbesi’ndeki
sandukaların üzerinde bulunan tülbentlerin alınması, türbe üzerindeki kutsal gücün,
türbedeki nesneler üzerinde de bulunduğuna inanılmasından kaynaklanmaktadır. Burada
bulunan tülbentler her ne kadar yine başka kimseler tarafından bırakılmış olsalar da
türbenin içerisinde belli bir süre kalmış olmaları, konumuz bağlamında tedavi ile ilgili
güç kazandığına yönelik bir anlayışı da beraberinde getirmiştir (Kılıç, 2012: 306; Selçuk,
2004: 156). Ayrıca bu tülbentin bele sarılması veya yatılan yastığın kılıfına konulması ile
kadının ve gebe kaldığı takdirde çocuğunun korunacağına dair inanışın bulunması da bu
görüşü desteklemektedir. Eski Türklerde, gebe kadınlara, anne ve yeni doğmuş
bebeklerine zarar verdiğine inanılan ve albastı veya alkarısı şeklinde isimlendirilen bir
inanış bulunmaktadır. Bu inanışlara göre al karısı, doğaüstü güçlere sahip bir kadın
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yaratık olarak tasvir edilmektedir. Albastının, doğum sonrasında loğusa kadınlara
musallat olup, onların ölümüne bile neden olabileceğine inanılmıştır (Güngör, 2012: 75)
Al karısından korunmak için birtakım uygulamalar oluşmuştur (Boratav, 2012: 32-33;
Kılıç ve diğerleri, 2016: 440; Polat, 2008: 91-92). Sandukaların üzerinden alınan
tülbentlerin, kadının beline veya yastığın kılıfına konulmasının, albastı inancından
kaynaklanan ve türbeye atfedilen kutsiyetin nesneye aktarıldığının düşünülmesinden
oluşan bir uygulama olduğu anlaşılmaktadır. Benzer şekilde sağ el bileğine ve boyuna
bağlanan iplerin de aynı anlayışa yönelik olduğu görülmektedir.
Dedeye bağlanma sırasında gerçekleştirilen toprak çekme uygulamasının,
benzetmeli büyü özelliği gösterdiği anlaşılmaktadır. Toprak çekilen yerin türbe etrafında
bulunması, canlı bir böcek olup olmadığının kontrol edilmesi, işlemin canlı böcek
çıkmaması halinde üç defa tekrarlanması, yapılan işlemin dinsel-büyüsel özellikler
taşıdığını göstermektedir. Bu işlemde toprağın çekildiği oyuk ana rahmine, canlı çıkan
böceğin ise doğması beklenen bebeğe benzetildiği anlaşılmaktadır. Yapılan
uygulamaların sonunda dilek taşına bir miktar madeni para bırakılması ise Geleneksel
Türk Dini’nde saçı olarak isimlendirilen kansız kurban uygulamasıyla benzer özellikler
göstermektedir (Kılıç, 2012: 306-307). Geleneksel Türk Dini’de kurban, kanlı ve kansız
kurban olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Eski Türk topluluklarından itibaren gerek birey,
gerekse toplum açısından kurban uygulamalarına büyük önem verildiği görülmektedir
(İnan, 1986: 97-98). Göçebe Türk toplumlarında hayvansal ürünlerin, yerleşik hayata
geçen tarım toplumlarında ise buğday, darı gibi hububatın kurban amacıyla saçıldığı
bilinmektedir (Günay, Güngör, 2007: 96). Anadolu’da düğünlerde saçılan para, yine
türbelere ve diğer ziyaret yerlerinde belli taşların üzerine konulan meyveler de Orta
Asya’dan aktarılan saçı uygulamasının bir devamıdır. Karaca Ahmet Sultan Türbesi’nde,
dilek taşına bırakılan madeni paranın da yukarıda belirtilen bilgiler doğrultusunda saçı
olduğu anlaşılmaktadır.
Çocuk sahibi olmak amacıyla gerçekleştirilen uygulama ve işlemler sırasında üç
sayısının sıklıkla geçtiği görülmektedir. Türbenin etrafında üç kere dönülmesi, sağ elin,
el taşına üç kere sokulması, tomruktaki kuşakların üç kere bağlanması ve toprak çekme
işleminin en fazla üç kere yapılabilirliği dikkat çekicidir. Eski Türk inanışlarında üç
sayısı, kutlu kabul edilmiş ve bu sayının uğurlu olduğuna inanılmıştır (Başçetinçelik,
2017). Doğum, yaşam, ölüm ve dünya, kabir, ahiret, insanın karşılaşmak mecburiyetinde
olduğu farklı evreler olarak görülmüş ve bu evreler üç sayısıyla sembolize edilmiştir
(Küçük, 2013: 98). Dedeye bağlanma ile ilgili bu uygulamaların üçer defa tekrarlanan
işlemler ile gerçekleştirilmesi, insanın üç farklı evreyle ilişkilendirilerek kutsala
yönelmesi ve tedavinin sağlanması amacına yönelik de olabilir (Kılıç ve diğerleri, 2016:
728-729).
Dedeye Bağlanma sırasında, türbeye girilirken abdestli bir şekilde üç İhlas, bir
Fatiha suresinin okunması, sandukaların etrafında dönülürken Salli-Barik dualarının
okunması ve salavat getirilmesi, türbe içerisinde iki rekat namaz kılınması, el taşıyla
gerçekleştirilen işlemlerde üç Fatiha, tomrukla gerçekleştirilen işlemlerde üç İhlas ve ip
bağlama sırasında Fatiha suresinin okunması, doğan çocuğun dedeye bağlanması
sırasında üç İhlas, bir Fatiha suresinin okunması İslam’a dayalı uygulamalardır. Genel
hatlarıyla Orta Asya’ya ait İslam öncesi Türk inanışlarına dayanan uygulamaların, İslami
motiflerle şekillendirilerek aktarıldığı görülmektedir. Bu şekilde gerçekleştirilen
uygulama ve işlemlerin günümüze kadar ulaşması sağlanmıştır.
Sonuç
Ziyaret uygulamaları, Anadolu’nun birçok yöresinde sürdürülmeye devam
etmektedir. Ziyaret uygulamalarının yapıldığı mekanların başında da türbeler
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gelmektedir. Uşak ili, Ulubey ilçesi, Karacaahmet köyünde bulunan Karaca Ahmet Sultan
Türbesi, genellikle çocuk sahibi olmak amacıyla ziyaret edilmektedir. Karaca Ahmet
Sultan’ın tıp alanındaki bilgisiyle öne çıkmış olması, bu türbeye yapılan ziyaretlerin halk
hekimliği çerçevesinde şekillenmesini sağlamıştır. Türbede gerçekleştirilen dedeye
bağlanma uygulamalarının, taşıdığı unsurlar sebebiyle İslam öncesi Orta Asya Türk
inançlarına dayandığı görülmektedir. Türbeye yapılan ziyaret ve çocuk sahibi olma
konusunda beklenen yardım, bu uygulama ve inanışın atalar kültünün bir devamı
olduğunu göstermektedir. Ayrıca gerçekleştirilen işlemler sırasında karşımıza çıkan el
taşı, tomruk, sandukanın üzerinden alınan tülbent, dilek taşı gibi nesnelerin benzer
kullanımları, İslam öncesi Türk uygulamalarında da görülmektedir. Yine türbede bulunan
tülbentin, yastığın kılıfına ve çekilen toprağın evin bir köşesine konulması, eski Türk
inançlarında yer alan albastının zararlarından uzak kalmak amacıyla gerçekleştirilen
korunma yöntemine benzemektedir. Toprak çekme uygulamasının ise benzetmeli büyü
özelliklerini taşıdığı anlaşılmaktadır. Türbede gerçekleştirilen uygulamalar sırasında
okunan sure ve dualar ile kılınan namaz, Geleneksel Türk Dini ve İslam öncesi Türk
inanışlarına dayalı uygulamalara, İslami bir karakter kazandırıldığını ve bu şekilde
uygulamaların günümüze kadar devam ettirildiğini göstermektedir.
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XX ƏSRDƏ TARIXI AZƏRBAYCAN TORPAQLARINDA ERMƏNI
MONOETNIKLƏŞDIRMƏ SIYASƏTI: TARIXI VƏ IDEOLOJI ƏSASLARI
Şəfahət ƏLIYEV
Xülasə: XX əsr Azərbaycan tarixi bütövlükdə erməni təcavüzü ilə əlaqəlidır. Azərbaycanın
Qarabağ bölgəsində ermənilər üçün muxtar vilayətin yaradılması, 40-cı illərin sonunda 100
minədək azərbaycanlının Ermənistandan deportasiya edilməsi, 80-ci illərin sonunda bütün
azərbaycanlıların öz torpaqlarından silah gücünə çıxarılması, 1 milyondan yuxarı insanın
qaçqın, köçkün həyatına düçar edilməsi ermənilərin azərbaycanlılara qarşı törətdikləri
vəhşiliklərin qısa bir siyahısıdır.
Açar Sözlər:Qafqaz,Ermənistan ,mədnimühi, Göyçə,Zəngəzur, Dağlıq Qarabağ, Qərbi
Azərbaycan, zorakılıq

Monoethnicity Policy of Armenians in Historical Territories of Azerbaijan:
Historical and Ideological Bases
Abstract: History of Azerbaijan, especially XX century has many examples of the
Armenian agression. The creation of the autonomous region for Armenians in the Karabakh
region of Azerbaijan, deportation of 100,000 Azerbaijanis from Armenia at the end of
1940s, the removal of all Azerbaijanis from their lands by force of arms at the end of the
1980s, over 1 million refugees and internally displaced Azerbaijanis – these are a short list
of atrocities committed by the Armenians against Azerbaijanis in XX century.
Keywords:Caucasus, Armenia, resettlement, Goyche, Zangezur, Karabakh, West
Azerbaijan, deportation
“Azərbaycanın ərazi bütövlüyü tam şəkildə bərpa edilməlidir, Şuşada, Xankəndidə
Azərbaycanın dövlət bayrağı qaldırılmalıdır və gələcəkdə azərbaycanlılar bütün tarixi
torpaqlarında yaşamalıdırlar. Bizim tarixi torpaqlarımız İrəvan xanlığıdır, Göyçə,
Zəngəzur mahallarıdır. Vaxt gələcək biz orada da yaşayacağıq. Mən buna inanıram, buna
əminəm. Buna nail olmaq üçün hər birimiz öz səylərimizi qoymalıyıq, hər birimiz öz işimizlə
o müqəddəs günü yaxınlaşdırmalıyıq.” (İlham Əliyev)

Tarixən Azərbaycanın başına gətirilən ağır və məşəqqətli faciələr imperiya
siyasətinin nəticəsi olaraq mənfur ermənilərlə məcburi yaradılmış və məhkum edilmiş
“qonşuluq” siyasətindən sonra başlandı.Ermənilərin zor gücünə tarixi Azərbaycan
torpaqlarında yerləşdirilməsi prosesi sonradan xalqımız üçün tarixin müxtəlif dövrlərində
yaddaşlardan silinməyən faciələrə yol açdı. Xalqımıza qarşı erməni millətçiləri və
havadarları tərəfindən məqsədyönlü həyata keçirilən etnik təmizləmə, soyqırımı və
təcavüzkarlıq son 200 ildə qanlı hadisələr, ağrılı-acılı mərhələlərə bölünür. Bu siyasi,
tarixi ideologiyanın müxtəlif illərdə həyata keçirilməsi nəticəsində, əzəli torpaqlarımızda
etnik təmizləmə siyasəti milli tariximizə yazıldı. XIX - XX əsrlər Azərbaycan tarixi
zaman-zaman erməni təcavüzü və bu təcavüzün ağır nəticələri ilə əlaqəlidır.
Azərbaycanın Qarabağ bölgəsində ermənilər üçün muxtar vilayətin yaradılması, 40-cı
illərin sonunda 100 minədək azərbaycanlının Ermənistandan deportasiya edilməsi, 80-ci
illərin sonunda bütün azərbaycanlıların öz torpaqlarından silah gücünə çıxarılması, 1
milyondan yuxarı insanın qaçqın, köçkün həyatına düçar edilməsi ermənilərin törətdikləri
vəhşiliklərin az bir hissəsidir.
Millətçi-şovinist siyasətin əsas məqsədi azərbaycanlıları öz tarixi torpaqlarından
qovmaqla əzəli Azərbaycan ərazilərində uydurma “Böyük Ermənistan” dövləti
yaratmaqdır.Bu mənfur siyasət isə qədim Azərbaycan torpaqlarının işğalı nəinki ulu oğuz
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yurdunun itirilməsi, o cümlədən azərbaycanlılarn öz torpaqlarından tamamilə qovulması
və Qərbi Azərbaycan mədəni-ədəbi mühitinin dağılması ilə nəticələndi. Qərbi
Azərbaycan folklor mühitininin, el-aşıq, ədəbi-bədii, mədəni mühitlərimizin dağılması və
tarixi adlarımızın erməniləşdirilməsi məkrli siyasətin əsas hədəfi idi. Bu proses fasilələrlə
müxtəlif illər ərzində çarizmin, onun varisi olan Sovet İmperiyası, bu gün isə, Rusiya
dövləti tərəfindən dəstək almaqla öz əksini tapdı . Bu illər ərzində tarixi torpaqları
itirdiyimiz kimi,tarixi abidələrimiz, adət ənənəyə söykənən gözəl sənət nümunələrimiz,
yer-yurd adlarımız da soyqrıma məruz qaldı. 1988-ci ildən başlanan Dağlıq Qarabağ
münaqişəsi də çarizmin müstəmləkəçilik siyasətinin davamıdır. Bu siyasəti Rusiya
dövləti dolayısı və məkrli yollarla davam etdirir.
1805-ci il, mayın 14-də Qarabağ xanı İbrahimxəlil xan Cavanşir və Rusiya
imperatorluğunun nümayəndəsi P.D.Sisianov arasında imzalanan Kürəkçay
müqaviləsinə əsasən Qarabağ xanlığı Rusiyanın tabeliyinə keçmişdir. Həmin dövrdə
Avropada yaranmış əlverişli beynəlxalq siyasi şəraitdən istifadə edən çarizm İranı
zəiflətmək, o cümlədən əsas hədəf kimi Osmanlı imperatorluğunu parçalayaraq, Qara
dəniz boğazlarını tutmaqla, açıq dənizlərə çıxış əldə etmək üçün apardığı müharibələrdə
qələbə qazanmaq naminə bütün imkanlardan istifadə edirdi. Ümumiyyətlə, işğalçılıq
müharibələrində çarizmin istifadə etdiyi əlverişli vasitələrdən biri də millət kimi (Cənubi
Qafqaza öz məkrli siyasətləri nəticəsində gələcəkdə köçürüləcək) azsaylı,ticarət məqsədi
ilə regiona gəlib-gedən, dini mənsubiyyəti, psixologiyaları ilə bu işə yarayan satqın
ermənilər idi.
Aparılan müharibələrdən sonra Rusiya ilə İran arasında 1813-cü il oktyabrın 12də Gülüstan və 1828-ci il fevralın 10-da imzalanmış bədnam Türkmənçay müqaviləsinə
əsasən Şimali Azərbaycan xanlıqlarının Rusiya tərəfindən işğal edilməsi başa çatdı.
Türkmənçay müqaviləsinin əsas şərtlərindən biri , ermənilərin İran ərazisindən maneəsiz
köçmələrinə icazə verilməsi idi.Əslində bu müqavilə tamamilə ermənilərin kütləvi
şəkildə İrandan Cənubi Qafqaza, o cümlədən də Qarabağa köçmələri əvvəlcədən
düşünülmüş müddüalarla hazırlanmışdı.Çar hökuməti erməniləri adı çəkilən ərazilərə
köçürülməklə apardığı müharibədə gizli məqsədinə nail oldu. Burada demoqrafik şəraitin
dəyişdirilməsi məsələsi əhəmiyyət kəsb edirdi. N.Şavrov yazırdı: “Biz Zaqafqaziyada
imperiya siyasətinin həyata keçirilməsinə buraya rus əhalisinin deyil, başqa xalqların
yerləşdirilməsi ilə başladıq. 1828-1830-cu illərdə biz İrandan 40 min, Türkiyədən isə 84
min erməni köçürdük və onları Yelizavetpol və İrəvan quberniyalarında, erməni
əhalisinin azlıqda olduğu yerlərdə, ən yaxşı dövlət torpaqlarında yerləşdirdik. Onların
məskunlaşmaları üçün 200 min desyatin torpaq ayrıldı, həmçinin, müsəlman-torpaq
sahiblərindən 2 milyon manatdan artıq məbləğə torpaq əraziləri alındı. Yelizavetpol
quberniyasının dağlıq, yəni (Qarabağın dağlıq hissəsi) və Göycə gölünün sahili erməni
köçkünləri ilə məskunlaşdırıldı,sayları 200 min nəfərdən artıq idi. Bu köçürülmə
nəticəsində XX yüzilliyin əvvəllərində Zaqafqaziyada yaşayan 1,3 milyon erməninin 1
milyondan artığı “regionun köklü əhalisi” deyildi, bizim tərəfimizdən köçürülmüşdü”.
(Н.Шавров, 1911,с.59-61)
Rus alimi-tarixçi V.Veliçko yazırdı: “Paskeviç İrana, polkovnik Lazarevin yanına
ona görə göndərilmişdi ki, 40 min ermənini Zaqafqaziyaya dəvət etsin. Eçmiədzin
patriarxı da bu məsələdə iştirak edirdi. Belə ki, o, İrandakı erməni keşişlərinə köçürülmə
haqqında göstəriş vermişdi. Andrianopolsk sazişinə görə, 100 mindən çox erməni
Türkiyədən köçürülmüşdü. Ərzurumdan olan arxiyepiskop Qarapet təqribən 70 min
erməni gətirmişdi. Bundan sonra ermənilərin müsəlman ölkələrindən Rusiyaya
köçürülməsi fasiləsiz, son illərdə isə hətta kütləvi xarakter daşıdı” (В.Л.Величко. 1990)
.

785
Şəfahət ƏLIYEV

Digər rus alimi S.Qlinka ermənilərin köçürülməsi ilə bağlı yazırdı: “9 mart 1828ci ildə sonuncu rus ordusu Təbrizi tərk etdi.Türkmənçay müqaviləsinə görə, ermənilər
müxtəlif kəndlərdən Qarabağa doğru hərəkət etdilər.Knyaz Arqutinski-Dolqorukini
Təbrizdə saxlayan Lazarev bir neçə məmurun müşayiəti ilə onu səbrsizliklə Marağada
gözləyən ermənilərin yanına yollandı”(Глинка 1990, 6.с.81)
Ermənilərin köçürülməsi ideyasının müəllifi A.Qriboyedov bununla əlaqədar eyni
zamanda yazırdı: “Müsəlmanlar arasında yayılmış ermənilərin bir dəfə buraxıldıqları
ərazilərin əbədi sahibləri olacaqları qorxusunu dəf etmək və onları düşdükləri ağır
vəziyyətin uzunmüddətli olmamasına inandırmaq problemi bizim tərəfimizdən…
dəfələrlə ölçülüb-biçilmişdi”(А.Грибоедов. 1971).
Beləliklə, erməni əhalisinin Türkmənçay müqaviləsinə əsasən İran və Türkiyədən
İrəvan xanlığına, Qarabağa və digər Azərbaycan əyalətlərinə köçürülməsi nəticəsində
demoqrafik şərait böyük dəyişikliyə uğradı. İrəvan xanlığının ərazisində yaradılmış
“Erməni əyalətində əgər 1828-ci ildə Azərbaycan türklərinin xüsusi çəkisi 73,8% təşkil
edirdisə, 1834-1835-ci illərdə bu rəqəm 46,2%-dək düşdü” (Грузия, с.314, л.20).
Bu gün Ermənistan hakimiyyəti ölkə ərazisindəki Azərbaycan kənd adlarından
həmişəlik «qurtulmaq» qərarına gələrək sonuncu türk mənşəli adların dəyişdirilməsi
barədə qərar qəbul edib. 17 sentyabr 2015-ci il tarixli qərarlarında türk kəndlərinin adları
ilə yanaşı, bəzi fars mənşəli sözlər də dəyişdirilib. Belə ki, Tovuş vilayətindəki
azərbaycanlı kəndi Tovuz Tovuş, Aldərə - Alvank, Xələc – Açanan, Soflu –Njde, Verin
Gedəkli – Vardavank, Payaxan – Nor Atxabed adlandırılıb.Xatırladaq ki, Azərbaycan
əraziləri olan Ermənistanda yüzlərlə azərbaycanlı yaşayış məntəqəsinin adları
dəyişdirilərək erməniləşdirilib.
Faktlar göstərir ki,çarizmin apardığı müharibələr və Azərbaycan ərazilərinin işğalı
əvvəcədən düşünülmüşdü. Nəticədə bütöv və vahid Azərbaycanın ərazisi və xalqı iki
dövlət arasında bölündü.Şimali Azərbaycan əraziləri süni bölgülərə məruz qalaraq
müxtəlif inzibati ərazilərə parçalandı.Son inzibati bölgüyə əsasən Şimali Azərbaycan
Bakı, Yelizavetpol və İrəvan quberniyaları və Zaqatala mahalına bölündü. Çarizm işğal
etdiyi ərazilərdə möhkəmlənmək üçün müstəmləkəçilik siyasətini həyata keçirmək
məqsədi ilə davamlı metodlardan istifadə edirdi. Digər xalqlarında köçürülərək
azərbaycanlılara məxsus torpaqlara yerləşdirilməsi həmin siyasətin davamı idi. Tarixi
faktlara istinadən deyə bilərik ki, köçürmə siyasəti çarizmin müstəmləkə siyasətinin
tərkib hissəsi olmuşdur. kimi tarixi faktlara əsaslanır.Bu siyasət nəticəsində müxtəlif
xalqlar - rus, alman, polyak və başqa millətlər Azərbaycan torpaqlarında yerləşdirildi.
Lakin burada əsas diqqət və siyasi məqsəd ermənilərin Azərbaycan ərazilərində maneəsiz
yerləşdirilməsi idi.Ermənilərə üstünlük verilməsinin tarixi-ideoloji əsasları vardır.
Qaynaqlar göstərir ki, ermənilərin qədim oğuz yurduna yerləşdirilməsi heç də biriki,yaxud on ilin işi deyil,bu uzun illərin siyasətidir. İlk olaraq ermənilərin Osmanlı və
İran ərazilərindən köçürülərək Cənubi Qafqaza yerləşdirilməsi məsələləri ilə məşğul olan
xüsusi erməniləri sistemli şəkildə Cənubi Qafqazda azərbaycanlılara məxsus ərazilərə
yerləşdirdi. Ardıcıl olaraq ermənilərin sayı Yuxarı Qarabağda 1828-1829-cu illərdə 18
min, 1843-cü ildə isə 34 min 606 nəfərə çatdırıldı. Rus müəllifi N.İ.Şavrov yazırdı ki,
1828-1830-cu illərdə Cənubi Qafqaza köçürülən 40 min İran ,eləcədə 84 min Türkiyə
ermənisi erməni əhalisinin yox dərəcəsində olduğu Yelizavetpol və İrəvan
quberniyalarında ən yaxşı münbit torpaqları olan ərazilərdə yerləşdirildi. Belə ki,bu
ərazilər Yelizavetpol quberniyasının (indiki Dağlıq Qarabağ ərazisi) və Göyçə gölünün
sahilləri idi. Proseslərə münasibət bildirən N.İ.Şavrov qeyd edirdi ki, Cənubi Qafqaza
köçürülən və bu əraziyə adaptasiya olaraq yaşamağa məhkum edilən 1 milyon 300
mindən artıq erməninin 1 milyondan çoxunun diyarın köklü sakinlərinə aidiyyatı yox idi
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və bizim tərəfimizdən köçürülərək yerləşdirilmişdir. Ermənilər diyarın aborigen əhalisi
deyil, gəlmələr idi.
XIX əsrin ikinci yarısında Osmanlı ərazisində hökumət əleyhinə baş verən
qiyamlardan sonra köçən 35-60 min erməni Şimali Azərbaycana yerləşdirildi. Əgər
köçürülmə nəticəsində 1873-cü ildə Yelizavetpol quberniyasında 99 min 918 nəfər
erməni yaşayırdısa, 1886-cı ildə onların sayı 258 min 324 nəfərə çatdırıldı. Köçürülənlər
əsasən İrəvan quberniyasına, Dağlıq Qarabağ bölgəsinə və Naxçıvana yerləşdirildi.
Onların Azərbaycan torpaqlarında yerləşdirilməsində məqsəd çarizmin öz mənfur
, müstəmləkəçilik siyasətinin həyata keçirilməsində ermənilərdən sadəcə rupor kimi
istifadə eyni zamanda Osmanlı imperatorluğu və İran ilə sərhəddə təhlükəsizliyi təmin
etmək niyyətləri güdülürdü. Bu siyasətin kökündə öz maraqları naminə bölgədə yerli
əhali olan azərbaycanlıların xüsusi çəkisini azaltmağa, demoqrafik vəziyyəti
dəyişdirməyə hesablanan siyasət dururdu. Çarizim siyasəti ermənilərin Azərbaycan
torpaqlarında yerləşdirilməsinin bir basqa səbəbi isə milli etnik qarşıdurmanın
yaradılmasına açıq dəstək vermək və zamanı gəldikdə yeni təxribat xarakterli planlarının
növbəti mərhələsinə zəmin yaratmaq və Azərbaycanla Osmanlı arasında bufer dövlətin
yaradılmasına nail olmaq idi. Ermənilər nəinki Zəngəzur, Göyçə və digər ərazilərimizdə
yerləşdirilirdi hətta Gəncəbasar ətrafındakı bölgələrdə məskunlaşdırma siyasi xarakter
daşıyırdı. İdeologiyanın digər tərəfi isə daha acınacaqlı idi. Ermənilərin yerləşdirilməsi
birtərəfli yox,Azərbaycanın hər bölgəsinə aparılması idi. Qərb bölgələrində
Çardaxlı(Çənlibel), Çaykənd, Başkənd, Barum kəndlərindəki yerləşdirilmə o qədər siyasi
məqsəd daşıyırdı ki,1988-ci ildən sonra özünü biruzə verdi.Təkcə Gədəbəy bölgəsində
Şınıx dərəsi kəndlərin girişində salınan Başkənd kəndi ermənilərin həmdə gizli siyasi
mərkəzinə çevrilmişdi.O cümlədən Şəmkir rayonunun ərazisində Çardaxlı(indiki
Çənlibel) kəndidə ermənilərin gələcəkdə dayaq mərkəzləri rolunda çıxış etməsinə
hesablanmışdı. Məskunlaşmanın arxasında gələcəkdə milli etnik qarşıdurma amili kimi
hər zaman aktul məqsəd daşımışdır. Çarizmin regionda apardığı siyasət nəticəsində
“erməni məsələsi” diqqət mərkəzinə gətirildi.
Hazırda isə erməni məsələsi dünyada erməni millətçilərinin lobbiçiliyi vasitəsilə
davam etdirilir
Azərbaycanlıların dədə-baba torpaqlarında yerləşdirilən ermənilər üçün münbit
ərazilər seçilir,rahat yaşamaları və regiona uyğunlaşmaları üçün imtiyaz və güzəştlər
edilirdi. (Elə sovet dövründə də Ermənistan SSRİ-dən həmişə dotasiya alıb,yəni bu
güzətlər 1988-ci ilə qədər davam etdirilib (dotásiya : [lat.] mal, artıq xərcləri, zərərivə ya
başqa ehtiyacları ödəmək üçün idarə, müəssisə və ya təşkilatlara dövlət tərəfindən verilən
əlavə pul yardımdır).
Daha sonra “Daşnaksütyun Partiyasının əksinqilabi rolu” adlı tarixi oçerkdə 1
milyon 200 min erməninin Cənubi Qafqazda yaşamaq üçün hər şeyə hazır vəziyyətdə
gəldiyi qeyd edilir. Köçürülmə siyasətinin həyata keçirilməsi nəticəsində qısa müddət
ərzində regionda demoqrafik vəziyyət dəyişdi. Çarizm Cənubi Qafqazda erməniləri
yerləşdirməklə, etnik-milli ziddiyyət və münaqişələr toxumunu birdəfəlik səpmiş oldu.
Çarizmin himayədarlığından geniş istifadə edən erməni şovinist xadimləri Hnçak
(Zəng), Daşnaksütyun (İttifaq) kimi siyasi partiyalar və digər terror təşkilatları yaratdılar.
Maraqlı tərəf olan carizm isə, milli və dini ziddiyyətlər gərginləşdirərərək köşürülmənin
yeni dalğasına rəvac verdi. Ermənilərin yerləşdirilməsinin azərbaycanlılar üçün ağır
nəticələri unudulmazdır.
Azərbaycanlıların Ermənistandan (Qərbi Azərbaycandan) deportasiyası və
köçürülməsi XX əsrdə üç mərhələdə: Birinci mərhələ 1905-1920-ci illər;İkinci
mərhələ 1948-1953-ci illər ;Üçüncü mərhələ 1988-1992-ci illər.İlk mərhələdə 1904-
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1905-ci illərdə qonşu ölkələrdən 45 min erməni Cənubi Qafqaza gətirilərək Azərbaycan
torpaqlarında məskunlaşdırıldı.
XX əsrin əvvəllərindən başlayaraq erməni millətçiləri “Daşnaksütyun”
partiyasının məkrli proqramınını həyata keçirməyə başladı. “Böyük Ermənistan”
ideyasını reallaşdırmaq istiqamətində fəaliyyət göstərən ermənilər öz tarixi torpaqlarında
yaşayan azərbaycanlıları doğma yurdlarından qovmaqla etnik təmizləmə və soyqırımı
siyasətini həyata keçirməyə başladılar. Belə ki, 1905-1906-ci illərdə ermənilər Bakı,
Gəncə, Qarabağ, İrəvan, Naxçıvan, Ordubad, Şərur-Dərələyəz, Tiflis, Zəngəzur və
Qazaxda dinc azərbaycanlılara qarşı qırğınlar törədərək, yerli əhali arasında qətllər
törətməklə, şəhər və kəndləri yandıraraq dağıntılara məruz qoydular.
Terror partiyası kimi tarixə düşən Daşnaksütyun Erməni silahlı dəstələri Şuşa,
Zəngəzur və Cəbrayıl qəzalarında, İrəvan və Gəncə quberniyalarında azərbaycanlılar
yaşayan 200-dən artıq yaşayış məntəqəsini viran qoymuş, on minlərlə soydaşımız öz
doğma yurdlarından qaçqın və məcburi köçkün düşmüşlər. Ermənilər 200 mindən artıq
azərbaycanlını (uşaq, qadın, qoca) fərq qoymadan qətlə yetirməklə həmin ərazilərdə çar
Rusiyasının onlara vəd etdiyi “Ermənistan dövləti”ni qurmaq üçün etnik təmizləmə
aparmışlar. Birinci Dünya müharibəsi illərində Şaumyan Lenin tərəfindən 1917-ci ilin
dekabrında Qafqaz işləri üzrə müvəqqəti fövqəladə komissar təyin edildi.Əslində bu
təyinatın arxasında azərbaycanlılara qarşı qırğınların davam etdirilməsi dururdu.Sədrin
rəhbərliyi ilə çarizm tərəfindən silahlanmış erməni qüvvələri 1917-ci ildən 1918-ci ilin
mart ayına qədər İrəvan quberniyasında 197, Zəngəzurda 109, Qarabağda 157 kənd
dağıtmış, 60 yaşayış məskəni məhv edilmiş,tarixi abidələr yandırılmış və viran
qoyulmuşdur.
1918-ci il mart qırğını Azərbaycan xalqının yaddaşında silinməz izlər buraxdı.
Şaumyanın rəhbərliyi altında olan 20 min erməni silahlı qüvvələri Bolşevik adı altında
martın 30-da Bakı şəhərini Xəzər dənizindən atəşə tutdu. Silahlı daşnaklar evlərə girərək
amansız qətllər törətdi. Martın 31-də və aprelin ayında qırğınlar kütləvi xarakter aldı.
Çoxsaylı dinc əhali yalnız milli mənsubiyyətinə görə məhv edildi. Həmin günlərdə
erməni-bolşevik birləşmələri Bakıda 12 min dinc əhali qətlə yetirdi. Bu qanlı hadisələr
zamanı insanlar evlərində diri-diri yandırılmış, eləcə də xüsusi işgəncə və amansızlıqla
öldürülmüşdür.
Ümumiyyətlə 1918-ci ilin ilk beş ayı ərzində Quba qəzasında 16 mindən çox insan
xüsusi qəddarlıqla qətlə yetirilmiş, 167 kənd dağıdılmışdır ki, onlardan 35-i hazırda
mövcud deyil. Quba qəzasında hal-hazırda anım məzarlığına çevirilmiş azərbaycanlıları
kütləvi məzarlığı bu faktları sübut sübut edir. 2007-ci ildə Quba şəhərində kütləvi
məzarlıqların aşkar edilməsi nəticəsində məlum olmuşdur ki, 1918-ci ildə ermənilərin
Qubaya hücumu zamanı qəddarlıqla qətlə yetirilmiş soydaşlarımız burada kütləvi şəkildə
basdırılmışdır. Qətllərdə erməni hərbi birləşmələri tərəfindən Qubada yaşayan 3 min
yəhudini də qətlə yetirilmişdir. Hadisələr zamanı Qarabağda 150-dən çox kənd dağıdılmış
və yandırılmış, eləcə də Şuşada azərbaycanlılara qarşı amansız qırğınlar
törədilmişdir.Amansız qətllər zamanı Zəngəzur qəzasında 10 mindən çox, Şamaxı
qəzasında 10 min 270 nəfər, şəhərlə birlikdə isə 18 min 270 nəfər azərbaycanlı
amansızlıqla öldürülmüşdür.Bu illər ərzində ermənilər indiki Ermənistan ərazisində
yaşamış 575 min azərbaycanlının 565 min nəfərini öldürürmüş və doğma torpağından
didərgin salınmışdır. “Sovet Ermənistanının əhalisi 1831-1931" adlı kitabda da bu fakt
erməni yazıçısı tərəfindən təsdiq edilir.O yazır ki, ”1920-ci ildə sovet hökuməti dövründə
daşnaklardan başqa cəmi 10 min nəfərdən bir qədər artıq türk (azərbaycanlı) əhali
qalmışdır. 1922-ci ildə 60 min qaçqın geri qayıtdıqdan sonra azərbaycanlılar burada 72
min 596 nəfər, 1931-ci ildə isə 105 min 838 nəfər olmuşdur".Amansız siyasi
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köçürülmələr 1919-cu ilin son iki ayında İrəvan quberniyasının Eçmiədzin və Sürməli
qəzalarında davam etdirilib.Belə ki,Sürməlidə 96 kənd, İrəvan qəzasına tabe olan bütün
kəndlər yandırılmış əhali isə soyqrıma məruz qalmışdır. Tarixi sənədlərdə İrəvanda 132
min azərbaycanlının İrəvanda qətlə yetirilməsi göstərilir.
Bolşevik birləşmələri altında 1918-1920-ci illərdə ermənilər tərəfindən törədilmiş
kütləvi qırğınlar davam etdirilməsi nəticəsində on minlərlə soydaşımıza cəza
tətbiqetməklə qətlə yetirilmiş, nəticədə bir milyondan çox əhali öz doğma yurdyuvalarından didərgin salınmışdır. Q.Muradyan: “Bizim hökümətin tədbirləri sayəsində
bu kəndlərin (Toğulca,Ağbulaq,Ardanış və başqaları) əhalisi Ermənistan sərhədlərini tərk
etdilər.Tərk edilmiş kəndlərdə mən pişik və itlərin necə ulaşdığının şahidi oldum.Bu
kəndlərin əhalisi külli miqdarda kartof,buğda və arpa əkmişdir.Hökumət bu kəndlərdən
iki milyon puddan çox və yarım milyon pud kartof yığa bilər”. Daha sonra Daşnaq
sərkədəsi Sulikov Göyçədə iclas adı altında camaatı böyük tövlələrə dolduraraq od
vurmuş,nəticədə 800-ə yaxın kənd əhalisi yanıb külə dönmüşdür.
Tarix inkarolunmaz faktlar qarşısında hər zaman acizdir.Lakin ermənilərin
köçürülməsindən sonrakı proses isə daha acınacaqlı idi. Çünki köçürülmə ideologiyasının
arxasında həm də tarixi torpaqların adlarının dəyişdirilməsi,ümumiyyətlə türk
mədəniyyətinə aid bütün varlıqları yox etmək kimi dəhşətli bir siyasət dururdu. Məhz bu
günlərdə ermənilərə yaxınlığı ilə seçilən “Reqnum” informasiya agentliyinin baş
redaktoru Modest Kolerov Ermənistanda Rusiyaya qarşı olan mitinqlərə sadəcə tarixi
xatırlatmaqla cavab verərək tarixi hadisələrin ,ermənilərin necə dövlət olmalarının əsl
mahiyyətini ortaya qoymuşdur. O yazırdı:“18-ci əsrdəki böyük rus döyüşçüləri ilə
məmurları sayəsində onlar artıq dövlət və paytaxta sahibdirlər. Onlar Suriya çöllərində
yaşaya-yaşaya üzüm yarpaqlarına qiymə doldurub bükə bilməzdilər. Belə ki, orada nə
üzümü, nə də qiyməni bilirdilər. Bunun əvəzində isə çörək bişirmək üçün yanacaq kimi
istifadə edilə bilinəcək dəvə peyini bol idi. Deputat Jirinovski havayı yerdən ermənilərə
deməmişdi ki, rus qazı ermənilərin xoşuna gəlmirsə, qoy onda gedib peyin yandırsınlar.
70-ci illərdə ermənilər İrəvanın tarixindən müsəlman keçmişini silmək üçün Sərdar
sarayını dağıtdılar. Bir xalqın tarixini ədəbiyyat nümunələri müəyyən edir, amma
ermənilərdə bu, sadəcə olaraq yoxdur. Öz mətbəxlərini isə tamamilə türk və
azərbaycanlılardan götürərək, hətta adlarını dəyişməyərək lülə-kabab, basdırma, bozbaş,
dolma, kabab, düşbərə, piti kimi eyni saxlayıblar. Tarixi sənədlərdən göründüyü kimi,
İrəvanın 500 yaşı var. 1918-ci ildə Rusiyanın köməyi ilə Ermənistanın paytaxtı olub.
Buna qədər isə həmin ərazi İrəvan xanlığının mərkəzi idi. Tarix heç bir erməni imperiyası
tanımır və əgər 1918-ci ilə qədər Qafqazda erməni dövləti olubsa, o zaman onun hara
itməsindən tarixçilər indiyə qədər baş çıxara bilmir. Onlar 19-cu əsrdə meydana çıxan
Xaçatur Abovyana qədər heç bir yazıçıya sahib deyil”
Məşhur türk səyyahı Övliya Çələbinin verdiyi məlumata deyilir ki,1509-1510-cu
illər Şah Ismayıl Səfəvi vəzir Rəvan Qulu xana qala tikdirməsi barədə (indiki Irəvan
şəhərinin yerində Zəngi çayının sağ sahili boyunca) fərman verir. Rəvan Qulu xan 7 ilə
qalanı tikdirib, başa çatdırır.Qalanın üç qapısı -"Təbriz qapısı", "Şirvan qapısı", "Körpü
qapısı" və 4 məhəlləsi- "Qala", "Şəhər", "Təpəbaşı" və "Dəmirbulaq" olmuşdur. 1864-cü
ildən başlayaraq qala divarları tamamilə söküldü. Göydələn minarələri olan Irəvan
məscidləri şəhərin əsas naxışlarını səciyyələndirən qurğulardan idi. Belə məscidlərin 4-ü
qalanın "Şəhər" adlı məhəlləsində yerləşirdi: "Novruzəli xan", "Hüseynəli xan" (Göy
məscid), "Xoca Səfərbəy" və "Məhəmməd Sərtibxan" məscidləri.1604-cü ildə I Şah
Abbas Irəvan qalasını Osmanlılardan azad etdikdən sonra Sərdar sarayının şərq tərəfində
möhtəşəm bir məscid inşa etdirdi. 1606-cı ildə inşa edilən bu məscidin memarı dövrünün
məşhur sənətkarı Şeyx Bahəddin idi. Gəncə Məscidsi ilə ümumi oxşarlığı olan Irəvan
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Məscid kompleksinə mədrəsə, kitabxana, mehmanxana və müxtəlif təyinatlı tikililər daxil
idi. 1918-ci ilə qədər məscid və ətrafındakı binalar kompleksi yarıuçıq da olsa, qalırdı.
Sonralar tamamilə məhv edildi. 1725-ci ildə Rəcəb Paşa tərəfindən Irəvan qalasında yeni
bir məscid inşa edildi. XVIII əsrdə Abbas Mirzə tərəfindən inşa etdirilən məscid də
memarlıq üslubuna görə hər kəsi heyran edəcək gözəllikdə olmuşdur.Ruslar Irəvan
qalasını işğal etdikdən sonra (1827) Abbas Mirzənin inşa etdirdiyi məscid tamamilə
sökülmüş, Rəcəb Paşanın ucaltdırdığı məscidin yerində isə rus kilsəsi tikilmişdir.Göy
məscid adı ilə məşhur olan Hüseynəli xan məscidinin dörd minarəsi olmuşdur. Ikinci
dünya müharibəsindən sonra məscidin üç minarəsini dağıtmışlar. Son dövrlərə qədər
təkminarəli də olsa, Göy məscid Islam nişanəsi kimi şəhərdə diqqəti cəlb edən
abidələrdən idi. Ümumiyyətlə, XX yüzilliyin əvvəllərinə qədər Irəvan qalasında 8 məscid
fəaliyyət göstərmişdir.Hazırda heş qalanın qalıqları da yoxdur. Irəvan qalasında ən qədim
məscid 1510-cu ildə Şah Ismayılın əmri ilə inşa olunmuşdur. 1918-ci ildə ermənilər
həmin məscidə müsəlmanları dolduraraq od vurub yandırmışlar. Məscid insanlarla birgə
tamamilə yanıb külə dönmüşdür. 1912-ci ilə qədər Irəvan qəzasında 42, Eçmiədzin
qəzasında 33, Zəngəzur qəzasında 35 məscid fəaliyyət göstərmişdir, ermənilər tərəfindən
hamısı dağıdılmışdır.
1918-ci il mayın 28-də Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti qurulduqdan sonra
yaradılmış komissiya ermənilərin törətdikləri cinayətlərə hüquqi qiymət versə də
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin süqutu bu işi başa çatdırmağa imkan vermədi.
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti elan olunduqdan sonra isə regionda geosiyasi vəziyyət
dəyişdirildi və 1918-ci il mayın 29-da qədim İrəvan şəhəri ermənilərə siyasi mərkəz kimi
verilməsi ilə başa çatdı. Çarizmin başlatdığı siyasət nəticəsində 1918-ci ildə Azərbaycan
torpaqlarında – keçmiş İrəvan xanlığının ərazisində Ermənistan Respublikası
yaradıldı.Bu isə ermənilərin və onların havadarlarının XX əsrin ilk dövrlərində
Azərbaycan torpaqlarında erməni monoetnikləşdirmə siyasətinin 1-ci mərhələsi idi.Lakin
Ermənistan hökuməti məkrli planlarını davam etdirərək daha zəngin ərazilərimizə sahib
çıxmaq məqsədi ilə Qarabağı və Zəngəzuru işğal etmək üçün yüzlərlə yaşayış
məntəqəsini dağıtdı, minlərlə dinc azərbaycanlı əhalisini qəddarcasına qətlə yetirdi və
rəsmən Qarabağla əlaqədar Azərbaycana qarşı ərazi iddiası irəli sürdü.
Şərqdə yenicə öz müstəqilliyini elan etmiş Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti bütün
təyziqlərə baxmayaraq Ermənistan Respublikasının ərazi iddialarını qəti rədd etdi.
Məsələ Azərbaycan parlamentində müzakirəyə çıxarıldı, əməli tədbirlərin görülməsi
qərarı alındı. Bu məqsədlə də təcili Qarabağ qubernatorluğu yaradıldı Xosrov bəy
Sultanov general-qubernator təyin edildi. Azərbaycan hökuməti 1919-cu il yanvarın 15də Şuşa, Cəbrayıl, Cavanşir və Zəngəzur qəzalarını Gəncə quberniyasından ayırıb,
mərkəzi Şuşa şəhəri olmaqla həmin qəzalardan ibarət Qarabağ general-qubernatorluğuna
birləşdirərək orada qayda-qanun yaradılması üçün qubernatorluğa əlavə səlahiyyətlər
verildi. Lakin ADR-in süqutundan sonra vəziyyət yenidən dəyişdi. Beləliklə,
Azərbaycanın Qarabağ bölgəsinin dağlıq hissəsinə XIX əsrdə köçürülən ermənilərə 1923cü il iyulun 7-də muxtar vilayət statusu verildi ki, bu da Sovet Rusiyasının himayəsi və
iştirakı ilə həyata keçirildi. Bu hadisə təkcə Azərbaycanın inzibati-ərazi bölgüsünün
pozulması deyil, həm də ermənilərin ölkəmizə qarşı gələcək ərazi iddiaları üçün bir vasitə
oldu. Ümumiyyətlə bu siyasətin daxilində müəyyən edilmiş planlar həyata
keçirildi.Qədim oğuz elində yaradılmış Ermənistan adlı respublikanın əsas məqsədi
monoetnik dövlətin yaradılması üçün bir sıra proseslərə rəvac verdi.Bu məqsədlə
Ermənistanda
Azərbaycan-Türk
mənşəli
yer
adları
kütləvi
şəkildə
dəyişdirilməli,Azərbaycanlı yaşayış məntəqələrinin sosial-iqtisadi inkişafına əngəllər
törədilməsi,inzibati idarəçilikdə Azərbaycanlılara yer verilməməsi,o cümlədən tarixi
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abidələrdə türk izlərini yox etmə kimi məkrli planları 1919-cu ildən -1935 ci ilə qədər
çox ustalıqla aparılmışdır.Beləliklə son 200 ildə tarixi Azərbaycan torpaqlarında aparılan
qanlı-qadalı siyasi köçürülmələrin,qırğınların sistemli nəticələri ondan ibarət oldu ki,
İrəvan Zəngəzur,Göyçə.Vedibasar,Zəngibasar,Dərələyəz,Ağbaba və digər ərazilərimizin
yerində bu günki Ermənistan adlı dövlət yaradıldı.Çarizmin səpdiyi erməni toxumunun
bəlaları Sovet İmperiyası zamanı da davam etdirildi. Belə ki, Azərbaycanın Qarabağ
bölgəsinin dağlıq hissəsində yaşayan erməni icması bütün siyasi, iqtisadi, sosial və
mədəni məsələləri əhatə edən muxtariyyətə malik olsa da, Ermənistan öz ərazi iddialarını
bir neçə dəfə ortaya atmış, ancaq istəyinə nail ola bilməmişdir.Lakin,ermənilərin «mono»
respublika yaratmaq iddiaları və ideologiyaları nəticəsində 1947-ci il dekabrın 23-də
SSRİ Nazirlər Sovetinin “Ermənistan SSR-dən kolxozçu və digər azərbaycanlı əhalinin
Azərbaycan SSR-in Kür-Araz ovalığına köçürülməsi haqqında” qərarına əsasən 1948-53cü illərdə azərbaycanlıların tarixi torpaqlarından 199 kəndin əhalisi köçrülmə adı altınada
sürgün edilmiş,bu kütləvi (xüsusilə də İrəvan və onun ətraf rayonlarından) deportasiya
nəticəsində 150 minə yaxın soydaşımız zorakılıqla Azərbaycanın aran rayonlarına
köçürülmüşdür. Buna qədər, yəni Qərbi Azərbaycan torpaqlarında ermənilərin
məskunlaşdırılması məsələsi 1947-ci il qərarından 2 il öncə- 1945-ci il noyabrın 21-də
xüsusi qərar gəbul olunmuşdur. Qərarda xaricdən ermənilərin gətirilməsi və
Ermənistanda yerləşdirilməsini nəzərdə tutulurdu.Sonralar məlum oldu ki, əslində bu
kəndlərdə ermənilər məskunlaşdırılmışdır. Deməli, əsas məqsəd azərbaycanlıları
qovmaq, erməni kəndlisinin yerini genişləndirmək idi. Boşalmış 200-dən çox kənddə bir
nəfər də olsun xaricdən gələn erməni yox idi.Həmin dövdə Ermənistanın 30-dan artıq
rayonunda
köçürülmə
işi
aparılırdı.Təkcə
Göyçənin
Kəvər,Gözəldərə
rayonlarından,eləcədə Basarkeçər rayonunun bir hisəsi köçürülmüşdü.Sovet rejminin ən
qəddar vaxtlarına təsadüf edən bu siyasi köçürülmə prosesinə sapı özümüzdən olan
baltalarda iştirak edirdi.
Azərbaycan Nazirlər Sovetinin sədr müavini Krasnoselo rayonuna gələrək burada
rayon və kənd ağsaqqalları ilə görüşlər aparmış və onların Azərbaycan ərazilərinə
köçürülməsi təbliğatını aparmışdır. Təbii ki, o zaman məhz Göyçə ərazisində böyük bir
ziyalı ordusu yetişmişdi və demək olar ki,Göyçə Qərbi Azərbaycanın Qarabağı hesab
edilirdi. Sazın, sözün beşiyi Göyçə həmdə ədəbiyyat, mədəniyyət mərkəzi idi. Tez-tez bu
məkana ziyalılarımız,şairlərimiz gəlir, ədəbi mədəni əlaqələrin inkişaf etməsinə, qorunub
saxlanmasına böyük tövhələr verirdilər. Bu ərəfədə köçürülmə təbliğatının əksinə çıxan
ziyalılar və rəhbər işçilərdən də siyasi iradə tələb olunurdu.Təkcə bir faktı deyə bilərik
ki,1948–ci ildə Krasnoselo rayonunda həm Azərbaycan, həm də Ermənistan rəhbərliyi
tərəfindən keçirilən təbliğat və təşviqqat iclasında rayonun 5 kəndinə rəhbərlik edən,o
zaman xüsusi nüfüz sahibi Cahan Əliyevin tarixi çıxışı var. O, həmin iclasda çıxış edərək
qeyd edir- “Bizim camaat mat-məətəl qalıb. Başa düşə bilmirlər ki, onlar nədən, niyə öz
dədə-baba yurdlarından köçməlidirlər. Burda təbliğat aparırsınız ki,bizim camaat
Azərbaycana köçəndə daha yaxşı yaşayacaq.Mən bu sözləri qəbul etmirəm. Biz min illər
yaşadığımız torpağı dolanma xatirinə atıb getməliyik? Heç bir namuslu adam vətənini bir
qarın çörəyə satmağa razı ola bilməz. Əgər əsaslı dəlil istiyirsizsə bildirirəm ki,bu
camaatın köçürüldüyü Kür-Araz ovalığı bunlar üçün böyük fəlakət gətirəcək. Artıq bu
təcrübə göz qabağındadır Zəngibasar, Eçməidzin, Əştərək, Vedi ,Qəmərli, Sərdarabad,
Avaran bölgələrindən bu isti aran rayonlarına köçürülənlərdən qısa müddətdə yarıdan
çoxu qırılıb”. Bu çıxışdan əsəbləşən partiya komitəsinin birinci katibi əsəbi halda Cahan
Əliyevə xitabən - anti-təbliğat işi aparmayın yoldaş Əliyev! -deyə iradlarını bildirib.
Lakin Cahan Əliyev həmin tarixi iclasda daha bir təkliflə çıxış edib.-Köçürülmə dediyiniz
kimi “könüllüdür” Əgər könüllüdürsə bizim camaaat köçmək istəmir,yox əgər
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məcburidirsə biz Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgəsindəki ermənilərlə evlərimizi
dəyişdirə bilərik”. Bu iclasdan sonra Moskvaya teleqramalar vurulur və camaatın köçmək
istəmədikləri ifadə edilir.Ancaq bundan sonra ermənilər burada tanınmış adamlara,şair və
yazıçılara,ziyalılara qarşı “Mədəni represiyalar” aparmağa başladılar. Eldar İsmayıl. s 81
1947-ci il deportasiyasından sonra 1970-ci ildə Ermənistanda əhalinin siyahıya
almasında azərbaycanlıların əksərən kəndlərdə yaşadığı, yalnız az bir qisminin İrəvan,
Qafan, Qacaran, Gümrü şəhərlərində yaşadıqları qeyd edilmişdi. Ümumiyyətlə,
Ermənistanın müxtəlif məntəqələrində azərbaycanlıların sayı aşağıdakı kimi olmuşdur:
Amasiyada 82,7%, Vardenisdə [Göyçə mahalı] 65%, Meqridə 57%, Qafanda 53,6%,
Krasnoselskdə 51,5%, Masisdə 33,2%, Sisyanda 30,1%, Boğqonadzorda 18,8%,
Quqarekdə 28,8%, Kalinində 29,1%, Əzizbəyovda (Vaykeknunidə) 27,7%. Çox təssüflə
qeyd etməliyik ki, Ermənistan deyilən bir dövlətin yaranışından bu gününə qədər keçdiyi
məkrli yolu bilə-bilə onlara qarşı heç bir əks təsir vasitəsi və yaxud tədbir görmək
güçündə olmamışıq. Ermənistanda antitürk, antiazərbaycan təbliğatı 1960-cı illərin
ortalarından yenidən var gücü ilə işə salınması da məhz Azərbaycanın zəif ideoloji
mübarizəsinin nəticəsi idi. Moskvanın razılığı ilə 1965-cü ildə Ermənistanda uydurma
“Erməni soyqırımı”nın 50 illiyi mərasimi keçirilməsi hadisəsinə öz etirazını bildirməyən
Azərbaycan zaman-zaman faciələri özünə yaxınlaşdırırdı. Həmin dövrdə İrəvanda bu
məqsədlə gizli komitə yaradılmışdı. Komitəyə Ermənistanın o zamankı rəhbərləri və
ziyalıları başçılıq edirdi. “Komitənin proqramında BAŞLICA MƏQSƏD “Türkiyə
Ermənistanı”nı, Naxçıvan və Dağlıq Qarabağı Ermənistana birləşdirmək idi. Həmin
dövrdə Ermənistanda aparılan milli ayrıseçkilik və diskriminasiya siyasəti nəticəsində
İrəvan və onun ətraf rayonlarından yüzlərlə ailə Azərbaycana köçməyə məcbur
olmuşdu”.(Nazim Mustafa: Xalq qəzeti)
Bütün tarixi proseslər ərzində ,eləcə də ermənilər və onların havadarları tərəfindən
aparılan məqsədli siyasətin arxasında Ermənistanda yaşayan azərbaycanlılara qarşı açıq
elan edilməmiş “səlib yürüşü” proqramı dayanırdı.1983-cü il aprelin 24-də ermənilər
“genosid” gününü bəhanə edərək Masis (Zəngibasar) rayonunun mərkəzi Uluxanlıda
azərbaycanlılar yaşayan evlərə basqınlar etmiş, qəsəbədəki qəbirstanlıqda qəbir daşlarını
qırıb dağıtmışdılar. Müdafiəsiz əhali Türkiyə ilə sərhəd zolağına sığınmağa məcbur
olmuşdur. 1984-cü ildə isə Azərbaycan xalqının qəddar düşməni Zori Balayanın “Ocaq”
kitabının çap edilməsi azərbaycanlılara qarşı düşmənçilik hisslərinin daha da qızışmasına
yeni bir zəmin yaratdı.
1985-ci ildə Mixail Qorbaçovun SSRi-də rəhbər seçilməsindən sonra
“yenidənqurma” və “aşkarlıq” pərdəsi altında Ermənistanda və DQMV-də millətçilik abhavası gündən-günə qızışırdı. Dağlıq Qarabağ ermənilərinin öz müqəddəratını təyinetmə
pərdəsi altında Azərbaycana qarşı anneksiya planının həyata keçirilməsinin qarşısını ala
biləcək şəxs – Heydər Əliyev 1987-ci il oktyabrın 19-da erməni lobbisinin təzyiqi ilə
Sov.İKP MK-nın Siyasi Bürosunun üzvlüyündən və SSRİ Nazirlər Soveti sədrinin 1-ci
müavini vəzifəsindən uzaqlaşdırıldı. Bundan az sonra noyabrın 18-də Sov.İKP MK-nın
baş katibi M. Qorbaçovun iqtisadi məsələlər üzrə müşaviri akademik Abel Aqanbekyan
Parisdə “L’Humanite” qəzetinə verdiyi müsahibəsində DQMV-nin Ermənistana
birləşdirilməsinin iqtisadi cəhətdən daha sərfəli olmasını və bu məsələ üzərində xüsusi
komissiyanın işlədiyini bəyan etdi.
XX əsrin 80-ci illərinin ikinci yarısından isə monoetnikləşdirmə siyasətinin son
mərhələsi başlandı. Sovetlər Birliyinin zəifləməsi və yaranmış vəziyyətdən istifadə edən
yenidən Dağlıq Qarabağa dair ərazi iddialarını irəli sürdülər. Ermənilərin qədim
Azərbaycan ərazilərinə köçürülməsindən bu günə qədər dəfələrlə kğç və işğal ,yer-yurd
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adlarımızın,mədəniyyət nümunələrimizin məhv edilməsi nəticəsində azərbaycanlıların
soyqrımı faktlarından təssüflər ki, nəticə cıxara bilməmişik.
Ermənistan adlanan dövlətin ərazisində yaşayan azərbaycanlıların əzəli
torpaqlarından sonuncu deportasiyasından 26 il ötür. 1988-ci ilin fevralından başlanan bu
proses həmin ilin noyabr-dekabr aylarında daha da kəskinləşdi. Bu ərəfədə -dekabrın 7də baş verən Spitak (Hamamlı) zəlzələsindən sonrakı müddətdə baş vermiş təbii
fəlakətdən informasiya kimi istifadə edən ermənilər bu vəziyyətdən də siyasi
məqsədlərinə nail olmaq üçün istifadə etdilər.
Ermənilərin əsas məqsədi Dağlıq Qarabağdan əvvəl Ermənistanda yaşayan 200
min yerli əhalini buradan köçürmək planı idi. Ermənistan EA-nın müxbir üzvü,
“Qarabağ” hərəkatının liderlərindən olan akademik Rafael Kazaryan 1988-ci il noyabrın
4-də İrəvanda keçirilən mitinqdə bu faktla bağlı demişdi: “Dəstələrin köməyi ilə
emiqrasiyanı təmin etmək lazımdır. Bizə bütün onilliklər ərzində ilk dəfə Ermənistanı
türklərdən təmizləmək imkanı verilmişdir. Mən bunu bu on aylıq mübarizəmizin ən
böyük nailiyyəti hesab edirəm”.
1988-1989-cu illərdə indiki Ermənistan ərazisində azərbaycanlıların yaşadıqları
170 və 94 qarışıq yaşayış məskənləri boşaldıldı. Ermənistanın Meğri rayonunun Zəngilan
rayonu ilə həmsərhəd bölgəsində qalmış axırıncı azərbaycanlı kəndi Nüvədi də 1991-ci il
avqustun 8-də boşaldıldı. Ümumiyyətlə, həyata keçirilən sonuncu etnik təmizləmə
nəticəsində Ermənistanın 22 kənd rayonundan və 6 şəhərindən təqribən 250 min
azərbaycanlı tarixi-etnik torpaqlarından vəhşicəsinə qovuldular.
1988-ci ilə qədər Ermənistanda azərbaycanlıların yaşadıqları ərazi respublika
ərazisinin (29, 8 min kv.km.) 25 faizini, yaxud təqribən 7,5 min kv. km təşkil edirdi. Bu
isə keçmiş DQMV-nin ərazisindən (4,4 min kv. km) təqribən 3 min kv. km artıqdır.
Ermənistan rəhbərliyi azərbaycanlıların etnik təmizlənməsi aksiyasını başa
çatdırdıqdan sonra, onların yaşadıqları kəndlərin adlarının dəyişdirməyə başlamışdır.
İndyədək Ermənistanda 702 azərbaycanlı yaşayış məntəqəsinin adları dəyişdirilərək
erməniləşdirilmişdir. Son 200 ildə indiki Ermənistan ərazisində iki mindən artıq
azərbaycanlı yaşayış məntəqələri müxtəlif yollarla (deportasiyalarla, silah gücünə
qovmaqla, soyqırım törətməklə, kəndləri yandırıb xaraba qoymaqla və s.) siyahıdan
silinmiş, tarixi Azərbaycan torpaqlarında monoetnik Ermənistan dövləti yaradılmışdır.
Bununla bərabər ermənilər erməni həyasızlığı ilə təkcə torpaq yox, milli kimliyimizi,
maddi-mənəvi dəyərlərimizi, qədiim xalq mahnılarımızı, əsrlərdən bəri yaddaşlara
hopmuş şifahi və yazılı ədəbiyyatımızı da mənimsəmək istəyirlər.
“Azərbaycanlıların Ermənistandan deportasiya edilməsi həmişə SSRİ-nin daxili
məsələsi kimi təqdim edilirdi. Halbu ki, mən, Cəmil Həsənlinin “SSRİ-Türkiyə:
“Neytrallıqdan soyuq müharibəyə doğru (1939-1953) monoqrafiyası ilə tanış olduqda bu
problemin daxili məsələ deyil, məhz həmin dövrün beynəlxalq siyasətinin tərkib hissəsi
olduğuna, Sovet İttifaqının Türkiyəyə qarşı irəli sürdüyü ərazi iddialarının, İkinci Dünya
müharibəsindən sonra İ. Stalinin planı üzrə xaricdə yaşayan ermənilərin(hayların)
repatriasiya (vətənə dönüş) siyasətinin tərkib hissəsi olduğuna tam əmin oldum.
(Budaq Budaqov “525-ci qəzet”. 25.09.2009)
Tarixin həqiqətlər və faktlar sənədlər deməyə əsas verir ki, Azərbaycanın ərazi
bütövlüyünün təhdid altına salınması siyasəti 200 ildən artıqdır ki davam etdirilir.Belə
mənfur siyasi xəttin yürüdülməsində dünyanın lider ölkələri maraqlıdır. Həmin dövlətlər
Azərbaycanın qədim torpaqlarında yaratdıqları qondarma Ermənistan respublikasının əli
ilə öz tarixi məkrli niyyətlərini ortaya qoyurlar.
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AZƏRBAYCANIN TÜRK DÖVLƏTLƏRİ İLƏ İSLAM ƏMƏKDAŞLIQ
TƏŞKİLATI ÇƏRÇİVƏSİNDƏ SİYASİ ƏLAQƏLƏRİ
Səidə QULİYEVA
Xülasə: Məqalədə türk dövlətlərinin İslam Əmədaşlıq Təşkilatı (İƏT) platformasında
əməkdaşlığı və inteqrasiya prosesi təhlil edilir. Göstərilir ki, tarixən bir-biri ilə bağlılığı
olan bu türk-islam dövlətləri ilk müddət İƏT platformasında çoxtərəfli əməkdaşlığa inamla
yanaşıblar, lakin hər bir dövlət bu proseslərdə öz maraqları çərçivəsində iştirak edir. İƏTdə müzakirə olunan əsas mövzular regional münaqişələr, nüvə silahı ilə mübarizə, iqtisadi
əməkdaşlıq və ekoloji problemlər, xüsusilə İslam həmrəyliyi prinsiplərinin qorunmasıdır.
Türk dövlətlərindən ancaq Azərbaycanın ərazisində hərbi-siyasi münaqişə olduğundan bu
problem Azərbaycanın türk dövlətləri ilə İƏT çərçivəsində siyasi əlaqələrinin əsasını təşkil
edir. Müəllif sonda belə qərara gəlir ki, əməkdaşlığın inkişafı üçün ümumi strateji maraqlar
müdafiə edilməli, geostrateji həmrəylik, beynəlxalq və regional məsələlərin həllində eyni
mövqe nümayiş etdriməlidirlər.
Açar Sözlər: İƏT, Azərbaycan, türk dövlətləri, Dağlıq Qarabağ
The Political Relations of Azerbaijan with Turkish States within the Framework of
OIC
Abstract: This research analyses the cooperation and integration of Turkish states within
the framework of Organisation of Islamic Cooperation. It illustrates that at the beginning
turkish islamic countries which were historically closed to one another believed in
multilateral cooperation within the framework of OIC, but each state was participating in
these processes on the ground of their national interests. The main issues that OIC discusses
are regional conflicts, fought against nuclear weapons, economic cooperation and
ecological problems,especially protecting principles of Islamic solidarity. As Azerbaijan is
the only turkish republic that has military-political conflict, the basis of political relations
between Azerbaijan and Turkish states within OIC is shaped on this principle. In
conclusion, the author makes the decision that, in order to improve the cooperation there
should be protected the mutual strategic interests, as well as the same position has to be
shown on the geostrategic solidarity and in the resolution of international and regional
issues.
Keywords: OİC, Azerbaijan, turkish states, Nagorno-Karabakh, Armenia,

Giriş
Müasir dövrdə dünya siyasətində beynəlxalq və regional təşkilatların əhəmiyyəti
geniş müzakirə edilir. Xüsusilə sülhün və təhlükəsizliyin qorunması, münaqişələrin həlli
ancaq maraqlı və qonşu dövlətlərin deyil, dünya dövlətlərinin birgə qərarları və qəbul
edilmiş beynəlxalq hüquq normalarına əsaslanmalıdır. Lakin münaqişələrin tam həll
edilməməsi, beynəlxalq tələblərin pozulması dövlət maraqlarının daha təsirli olduğunu
göstərir. Eyni yanaşmanı Azərbaycan ərazilərinin işğal edilməsi və problemin həllinin
uzanmasında da görürük. Problemə dövlətlərin mövqeyinin araşdırılması həmin
maraqları üzə çıxartmağa imkan verir. Bu yanaşma məqalənin aktuallığını göstərir. Buna
əsaslanan məqsəd türk dövlətlərinin İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı (İƏT, 2011-ci ilə qədər
İslam Konfransı Təşkilatı) çərçivəsində siyasi əlaqələrinin Ermənistan-Azərbaycan,
Dağlıq Qarabağ probleminə yanaşmalarını araşdırmaqdır. Əsas istinadlar türk
dövlətlərinin və Ermənistanın Xarici işlər nazirliklərinin fəaliyyəti və mövzu ilə əlaqəli
tədqiqatlardır. Bunlarla yanaşı, mütləq türk dövlətlərinin İƏT-də fəaliyyəti də təhlil


Bakı Dövlət Üniversiteti, Tarix Fakültəsi. Dünya Azərbaycanlıları: Tarixi-Demoqrafiya Elmi
Tədqiqat Laboratoriyasının Böyük Elmi Işçisi. T.f.d., seidequliyeva@gmail.com

796
IV. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu 26-28 Nisan 2017/NİĞDE

edilməlidir. İƏT potensialına nəzər salmaq və əməkdaşlığın vacibliyi, əlaqələrin
qurulması, hər bir türk dövlətinin problemə münasibəti ayrı-ayrı təhlil edilməlidir, çünki
ümumi mənzərə bu yolla məlum olur.
BMT-dən sonra dünya əhalisinin əksəriyyətinin maraqlarını müdafiə edən ikinci
beynəlxalq dövlətlərarası təşkilat 48 illik fəaliyyəti olan İslam Əməkdaşlıq Təşkilatıdır.
BMT-yə üzv dövlətlərin 1/3-i həm də İƏT-in üzvüdür. Üzv dövlətlər dünyanın 4 qitəsində
yerləşir, əhalinin 62,9 % Asiyada, 36,8 %-i Afrikada yaşayır. İƏT-ə üz dövlətlərin əhalisi
1,64 milyard nəfərdir. İƏT-ə üzv dövlətlərin ümumi ərazisi 30 mln. kv.km.-ə bərabərdir
(planetin quru sahəsinin təqribən 24%-i) (OIC, 2016; SESRİC, 2016; Кулиева, 2010: 6269). Bu ərazilər təbii sərvətlərinin zənginliyi, əlverişli geostrateji mövqeyi ilə dünya
dövlətlərinin maraqları mərkəzindədirlər.
Görkəmli siyasətçi və dövlət xadimi, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Heydər Əliyev (1993-2003) İslam ölkələrinin İƏT tərkibində birləşmələrini və təşkilatın
fəaliyyətini yüksək qiymətləndirmişdir: “...İslam ölkələri dünyanın böyük bir hissəsini
təşkil edirlər. Onların bir milyard nəfərdən artıq əhalisi var. İslam Konfransı Təşkilatı
bu ölkələrin ümumi potensialından istifadə edərək həm ümumbəşəri proseslərdə iştirak
edir, həm də İslam ölkələrinə məxsus spesifik problemlərin həll olunmasına çalışır... ”
(Əliyev, 3-cü kitab, 1997: 9-10). Bu məqsədlə, XX əsrin sonlarında müstəqillik qazanmış
türk dövlətləri xarici siyasətlərini tarixən bağlı olduqları İslam dünyası ilə əlaqələrin
inkişafına, beynəlxalq mövqelərini möhkəmlətməyə yönəldirlər.
1. İƏT çərçivəsində siyasi əlaqələrinin qurulması
XX əsrin sonunda dünya siyasətinin yeni istiqamətlərinin müəyyən olunması,
yeni dövlətlərin yaranması, qloballaşma prosesinin başlanması İƏT-in fəaliyyətində də
öz əksini tapır. SSRİ-nin dağılması ilə əlaqədar yaranan müstəqil türk-müsəlman
dövlətlərinə diqqət artır. Türk dövlətlərinin İslam dünyası ilə əlaqələrinin inkişafı millidini səbəblərdən təbii proses olmuşdur.
VI İslam Sammitində (1991, Dəkkə) Azərbaycan, 1992-ci ildə Türkmənistan və
Qırğızıstan, 1995-ci ildə isə Qazaxıstan və Özbəkistan İƏT-yə üzv olurlar (OİC, 2016).
Bununla da, 70 il sovet sistemində yaşamış türk xalqlarının yenidən İslam dünyasına
inteqrasiyası başlayır. Digər beynəlxalq İslam təşkilatlarından fərqli olaraq, İƏT maliyyə
strukturu və fondlarla yanaşı, dünya ictimaiyyətinə “çıxmaq üçün” də imkanlara malik
idi. Təşkilat bu dövlətlərin bir sıra ümidlərini doğruldur, İslam maliyyə strukturları
tərəfindən onlara maliyyə köməkliyi göstərilməyə başlanılır (Кулиева, 2010: 46-49).
İƏT-ə üzv dövlətlər tərəfindən müstəqilliyin tanınması, siyasi, iqtisadi, mədəni,
humanitar və digər sahələrdə əlaqələrin sistemli qurulmasına başlanılır. Təşkilatdakı
fəaliyyətləri ilə dünyanın iki aparıcı beynəlxalq təşkilatında bir-birilərinin mövqeyini
müdafiə etmək imkanı əldə edirlər. Belə ki, bu 5 türk dövləti 1992-ci il martın 2-də BMTyə üzv qəbul olunurlar (BMT-yə üzv dövlətlər, 2016).
Müstəqillik qazanmış digər sovet respublikalarından fərqli olaraq Azərbaycana
həmin dövrdə Ermənistanın təcavüzü güclənməkdə idi və informasiya blokadasında
yaşayan Azərbaycanın mövcud real vəziyyətini dünya birliyinə çatdırmaq kimi ciddi
problemi var idi. Eyni zamanda, müharibənin yaratdığı sosial-iqtisadi gərginliyin aradan
qaldırılmasında da köməyə ehtiyac duyulurdu. Belə bir vəziyyətdə Azərbaycanın əsas
hədəflərindən biri beynəlxalq mövqelərini möhkəmlətmək idi və bunun üçün müttəfiqlər
qazanmaq lazım idi. Türk və İslam dövlətləri isə siyasi, iqtisadi və mədəni baxımdan
tarixən Azərbaycana ən yaxın dövlətlər idi və bu əlaqələri müstəqil dövlət kimi inkişaf
etdirmək üçün yeni imkanlar yaranırdı. Belə çətin bir dövrdə Azərbaycana ilk dəstək İƏTdən gəlmişdir. Azərbaycan təşkilata üzv olduğu dövrdən Ermənistanın işğalçılıq siyasəti
İƏT müstəvisində müzakirə edilir, Azərbaycanın mövqeyini müdafiə edən qərarlar qəbul
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edilir, bəyanatlar verilir, bu məsələyə təşkilata üzv olan 57 dövlət eyni mövqedən
münasibət bildirirlər. Üzv dövlətlər tərəfindən problemin həlli yolları axtarılır,
Ermənistanla əlaqələrində İƏT-də qəbul edilmiş bir sıra qərarları nəzərə alırlar (Guliyeva,
2013: 63-78). İƏT Ermənistanı işğalçı kimi tanıyan yeganə beynəlxalq təşkilatdır.
Mütləq qeyd edilməlidir ki, hazırda dünyada mövcud hərbi-siyasi münaqişələrin,
demək olar ki, hamısı İƏT-ə üzv dövlətlərin ərazisindədir. Türk dövlətlərinin ərazisində
mövcud olan hərbi-siyasi problem Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ problemidir.
Digər türk dövlətlərinin belə bir problemi yoxdur. Ona görə də, Ermənistan-Azərbaycan,
Dağlıq Qarabağ münaqişəsi Azərbaycanın türk dövlətləri ilə İƏT çərçivəsində siyasi
əlaqələrinin əsas məsələlərindən biridir.
Türk dövlətlərinin gələcək ortaq fəaliyyətinin idarəedilməsi məqsədilə İƏT
tərkibindəki əlaqələrin inkişafının öyrənilməsi, bir sıra məsələlərin araşdırılması vacibdir.
2. İƏT çərçivəsində Azərbaycan-Türkiyə siyasi əlaqələri
İlk olaraq Türkiyə Cümhuriyyətinin İƏT-dəki mövqeyinə nəzər salaq. Türkiyə
İƏT-in yaradıcılarından və ilk üzvlərindən biridir. Uzun müddət İsrail ilə əlaqələrinə görə
ərəb dövlətləri ilə münasibətlərində gərginlik mövcud olmuşdur. Türkiyənin XX əsrin 70ci illərindən başlayaraq Yaxın Şərq ölkələri ilə əlaqələrinin yenilənməsində İƏT-in
qurulmasının, xüsusilə bu təşkilatın qurucularından biri olmasının mühüm rolu olur
(Abdulla Gül, 2007). Fələstin və Kipr problemlərində diplomatik müdafiəyə ehtiyac, 70ci illərdə Türkiyə-ərəb dövlətləri arasında yaxınlaşma, 80-ci illərdən isə sıx iqtisadi
əlaqələr ortaq maraqların formalaşmasına səbəb olmuşdur. XX əsrin son illərindən
başlayaraq beynəlxalq münasibətlərdə baş verən dəyişikliklər İƏT sisteminə və bu
sistemdə Türkiyənin mövqeyinin artmasına səbəb oldu. 2002-ci ildə AKP-nin (Ədalət və
İnkişaf Partiyası) hakimiyyətə gəlməsi ilə Türkiyənin xarici siyasətində ciddi
dəyişikliklər başlayır: passiv xarici siyasətdən aktiv xarici siyasətə keçirilir, regionda baş
verən hadisələrə operativ münasibət bildirilir və milli maraqlar qorunaraq, birbaşa İƏT
dövlətlərinin mövqeyi müdafiə olunur.
Xüsusilə qeyd edilməlidir ki, 2004-2012-ci illərdə İƏT-in sədri Türkiyə əsilli
Ekmələddin İhsanoğlu olmuşdur və bu dövrdən təşkilatın fəaliyyətində Türkiyənin rolu
güclənmişdir. O ilk Baş katibdir ki, bu vəsifəyə seçki ilə gəlib (OIC, 2016).
Təşkilatın fəaliyyət göstərdiyi 48 il ərzində Türkiyə İƏT-nin bir sıra qurumlarına
sədrlik və ev sahibliyi etmişdir. Türkiyə İƏT-nin İqtisadi və Ticarət Əməkdaşlığı üzrə
Daimi Komitəsinə başçılıq edir (COMCEC, 2017). Türkiyə Cümhuriyyətinin Prezidenti
komitənin sədridir. Eyni zamanda, İƏT-in 6 qurumu Türkiyədə yerləşir (OİC, 2016;
Türkiyə Cümhuriyyətinin Xarici işlər nazirliyi, 2016).
Dil və din birliyi amilini əsas götürən Türkiyə XX əsrin sonlarında SSRİ
tərkibində olan türk xalqları və müsəlmanların yaşadığı respublikalarla münasibətlər üçün
xarici siyasətində konkret istiqamətlər müəyyənləşdirmiş, bu dövlətlərlə siyasi-iqtisadi
əlaqələrin qurulmasına xüsusi əhəmiyyət vermişdi. SSRİ-nin dağılması ilə Azərbaycanın
və Mərkəzi Asiyanın türk dövlətlərinin müstəqilliyini tanıyan ilk ölkədir. (Ruintən, 2005:
161; Məmmədov, 2004: 158-172). Türkiyə Cümhuriyyətinin Prezidenti Türqut Özalın
(1989-1993) hakimiyyəti illərində bu istiqamətdə fəal xarici siyasət aparılırdı. Tədqiqatlar
göstərir ki, Azərbaycan, Özbəkistan, Qazaxıstan, Qırğızıstan və Türkmənistanın
müstəqilliklərinin tanınmasında, beynəlxalq təşkilatlara üzv olmasında Türkiyənin böyük
köməyi olmuşdur (Ruintən, 2005: 134). Həmin dövrdə bu siyasət NATO-nun Şərqə doğru
genişlənmə siyasətinə də uyğun olduğundan, həmçinin azadlıq əldə etmiş keçmiş SSRİ
dövlətlərinin Rusiyanın təsir dairəsinə düşməməsi üçün Qərb dövlətləri Türkiyənin bu
siyasətini müdafiə edirlər (Вернер, 2009; Heydər Əliyev və Şərq, 2005: 54, 328;
Həsənov, 2005: 559-571, 646-650). Əlavə edək ki, Türkiyənin bu siyasətinin davamı və
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türk dövlətləri arasında əlaqələri inkişaf etdirmək məqsədilə 1992-ci ildən başlayaraq
Türk dövlətləri başçılarının Zirvə toplantıları keçirilir, bir sıra sahələrdə əməkdaşlığın
inkişafı üçün təşkilatlar yaradılır.
Ermənistanın Azərbaycan ərazilərini işğalı və bu problemin həllinə beynəlxalq
ictimaiyyətin cəlb ediməsi istiqamətində Türkiyənin rolunu xüsusi qeyd etmək vacibdir.
1991-ci ildən başlayaraq Ermənistanın hərbi təcavüzünün və Dağlıq Qarabağdakı hərbi
əməliyyatların dayandırması Türkiyə və İran tərəfindən İƏT konfranslarında səsləndirilir.
Həmin dövrdə Azərbaycan təşkilata üzv olmasa da, bu problemin İƏT müstəvisinə
çıxarılması region dövlətlərinin səylərinin nəticəsində mümkün olmuşdur. 1991-ci ildə
İstanbulda keçirilən Xarici İşlər Nazirlərinin İslam konfransında problemlə əlaqəli İƏTdə ilk rəsmi sənəd qəbul edilir (Quliyeva, 2010: 31-39).
Türkiyəyə qarşı soyqırımla əlaqəli əsassız iddialarına görə hər 2 dövlət
Ermənistana qarşı siyasətdə eyni mövqe müəyyənləşdirmiş, bütün beynəlxalq tədbirlərdə
vahid mövqedən çıxış edir, beynəlxalq siyasi və elmi tədbirlərdə, konfrans, simpozium,
forumlarda Ermənistanın təcavürkar dövlət olduğunu, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həll
edilməsi istiqamətində daim Azərbaycanın mövqeyini müdafiə edəcəyini, işğal edilmiş
Azərbaycan əraziləri azad edilməyənə qədər Ermənistanla diplomatik münasibətlərin
yaradılmayacağını, sərhədlərin açılmayacağını bəyan edir. Məlumdur ki, 1991-ci ildə
Cənubi Qafqaz respublikaları dövlət müstəqilliklərini elan etdikdə Türkiyə hər 3
respublikanın müstəqilliyini tanımış, lakin 1990-cı il 23 avqust tarixli “Ermənistanın
müstəqlliyi haqqında Bəyannamə”də (Декларация о независимости Армении, 2008)
Türkiyəyə ərazi iddialarına görə Ermənistanla diplomatik münasibətlər qurmamışdır
(Kantarci, 2009.) Türkiyə regionda Ermənistanla diplomatik əlaqələr yaratmayan yeganə
ölkədir. Dəfələrlə Ermənistana hərbi təcavüzünü dayandırması barədə bəyanat vermiş,
1993-cü il aprelin 3-də Kəlbəcər rayonunun işğalı ilə sərhədləri bağlamışdır (TürkiyeErmenistan Siyasi İlişkileri, 2015; Kantarçı, 2009).
VIII İslam sammiti (1994, Kasablanka) günlərində Türkiyə Cümhuriyyətinin
prezidenti Süleyman Dəmirəl (1993-2000) Azərbaycan Respublikasının prezidenti
Heydər Əliyevlə (1993-2003) Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsini
müzakirə edərkən bildirmişdir ki, “Prezident kimi mən bir daha bəyan edirəm ki,
Türkiyənin Ermənistana münasibəti yalnız Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi sülh
yolu ilə başa çatdıqdan sonra müəyyənləşdirilə bilər” (Əliyev, 13-cü kitab; 2004: 313).
Müəyyən dövrlərdə Türkiyənin iqtisadi-siyasi mövqeyində Ermənistanla əlaqəli
Azərbaycan maraqlarına zidd olan bir sıra hadisələr müşayiət olunsa da, Türkiyə rəsmi
mövqeyini dəyişmir.
Türkiyə tədqiqatçılarının əsərlərində biz bu mövzuya tez-tez rast gəlirik. Avrasiya
Strateji Araşdırmalar Mərkəzinin İnstitut rəhbəri Ömər Engin Lütem belə bir tezislə çıxış
edir ki, Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli zamanı TürkiyəErmənistan problemlərinin kənarda qalması Türkiyənin ziyanınadır. Müəllif belə bir fikri
müdafiə edir ki, Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ probleminin həlli TürkiyəErmənistan münasibətləri ilə bir-başa bağlıdır (Lütem, 2006).
Münaqişənin sülh yolu ilə həll edilməsi və Azərbaycan ərazilərinin işğaldan azad
edilməsini əks etdirən BMT Təhlükəsizlik Şurası Sədrinin 7 bəyanatı, Təhlükəsizlik
Şurasının 4 qətnaməsi, İƏT qətnamələri, ATƏT-in Lissabon və Budapeşt Sammitlərinin
yekun sənədləri və bəyanatlarına Azərbaycan ərazilərinin işğalı ilə bağlı məsələnin daxil
edilməsi Azərbaycanla birgə Türkiyənin diplomatik addımlarının nəticəsi və AzərbaycanTürkiyə müttəfiqliyinin göstəriciləridir (BMT-yə üzv dövlətlər, 2016; OİC, 2016).
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Türkiyənin İƏT-ə təqdim etdiyi qətnəmələrin qəbulunda Azərbaycan hər zaman
fəal iştirak edir. Xüsusilə, Şimali Kipr respublikasına aid problemlərin həllində
Azərbaycan hökuməti də öz səylərini göstərir (OİC, 2016).
3. Mərkəzi Asiya Respublikaları İlə Siyasi Əlaqələrin Xüsusiyyətləri
Bu dövlətlər İƏT-ə Azərbaycandan sonra qəbul olunublar və İƏT qətnamələrinin
qəbul edilməsində hər zaman Azərbaycanın mövqeyini müdafiə edirlər. Lakin bu
dövlətlərin xarici siyasətlərindəki maraqları fərqlidir. Özbəkistan istisna olmaqla digər
Mərkəzi Asiya dövlətləri Ermənistanla ikitərəfli əlaqələrini davam etdirirlər (Azərbaycan
Respublikasının Xarici işlər nazirliyi, 2016; Министерства Иностранных Дел
Республики Казахстан, 2016; Министерство Иностранных Дел Кыргызской
Республики, 2016; Шакирзаде, 2007: 122; Демоян, 2009). Buna görə də, bir sıra
qərarların qəbulunda razılıq əldə edilmir. Məsələn, İƏT-in 1993-cü il, 6-7 iyul tarixli
toplantısında Ermənistana qarşı iqtisadi və siyasi qadağaların tətbiq edilməsinə razı
olmayıblar (OİC, 2016; Ruintən, 2005: 153; Məmmədov, 2004: 112-225).
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev müstəqilliyin ilk illərində
– 1991-1993-cü illərdə Mərkəzi Asiya respublikaları ilə əlaqələrin inkişafını
qiymətləndirərək əlaqələrin istənilən səviyyədə olmadığını, hətta SSRİ dövründə daha
güclü olduğunu, Azərbaycanın hazırda bu əlaqələri gücləndirməyə çalışdığını, bir
kökdən, bir mənşədən olan və adətləri bir olan xalqların dövlətlərinin əməkdaşlığının
böyük gələcəyi olduğu, türk dövlətləri arasında ikitərəfli və çoxtərəfli əlaqələrin səmərəli
və faydalı qurulmasının əhəmiyyətli olduğunu bildirmişdir (Əliyev, 2 kitab, 1997: 401416). Bu məqsədlə, o, müxtəlif tədbirlərdə türk dövlətlərinin başçıları ilə görüşlərdə tarixi
dostluq ənənələrinə malik olan gənc respublikaların beynəlxalq təşkilatlarda
əməkdaşlığının əhəmiyyətli və bir-birinin mövqeyini daim müdafiə etməsinin zəruri
olduğunu, müxtəlif sahələr üzrə ikitərəfli əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsinin vacibliyini
bildirmiş və faydalı əməkdaşlığın perspektivləri barədə müzakirələr aparmışdı (Əliyev,
13-cü kitab, 2004: 314-315, 353-357; Heydər Əliyev və Şərq, V kitab, 2005: 76).
Xüsusilə, Türk dövlətləri başçılarının Zirvə görüşlərində işğal olunmuş ərazilərinin azad
edilməsində Azərbaycanla eyni mövqedən çıxış etmələri istiqamətində iş aparmış,
beynəlxalq təşkilatlarda əməkdaşlıq və ikitərəfli əlaqələrin inkişafına çalışmışdır. Məhz
bu tədbirlər sonrakı illərdə müəyyən nəticələr verir.
Mərkəzi Asiya dövlətləri Nüvə silahından azad zona yaradılması, ekoloji
problemlər, xüsusilə Aral gölünün quruması nəticəsində yaranan problemlərin aradan
qaldırılması və digər məsələlərin İƏT müstəvisində müzakirəsində daha fəaldırlar.
Azərbaycan Hökuməti Mərkəzi Asiya dövlətləri üçün əhəmiyyətli olan bu məsələlərdə
onlarla eyni mövqedən çıxış edir.
Azərbaycan-Qazaxıstan diplomatik münasibətləri 1992-ci ildən yaranmışdır və
ilk dövrdə əlaqələr ancaq beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində mövcud olmuşdur
(Azərbaycan Respublikasının Xarici işlər nazirliyi, 2016; Министерства Иностранных
Дел Республики Казахстан, 2016, Ruintən, 2005: 81-91). Azərbaycan Respublikasının
prezidenti Heydər Əliyev bir sıra beynəlxalq tədbirlərdə Qazaxıstanın dövlət və hökumət
nümayəndələri ilə görüşərək, ikitərəfli əlaqələrin inkişafı istiqamətində müzakirələr
aparmışdır. Dövlət baçşıları arasında görüşlər xüsusilə faydalı olmuşdur. VIII İslam
Sammitində Qazaxıstanın İranda və Səudiyyə Ərəbistanı Krallığındakı səfirləri
Vyaçeslav İzzətov və Baqdat Açreyev ilə görüşmüşdür (Əliyev, 13-cü kitab, 2004: 357).
Azərbaycan Respublikası və Qazaxıstan Respublikasının Prezidentlərinin 2000-ci il Bakı
Bəyanatında göstərilir ki, münasibətlərin inkişafı, beynəlxalq və regional problemlər
barədə fikir mübadiləsi edilərək BMT, İƏT və digər beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində
ikitərəfli əməkdaşlığın əhəmiyyəti, qarşılıqlı tədbirlərin vacibliyi, Ermənistan-
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Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi üzrə BMT və ATƏT qətnamələrinə sadiq
olduqlarını ifadə edərək münaqişənin sülh yolu ilə həllinə tərəfdar olduqlarını bəyan
edirlər (Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinin Arxivi, İş 902: 57-63;
Министерства Иностранных Дел Республики Казахстан, 2016).
Qazaxıstan 1992-ci ildə Ermənistanla diplomatik əlaqələr yaratmışdır. Qazaxıstan
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həll edilməsində ilk vasitəçilərdən biri olmuşdur. 19911992-ci illər Rusiya ilə birlikdə Ermənistan və Azərbaycanla danışıqlar aparmış, hərbi
əməliyyatların dayandırılması barədə razılıq əldə edilmiş, lakin bütün bu cəhdlər nəticəsiz
qalmışdır (Ruintən, 2005: 89-90; Демоян, 2009; Казахстанско-армянские отношения.
Политическое сотрудничество, 2009). Qazaxıstanın 2010-cu ildə ATƏT-in sədri
vəzifəsinə namizədliyi müzakirə olunarkən Ermənistanın Xarici işlər nazirliyi 2005-ci il
sentyabrın 3-də bəyanatla çıxış edərək, Qazaxıstanın Dağlıq Qarabağ münaqişəsində
neytral mövqe tutmadığını bildirmişdir. Qeyd edək ki, avqustun sonunda Kazanda
keçirilən MDB Sammitində bütün MDB dövlətlərinin Qazaxıstanın namizədliyini
müdafiə etdiyi bildirilmişdir və Ermənistanın bəyanatı bir neçə gün əvvəlki Sammitin
nəticələri ilə ziddiyyət təşkil etmişdir. Lakin hadisələrin gedişi bu narahatlığın əsassız
olduğunu göstərdi: həmin dövrdə ATƏT-in mövqeyində ciddi dəyişiklik baş vermədi
(Министерства Иностранных Дел Республики Казахстан, 2016).
2011-ci il üçün İƏT-nin bir neçə qurumuna (Xarici işlər nazirlərinin İslam
konfransı, Səhiyyə nazirlərinin İslam konfransı v.s.) sədrlik edib və İƏT-in müvafiq
tədbirləri bu ölkədə keçirilib. Qazaxıstan İƏT-in fəaliyyətində sülh və əməkdaşlığın
inkişafına yönəlmiş təşəbbüslərlə iştirak edir. Qazaxıstanın təşəbbüsü ilə yaradılan İƏTin Ərzaq Təhükəsizliyi təşkilatı Astanada yerləşir (OİC, 2016).
İƏT konfranslarının daim gündəliyinə daxil olan və bütün rəsmi sənədlərdə əksini
tapan Ermənistanın Azərbaycan ərazilərini işğal etməsi barədə qəbul olunmuş qətnamələr
üzv dövlətlərin razılığı ilə qəbul edilir. Qazaxıstan hökuməti hər zaman bu qərarlarda
Azərbaycanın mövqeyini müdafiə edir.
Hazırda Azərbaycan və Qazaxıstan strateji tərəfdaş ölkələrdir və beynəlxalq
təşkilatlarda bir-birinin mövqeyini müdafiə edirlər.
Özbəkistan hökuməti Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həll edilməsində
Azərbaycanın mövqelərini müdafiə edir: BMT və İƏT-də Azərbaycanın ərazi
bütövlüyünün sülh yolu ilə siyasi danışıqlarla bərpa edilməsi mövqeyindən çıxış edir,
müaqişə barədə verilən qərarlarda eyni siyasətlə çıxış edir. Bu ölkə Azərbaycanın
Mərkəzi Asiyada əsas müttəfiqlərindən biridir. Azərbaycan isə Özbəkistanın Qafqazdakı
əsas tərəfdaşıdır. Dövlətlər arasında strateji əməkdaşlıq yaranmışdır. Özbəkistan və
Azərbaycan Mərkəzi Asiya və Qafqaz regionunun təhlükəsizlik məsələləri, regional və
beynəlxalq problemlərində eyni mövqe nümayiş etdirirlər.
Özbəkistan Respublikasının Prezidenti İslam Kərimov (1991-2016) dəfələrlə
mətbuat konfranslarında Ermənistan ilə heç bir əlaqələrinin olmadığını, bütün beynəlxalq
və regional təşkilatlarda Azərbaycanın ədalətli mövqeyini dəstəkləyəcəklərini rəsmi
şəkildə bəyan etdirmişdi (Əliyev, 6-cı kitab, 1998: 337; Əliyev, 28-ci kitab, 2009: 40;
Министерства Иностранных Дел Республики Узбекистан, 2016; Ruintən, 2005: 112).
1995-ci ilin oktyabrında Özbəkistan və Ermənistan arasında Moskvada diplomatik
əlaqələrin yaranması haqqında protokol imzalanmışdır (Министерства Иностранных
Дел Республики Узбекистан, 2016). Ermənistanla ancaq beynəlxalq və regional
təşkilatlar çərçivəsində əməkdaşlıq edilir, yəni bir başa ikitərəfli əlaqələr mövcud deyil.
Özbəkistan hökuməti bunu Ermənistanın işğalçılıq siyasəti ilə əlaqələndirir. Lakin
Özbəkistan hökuməti, eyni zamanda, bildirir ki, əlaqələrin olmaması Ermənistana təsir
vasitələrinin olmaması deməkdir və bu yol problemin həllinə heç bir təsir etmir. Yeri
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gəlmişkən əlavə edək ki, İƏT-in nüfuzlu dövlətlərindən Pakistan və SƏK də Ermənistanla
ikitərəfli əlaqələr qurmayıblar və Özbəkistandan fərqli olaraq açıq və birbaşa mənada
Ermənistana təcavüzkar dövlət kimi yanaşırlar.
Türkmənistan bitərəf dövlət olduğu üçün, ümumiyyətlə münaqişə barədə çıxışlar
etməməyə çalışır. Türkmənistan Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə
dəyişkən mövqe ilə yanaşan dövlətlərdən biridir. Belə ki, İƏT konfranslarında
Azərbaycanla əlaqədar məsələlər müzakirə edilərkən qətnamələrin lehinə səsverməsinə
baxmayaraq, müxtəlif dövrlərdə Azərbaycanın maraqlarına zidd siyasətlə çıxış etmişdir.
Türkmənistan, Ermənistanla müxtəlif sahələrdə fəal əməkdaşlıq edir (Министерство
иностранных дел Республики Армения, 2016; Quliyeva, 2010). Son illərdə, Xəzərin
karbohidrogen ehtiyatlarının Azərbaycandan keçməklə Avropaya nəqli məqsədilə
iqtisadi-siyasi maraqlarına əsasən münaqişə barədə mövqeyində bəzi dəyişikliklər
müşahidə edilir.
Azərbaycan-Qırğızıstan siyasi əlaqələri əsasən beynəlxalq və regional təşkilatlar
çərçivəsində həyata keçirilir. 1993-cü ildən başlayaraq müxtəlif beynəlxalq tədbirlərdə
Azərbaycan Respublikası və Qırğızıstan Respublikası rəhbərləri arasında görüşlər
keçirilmiş, əlaqələrin inkişaf etdirilməsi barədə məsləhətləşmələr aparılmışdır.
Qırğızıstan da rəsmi olaraq, dəfələrlə sərhədlərin dəyişdirilməsinə və ərazilərin işğal
edilməsinə qarşı olduğunu bildirmişdir. Qırğızıstan da münaqişənin ilk günlərindən sülh
yolu ilə həll edilməsi istiqamətində səy göstərib, nəticədə Ermənistan və Azərbaycan
arasında MDB-nin vasitəçiliyi ilə atəşkəs haqqında müqavilə 1994-cü il mayın 14-də
Bişkekdə imzalanmışdır (Ruintən, s.99-100). Ermənistanla müxtəlif sahələrdə əlaqələr
saxlayır. Son illərdə dövlət rəhbəri tərəfindən Azərbaycanın mövqeyini müdafiə edən
bəyanatlar verilir (Azərbaycan Respublikasının Xarici işlər nazirliyi, 2016;
Министерство Иностранных Дел Кыргызской Республики, 2016).
4. Türk Dövlətlərinin Ermənistanla Siyasi Əlaqələri
İƏT çərçivəsində vahid mövqedən çıxış etmələrinə baxmayaraq, Ermənistanın
türk və İslam dövlətləri ilə əlaqələri bu dövlətlərin Dağlıq Qarabağ problemi ilə əlaqəli
siyasətlərinə təsir edir. Azərbaycan nümayəndə heyəti İƏT-in qərarlarına əsasən, üzv
dövlətləri Azərbaycanın mövqeyini müdafiə etməyə və münaqişənin ədalətli həlli üçün
Ermənistana təsir göstərəcək bütün imkanlarını səfərbər etməyə çağırır.
Azərbaycanın İslam ölkələri tərəfindən kifayət qədər müdafiə olunmasından
narahat olan Ermənistan bu dövlətlərlə əlaqələrini genişləndirməyə çalışır, hətta İƏT-ə
üzv olmaq üçün müraciət etmişdir (Quliyeva, 2010). Ermənistanın bir sıra nüfuzlu İslam
ölkələri ilə əlaqələr yaratmaq, erməni diplomatlarının və icmalarının vasitəsilə bu
ölkələrin xarici siyasətlərinə təsir etmək təşəbbüsü onun Azərbaycana qarşı apardığı
siyasətə əsaslanır. Erməni icmasının fəal olduğu və Ermənistan Respublikasının
səfirliklərinin fəaliyyət göstərdiyi ölkələrdə onlar müəyyən mənada məqsədlərinə nail
olurlar. Mərkəzi Asiyanın dövlətləri ilə hələ SSRİ tərkibində mövcud olan əlaqələri
müstəqillik illərində də qorumağa çalışan Ermənistan onların Azərbaycanla əlaqələrini
daim diqqətdə saxlayır. Azərbaycan hökuməti türk dövlətləri ilə MDB çərçivəsində
əməkdaşlıqda da Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpasına yönəlmiş siyasəti onların
diqqətinə çatdırır. Faktiki olaraq, Ermənistanda Qazaxıstan və Türkmənistanın səfirliyi
fəaliyyət göstərir.
Türk dövlətləri
1.
2.

Qazaxıstan
Qırğızıstan

Ermənistanın diplomatik
nümayəndəliyi
1997-ci il mayından səfirlik
---

Ermənistandakı diplomatik
nümayəndəliklər
Səfirlik
---
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3.
4.
5.

Özbəkistan
Türkiyə
Türkmənistan

--------2000-ci ilin yanvarından
Səfirlik
səfirlik
Cədvəl 1. Türk dövlətləri və Ermənistanın diplomatik nümayəndəlikləri (Armenia, 2016;
Министерство иностранных дел Республики Армения, 2016)

Yekun
Tədqiqatlar və hadisələrin gedişi göstərir ki, türk dövlətləri İƏT, həmçinin BMTdə Ermənistanın Azərbaycan ərazilərini işğal etməsi ilə əlaqədar məsələlərin
müzakirəsində Ermənistanın təcavüzkar dövlət kimi tanınmasında və onun işğalçılıq
siyasətinə qarşı qərarların qəbul edilməsində Azərbaycanın mövqelərini müdafiə edirlər.
Lakin, bununla yanaşı, BMT və MDB çərçivəsindəki əməkdaşlıqlarına əsasən
Ermənistanla ikitərəfli əlaqələrini davam etdirərək, xarici siyasətlərində bir başa olaraq
Ermənistana təcavüzkar dövlət kimi yanaşmırlar. Türkiyə və Özbəkistan ilk günlərdən
Ermənistanın işğalına qarşı sərt siyasət nümayiş etdirmişlər. Türkiyə Ermənistanın
müstəqilliyini tanısa da, onun təcavüzkar siyasətinə görə diplomatik münasibətlər
qurulmamışdır. 2009-cu ildə Türkiyə və Ermənistan arasında diplomatik əlaqələrin
yaranması barədə protokollar imzalansa da, hər iki dövlət protokolları təsdiq etməmiş və
sənəd qüvvəyə minməmişdir (Türkiye-Ermenistan Siyasi İlişkileri, 2015).
Ümumilikdə, bu dövlətlər arasında dil və din birliyi, yaxın qonşuluq və digər
xüsusi yaxınlıq əlamətləri olsa da, qarşılıqlı münasibətlər beynəlxalq hüquq prinsiplərinə,
həmçinin ərazi bütövlüyü və süverenliyə hörmət prinsiplərinə uyğun olaraq qurulmuşdur.
Bu prinsiplər beynəlxalq münasibətlərdə müttəfiqliyi gücləndirir. Hazırda bu dövlətlər
BMT, İƏT, ATƏT, MDB, İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı, TÜRKSOY və Türk
dövlətlərinin Əməkdaşlıq Şurası çərçivəsində çoxtərəfli əməkdaşlıq edirlər.
Azərbaycanda Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu çərçivəsində İƏT-in
Təhsil, Elm və Mədəniyyət təşkilatı olan İSESCO ilə TÜRKSOY arasında əməkdaşlıq
haqqında protokol imzalanmışdır. Protokola əsasən türk dövlətlərinin təşkilatlar
çərçivəsində əməkdaşlığı daha da genişlənmişdi (TURKSOY, 2016)
Qeyd edək ki, türk dövlətlərinin dövlət və hökumət başçıları arasında yaxın
dostluq əlaqələrinin olması da dövlətlərarası əlaqalərin inkişafında və ardıcıl davam
etdirilməsində, beynəlxalq tədbirlərdə daha çevik məsləhətləşmələr aparılmasında və birbirinin mövqeyini müdafiə etməkdə mühüm əhəmiyyət daşıyır. Azərbaycan
Respublikasının prezidentləri hər zaman bu xüsusiyyətə diqqətlə yanaşmışlar. Ən yaxın
münasibətlər hər zaman Türkiyə Cümhuriyyətinin prezidentləri ilə müşahidə olunur.
Bunlarla yanaşı, İƏT çərçivəsində əlaqələrin inkişafı üçün çərçivə sazişləri,
ikitərəfli əlaqələrə müsbət təsir göstərəcək dövlətlərarası münasibətlərin əsasları
haqqında müqavilələr imzalanmışdır. Beynəlxalq öhdəliklərin vicdanla yerinə
yetirilməsi, beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində əməkdaşlığı və əlaqələri genişləndirmək,
xalqların yaxınlaşması üçün zəruri şərait yaradılması, təşkilat, birlik, parlament və digər
dövlət orqanları arasında əlaqələrin genişləndirilməsi, beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində
məsləhətləşmələr aparılması, keçid mərhələsində olan ölkələrin dünya iqtisadiyyatına
inteqrasiya prosesinə kömək üçün konkret fəaliyyət məqsədilə beynəlxalq təşkilatlar
çərçivəsində əməkdaşlığın vacibliyi bəyan edilmişdir. Hüquqi bazanı və ratifikasiya
olunmuş dövlətlərarası sənədləri təhlil edərək qeyd etmək vacibdir ki, daha çox Türkiyə
Cümhuriyyəti və Qazaxstanla belə sənədlər imzalanmışdır (Azərbaycan Respublikasının
Milli Məclisinin arxivi, İş 392: 117-127; İş 395: 39-144; İş 487: 66-166; İş 488: 1-31;
Əliyev, 6-cı kitab, 1998: 332-341; Azərbaycan Respublikasının Xarici işlər nazirliyi,
2016)
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Tədqiqatın yelunu olaraq belə qərara gəlmək olur ki, türk dövlətləri arasında İƏT
çərçivəsində siyasi əlaqələr əsas problemlərin həllinə yönəlib. Əməkdaşlığın inkişafı
üçün ümumi strateji maraqlar müdafiə edilməli, geostrateji həmrəylik, beynəlxalq və
regional məsələlərin həllində eyni mövqe nümayiş etdirməlidirlər. Çünki bu 6 türk
dövlətinin regional əhəmiyyətləri və potensialları buna tam imkan verir. Hazırda Türkiyə
İƏT-in nüfuzlu dövlətlərindən biridir. Keçmiz sovet respublikaları isə geostrateji
əhəmiyyəti, təbii sərvətləri, dövlət quruluşu, idarəçilik sistemi, əhalinin təhsil səviyyəsi
və digər xüsusiyyətlərinə görə İƏT üzvləri arasında fərqlənirlər və xüsusi çəkiyə
sahibdirlər. İƏT-in bir sıra qurumlarına ev sahibliyi edir, çoxtərəfli və ikitərəfli əlaqələrin
inkişafı naminə fəaliyyətləri və təklifləri ilə İslam dünyasında sülhün və sabitliyin
qorunmasına töhvə verirlər.
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GÜNEY AZERBAYCAN ÖZGÜRLÜK HAREKETLERİ VE TALEPLERİ
Prof. Dr. Selçuk DUMAN
Özet:İran’ın Kuzeybatısından yer alan Güney Azerbaycan’da yaşayan Türkler, 20. yüzyılın başlarından itibaren demokratik hak ve özgürlüklerini elde etmek için büyük bir mücadelenin içerisinde olmuşlardır. Bu mücadeleleri, 1990 lı yılların başlarına kadar; “İranlılık” ekseninde, İran’ın toprak bütünlüğü içerisinde demokratik hak ve taleplerin dile getirilmesi şeklinde olmuş iken, 1990 lar sonrası, demokratik hak ve özgürlük taleplerinde bir
dönüşüm yaşanmış ve Güney Azerbaycan’ın ayrı bir devlet olarak kurulması gerektiği
fikri dillendirilmeye başlanmıştır. Güney Azerbaycan Türklerinin taleplerindeki bu değişim; ebetteki dünyada ve bölgesindeki gelişmelerden kopuk düşünülemez. Bizde bu çalışmamızda; Güney Azerbaycan Türklerinin milli mücadelelerini kısaca tanıttıktan sonra
onların taleplerini dönem dönem vererek bir değerlendirme ile bitireceğiz.
Anahtar Kelimeler: Azerbaycan, Güney Azerbaycan, Kuzey Azerbaycan, İran, Türkiye
South Azerbaijan Liberation Movements and Demands
Abstract:From the beginning of the 20th century, Turks who live in South Azerbaijan located in North-western Iran, have been in an uphill struggle to obtain their democratic
rights and freedom. Until the beginning of 1990s, this struggle had been appeared in the
form of utterance of democratic rights and demands, in the axis of Iranianism and Iran’s
territorial integrity. After 1990s there was a transformation in their democratic rights and
liberation demands and the notion of the establishment of South Azerbaijan as an independent state has been started to put into words. This transformation in the demands of
South Azerbaijan Turks cannot be divorced from the developments in the world and the
region naturally. In this study, after the summarization of the national struggle of the South Azerbaijan Turks, we will evaluate their demands in each periods and complete the
study with a general review.
Keywords:Azerbaijan, South Azerbaijan, North Azerbaijan, Iran, Turkey.

Giriş
Kafkasya, Orta Doğu, Anadolu ve Orta Asya ekseninde yer alan Güney Azerbaycan; Türkiye-Irak, Hazar Denizi, İran ve Aras Nehri ile çevrilidir. Güney Azerbaycan, bir taraftan Hazar denizine kıyıdaş iken, diğer yandan yaklaşık olarak 5000 kilometrekare yüz ölçüme sahip ve 140 km uzunluğunda ki Urmu gölünü toprakları içerisinde barındırmaktadır. Güney Azerbaycan, akarsuları ile de oldukça zengin bir bölgedir. Araz, Kızılüzen, Ciğatı, Nazlı Çayı, Şehir Çayı, Zula, Ahar, Ocan, Zunuz, Mehran,
Gala, Gotur, ırmakları vardır. Bu göllerli ve ırmakları nedeniyle Güney Azerbaycan
toprakları oldukça verimlidir.
Güney Azerbaycan; bilinen ilk yazılı belgelerden itibaren Türklerin yerleşim
alanı olmuştur. Yaklaşık 1200 yıllık kesintisiz bir Türk hâkimiyeti söz konusudur. Güney Azerbaycan’daki Türk hâkimiyeti, 1924 yılında İran’da hâkim olan Kaçar Türk
Hanedanının yıkılması ile sona ermiştir.
Güney Azerbaycan, Kaçar Türk hâkimiyetinin İran’da yıkılışına kadar İran’ın en
önemli merkezidir. Kaçar Şehzadesi Güney Azerbaycan’ın merkezi olan Tebriz’de
oturmakta idi. İran’da ortaya çıkan modernleşme hareketleri, Güney Azerbaycan’da
başlamıştır. Örneğin ilk matbaa 1811 yılında Güney Azerbaycan’da kurulurken, Osmanlı Devleti’ne paralel olarak İran’da ortaya çıkan modernleşme hareketleri de bu coğrafGiresun
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yada hayat bulmuştur. Meşrutiyet, devrimi de yine Tebriz’de organize olmuş ve yayılmıştır.
Ancak Güney Azerbaycan’da gerek 1924-1979 dönemlerini içine alan Pehlevi
hanedanları döneminde, gerekse 1979’dan günümüze İran İslam Cumhuriyeti döneminde, bilinçli uygulanan politikalar nedeniyle ciddi gerileme ve mağduriyetler yaşanmıştır.
Öncelikle Pehlevi döneminde başlatılan “Farslılaştırma” politikası ile birlikte,
Azerbaycan Türklerinin Türk olmadıklarını “Azeri” olduklarını Türk ve Moğol hâkimiyetleri döneminde zorla Türkçe öğretilen toplum olduğu ifade edilerek, Türklükleri
inkâr edilmiş, “Türk” aşağılanarak hakaret edilen bir kimlik olarak kullanılmıştır.
Diğer yandan Güney Azerbaycan idari olarak 1924 sonrası defalarca değiştirilen
idari taksimat ile küçük parçalara ayrılarak etkisizleştirilmeye ve güçsüz bir hale getirilmeye çalışılmıştır. Bu uygulama ile Güney Azerbaycan’ın bazı bölgeleri fars bölgeleri ile birleştirilerek Güney Azerbaycan Türklerinin asimile edilmesi sağlanmaya gayret
edilmiştir. Bugün bakıldığı zaman Güney Azerbaycan; Doğu Azerbaycan, Batı Azerbaycan, Zencan, Hemedan ve Erdebil merkezli bir idari bölünmeye tabi tutulmuştur.
Güney Azerbaycan’a yönelik uygulanan ekonomik politikalar neticesinde bölge,
fakirleştirilmiş ve birçok insan, İran’ın diğer bölgelerine göç etmek zorunda kalmıştır.
Örneğin İran’ın Başkenti olan Tahran’ın yarıya yakın nüfusu Türk’tür. Güney Azerbaycan’da göçe neden olan önemli bir olayda Urmu gölünün kurumaya başlamasıdır.
İran’ın uyguladığı politikalar nedeniyle Urmu gölünün üzerine çok sayıda baraj inşa
edilerek gölün kurumasına neden olunmuştur. Çevresindeki 100 den fazla köyün içme
suyunda tehlikeli bir şekilde tuzluluk oranı artarken, sondajlarla bile 40 metrenin altına
inildiği zaman ancak suya ulaşılabilir bir duruma gelinmiştir. Buda Güney Azerbaycan’da 500 bin hektardan fazla alanı tuz gölüne çevireceği gibi milyonlarca insan da
bundan zarar görecek ve muhtemelen bölgeyi terk etmek zorunda kalacaktır. İran Devleti’nin bu konu ile ilgili hala ciddi çalışmasının olduğunu söylemek oldukça zordur.
Yine Güney Azerbaycan’da uygulanan politikalar neticesinde yer isimleri, göller
ve dağların isimleri dahi değiştirilerek farslılaştırılmaya çalışılırken, Türkçe isim konulması dahi engellenmiştir.
İran Yönetimi bu uygulamalarla Pehleviler döneminde, “İran” ve “İranlı” kimliğini farslılaştırma ekseninde gerçekleştirmek isterken, İslam devrimi sonrası bu politikalara aynen devam edildiği gibi bu uygulamayı kolaylaştırması için Şii İslam kimliği de
etkin bir şekilde kullanılmıştır.
Tüm bu uygulamaların İran’da bir birlikteliği sağlamadığı gibi ciddi rahatsızlıklara da neden olduğu bir gerçektir. Elbette bunda İran nüfusunun çoğunluğunun farsların
dışındaki etnik kimliklerden oluşması da etkili olmuştur.
Ancak İran’da ortaya çıkan tepkileri bölge ve dünyada yaşanan gelişmelerden
soyutlayarak ta düşünemeyiz. Özellikle Türkiye ve Kuzey Azerbaycan’da yaşanan gelişmeler, İran’da yaşayan Azerbaycan Türkleri tarafından yakından takip edilmekte ve
büyük oranda bu gelişmelerden etkilenmektedirler.
Elbette ki İran’ın kendi iç dinamikleri de Güney Azerbaycan Türklerinde ortaya
çıkan milli bilinci körüklemektedir.
Burada şunu da belirtmekte yarar olduğu kanaatindeyim. Güney Azerbaycan’da
yaşanan demokratik hak ve özgürlük taleplerini, küreselleşme ekseninde emperyalist
devletlerin uğraşısı sonunda ortaya çıkan gelişmeler olarak yorumlamak; oldukça sığ ve
maksatlı bir düşüncenin ürünüdür.
Tam tersine 20. yüzyılın başlarından itibaren Güney Azerbaycan da ortaya çıkan
milli hareketler, antiemperyalist bir niteliktedir ve tamamen yerli bir anlayışın ürünüdür.
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Güney Azerbaycan Türkleri tüm bu mücadelelerinde insanca yaşamak için İran
yönetiminden taleplerde bulunmuşlardır. Ayrıca Güney Azerbaycan Türklerinin mücadelesi sivil ve tamamen şiddetin dışındadır.
1.Güney Azerbaycan’da Ortaya Çıkan Özgürlük Hareketleri
Güney Azerbaycan’da 20. yüzyıl boyunca ortaya çıkan özgürlük hareketleri, 19.
yüzyılda Güney Azerbaycan’daki modernleşme girişimleri ile oluşan birikimlerin bir
sonucudur. Bu nedenle öncelikle modernleşme hareketlerinden bahsetmek gerekir.
19. yüzyılın ilk döneminde, özellikle Abbas Mirza’nın III. Selimin Nizam-ı Cedid hareketine uygun olarak yapmış olduğu modernleşme girişimleri ve Emir Kebir’in
1848 1857 yılları arasında sadrazamlık dönemindeki uygulamaları dikkate değerdir.
Diğer yandan birçok gencin eğitim için çoğunlukla Avrupa’ya gönderilmesi üzerine 19.
yüzyılın sonlarına doğru Tebriz ve Tahran merkezli bir aydın sınıfın ortaya çıkmasına
neden olmuştur. Abbas Mirza ve Emir Kebir’in açtığı yolda “Münevver’ül Fikr” adlı
yenilikçi bir gurup doğmuştur. Özgürlük, eşitlik ve kardeşlik kavramlarını kullanan bu
gurup ile birlikte liberalizm ve sosyalizm gibi fikirlerde ortaya çıkmıştır. Cemalettin
Efgani, Abdurahim Talibov, Zeynel Abidin Mergei, ve Mirza Mulkum Han bu dönemde öne çıkanlardandır.(Keskin, 2005:9) Bunlardan Meragalı bir Türk ailenin çocuğu
olarak dünyaya gelen Şeyh Cemalettin Efgani önemli bir isimdir. 1836 yılında Hemedan’ın Esedebat kasabasında doğan Efgani, birçok ülkeyi ziyaret etmiş ve Fransız ihtilalinden etkilenmiştir. Ona göre; Müslüman millet cumhuriyet idaresi ile kendi kaderini
tain etmelidir. Fakat İslam memleketleri ve meşrutiyetle idare edilen Müslümanlar,
halifeye bağlılıklarını sürdürmelidir. Her Müslüman millet kendi milli şuuruna sahip
olmalı ve milliyetçilik fikrine sarılmalıdır. İslam milletleri liberal siyasi idarelere sahip
olmalı, iktisaden güçlenmeli ve emperyalizme karşı mücadele etmelidir.(Ören,1980:28)
Bu fikirlerini talebeleri yolu ile yayması nedeniyle İran’da Şah’ı kızdırmıştır.(Ören,1980:34) Güney Azerbaycan’da bu dönemde çok sayıda gazete ve dergilerinde
yayımlanması gerçekleşmiştir. 20. yüzyılın başlarında ise Güney Azerbaycan’ın merkezi Tebriz de 1904 yılında faal olan dernek ve örgütler güç birliği yaparak “İctimaiyyun
Amiyyun”(Sosyal Demokratlar) adıyla bir çatı altında birleşmişlerdir. Koordinatörlüğünü ise Ali Mösyö yapmıştır. (Attar, 2006:245)
19. yüzyıl boyunca ortaya çıkan bu birikim, 20. yüzyılla birlikte dünyada gerçekleşen gelişmelere paralel olarak İran’da da meşruti yönetim istekleri olarak ortaya çıkmıştır. İran’daki meşruti yönetim faaliyetlerinin merkezi ise Güney Azerbaycan olmuştur.
Güney Azerbaycan’da Tebriz merkezli meşrutiyet hareketlerinin önderliğini de
Setter Han yapmıştır. Setter Han 1867 yılında Güney Azerbaycan’ın Karadağ Bölgesinde doğmuş olup,(Tagıyeva-Rehimli-Bayramzade, 2000: 161) 1908 yılında Şah’ın 40
bin kişilik ordusuna karşı Tebriz’i savunmuş ve onları yenerek geri püskürtmüştür.(Gömeç, 2015:399) Ancak daha sonra Tahran’a giden Setter Han burada baskına
uğratılmış, ağır yaralanmış ve 1914 yılın da da ölmüştür.
Güney Azerbaycan özgürlük hareketlerinin önemli ikinci ismi; Şeyh Mahmut
Hiyabanidir.(Nebioğlu, 2005:47) Şeyh Mahmut Hiyebani, meşrutiyet sürecinde verilen
mücadelenin içinde bulunmuş, 1911 yılında İran meclisinde milletvekili olarak yer
almış,(Kuar, 2005:95) 1917 yılında Güney Azerbaycan’a dönerek Azerbaycan Demokrat Partisi’ni kurmuş ve 7 Nisan 1920 tarihinde Azadistan Devleti’ni ilan etmiştir.
Güney Azerbaycan’da Azerbaycan Demokrat Partisini yeniden açan ve 1945 yılında Güney Azerbaycan’da Milli Hükümet kuran üçüncü önemli özgürlük hareketi
lideri ise, Seyit Cafer Pişeveri dir.(Ehmed,1998,17) Güney Azerbaycan’da ciddi işlere
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imza atan Pişeveri maalesef ABD, Rusya ve İran’ın işbirliği neticesinde ortadan kaldırılmıştır.
Güney Azerbaycan özgürlük hareketinde dördüncü isim olarak Ayetullah Seriatmedari’yi vermek doğrudur.(Bayır, Fars Mili:120) Şeriatmedari, 1979 yılında yapılan
İran İslam devriminde ilk etapta Humeyni ile birlikte hareket etmiş ancak Humeyni
daha sonra Şeriatmedari’nin evini bastırmış ve Tebriz’i bombalamakla bile tehdit edebilmiştir.
Güney Azerbaycan özgürlük hareketlerinde son olarak 1995 yılında milletvekili
seçilmesine rağmen milletvekilliği hakkı elinden alınan Prof. Mahmut Ali Çehreganlı’yı
vermek gerekir.(Cevadbeyli, 2016:2) Çehreganlı, Güney Azerbaycan’da 1990 sonrası
milli hareketin canlanmasında önemli isim olmuştur. 20 yüzyıl boyunca öne çıkan isimleri tanıttıktan sonra onların Güney Azerbaycan Türkleri adına İran yönetiminden isteklerini şimdi verebiliriz.
2.Güney Azerbaycan’da Ortaya Çıkan Özgürlük Hareketlerinin Talepleri
Güney Azerbaycan’da demokratik hak ve özgürlükler adına öne çıkan isim ve
grupların istekleri; 1990 lı yıllara kadar “İranlılık” eksenini yitirmeden İran’ın toprak
bütünlüğünü tartışmaya dahi açmadan, kimliklerinin ve dillerinin kabul edildiği, kendi
bölgelerinin yönetiminde etkin oldukları bir sistem etrafında idi.
Ancak 1990 lı yıllardan sonra bölge ve dünyadaki gelişmeler ile İran’ın uyguladığı politikalar nedeniyle İran yönetiminden umudunu kesenlerin artması üzerine, Güney Azerbaycan merkezli bir siyasi oluşumun ortaya çıkması gerektiğini savunanlar
ağırlık kazanmıştır. Şimdi bu aşamalardaki istekleri mümkün olduğunca anlaşılır bir
şekilde yukarıdaki sıralamaya uygun verelim.
Settar Han döneminde Güney Azerbaycan Türkleri, 8 Şubat 1907 tarihinde Tebriz’deki tüm resmi kurumları ele geçirdikten sonra 9 Şubat 1907 tarihinde isteklerini şu
şekilde dile getirmişlerdir:
- Anayasa’ya Azerbaycan ile ilgili ilavelerin yapılması gerektiği. Yani Azerbaycan’ın İran Anayasa’sında tanınması.
- Bakanların sayısının düşürülmesi.
- Onursal vezirlik görevinin kaldırılması.
- İran vatandaşı olmayanlara bakanlık görevi verilmemesi.
- Eyalet ve vilayet encümenlerinin kurulması ve yasal bir güvence ile koruma altına alınması.
- Tebriz’de bulunan yabancı gümrük görevlilerinin çıkarılması.
- Tebriz Encümenine karşı olan şah yanlılarının istifası.
Görüldüğü üzere Azerbaycan Türklerinin bu dönemdeki istekleri İran’ın toprak
bütünlüğünü tartışmaya açmadığı gibi antiemperyalist bir kimlikle hareket edildiği de
bir gerçektir. Üzerinde durulan temel konu Azerbaycan’ın İran Anayasa’sında yer alması ve yerel encümenlerin tanınmasından ibarettir.(Attar, 2006:251-252)
1920 yılında Hiyebani’nin önderliğinde ortaya çıkan özgürlükçüler ise Azerbaycan Demokrat Partisi adıyla Azerbaycan Türkleri için aşağıdaki taleplerde bulunmuşlardır.
- İran’da Rus emperyalizmine ve sömürüsüne son verilsin.
- Gerici ve irticai unsurların Azerbaycan Demokrat Partisi içinde yer alması engellenecek.
- Meclis seçimleri ve Encümen seçimlerinin yapılmasının hızlandırılması.
- Teceddüd gazetesi yolu ile halkın bilgilendirilmesi ve bunun halka mal edilmesi(Albayrak, 2016:85)
Hiyebaniye göre;
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- Devlet ve hükümetin kaynağı millettir.
- Millet devleti denetleyebilir.
- Milletin iradesi her şeyin üstündedir.
- Devlet yapacağı her işte milleti ölçü almalıdır.
Demekte ve Güney Azerbaycan’da özgür bir rejim kurmak istediklerini de dile
getirmektedir. Özelikle en demokratik ve eşitlikçi bir yönetim oluşturmak istediklerini
de defalarca dile getirmiştir.(Turan, 2005:71-72)
1920 lerde bu kadar açık bir şekilde, demokratik, eşitlikçi, hak ve hukukun tanındığı bir rejimin uygulanması gerektiğini ifade den bir çizgide bulunan Güney Azerbaycan liderlerinin çağı takip ettiklerini ve gereği olan çağdaş rejimi daha o günden
talep ettiklerini görmek mümkündür.
1945 yılında örgütlenmesini tamamlayarak Azerbaycan Demokrat Partisi olarak
Güney Azerbaycan’da söz sahibi olan özgürlük hareketi, Seyit Cafer Pişeveri öncülüğünde istelerini 1945 yılında 12 madde de toplamıştır:
- Azerbaycan, kendi iç işlerini kendisi idare etmeli. Yani federatif bir yönetim
olmalı.
- Özgürlük ve Milli Muhtariyet mutlaka sağlanmalı.
- Güney Azerbaycan Türkü, kanunlar çerçevesinde kendi geleceğine karar vermeli.
- Eyalet ve Vilayet Encümenleri oluşturulmalı.
- Güney Azerbaycan okullarında, Azerbaycan Türkçesi ile eğitim verilmeli.
- Güney Azerbaycan’da milli bir üniversite açılmalı.
- Yılardır bilinçli olarak geri bırakılan Güney Azerbaycan’da ekonomik kalkınma teşvik edilmeli.
- Güney Azerbaycan’da toplanan vergilerin çoğunluğunun, Güney Azerbaycan’a
harcanması gerektiği.
- Adaletli bir yönetimin mutlaka uygulanması.
- Kimsesiz çocuklara sahip çıkılmalı.
- Devlet topraklarının ve sahipsiz toprakların topraksız köylüye dağıtılması
(Tagıyeva-Rehimli-Bayramzade, 2000: 214-215)
Pişeveri liderliğindeki Azerbaycan Demokrat Partisi bu yapılması gerekenleri ortaya koyduktan sonra bunları oluşturmuş olduğu milli hükümet döneminde de uygulamaya çalışmıştır.
İran’da 1979 yılında ortaya çıkan İran İslam Devrimi’nde, Güney Azerbaycan
Türkleri aktif rol oynamışlardır. Güney Azerbaycan Türkleri, pehleviler döneminde
kendilerine yönelik yapılan; baskı asimilasyon ve yok sayma siyasetine de bir tepki
olarak, bu devrimi desteklemişlerdir. Hatta İran İslam Devriminin önderlerinden birisi
Ayetullah Şeriatmedari’dir. Ancak daha sonra Humeyni’de Pehlevi anlayışını benimseyerek başta Şeriatmedari olmak üzere Güney Azerbaycan Türklerini baskılamaya başlamıştır.
Şeriatmedari o dönemde;
- İran İslam Devleti’nde Türklere özel bir durumun olmayacağını dile getirdikten
sonra Güney Azerbaycan Türklerinin kendi hukukuna uygun bir yapının olacağını vurgulamıştır.
- Güney Azerbaycan’ın muhtariyet taleplerini değerlendirdiği zamanda; 17,5
milyon Türk’ün; Türküm demesi, öz hukukunu oluşturması günah mı diye çıkışmıştır.
- Şeriatmedari, anadilin Şah döneminde yok edildiğini, Türkçe okuma ve yazmadan Güney Azerbaycan Türklerinin mahrum bırakıldığını da belirtmiştir.(Arazoğlu,
1997:137)

810
IV. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu 26-28 Nisan 2017/NİĞDE

Şeriatmedari’nin bu açıklamaları son derece önemlidir. Kendisinden önceki liderlerle benzerlik göstermektedir. Farklı bir durum söz konusu değildir.
Güney Azerbaycan özgürlük hareketlerinin diğer bir liderinin Prof. Mahmut Ali
Çehreganlı olduğunu yukarıda ifade etmiştim. Ancak son dönem taleplerini 1997 sonrası Güney Azerbaycan’da ortaya çıkan “Milli Hareket” veya “Milli Medeni Hareket”
üzerinden açıklamak istiyorum.
1997 sonrası teşkilatlanarak görüşlerini açıklayan Milli Medeni Hareket’in görüşleri;
- Fars şovenizmi yabancı bir komplodur ve İran’ı parçalanmaya götürecek.
- Güney Azerbaycan’da Türk kimliğini korumak amaçlanmaktadır.
- İran Türk yurdu olarak görülmekte ve Türklerin İran tarihinde anahtar rolü bulunmaktadır.
- Milli hareket her türlü şiddete karşıdır ve sivil bir harekettir.
- İran; İranlıların sloganına sahip çıkmaktadır.
- Azerbaycan Türkçesinde basın, televizyon oluşturulmalıdır.
- Güney Azerbaycan’da anadilde eğitim verilmelidir.
- Adem-i Merkeziyet yönetimi uygulanmalıdır. Diğer bir ifade ile federasyon.
- İran’daki gelirin eşit dağılması gerekmektedir.
- Güney Azerbaycan’daki vali ve yöneticiler Azerbaycan Türkü olmalıdır.
- Güney Azerbaycan iç işlerini kendi düzenlemeli ve aynı zamanda dış işlerinde
de Güney Azerbaycan’ın görüşlerine önem verilmelidir.(Bayır, 2003:6)
Güney Azerbaycan Türklerinin tüm bu olumsuzluklara rağmen İran içerisinde
çözüm arayışları günümüze kadar devam etse de artık günümüzde Güney Azerbaycan’ın bağımsız bir devlet olması gerektiğini de dillendiren görüşlerin olduğu da bir
gerçektir.
Sonuç
Güney Azerbaycan Türkleri, İran’ın asli unsuru ve 20. yüzyıla kadar hakim unsuru olmasının yanında, İran’da bulunan nüfusları dolayısı ile İran’da söz sahibi olmaya
en fazla hakkı olan toplumdur. İran’daki nüfuslarının yönetimde bulunan Farslardan
daha fazla oldukları dikkate alınırsa, bunun ne kadar doğru olduğu görülmektedir.
Güney Azerbaycan Türklerinin özgürlük mücadelesi, bu somut gerçekten kaynaklanmaktadır. Diğer yandan İran’da 70 bin civarında Ermeni’ye verilen hakların dahi
35 milyonluk Türk nüfusuna verilmemesi de ayrıca değerlendirilmektedir. Burada temel
sorun; gerek İran’ın gerekse bölgede etkili olan Rusya, İngiltere ve ABD gibi emperyalist ülkelerin, Güney Azerbaycan merkezli bir güçlü siyasal yapıyı istememeleri ile
alakalıdır. Çünkü Tebriz; Hazar havzasında, Kafkasya’da, Ortadoğu’da ve Anadolu’da
yaşayan ve birbirlerini anladıkları gibi kültürleri birebir aynı olan aynı milletin çocuklarının bir araya gelmesinde merkezi bir rol oynayabilir. Böyle bir durumda dünya da yeni
bir güç merkezi oluşacaktır. Bu sonuçta hiç kimsenin hoşuna gitmemektedir. Ancak
Türk Milleti bu coğrafyada yükselen sese kulak vermeli ve hiç değilse Güney Azerbaycan’da yaşanan haksızlıkları dile getirenlere ülkelerinde izin vermelidir.
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ÇALIŞMA HAYATINDA CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİ BAĞLAMINDA TÜRKİYE
VE KAZAKİSTAN KARŞILAŞTIRMASI

Prof. Dr. Selen DOĞAN

Derya TEKİN
Özet: Eşitlik, genel olarak, dil, din, ırk, cinsiyet ayrımı gözetmeksizin eşit hak, fırsat ve
olanaklara sahip olabilmektir. Dünya nüfusunun yarısını oluşturan kadınlara eşit davranılmadığı, çoğunlukla ikincilleştirildiği görülmektedir. Toplumsal cinsiyet eşitsizliği sorunu, dünyada olduğu gibi Türkiye’de de önemli bir sorundur. Sosyal, kültürel veya siyasal alanda cinsiyet eşitsizlikleri olarak ortaya çıkan bu sorun, özellikle ekonomik alanda
daha yoğun olarak yaşanmaktadır. Toplumsal cinsiyet eşitsizliği nedeniyle kadınlar, daha
düşük öğrenim düzeyine sahip olmakta, işgücüne daha az katılmakta, daha az gelir elde
etmektedir. Bu çalışmada cinsiyet eşitsizliği ile ilgili kavramlara, çalışma hayatında cinsiyet eşitsizliğine, Türkiye’de ve Kazakistan’da çalışma hayatında cinsiyet eşitsizliğine, bu
eşitsizliği önleyebilmek için bazı önerilere yer verilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Cinsiyet, Cinsiyet Eşitsizliği, Türkiye, Kazakistan.
The Comparison of Turkey and Kazakhstan in The Context of The Working Life of
Gender Inequality
Abstract: Equality, in general, is to have equal rights, opportunities and opportunities regardless of language, religion, race or gender. It is seen that the women who constitute
half of the world population are not treated equally, and are mostly secondaryized. The
problem of gender inequality is an important problem in Turkey as well as in the world.
This problem is particularly prevalent in the economic arena which emerges as social, cultural or political inland gender inequalities. women have lower learning, fewer workforce,
less income because of gender inequality. In this study is addressed the concept of gender
inequality, gender inequality in working life, gender inequality in working life in Turkey
and in Kazakhstan and some suggestions have been made to prevent this inequality.
Keywords: Gender, Gender Inequality, Turkey, Kazakhstan.

Giriş
Günümüzde varlığını sürdüren birçok toplum, cinsiyet farkının yalnızca biyolojik farktan kaynaklandığından, kadın ve erkeğin her alanda eşit sayıldığından, anayasalarda, kanunlarda, genelgelerde kadın ve erkeğin eşitliğinden sürekli bahsetmektedir.
Ancak bu eşitlik daha çok kağıt üzerinde, söylenen sözlerde kalmaktadır. Nitelikli kadın
nüfusun varlığına rağmen kamu ve siyasal kurumların, akademik ve mesleki örgütlerin
yönetim ve karar organlarında kadınların varlığından neredeyse bahsedilememektedir.
Kadın ile erkeğin dünya üzerinde birçok alanda eşit olamadığı ve bu eşitsizlikten en
fazla kadınların etkilendiği görülmektedir.
Bebekler doğdukları andan itibaren cinsiyet ayrımı sürecine dahil olmakta ve bu
ayrımı hayatı boyunca taşımaktadır. Bebek kız doğduğunda pembe renk, erkek doğduğunda mavi renk kıyafetler giydirilmeye başlanır. Bebek büyür ve çocukluk dönemine
gelir. Çocukluk döneminde kız çocuk, kızlarla birlikte evcilik oynar, evcilikte anne olur
çocuk bakar, misafir olur pasta börek hazırlayıp misafir ağırlar; erkek çocuk oyununda
işe gider, araba sürer, silahla oynar. Sonra bu çocuklar büyür ve gençlik dönemine gelir.
Gençlik döneminde genç kız, okursa okur, okumazsa annesine evde yardımcı olur (bir
Ömer
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nevi evin küçük annesi konumundadır). Kardeşlerinin derslerine yardımcı olur, sosyal
hayatı sınırlıdır, arkadaşlarıyla belirli izinlerle görüşebilir, erkek arkadaşa genellikle hoş
bakılmaz, “el ne der, adın çıkacağına canın çıksın” düşüncesiyle bir kızın bir erkekle
birlikte anılması istenmez; genç erkek “delikanlı, kanı deli akıyor” düşüncesiyle serbesttir. Sosyal hayatı oldukça geniştir. Kimlerle arkadaşlık kurulduğuna pek bakılmaz. Bu
gençler büyür ve evlilik dönemine gelir. “Genç kız” artık “ev hanımı” rolüne sahip
olmuştur. “Kadının yeri evidir.” mantığıyla çocuk doğurma ve büyütme, temizlik yapma, bulaşık yıkama, yemek pişirme gibi ev işleri ile ilgilenme, kendilerinden önce eşlerinin ve çocuklarının ihtiyaçlarını karşılama, onların mutluluğu ve rahatı için kendi
isteklerinden ödün verme, iş hayatında aktif olamama gibi eşitlikçi olmayan sorumluluklar verilmiş; “genç erkek” ise artık “evin beyi” rolüne sahip olmuş, evin geçimini
sağlayan, ev işleri ile ilgili değil parasal konularda sorumluluklar verilmiştir.
“Cinsiyet eşitsizliği” sorunu, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de önemli bir
sorundur. Sosyal, kültürel veya siyasal alanda cinsiyet eşitsizlikleri olarak ortaya çıkan
bu sorun, özellikle ekonomik alanda daha yoğun olarak yaşanmaktadır.
Bir toplum için kadın-erkek eşitliğinin önemine ilişkin pek çok tartışma halen
devam etmekte; eğitim, sağlık, ekonomi, toplum vb. açısından eşitliğin önemi konusunda ortak bir fikir oluşturulamamaktadır. Kadın-erkek eşitliğinde eğitim önemlidir;
çünkü kadın ve erkeğe eşit davranan toplumlarda kadınlar erkeklerle aynı eğitimi almakta, eğitim almış kadınlar daha nitelikli işlerde çalışabilmekte, kadın-erkek eğitim
almış bireyler çocukları için de benzer eğitimi alması konusuna özen göstermekte, çocuklarına da eşitliği aşılamış olmaktadır. Böylece, nesilden nesile eşitliğin önemi aktarılmaktadır.
Kadın-erkek eşitliği, sağlık için önemlidir; çünkü kadın ve erkeğe eşit davranan
toplumlarda eğitim seviyesi yüksek olduğundan anne- bebek ölümleri, HIV, kanser,
AIDS gibi ölümlere neden olan hastalıkların önlemi alınabilmekte, sağlık alanında kendilerini geliştirebilmekte ve böylece daha sağlıklı bir toplumda yaşanabilmektedir.
Kadın-erkek eşitliği, ekonomi için önemlidir; çünkü kadın ve erkeğe eşit davranan toplumlarda eğitim seviyesi arttığı için kadın istihdamı ve bireylerin gelir seviyesi
artabilmekte, GSMH3 ve GSYİH4 oranları artmakta, böylece bireyler refah ve huzur
içinde yaşayabilmektedir.
Kadın-erkek eşitliği, toplum için önemlidir; çünkü kadın ve erkeğe eşit davranabilen toplumlar, eğitim seviyesi yüksek, sağlık alanında gelişmiş, ekonomi alanında
refaha ulaşmış ve bağımsız olabilmekte ve böylece bireyler yaşadıkları toplumda huzurlu, mutlu, gelecek kaygısı taşımadan hem kendileri için hem de toplumun gelişimi için
sürekli çaba harcayabilmektedir.
1.Cinsiyet Eşitsizliği ile İlgili Kavramlar
İnsan, kadın ve erkek olmak üzere iki cins olarak yaratılmıştır. Aslında bu fark,
sadece biyolojik yapıya dayalı bir fark olması gerekirken hemen her dönemde kadın ve
erkek cinsleri arasında ayrımcı bir bakış açısına sahip olunmuştur. Kadın ve erkek arasındaki biyolojik farklılığın, derin ve boyutlu bir toplumsal farklılığa dönüşmesi, her
anlamda kadın hayatını tehdit etmekte ve ikincilliğe zorlamaktadır (Eliuz, 2011: 226).
Batıda “cinsiyet” kavramı, “sex” ile insanın biyolojik durumu kadar anatomik
özelliklerini, “gender” ile de sosyal ve kültürel rollerin temsilini ifade etmektedir
GSMH (Gayri Safi Milli Hasıla: Yerli ve yabancı, yurt içinde yerleşik olan herkesin, yıl içinde
ürettikleri mal ve hizmetlerin toplamı).
4 GSYİH (Gayri Safi Yurt İçi Hasıla: Sadece TC vatandaşlarının, yurt içinde ve yurt dışında yıllık
ürettikleri mal ve hizmetlerin toplamı).
3
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(Newman, 2002: 353). Türköne (1995: 7-8), “gender” ve “sex” kelimelerinin yerine
Türkçe karşılığı olarak, “cinsiyet” ve “cins” kelimelerini kullanmaktadır. “Cins”, biyolojik olarak dişiliği ve erkekliği ifade ederken “cinsiyet” biyolojik anlama ilaveten sosyo-kültürel özellikleri de içermektedir.
“Toplumsal cinsiyet” kavramı ise kavram olarak ilk defa 1950’li yılların ortalarında psikolojide kişilik patolojilerinin tedavisi alanında kullanılmıştır. Bu kapsamda
toplumsal cinsiyet, “kimlik” olarak kavramlaştırılmış ve “toplumsal cinsiyet kimliği”
bir kişinin kadın ya da erkek olduğuna dair öz algısı olarak tanımlanmıştır (Sayer, 2011:
9). Genel olarak toplumsal cinsiyet (gender), kadın ve erkekler için toplumsal olarak
oluşturulmuş roller ve öğrenilmiş davranış beklentilere işaret etmek için kullanılan bir
kavramdır (Ecevit, 2003: 83).
Kadın-erkek eşitliği, günümüzde, geçmişte de olduğu gibi üzerinde önemle durulan konuların başında gelmektedir. Eşitlik, bireyin bütün yeteneklerini tam ve özgürce
geliştirebilecekleri toplumsal ortamın yaratılması, en azından bu ortamın önündeki
bütün toplumsal, siyasal engellerin ortadan kaldırılması olarak tanımlanmaktadır (Belek,
2001: 5). Toplumsal cinsiyet eşitliği kavramı, cinsiyet ayrımı yapılmaksızın her alanda
(eğitim, sağlık, ekonomi, sosyal, siyasal vb.) eşit hak, fırsat ve olanaklara sahip olmayı
işaret etmektedir.
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Atatürk, “Bir toplum, bir millet
erkek ve kadın denilen iki cins insandan meydana gelir. Mümkün müdür ki, bir toplumun yarısı topraklara zincirlerle bağlı kaldıkça, diğer kısmı göklere yükselebilsin!”
sözüyle de eşitliğin ne kadar önemli bir kavram olduğunu vurgulamıştır. Yine Doğan
Cüceloğlu, “Bir Kadın Bir Ses” adlı eserinde: “Kadınlara insanca, onurlu ve özgür,
adil bir yaşam sunamayan toplumlar insanların hiç yere öldüğü savaşlar ve haksızlıklarla dolu bir geleceğin tohumunu atarlar.” diyerek kadın-erkek eşitliğinin önemine
değinmiştir.
“Toplumsal cinsiyet eşitliği” hakkındaki araştırmalara bakıldığında; yasalar, kanunlar, ilkeler kısaca hemen her belgede kadın ve erkeğin eşit olduğu vurgulanmaktadır.
Örneğin; Türkiye Cumhuriyeti 1982 Anayasası’nın 10. maddesine göre :
“Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayrım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet, bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür. Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz. Devlet organları ve idare makamları
bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadır”.
Yine Anayasa’nın 12. maddesine göre “Demokraside bütün insanlar hür ve özgürdür.
Tüm vatandaşlar, kişiliğine bağlı, dokunulmaz, devredilmez, vazgeçilmez temel hak ve
hürriyetlere sahiptir”.

Ayrıca 1789 tarihinde ilan edilen Fransız İnsan Hakları ve Yurttaşlık Bildirisi’nin 1. maddesinde “İnsanlar hukuken hür ve eşit doğar, hür ve eşit olmaya devam
eder. Sosyal farklılıklar ancak ortak faydaya dayanabilir.” ifadesi yer almaktadır. Örneklerde de görüldüğü gibi birçok alanda kadın-erkek eşitliğinden söz edilmesine rağmen cinsiyet ayrımı halen devam etmektedir.
Kadın, çağlar boyunca her alanda etkin rol oynamış; ancak her zaman erkeğin
gerisinde kalmıştır. Kadın-erkek eşitsizliğini gidermeye yönelik yapılan çalışmalarda,
düzenlemelerde bile bu mesele sanki sadece bir kadın sorunuymuş gibi algılanmaktadır
(Örneğin; Sönmez’in Kadın Sorunu- Toplumsal Eşitsizlik ve Hanımın Çiftliği adlı çalışması, Gül, Yalçınoğlu ve Atlı (2014)’nın Türkiye’de Çalışma Yaşamında Kadının
Konumu ve Sorunu adlı çalışmaları). Aslında kadın-erkek eşitsizliği, toplumda yaşayan
tüm insanları ilgilendiren ve çözüm bulunması gereken bir sorundur.
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Marshall (2009:210) cinsiyet eşitsizliğini “Bir toplum içinde yer alan bir grup ya
da gruplar içindeki bireylere eşitsiz ödüller veya fırsatlar sunma.” şeklinde tanımlamıştır. Ecevit (2003: 83) ise cinsiyet eşitsizliğini, kadın ve erkeğin toplumsal kurumlar
içinde mevcut kaynaklara erişme, fırsatlara ulaşma ve güç kullanımında var olan eşitsizliği şeklinde ifade etmektedir.
Dünyanın her bölgesinde sosyal, ekonomik, yasal ve siyasal vb. pek çok alanda
farklı boyutlarda toplumsal cinsiyet eşitsizlikleri yaşanabilmektedir. Outhwaite (2008:
787) çalışmasında, “Toplumsal cinsiyet ilişkileri, zamana ve mekana göre değişmektedir. Bu ilişkiler, kültürden kültüre büyük farklılıklar göstermektedir.” sözleriyle de her
toplumda eşitsizliğin yaşanabileceğini desteklemektedir.
2. Çalışma Hayatında Cinsiyet Eşitsizliği
Yüzyıllar boyunca kadınlar üretimin her aşamasında önemli roller üstlendikleri
halde, eğitim, politika, sağlık vb. alanlarda olduğu gibi çalışma hayatında da eşit pay
alamamıştır. Bu durum, kadının hem toplum hayatında hem de çalışma hayatında ikinci
plana atılmasına neden olmaktadır. Carlson (2000: 69): “Kadın, hem çalışma ortamında
çalışan kadın rolünü hem de ev ortamında anne, eş gibi rolleri üstlenmesiyle farklı iki
alanda sorumluluk almaktadır. Eve ve çocuklara yeterli zaman ayıramadığından çoğu
kez iyi bir eş ve anne olamamakla suçlanan kadın, çalışma ortamında ise yine bu ikilemden dolayı yeterince çalışkan ve özverili olamadığı için kariyer ilerlemesinde de
sorunlar yaşamaktadır.” düşüncesiyle bu görüşü desteklemektedir.
Kadın-erkek eşitliğini sağlayabilmek için hem ulusal hem uluslararası boyutta
birçok çalışma yapılmaktadır. Birleşmiş Milletlerin 1979 yılında yayınlanan “Kadınlara
Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi (Convention on the Elimination of
All Forms of Discrimination Against Women-CEDAW)” nin 1. maddesine göre “kadınlara karşı ayrımcılık” terimi, siyasal, ekonomik, sosyal, kültürel, kişisel veya diğer alanlardaki kadın ve erkek eşitliğine dayanan insan haklarının ve temel özgürlüklerin, medeni durumları ne olursa olsun kadınlara tanınmasını, kadınların bu haklardan yararlanmalarını veya kullanmalarını engelleme veya hükümsüz kılma amacını taşıyan veya bu
sonucu doğuran cinsiyete dayalı herhangi bir ayrım, dışlama veya kısıtlama” anlamına
gelir. CEDAW’ın 5. maddesi “Kadınların eşitsiz pozisyonunun çocuk bakım yükü ile
yakından bağlantılı olduğunu ifade etmekte ve kadınlara ve erkeklere, çocuk bakımında
eşit sorumluluk verilmektedir.” Yine CEDAW’ın 11. maddesi ise “Taraf ülkelere, kadınların evlilik ve annelikten kaynaklı olarak yaşadıkları ayrımcılığı önleyecek tedbirler
alma yükümlülüğü getirmektedir.” (http://www.unicef.org/turkey/cedaw/_gi18.html).
Ayrıca, Uluslararası Çalışma Örgütü (International Labour Organization-ILO) tarafından her yıl konferans düzenlenmekte ve bu konferansta üye ülkelerin ILO sözleşmelerine uyumu ve çalışma haklarına ilişkin ihlalleri denetlenmektedir (www.ilo.org).
Yapılan araştırmalara göre (Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (United Nations Development Programme-UNDP), ILO, Dünya Ekonomik Forumu (World Economic Forum-WEF), Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (Organisation for Economic Co-operation and Development-OECD) kadınların işgücüne katılma oranı erkek
katılma oranına göre oldukça düşüktür. Bunun nedenleri; sahip olunan kültür, alınan
eğitim, işe alma, ücretlendirme, çalışma ve dinlenme süreleri, yıllık izinler, performans
değerlendirme, terfi gibi aşamalardaki eşitsizlik şeklinde sıralanabilir.
ÜLKELER

CİNSİYET
EŞİTSİZLİĞİ
ENDEKSİ
2014
Değer
Sıralama

EĞİTİM DÜZEYİ
2005-2014
KADIN
ERKEK

İŞGÜCÜNE KATILIM
ORANI
2013
KADIN

ERKEK
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Avustralya
0,110
19
94,3
94,6
58,8
71,8
İrlanda
0,113
21
80,5
78,6
53,1
68,1
USA
0,280
55
95,1
94,8
56,3
68,9
Kazakistan
0,267
52
95,3
98,8
67,7
77,9
Türkiye
0,359
71
39,0
60,0
29,4
70,8
Azerbaycan
0,303
59
93,7
97,4
62,9
69,6
Kırgızistan
0,353
67
94,5
96,8
56,0
79,5
Tablo 1. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Kadın-Erkek Eğitim ve Çalışma Oranı
(http://hdr.undp.org/en/composite/GII)

Tablo 1’de, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı tarafından yapılan çalışmada, 188 ülke içinden bazılarının Cinsiyet Eşitsizliği Endeksi, Eğitim Düzeyi ve İşgücüne
Katılım Oranı verilmiştir. Bu verilerinden de anlaşıldığı gibi erkek çalışma oranı kadınlara oranla daha yüksek ve örnek verilen ülkeler arasında kadın-erkek işgücüne katılma
oranı arasındaki farkın en yüksek olduğu ülke ise Türkiye’dir.
İş yaşamında kadın, erkeğin yapmadıkları, daha az beceri gerektiren ve ücretleri
daha düşük işleri yapmaktadır. Kadının ev içi iktisadi faaliyetleri ise piyasa dışı faaliyetler olarak önemsiz ve ikincil kabul edilmekte ve böylelikle kadın, ekonomik alanda
adeta görünmez kılınmaktadır (Hablemitoğlu, 2001: 17). Genellikle erkekler daha saygın, daha fazla gelir getiren işleri tercih ederken kadınlar hem işte hem de evde sorun
yaratmayacak türden işlere (part-time, mevsimlik gibi) yönelmektedir.
Cinsiyete dayalı ayrımın büyük bir kısmı kadına karşı olan önyargılardan kaynaklanmaktadır. Önyargılı işveren, kadın işgücü ile çalışmayı reddetmekte; çünkü çocuklu kadının, çocuğuyla ilgilenmesi gerektiği için işini aksatabileceği düşünülmektedir
(Headle vd, 1996: 5).
İşgücüne katılan kadınların diğer bir sorunu da ücret eşitsizliğidir. Genellikle
özel sektörde çalışan kadınlar ücret eşitsizliği sorunuyla karşı karşıya kalmaktadır. Özel
sektörde birçok alanda kadınlar için “eşit işe eşit ücret” ilkesi geçerli olmamakla birlikte, erkeklere nazaran kadınlar daha düşük ücretle istihdam edilmektedir. Kadınlara ödenen ortalama ücret ile erkeklere ödenen ortalama ücret arasındaki fark son yıllarda biraz
daraldıysa da farkın tamamen kapanamadığı görülmektedir. Erkeklerle aynı mesleklere
sahip olsalar bile, kadınlar erkeklerden ortalama olarak daha düşük ücret almaktadır
(Korkmaz ve Korkut 2012: 56).
İşgücüne katılan kadınların karşılaştığı bir başka eşitsizlik ise atanma ve terfi konusudur. Örneğin, kadınların çalışma hayatında kariyerlerini geliştirmenin tek yolunun
meslek değiştirmek olduğu tespit edilmiş ve cinsiyet eşitsizliği konusunda analizler
yapan sosyolog ve ekonomistler tarafından “Cam Tavan (Glass Ceiling)” kavramı tanımlanmıştır (Yamagata vd.,1997:571).
3. Türkiye’de Çalışma Hayatında Cinsiyet Eşitsizliği
Kadın, gerek evinde, gerek tarlasında, gerekse çalışma hayatında sürekli çalışmasına rağmen; kadınların emekleri görmezden gelinmektedir. Kadınların çalışma hayatına
katılması, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de sanayileşmeye paralel olarak gelişme
göstermiştir.
Türkiye’de kadın sorunu incelenirken çoğu kez başlangıç noktası olarak Osmanlı
Devleti öncesi göçebe aşiretler dönemi alınmakta ve bu dönemde kadınların bütün toplumsal etkinliklere katıldığı, siyasal kararların alınmasında söz sahibi olduğu, kadın ve
erkeğin evlilik ilişkisinde eşit haklara sahip olduğu, tek eşli evliliğin yürürlükte olduğu
araştırmacılar tarafından belirtilmektedir (Çitçi,1982: 86-87).
Tanzimat Fermanı ile başlayıp Cumhuriyet’e ve hatta günümüze dek süren dönemde eski yapı ve geleneksel kurumlar sorgulanmış, hukuktan ekonomiye, eğitimden
sosyal hayata kadar toplumun her alanında değişme, yenileşme, daha açık bir ifadeyle
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modernleşme, çabası içine girilmiştir. Tanzimat aydınları, kadınlara erkeklerle eşit eğitim imkanı verildiği takdirde onların da erkekler kadar bilgi sahibi olabileceğini, özellikle de öğretmen olarak topluma hizmet verebileceklerini savunmuşlardır. Tanzimat'ı
izleyen I. Meşrutiyet (1876) ile kadınlara yönelik çalışmalar hız kazanmış; fakat en
büyük gelişmeler II. Meşrutiyet'in (1908) ilanından sonra olmuştur (Konyar, 2011: 2).
I. Dünya Savaşı sırasında bile kadınlar, memur ve müstahdem olarak maaşla
hizmete alınmış, terzilik gibi askeri geri hizmetlerde kullanılmıştır. Savaş sırasında
kurulan “Kadınları Çalıştırma Cemiyeti İslamiyesi”, kadınlar ile ordunun ihtiyaç duyduğu işler arasında aracılık yapan bir dernek olarak faaliyet göstermiştir (Çitçi, 1982:
122-129).
Cumhuriyet Dönemi’nde kadınların sosyal ve siyasal hakları elde etmeleri aşamalı bir şekilde gerçekleşmiştir: 1924'de Tevhid-i Tedrisat Kanunu kabul edilmiştir. Bu
Kanun ile eğitim alanına, kadının erkeklerle eşit katılımı konusunda tedbirler alınmıştır.
Siyasal ve sosyal yaşamda bilimin ve aklın önderliğine inanan Atatürk, eğitimin önemini vurgularken, toplumun bütün fertlerinin kadını, erkeği, çocuğu, köylüsü ve işçisiyle
eğitilmesi gerektiğini ifade etmiştir. Atatürk'ün kadın konusundaki uygulamalarının en
önemlilerinden biri olan Medeni Kanun, 4 Nisan 1926'da kabul edilerek yürürlüğe girmiştir. Medeni Kanun’daki değişikliklerin yanında, Türk kadınına siyasal yaşamda da
haklar verilmiştir. Türk kadınına 1930 yılında belediye seçimlerinde, 1934 yılında da
milletvekili seçimlerinde seçme ve seçilme hakkı verilmiştir (İçli, 1998: 95-96).
Türkiye'de kadınların işgücüne katılımları 1950’li yılların ortalarından sonra sürekli olarak düşmektedir. Bunun birçok nedeni olmakla birlikte esas neden, kırdan kopan ve tarımsal faaliyetlerden uzaklaşan kadın nüfusun işgücüne katılan nüfus içinde
giderek daha az yer almasıdır (TÜSİAD, 2008: 114). Bu fikri Dünya Bankası (World
Bank, 2009: 3)’nın yayınlamış olduğu Rapor da şu şekilde desteklemektedir: “Cumhuriyetin ilk yıllarından bugüne düşük seyreden kadın istihdamı oranı, tarım sektöründe
ücretsiz aile işçisi olarak istihdamın içinde sayılan kadınların, kente göç ile birlikte
istihdam piyasasının dışına ve evin içine itilmeleri ile daha da düşmektedir.”
Kadın istihdamı, cinsiyete dayalı eşitsizlikler ve işgücü oranları gibi konularda
araştırmalar yapan birçok topluluk bulunmakta ve bu topluluklar, çeşitli raporlar sunmaktadır. Bu topluluklardan bazılarının (Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü, Uluslararası Çalışma Örgütü, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, Dünya Ekonomik
Forumu) Türkiye hakkındaki çalışma sonuçları aşağıdadır:
Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü’nün 2011 yılı verilerine göre kadın istihdamının toplam istihdam içindeki payı OECD ülkelerinde %56,7 iken Türkiye’de bu
oran %27,8’dir. 34 üyesi ile OECD ülkeleri arasında oranı en düşük olan ülke Türkiye’dir.
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Raporu’na göre 2014 yılında Türkiye,
İnsani Gelişme Endeksi (Human Development Index - İGE)’nde 0.759 değerle 187 ülke
içinde 69. sıradadır. 2015 yılındaki Rapora göre ise İnsani Gelişme Endeksi’nde Türkiye 0.761 değerle 188 ülke arasında 72. sırada yer almış ve bu değerle “Yüksek İnsani
Gelişme Kategorisi”nde yer almıştır. Bir diğer rapora göre Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Endeksi (Gender Inequality Index – TCEE) 2014 yılında Türkiye, 0,359’luk değerle
155 ülke arasında 71. sırada yer almıştır (http://hdr.undp.org/en/composite/GII). Dünya
Ekonomi Forumu 2013 yılı Cinsiyet Ayrımcılığı Raporu (Global Gender Gap Report)’na göre ise Türkiye 136 ülke içinde 120. sırada yer almıştır.
Dünya Ekonomik Forumu tarafından 2006 yılından itibaren “Küresel Toplumsal
Cinsiyet Uçurumu Raporu (Global Gender Gap Report)” hazırlanmakta, kadınlarla
erkekler arasında, ekonomik katılım ve fırsat, eğitimsel kazanım, siyasi güçlenme, sağ-
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lık ve hayatta kalma olmak üzere dört kritik alanda eşitsizlik oranları araştırılmaktadır.
Bu rapor, araştırma kapsamına giren hiçbir ülkede toplumsal cinsiyet eşitsizliklerinin
ortadan kaldırılamamış olduğunu, ancak bazı ülkelerin toplumsal cinsiyet uçurumunu
kapatmada diğerlerinden ileride olduğunu göstermektedir. Türkiye, 2006 yılında hazırlanan ilk rapora göre 115 ülke arasında 105. sırada; 2016 yılında ise 145 ülke arasında
130. sırada yer almıştır (www.weforum.org). Türkiye’nin geçen 10 yıllık sürede cinsiyet
eşitsizliğini giderme konusunda başarılı olamadığı ortaya çıkmaktadır.
CEDAW 2016 yılı 7. dönem Raporu’nda, Türkiye’nin 2010 yılındaki 6. dönem
değerlendirmesinden sonra hazırlanan ve yürürlüğe giren 6284 nolu “Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun” u olumlu bir gelişme olarak
değerlendirilmiş, yakın zamanda yaşanan darbe girişimi de dahil olmak üzere, mevcut
güvensizlik ortamının kadınların insan haklarına olası etkileri hakkında endişeler dile
getirilmiş; Türkiye insan haklarına ve hukuka bağlılığa, yargı bağımsızlığına ve ifade
özgürlüğünü korumaya, anayasal düzeni muhafaza etmeye, kadınların haklarına saygı
göstermeye ve korumaya çağrılmıştır (www.stgm.org.tr).
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2015 yılı “Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları” na göre Türkiye nüfusunun (78 milyon 741 bin 53 kişi) %50,2’sini erkek
nüfus (39 milyon 511 bin 191 kişi) ve %49,8’ini kadın nüfus (39 milyon 229 bin 862
kişi) oluşturmaktadır (http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=21507). Sonuçtan da anlaşıldığı gibi kadın-erkek nüfus oranı açısından biri diğerinden üstün değil,
nüfusun yarısını kadınlar diğer yarısını da erkekler oluşturmaktadır.
Yaklaşık 80 milyon nüfusa sahip olan Türkiye’nin cinsiyete göre eğitim durumu
incelendiğinde şu verilere ulaşılmaktadır: Türkiye’de 2014 yılında 25 ve daha yukarı
yaşta olan ve okuma yazma bilmeyen toplam nüfus oranı %5,6 iken bu oran erkeklerde
%1,8, kadınlarda %9,2’dir. Lise ve dengi okul mezunu olan 25 ve daha yukarı yaştakilerin toplam nüfus içindeki oranı %19,1 iken bu oran erkeklerde %23,2, kadınlarda
%15’tir. Yüksekokul veya fakülte mezunu olan toplam nüfus oranı %13,9 olup bu oran
erkeklerde %16,2 kadınlarda ise %11,7’dir (www.tuik.gov.tr). Türkiye’de kadın-erkek
nüfus oranı hemen hemen eşit iken okuma oranında bu eşitlik görülememektedir. Özellikle kadın ve erkek okuma yazma bilmeyen oranı çok yüksek çıkmıştır. Kadınların
yaklaşık %10’u yani 10 kadından biri okuma yazma bilmemektedir.
15 VE DAHA
YUKARI
YAŞTAKİLER
Nüfus
İşgücü
İstihdam
Tarım
Tarım Dışı
İşsiz
İşgücüne Dahil
Olmayanlar

TOPLAM
2015
2016
57 475
28 713
25 454
4 842
20 612
3 259

58 366
29 565
26 275
4 812
21 463
3 290

ERKEK
2015
2016
(Bin)
28 385
28 828
20 013
20 411
17 896
18 312
2 710
2 742
15 186
15 570
2 117
2 099

28 761

28 802

8 372

8 417

KADIN
2015

2016

29 090
8 701
7 559
2 133
5 426
1 142

29 539
9 153
7 962
2 070
5 893
1 191

20 389

20 385

Yüzde (%)
İşgücüne Katılma
50,0
50,7
70,5
70,8
29,9
31,0
Oranı
İstihdam Oranı
44,3
45,0
63,0
63,5
26,0
27,0
İşsizlik Oranı
11,3
11,1
10,6
10,3
13,1
13,0
Tarım Dışı İşsizlik
13,4
13,0
11,9
11,5
17,3
16,7
Oranı
Tablo 2. Mevsim Etkilerinden Arındırılmamış Temel İşgücü Göstergeleri, 2015 – 2016
(TÜİK İşgücü İstatistikleri, 2015-2016)
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Tablo 2’de Türkiye’nin cinsiyete göre istihdam ve işsizlik oranı verilmektedir.
Türkiye’de ekonomik alanda da cinsiyet eşitsizliği bulunmaktadır. Bu eşitsizlikler, kadın istihdamı, işgücüne katılım oranları, kazançlar gibi konularda görülebilmektedir.
2016 yılı işgücü, bir önceki yıla göre 852 bin kişi artarak 29 milyon 565 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,7 puan artarak %50,7 olarak açıklanmıştır. Tablo 2’de cinsiyete
göre incelendiğinde; 2015-2016 yılları arası erkeklerde işgücüne katılma oranı %0,3
puanlık artışla %70,5’ten %70,8’e, kadınlarda işgücüne katılma oranı %1,1 puanlık
artışla %29,9’dan %31,0’a yükselmiştir. Erkeğin işgücüne katılma oranı %70 iken kadının katılma oranı %30’dur. Yani 10 erkeğin 7’si çalışırken 10 kadının 3’ü çalışmaktadır.
Eğitimde olduğu gibi işgücüne katılımda da cinsiyetler arasında eşitsizlik gözlenmektedir. Yine 2015-2016 yılları arası erkeklerde işsizlik oranı %0,3 puanlık bir düşüşle
%10,6’dan %10,3’e, kadınlarda işsizlik oranı %0,1 puanlık düşüşle %13,1’den %13,0’a
gerilemiştir. Bir yıl içinde kadının işgücüne katılma oranı erkeğe oranla daha yüksek
iken işsizlik oranı daha düşük çıkmıştır.
Türkiye’de kadının gerçek anlamda tarım dışı işgücüne katılması 1950’li yıllardan sonra, kırdan kente yönelik göçün yarattığı hızlı kentleşme sonucu gerçekleşmiştir.
Kırsal alandan ayrılıp kente göç etme, kent yaşamının özelliklerine uyum ve zihniyet
değişmeleri, aile yapısında ve aile içi ilişkilerde de bir takım değişiklikleri beraberinde
getirmiş ve kadının toplumsal konumu ve çalışma yaşamındaki yerini etkilemiştir (Koray vd., 1999:16-17).
Toplumsal yapıda meydana gelen değişim ve gelişmelerle kendine yeni ve farklı
roller yükleyen kadın, eğitim almaya, kendi konumunun farkına varmaya, hizmet sektörü ve diğer sektörlerde çalışmaya kısaca bilinçlenmeye başlamıştır. Ancak toplumsal
yaşamda ağırlığını hissettiren geleneksel tavır ve düşünceler, kadının ev yaşamının
dışında çalışmaya başlamasına sınırlandırmalar getirmiştir (Kocacık ve Gökkaya, 2005:
196).
EĞİTİM DURUMU (2015)
Okur-Yazar Olmayanlar

İŞGÜCÜNE KATILMA
ORANI
16,1

İŞSİZLİK ORANI
2,9

Lise Altı Eğitimliler

26,6

10,1

Lise

32,7

20,3

Mesleki veya Teknik Lise

40,8

18,1

Yükseköğretim
71,6
16,3
Tablo 3. Eğitim Durumuna Göre İşgücüne Katılma ve İşsizlik Oranı (TÜİK İşgücü İstatistikleri, 2015)

Tablo 3’teki verilere göre eğitim seviyesi arttıkça işgücüne katılma oranı arttığı
gibi işsizlik oranı da artmaktadır. Genellikle her iş, belirli bir bilgi birikimine ihtiyaç
duymaktadır, bu nedenle bilgi birikiminin artmasıyla işgücüne katılım da artabilir. Yentürk vd. (2007: 31) çalışmalarında: “Eğitim, kadınların işgücüne katılımı açısından
önemli bir faktör olmayı sürdürmektedir. Eğitim seviyesi artıkça kadınların işgücüne
katılım oranı da artmakta” olduğuna değinerek bu düşünceyi desteklemektedir. Ancak
eğitim seviyesinin artmasıyla işsizlik oranının artmasının nedeni; sahip olunan eğitim
bilgisine uygun işgücünün yeteri seviyede olmadığı ya da eğitimi yüksek kişilerin işin
niteliklerini (ücret, çalışma koşulları, mesai saatleri gibi) beğenmeyerek çalışmadıkları
olabilir.
İŞGÜCÜNE DÂHİL OLMAMA NEDENLERİ
(2015)
İş Bulma Ümidi Yok

BİN KİŞİ
260
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İş Aramayıp, Çalışmaya Hazır Olanlar
1.144
Mevsimlik Çalışanlar
68
Ev İşleriyle Meşgul
11.498
Eğitim / Öğretim
2.275
Emekli
926
Özürlü, Yaşlı veya Hasta
2.527
Ailevi ve Kişisel Nedenler
1.282
Diğer
77
Tablo 4. Kadınların İşgücüne Dahil Olmama Nedenleri (TÜİK, 2015)

Tablo 4’e göre kadınlar; iş bulma ümidi olmama, iş aramama, mevsimlik çalışma, ev işleriyle meşgul olma, eğitim/öğretime devam, emekli, özürlü, yaşlı veya hasta,
ailevi ve kişisel nedenlerle işgücüne dâhil olamamakta ve kadınların büyük bir oranı ev
işleriyle meşgul olduklarından çalış(a)mamaktadır. Bu konu ile ilgili olarak Dünya
Bankası’nın 2009 yılındaki araştırmasına göre Türkiye’de kadınların işgücüne katılımlarının önündeki engeller işgücü arzı açısından incelendiğinde, yaklaşık %66 oranında ev
kadını olma/çocuk bakmayı göstermekte ve %7 oranında bir aile bireyinin kadının çalışmasına engel oluşturduğuna işaret etmektedir. TÜİK 2012 yılı verilerine göre hane içi
sorumluluklar bileşenlerine ayrıldığında yemek, ütü, masanın hazırlanması ve kaldırılması, çamaşır ve bulaşık gibi hane içi sorumlulukların yaklaşık %90’ının kadınlar tarafından yapıldığı sonucuna ulaşılmıştır.
OECD’nin 2009 yılı verilerine göre kadınların çocuk sahibi olduktan sonra işgücüne katılımı düşerken, erkeklerin katılımı artmaktadır. 15 yaşın altında çocuğu olan
kadınların istihdamının %30’un altında olduğuna ulaşılmıştır. Türkiye’de 0-2 yaş arasında çocuğu olan çift ücretli ailelerin oranı %10,7 iken tek ücretli aile oranı %73’tür.
Bunların yanında, Türkiye’de kadının işgücüne katılım oranını olumsuz yönde
etkileyen pek çok neden vardır: Bunların bazıları; küçük çocukların bakımı, kadının
eğitim düzeyinin düşüklüğü, piyasa koşullarının elverişli olmayışı, kısmi çalışma olanaklarının sağlanamayışı, kadının çalışması ile ilgili yasal mevzuattaki eksiklikler ve
sonuçta kadının çalışması ile ilgili gelenek ve göreneklerin değişim hızının kadın lehine
yavaş seyretmesi gibi (Küçükkalay, 1998: 40).
Türk işgücü piyasasında, işverenler genel kabul görmüş inanç ve önyargılarla hareket etmekte ve kadınların çalışma hayatında erkekler kadar güvenilir olmadığı, çünkü
kadınların evlendiklerinde ya da çocuk sahibi olduklarında işi terk edeceği veya evdeki
sorumluluklarından dolayı işe kendilerini tam olarak veremeyecekleri gibi inançları
olabilmektedir (Palaz, 2003: 94).
Çalışma hayatının önde gelen eşitsizliklerinden biri de kadınlar ve erkekler arasındaki ücret farklarıdır. Türkiye’de özel sektörde çalışan kadınların erkeklerden daha
düşük ücret aldığını ve kendi hesabına çalışan kadınların kazançlarının erkek girişimcilerden daha düşük olduğunu gösteren çok sayıda çalışma mevcuttur (Önder, 2013). Bu
konuda yapılan başka bir çalışma ise Dünya Sağlık Örgütü (World Health Organization
- WHO)’nün 2009 yılı verilerine göre tüm dünya ülkeleri ortalamalarına göre aynı tür
işte çalışan kadına, erkeğe göre %30-40 daha az ücret ödenmektedir. Birleşmiş Milletler
Kalkınma Programı “İnsani Gelişmişlik Raporu” nda, Türkiye’de kadınların kazandıkları gelirin, erkeklerin kazandıkları gelire oranının %26 olduğu belirtilmektedir (UNDP,
2009).
Türkiye’de her dönemde kadın-erkek eşitliği ilgili birçok yeni yasal düzenleme
yapılmış ve yapılmaya devam etmektedir. 22.05.2003 tarihinde kabul edilen 4857 no.lu
İş Kanunu’nun (mad. 5) “Eşit Davranma İlkesi” başlığı altında “İş ilişkisinde dil, ırk,
renk, cinsiyet, engellilik, siyasal düşünce, felsefî inanç, din ve mezhep ve benzeri sebeplere dayalı ayrım yapılamaz.” “İşveren, biyolojik veya işin niteliğine ilişkin sebepler
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zorunlu kılmadıkça, bir işçiye, iş sözleşmesinin yapılmasında, şartlarının oluşturulmasında, uygulanmasında ve sona ermesinde, cinsiyet veya gebelik nedeniyle doğrudan
veya dolaylı farklı işlem yapamaz.” ve “Aynı veya eşit değerde bir iş için cinsiyet nedeniyle daha düşük ücret kararlaştırılamaz. İşçinin cinsiyeti nedeniyle özel koruyucu hükümlerin uygulanması, daha düşük bir ücretin uygulanmasını haklı kılmaz.” hükümleri
geçmektedir. Bu hüküm ile iş yerlerinde cinsiyete dayalı eşitsizlik önlenmeye çalışılmıştır. Ayrıca; 4857 sayılı İş Kanunu’na göre 150’den fazla kadın çalışanı olan iş yerlerinde kreş açılması zorunluluğu bulunmaktadır.
Türkiye’de kadın-erkek eşitliğinin devlet çatısı altında işlev kazanması ilk kez
1987 yılında Devlet Planlama Teşkilatı çatısı altında kurulan “Kadına Yönelik Politikalar Danışma Kurulu” ile gerçekleşmiştir. Bununla beraber, 1985 yılında “Kadına Karşı
Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi” ve 1985 yılında Nairobi’de yapılan
Üçüncü Dünya Kadın Konferansı ile kabul edilen “Kadının İlerlemesi için Nairobi İleriye Yönelik Stratejileri” de 1990 yılında Kadının Statüsü ve Sorunları Başkanlığının
Başbakanlığa bağlı kurulmasında etkin rol oynamıştır. Aynı yıl, Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığına bağlı Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü kurulmuştur
(1991 yılında Başbakanlığa bağlanmıştır). Daha sonra kurum, 2004 yılında Kadının
Statüsü Genel Müdürlüğüne dönüştürülmüştür. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı, Gıda,
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü, Özürlü ve Yaşlı
Hizmetleri Genel Müdürlüğü gibi kamu kurumlarının da konu üzerinde çalışmaları
bulunmaktadır (T.C. Başbakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü-2008).
Türkiye’de ekonomik alandaki cinsiyet uçurumunu en aza indirmek üzere “Aile
ve Sosyal Politikalar Bakanlığı” himayesinde önce “Türkiye Cinsiyet Eşitliği Görev
Gücü” adıyla kurulan sonrasında “İş’te Eşitlik Platformu”na dönüştürülen girişim
(2012-2015); ülkemizde ekonomik alandaki cinsiyet eşitliği uçurumunu 3 yıl içinde
%10’a kadar azaltmayı hedeflemiştir (Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü Broşürü, 2015:
23).
“Çalışma Hayatında Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Açılan Kapılar” adlı broşür,
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Devlet Personel
Başkanlığı ve Türkiye İş Kurumunda yürütülen toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik
faaliyetleri desteklemeyi amaçlamaktadır.
“İş’te Eşitlik Platformu” 04-06 Haziran 2012’de İstanbul’da düzenlenen Orta
Doğu, Kuzey Afrika ve Avrasya konulu Dünya Ekonomik Forumu’nda, Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanlığı himayesinde Hacı Ömer Sabancı Holding ve Doğuş Holding liderliğinde “Türkiye Cinsiyet Eşitliği Görev Gücü” adıyla kurulmuştur. 15 Ocak 2013
tarihinde İstanbul’da yapılan basın lansmanı ile birlikte “Türkiye Cinsiyet Eşitliği Görev Gücü” “İş’te Eşitlik Platformu”na dönüşmüştür. Cinsiyet Uçurumu Raporu; toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizliğin büyüklüğünü rakamlarla göstermekte ve zaman içinde
göstergelerdeki ilerlemeleri izlemektedir. Böylece, küresel bazda toplumsal cinsiyet
uçurumunun kıyaslanması için bütünsel bir yapı sağlanmakta ve kaynak düzeyine bakılmaksızın kadın ve erkek arasında kaynakların eşit paylaşımını sağlayan “rol model
ülkeler “ortaya çıkmaktadır. Bu rapor, ileriye dönük politikalar açısından dört öncelikli
alana odaklanmaktadır. İlk olarak; kadınlar ve erkekler arasındaki beşeri sermaye farkını (bilhassa kadın ölüm oranları ve eğitimle ilgili uçurumlar) azaltmak gelmektedir.
İkincisi; ekonomik fırsatlara erişimde, kazanımlarda ve verimlilikte toplumsal cinsiyet
farkları kapatılmalıdır. Üçüncüsü; toplumda sesini duyurma ve eyleyicilik açısından
toplumsal cinsiyet farkları giderilmelidir. Son olarak ise toplumsal cinsiyet eşitsizliklerinin kuşaklar boyunca yeniden üretilmesi sınırlanmalıdır. Tüm bu alanlarda, sadece
gelirlerin yükseltilmesi toplumsal cinsiyet uçurumlarını azaltmada çok sınırlı bir etki
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yapacaktır. Ancak belirli hedeflere odaklanan politikalar istenen etkiyi yaratabilir
(http://www.isteesitlikplatformu.gov.tr/hakkinda/toplumsal-cinsiyet-ucurumraporugender-gap-report-nedir).
Ekim 2015 dönemi itibariyle %27,6’ya yükselen kadın istihdam oranı;
TBMM’de görüşülmekte olan, doğum yapacak kadın çalışanların izin haklarını genişleten ve ilkokul çağına kadar çocuğa bakım sağlama gerekçesiyle işverene kısmi süreli
çalıştırma zorunluluğu getiren düzenleme taslağının yasalaşması halinde orta vadede
azalabilir (TİSK İşgücü Piyasası Bülteni, 2016: 4).
Gerek devlet gerekse özel kuruluşlar olsun kadın-erkek eşitsizliğinin giderilmesi konusunda çalışmalar yapmaktadır. Ancak yukarıdaki bilgiler doğrultusunda, bu
tür çalışmalar yapılmasına rağmen; kadın eğitiminin, işgücüne katılma oranının erkeklere oranla hala çok düşük olduğu görülmektedir. Bu nedenle, devletin ve özel kuruluşların kadın istihdamının düşük olduğunu göz önünde bulundurması ve kadınların işgücüne katılımını artıracak daha etkili olabilecek özel önlemler alması gerekmektedir.
4. Kazakistan’da Çalışma Hayatında Cinsiyet Eşitsizliği
Bağımsız Kazakistan Cumhuriyeti, başkanlık yönetim sistemi olan üniter bir
devlettir. Başkan, devletin dış ve iç politikalarının esaslarını belirleyen, Kazakistan’ı
içeride ve dışarıda temsil eden en yüksek devlet görevlisidir. Bu görevi şu an Nursultan
Nazarbayev yapmaktadır (Kazakistan Cumhuriyeti Anayasası, 40. Fıkra).
Ülke nüfusu, Kazakistan “Taldau İstatistik Ajansı” nın 1 Ekim 2013 tarihindeki
verilerine göre 17 milyon 099 bindir. Bu nüfusun %64,55’i Kazak Türkleri, %22,35’i
Ruslar, %2,96’ı Özbek Türkleri, %1,88’i Ukraynalılar, %1,42’i Uygur Türkleri, %1,22’i
Tatarlar, %1,08’i Almanlar ve %4,55’i diğer etnik gruplardır (Kazakistan Cumhuriyeti
İstatistik Ajansı, www.stat.gov.kz).
Kazakistan Cumhuriyeti İstatistik Ajansı 2012 yılı verilerine göre Kazakistan
kadın nüfusu 8 milyon 632 bin iken erkek nüfus sayısı 8 milyon 42 bindir. Türkiye
Cumhuriyeti’nde de olduğu gibi kadın ve erkek nüfus oranı hemen hemen eşittir; yani
ülkenin yarısı kadınlardan oluşurken diğer yarısı da erkeklerden oluşmaktadır.
Kazak kadınlarının erkeklerle eşit haklara sahip olması, çoğu dünya ülkesine göre, farklı bir süreç izlemiştir. Çarlık Rusyası’nın yıkılışı ve Sovyetler Birliği’nin kurulması ile gerçekleştirilen reformlarla bir yandan toplumun yeniden yapılanması, diğer
yandan kadının eşitlik ve yurttaşlık haklarını kazanması sağlanmış ve köklü bir toplumsal değişim gerçekleşmiştir (Tugonova, 2014: 87).
Bağımsızlık sonrası (1991), Kazakistan, laik hukukun benimsenmesi ile kadının
eğitim, çalışma yaşamı, siyaset gibi kamu alanlarına girmesi mümkün olmuş ve eşitlikçi
kamu politikaları ile devlet bu katılımı teşvik ederek desteklenmiştir. Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’e göre Kazak toplumu algılayışında kadın, önce anne,
eş ve milletin devamı açısından çok önemli olan aile kurumunun en iyi şekilde sürdürülmesi görevini üstlenen kişidir. Kadın, sadece bir anne göreviyle sınırlı kalmayıp,
hayatın her alanında aktif çalışan, sosyal, ekonomik ve diğer alanlarda ülkeye katkı
sağlayan kişidir (a.g.e: 48).
İLKÖĞRETİM
ORTAÖĞRETİM
KAPSAMINDA EĞİTİM
KAPSAMINDA EĞİTİM
EĞİTİM YILI
DÜZEYİ (%)
DÜZEYİ (%)
Toplam
Kadın
Erkek
Toplam
Kadın
Erkek
92,6
93,3
91,9
97,8
98,4
97,2
2009/2010
90,5
91,3
89,8
96,0
96,8
96,3
2010/2011
90,9
91,7
90,1
96,3
97,1
95,5
2011/2012
Tablo 5. Kazakistan İlköğretim ve Ortaöğretim Eğitim Düzeyi (Jenşinı i Mujşinı Kazahstana 2007-2011, İstatistik Derleme)
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Tablo 5’te, Kazakistan ilköğretim ve ortaöğretim eğitim düzeyinin cinsiyetlere
oranı verilmiştir. Tablo 5’e göre ilköğretim ve ortaöğretim toplam eğitim düzeyleri her
zaman %90’ın üzerindedir. Kazakistan’ın kadın-erkek eğitimine önem verdiği açıkça
görülmektedir. Ayrıca, ilköğretim eğitim düzeyine bakıldığında; kadın okuma oranı,
erkek okuma oranına göre biraz daha fazladır. Buradan da anlaşılacağı gibi Kazakistan’da kadınların eğitim almasının önemli olduğu, kadına verilen değerin ne kadar fazla
olduğu sonucuna ulaşılmaktadır. Türkiye ve Kazakistan’ın kadın-erkek nüfus oranı
yaklaşık birbirine eşit iken bu eşitlik eğitimde sağlanamamıştır. Kazakistan’ın okuma
düzeyi Türkiye’ye oranla daha fazladır.
CİNSİYETE GÖRE DAĞILIM(%)
Kadın
Erkek
50,4
49,6
Toplam
49,2
50,8
Lise
46,7
53,3
Mesleki/Teknik Liseleri
58,2
41,8
Yüksek Eğitim Kurumları
65,4
34,6
Yüksek Lisans
59,0
41,0
Doktora
Tablo 6. Kazakistan 2011/2012 Eğitim Türlerine Göre Cinsiyet Dağılımı (Jenşinı i
Mujşinı Kazahstana 2007-2011, İstatistik Derleme)
EĞİTİM TÜRÜ

Tablo 6’ da, Kazakistan’ın eğitim türlerine göre cinsiyet dağılımı verilmiştir.
Yine ilköğretim ve ortaöğretim okuma oranında olduğu gibi lise ve yükseköğretim
okuma oranı fazladır. Ayrıca, cinsiyet dağılımına bakıldığında; kadın yüksek lisans ve
doktora yapma oranı erkek oranına göre fazladır. Tablo 6’ya bakıldığında, ülkenin kadına verdiği değer açıkça anlaşılmaktadır. Türkiye’de lise ve dengi toplam okuma oranı
%19, yükseköğretim oranı %13,9’dur. Kazakistan’da bu oranlar %50’nin üzerinde çıkmıştır.
SEKTÖR
KADIN(%)
ERKEK(%)
62,2
47,3
Hizmet Sektörü
26,3
26,6
Köy, Orman ve Balıkçılık
11,5
26,1
Sanayi ve İnşaat
Tablo 7. Kazakistan 2011 Yılı Cinsiyete Göre İstihdam Dağılımı (Kazakistan Cumhuriyeti İstatistik Ajansı, Kazakistan’ın Kadın ve Erkekleri)

Kazakistan Cumhuriyeti İstatistik Ajansı’nın 2011 yılı verilerine göre 4051,4 bin
kadın, 4250,4 bin erkek istihdam edilmektedir. Kadınların %62,2’si hizmet sektörüne,
%26,3’ü köy, orman ve balıkçılık işlerine ve %11’5’i sanayi inşaat sektörüne dağıldığı
görülmektedir. Erkeklerin %47,3’ü hizmet sektörüne, %26,6’sı köy, orman ve balıkçılık
işlerine ve %26,1’i ise sanayi inşaat sektörüne dağıldığı görülmektedir. Verilere göre
kadın-erkek istihdam sayısı yaklaşık birbirine eşit orandadır.
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın 2014 yılı hazırladığı Rapora göre
Kazakistan “Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Endeksi” 0,267 değerle 155 ülke arasında
52. sıradadır. Türkiye ise 0,359 değerle 71. sıradadır. Türkiye’nin cinsiyet eşitsizliği
Kazakistan’a oranla daha fazladır.
Kazakistan hükümeti, kadın-erkek eşitliğini sağlamak amacıyla birçok çalışmada
bulunmuştur. Sovyetler Birliği’nden ayrılarak 1991 yılında bağımsızlığını kazanan
Kazakistan, 1998’de “Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi”
imzalamış, yine aynı yılda “Kadın İşleri Aile ve Demografi Siyaseti Yönündeki Ulusal
Komisyonu” kurulmuş, 1999 yılında ise “Ulusal Eylem Planı” kabul edilmiştir (Tuganova, 2014: 7). Kazakistan tarafından onaylanan 1999 tarihli 999 nolu kararla “Kadın
Durumunun Kalkınması” na yönelik “Ulusal Eylem Planı” yapılmıştır. Bu Ulusal Eylem Planı, Birleşmiş Milletler Kadınlar Kalkınma Fonu (United Nations Development
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Fund For Women - UNIFEM) tarafından önerilen modele uygun olarak geliştirilmiştir
(a.g.e: 17).
Kazakistan’da hükümet tarafından desteklenen birçok sivil toplum kuruluşu bulunmaktadır. Bu kuruluşların faaliyetlerine bakıldığında; %35,8’i çevre, %23,8’i kadın,
%22,2’i gençler, %20,9’u halkın güvenliği, %12,6’ı eğitim, %7,9’u çocuk, %6,6’sı
engellilere yardım, %6,3’ü tıp, %4,6’sı güvenlik, %4,6’sı kültür, %3,0’ı tartışma,
%1,3’ü emektarlık alanlarına yönlendikleri görülmektedir (Baybolova, 2011:35). Bu
verilerden de anlaşılacağı gibi Kazakistan, “kadın” konusuna önem vermektedir.
Ayrıca sivil toplum kuruluşlarının da yer aldığı, devlet tarafından gündeme getirilen konulardan biri “Kazakistan’ın 2006-2016 Yılları İçin Toplumsal Cinsiyet Stratejisi” dir. Kazakistan’ın Toplumsal Cinsiyet Stratejisinin amacı; siyasal ve sosyal yaşama
kadın temsilini artırmak, kadınların ekonomik konumlarını iyileştirmek, kadına karşı
ayrımcılığı önlemek ve cinsel eşitliği sağlamaktır (Kazahstanskaya Pravda Gazetesi,
29.11.2005).
Kazakistan, Anayasa ve yasalarıyla kadın - erkek eşitliğini güvence altına almış
ve 1998 yılında “Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi” öncelikli olmak üzere, “Kadınların Siyasi Hakları”, “Evli Kadınların Vatandaşlık Meselesi”,
“Çocuk Hakları Sözleşmesi” gibi anlaşmalar ve yasal düzenlemelere katılmayı ve bu
yasaları uygulamaya geçirmeyi kabul etmiştir. Ayrıca medeni, siyasi, ekonomik, sosyal,
kültürel haklarla ilgili birçok uluslararası sözleşme imzalamıştır (Abişeva vd., 2009: 7).
Sonuç ve Öneriler
Kadınların ekonomik faaliyetlerde bulunması tarihin çok eski zamanlarına dayanmasına rağmen resmi olarak işgücüne katılımı Sanayi Devrimi ile başlamıştır. O
dönemden bu yana kadın, her alanda olduğu gibi çalışma hayatında da kadın-erkek
eşitsizliğinin üstesinden gelmeye çalışmıştır. Bu çalışmada, çeşitli alanlarda yaşanan
kadın-erkek eşitsizliğine, Türkiye ve Kazakistan’ın eğitim ve çalışma hayatında cinsiyet
eşitsizliğine, bu konu ile ilgili yapılan uluslararası çalışmalara dikkat çekilmiştir.
Farklı dönemlerde Türk kadının toplumdaki yerine, Türkiye’nin kadın-erkek
eşitsizliğini giderebilmek için birçok düzenlemeye sahip olmasına rağmen çeşitli alanlarda yaşanan eşitsizliğin neden devam ettiğine, bu eşitsizlikle ilgili yapılan ulusal ve
uluslararası çalışmaların neler olduğuna, aynı şekilde Kazakistan’ın eğitim ve çalışma
alanlarında kadın-erkek oranlarına ve kadın-erkek eşitsizliği ile ilgili çalışmalarına da
yer verilmiştir.
Kadınların ekonomik, sosyal, politik, toplumsal vb. alanlarda, erkekler gibi etkin
bir biçimde yer alabilmeleri için kadınlara karşı uygulanan ayrımcılığın altında yatan
nedenler tanımlanıp ortadan kaldırılmalıdır.
Kadın-erkek eşitsizliğinin en aza indirilebilmesi için şu önerilerde bulunulabilir:
Öncelikle Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda, Medeni Kanun’da, İş Kanunu’nda ve
Sosyal Güvenlik Kanun’unda kadın-erkek eşitsizliği ile ilgili çeşitli çalışmalar bulunsa
da uygulamada daha etkili olabilecek düzenlemeler getirilmelidir. Devlet bütçesi hazırlanırken kadın-erkek eşitliğini sağlayacak şekilde bütçelendirme yapılmalı, kadının
eğitimi ve istihdamı desteklenmeli, kadınların işgücüne katılımını engelleyen nedenlerin
ortadan kalkması için gerekli yatırımlar yapılmalıdır.
Pek çok toplumda cinsiyet eşitsizliği nedeniyle kadınlar, erkeklere göre daha düşük eğitim düzeyine sahip olmakta, daha az işgücüne katılmakta, daha az gelir elde
etmektedir. Tüm bireylerin toplumsal cinsiyet ayrımcılığı olmaksızın eşit ve bedelsiz,
nitelikli eğitim almaları gerekmektedir. Bu nedenle okul öncesinden itibaren tüm eğitim
aşamalarında kadın oranını yükseltebilmek için kongre, konferans, sempozyum, semi-
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ner, panel, kurslar vb. yollarla toplum bilinçlendirilmelidir. Ayrıca, tüm eğitim kurumlarında toplumsal cinsiyet duyarlılığı ile ilgili dersler verilmelidir.
Çalışma hayatında eşitliğin sağlanabilmesi için ise işe alım, terfi, performans değerlendirme, ücretlendirme vb. süreçler şeffaf, eşitlik ve hakkaniyeti gözetecek şekilde
olmalıdır. Ayrıca hamile kadınları korumaya yönelik esnek çalışma saatleri, iş yükünü
azaltma gibi düzenlemeler getirilmesi gerekirken çalışan annelerin çocuklarının daha
kaliteli bir yaşam sürebilmeleri için çocuk bakım merkezleri ve kreşlerin yeterli sayıda,
kalitede ve ücretsiz olması sağlanmalıdır.
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TÜRK CUMHURİYETLERİ’NİN İNSANİ GELİŞME PERFORMANSLARINA
İLİŞKİN BİR DEĞERLENDİRME
Yrd. Doç. Dr. Selim ŞANLISOY
Özet: 1970’li yıllardan itibaren ülkelerin kalkınmışlık düzeylerinin kişi başına milli gelirle
ölçülmesine yönelik eleştiriler artmıştır. Bu eleştirilere bağlı olarak kalkınmanın temeline
insanın konulduğu, insan odaklı “insani gelişme” yaklaşımı ön plana çıkmıştır. İnsani gelişme, bireylerin özgürce tercih yapabilecekleri seçenekleri genişletme ve refah düzeylerini
arttırma süreci olarak ifade edilebilir. İnsani gelişmişlik düzeyinin belirlenmesinde en yaygın kullanılan ölçüt Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı tarafından hazırlanan insani
gelişme endeksidir. Bu çalışmada Türk Cumhuriyetleri’nin insani gelişmişlik düzeylerinin
analiz edilerek güçlü ve zayıf yönlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Ayrıca insani gelişme
endeksine yönelik eleştirilerden hareketle cinsiyet eşitsizliği, yolsuzluk, demokrasi gibi değişkenler kullanılarak söz konusu ülkelerin mevcut durumlarına ilişkin daha gerçekçi bir
analiz yapılmaya çalışılmıştır. Tüm değişkenlere ilişkin analizler genel anlamda değerlendirildiğinde el alınan ülkeler açısından Kazakistan ve Türkiye’nin göreceli olarak daha iyi
bir konumda olduğu ifade edilebilir. Ancak söz konusu ülkelerle gelişmiş ülkeler arasında
önemli bir açık bulunmaktadır. Söz konusu açığın kapatılabilmesi için kısa ve uzun vadeli
politikaların özellikle de nitelikli eğitim politikalarının uygulamaya konulması gereklidir.
Anahtar Kelimeler: Türk Cumhuriyetleri, İnsani Gelişmişlik Endeksi, Yolsuzluk Endeksi,
Demokrasi Endeksi
An Evaluation Related with the Human Development Performance of the Turkic Republics
Abstract: The critics related with the measurement method of the development level of the
countries using the per capita income have shown a significant increase following the 70s.
Human focused development approach which has human in the base of development come
into prominence depending upon these critics. Human development can be expressed as the
process of expanding the options which can be preferred by people freely and increasing
the level of development. Most commonly used criteria in the determination of the human
development is human development index issued by the United Nations Development Programme. In this study it is aimed to specify the strengths and weaknesses by analyzing the
level of human development in Turkic Republics. Furthermore, a more realistic analysis
tried to be realized related with the current situation of the countries mentioned, using the
variables like corruption, democracy and gender inequality with reference to the criticism
raised against the human development index. It can be expressed that Kazakhistan and Turkey are in a relatively good position in terms of the countries covered in the study when an
overall examination carried out related with the analysis of the whole variables. However
there is a significant gap between the countries analyzed and the developped ones. Shortterm and long-term policies, being in the first place qualified education policies needed to
be implemented in order to close the gap.
Keywords: Turkic Republics, Human Development Index, Corruption Perception Index,
Democracy Index

Giriş
İnsanların mutluluğunun ve refahının nasıl artırılacağı tarihsel süreç içerisinde her
zaman dikkat çeken konulardan biri olmuştur. Özellikle II. Dünya Savaşı sonrasında ülkelerin yeniden yapılanmalarına ya da inşalarına odaklanılması kalkınma teorisinin gelişimini de beraberinde getirmiştir. 1970’li yıllara kadar ekonomik büyüme kavramı ile
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kalkınma kavramları özdeş tutularak GSYH artışları ile ölçülmeye çalışılmıştır. Hatta ülkelerin nüfus farklılıklarının GSYH rakamları içerinde görülememesi dikkatleri
KBGSYH üzerinden hesaplanan büyüme rakamlarına yöneltmiştir. 1970’li yıllarda Petrol
Krizi’nin de etkisiyle giderek artan işsizlik, yoksulluk, açlık, gelir dağılımı eşitsizliği gibi
iktisadi sorunlar kalkınmanın ölçümüne yönelik olarak bir takım tartışmaların ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu süreç içerisinde ekonomik büyümenin insani gelişme kapasitesinin arttırılması üzerinde yeterince etkili olmadığı görüşünden hareketle ekonomik büyümeden ziyade insana odaklanılması gerekliliği üzerinde durulmuştur(Akçiçek, 2015:
4). Esasen ekonomik gelişmede insana yapılacak yatırımların önemine dikkat çeken ilk
ekol Klasikler olmuştur. A. Smith üretimi artırmak için işbölümü ve uzmanlaşmanın gerekliliğini açık bir şekilde belirterek beşeri sermaye olgusuna atıfta bulunmuştur. Ancak
daha sonra iktisat biliminde ölçülebilen değişkenlere verilen önemin artması ve iktisadi
değişkenlerin dışındaki değişkenlerin analiz dışında tutulmasına bağlı olarak beşeri sermaye kavramı ihmal edilmiştir (Taban ve Kar, 2004: 279). Sonuç olarak 1990’lı yıllardan
itibaren insani gelişme olgusu giderek önem kazanmış ve kalkınmanın ölçümünde ekonomik göstergelerin yanı sıra insani boyut da dikkate alınarak UNDP tarafından insani
gelişme endeksi geliştirilmiştir.
Bu çalışma Türk Cumhuriyetleri’nin insani gelişme açısından durumlarının ve tarihsel süreç açısından değişiminin analizini amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda öncelikle insani gelişme olgusu ve gelişmenin ölçümü üzerinde durulacaktır. Ardından söz
konusu ülkelere ilişkin analizler gerçekleştirilecektir. Öte yandan insani gelişme endeksinin eksiklikleri dikkate alınarak farklı değişkenler ya da göstergeler yardımıyla daha
gerçekçi bir bakış açısıyla analizler tamamlanacaktır. Son olarak politika önerileri getirilmeye çalışılacaktır.
1. İnsani Gelişme Olgusu ve İnsani Gelişme Endeksi
Özellikle 1970’li yıllara kadar kalkınma, ekonomik gelişme kavramı ile özdeş görülerek sanayileşmeye bağlı olarak ortaya çıkan gelir artışı olarak tanımlandı. 1960’lı yıllarda ekonomik büyümenin gerçekleştirildiği ülkelerde politik istikrarsızlık, yükselen işsizlik oranları veya adil olmayan gelir dağılımı gibi sorunların giderek artması, kalkınmanın KBGSYH rakamları ile ölçülmesine ilişkin eleştirileri de beraberinde getirdi (Akder, 2004: 2). Gelir, refah artışı için gerekli bir koşul olmakla beraber yeterli bir koşul
olmadığı; bir başka ifadeyle, kalkınmanın gerçekleşmesi için niceliksel artışın yanında
niteliksel gelişmenin de sağlanması gerektiği ifade edilmiştir. Böyle kalkınmanın temeline insanın konulduğu, insan odaklı “insani gelişme” yaklaşımı ön plana çıkmıştır. 1970
sonrası dönemde kalkınmada insan odaklı bir yaklaşımın ortaya çıkması bütün toplumlar
için bir fırsat olmuştur. İnsan odaklı kalkınma yoksulluk, gelir eşitsizliği, sağlık eğitim
vb. kavramlara ilginin artmasına bağlı olarak araştırılmasına, bu alandaki sorunları ortadan kaldırmaya yönelik politikaların geliştirilmesine öncü olmuştur (Fırat vd, 2015:882).
İnsani gelişme kavramı Amartya Sen’in yapabilirlik yaklaşımına dayanmaktadır.
Yapabilirlik bir şeyi yapabilme veya teknik anlamda belirli bir işlev kazanma potansiyeline sahip olmaktır. Kalkınmanın temel amacı özgürlüktür. Özgürlük burada politik anlamdan farklı bir içerikte kullanılmaktadır. Özgürlük kişinin değer verdiği bir yaşam biçimine ulaşabilme olanaklarının genişlemesidir (Gürses, 2009: 341-342). Dolayısıyla bir
ülkede kalkınma düzeyi belirlenmeye çalışırken ekonomik değişkenler yetersiz kalmaktadır. Artan gelirin bireylerin yaşam kalitesini ne düzeyde artırdığı, artan gelirin bireylerce tercih ettikleri alanlara ne kadar aktarabildikleri önemlidir.
İnsani gelişme, bireylerin özgürce tercih yapabilecekleri seçenekleri genişletme ve
refah düzeylerini arttırma süreci olarak ifade edilebilir. Dolayısıyla insani gelişme; eko-
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nomik büyüme ile insan kapasitesinin genişlemesi ve kullanımını bir araya getirerek, seçenekler üzerine odaklanan bir olgudur (Human Development Report, 1990:9-11). Kalkınma, birçok biçimleri olmakla birlikte, bireylerin yapabilirliklerini genişletmesi, insanın sosyal, ekonomik ve politik alanlarda yetkilenmesini sağlayacak fırsatları yaratması
ve nihai hedef olarak insan yaşamının topyekûn iyileşmesini hedefleyen bir süreç olarak
açıklanabilir (Aydınlıgil, 2009: 229).
İnsani gelişmişlik düzeyinin ölçülmesi ve ülkelerin gelişmişlik düzeylerinin karşılaştırılarak sınıflandırılması konusundaki en önemli çalışmalar Birleşmiş Milletler tarafından yapılmaktadır. 1990 yılında Amartya Sen’in yapılabilirlik yaklaşımı temel alınarak İnsani Gelişme Endeksi (İGE) insani gelişme kavramını sayısallaştırarak ölçmek için
geliştirilmiştir. Her yıl UNDP tarafından hazırlanan İnsani Gelişme Raporları’nda açıklanan İGE üç temel gelir, eğitim ve sağlık olmak üzere üç temel ölçüt dikkate alınarak
hazırlanmaktadır. Dolayısıyla, İGE’nin kalkınmanın üç amacını dikkate alarak hazırlandığı ifade edilebilir. Birinci amaç olarak “sağlıklı ve uzun yaşam”, “doğumdan başlayarak
ortalama yaşam beklentisi süresiyle”, “bilgiye erişim ve bireyin kendini toplum karşısında rahatça ifade edebilmesi” olarak betimlenebilecek iken ikinci amaç “ülkenin ulaştığı eğitim düzeyiyle”, “yüksek yaşam standardına ulaşma” hedefi ise satın alma gücü
paritesine (yani ülkelerarası göreli fiyat farklarını yansıtan döviz kuruna) göre hesaplanan
“kişi başı gelir” göstergesi kullanılarak ölçülmektedir (Mıhçı, 2011:2).
İGE, oluşturulmaya başlandığı 1990’lı yılların başından itibaren hesaplama yöntemiyle ve kullanılan göstergelerle ilgili olarak birkaç kez değişikliğe uğramıştır. Son yıllarda iki öneli değişiklik gerçekleştirilmiştir. 2010 yılında hesaplama yöntemine ilişkin
değişiklikler yapılırken 2014 yılında bazı eşik değerlere ilişkin değişiklikler yapılmıştır.
Bu değişiklikleri dikkate alarak IGE’nin metodolojisi aşağıda açıklanmıştır (Klugman
vd., 2011).
İGE, üç temel veri setinin bir araya getirilmesi ile hesaplanmaktadır. Bunlar; sağlık, eğitim ve gelirdir. Sağlıkta baz alınan temel gösterge başından beri doğumda beklenen
yaşam (by) süresidir. 2010 yılına kadar kullanılan yetişin okur yazarlık ve okullaşma
oranları yerine 2010 yılından sonra eğitim veri seti ortalama okullaşma yılı (oo) ve beklenen okullaşma yılı (bo) değişkenleri kullanılmaya başlanmıştır. Endeks, yine gelir için
2010 yılı öncesinde kullanılan KBGSYH yerine 2010 yılından sonra satınalma gücü paritesine dönüştürülmüş kişi başı gayri safi milli gelir(GSMG) göstergesini kullanmaktadır. Daha önce alt bileşenlerin aritmetik ortalaması şeklinde hesaplanan İGE 2010 yılından sonra geometrik ortalama ile hesaplanmaya başlanmıştır. Geometrik ortalamaya geçilmesinin nedeni kısa dönemde çok fazla değişiklik ortaya çıkması mümkün olmayan
sağlık ya da eğitim alanlarına rağmen kısa dönemde gelir düzeyi değişen ülkenin endeks
değerinin bundan yüksek oranda etkilenmesinin önüne geçmektir. Buna göre;
İGE = (Hsağlık * Heğitim * Hyaşam standardı)1/3
(1)
Her bir alt bileşen için farklı minimum ve maksimum değerler kullanılarak alt bileşenlerin değerleri hesaplanmakta ve 1 numaralı formülde yerine konulmaktadır.
Hsağlık= (by-bymin)/(bymax-bymin)
(2)
Heğitim= [((oo-oomin)/(oomax-oomin))*((bo-bomin)/(bomax-bomin))]1/2 (3)
Hyasamstandardı= (GDMG-GSMGmin)/(GSMGmax-GSMGmin)
(4)
Endeks, insani gelişme düzeyini takip ederek her gösterge için farklı minimum ve
maksi - mum değerler tespit etmektedir. 2014 Endeksi eşik değerlerde değişiklik yapılmış; doğumda beklenen yaşam süresi minimum 20, maksimum 85 yıl olarak alınmıştır.
Bunun temel nedeni, tarihsel gelişim trendinde insanlığın doğumda 20 ila 85 yıllık bir
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yaşam süresine ulaşan bir gelişmişlik seviyesine sahip olduğu varsayımıdır. Ayrıca minimum-maksimum değerler beklenen okullaşma yılı için 0-18, ortalama okullaşma yılı için
0-15 ve gelir için 100-75.000 Dolar olarak belirlenmiştir.
2014 raporunda açıklanan IGE değerleri ile ilgili dikkat edilmesi gereken nokta bu
yıl veri setlerinin güncellemelerine bağlı olarak önceki yıllarda açıklanmış olan endeks
değerleri ile karşılaştırılabilir olmamalarıdır (UNDP, 2014: 155). Dolayısıyla yapılacak
analizlerde geçmiş yıl değerleri ile günümüz değerleri karşılaştırılırken metodolojik ve
veri setlerinde değişikliklerin olup olmadığını kontrol etmek gerekmektedir.
Formül 1 yardımıyla her ülke için tek bir İGE değeri hesaplandıktan sonra ülkeler,
İGE’nin belirli eşik değerlerine göre sınıflandırılarak sıralanmaktadır. 2009 yılına kadar
ülkeler “düşük insani gelişme”, “orta insani gelişme” ve “yüksek insani gelişme” üç farklı
düzeyde sınıflandırılmıştır. 2009 yılından sonra ise “düşük insani gelişme”, “orta insani
gelişme”, “yüksek insani gelişme” “çok yüksek insani gelişme” ye sahip ülkeler olarak
dörtlü bir sınıflamaya tabi tutulmuşlardır (UNDP, 2009). 2014 yılı İGR’nda 187 ülkenin
İGE değerlerine göre sınıflandırılması şu şekilde yapılmıştır (UNDP, 2014: 156):
-Çok yüksek insani gelişme düzeyine sahip ülkeler (1.000≥İGE≥0.80)
-Yüksek insani gelişme düzeyine sahip ülkeler (0.799≥İGE≥0.700)
-Orta insani gelişme düzeyine sahip ülkeler (0.699≥İGE≥0.550)
-Düşük insani gelişme düzeyine sahip ülkeler (İGE≤0.550)
İGE belirli koşullar altında ülkelerin genel kalkınmışlık ve beşeri gelişmişlik düzeylerinin belirlenmesinde ve karşılaştırılmasında önemli bir göstergedir. Ayrıca literatürde daha önce kullanılan gelir odaklı yaklaşımdan daha iyi bir göstergedir. Ancak
İGE’ye bazı eleştiriler de yöneltilmektedir. Eleştirilerin temel noktası kalkınmanın değişik noktalarını kapsamakta yetersiz kalmasına ilişkindir. Özellikle politik-ekonomik hak
ve özgürlüklere, gelir eşitsizliklerine, cinsiyet eşitsizliklerine ilişkin bilgi vermemektedir.
Ancak belirtmek gerekir ki bu eksiklikleri giderecek Cinsiyet Eşitsizliği Endeksi gibi endeksler UNDP tarafından üretilmeye çalışılmaktadır (Gürses, 2009: 343).
2 Türk Cumhuriyetlerinin İnsani Gelişme Performansı
Bu çalışmada Türk Cumhuriyetleri olarak ele alınan Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkiye, Türkmenistan ve Özbekistan’ın İnsani gelişme performanslarının karşılaştırmalı olarak analiz edilmesi amaçlanmıştır. Çalışmanın bu kısmında belirlenmiş
amaç doğrultusunda öncelikle UNDP tarafından hazırlanan İGE yardımıyla ardından da
İGE’ne yöneltilen eleştiriler doğrultusunda farklı göstergelerle de karşılaştırmalı analizler
gerçekleştirilecektir.
Türk Cumhuriyetleri’nin insani gelişmişlik endekslerinin tarihsel gelişim süreçleri
Tablo 1’de gösterilmiştir. Tablo 1’de yer alan değerler incelendiğinde ele alınan her ülkenin söz konusu dönemde insani gelişmişlik düzeyinde bir artışın yaşandığı görülmektedir. 2014 yılı itibariyle en yüksek gelişme seviyesine sahip ülke Kazakistan, en düşük
gelişmişlik seviyesine sahip ülke ise Kırgızistan’dır. Kazakistan, Türkiye ve Azerbaycan
yüksek insani gelişme seviyesine sahip iken diğer ülkeler orta seviyede insani gelişmişlik
düzeyindedirler.
1990

2000

2010

2011

2012

2013

2014 2014 Sıra

Kazakistan

0.690 0.679 0.766 0.772 0.778 0.785 0.788

56

Türkiye

0.576 0.653 0.738 0.751 0.756 0.759 0.761

72

Azerbaycan

..

Türkmenistan

..

Özbekistan

..

0.640 0.741 0.742 0.745 0.749 0.751
..

78

0.666 0.671 0.677 0.682 0.688

109

0.594 0.655 0.661 0.668 0.672 0.675

114
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Kırgızistan
0.615 0.593 0.634 0.639 0.645 0.652 0.655
120
Tablo 1. Türk Cumhuriyetleri’nin 2014 Hesap Yöntemiyle Hesaplanmış IGE Değerlerinin Gelişimi (UNDP, Erişim: hdr.undp.org/en/data, 01.02.2017)

İGE endeksine ilişkin değerlendirmeler alt bileşenler açısından da gerçekleştirilebilir. İGE endeksinin alt bileşenlerinin değerleri Tablo 2’de gösterilmiştir.

Kazakistan

Beklenen Yaşam
IGE
Süresi (yıl)
0.788
69.4

Türkiye

0.761

75.3

14.5

7.6

18,677

60

Azerbaycan

0.751

70.8

11.9

11.2

16,428

67

Türkmenistan

0.688

65.6

10.8

9.9

13,066

91

Özbekistan

0.675

68.4

11.5

10.9

5,567

124

Kırgızistan

0.655

70.6

12.5

10.6

3,044

149

Çok Yüksek İG 0.896

80.5

16.4

11.8

41,584

Yüksek İG

75.1

13.6

8.2

13,961

0.744

Beklenen
Okullaşma
(yıl)
15.0

Ortalama
Okullaşma
(yıl)
11.4

KBGSMG
(2011 PPP
$)
20,867

GSMG
Sıra
55

Orta İG
0.630
68.6
11.8
6.2
6,353
Tablo 2. Türk Cumhuriyetleri’nin 2014 Hesap Yöntemiyle Hesaplanmış IGE Değerleri ve
Alt Bileşenleri (UNDP, Erişim: hdr.undp.org/en/data, 01.02.2017).

Tablo 2’de ülke değerlerinin yanı sıra ülke gruplarının ortalama değerlerine de yer
verilerek el alınan ülkelerin dünya değerleri açısından nerede olduğunun analizine olanak
sağlanmıştır. En yüksek gelişmişlik seviyesine sahip Kazakistan’ın zayıf noktası beklenen yaşam süresi olup burada elde ettiği değer içinde bulunduğu grubun da gerisindedir.
Bununla beraber diğer alanlarda sahip olduğu üstünlük Kazakistan’ı incelenen ülkeler
açısından ilk sıraya taşımıştır.
Türkiye’nin alt bileşenler açısından en zayıf olduğu alt bileşen ortalama okullaşma
oranıdır. Bu bileşende Türkiye, içinde bulunduğu ülke grubunun ortalamasının altındadır.
Beklenen yaşam süresi alt bileşenin de diğer ülkelere önemli bir üstünlüğü bulunmaktadır.
Azerbaycan özellikle içinde bulunduğu ülke grubu dikkate alındığında ortalama
okullaşma oranında önemli bir üstünlüğe sahiptir. Orta gelişmişlik düzeyine sahip olan
Türkmenistan özellikle KBGSMG alt bileşeni açısından içinde bulunduğu ülke grubunun
ortalama değerinin çok üzerindedir. Özbekistan ve Kırgızistan benzer özelliklere sahip
olup zayıf oldukları alt bileşen KBGSMG’dir. Bu zayıflığın bir sonucu olarak da yüksek
gelişmişlik seviyesine erişememektedirler. Eğitim ve yaşam göstergelerinin daha yavaş
ve gecikmeli değiştiği dikkate alındığın düşük gelir düzeyine sahip ülkelerin yüksek bir
büyüme performansı göstermelerine bağlı olarak insani gelişmişlik sıralamasında daha
yüksek seviyelere çıkabilecekleri ifade edilebilir.
İGE’nin hesaplanmasında kullanılan değişkenlere, yöntemine ve kapsayıcılığına
ilişkin pek çok eleştiri bulunmaktadır. Çalışmanın bu kısmında söz konusu eleştirilerden
hareketle çalışma kapsamındaki ülkelerin mevcut durumları farklı ekonomik, sosyal ve
politik göstergelerle analiz edilecektir.
İGE üç alt bileşeniyle insani gelişmeye ilişkin kazanımların ulusal ortalamasını
temsil eder. Bütün ortalama göstergelerde olduğu gibi İGE de aynı ülke nüfusunun insani
gelişme alanındaki eşitsizliklerini gizler. Dolayısıyla kazanımlar açısından dağılımları
farklı olan iki ülke aynı ortalama İGE değerine sahip olabilir. Bu eleştiriyi dikkate alan
UNDP eşitsizliğin düzeltildiği İGE’ni hesaplamaktadır. Eşitsizliğe Uyarlanmış İnsani
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Gelişme Endeksi (EUİGE) bir ülkenin yalnızca sağlık, eğitim ve gelir alanlarındaki ortalama kazanımlarını dikkate almakla kalmaz, aynı zamanda her bir boyutun eşitsizlik düzeyini ortalamadan “çıkarmak” yoluyla bu kazanımların nüfusta nasıl bir dağılım gösterdiğini de değerlendirir Tablo 3’de söz konusu endekse ilişkin değerler verilmiştir. Tablo
3’de ayrıca söz konusu ülkelerde gelir dağılımındaki eşitsizlikleri göstermek üzere Gini
katsayılarına ve en zengin %20’lik kesimin milli gelirden aldığı payın, en fakir %20’lik
kesimin milli gelirden aldığı paydan kaç kat daha fazla olduğunu gösteren katsayıya (Qr)
yer verilmiştir. Türkmenistan’a ilişkin değer bulunmadığından tabloda yer verilememiştir.
HDİ
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Tablo 3. Türk Cumhuriyetleri’nin İnsani Gelişimindeki Eşitsizlikler (UNDP, Erişim:
hdr.undp.org/en/data, 01.02.2017).

İGE’nin üç alt bileşenindeki mevcut eşitsizlikleri bir bütün olarak dikkate alarak
ölçen EUİGE değerleri incelendiğinde Türkiye dışındaki diğer ülkelerin daha üst sıralara
çıktığı, Türkiye’nin ise bulunduğu konumda kaldığı görülmektedir. Tablo 3’de de görüldüğü üzere ülke grupları açısından değerlendirme yapıldığında gelişmişlik düzeyi azaldıkça İGE ile EUİGE değerleri arasındaki fark artmaktadır. Türkiye dışındaki ülkelerde
ilgili değerler arasındaki fark 0.10 kadar olup çok yüksek İG düzeyindeki ülkelerin ortalama değerlerindeki farka yakındır. Dolayısıyla bu ülkelerdeki eşitsizliğin göreceli olarak
düşük olduğu söylenebilir. Gelir dağılımı açısından ise en iyi konumda olan ülke Kazakistan, En kötü durumdaki ülke ise Türkiye’dir.
İGE endeksine yönelik eleştirilerden bir diğeri cinsiyet eşitsizliğine ilişkindir. İnsani gelişme endeksi bir ülkede kadınların mevcut durumu hakkında bilgi vermediği gibi
ülkedeki gelişmelerden kadınların ne ölçüde yararlandığına ilişkin bir bilgi de sağlamamaktadır. Bununla beraber bir ülkede kadınların durumu ülkenin gelişmişlik düzeyinin
anlaşılması açısından önemlidir. J. Stuart Mill “Bir uygarlığın seviyesini ölçmek isterseniz, derhal kadınlarının hayatına bakınız.” sözüyle konunun önemini 19. yy’ın sonlarında
vurgulamaktadır (Göksel, 1998: 406). Cinsiyet eşitsizliğini ölçen endeks değeri arttıkça
ülkedeki cinsiyet eşitsizliğinin kötüye gittiği dolayısıyla kadınların insani gelişmeden
daha düşük oranlarda faydalanabildiği ifade edilebilir. Ele alınan ülkeler cinsiyet eşitsizliği açısından değerlendirildiğinde en iyi konumda olan ülkenin Kazakistan; en kötü durumda olan ülkenin ise Türkiye olduğu Tablo 3’de görülmektedir. Ancak burada dikkat
edilmesi gereken nokta 155 ülkenin değerinin bulunduğu ve sıralamaya dahil edildiğidir.
Dolayısıyla Türkiye İGE değeri dikkate alındığında 187 ülke arasında 72. sırada iken cinsiyet eşitsizliği açısından 155 ülke arasında 71. durumdadır. Bu durum Türkiye’nin, cin-
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siyet eşitsizliği dikkate alındığında ele alınan diğer ülkelerin aksine durumunun kötüleştiği şeklinde yorumlanabilir. Kadınların parlamentoda temsil düzeyi açısından analize dahil edilen parlamentoda kadın milletvekillerinin oranı açısından en iyi konumda olan ülkenin Türkmenistan olduğu, en kötü durumda olan ülkenin ise yine Türkiye olduğu görülmektedir. Bu oran aynı zamanda ülkedeki demokrasi kültürünün gelişmişliği açısından
da bir gösterge olarak kabul edilebilir.
Cinsiyet eşitsizliği açısından Tablo 3’de yer verilen bir başka değişken cinsiyetlere
göre işgücüne katılım oranıdır. Bu oran arttıkça kadınların iş yaşamında daha çok yer
aldıkları, ekonomik anlamda bağımsızlaştıkları yargısına ulaşılabilir. Tablo 3’de de görüldüğü üzere en düşük orana sahip olan ülke Türkiye’dir. Bu durum Türkiye’nin en
önemli sorunlarından biri olan kadına şiddet ile de yakından ilgilidir. Kadına şiddetin
birçok nedeni bulunmaktadır. Ancak şunu belirtmek gerekir ki ekonomik bağımsızlığı
olmayan bir kadın şiddet görmeye razı olmaya devam edebiliyor. Dolayısıyla kadınları iş
yaşamına çekmek Türkiye için büyük bir önem arz etmektedir. Bu noktada kadınları istihdam edebilmek açısından eğitim politikasının önemli olduğu ifade edilebilir.
Sonuç olarak ele alınan ülkeler açısından göreli olarak Türkiye’de eşitsizliklerin
daha önemli bir sorun olduğu görülmektedir. Ayrıca Mıhçı ve Taner (2011:6) tarafından
da ortaya konulduğu üzere, Türkiye’nin insani gelişme göstergelerindeki kısıtların bir bölümünün cinsiyet eşitsizliğinden kaynaklandığı ifade edilebilir.
İGE yetersiz kaldığı bir başka nokta hak ve özgürlüklere ilişkindir. Özellikle kalkınmanın olmazsa olmazı politik hak ve özgürlüklerdir ve bu düzey İGE tarafından ölçülememektedir. Democritos MÖ 4. yy’da “demokraside fakir olmak despot rejimde zengin
olmaya tercih edilir” diyerek (Kök, 1999: 7) politik hak ve özgürlüklerin ekonomik çıkarların önünde olduğunu vurgulamaktadır. İGE’nin bu açığını gidermek amacıyla çalışmada yolsuzluk algı endeksi, ekonomik özgürlük endeksi ve demokrasi endekslerine yer
verilmiştir.
Yolsuzluk Algı
Endeksi 2016

Ekonomik Özgürlük Endeksi 2017

Demokrasi Endeksi 2016

Sıra

Skor

Sıra

Skor

Sıra

Skor

Durum

Azerbaycan

123

30

68

63.6

148

2.65

Otoriter Rejimler

Kazakistan

131

29

42

69.0

139

3.06

Otoriter Rejimler

Kırgızistan

136

28

89

61.1

98

4.93

Karma Rejimler

Türkiye

75

41

60

65.2

97

5.04

Karma Rejimler

Türkmenistan

154

22

170

47.4

162

1.83

Otoriter Rejimler

Özbekistan
156
21
148
52.3
158
1.95
Otoriter Rejimler
Tablo 4. Türk Cumhuriyetleri’nin Eko-Politik Göstergeleri (Transparency International (2016),
Heritage Foundation (2017) ve The Economist Intelligence Unit (2016)’dan bu çalışma için derlenmiştir._

Yolsuzluk tanımı itibariyle genellikle, kasıtlı olarak gizlenen ve yalnızca soruşturma veya kovuşturmalar sonucunda ortaya çıkabilen yasal olmayan faaliyetleri kapsamaktadır (Uludağ, 2015: 27). Uluslararası Şeffaflık Örgütü tarafından hazırlanan Yolsuzluk Algı Endeksi, değerlendirilen ülkenin kamu sektörünün yolsuzluk bağlamında nasıl
algılandığına dayanarak ülkeleri puanlamakta ve sıralamaktadır. Endeks sonuçlarına göre
yolsuzluk algısının yüksek olduğu ülkelerde, genel olarak yoksulluğun da yaygın olduğu
gözlenmektedir. Yolsuzluk ile yoksulluk arasındaki bağlantı, yolsuzluğun yoksulluğa
karşı mücadelede önemli bir engel olduğunu ortaya çıkarmaktadır. Yoksul ülkelerde bu
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durumun, şeffaflığı artıracak ve yolsuzluğu azaltacak yapısal eksiklikler ile sosyal ve siyasal mekanizma ve kurumların bulunmaması ya da düzgün işlememesinden kaynaklandığı düşünülmektedir (Şeffaflık Derneği, 2008:2). Bu görüş demokratikleşme ile ekonomik büyüme arasındaki, ilişki ile de uyumludur. Demokratikleşme düzeyinin yüksek olduğu ülkelerde kurumsal altyapı da gelişmekte bu da yüksek büyüme oranlarını beraberinde getirmektedir. Öte yandan insani gelişmişliğin insanların yapabilirliğini artırma düşüncesi ile de ilgilidir. Çünkü yolsuzluğu arttığı durumlarda ekonomik birimler arasındaki
fırsat eşitsizliği de artmaktadır. Dolayısıyla yolsuzluk algı endeksine hem demokratikleşmenin hem de fırsat eşitliğinin bir göstergesi olarak çalışmada yer verilmiştir.
Çalışmada ele alınan ülkeler yolsuzluk düzeyleri açısından incelendiğinde yolsuzluğun en düşük olduğu ülkenin Türkiye, en yüksek olduğu ülkenin ise Özbekistan olduğu
görülmektedir. Aslında bu gösterge demokratikleşme düzeyini ifade eden demokrasi endeksi ile de uyumludur. Ancak Her ne kadar Türkiye ele alınan ülkeler açısından en iyi
konumdaysa da 176 ülkenin sıralamaya dahil edildiği bu endekste 75. sıradadır. Bir başka
ifadeyle Türkiye’de yolsuzluğun yoğun bir şekilde yaşandığı söylenebilir.
Çalışmada özgürlükler noktasında ekonomik özgürlüklere de yer verilmiştir. Bir
ülkenin ekonomik özgürlük düzeyi, sıradan bir vatandaşın ekonomik kararlarını kendi
kendine verebilme yeteneğini yansıtmaktadır (Heritage, 2008). Ekonomik özgürlük endeksi ülkelerin politikalarının ve kurumlarının ekonomik özgürlüğü ne derecede destekleyici olduklarını ölçmektedir. Ekonomik özgürlüğü ölçmek amacıyla farklı kurumlar tarafından üretilen endeksler bulunmaktadır. Heritage Vakfı tarafından hazırlanan endesin
seçilmesinin nedeni çalışmada ele alınan tüm ülkeleri içermesidir çalışmada 180 ülkeye
yer verilmektedir. Heritage Vakfı’na göre bir ülkedeki ekonomik özgürlükler artıkça halkın refahı da artmaktadır (Heritage, 2008). Ekonomik özgürlükler açısından ele alınan
ülkeler içerisinde en önde gelen ülkenin Kazakistan en son sırada bulunan ülkenin ise
Türkmenistan olduğu Tablo 4’de görülmektedir. Heritage Vakfı’na göre bir ülkedeki ekonomik özgürlükler artıkça halkın refahı da artmaktadır (Heritage, 2008). Bununla beraber
Tablo 2’de yer alan KBGSMG rakamları ile ekonomik özgürlük düzeyleri karşılaştırıldığında her iki değişkende de ilk üç ülkenin aynı olmakla beraber, daha sonraki sıralamaların farklılaştığı görülmektedir. Bu durum gelir düzeyini etkileyen farklı değişkenlerin
de bulunmasıyla açıklanabilir.
Politik hak ve özgürlüklerin ülkelerin demokratikleşme düzeyleri ile yakın ilişkisi
olduğundan hareketle çalışmada demokrasi endeksine yer verilmiştir. Ülkelerin demokrasi seviyesi “ The Economist Intelligence Unit” tarafından hazırlanan 2016 demokrasi
indeksi sıralaması dikkate alınarak belirlenmiştir. Demokrasi indeksinde ülkeler (167
ülke) demokrasi seviyeleri açısından dörde ayrılmıştır. Bunlar; Tam demokrasiler, Kusurlu demokrasiler, Karma rejimler ve Otoriter rejimlerdir (The Economist Intelligence
Unit, 2016: 54). Ele alınan ülkeler açısından en demokratik ülkelerin sırasıyla Türkiye ve
Kırgızistan olduğu; diğer ülkelerin ise otoriter yapıda olduğu Tablo 4’de görülmektedir.
Ekonomi-politik göstergeler bir bütün olarak değerlendirildiğinde çalışma kapsamında ülkelerin tümü için geçerli olmak üzere gelişmiş ülkelerle önemli açıklarının bulunduğu ifade edilebilir. Söz konusu açıkları giderecek politikalar bir yandan ülkelerin
doğrudan insani gelişmişlik düzeylerini artırırken, diğer yandan ülkelerin ekonomik performansını olumlu yönde etkileyerek özellikle de eşitsizliklerin azaltılmasına bağlı olarak
dolaylı olarak insani gelişmişlik düzeylerini olumlu yönde etkileyecektir.
Sonuç
1970’li yıllardan sonra ülkelerin kalkınmışlık düzeylerini ekonomik büyüme ve
ekonomik büyümeyi ifade eden değişkenlerle ölçme anlayışı eleştirilere maruz kalmıştır.

837
Yrd. Doç. Dr. Selim ŞANLISOY

Bu eleştiriler sonrasında ülkelerin kalkınmışlık düzeyleri insani gelişmişlikle ifade edilmeye başlanmıştır. Yüksek gelir düzeyi insani gelişme için gerekli ama yeterli koşul değildir. Gelirin yanı sıra insanların yapabilirliklerinden hareketle UNDP tarafından geliştirilen İGE ile ülkelerin insani gelişmişlik düzeyleri belirlenmeye çalışılmıştır.
Bu çalışmada Türk Cumhuriyetleri’nin insani gelişmişlik düzeyleri analiz edilmiştir. Analizler sonucunda sırasıyla Kazakistan, Türkiye ve Azerbaycan’ın göreceli olarak
diğer ülkelere göre daha iyi bir durumda olduğu söylenebilir. Bununla birlikte en iyi konumda yer alan Kazakistan bile 56. sırada Türkiye ise 72 yer almaktadır. Türkiye dünyanın 17. büyük ekonomisi olmasına ve KBGSMG değeri açısından 60. sırada olması rağmen benzer başarıyı insani gelişmişlik açısından gösterememektedir. Türkiye’nin en
önemli açığı eğitim alanında bulunmaktadır. Eğitim alanındaki açığın yanı sıra Türkiye
açısından bir başka önemli sorun eğitimin niteliğine ilişkindir. OECD tarafından eğitimin
kalitesini ölçmeye yönelik olarak yapılan PİSA araştırması sonuçlarına göre Türkiye’de
eğitimin niteliği oldukça düşüktür. Kırgızistan ve Özbekistan’ın ise en sorunlu oldukları
alan gelir değişkenine ilişkindir. Türkmenistan ise özellikle sağlık ve eğitim alanında politika uygulamalarına ihtiyaç duymaktadır.
İGE, insani gelişmişlik düzeyini ölçen önemli bir değişken olmakla beraber gerek
içermediği değişkenlere gerekse ölçüm yöntemine ilişkin eleştirilere konu olmaktadır. Bu
noktada hareketle UNDP alternatif endeksler geliştirerek daha iyi ölçümler sağlamaya
çalışmaktadır. Çalışmada bu amaçla öncelikle eşitsizlikleri dikkate alan endekslere yer
verilerek analizler yapılmıştır. Eşitsizliklerin dikkate alınması ile oluşturulan endeksler
dikkate alındığında Türkiye dışındaki ülkelerin sıralamasında göreceli bir iyileşmenin ortaya çıktığı görülmektedir. Türkiye ise diğer ülkelere göre eşitsizliklerin daha yoğun yaşandığı bir ülke olarak görülmektedir.
Çalışmada ayrıca ekonomi-politik değişkenlere yer verilerek İGE’nin içermediği
alanlara ilişkin de analizler yapılmıştır. Bu çerçevede yolsuzluk algı endeksi, ekonomik
özgürlükler ve demokrasi indeksine yer verilmiştir. Tüm bu değişkenler açısından Türkiye göreceli olarak ele alınan ülkeler arasında iyi bir konuma sahip olsa da hiç bir ülkenin
dünya sıralamasındaki yeri parlak değildir.
Sonuç olarak Türk Cumhuriyetleri’nin insani gelişme performanslarının iyi olmadığı ifade edilebilir. Bu amaçla kısa ve uzun vadeli politikaların uygulanması gerekmektedir. Kısa vadeli politikalar ile gelir değişkenine ilişkin iyileştirmeler sağlanabilecek olsa
da yeterli olmayacaktır. Uzun vadeli politikalar ile yapısal sorunların çözümü sağlanmalıdır. Özellikle bu konuda eğitim politikaları önem arz etmektedir. Eğitim politikalarından
ya da eğitime yönelik reformlar değinildiğinde, ilgililer genellikle matematik, mühendislik, fen ve tıp gibi doğal bilimleri dikkate almaktadırlar. Ancak sosyal bilimlerin de doğal
bilimler kadar hatta onlardan daha önemli olduğu unutulmamalıdır. Sosyal bilimlere yeterince önem verilmemesi bu alandaki bilgilerin özümsenmemesi nedeniyle gelişmekte
olan ülkelerde demokratik bir hukuk düzeni kurulamamakta, demokrasi kültürü, hoşgörü
kültürü ve uzlaşma kültürü yerleşmemekte; bunlar yerine çatışma, ötekini reddetme ve
hatta bertaraf etme eğilimleri ortaya çıkmaktadır. Bu durum gelişmekte olan ülkelerdeki
iç karışıklıkları ya da gerilimleri de artırmaktadır. Öte yandan baskıcı, ezberci ve sorgulamayan eğitim sistemleri, pasif, analitik düşünce yeteneğinin yeterince gelişmediği, sorgulamayan bireylerin yetişmesine neden olmaktadır. Bu durumda yapılması gereken bilimsel düşünce yeteneğini geliştirici, sorgulayan, analitik düşünce yeteneğine sahip yenilikçi, insan haklarına saygılı, demokrat, hoşgörü ve uzlaşmaya önem veren bireylerin yetişmesini sağlayacak bir eğitim sisteminin oluşturulmasıdır. Bu politikaların sonucu olarak günümüz bilgi ekonomisinin temel ürünü olan bilgi ve teknoloji üretimi sağlandığı
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gibi yukarıda açıklanan eşitsizliklerin de giderilmesi sağlanacaktır. Böylece daha yüksek
bir insani gelişmişlik seviyesine ulaşılacaktır.
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TÜRK CUMHURİYETLERİ’NİN KÜRESEL REKABET GÜCÜ
Yrd. Doç. Dr. Selim ŞANLISOY
Özet: 1980’li yıllardan sonra ortaya çıkan küreselleşme hareketleri, bilgi iletişim teknolojilerinde ortaya çıkan değişim ve bilgi ekonomisi yeni bir ekonomik yapılanmayı beraberinde getirmiştir. Bu süreç içerisinde küreselleşme de hız kazanmış, buna bağlı olarak yüksek bir rekabet gücü elde etmenin önemi de giderek artmıştır. Bu çalışmada Türk Cumhuriyetlerinin küresel rekabet gücünü analiz ederek güçlü ve zayıf yönlerinin belirlenmesi
amaçlanmıştır. Dünya Ekonomik Forumu tarafından hazırlanan Küresel Rekabet Gücü Endeksi kullanılarak yapılan analizlerde en rekabetçi ülkenin Azerbaycan; küresel rekabet
gücü en zayıf ülkenin ise Kırgızistan olduğu; Türk Cumhuriyetleri ile gelişmiş ülkeler arasında önemli bir farkın bulunduğu sonucuna ulaşılmıştır. Sonuç kısmında aradaki farkın
kapatılması amacıyla sürdürebilir yenilikçiliğin gerçekleştirilebilmesi için gerekli reformlar
üzerinde durulmuştur
Anahtar Kelimeler: Küreselleşme, Küresel Rekabet Gücü Endeksi, Türk Cumhuriyetleri
Global Competitiveness of the Turkic Republics
Abstract: The globalizaton movements that has come into being following the 1980s, the
change in the informational communication technology and the information economics brought about a new economic restructuring. In this process; as the globalization gathers momentum increasingly, the importance of having high degree competitiveness also became
more important. In this study, it is aimed to specify the strengths and the weaknesses of the
competitiveness of the Turkic Republics via analysis. According to the results of the analysis done by using the global competitiveness index provided from the World Economic
Forum; the most competitive country is Azerbaijan, the one whom has the weakest global
competitiveness is Kyrgyzstan and there is an important difference between the Turkic Republics and the developped countries. The reforms needed to realize the sustainable innovativeness to close the gap is mentioned in the conclusion.
Keywords: Globalization, Global Competitiveness Index, Turkic Republics.

Giriş
Küreselleşmenin politik, kültürel ve sosyal boyutları bulunmakla beraber bu çalışma açısından en önemli boyutu olan ekonomik küreselleşme; mal ve hizmetlerin, üretim faktörlerinin teknolojik birikimin ve finansal kaynakların ülkeler arasında serbestçe
dolaşabildiği, faktör, mal, hizmet ve finans piyasalarının giderek bütünleştiği bir süreç
şeklinde ifade edilmektedir (Şenses, 2004: 1). 1980’li yıllardan itibaren giderek hızlanan
küreselleşme eğilimleri, ülkelerin sürdürülebilir gelişmelerinin veya kalkınmalarının sağlanabilmesi için rekabet güçlerinin önemini giderek artırmıştır. Bunun nedeni küreselleşmenin ekonomik alanda ortaya çıkardığı ilk etkinin söz konusu piyasalarda rekabetçi eğilimleri artırmış olmasıdır. Bu durum teorik düzlemde kendisini tek fiyat kanunu çerçevesinde gerek mal ve hizmet gerekse faktör fiyatlarının eşitlenmesi ile gösterecektir. Ancak
bu kanun, tüm ülkelerin teknolojik yapılarının aynı olduğu ve ulaştırma maliyetlerinin
sıfır olduğu varsayımı altında geçerlidir. Bununla beraber gerçek dünyada söz konusu
varsayımların geçerli olmadığı bilinmektedir. Dolayısıyla giderek küreselleşen dünyada
ortaya çıkan en önemli değişmelerden biri hem fiyat hem de kalite rekabetinin giderek
artmasıdır (Kibritçioğlu, yıl belirtilmemiş: 1). Küreselleşme gerek yurtiçi rekabetin gerekse uluslararası rekabetin şeklini ve yoğunluğunu etkilemiştir. Bu durum mikro ve
makro ölçekte rekabet politikalarının önemini de ön plana çıkarmıştır.
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Küreselleşme yalnızca mal piyasasında yaşanmamış, süreç içerisinde sermaye ve
üretimin de küreselleşmesi gerçekleşmiştir. Bu durumun son derece güçlü bir rekabete
yol açması şirketlerde kartelleşme ve rekabete aykırı ulus ötesi birleşme eğilimlerini artırmıştır (Kiely, 1998, 46). Küresel düzeyde rekabet gücünün artması ülkeler açısından
stratejik bir öneme sahiptir. Bu durum karşısında gelişmekte olan ülkeler rekabet güçlerini arttırmalıdırlar. Dolayısıyla hükümetler ülkelerinin küresel düzeyde rekabet güçlerini
analiz ederek rekabet güçlerini artıracak politikaları yürürlüğe koymaktadırlar.
Bu çalışmada da Türk Cumhuriyetleri’nin küresel rekabet güçleri açısından durumlarının analiz edilerek güçlü ve zayıf yönlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Ancak
çalışmada Türk Cumhuriyetlerinden Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye
analize dahil edilebilmiş, Özbekistan ve Türkistan veri eksikliği nedeniyle kapsam dışında tutulmuştur. Çalışmada öncelikle küresel rekabet gücüne ve bu gücün ölçümüne
yönelik açıklamalar getirilmiştir. Ardından söz konusu açıklamalar doğrultusunda ilgili
ülkelerin mevcut durumu analiz edilerek güçlü ve zayıf yönler belirlenmeye çalışılmıştır.
Son olarak da sonuç kısmında politika önerilerine yer verilmiştir.
1. Küresel Rekabet Gücü ve Ölçülmesi
Bir ülkenin refahını belirleyen temel unsur üretim kapasitesidir. Bununla beraber
refah artışının sağlanması, üretim kapasitesinin yanında, üretilen mal ve hizmetlere yurtiçi ve yurtdışı talebin olması, bu mal ve hizmetlerin pazarlanarak satışının gerçekleştirilmesine bağlıdır. Bu bağlamda bir ülkenin refah düzeyini belirleyen; ihracat yetenekleri
dolayısıyla da küresel piyasalardaki rekabet güçleridir (Adıgüzel, 2011:1). Rekabet gücü
bir ülkenin devalüasyon, çevre kirliliği, sosyal damping ve korumacılık gibi yaşam standartlarını aşağıya çekecek uygulamalara başvurmaksızın toplam faktör verimliliğini ve
yenilik yaratma kapasitesini artırarak küresel piyasaların talep ettiği standart ve kalitedeki
mal ve hizmetleri rakiplerine göre daha avantajlı koşullarda satabilme yeteneğidir (Aktan
ve Vural, 2004:9). Dolayısıyla sadece ihracat değerlerinin ya da ihracatın GSYH içerisindeki payının artması yeterli bir gösterge olmamaktadır.
Ülkelerin rekabet gücünü belirleyen faktörlerin belirlenmesi amacıyla 1980’li yıllardan sonra yapılan çalışmaların büyük çoğunluğu işgücü maliyeti (birim ücret), döviz
kuru, piyasa hacmi (GSYİH) ve dışa açıklık gibi ekonomik faktörlerin etkinliği üzerinde
yoğunlaşmıştır (Yapraklı, 2011:377). Sadece bu ekonomik değişkenlerin kullanılması rekabet gibi çok boyutlu bir olguyu açıklamakta yetersiz kalmıştır. Dolayısıyla ülkelerin
küresel alandaki rekabet gücünü açıklamaya yönelik farklı teorik yaklaşımlar da geliştirilmiştir (Çivi vd. 2008, Gökmenoğlu vd. 2012). Literatürde sıklıkla başvurulan ve diğer
birçok yaklaşıma da hareket noktası olması nedeniyle Porter (1990)’ın Elmas Modeli özel
bir öneme sahiptir. Bu yaklaşımda Porter ulusal rekabet gücünü belirleyen dört temel faktör ve iki dışsal faktör ortaya koymuştur. Temel faktörler (Porter, 1990: 71-72):
1.
Faktör Koşulları: Ülkenin sahip olduğu üretim faktörleri ve altyapı açısından durumunu ifade etmekte, rekabetçi firmanın ihtiyaç duyacağı nitelikli işgücü, sermaye ve altyapı donatımını kapsamaktadır. Bu unsurların miktarından çok verimliliği artırıcı özelliklerinin devreye girmesi önemlidir. Günümüz bilgi ekonomisini dikkate aldığımızda yenilikleri yaratıcı bilgi işçileri; alt yapı olarak ise özellikle ulaşım ve bilgi iletişim teknolojilerinin durumu stratejik bir önem kazanmaktadır.
2.
Talep Koşulları: Ülkenin talep koşulları ölçek ekonomilerine bağlı olarak statik etkiler yaratmaktadır. Ancak talep yapısının rekabet avantajları açısından asıl
önemli etkisi dinamik etkileridir. Talebin dinamik etkisiyse firmalardaki ilerleme ve yeniliğin hızıyla kalitesini belirlemesidir (Erkan, 1993: 72).
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3.
Bağlı ve Destek Endüstriler: Ülkenin yoğunlaştığı endüstri ile bağlantısı bulunan ve bu endüstriyi destekleyen uluslararası rekabet gücüne sahip yerel endüstrilerin varlığıdır. Bu destekleyici ve ana endüstri ile bağlantılı yerel endüstriler/tedarikçiler, ana endüstriye düşük maliyetli, hızlı ve öncelikli girdi sağlayarak; yeniliklerin uygulanmasında ve faaliyetlerin küreselleşmesinde destek sağlayarak rekabet gücünü artıracak
etki yaratabilirler.
4.
Firma Stratejileri, Yapısı ve Rekabet Özellikleri: Ülkedeki işletmelerin
örgütsel yapıları, yönetim şekli ve kapasiteleri ile içinde bulundukları iç rekabet yapısı
dördüncü belirleyici faktör olarak incelenmektedir. Ülke içindeki yenilikçi, çalışma ve
başarıya dayalı bir rekabet anlayışı firmaların sürdürülebilir bir yenilikçilik içerisinde olmaları yönünde bir baskı oluşturur. İç rekabet koşullarına uyum sağlayan firmalar küresel
piyasalar açısından da güç kazanır.
Küresel rekabet gücünü belirleyen bu dört faktör yanında fırsat ve şanslarla devletin teşvik edici politikalarından oluşan iki de dışsal faktör bulunmaktadır. Fırsatlar ya
da şans faktörü teknolojik yapıda ortaya çıkan yenilikleri, dünya finans piyasalarında ve
döviz kurlarında yaşanan değişimleri, savaşları vb. ifade etmektedir. Devlet faktörü ise
rekabet ortamına direkt müdahale etmeyip firmalar için rekabetçi avantaj yaratan bir ortam oluşturulması için uygulanan hükümet politikalarını ifade etmektedir.
Elmas modelindeki her bir unsur birbiri ile etkileşim içerisinde olmakla beraber
bir faktörde yaşanan değişim diğer faktörleri de etkilemektedir. Dolayısıyla söz konusu
faktörler arasında karşılıklı ve kümülatif bir etkileşim söz konusudur.
Rekabet gücünün ölçülmesi oldukça zor ve tartışmalıdır. Ölçüm yapmanın zorluğu, bir yandan rekabet gücünü belirleyen birçok faktör olmasından diğer yandan bazı
nitel faktörlerin sayısallaştırılmasından kaynaklanırken; tartışmalı olması ise değerlendirmelerin nesnellikten uzak olmasından kaynaklanmaktadır (Ovalı, 2014:19). Rekabet gücünü ölçmek için örneğin Bryan (1994) ve Khemani (1997) gibi bazı çalışmalarda toplam
faktör verimliliği ya da satın alma gücü paritesine göre KBGSYH değerlerinin kullanıldığı görülmektedir (Çivi vd. 2008:4). Ancak rekabet ve rekabet gücü olgusunun çok boyutlu olması böylesi tek boyutlu değişkenlerin araştırmalarda kullanılması konusunda
eleştirileri de beraberinde getirmektedir. Bu nedenle bazı kurumlar rekabet gücünü ölçmek için çok boyutlu, içerisinde nitel ve nicel değişkenlerin bulunduğu endeksler üretmektedir. Uluslararası Yönetim Geliştirme Merkezi (International Institute for Management Development-IMD) Dünya Rekabet Gücü Yıllığı Endeksi (World Competitiveness
Yearbook-IMD) ile ölçümü yapmaktadır. IMD, rekabet gücünü ölçmek için Ekonomik
Performans, Hükümet Etkinliği, İş Dünyasının Etkinliği ve Altyapı olmak üzere 4 temel
faktör kullanmaktadır. Kriterler, rekabet gücü ile ilgili ölçülebilir göstergeler (örneğin
GSYH) ile ölçülemeyen niteliksel özelliklerin değerlendirilmesini kapsamaktadır.
Küresel düzeyde rekabet gücünü ölçen bir başka gösterge bu çalışmada tercih edilen ve literatürde sıklıkla kullanılan Dünya Ekonomik Forumu (WEF) tarafından hazırlanan Küresel Rekabet Gücü Endeksi (The Global Competitiveness Index-GCI)’dir. GCI,
bir ülkenin ulusal rekabet gücü açısından mikroekonomik ve makroekonomik durumu
kapsamlı şekilde analiz eden bir yapıya sahiptir. GCI, kısa ve uzun vadeli olarak ülkeleri
kurumsal ve politik yönden değerlendirmektedir. Endeksin hesaplanmasında 12 bileşenin
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oluşturduğu üç temel faktörden yararlanılmaktadır. Şekil 1’de küresel rekabetin belirleyici unsurları görülmektedir. Şekilde görülmemekle birlikte 12 bileşenin oluşturulmasında ise 114 değişkenden yararlanılmaktadır.
Şekil 1. Küresel Rekabet Endeksinin Bileşimi (WEF, 2016:5)

Endeksin hesaplanmasında kullanılan 12 bileşen aşağıda kısaca açıklanmıştır
(WEF, 2016: 35-37).
1.Kurumlar: Bireylerin, firmaların ve devletin ilişki içerisinde olduğu yasal ve
yönetsel çevreyi ifade etmekte ve kamusal kurumların kalitesini, rekabet gücünü ve büyümeyi etkilemektedir.
2. Altyapı: Güçlü fiziki altyapı, ekonomik faaliyetlerin verimliliğini yükselterek,
bölgeler arasındaki ulaşım ve haberleşme sorunlarını ortadan kaldırarak ve ticareti kolaylaştırarak rekabetçiliği arttırmaktadır.
3. Makroekonomik Çevre: Makroekonomik çevre koşullarının istikrarı iş dünyası için önemli olup ülkenin rekabetçiliğini arttırmaktadır. Ayrıca istikrar sağlanmadıkça
ekonominin sürdürülebilir büyümesini sağlamak mümkün olmayacaktır.
4. Sağlık ve Temel Eğitim: İşgücünün sağlığı ve temel eğitimin düzeyi ve kalitesi
ülkenin verimliliği dolayısıyla da rekabetçiliği açısından yaşamsal bir öneme sahiptir.
5. Yüksek Öğrenim ve Mesleki Eğitim: Bu bileşen lise ve yükseköğretim kurumlarına kayıt oranları gibi değişkenleri kapsamakta ve işgücünün değişen ekonomik
koşullara ve üretim sistemine uyum sağlayabilmelerine olanak vermektedir. Bu da ülkelerin rekabet gücünü artırmaktadır.
6. Mal Piyasasının Etkinliği: Mal piyasasının sağlıklı işlemesi, iç ve dış piyasalarda sağlıklı bir rekabet, pazar etkinliğinin sağlanması ve piyasanın talepleri ile uyumlu
bir yapının oluşturulması açısından önemlidir. Bu yapı tüketici merkezli yenilikçiliği desteklemektedir.
7. İşgücü Piyasasının Etkinliği: İşgücü piyasasının etkinliği ve esnekliği işgücünün en verimli oldukları alanlara sevk etmek açısından önemlidir. Bu, düşük maliyetle
üretimi beraberinde getirerek rekabet gücünü artırmaktadır.
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8. Finansal Piyasanın Gelişmişliği: Finansal piyasaların sağlıklı işlemesi, gerek
yurtiçinden gerekse yurtdışından sağlanan kaynakların politik kaygılarla belirlenen noktalar yerine en etkin alanlara yönlendirilmesini sağlayarak en yüksek beklenen getirinin
elde edilmesini sağlamaktadır.
9. Teknolojik Hazırlık: Bir ekonominin üretim sürecinde verimliliği rekabetçiliği
arttıracak, bilgi ve iletişim teknolojilerine uyum sağlama kapasitesini ifade etmektedir.
10. Piyasanın Büyüklüğü: Büyük piyasalar firmaların ölçek ekonomisinin avantajlarından yararlanmasına izin vererek, verimliliği artırmaktadır. Bu, rekabet gücünü
olumlu yönde etkilemektedir.
11. İş Piyasasının Yetkinliği: İş piyasasının gelişmesi firmalar arasındaki etkileşimi artırarak verimliliği dolayısıyla rekabet gücünü olumlu yönde etkilemektedir. Gelişmiş işletme faaliyetleri mal ve hizmet üretiminde daha yüksek bir etkinliğin oluşmasına
olanak sağlamaktadır.
12.Yenilikçilik: Yenilikçilik özellikle bilgi ekonomisine dönüşmüş ve yüksek
katma değerli ürünler üreten ekonomiler için büyük önem arz etmektedir.
Her ne kadar küresel rekabet gücü 12 bileşene bağlı olarak belirlenmeye çalışılsa
da bunlar arasında karşılık etkileşimin bulunduğu ifade edilmelidir. Dolayısıyla bir değişkeni yönelik olarak uygulanacak politika diğer değişkenleri de etkileyerek sinerjik bir
etki oluşturmaktadır.
Küresel rekabet gücü endeksi hesaplanırken her bir ülkenin farklı gelişmişlik düzeyine sahip olduğu dolayısıyla da rekabet alanlarının farklı olacağı dikkate alınmaktadır.
Ülkelerin gelişmişlik düzeylerinin belirlenmesinde KBGSYH değerleri kullanılmaktadır.
Böylece ülkeler öncelikle KBGSYH değerleri dikkate alınarak gelişmişlik düzeylerine
göre sıralanmakta sonra rekabetçiliğin temel bileşenlerine farklı ağırlıklar verilerek ülkelerin rekabet güçleri belirlenmektedir. Ülkelerin gelişmişlik düzeylerinin sınıflandırılması ve alt endekslerin ağırlıkları Tablo 1’de gösterilmiştir.
Ülkelerin Gelişmişlik Düzeyleri
Faktör
Temelli

Faktör Temelliden Verimlilik
Temelliye Geçiş

<2.000

2.000-2.999

3.0008.999

9.000-17.000

>17.000

Temel Gereksinimler

60

40-60

40

20-40

20

Verimlilik Arttırıcılar

35

35-50

50

50

50

Yenilikçilik ve Çeşitlilik

5

5-10

10

10-30

30

KBGSYH
Eşikleri

Gelir

Verimlilik TeVerimlilik
melliden Yenilik
Temelli
Temelliye Geçiş

Yenilik
Temelli

Faktörlerin Ağırlıkları %

Tablo 1. Gelişmişlik Düzeylerini Belirleyen Gelir Eşik Değerleri ve Alt Endekslerin
Ağırlıkları (WEF, 2016: 38)

Tablo 1’de de görüldüğü üzere ülkeler gelişmişlik düzeylerine göre faktör temelli,
verimlilik temelli ve yenilik temelli ülkeler ve geçiş ülkeleri olarak ayrılmaktadır. Ülkelerin gelişmişlik düzeyleri arttıkça yenilikçilik faktörünün de önemi giderek artmaktadır.
WEF, toplam 138 ülke için hesaplama yapmış olduğu 2016-2017 Küresel Rekabetçilik
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Raporu’nda, öncelikle ülkeleri gelişmişlik düzeyine göre 5 ayrı kategoriye ayırmıştır. Hesaplamaya dahil edilen ülkelerden, 35’i “Faktör Temelli” gelişme aşamasında; 17’si
“Faktör Temelliden Verimlilik Temelliye Geçiş” aşamasında; 30 ülke “Verimlilik Temelli” gelişme aşamasında; 19 ülke “Verimlilik Temelliden Yenilikçilik Temelliye Geçiş” aşamasında ve 37 ülke ise “Yenilikçilik Temelli” gelişme aşamasında bulunmaktadır.
Ülkeleri gruplandırmakta iki kriter kullanılmaktadır. Bunlardan birincisi Tablo 1’de ifade
edilen gelir eşikleridir. İkincisi ise toplam ihracat içerisinde mineral malların (mal ya da
hizmetlerin) toplam ihracat içerindeki payıdır. Son beş yıllık ortalama %70 ve üzerinde
ise ülke büyük ölçüde faktör temelli gelişme aşamasında kabul edilir.
3. Türk Cumhuriyetleri’nin Küresel Rekabet Gücü
Bu çalışmada akademik çalışmalarda sıklıkla kullanılan Dünya Ekonomik Forumu
(WEF) tarafından hazırlanan ülkelerin rekabet düzeyini niceliksel olarak ölçmek amacıyla oluşturulan Küresel Rekabet Gücü Endeksi (The Global Competitiveness IndexGCI) tercih edilerek kullanılmıştır. Söz konusu endeksin tercih edilmesinin en önemli
nedenleri endeks oluşturulurken birçok nitel ve nicel değişkeni içermesi ve ülke örneğinin
geniş olmasıdır.
Azerbaycan Kırgızistan
Sıra
GCI

Türkiye

Kazakistan

Skor Sıra Skor Sıra Skor Sıra Skor

37*

4.6

111

3.7

55

4.4

53

4.4

49*

4.9

108

3.9

56

4.7

62

4.6

Kurumsal Yapı

48*

4.2

105

3.4

74

3.9

49

4.2

Altyapı

55

4.3

113

2.8

48*

4.4

63

4.2

Makroekonomik İstikrar

39*

5.2

90

4.3

54

4.9

69

4.7

Sağlık ve Temel Eğitim

75*

5.7

104

5.2

79

5.6

94

5.4

Verimlilik Artırıcılar

59

4.2

112

3.5

53

4.3

50*

4.4

Yüksek Öğrenim ve Hizmet içi Eğitim

78

4.2

87

4.1

50*

4.7

57

4.6

Ürün Piyasalarının Etkinliği

50*

4.5

75

4.2

52

4.5

62

4.4

Emek Piyasalarının Etkinliği

26

4.8

102

3.9

126

3.4

20*

4.8

Finansal Piyasalarının Gelişmişliği

97

3.5

96

3.6

82*

3.8

104

3.5

Teknolojik Altyapı

55*

4.5

117

2.8

67

4.2

56

4.4

Temel Gereksinimler

Pazar Büyüklüğü
Yenilikçilik ve Çeşitlilik Faktörleri
İş Dünyasının Yetkinlik Düzeyi

63

3.9

121

2.6

17*

5.4

45

4.5

49*

3.8

123

3

65

3.6

76

3.5

60*

4

119

3.3

65

4

97

3.6

Yenilikçilik 44*
3.6 123 2.7
71
3.3
59
3.4
Tablo 2. Küresel Rekabet Gücü (2016-2017) (WEF, 2016)
Not: * ilgili değişkendeki en rekabetçi değeri ifade etmektedir.

2016 -2017 Küresel Rekabetçilik Raporu’nun sonuçlarına göre Rekabet gücü sıralamasında yer alan 138 ülke arasında ilk üç sırayı İsviçre, Singapur ve ABD almıştır.
Raporda ulaşılan temel bulgular:
 Uluslararası ticarette açıklığın azalması büyüme ve refahı tehdit etmektedir.
 Parasal genişleme, rekabet gücü yüksek olan ülkelerde rekabet gücünün düşük
olduğu ülkelere göre büyümeye daha olumlu etkide bulunmaktadır.
 Gelişmekte olan ekonomilerin öncelikleri değişmekte; güncellenmiş iş uygulamaları ve yenilikçiliğe yatırım, en az altyapı, beceriler ve etkin pazarlar kadar önemli hale
gelmektedir.
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Raporda Türkiye’nin 2015 itibariyle satın alma gücü paritesine göre 733,6 milyar
dolarlık bir GSYH büyüklüğüne, kişi başına düşen 9.437,4 dolarlık bir gelire, Türkiye’nin
GSYH’sinin dünya toplamında %1.40’lık bir paya sahip olduğu belirtilmektedir. Öte yandan Türkiye bu gelirle verimlilik temelliden yenilik temelliye geçiş ülkeleri arasında yer
almaktadır.
2016-2017 dönemi Küresel Rekabetçilik Endeksi hesaplamalarına göre Türkiye
138 ülke arasında 55. Sıradadır. Türkiye bir önceki yıl 140 ülke arasında 51., ondan önceki yılda ise 144 ülke arasında ise 45. sırada olduğu dikkate alındığında Türkiye’nin
rekabet gücünün zayıfladığı ifade edilebilir.
Son iki yılda olduğu gibi Küresel Rekabetçilik Endeksi’nin içinde bulunan bileşenler arasında en iyi performans 17. sırada yerini koruyan Pazar Büyüklüğü kalemindedir. Son iki yılda en ağır düşüş Mali Piyasaların Gelişmişliği, Yenilikçilik, Kurumsal Yapılanma, Sağlık ve İlköğretim ve Mal Piyasalarının Etkinliği endekslerinde gerçekleşmiştir. Geçtiğimiz yıllara göre en belirgin yükseliş ise 6 basamak ise Makroekonomik Ortam
endeksinde gerçekleşmiş olup Altyapı, Yüksek öğretim ve İşbaşında Eğitim endekslerinde de 5 basamak artış meydana gelmiştir.
Raporda, komşu ülkelerin istikrarsız jeopolitik durumu ve göç baskıları (Suriyeli
mültecilerin yüzde 56’sının Türkiye’de kayıtlı olduğu hatırlatılmakta) göz önüne alındığında ülke ekonomisinin bu baskılara dayanıklı olduğu belirtilmiştir. Türkiye’nin orta ve
yükseköğretime kayıt değişkeninde 5 sıra yükselmekle birlikte eğitimli işgücü açığını gidermek ve eğitimin kalitesini artırmak için yatırımlara ihtiyaç duyduğu ortaya konulmuştur. Daha dinamik bir iş ortamı yaratmak için, mal piyasalarında etkinliğin artması gerektiği ve ülkenin küresel değer zincirlerinde yükselmesine yardımcı olması için, yenilik
ekosistemini geliştirecek yatırımlara ihtiyaç olduğu ifade edilmiştir. Kamu kurumlarının
daha etkin ve saydam olması için reformlara gereksinim olduğu da vurgulanmış.
Söz konusu raporda diğer Türk devletlerine ilişkin değerlendirmeler Avrasya Bölgesi değerlendirmesi içinde yer almaktadır. Avrasya bölgesindeki jeopolitik koşulların
istikrarsızlığı ve belirsizliği artırarak kurumlar faktörü üzerinde olumsuz etkiye neden
olmaya devam ettiği vurgulanmaktadır. Bu noktada Azerbaycan-Ermenistan çatışmalarının, Ukrayna’daki çözülemeyen sorunların ve Rusya Federasyonu’nun finansal sektörüne
karşı uygulanan yaptırımların belirleyici olduğu ifade edilmektedir. Bahsi geçen olumsuz
koşullara rağmen bölgede teknolojik hazırlık, eğitim ve kurumlar da dahil olmak üzere
rekabet edebilirliğin diğer faktörlerini geliştiği belirtilmiştir. Bu gelişmeye rağmen özellikle yenilik kapasitesi ve teknolojik hazırlık açısından gelişmiş ekonomilerle olan farkı
kapatmak için ilerlemeyi hızlandırmaları gerektiğinin üzerinde durulmuştur. Bölgenin ihracatının yüzde 65'inden fazlasını maden kaynaklarından oluştuğu, ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilmesinin gerekliliği bunu sağlamak için de mikro ekonomik temellerin
oluşturulmasına ihtiyaç duyulduğu ifade edilmiştir. Taşımacılık altyapısını yükseltmenin
başka bir öncelik olmaya devam ettiği de belirtilmiştir. Kafkasya ve Orta Asya Türk Cumhuriyetleri’nin yer aldığı coğrafyada var olan ulaştırma altyapısı, bu ülkelerin ihtiyaçlarını
yeterince karşılayamamaktadır. Ulaştırma altyapısı, Sovyetler Birliği döneminde uygulanan politikalar nedeniyle Rusya merkezli olacak biçimde inşa edilmiştir. Orta Asya Türk
Cumhuriyetleri’nin milli sınırları göz önüne alınmaksızın oluşturulmuş olması da ulaştırma konusunda önemli sorunlara yol açmıştır. Ulaştırmada karşılaşılan güçlükler, Türk
Cumhuriyetleri’nin ekonomik kalkınmasını kendi aralarındaki ticari ve ekonomik bağları
ve rekabet gücünü olumsuz yönde etkilemiştir (Ovalı ve Çevik, 2010:153).
Orta Asya’nın başta doğal gaz ve petrol olmak üzere yer altı ve ticari potansiyelinden kaynaklanan Jeo-ekonomik önemini dikkate alan Çin, ABD, AB, Rusya ve Tür-
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kiye bu bölgeye yönelik faaliyetlerini artırmışlardır (Budak, 2013: 1). Bu amaçla da birçok politika izlenmektedir. Bu politikaların başında ulaştırma alanıyla da ilgili olan
TRACECA ve INOGATE projeleri gelmektedir. TRACECA doğu-batı ekseninde çok
boyutlu ulaştırma olanağı sağlamak üzere geliştirilen, 1993 yılında başlatılmış ve günümüzde 14 ülkenin katılmış bulunduğu bir ulaştırma koridoru programıdır. INOGATE ise,
üye ülkeler arasında enerji politikası alanında işbirliği kurulmasını amaçlayan bir başka
AB programıdır (Şahin, 2016:56).
Raporda Azerbaycan’ın 2015 itibariyle satın alma gücü paritesine göre 54 milyar
dolarlık bir GSYH büyüklüğüne, kişi başına düşen 5.739,4 dolarlık bir gelire, Azerbaycan’ın GSYH’sinin dünya toplamında %0.15’lık bir paya sahip olduğu belirtilmektedir.
Öte yandan Azerbaycan bu gelir düzeyiyle verimlilik temelli ülke grubunda yer alması
gerekirken toplam ihracatı içerisinde mineral mal payı yüksek olduğu için faktör temelli
ekonomiden verimlilik temelli ekonomiye geçiş ülkeleri arasında yer almaktadır.
Azerbaycan bir önceki yıla göre 3 sıra ilerleyerek 40. sıradan 37. sıraya yerleşmiştir. Dolayısıyla bu sıralama ile gerek Avrasya bölgesindeki gerekse bu çalışmada ele alınan ülkeler açısından en rekabetçi ülke konumundadır. Raporda petrol fiyatlarındaki düşüşün makroekonomik koşulları olumsuz etkilemesine rağmen; başta iş ortamını ve mal
piyasası verimliliğini artırmak için uygulanan reformlarla eğitimin daha yaygın ve kaliteli
hale getirilmesinin makroekonomik performans üzerinde hafif de olsa olumlu etkiler yarattığı belirtilmektedir. 12 bileşenden sadece makroekonomik koşullarda olumsuz değişim (29 sıra geriye gidilmiştir) olmakla beraber bu olumsuz değişim diğer bileşenlerde
ortaya çıkan gelişmelerin etkisini önemli ölçüde sınırlamıştır. Rapora göre bir önceki yıla
göre ilerleme sağlansa da yolsuzluk iş dünyası tarafından en büyük sorun olarak düşünülmektedir.
Raporda Kazakistan 2015 itibariyle satın alma gücü paritesine göre 173,2 milyar
dolarlık bir GSYH büyüklüğüne, kişi başına düşen 9.795,6 dolarlık bir gelire, Kazakistan
GSYH’sinin dünya toplamında %0.38’lık bir paya sahip olduğu belirtilmektedir. Öte yandan Kazakistan bu gelir düzeyiyle verimlilik temelli ekonomiden yenilik temelli ekonomiye geçiş ülkeleri grubunda yer alması gerekirken toplam ihracatı içerisinde mineral mal
payı yüksek olduğu için faktör temelli ekonomiden verimlilik temelli ekonomiye geçiş
ülkeleri arasında yer almaktadır.
Kazakistan bir önceki yıla göre 11 sıra gerileyerek 42. sıradan 53. sıraya yerleşmiştir. Kazakistan petrol fiyatlarının düşmesi ile bağlantılı olarak kamu maliyesinin kötüleşmesiyle bu duruma gelmiştir. Öte yandan 12 bileşen içerisinde en önemli düşüş 44
sıra gerilemeyle kendini gösteren makroekonomik koşullarda ortaya çıkmıştır. Bu olumsuz gidişin arkasındaki en önemli neden olarak petrol fiyatlarının kötüye gitmesi, aynı
nedenle sıkı ekonomik ilişkilerin bulunduğu Rusya ekonomisinde yaşanan ciddi sorunların yansımasıdır. Raporda bir önceki yıla göre ilerlemeler oldukça sınırlı kalmakla beraber en önemli gelişme yenilikçilik ve teknolojik hazırlık alanlarında yaşanmıştır. Bununla
beraber bu alanlarda gelişmiş ülkelerle aradaki farkın kapatılması için gerekli yatırımlarda atılım yapılması gerekmektedir.
Raporda Kırgızistan’ın 2015 itibariyle satın alma gücü paritesine göre 6,7 milyar
dolarlık bir GSYH büyüklüğüne, kişi başına düşen 1.112,8 dolarlık bir gelire, Kırgızistan’ın GSYH’sinin dünya toplamında %0.02’lik bir paya sahip olduğu belirtilmektedir.
Öte yandan Kırgızistan bu gelir düzeyiyle faktör temelli ülkeler arasında yer almaktadır.
Kırgızistan bir önceki yıla göre 9 sıra gerileyerek 102. sıradan 111. sıraya yerleşmiştir. Dolayısıyla bu sıralama ile bu çalışmada ele alınan ülkeler açısından en zayıf rekabet gücüne sahip ülkedir. 12 bileşenden en önemli düşüş 22 sıra gerilemeyle teknolojik
hazırlık alanında ortaya çıkmıştır. Ayrıca ülkenin makroekonomik performansının sıkı
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ekonomik ilişkilerin bulunduğu Rusya ekonomisinde yaşanan ciddi sorunların etkisiyle
düştüğü ifade edilmektedir. Bir önceki yıla göre en önemli gelişme kurumlar alanında
yaşanmıştır.
Tablo 2’de yer alan değerler dikkate alınarak söz konusu ülkelerin rekabet güçleri
kıyaslandığında en rekabetçi ülke Azerbaycan, en zayıf rekabet gücüne sahip olan ülke
Kırgızistan’dır. Ayrıca Türkiye, 12 bileşenden 4 tanesinde, Kazakistan sadece bir tanesinde en öne çıkmaktadır. Ancak analiz edilen Türk Cumhuriyetleri’nin küresel rekabet
gücünün ve gelişmişlik düzeyinin düşüklüğü de görülmektedir.
WEF hazırladığı raporda iş yaşantısında karşılaşılan en sorunlu faktörlerin belirlenmesi amacıyla Yönetici Görüşleri Anketi’ni uygulamaktadır. Her ülkede ankete katılanlara 15 faktörlü listeden iş yaparken karşılaşılan en sorunlu beş faktörü seçmeleri ve
daha sonra bunları bir ile beş arasında değişen bir değerlendirme ölçeğine göre puanlamaları istenmektedir. Katılımcıların her bir faktöre vermiş olduğu puanlama 15 soruya
vermiş oldukları toplam puanlamaya oranlanmaktadır. Tablo 3’de ilgili ülkelerde yöneticilerin iş yaparken karşılaştıkları en önemli sorunlar sırasıyla gösterilmektedir.
Azerbaycan

Kırgızistan

Türkiye

Kazakistan

Yolsuzluk

Yolsuzluk

Eğitimsiz İşgücü

Enflasyon

Enflasyon

Enflasyon

Finansmana Erişim

Vergi Oranları

Döviz Mevzuatı Vergi Oranları

Etkinsiz Kamu Bürokrasisi Yolsuzluk

Vergi Mevzuatı Politik İstikrarsızlık

Politik İstikrarsızlık

Vergi Oranları

Finansmana Erişim

Hükümet İstikrarsızlığı Vergi Oranları
Vergi Mevzuatı
Tablo 3. İş Yaşantısında En Sorunlu Faktörler (WEF, 2016)

Yöneticilerin iş yaparken karşılaştıkları en önemli sorunlar karşılaştırıldığında
Türkiye dışındaki ülkelerin önemli oranda benzeştiği Tablo 3’den görülmektedir. Ayrıca
bir önceki yılla karşılaştırıldığında da benzer sorunların Azerbaycan hariç devam ettiği
ifade edilebilir. Azerbaycan için enflasyon, vergi ve döviz mevzuatının bir önceki yıla
göre daha önemli sorunlar haline geldiği söylenebilir. Türkiye’nin yaşadığı en önemli
sorun ise ülkedeki yüksek işsizlik oranına rağmen eğitimsiz işgücüdür. Türkiye’deki bir
başka sorun politik istikrarsızlıktır. Rapora ilişkin verilerin toplaması Temmuz 2016 tarihinden önce gerçekleştiğinden FETÖ Darbe Girişiminin etkisi burada görülmemektedir.
Dolayısıyla şu an politik istikrarsızlık iş yapmanın ve dolayısıyla ekonomik sorunların
daha önemli bir nedeni haline gelmiştir.
Sonuç
Küreselleşmenin hız kazanması ile birlikte rekabet baskılarının artmasına bağlı
olarak rekabet gücü tüm ülkeler için önemli bir konuma gelmiştir. Dolayısıyla bu konuyu
dikkate alan çalışmalar da artmıştır. Çalışmalarda rekabet gücünü belirleyen faktörlerin
ortaya konulması ve rekabet gücünün ölçülmesi amaçlanmıştır. Bazı çalışmalarda rekabet
gücü toplam faktör verimliliği gibi tek boyutlu ekonomik değişkenlerle ölçülmeye çalışılmıştır. Ancak rekabet gibi çok boyutlu bir olgunun tek bir değişkenle ifade edilmesi
eleştirilmiş ve farklı kurumlar tarafından rekabet gücünün ölçülmesi amacıyla çok boyutlu endeksler üretilmiştir.
Bu çalışmada WEF tarafından hazırlanan Küresel Rekabet Gücü Endeksi kullanılarak Türk Cumhuriyetleri’nin rekabet gücü ve gelişmişlik düzeyleri analiz edilmiştir.
Analiz sonuçlarına göre Kırgızistan faktör temelli aşamasında; Azerbaycan ve Kazakistan
faktör temelliden verimlilik temelliye geçiş aşamasında; Türkiye ise verimlilik temelliden
yenilik temelliye geçiş aşamasındadır. Rekabet gücü açısından en güçlü ülke Azerbaycan;
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en zayıf ülke ise Kırgızistan’dır. Analize konu olan ülkeler ile gelişmiş ülkeler arasında
önemli bir farkın bulunduğu; özellikle Kırgızistan’ın son sıralarda yer aldığı ifade edilebilir.
Türkiye dışındaki Türk Cumhuriyetleri’nin (bu çalışma özelinde Azerbaycan, Kırgızistan ve Kazakistan’ın) rekabet gücü açısından önemli sorunlarından biri ulaşıma ilişkindir. Bir yandan mevcut ulaşım ağlarının yetersizliği diğer yandan söz konusu ülkelerin
denize kıyılarının olmaması böylesi bir sonucu ortaya çıkarmaktadır. TRACECA ve Deniz İpek yolu projesi ile ulaştırma sorunu zaman içerisinde aşılacaktır. Söz konusu ülkeler
arasında ticaretin artma olanağı ve özellikle Kazakistan’ın rekabet gücü açısından önemli
bir etken olan lojistik üs olma olasılığı doğacaktır. Ayrıca enerji alanında INOGATE projesiyle de bu alandan elde dilen gelirlerin artması mümkün olacaktır. Çalışmada ele alınan
ülkelerin bir başka stratejik geriliği yenilikçilik alanındadır. Bu konuda özellikle bilgi
işçilerinin yetiştirilmesi açısından eğitime, AR-GE’ye ve BİT’ne yapılacak yatırımların
önemi büyüktür. Böylece özellikle Azerbaycan ve Kazakistan için mal çeşitlendirmesinde
de ilerleme sağlanabilir.
Türk Cumhuriyetleri arasındaki ilişkide duygusal argümanlardan ziyade zayıf olan
ekonomik ilişkilerin canlandırılması için gerekli tedbirler alınmalıdır. Böylece bir yandan
sinerjik bir etki yaratarak ülkelerin refahı artırılabilirken diğer yandan blok halinde hareket ederek küreselleşme sürecinde giderek güçlenen ulus ötesi şirketlerin güçlü rekabetinden korunma fırsatı sağlanabilir.
Sonuç olarak söz konusu ülkelerde rekabet gücündeki açığı sadece süreç politikasına ilişkin araçlarla kısa dönemde çözmek pek mümkün görünmemektedir. Sorunların
daha çok yapısal olduğu, uzun dönemli ekonomik düzen ve yapı politikaları ile çözümlerin üretilebileceği ayrıca bir yandan yaratıcı yenilikçi kişilik yapısının oluşumu açısından
diğer yandan en önemli sorunların içerisinde yer alan yolsuzluğun çözümü için zihniyet
dünyasında bir dönüşümün gerekliliği ortadadır.
KAYNAKÇA
Adıgüzel, Muhittin (2011), Küresel Rekabet Gücü ve Türkiye İçin Sistematik ve Eklektik Bir Yaklaşım, Nobel Yayıncılık, Ankara.
Adıgüzel, Muhittin (2013), “Küresel Rekabet Gücünün Ölçülmesi ve Türkiye Bağlamında Bir Değerlendirme”, Akademik Bakış Dergisi, Sayı: 37, s. 1-21.
Aktan, Coşkun Can ve İstiklal Y. Vural (2004), Rekabet Gücü ve Türkiye, TİSK Yayınları, Ankara.
Bryan, Ingrid A. (1994), Canada in the New Global Economy: Problems and Process, Toronto:
John Wiley and Sons
Budak, Türkan (2013), Orta Asya’da Küresel Jeoekonomik Rekabet ve Türkiye, BİLGESAM.
Çivi, Emin, İbrahim Erol, Turgay İnanlı, Ece D. Erol (2008), “Uluslararası Rekabet Gücüne Farklı
Bakışlar”, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 4, s. 1-22.
Erkan, Canan (1993), Küreselleşme ve Avrupa Topluluğu Karşısında Türkiye’nin Rekabet Yeteneği, TAKAV.
Gökmenoğlu Seyit Muharrem, Mustafa Akal, Remzi Altunışık, “Ulusal Rekabet Gücünü Belirleyen
Faktörler Üzerine Değerlendirmeler”, Rekabet Dergisi 2012, 13(4), s. 3-43.
IMD (2016), Methodology, Erişim: http://www.imd.org/wcc/research-methodology/ 06.02.2017.
Khemani,
Shyam,
R
(1997).
“Fostering
Competitiveness”,
Erişim:
http:/www.cipe.org/mdf1997/foster.htm.
Kibritçioğlu, Aykut (Belirtilmemiş), “Uluslararası Rekabet Gücü”ne Kavramsal Bir Yaklaşım, Erişim: http://econwpa.repec.org/eps/it/papers/0509/0509008.pdf (06.02.2017).
Kiely, Ray (1998), “Transnational Companies, Global Capital and the Third World” Ed. Ray Kiely,
Phil Marfleet, Globalisaion and the Third World, Routledge, London, pp. 45-66.
Ovalı, Serap (2008), “TRACECA Projesi ve Türkiye”, International Journal of Economic and Administrative Studies, V 1, N 1, pp. 151-170.

849
Yrd. Doç. Dr. Selim ŞANLISOY
Ovalı, Serap (2014), “Küresel Rekabet Gücü Açısından Türkiye’nin Konumu Üzerine Bir Değerlendirme”, Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, Yıl:7 Sayı:13, s. 17-36.
Ovalı, Serap, Kenan Çelik (2010), “Türk Dünyası ve TRACECA Projesi” Journal of Azerbaijani
Studies, pp.153-179.
Porter, Michael E. (1990), The Competitive Advantage of Nations, The Free Press, New York.
Şahin, Çiğdem (2016), “Çin ve Avrupa Birliği'nin Yeni İpek Yolu Girişimleri ve Orta Asya'ya
Yansımaları”, III Beynəlxalq Türk Dünyası Araşdırmaları Simpoziumunun Materialları,
Cild 3, Elm ve Tehsil, Bakı- Azərbaycan, ss. 53-58.
Şenses, Fikret (2004), Neoliberal Küreselleşme Kalkınma İçin Bir Fırsat mı Engel mi?, ERC Working Paper.
Yapraklı, Sevda (2011), “Uluslararası Rekabet Gücünü Etkileyen Makroekonomik Faktörler: Türk
İmalat Sanayi Üzerine Bir Uygulama”, Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi, Sayı:22, s.
373-401.
WEF (2016), The Global Competitiveness Report 2016–2017, Geneva.
WEF (2015), The Global Competitiveness Report 2015–2016, Geneva.

850
IV. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu 26-28 Nisan 2017/NİĞDE

AZERBAYCAN MAARIFÇI KADINLARININ AYDINLANMA
HAREKATINDA YERİ
Dos. Dr. Sevinc QASIMOVA
Özet:Türk dünyasında milli uyanma ve milli kendini idrakın gelişmesinde önemli iz
bırakmış kültürel, öğretim toplumlarının aydınlanma harakatındaki rolünün öğrenilmesi
büyük önem taşımaktadır. Dünyada giden yenileşme harakatındaki Doğu kadınlarının
rolünün belirlenmesi ve onların toplumun bir parçası olarak kendini onayı XIX yüzyılın
sonlarında ve yirminci yüzyılın başlarında belirgin şekilde görünmekte idi. Bu harekette
toplumun önçül siyasi adamlarının eşleri ve kızlarının addımları da takdir edildi. Türkiye'de
ve hem de Azerbaycan'ın çeşitli bölgelerinde maarifçiliyin gelişmesine katkıda bulunan
okulların açılışı ve bu okullarda personel eğitimi konularında hem miktar, hem de kalite
değişikliklerine yol açmıştır. Bakü milyoncusu Murtuza Muhtarov'un eşi Liza hanımın,
Azerbaycan eğitimcisi Hesenbey Zerdabinin eşi Hanife hanım Abayevanın, Celil
Memmedguluzade'nin eşi Hamide hanım Cavanşir gibi Maarifperver kadınların milletinin
Avrupa'ya entegre olunmasındakı cabaları yeni belgeler temelinde açıklanacaktır.
Anahtar Kelimeler: Aydınlanma, kadın, pedoqojik, disiplin.
Azerbaijaiıan Women`s Role In Enlightenment
Abstract:Turkish national awakening in the world, and left its mark in the development of
national self-intelligibility, cultural, educational enlightenment of movement role in society
is of great importance to learn. The innovation movement in the world to determine the role
of women in the East and the approval itself as a part of their community at the end of the
XIX century and at the beginning of the twentieth century was markedly seems. The
premise of this movement, the political men of the community of wives and daughters steps
has also been appreciated. Both in Turkey and in various regions of Azerbaijan contributing
to the development and opening of schools in the areas of staff training in these schools
both quantity and quality has led to changes. Baku's millionaire Murtuza Mukhtarov's wife,
lady Liza, Azerbaijan educator Hesenbey Zardabi's wife lady Hanifa Abayeva, Galilee
Memmedguluzade's wife lady Hamide Cavanşir as enlightener women's attendances which
helps to nation integration to Europe will showed of new documents.
Keywords: Enlightenment, woman, pedagogical, discipline

Giriş
Tarih boyunca Türk kadınları derin düşünce, zeka ve bilgelik sembolü olmakla
birlikte, hem devletin sosyo-politik, sosyo-kültürel hayatında hem de halkın milli manevi
değerler sisteminin formalaşmasında önemli rol oynamışlardır. Tarihe göz attığımızda
sözlü halk yaradıcılığında, destan ve revayetlerimizde saysız kadın obrazlarının tesvir
edildigini görüyoruz. Kitabi-Dede Korkut destanında kadına sayğı, Nizami Gencevinin
yaratıcılığında Nüşabe ve Mehunbanu gibi kadın hükümdarların tesviri, Ecemi Nahçıvaninin yaratdığı Möminehatun türbesi kadına olan ehtiramın bariz nümuneleridir. Tomris
Hatun, Mümüne hatun, Qətibə hatun, Mehircan hanım, Sara Hatun, Mehinbanu, Xeyransa
begim, Tuti Bike, Beyimhanım, Alemşahağa, Qürretulayn, Zeynep paşa ve isimlerini söylemediyimiz yüzlerce kadınlar olmuştur ki, bunlar Türk halkının gelecek tarihinde büyük
rol oynamışlardır (İbrahimov, 1943:s.48). XIX yüzyıl tüm dünyada değişim ruzgarlarının
etkin olduğu bir süreçtir. Bu zaman milliyetçilik hareketleri yoğunlaşmış, imparatorlukların dağılmaya başladığı bir süre içinde düşünce sisteminde de köklü degişikliklere yol
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açmıştır. Tüm dünyada baş veren bu değişimler son dönemini yaşayan Osmanlı devletini
ve Rusyanın sömürgesinde olan Azerbaycanı da etkilemekteydi. Malumdur ki, dünyada
hem aydınlanma, hem de kadın Harekatının dönüm noktası 1789 yıl Fransa inkılabıdırsa,
Türkiyede ve Azerbaycanda XIX yüzyıldan başlayarak kadınlar çeşitli haklara sahip olmaya çalışmışlardır. Bu zaman sosyal hayatda kadınların faallığı artmaktaydı. Necip ve
entelektüel ailede hayata göz açmış Fatma Aliye hanım ve Halide Edip Adivarın kadın
özgürlüğü uğruna mücadeleleri bizlere bellidir. Makalede Azerbaycan maarifçi kadınların aydınlanma harekatındakı oynadıkları rollerine dikkat çekilmekle onların yaratıcılığı
ve maarifçilik dönemindeki mücadilelerden bahıs edilecektir. XIX yüzyılın ortaları ve
XX yüzyılın başları Azerbaycan'da aydınlanma, uyanış dönemi gibi tanımlanmaktadır.
Bu zaman Azerbaycan Rusya İmparatorluğu'nun halklar hapishanesine çevrildiyinden,
burada milli hareket daha da güçleniyordu. Milli uyanışın “Ekinci dönemi” olarak karakterize edilen ilk dönemi sadece erkek aydınları değil, aynı zamanda eğitimli ve entelektüel
kadınları da halkının geleceğini düşünmeye mecbur ediyordu. XIX yüzyılın aydınlanma
hareketinin öncüllerinin eşleri da halkın ve milletin özgürlüğü ve aydınlanması uğruna
onlarla beraber mücadele meydanına atılmış, aynı zamanda bir Türk kadınlarının sadakat
simgesine çevrilmişlerdir. Amacımız bu dönemin aydınlarının eşlerinin toplumun hem
siyasi hayatında, hem de hayırseverlik faaliyetlerinde her zaman onlarla beraber inanç
özgürlükleri mücadelesinde meslektaşları ve davamşıları olduklarını kabarık şekilde göstermekten ibarettir.
1.Eğitimçi- Maarifçi Kadınların Mücadelesi
Yukarıda söyledik ki, XIX yüzyılda Azerbaycanda milli uyanış aydınlanma hareketi yaşandı. Tiflis şehri o zaman siyasi ve kültürel merkez olmasının yanı sıra, çeşitli
toplumların de faaliyet noktasına dönüşmüştü. Örneğin, 1850 yılında Tiflis'te “Mukaddes
Nina” toplumunun kurulmasından sonra Azerbaycan'da da aynı isimde kadın eğitim idaresi faaliyete başlamıştır. Bu toplumun üyeleri arasında onyedi kişiye kadar Türk kadınının olması onların gelecek faaliyetinin işte maarife adanmış olunacağına bir vesile oldu.
Fatma Esedbeyova, Hatice Hakverdiyeva, Şevket Qurtqaşınlı, Balahanım Xandemirova
gibi kadınlar bu toplumun yetişdirmeleri olup hayata bakış açılarına göre farklıydılar. Bu
dönemde maarifçiler yaşadıkları dönemin bilgili, aynı zamanda geniş dünyagörüşüne sahip kişileri ile aile kurdular ki, işte kendi aile örnekleri şahsında engelleri ortadan kaldırarak, halkı ve milleti gerilik, cehaletten uzaklaştırıp asıl hayata kavuşdursunlar. Bunu bir
takım tarihi örnekler temelinde göstermek mümkündür. Türk dünyasının seçkin eğitimcisi, Türk dilinde ilk ulusal basının yaratıcısı, Azerbaycan'da tiyatronun temelini atanlardan biri, kız okullarını ve hayırsever cemiyetlerinin kurulması organizatörü sayılan Hasanbey Zerdabinin eşi Hanife hanım Abayeva, onun kızları Peri hanım ve Qeribsoltan
Melikovalar, Celil Memmedguluzade'nin eşi Hamide Hanım Cavanşir gibi maarifçilerin
hanımları mücadeleci eşine ve aynı zamanda onların maarifçlilk etkinliğine dikkat etmek
gerekir. Tüm bunlara değinmekte temel amaç, bu Türk kadınlarının aydınlanma faaliyetine katılması amacının onların kariyer kurması hatırına değil de halkının savadlanması
yolunda gösterdikleri ğayretleri dikkate çekmekten ibarettir. Onların her birinin yaşam
tarzları ve Türk dünyasına armağan yaptıkları hayat örneklerine dair olgular bunu söylemeye izin verir. Bahsedeceğimiz dönemin maarifperver kadınlardan biri Hamide hanım
Cavanşir (1873-1955) olmuştur. O, XIX yüzyılın ünlü tarihçisi Ahmedbey Cavanşirin
kızı, tanınmış eğitimci “Molla Nasreddin” dergisinin yaratıcısı Celil Memmedguluzade'nin eşi idi. Şuşa kazasının Kehrizli köyünde çok entelektüel ailede dünyaya göz açmış
Hamide hanım Doğu dillerini, aynı zamanda Rus dilini derinden benimsemiş, eğitimci,
hayırsever ve tercüman olmuşdur. O, ilk eşi İbrahim Bey Davatdarofu ve babasını kaybettikten sonra kendi alan mülkünü idare etmiş ve ikinci kez Celil Memmedguluzade gibi
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maarifçinin ömür-gün arkadaşı olmuştur. O, eşinin en yakın eğitimci silah arkadaşı, hayırsever velisi olarak, bütün servetini onun yaratıcılığına geçirdi. Birçoklarının onun aile
kurmasına engel olmalarına ve bu izdivaça ikrahla bakmalarına rağmen Hamide hanım
yirmi beş yıl eşine sadakatle hizmet etmişdir. Tarih bu hanımı büyük hayırsever ve güzel
insan olarak hafızalara kazınmış, ona yardım için başvuran insanların hep elinden tutmuş,
o dönemin yardıma ihtiyacı olan aydınlarının da sorunlarını çözmüştür. Hamide hanım
seçkin eğitimci M.A.Sabire ciddi hastalığına göre yardım ederek, onu Tiflis'e tedaviye
göndermiştir. Bunu çok sayıda tarihi olgularla kanıtlamak olur, örneğin M.A.Sabirin
A.Sahhete yazdığı mektubunu ve Ü. Hacıbeyov'un bu olguyla ilgili yazdığı makalesini
buna örnek gösterebiliriz. Bu gerçekler burda ayrıntılı yer buluyor. Hamide hanımın asıl
vatandaşlık mahiyeti, onun iyiliksever emellerini yansıtan olgulardan biri de, işte Ü. Hacıbeyov'un makalesinde kendi parlak aksini aşağıdaki gibi bulmuştur. O, yazıyordu: “İzin
verin, edebiyat tarihine yazılsın ki, Sabir gibi şairi sağlığında takdir eden bir erkek olmadıysa da, bir eş oldu ki, şairin iadei- sıhhati için, milyoner erkeklere rağmen kendi hakkından geçecek kadar büyük bir hamiyyet göstermişdir.”. Hamide hanım her zaman halkının eğitimli olmasına çalışıyor ve tüm servetlerini yolda sarf ediyordu. Hamide hanım
Cavanşir 1910 yılında “Molla Nasreddin” dergisinde kadın sorunları ile ilgili defalarca
makale yazmıştır. Aynı yılda onun ve Sofya Şahtahtinskayanın girişimiyle Tiflis'te Kafkas Hayriye Cemiyeti kurulur. Burada kırkbeş üyeden oluşan bu topluma Gövherhanım
Kaçar kumandanlık ediyordu. O, aynı zamanda, 1912 yılında Kehrizli köyünde kendi sermayesi hesabına okul da açarak, burada ders demekle eşinin eserlerini tercüme etmekle,
onunla ilgili hatıralarını da kaleme almıştır. Eğitim almış türk kadınları halkın tarihi hafızasına sadece insancıl, şefkat ve özgürlüğü savunan maarifperver gibi, ayrıca, esaretten
devrime doğru giden aydınlık yolu gösteren bir işaret gibi olmuş ve Azerbaycan'da birçok
“ilklere” imza atmışlardır.
2.Birçok İlklere İmza Atan Hanife Hanım Abayeva-Melikova
Böyle Türk hanımlarından biri Hanife hanım Abayeva-Melikova olmuştur. Onun
adı Azerbaycan tarihine ilk eğitimci kadınlardan biri gibi düştü. 1856 yılında Kuzey Kafkasya'da, Nalçikde dünyaya göz açan, Azerbaycan halkının ilk eğitimci kadınlarından sayılan Hanife hanım Tiflis'te “Mukaddes Nina” kız okulunda eğitim almıştır. O zaman
müslüman kızların eğitim alması çok nadir olsa da, hayatı eziyet, denemeler, hatta bazen
takiplerle geçen hanım mücadeleden yorulmayarak halkının savadlanması uğruna aydınlanma hareketinin öncülerinden birine dönüşmüştür. Azerbaycan'da 1908 yılında oluşturulan ilk kadın hayır toplumunun oluşturulmasının başlatıcısı olan Hanife hanım Hasan
Bey Zerdabinin hayat arkadaşıydı. Hanife hanım ünlü “Nicat” toplumunun Azerbaycan
kadın hayırseverlerinin kurucularından biri idi. O, Bakü'de ilk kız okulunun kurucusu
olarak da tarihe düşmüş, 1901-1905 yıllarında Bakü'de ilk Müslüman kız okulunun müdürü olarak çalışmıştır. 1909 yılından 1919 yılına kadar, on yıl Bakü devlet birinci RusTatar, yani Rus-Azerbaycan kız okulunda müdür olarak görev yapmıştır. Hanife hanım
kendi davası ve amacını şöyle anlatıyordu: “Hayatımın amacı - avam kitlenin, özellikle
de kadınların hakları ve sömürüye karşı mücadelede Türk kadınlarının kültürel düzeyini
yükseltmek olmuş ve olacaktır. Mutluyum ki, Türk kadınının esaretten kurtarması için
tüm ufukların açıldığı devre gibi yaşadım.” 1872 yılında Tiflis'te “Mukaddes Nina” okulunu bitiren kızların listesini “Kafkas” gazetesinde gören ve aydın bir kadınla evlenmek
isteyen Hasan Bey Zerdabi listeyi görünce eğitimli müslüman kızı ile tanışmak için Tiflis'e giderek, onu tanıdıktan hemen sonra onunla evlenme kararına gelmiştir. Sonralar her
iki maarifperver aydın anlar ki, bu evlilikten tüm Türk dünyasına inciler armağan etmişlerdir. Hasan bey Zerdabinin damadı ünlü maarifperver Alimerdan bey Topçubaşov bu
izdivaç hakkında sonralar yazıyordu: “Hasan Bey'in hayatında bir önemli mesele ona
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karşı saldırıları daha da güçlendiriyordu: bu, onun evlenmesi idi. Tale genç, eğitimli “dağlar kızı” Hanife hanım Abayevanı yaşam yolunda onunla rastlaşdırdı ... Bu izdivaç müslümanlar arasında söylenti doğurdu. Unutmamak gerekir ki, Bakü o zaman Zakafkasyanın (Güney Kafkasya'nın) müslüman merkezleri içerisinde geleneklere daha çok sadık bir
şehir idi. Ama tüm adetlerin aksine Hasan bey kendisi elçi düşerek okula molla getirdi ve
burada nikah kıyıldı. Böylece, genç Hanife hanım Melikova-Zerdabi sevimli Balkar dağlarının koynundan Hazar Denizi kıyılarına geldi. Burada onu kader arkadaşı ile birlikte iş
ve şöhret de bekliyordu ... “. Hanife hanım Hasan Bey Zerdabiye sadece eş degil, hem de
mücadele arkadaşı oldu. Öyle ki, Hasan Bey kendi köyleri olan Zerdapda yaşadıkları dönemde, 1880 yılından başlayarak Hanife hanımla birlikte kendi evlerinde bedava okul
açtılar. Onlar takip ve baskılara rağmen, hiçbir beklentiye ummadan çocuklara egitim
öğretiyorlardı. Bu zaman Bakü'de başıaçık genç müslüman kadının görünmesi haberi yıldırım hızıyla şehre yayılıyordu. Hanife hanımın Bakü'ye beraberinde getirdiği aydınlanma ışığının gücü ile aydın hanımlarımızın sayısı gittikçe artıyordu. Asil ailesinde büyüyen, ömründe hiç bir zorlukla karşılaşmayan Hanife hanım Hasan Bey Zerdabiye karşı
saldırılara ve ağır şartlar altında çalışmalarına rağmen kendi yolundan çekinmedi. O iyi
biliyordu ki, kendi menzilindeki küçük pansiyonunda terbiye ettiği, eğitim verdiği, yetiştirip meydana iletmek istediği çocukların her biri geleceğin, hem de çok yakın geleceğin
maarif ışığını yakacaklar. Hasanbeyin ailesi müslümanlar için bir örnekti. Onun kızları
Peri hanım ve Qeribsoltan eğitimli ve entellektüel hanımlar idi. Hasan Bey'in küçük kızı
Qeribsoltan hanım Melikova anılarında yazıyordu: “Evimizde on çocuk kalıyordu. Annem onları okula hazırlıyordu. Bu çocukların biri Gubaya gelmişti. O, okumak istediğini
kararlılıkla babama bildirmişti. Babam onu espiriyle “Azerbaycan'ın Lomonosovu” adlandırıyordu. Seyidov soyadlı bu çocuk sonra yüksek hukuk eğitimi aldı. Babam bu çocuklara çok kaygı ve dikkat gösteriyordu. Çocuklar onun umut ve iftiharı idi ... “. Tabii
ki, genç Azerbaycanlı aydınların yetiştirilmesinden imparatorluk çok rahatsızdı. Tesadüfi
değildi ki, devlet kurumları Hasan Bey'in yardım derneği kurmak iznini yıllarca geciktirmişdi. Bununla alakadar Hanife hanım yazıyordu: “Toplumun organizasyonunda izin almak çok zordu. Devlet müslümanların herhangi bir teşebbüsüne engel oluyordu. Hükümet adamları Hasan beyden hoşlanmıyordu, ondan çekiniyorlardı, yedek ediyorlardı”.
Hanife hanım kendi menzilinde çocuklara ders demekle beraber, oba-oba, ev-ev dolaşıp
kadınlara okuma ve yazma öğretir, Rusça masallar tercüme edip onlara ögretmekle beraber konuşuyor, çocukları eğitmekle aynı zamanda kadın okulları da oluşturuyordu. Hatta
böyle bir bilgi de var ki, o, Zerdab cemaatinden 132 kişiyi öz masrafları hesabına egitmiştir. Bu ailenin Azerbaycan halkı, Türk dünyasında en büyük hizmetlerinden biri de ilk
ulusal basının oluşturulması idi. Hanife hanım 1875-1877 yıllarında Hasan beyle birlikte
“Ekinci” gazetesinin yayınında iştirak ederek çok eziyetlere katlaşır. Hasan Bey'in en büyük arzularından biri de Bakü'de müslüman kız okulunun açılması idi. Büyük hayırsever
Hacı Zeynalabidin Tağıyevin sermayesi ile kız okulunun binasının inşasının sona ermesi
Hasan Bey'in yıllarca yüreğinde taşıdığı arzusunu gerçekleştiriyor. Malesef, bu okulda
müdire gibi çalışmaya eğitimli müslüman kadın bulunmuyordu. Bu zaman İçerişehirde
Ahund Abuturab ağa iki kızını bu okula yazdırdığına göre onu namaz üste öldürmüşlerdi.
Böyle bir ortamda Hanife hanım hiçbir şeyden korkmadan kız okulunda patron gibi çalışmaya razı olur ve burada okuyan kızların manevi annesine dönür. Bu zaman müslüman
kızlar okulu tam anlamıyla yetenekli kadınların ocağına çevrilir. 1908 yılında Hanife hanımın girişimiyle Bakü'de “Nicat” toplumunun bir şubesi olarak “Bakü hanımlarının ilk
örgütü” oluşturulur. Bakü milyonçularından Murtuza Muhtarov'un eşi Liza Tuqanovanın
başkanlık ettiği örgüt yakında büyüyüp “Müslüman kadınlarının Hayriye Cemiyeti”ne
dönüşüyor (Babaşlı, 2001:s.223). Hanife hanım birkaç yıl ilk müslüman kız okulunun ve
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Rus-Türk (Azerbaycan) kız okulunun müdürü olarak çalışıyor ve Azerbaycan'ın sovyetleşmesinden sonra, 1920-1926 yılları arasında Azerbaycan Halk Maarif Komiserliğinde
sorumlu görevde çalışır. O, 1929 yılında Bakü'de vefat etse de, ruhen ve cismen birbirine,
halkına bağlı olan bu maarifperver insanlardan halkımıza hiçbir zaman tarihten silinmeyecek aydınlanma gelenekleri ve hoş işler yadigar kalmıştır.
3.Eğitimçi Kadınların Fikirden Emele Doğru Tekamülü
Aydınlanma hareketinde hizmeti olan kadınlardan biri de kadın hayır toplumunun
ilk onursal başkanı, ünlü girişimci Murtuza Muhtarov'un ikinci eşi Liza hanım Tuqanova
olmuştur. Liza Tuqanova-Muhtarova tanınmış asil ailesinden çıkmış, Vladikafkaz generali Tuqanovun kızıydı. Azerbaycan'da ünlü kişilerin hayırseverlik faaliyetlerinden söz
açan ünlü Bakü gazetelerinin sayfalarında Tuqanova-Muhtarovanın adı sık-sık çekiliyordu. Genç iken Liza hanım sosyal etkinliğe katılmış, o, kanserle mücadele toplumun
aktif bir üyesi olmuş, Bakü müslüman aydınlanma toplumu olan Nicat toplumunda yoğun
çalışır, özel çocuk hastanesinin kurulmasında hem maddi, hem de kurumsal olarak yer
alıyordu. Onların çocukları olmadığından yaşadıkları muhteşem saraylarında kimsesiz
müslüman kızlar için kendine özgü pansiyon düzenlemiştir. Toplumun bütün meseleleri,
görülecek işler onun evinde ele alınmıştır, işte onun girişimi ile sık sık kültürel etkinlikler
gerçekleşiyordu. Ayrıca, kız okulunda performansları oluşturuyor, kızlara ana kaygısı ile
yanaşırdı. Fatma Muhtarova gibi ünlü Azerbaycan şarkıcısı işte onların manevi evladı
olmuştur. Aynı zamanda Birinci Dünya Savaşı öncesinde Müslüman Kadın Hayriye Cemiyeti yönetimişdi. Liza hanım bu toplumun sıralarında Rahele Gazıyev, Sara Vezirov,
Peri Topçubaşofa ve birçok başka maarifcileri bir yere toplaya bilmiştir. Araştırmalar
gösteriyor ki, bu kadınların vesayet nesneleri fakir ailelerden olan kızlar oldu. Liza
Tuqanova-Muhtarovanın maksadi sırf pedagojik, aydınlanma hareketi idi. Maalesef, Liza
hanımın kaderi petrol maqnatlarının kaderi gibi acı sonla bitti. Öncelikle İstanbul'a, sonra
ise Fransa'ya göç ettiği hakkında bilgiler verilir. Bu eğitimli kadınları yoksullara sadece
yardım etmek için bir araya toplaşmır, karşılarına kadınların kültürel seviyesini yükseltmek amacını koyuyorlardı. Mukaddes Nina okulunu bitirmiş Medine hanım VekilovaKiyasbeyli, Gövher Ceferzade-Şövqiyye hanım da halkının savadlanması, egitimi yolunda fedakarlığa imza atanlardan biri olmuşlardır. Her ikisi 1906 yılında kendi evinde
kadın okulu açmış, fakat çar memurları hükümet aleyhine faaliyetten korkup okulu bağlamışlar. Bu az sayıdaki savadlanan Azerbaycanlı kadınlara paralel olarak onlarca petrol
milyonçusunun karısı, kızı evlerinde bağış meclisleri, “beyaz papatya”, “sinide bantlar”
gösterileri geçiriyor, kendileri gibi zenginlerinden para toplayıp kadınlar için okullar, kulübeler açtırırdılar. Beyaz papatya günlerinde Mukaddes Nina gimnaziyasının kızları
sembolik olarak adi çobanyastıklarını düşünülemez yüksek fiyatlara alır, biriken paraları
müslüman kızların eğitimine verilirdiler. Hanımları ile beraber çalışan maarifçiler işte
kadınların eğitimine dikkat çekiyorlardı. Çünkü anneleri eğitimli olan bir millet hiçbi zaman cehalette yaşayamazdı. XX yüzyılın başında Azerbaycan'da Müslüman kızlarına
okumak, yazmak, bilim, kültür öğretmek için oluşturulan “Nicat” kadın aydınlanma toplumunun ruhlandırıcısı işte H.Zerdabi, ilk kadın dergisi olan ”İşık”ın basılması için çalışan Celil Memmedkukuzade, Azerbaycan'da feminist kulübün kurulması teşebbüsüyle
konuşan C.Cabbarlı, Azerbaycan'da kadın hakları sorununun teorik temelini atan Ahmet
bey Ağaoğlu gibi isimler olmuştur. Ahmet bey Ağaoğlu Bakü'de Tağıyev kız okulunun
açılışı hakkında yazıyordu: “Bundan sonra kadınlar aileye maarifin canlandırıcı ışığını
saçmak imkanı kazanacaklar ... onlar gelecek nesillere, gelişmeye, yakınlarına, hayırsever
insanlara ve işlere sevgi telkin edecekler ki, bunsuz herhangi toplum yok olacaktır”. Genellikle, maarifçi aydınlar öz hanımlarının savadlanması değil, aynı zamanda onların
seçme seçilme hakları uğruna da mücadele veriyorlardı. Henüz 1907 yılında Rusya'nın
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Devlet Dumasına Müslüman fraksiyasının Başkanı Halilbey Hasmemmedov ülke kadınlarına seçim hakkı verilmesi hakkında kanun maddesi teklifinde bulunmuş, Müslüman
bölümünü değişiklikle de olsa, bu yasama girişimi desteklenmiştir. Azerbaycan Doğu'da
ilk kez Azerbaycan Halk Cumhuriyeti'nin kurucu toplantısı seçimlere hazırlık sürecinde
kadınlara seçme ve seçilme hakkı vermişti. 1917 yılında Tiflis'te gerçekleştirilen Kafkasya Müslümanlarının birinci kurultayında Azerbaycan temsilciliğine kadın şarkıcı Şefika Mümmüdova da dahil edilmişti. Fakat kurultayda bu kadının konuşması çok kötü
karşılanmış, onu saygısızlıkla tribunadan endirmişler. Bu da o dönemde kadınların siyasi
yaşama katılımına olumsuz ilişkinin göstergesiydi. O zaman dini hurafe müslümanlar kadınını parlamentoda, kurultayda değil işte mutfakta görmek istiyordu. Azerbaycanlı zengin kadınları hayır gösterileri geçirip bir grup müslüman kızının eğitimi için bağışda toplandılar. Geçen yüzyılın 20'li yıllarında Batı ve Rusya'da yaygın feminist hareketten etkilenmiş Bakü petrol sanayicilerinin kızları ve eşleri Rusya'daki “bestujevkalar”, “ravnopravkalar”, Amerika'nın dokumacı kadınlarının anısına ilan edilmiş Uluslararası kadın
günü hakkında haberlerden etkilenip kendi hemcinslerini salındıkları siyah durumdan
kaldırmaya çalışıyorlardı. 8 martı kadın Bayramı ilan eden Kopenhagen toplantısı Azerbaycan'da kadın hayırseverliği dönemine rastlar. Fakat bizim kadınların hayırseverliği
Batı'da yayılmış kadın hareketinin temel tezi ile çelişiyordu: Batı kadınlarının “dünyaya
hayır gerek değil, dünyaya adalet gerek” sloganı bizim aristokrat kadınlar için yabancıydı.
Onların kendi hemcinslerinin durumları için endişe hareketine başlamaları yerel sefil şartlardan kıdalanırdı. İlk maarifçilerin fedakarlıkla yaptıkları işin zorluğunu hayal etmek
için aşağıdaki bilgiye dikkat etmek gerekir. İlk kadın okulunun açılışından yirmibeş yıl
sonra savadlılığın durumu şöyleydi: 1926 demografik nüfus sayımı sonuçlarına göre,
Azerbaycan nüfusunun 81,5 yüzde eğitimsiz ve kadını, kızını evden okula bırakmak istemiyordu. Nüfusun temel kitlesi olan Türklerin okuryazarlık oranı toplam 8,6 oranında,
Türk kadınlarının okuma-yazma oranı ise 2,4 faize iniyordu. Yazısı olmayan küçük halkların okuryazarlık düzeyi daha düşüktür: 77323 Talış sadece yüzde 3'ü, kadınlardan 0,1
oranında, yani 37673 kadından ancak 54 ü bilgili. 41193 Kürtten toplam 4,3 faizi, 19014
serseri 3,8 oranında, 8879 kürek kadından ancak 33'ü bilgili idi. (AZ.SSRİ Halk Aydınlanma Komissariatın cumhuriyet kazalarında okuma iptali hakkında raporu.). Kadın aydınlanma hareketi basına bilinçlenme yolunda temel tribün hesap ettiklerinden buna da
yol açtılar. Öyle ki, 1911 yılında Hatice Alibeyovanın yönetimi altında “Işık” adlı ilk
kadın dergisi yayımlandı (Qasımova, 2010:s.146). Halime Ahundova “Işık” dergisinde
“Müslüman kadınların hakları” makalesinde yazıyordu: “Eğer biz insanıksa onda bizimle
insan gibi reftar etmek gerekir. Benim ablalarım, kararlılık göstermenin zamanıdır. Bize
bilgi gerekir”. 1912 yılında H.Z.Tağıyevin açtığı Rus-Müslüman kız okulunun ilk mezunlarından olan Nazlı Tahirova Nahçıvan'da kızlar okulunda öğretmen, sonra pedagojik
okulun müdürü olur. Bundan iki yıl sonra, 1914 yılında Bakü Müslüman Kadınları Hayriye Cemiyeti de oluşturulur (Məmmədov, 1960: s.140). Azerbaycan'ın aydın kadınlarından Emine hanım Erkoç, Mine hanım Aslanova, Nigar hanım Velibeyova, Gövher hanım
Velibeyova, Gövher hanım Gazıyeva ve diğerleri hayır toplumunun kültürel önlemlerinin
aktif üyeleri oluyorlar. Toplumun Onursal Başkanı petrol endüstrisinin ünlü temsilcisi
Murtuza Muhtarov'un eşi Liza hanım Muhtarova idi. Toplumun bütün meseleleri, görülecek işler onun evinde müeyyen ediliyordu. Toplumun başkanı olarak sık sık kültürel
etkinlikler gerçekleştiriyor, kız okulunda performansları oluşturuyordu. 1910-1914 yıllarında Rahele Hacıbababeyofanın girişimiyle kızlar için iki sınıflı ilkokul açılır (Alieva,
2013:s.90). Liza Muhtarova 1914 yılında Hanife Zerdabinin (1908 yılında) düzenlediği
ilk kadın yardım derneği bazında Bakü “Kadın Hayriye Cemiyeti”ni oluşturur. Toplumun
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etkinliğinde Ismet Aşurbeyova, Peri Topçubaşova, Süreyya Ahundova gibi aydın kadınlar da katılırdılar. Ismet Aşurbeyova fars, alman, fransız dillerini serbest bilen, poeziyanı
çok seven, yüksek kültürlü bir hanımdı. Şevket Memmedova o dönemde İtalya'da ilk vokal müzik eğitimi alan tek kadındı ki, henüz Kiev'de eğitim alırken hayırsever konserleri
organize etmekle topladığı paraları Azerbaycanlı öğrencilere veriyordu. Böylece, bu dönemde büyük bir aydınlanma hareketinin genişlemesine tekan veren bu olaylar sonradan
çok sayıda kadın aydınların yetişmesinde önemli röl oynadı. Bu kadınlar kısa zamanda
toplumun çeşitli alanlarında kendi yerlerini almaya başladılar. büyük olaylar, devrimler,
savaşlar ve hatta hareketler bile belli tarihi koşullarda gerçekleşir. Azerbaycan'da ise kadın hareketi işte Bakü'nün petrol kentine dönüşmesinden ve milli burjuvazinin oluşumunda sonra meydana geldi. Peki Azerbaycan'da kadın hareketinin temelini atan patronu
hanimlarimizin esas faaliyet yönleri nelerden ibaret olup? Araştırmacıların belirttiğine
göre, bu faaliyet sadece hayırcılıkla sınırlı degildi. Onlar Bakü'de ilk kadın okullarının,
toplantılarının ve kulüplerinin oluşturulması yoluyla diğer aktif kadın gruplarının oluşumunun başlatıcıları olmuşlar. İlginçtir ki, Azerbaycan'da kadın etkinliği, aydınlanma ve
hayırseverlik düşüncelerinin yayılmasından ve uygulanmasından başlıyordu. Kısacası,
onların faaliyetlerinin esasında milletin eğitimi dayanıyordu. XX yüzyılın başlarında açılan kadın kulüplerinin da bilinçlenme yolunda büyük rolü olmuştur. 1920 yılında Bakü
ve köylerinin kadınları için Ali Bayramov adına kadın kulübü açıldı ki, kadınları çok
güçlükle bu kulüplere getirilir ve burada bilim, kültür öğreniyorlardı. Bu kulüp Azerbaycanlı kadınlar arasında yapılan işin rehberi ve örnek merkezi oldu. Hatta, 1924 yılında
Almanya Komünist Partisi'nin kurucusu Klara Setkin Ali Bayramov adına kulübe gelerek, bu kulüpte yaptığı konuşmada orayı “devrimci güçlerin toplanma noktası” adlandırdı.
“Kafkas ateş içinde” kitabında K.Setkin yazıyordu: “bu kulüp gösteriyor ki, Müslüman
kadınlarda yüzyıllar boyunca hayatın kütleşdirici koşullarına rağmen, insanlık onuru ve
insan haklarını elde etmek çabası uyanıyor” (Moskova, 1926, s.91-92, Az. Milli tarih müzesinin en yeni tarih fondu). Azerbaycanın düşünce tarihinin yeni aydınlanma döneminde
ise erkekler kadın hakları uğruna Batı feministlerile paralel zamanda mücadele veriyorlardı. Sarbon Üniversitesi mezunu Ahmet Bey Ağaoğlu Doğu'da kadının durumunun kötüleşmesinde sorumluk daşıyanları araştırır, “İslam'a göre ve İslam'da kadın” makalesinde yazıyordu: “İlkin İslam'da, hem de İslam dönemindeki Türk kültürlerinde kadının
erkeklerle geniş hak eşitliği olup. Bu eşitliğin bozulması ortaçağın durgunluk dönemlerinde başlar” (Aqaev, 1901:s.72-103). H.Zerdabi ise yazıyordu: “Kadın haklarının sağlanması için başlıca engel gerici din adamlarıdır ve onlarla bu konuda mücadele birinci
dereceli görevdir”. M.E.Sabir kendi şiirlerinde “dilsiz-ağızsız”, “bebek kızlar”ın aydınlatmak uğruna mollaların rezaletle dolu dünyasını ifşa ediyordu. Celil Memmedkuluzade
ise “Molla Nasreddin” dergisinde yazıyordu: “Müslümançılık alemi bina olandan yana
mollalarımız her yanda demişler ki, kızlara yazı-pozu öğretmek haramdır. Ay sayın
molla, Allah, be neden buyurmuştur ki, hem erkeğe, hem kıza bilim önemlidir?.” (Memmetkuluzade, 1985:s.543)Azerbaycan aydınlarını tüm yeni dönem boyunca rahatsız eden
temel sorunlar kadın özgürlüğü, Doğu'da kadına ilişki, kadının hayatı, insanlık onuru,
feodal-patriarhal Törenin kadın hislerine ve aklına etinasızlığı idi. A.Şaig “Doğu'nun güzeli” şiirinde: “Kalk ayaklanma öyle, ey Doğu'nun güzeli, kır seni inleten o kirli eli” söylüyordu. Belirtelim ki, XIX yüzyılın sonu, yirminci yüzyılın başlarında Azerbaycan kadınlarının etkinliği sadece yukarıda adı geçen kadınların yaptığı işlerle sınırlı değildi. Örneğin, söylenenlere göre, ianeçiler- Şemsi ve Mariya Esedullayevler Azerbaycan'da ve
Rusya'da ünlü sanayici ve mesenatlar hesap yaparak halkın egitimine dikkat çekmişlerdir.
Eşinin ölümünden sonra Maria Petrovna tüm işleri üstlenir ve cesur girişimci oluyor.
Kendisinin hayırlı eylemlerile bu çift Moskova müslümanlarına büyük yardımlar etmişti.
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Veyahut, ünlü Aşurbeyovlar soyundan olan İsmet hanım Aşurbeyova-Sultanova Tiflis'te
yaşayan zaman birçok yoksul Müslüman ailesinden olan öğrenciler onun sermayesi hesabına eğitim almışlar. Söylenenlere göre, fakir ailelerden olan gençler sık sık İsmet Hanım'ın salonunda misafir oluyorlardı. Burada Türk dili ile birlikte Rus, Fransız, Alman
dilleri sesleniyordu. Fars poeziyasnın güzel bilimcilerinden olan ev sahibesi Ömer Hayyam'ın şiirlerini konuklara Farsça okuyordu. Halkın savadlanması yolunda açılan kız
okullarının gördüyümüz gibi büyük rolü vardı ve neredeyse Azerbaycan'ın önemli bölgelerinde buna imkan yaratılıyordu. 1850 yılında Maarifperver kadın Dilber hanım babası
Mirmahmudun yardımı ile Şhamahı`da, kendi evinde kız okulu açarak, 1863 yılına kadar
burada şeriat, ana dili, şarkı vb. dersleri vermiştir. İrevan bölgesinde de 1865 yılında “Mukaddes Ripsime” toplumu kızlar için okul açmıştır ve burada faaliyet gösteren 65 kızdan
42'si Azerbaycanlı idi. 1864 yılında Derbent'te, 1872 yılında Zaqatalada, 1873 yılında ise
Şuşa'da kız okulları oluşmuş, Bakü'de ise 1874 yılında ilk kadın gimnaziyası açılmıştır.
1896-1901 yılında H.Z.Tağıyevin maliye giderleri hesabına (183 bin ruble altın para) ilk
kadın Rus-Müslüman Pedagoji Okulu inşa edilmiş, 9 Ekim 1901 yılında H.Z.Tağıyevin
eşi Sona hanımın yönetimi altında faaliyete başlamıştır. Bu okulun tarihinde eğitimin gelişmesinde ve eğitimli uzmanların yetişmesinde aşırı hizmeti olan eğitimci kadınlar yaşamışlar. Bakü'de Rahele Hacıbababeyova, Meryem Sulkeviç, Nabat Nerimanov, Şehrebanu Şabanova, Sakine Ahundzade, Gülbahar Ahrıyeva, Şefika Efendizade, Ayşad Dibirova, Meryem Qembitskaya. Direktör görevine Hasan Bey Zerdabinin hanımı Hanife Melikova atanmıştır. Hanife Melikova, ayrıca kendi evinde yaşlılara da ders vermiş, “Nicat"
toplumunun kadın bölmelerinin kurucularından olmuştur. Rahele Hacıbababeyova ilk
eğitimci kadın idi ki, o, 1902 yılında Bakü'de Alehander-Rus Azerbaycan kız okulunda
pedagojik faaliyete başlamış, onun girişimi ile kızlar için 1910-1914 yıllarında sınıf ilkokul açılmıştır. 1906 yılında Gence'de ilk kez Müslüman Kadın Komitesi başkanlığı altında kadınlar arasında hayır maratonu da yapılır ki, bu da eğitim almak isteyenler için
para toplanmasında önem arz etmiştir. Söylemek yerine düşer ki, hüsusile Azerbaycan
Halk Cümhuriyeti döneminde kadınların mücadilesi daha sosyal bir probleme çevrildi ve
buna göre de ilk kez Şarkda kadınlara kişilerle eşit hukuk verildi. Bu sonucun aydınlanma
herekatının neticesi gibi kabul ede biliriz (İbrahimova, 2009:s. 161-163). Bahs etdigimiz
bu kadınların çogunun taleyi sovet dönemlerinde faciayla bitmiştir. 1937-1938 yıllarında
Azerbaycan'da derin zekaları, düşünen beyinleri yoketmeye yönelen baskı ve sürgün kurbanlarının ön sırasında maarifçi kadınlar da vardı. Bunların içerisinde Ayna Sultanova,
Nazlı Tahirova-Necefov, Bakü'de ilk “Doğu Konservatuvarı” nın yaratıcısı Hatice
Qayıbova, Tıp Enstitüsü öğretmeni Medine Qiyasbeyli gibi maarifçiler geçen yüzyılın
yetirmeleri idiler. Milyonlarca insanı kurbanına dönüştüren İkinci Dünya Savaşı'nda
Azerbaycan kadınlarının da rolü büyük olmuş, kadın ve kızlar arka cephede erkeklerin
gördüğü işlerin üstesinden geldikleri gibi, ön cephede de toprakların faşistlerden tahliye
edilmesinde büyük reşadet ve kahramanlık göstermişdiler (Mirzayeva, 2004: s. 39). Bu
açıdan Dürre Memmedova, Adile Aliyeva, Tezehanım Ezimovaya, Asya Yusifova, İrina
Tuncer ve başkalarını hatırlamak yerine düşer ki, hemen bunlarda maarifçilerin ışığında
faaliyet göstermişlerdir Bugün de Türk kadınları cemiyyetde önemli yer tuturlar. Onlar
yalnız öğretmen, doktor, mühendis, mimar değil, aynı zamanda millet vekili, bakan, memur, çeşitli bilimsel toplumların üyeleri gibi kendi eski geleneklerine koruyarak, inteqrasiya ederek dünya kadınları içerisinde kendi avantajlarını göstermektedirler.
Sonuç
XIX yüzyılın sonları, yirminci yüzyılın başlarında Türk dünyasının Maarifperver
kadınlarının faaliyetleri hakkında geniş bilgiler elde etmek mümkün olmasa da, hatta sınırlı bilgiler temelinde bile belli oluyor ki, onlar halk için gerçekleştirdikleri çalışmalarda
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hiç de kendi eşlerinden geri kalmamışlar. Özellikle de bu dönemde faaliyet gösteren hayırsever toplumları halkımızın maariflenmesinde, yoksul çocukların eğitim almasında
çok büyük rol oynamıştır. Aynı zamanda, halkımızın dünya kültürüne yaklaşmasında ve
ona kavuşmasına bedelsiz hizmetler göstermiş, kültürel gelişimimizi şartlandırmışlar. Kısacası, kısa bir dönemde, sınırlı zaman çerçevesinde hem maarifperver, hem de entellektüel Türk hanımları öyle büyük işler görmüşler ki, onların faaliyetleri geniş şekilde araşdırılmasa bile gelecek nesiller onları hala büyük minnettarlıkla hatırlayacaklardır. Görüldüğü gibi, zaman zaman Azerbaycanda kadının elme, maarife ve öğrenmeye olan hevesini öldürmek için onu yazmak, okumaktan uzaklaştırmak gibi çürük felsefe olmuştur.
Fakat bugün bu bakışlar kendi mahiyetini kaybetmek üzeredir. Hem Rus İmparatorluğu,
hem de Sovyet dönemlerinde bu geride kalmış fikirlerin İslam dininden gelme olduğunu
söyleyerek bizi uzun süre dinimize karşı çıkmaya da tahrik etmişlerdi. Fakat, kutsal kitabımızda cinsiyet eşitliğinden, kadın özgürlüğünden ve kadınla erkeğin aynı haklara sahip
olmalarından konuşuluyor. C.Memmedquluzade “Doğu kadını” mecmuesinde kadının
sosyal hayatta kendisine onurlu yer tutacağına inanarak, ona terbiye vermeyi, onu aydınlık dünyaya çıkarmayı talep etmiştir. Maarifçi Reşidbey Efendiyev yazıyordu ki, kadını
köle gibi terbiye etmek ve bilimden habersiz tutmak gelecek nesli felakete sürükler, her
milletin mutluluğu ve saadeti kadınlarının savadlanmasından bağlıdır. Görüldüğü gibi
eğitimci kadınların örnek hareketi ile başladıkları işleri bugün modern toplumumuzda kadına bakış ve düşünceleri değiştirip. Bunu Azerbaycan kadınları kanıtlayarak, hiç de kadının zayıf, aciz bir yaratık olmadığını müdriklerimizden kalan bir deyimle gerçekleştirdi:
“Aslanın erkeği dişisi olmaz”. Şimdi Türk kadınları milletvekili sandalyesinden, bilimsel
araştırmalarda, hukuk düzleminde kendi sözünü söylemeye muktedir olan güçlü ve ailenin önde gelen güçlerinden biridir. Düşüncelerimizi XIX yüzyılın Rus eğitimcisi
N.Q.Çernışevskinin sözleriyle bitirmek istiyorum. O, yazıyordu: “Kadın her zaman ne
kadar sadık, güçlü, zeki olduğunu göstermiş, ancak toplum bu zekadan kullanmamıştır,
onu reddedmiştir, fakat, onu sıkıştırnasa, onu boğmasa, bu zeka red edilmeseydi, ezilmeseydi, faaliyet gösterseydi, insanlık tarihi on kat hızla gelişerdi”.
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ERMƏNİSTAN-AZƏRBAYCAN, DAĞLIQ QARABAĞ MÜNAQİŞƏSİ
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ MİLLİ MARAQLARINA BAŞLICA
TƏHDİD KİMİ
Səyavuş QASIMOV
Özet: Çağdaş dünyamızın hemen her yerinde çeşitli problemler vardır. Bu problemlerin
bazıları iç mesele olarak sürerken bazıları ise uluslararası bir sorun haline gelmiştir. Bizim
yaşadığımız coğrafyada ise en büyük sorunlardan biri Ermenilerin saldırgan politikaları
neticesinde ortaya çıkmış olan Dağlık Karabağ sorunudur. Temelde iki ülkeyi ilgilendiriyor
gibi görünen bu sorunun var olduğu bölge tarihi, sosyal ve ekonomik olarak stratejik bir
öneme sahip olan bir yerde olmasından dolayı bir çok devletin de bu soruna müdahil
olmasını beraberinde getirmiştir. Soruna dahil olan devletlere baktığımızda çoğu
Ermenilerin sahte ve temelsiz iddilarına göre hareket etmekte ve sorunun çözümünden çok
çözümsüzlüğü noktasında hareket etmektedirler. Biz de bu çalışmamızda, mevcut durumu
Azerbaycan Cumhuriyetinin milli ve evrensel hukuk çerçevesindeki tezlerini ele almak sureti ile değerlendirmeye çalışacağız.
Anahtar Kelimeler: Azerbaycan, Karabağ Sorunu, ulusal çıkarlar, ulusal güvenlik
Armenia – Azerbaijan, Nagorno-Karabakh Conflict as the Main Threat to the Security of the Azerbaijan Republic
Abstract: Various problems are almost everywhere in our contemporary world. While
some of these problems are internal issues, some of them have become an international
problem. In the region of Caucasus, one of the biggest problems is the Nagorno-Karabakh
conflict emerged as the result of aggressive policy of Armenia. Essentially, the history of
the region that the problem exists in which two countries are concerned about, for it is the
region that is of social and strategic importance involves many countries’ attention. When
we look through the states that are involved in this problem, they act according to the false
and baseless claim of Armenia and are interested in delaying the problem. We are trying to
assess to the problem of that Azerbaijan puts forward ways of solution in the basis of the
existing condition in the line of national and international law in the research.
Keywords: Azerbaijan, Nagorno-Karabakh conflict, national interests, national security

Azərbaycan Respublikası müstəqilliyinin ilk illərində milli dövlətçiliyinə ağır
təhdidlərlə üzləşməli oldu. Hələ sovet siyasi sisteminin son böhranı dövründə başlanan
Dağlıq Qarabağ ermənilərinin fitnəkar separatçılığı milliləşmə dalğalarında daha da
şiddətləndi, müstəqilliyin ilk ilindəcə Ermənistanın ölkəmizə qarşı açıq hərbi
əməliyyatları dərəcəsinə çatdı, himayədarlarının hərbi və siyasi havadarlığı sayəsində
ərazimizin, Dağlıq Qarabağ da daxil olmaqla, iyirmi faizə qədərini işğal edə bildi. Eyni
zamanda ölkəmizin cənubunda Talış-Muğan, şimalında isə sadval təfriqəçiliyinin əməli
fəaliyyətə keçməsi gənc Respublikanın ərazi bütövlüyü ilə birlikdə onun dövlət varlığını
da məhv olmaq təhlükəsi qarşısında qoymuşdu. Xalqın təkidi ilə yenidən ali rəhbər
vəzifəyə qayıdan milli öndər Heydər Əliyevin siyasi ustalığı sayəsində son iki təhlükə
dinc yolla tənzimlənsə də, Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi milli
təhlükəsizliyimizə ən böyük təhdid kimi bugünədək qalmaqdadır. Belə vəziyyətə düşən
hər bir dövlət ərazi bütövlüyünün bərpasını milli maraqlarının prioritet vəzifəsi elan
edərək, bütün resurslarını onun yerinə yetirilməsinə yönəldir.

Azərbaycan,

Bakı Avrasya Universiteti, Beynəlxalq Əlaqələr Üzrə Prorektor, sayavushgasimov@yahoo.com
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Müasir olaylara tərəfgirliklə deyil, az-çox obyektiv yanaşan hər bir siyasətçiyə elə
ilk baxışdan aydın olmalıdır ki, Dağlıq Qarabağ konfliktinin kökündə Ermənistanın
Azərbaycana qarşı ərazi iddiası durur. Deməli, burada siyasi həqiqət axtarışı Dağlıq
Qarabağın Azərbaycanamı, yoxsa Ermənistanamı mənsubiyyəti istiqamətində getməlidir.
Bunu isə problemin tarixi səciyyəsi və müasir gerçəklik əsasında aydınlaşdırmaq
mümkündür. Təbii ki, burada habelə münaqişə iştirakçılarının arqumentləri kimi
subyektiv amili də nəzərə almaq lazım gəlir. Əlbəttə, belə bir araşdırma çox geniş
tədqiqat mövzusudur. Biz isə geniş təhlil iddiasına düşmədən, onu Azərbaycan
Respublikasının milli maraqlarına təsir edən geosiyasi amillərdən biri kimi araşdırmaqla
kifayətlənəcəyik.
Dağlıq Qarabağın tarixi Azərbaycan torpağı olduğunu təsdiq edən tarixi sənədlər
və elmi nəşrlər kifayət qədərdir. Lakin müasir dünya siyasətinin “baş memarı” rolunu
mənimsəyən ABŞ başda olmaqla Qərb dövlətlərində güclü erməni diasporu və onun
təşkil etdiyi nüfuzlu erməni lobbisi elə fikir formalaşdırmışdır ki, guya Dağlıq Qarabağ
Azərbaycan sərhədləri daxilində Ermənistan anklavıdır. Milli öndər H. Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti kimi 1993-ilin dekabrında Fransaya ilk rəsmi
səfəri zamanı prezident F. Mitterana Dağlıq Qarabağın Azərbaycanın daxili ərazisi
olduğunu xəritə üzərində coğrafiya çubuğu ilə izah etməli olmuşdu.
Şübhəsiz, tarixi həqiqətin üzə çıxarılması siyasət və ya qanunvericiliyə aid olmayıb, tarixi-elmi araşdırmaların işidir. Yalnız tarixi həqiqətlə barışmaq istəmədikdə
subyektiv üsullara, açıq saxtakarlığa əl atılır. Buna ermənilərin 1915-ci ildə Osmanlı
imperiyasında soyqırımına məruz qalmasını Türkiyənin təklif etdiyi tarixi araşdırmalarla
deyil, müxtəlif ölkələrdə parlament səsvermələri ilə həll etməyə çalışması əyani
nümunədir. Hətta müasir Türkiyə qarşısında maddi kompensasiya, o cümlədən, torpaq
sahələri də daxil olmaqla əmlak tələbi və s. məkrli iddialar qaldıra bilmək üçün
soyqırımının tarixi çərçivəsini 1915-ci ildən 1923-cü ilədək uzadırlar. Türkiyə tərəfinin
öz arxivlərini açıq elan etməsi, üçüncü ölkələrin mütəxəssislərinin də iştirakı ilə hər iki
tərəfin tarixçilərinin birgə tədqiqat aparmaları təklifi indiyədək cavabsız qalır.
Dağlıq Qarabağ problemində də tarixi həqiqətin üzə çıxarılması erməni tərəfi üçün
arzuolunan deyil. Bu məsələ elm aləminə kifayət qədər dəqiq məlumdur. Dağlıq Qarabağ
və ya ermənilərin Artsaq adlandırdıqları torpaqlar 1747-1805-ci illərdə Kür və Araz
çayları arasında mövcud olmuş Qarabağ xanlığının daxili tərkib hissəsidir, bu xanlığın
Azərbaycana mənsubluğunun isə əlavə təsdiqinə ehtiyac yoxdur (Azərbaycan tarixi III c.,
2007: 372-402).
Tarixi dəstəyə bel bağlamayan erməni tərəfinin söykəndiyi digər arqument Dağlıq
Qarabağ bölgəsinin indiki sakinlərinin əksəriyyətinin yığcam yaşayan erməni əhalisi
olmasıdır. Hələ SSRİ yenicə təşkil olunan vaxt–1923-cü ildə bu məntiqlə “əsaslandırılan”
iddia nəticəsiz qalmış, Azərbaycan SSR-in tərkibində Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti
(“erməni vilayəti” yox!) təşkil edilməklə nizamlanmışdı (Azərbaycan tarixi I c., 2007:
175-176). 1946-cı ildə Ermənistan SSR-in yenə milli əlamətə görə Dağlıq Qarabağın
onun tərkibinə verilməsi xahişi də Azərbaycan rəhbərliyinin prinsipial mövqe tutması
nəticəsində onların umduqları səmərəni vermədi.
Lakin millətçi erməni ideoloqlarına tarixi və ya milli həqiqət deyil, Qarabağ torpağı lazımdır. Bunun üçün isə onlardan ötrü hər vasitə məqbuldur. Amma 1988-ci ildə
bunu siyasi vasitələrlə həll etmək cəhdi uğursuz olar, mərkəzi hakimiyyəti qane edə
bilməzdi. Çünki öz Konstitusiyasına əsasən, SSRİ “sosialist federalizmi prinsipi
əsasında...yaradılmış çoxmillətli vahid ittifaq dövləti” (m. 70) (Konstitusiya, 1978: 24)
elan olunduğuna görə siyasi səbəb uydurmaq mümkünsüz idi. Digər tərəfdən, SSRİ-nin
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əsas qanununda təsbit edilirdi ki, “müttəfiq respublikaların ərazisi onun razılığı olmadan
dəyişdirilə bilməz” (m. 78) (Konstitusiya, 1978: 27).
Saxtakarlıqda daşnaksütyun məktəbi keçən erməni sovet siyasi təfəkkürü üçün
“səbəb” axtarışı elə bir problem deyildi. Bu maneələri görən erməni şovinist təbliğatı iqtisadi və mədəni səbəblər uydurmağa keçdi. Guya Dağlıq Qarabağın iqtisadiyyatı Azərbaycan SSR rəhbərliyinin ayrıseçkilik siyasəti nəticəsində ümumrespublika səviyyəsindən geri qalır. Lakin konkret statistik məlumatlar bu ittihamı təkzib edir, hətta
vilayətin iqtisadi göstəricilərinin daha yüksək olduğunu üzə çıxarırdı. Dağlıq Qarabağ
ermənilərinin mədəniyyət sahəsində maraqlarının təmin olunmaması barədə irəli sürülən
“dəlillərin” qeyri-həqiqiliyi də aşkar görünürdü. Bunlar Azərbaycanda erməni-xristian
kilsəsinin sıxışdırılması, təsərrüfat obyektləri kimi istifadə edilməsi ittihamı idi. Bunun
məntiqsizliyi onda idi ki, müsəlman məscidləri də dinlərə sovet ateist münasibətindən
eyni dərəcədə əziyyət çəkirdi. Nəhayət, üçüncü və ermənilərə daha sanballı görünən
“dəlil”: Dağlıq Qarabağ ermənilərinin Yerevan televiziyasının verilişlərinə baxa
bilməməsi ittihamı. Halbuki Ermənistan adlanan Qərbi Azərbaycanda – öz dədə-baba
torpaqlarında yaşayan azərbaycanlılar da eyni vəziyyətdə idilər. Həm də bu, İttifaq
miqyaslı texniki məsələ idi, əslində kosmik-peyk rabitə sisteminin indiki inkişaf
səviyyəsinə çatmaması ilə bağlı olan ümumdünya problemi idi.
1985-ci ildə M.S. Qorbaçovun SSRİ-nin ali partiya və dörd il sora həm də yüksək
dövlət vəzifələrini tutması, onun “yenidənqurma” adlandırdığı strateji siyasi xəttini
reallaşdırması sovet imperiyası ilə birlikdə bir ictimai sistem kimi sosializmin dağıdılması
prosesinin də başlanğıcı oldu. XX əsrin ikinci yarısının ən böyük ictimai fəlakəti olan,
bir çoxlarının hətta “qansız üçüncü dünya müharibəsi” adlandırdığı bu prosesin çoxsaylı
obyektiv və subyektiv səbəbləri arasında qəsdən qızışdırılan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi
də var.
ABŞ başda olmaqla Qərb dünyasının sosializm sistemi və onun əsas qüvvəsi olan
SSRİ-ni dağıtmaq planında milli ədavətin qızışdırılmasına xüsusi əhəmiyyət verilirdi
(Məmmədov,2009:216). Hələ ikinci dünya müharibəsinin başlanmasından cəmi bir həftə
əvvəl SSRİ ilə hücum etməmək barədə on illik müqavilə bağlayan alman faşist rəhbərliyi
iki il sonra onu pozaraq Şərqə hücum xəttini seçərkən buna çox ümid bəsləyir, SSRİ-ni
“çöp ayaqlı nəhəng” adlandırır, azca toxunan kimi dağılacağını güman edirdi. Lakin bu
ümid doğrulmadı. Çünki o vaxt SSRİ-də ali hakimiyyətdə M.S. Qorbaçov və ətrafına
topladığı dağıdıcı həmfikirləri deyil, sosializm idealına və kommunist əxlaqı prinsiplərinə
fanatikcəsinə xidmət edən İ.V. Stalin və silahdaşları idilər.
SSRİ-də milli münasibətlərin ən həssas, asan qırıla bilən həlqəsi erməniazərbaycanlı münasibətləri idi. “Qardaş olub Hayastan – Azərbaycan” deyən, tarixi tolerantlığı ilə tanınan biz idik. Qarşı tərəf isə ötən əsrin əvvəllərində İrəvan xanlığını,
Zəngəzuru əldə etməklə kifayətlənməyərək, Dağlıq Qarabağı, Naxçıvanı da daimi
hədəfdə saxlamışdır. 1965-ci ildə “erməni soyqırımının” 50 illiyi günündə başlamalı olan
kütləvi erməni hərəkatının qarşısını həmin dövrün sovet rəhbəri L.İ. Brejnev qətiyyətlə
aldı. 1988-ci ilin fevralında isə M.S. Qorbaçov üçün SSRİ-nin və sosializmin axırına çıxa
bilən bu amil sadəcə arzuolunan idi. Xüsusən, fevralın 28-29-da Sumqayıtda baş verən
hadisələr konflikti daha da kəskinləşdirmək üçün mühüm fürsət oldu, Azərbaycan
gerçəklikləri elə eybəcər hala salındı ki, o vaxtdan keçən iyirmi səkkiz illik səylərimizə
baxmayaraq, əsil həqiqət barədə neqativ beynəlxalq rəyi hələ də dəyişdirə bilməmişik
(Məmmədov,2013:1-336).
Buna sovet mərkəzi hakimiyyətinin məkrli mövqeyi də əlverişli imkan yaratdı.
Sov.İKP MK Siyasi Bürosunun 1988-ci il fevralın 29-da keçirilən iclasında M. Qorbaçov
və onun yaxın silahdaşı A. Yakovlev Stepanakertdə və Yerevanda erməni mitinqlərinə
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toxunmamağı tələb etmişdilər (Məmmədov, 2009: 217). Həmin il iyulun 18-də SSRİ Ali
Soveti Rəyasət Heyətinin konflikt iştirakçılarının da təmsil olunduğu geniş iclasında
həqiqətin üzə çıxarılması əvəzinə hər iki tərəf ittiham olundu. Əslində bu, dağıdıcı
münaqişəni daha da gərginləşdirmək, Azərbaycanı siyasi böhran məngənəsində
saxlamaq, indi geniş istifadə olunan anlayışla desək, “idarəolunan xaos” yaratmaq
siyasətinin mühüm elementi idi. Doğrudur, həmin müzakirələrin nəticələrindən ermənilər
də narazı qaldılar, ümidlərini doğrultmadığına görə umduqları yerdən – öz adamları hesab
etdikləri M. Qorbaçovdan “küsdülər”. Hətta iclasdan qayıdan erməni nümayəndə heyətini
Yerevanın Zvatnots təyyarə meydanı qəbul etməmiş, Leninakanda (indiki Gümrüdə) enməli olmuşdular.
Lakin hadisələrin sonrakı inkişafı göstərdi ki, bunlar incə siyasi manevrlər imiş.
Dağlıq Qarabağda Sov.İKP MK-nın şöbə müdiri A. İ. Volskinin başçılığı ilə Xüsusi
İdarəetmə Komitəsinin yaradılması mahiyyət etibarilə bu ərazini Azərbaycan SSR-in
tərkibindən çıxararaq İttifaqın müstəqil subyektinə çevirmək cəhdi idi. Bu vəziyyət SSRİnin dağılmasınadək uzadıldı, mərkəzi sovet rəhbərliyinin məhz bunda maraqlı olduğunu
tamamilə sübut etdi.
Azərbaycan və Ermənistan 1992-ci ilə müstəqil dövlətlər kimi qədəm qoydular,
tezliklə BMT, ATƏM (ATƏT) və digər beynəlxalq təşkilatlara qəbul edilməklə
beynəlxalq birliyin tamhüquqlu üzvü oldular. Dağlıq Qarabağ münaqişəsi də SSRİ-nin
dağılması nəticəsində dövlətdaxili problemdən beynəlxalq konfliktə çevrildi, dünya
birliyinin onun həllinə qarışmasına hüquqi əsas yarandı. Halbuki münaqişənin ilk dörd ili
ərzində SSRİ-nin daxili siyasi problemi hesab edildiyinə görə ona xarici dövlətlərin
müdaxiləsi daxili işlərə qarışmaq kimi təfsir oluna bilər, ATƏM-in 1975-ci il avqustun 1də Helsinkidə qəbul etdiyi Yekun Aktının prinsiplərinə zidd olardı.
Ermənistan – Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin SSRİ dövründə baş verməsində və həqiqətın öz yerini tutmamasında ötən əsrin 70-80-ci illərində sovet rəhbər
elitasının görkəmli nümayəndələrindən olan Heydər Əliyevin Sov.İKP MK Siyasi Bürosu
üzvlüyündən və SSRİ Nazirlər Soveti Sədrinin Birinci Müavini vəzifəsindən
uzaqlaşdırılması da az rol oynanmamış, dağıdıcı qüvvələrin, xüsusən də erməni şovinist
separatizminin əl-qol açmalarına kömək etmişdir. Onun həmin qüvvələrə qarşı qətiyyətlə
mübarizə aparacağı şəksiz idi. Xalqımızın milli öndəri müstəqil dövlətimizdə yenidən ali
siyasi hakimiyyətə qayıdandan sonra həyat qayəsini belə ifadə etmişdir: “Azərbaycanın
prezidenti kimi, mənim üçün əsas Azərbaycanın dövlət mənafeyidir” (Əliyev,k.40, 2012:
107).
Heydər Əliyev müstəqil dövlətimizə başçılıq etdiyi on il ərzində keçirdiyi çoxsaylı
beynəlxalq görüşlərdə, iştirak etdiyi yüksək səviyyəli kollektiv toplantılarda Dağlıq
Qarabağ münaqişəsinin beynəlxalq hüquq normaları əsasında həlli, Azərbaycanın ərazi
bütövlüyü məsələsini təkidlə qoymuş, hər dəfə təmasda olduğu siyasi və ictimai
xadimlərin əsl həqiqəti dərk etmələri üçün qüvvəsini əsirgəməmişdir. Onun bu sahədə
fəaliyyət salnaməsində ATƏT-in üzvü olan ölkələrin dövlət və hökumət başçılarının
1996-cı il dekabrın 2-3-də Lissabonda keçirilən Zirvə toplantısı, xüsusən onun yekun iş
gününün peripetiyaları xüsusi yer tutur. Sonda bu nüfuzlu beynəlxalq təşkilatın
Azərbaycan və Ermənistan da daxil olmaqla 54 üzvünün hamısının ümumi razılığı ilə
yekun sənədi qəbul edilməli idi. Sənədin layihəsinin Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü
nəzərdə tutan 20-ci bəndi Ermənistanın etirazına görə səsverməyə qoyulan son variantdan
çıxarılmış, Azərbaycan Prezidentinin heç kəsin gözləmədiyi kəskin etirazına və bütün
sənəd üzərinə “veto” qoymasına səbəb olmuşdu. Azərbaycan Prezidentinin dönməz
qətiyyəti Ermənistandan savayı bütün digər üzvlərin yekdil razılığı ilə ATƏT-in icraçı
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katibinin Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə dair xüsusi bəyanatının qəbul edilməsi ilə
nəticələnmişdi.
Bununla belə, BMT Təhlükəsizlik Şurasının 1993- cü ildə qəbul etdiyi dörd
qətnamənin əsas tələbinə – işğalçı qoşunların tutduqları ərazilərdən çıxarılması barədə
tələbə hələ də əməl edilmir. ATƏT-in Minsk Qrupunun iyirmi dörd illik, onun ABŞ,
Rusiya və Fransa kimi nüfuzlu dövlətlərdən ibarət həmsədr üçlüyünün isə iyirminci ilinə
keçən fəaliyyəti də bir nəticə vermir. Azərbaycana təkidlə bildirilir ki, bu münaqişəni
yalnız siyasi-diplomatik vasitələrlə həll etməyə çalışsın, zor tətbiq etməklə ələ keçirilmiş
torpaqlarını eyni üsulla azad etmək fikrinə düşməsin. Azərbaycan Prezidenti İlham
Əliyev həmin məsələ ilə bağlı dəfələrlə demişdir: “Biz danışıqların aparılmasında
maraqlıyıq. Ancaq danışıqlar mahiyyət üzrə aparılmalıdır. Azərbaycan məsələnin
həllində ən maraqlı tərəfdir. Ermənistan sadəcə çalışır ki, vaxtı uzatsın... Ermənistan vaxt
uzatmaq taktikasını seçibdir, danışıqlar naminə danışıqlar aparmaq fikrindədir” (Əliyev,
2013b).
Ermənistanın bu mövqeyinə beynəlxalq birliyin göz yumması obyektiv həqiqətlə
hesablaşmamaqdır, əzabını çəkdiyimiz “ikili standartların” təzahürüdür. Əsl həqiqət isə
Ermənistanın hərəkətlərinin məhz işğal kimi qiymətləndirilməsi və buradan irəli gələn
beynəlxalq sanksiyaların tətbiqi müstəvisində axtarılmalıdır. Təəssüflə qeyd etməliyik ki,
bu istiqamətdə müəyyən addımlar atılsa da, müvafiq rəsmi sanksiyalara gətirib
çıxarmamışdır. Ən acınacaqlısı isə budur ki, Ermənistanı işğalçı adlandıranlar “etik
tələblər” mülahizəsi ilə qınaq obyektinə çevrilirlər. Moldovanın insan hüquqları üzrə
ombudsmanı Aureliya Qriqoriu Yerevandakı çıxışına görə ermənilərlə yanaşı öz
ölkəsində də kəskin hücumlara məruz qaldı. Xanım hüquqşünas 2013-cü il iyulun 5-də
Ermənistan Respublikası parlamentinin təşkil etdiyi Avropa Şurasının üzvü olan
ölkələrdə insan hüquqlarına həsr edilmiş beynəlxalq konfransda demişdir: “Ermənistan
azərbaycanlılara qarşı soyqırım həyata keçirərək, Azərbaycan ərazisinin 20 %-ni işğal
etmişdir. Xocalı soyqırımını ermənilər həyata keçirmişlər ki, bu artıq beynəlxalq
səviyyədə qəbul edilən faktdır” (Григориу, 2013). O öz çıxışında Ermənistanın 25 ildən
artıq sürən təcavüzü nəticəsində Azərbaycanın 360 km-lik sərhədinin pozulduğunu, İranla
198 km-lik sərhədini Ermənistanın nəzarət altına aldığını, işğal olunmuş ərazilərdə 890
şəhər, kənd və qəsəbənin, 102 min yaşayış evinin, 7 min ictimai binanın, 693 ümumtəhsil
məktəbinin, 695 səhiyyə obyektinin, 800 km uzunluğunda avtomobil yolunun, 160
körpünün, 23000 km uzunluğunda su xəttinin, 150 min ha əkin sahəsinin, 464 tarixi abidə
və muzeyin dağıdıldığını, ilkin hesablamalara görə, təcavüz nəticəsində Azərbaycana 60
milyard ABŞ dolları həcmində ziyan dəydiyini söyləməklə təcavüzkarın öz yuvasında
ona qarşı faktlara söykənən ağır ittiham irəli sürmüşdür (Григориу, 2013).
Təbii ki, Ermənistan parlamentində belə bir çıxış əsla gözlənilmirdi və beynəlxalq
ictimaiyyətin üzgörənliyinə öyrəşən erməni ictimaiyyəti və onun xaricdəki diasporlobbisi, xüsusən də Moldovadakı erməni icması haqq-ədalət müdafiəçisinə qarşı əsl
terrora başlayaraq, onu “Azərbaycanın pullu casusu” kimi ləkələməyə, yenidən
ombudsman vəzifəsinə seçilməsinə yol verməməyə çalışdılar.
Dağlıq Qarabağ problemini törədən amillərin ən başlıcası “Böyük Hayastan”
xülyası ilə yaşayan erməni-daşnaksütyun xəstə təxəyyülüdür. Lakin bununla bağlı
iddialar son yüz əlli illik bir dövr ərzində bədnam “erməni məsələsi” formasında beynəlxalq ictimaiyyətə elə sırınmışdır ki, onu təkzib edib əsl həqiqəti üzə çıxarmaq müşkül
məsələyə çevrilmişdir. Bununla belə, Ermənistan – Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ
münaqişəsinin tarixi, siyasi, iqtisadi, hüquqi, demoqrafik, sosial-mədəni və s.
aspektlərinin kompleks öyrənilib dünya ictimaiyyətinə inandırıcı və təsirli formalarda
çatdırılması vacibdir. Millətçi erməni tarixçiləri Qarabağ ərazisində ermənilərin yerli,
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azərbaycanlıların isə gəlmə olmalarını “əsaslandırmağa”, bununla da dünya
ictimaiyyətini çaşdırmağa çalışırlar. Hesab edirik, bugün Qarabağ ətrafında gedən əsassız
münaqişə və mübahisələrə bəhanə verən səbəblərdən biri də bu qədim diyarın tarixi
keçmişinin və mədəniyyətinin vaxtında yetərincə öyrənilməməsi və əsl həqiqətin
beynəlxalq arenaya çıxarılmaması ilə əlaqədardır. Halbuki ermənilərin Azərbaycan
torpaqlarına gəlmə olmaları barədə sanballı tədqiqatlar və publisistik nəşrlər heç də az
deyil. Belə nəşrləri arasında akad. R.Ə. Mehdiyevin ideya rəhbərliyi ilə hazırlanıb 2012ci ildə çap olunan ikicildlik “Azərbaycanlıların soyqırımı: tarixin qanlı salnaməsi” adlı
tədqiqatı xüsusi qeyd etmək istərdik. Kitabin birinci cildinin "Ermənilərin Azərbaycana
köçürülməsi və məskunlaşması", "Ermənilərin Osmanlı imperiyasında türklərə qarşı
törətdikləri soyqırımı", "1905-1920-ci il soyqırımları", "1948-1953-cü illərdə azərbaycanlıların Ermənistandan deportasiyası", "Sonuncu deportasiyanın qanlı olayları",
"Sumqayıt - erməni təxribatının yeni ünvanı", "Qarabağ müharibəsinin qara salnaməsi",
"20 Yanvar faciəsi" və s. bölmələrində problemin mahiyyəti açıqlanır. İkinci cildində isə
əsasən qanlı hadisələrlə bağlı rəsmi xronika, BMT, AŞ PA, ATƏT, İslam
Əməkdaşlıq Təşkilatı tərəfindən qəbul edilmiş qərarlar, sənədlər, ümummilli lider
Heydər Əliyevin və Prezident İlham Əliyevin mötəbər beynəlxalq təşkilatlarda çıxışları,
digər mühüm məlumatlar yer almışdır (Azerbaycanlıların Soykırımı, 2012). R.Ə.
Mehdiyev “Gorus-2010: absurd teatrı mövsümü” adlı kitabında erməni liderlərinin tarixi
saxtalaşdırmaq, beynəlxalq ictimaiyyəti yeni uydurma və yalanlarla çaşdırmaq cəhdlərini
elmi dəlillərlə təkzib edir. Həm də belə “başabəla liderlər” arasında Dağlıq Qarabağ
konfliktinin əsas törədicilərindən olub indi Ermənistan Respublikasının prezidenti
vəzifəsini tutan Serj Sarkisyan da var. O, 2010-cu il oktyabrın 16-da Gorusda erməni
diasporunu təmsil edən jurnalistlər qarşısında çıxışında belə bir mif uydurmuşdur ki, guya
erməni dilinin ən azı səkkiz minillik tarixi vardır və deməli bir millət kimi ermənilər ən
azı səkkiz min ildir ki mövcuddur (Mehdiyev,2010: 5-6). Azərbaycanlılar isə bir millət
kimi keçən əsrin 30-cu illərindən formalaşmağa başlamışlar və millətin tarixi bir əsrdən
də azdır. (Mehdiyev, 2010: 30-31). R.Ə. Mehdiyev zəngin tarixi mənbələrə istinad edərək
“Azərbaycan” anlayışının hələ orta əsr müəlliflərinin əsərlərində geniş işləndiyinə diqqəti
cəlb edir, erməni şovinist ideoloqlarının bu cür saxtakarlığa uymalarına işarə edərək
yazır: “Elmi miflərə və xarici siyasət məqsədlərinə tabe etmək məsələsində erməni tarix
elmi bəzən absurd səviyyəyə çatır” (Mehdiyev, 2010: 44).
Əlbəttə, xalqımızın üzləşdiyi bu ağır problemin elmi-akademik həlli də vacibdir,
amma daha vacib olan onun həqiqi mahiyyətinin beynəlxalq dərkinə və bu zəmində haqq
işinin ümumdünya miqyasında fəal dəstəklənməsinə nail olmaqdır. Amma burada da
ciddi çətinliklərlə üzləşirik. Prezident İ. Əliyev 2013-cü il oktyabrın 19-da bu yüksək
vəzifəyə yenidən seçilməsi ilə bağlı andiçmə mərasimində demişdir: “Bunun başlıca
səbəbi Ermənistanın riyakar siyasətidir, qeyri-konstruktiv mövqeyidir və əfsuslar olsun
ki, beynəlxalq birliyin, bu məsələ ilə bilavasitə məşğul olan tərəflərin biganəliyidir.
Beynəlxalq hüquq normaları 20 ildən artıqdır ki, kobudcasına pozulur. BMT
Təhlükəsizlik Şurasının dörd qətnaməsi icra edilmir, işğalçı ölkəyə təzyiq göstərilmir...
Azərbaycanın ərazi bütövlüyü heç bir şübhə doğurmur və bu münaqişə yalnız ərazi
bütövlüyü çərçivəsində öz həllini tapmalıdır. Biz bundan sonra da siyasi və diplomatik
səylərimizi artıracağıq, bundan sonra da Ermənistanı təcrid edilmiş vəziyyətdə
saxlayacağıq. Öz siyasi və regional təşəbbüslərimizlə, iqtisadi təşəbbüslərlə daha da
böyük təzyiq göstərməliyik. Eyni zamanda, bizim bu məsələ ilə bağlı diplomatiyamız
bundan sonra da hücum diplomatiyası olacaqdır. Çünki haqq-ədalət, beynəlxalq hüquq
bizim tərəfimizdədir” (Əliyev, 2013b).
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Şübhəsiz, bu sahədə geosiyasi həqiqətin dərindən əsasladırılmaqla ortaya qoyulması gərəkli işdir, lakin onun öz daxili “istehlakımız” üçün deyil, geniş beynəlxalq
ictimaiyyətə sübut-dəlilli, inandırıcı təqdim edilməsi daha vacibdir. Bu sahədə
dövlətimizin rəsmi təmsilçiləri ilə yanaşı ictimaiyyət nümayəndələrinin, KİV-in üzərinə
də mühüm vəzifələr düşür. ”Xocalıya ədalət” kampaniyası dünyanın bir sıra ölkələrində
bu qətlyanın azərbaycanlılara qarşı erməni soyqırımı kimi tanınmasına kömək
etməkdədir. Dağlıq Qarabağ inzibati vahidinə daxil olmayan yeddi ətraf rayonun
ərazilərinin işğalından iyirmi üç-iyirmi dörd il keçir. Bununla bağlı beynəlxalq
kampaniyanın da təşkili Azərbaycan həqiqətlərinin dərkinə və bu məsələnin həllinə dünya
birliyinin təsirinin güclənməsinə dəstək verər. Burada Azərbaycan-türk diasporunun əlbir
fəaliyyətindən, Azərbaycanla dostluq cəmiyyəti və qruplarının imkanlarından da dolğun
istifadə edilməlidir.
Əlbəttə, bu, Qarabağ münaqişəsinin yalnız dərki baxımından əhəmiyyət kəsb edir,
əsas məsələ isə onun ədalətli həll edilməsidir, 1988-1994-cü illərdə itirdiyimiz torpaqların
geri qaytarılmasıdır. Azərbaycan Ermənistan kimi qonşularından torpaq ummur, xüsusən
də əvvəllər itirdiyi İrəvan xanlığı və Zəngəzur mahalı kimi əzəli ərazilərini güc tətbiq
etməklə qaytarmaq iddiasını ortaya qoymur, konfliktin sülh yolu ilə həllinə tərəfdar
olduğunu ən mötəbər səviyyədə hər dəfə bəyan edir, lakin bunun səmərəsizliyinə də
beynəlxalq birliyin diqqətini cəlb etməyə məcbur olur. Azərbaycanın siyasi həll
variantından ümidi üzülən ictimai-siyasi dairələrində problemin BMT Nizamnaməsinin
yol verdiyi hərbi vasitələrlə həlli çağırışları getdikcə daha ötkəm səslənir. Lakin burada
zaman amilini nəzərə almaq lazım gəlir. O isə müasir dünya nizamımı müəyyən edən
böyük dövlətlərin beynəlxalq münasibətlərdə ikili standartlara yol vermələri, antiislam
mövqeyi ilə səciyyələnir. Azərbaycanın haqq işinə İƏT-in və onun üzvü olan dövlətlərin
dəstəyini layiqincə qiymətləndirməklə yanaşı bəzi müsəlman ölkələrinin təcavüzkar
Ermənistanla əməkdaşlığı davam etdirməsi, hətta daha da genişləndirmək niyyətləri ciddi
narazılıq doğurur.
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ERMƏNİSTANIN HƏRBİ TƏCAVÜZÜ TÜRK DÜNYASININ İNFORMASİYA
TƏHLÜKƏSİZLİYİ KONTEKSTİNDƏ
Səyyad MƏCİDOV
Xülasə: Məqalə Ermənistanın Azərbaycana hərbi təcavüzü cinayətinin bütün türk
dünyasının təhlükəsizliyi üçün təhdid olmasına, o cümlədən informasiya təhlükəsizliyi
məsələlərinə həsr olunub. Məqalədə həmçinin terrorizim, soyqırım cinayətləri türk
dünyasının ortaq beynəlxalq hüquqi problemi kimi dəyərləndirilir və bütün türklərə qarşı
yönəlmiş kriminal əməllər hesab olunur. Yazıda Avropa Məhkəməsinin bəzi işləri
kontekstində ərazi bütövlüyü dövlətin mühüm mövcudluq şərti kimi xarakterizə olunur və
bu sferaya aid informasiyaların qanunla mühafizə edilməsi məsələləri aydınlaşdırlır.
Açar Sözlər: təcavüz, beynəlxalq hüquqi məsuliyyət, Ermənistanın Azərbaycana hərbi
təcavüzü, türk dünyası
Military Aggression of Armenia in the Context of Information Security of the Turkic
World
Abstarct: The article is dedicated the crime of military aggression of Armenia against
Azerbaijan which threatened for security of all the Turkic World and espesially to the
problem of information safety. In the article also terror, genocide crimes are appreciated as
a common problem of international law of the Turkic World and these crimes considered
as actions which have directed against all Turks. The territorial integrity is characterized as
an important condition of existence of the state in the context of some cases of European
Court and the issues of protection of information by law in this sphere are clarified in article.
Keywords: aggression, international law responsibility, Armenian military aggression
against Azerbaijan, The Turkic World

Giriş
Ermənistanın Azərbaycana qarşı hərbi təcavüzü cinayəti hazırda bütün türk
dünyası ölkələrinin dövlət və hüquq siyasətinin əsas elementlərindəndir. Bu, xüsusilə
müasir informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının inkişafı şəraitində təhlükəsizlik,
o cümlədən informasiya təhlükəsizliyi ilə kifayət qədər bağlı bir məsələdir. Çünki,
Ermənistan-Azərbaycan cəbhə xəttində hazırda rəsmi şəkildə atəşkəs elan olunsa da,
müharibə şəraiti, o cümlədən informasiya müharibəsi davam etməkdədir. Xüsusi
vurğulamaq lazımdır ki, türk dünyası kontekstində informasiya savaşı ermənilərin
qondarma “soyqırımı” ideyaları və onların bütün türk torpaqlarına yönələn təcavüzkar
niyyətlərinin reallaşması istəklərini də əhatə edir.
Bu mövqe Türk dövlət və cəmiyyətlərinin XI dostluq və əməkdaşlıq qurultayının
rəsmi açılış mərasimində Türkiyə və Azərbaycan rəhbərlərinin mövqeyində özünü daha
aydın şəkildə göstərmişdir. Türkiyənin dövlət başçısı cənab Rəcəb Tayyib Ərdoğanın
“Qarabağ hamımızın qanayan yarasıdır... Bu acı vəziyyət hamımızın ürəyini sızlatsa da,
beynəlxalq aləmin biganə qaldığı aşkar bir haqsızlıqdır. Ortada oynanan bir oyun var.
Bölgəmizdə sülhün, təhlükəsizliyin, rifahın və əməkdaşlığın hakim olması üçün ən əsas
şərtlərdən biri Ermənistanın bu işğala son qoyması, münaqişənin beynəlxalq hüquq
normaları əsasında həllidir” (azertag.az, 17.11.2007) fikri bütün türk dünyasında
qaynayan hərbi konfliktlərə, siyasi oyunlara xüsusi diqqət çəkir və bu kontekstdə türklərin
vahidliyinin zəruriliyini vurğulayır. Eyni zamanda həmin toplantıda Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin aşağıdakı fikirləri beynəlxalq
təhlükəsizlik, o cümlədən informasiya təhlükəsizliyi ilə bağlı bütün türk dünyasının
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inteqarsiyasını labüd edir: “Biz, Türkiyə və Azərbaycan, bəlkə də, dünyada nadir
ölkələrik ki, bizə qarşı çox böyük təşkilatlanmış, böyük maliyyə imkanlarına malik olan
erməni lobbisi və dünya erməniləri bizə qarşı kampaniya aparırlar. Başqa ölkələrin belə
problemləri yoxdur. Amma bizə qarşı əsassız ittihamlar, əsassız iddialar, düşmənçilik
addımları var və əlbəttə, bu, bizi biganə qoya bilməz. Biz buna hazır olmalıyıq.
Ermənistanın, erməni lobbisinin və onun himayəsi ilə bəzi inkişaf etmiş ölkələrin riyakar
siyasətçilərinin əsassız ittihamlarına qarşı biz öz həqiqətimizi qoymalıyıq. Çünki haqqədalət bizim tərəfimizdədir. Erməni lobbisi və Ermənistan 1915-ci ilin hadisələrinə görə
Türkiyəni daim bütün ölkələrdə günahlandırmaq istəyir. Bütün ölkələrin
parlamentlərində qondarma “soyqırımı”nı tanıtdırmaq istəyir. Bu, böyük erməni
yalanıdır, böyük erməni təxribatıdır. Ermənilər həmişə türklərə, azərbaycanlılara qarşı
soyqırımı siyasəti aparmışlar. Keçmiş tarixdə də belə olub, yaxın tarixdə də belə olubdur
və Xocalı soyqırımı bunun bariz nümunəsidir. Günahsız insanları, uşaqları, yaşlı qadınları
qətlə yetirmək soyqırım deyil, bəs nədir? Ancaq əfsuslar olsun ki, dünya birliyi bunu ya
görmür, ya da görmək istəmir, ermənilərin, erməni lobbisinin və dünya ermənilərinin
uydurma “faktları” əsasında qərar qəbul edirlər. Biz buna qarşı öz siyasətimizi, öz
həqiqətimizi qoymalıyıq, öz təbliğatımızı, öz gücümüzü qoymalıyıq. Əlbəttə ki, həqiqəti
çatdırmaq, təbliğ etmək, bütün dünyaya yaymaq bizim işimizdir – dövlətlərin, diaspor
təşkilatlarının, hər bir vətənpərvər insanın işidir”. Təbliğat, bizim həqiqətə əsaslanmış
sözlərimiz və eyni zamanda, bizim gücümüz. Bizim gücümüz isə birliyimizdədir. Biz nə
qədər güclü olsaq, bizim həqiqətimiz də bir o qədər üstün olacaqdır. O qədər də bizim
sözümüzü eşidəcəklər, bizim sözümüzlə hesablaşacaqlar. Ona görə bir daha mən bu
məsələyə qayıtmaq istəyirəm ki, bizim birliyimiz ölkələrimizin gələcəyi üçün başlıca
şərtdir və bizim gücümüz bundadır” (diaspora.gov.az, 17.11.2007).
1.
Təcavüz Cinayəti və Ərazi Bütövlüyü Məsələsi
Müasir dövrdə informasiya müharibəsi yeni yanaşmalar tələb edir. Müharibə və
hərbi əməliyyatlar zamanı informasiya toplayarkən və yayarkən məsuliyyəti adi
dönəmlərdə olduğundan fərqli mahiyyət daşıyır və belə situasiyalarda beynəlxalq və milli
hüquq normalarına əməl olunmasının zəruriliyi qaçılmazdır. Müharibə vəziyyəti qlobal
informasiya şəbəkəsində hər kəsdən xüsusi bacarıq, səriştə və bilgilər tələb edir. Qeyd
olunanlara əsasən, erməni təcavüzü, terrorizmi və separatizminə münasibətdə bəzi
mühüm faktorların beynəlxalq hüquq normaları və media azadlıqları kontekstində
nəzərdən keçirilməsi daha vacibdir. Birincisi, Ermənistanın təcavüzkar siyasətinin
mahiyyəti barədə məlumatların dünya ictimaiyyətinə düzgün ünvanlanması media,
xüsusən, internetlə yayılan beynəlxalq təbliğatın rasional effekti sıx bağlıdır. İkincisi, bu
problem siyasi elementlərdən daha çox beynəlxalq cinayət elementləri ilə zəngindir.
Yəni, qeyd olunan cinayət əməli sırf ərazi bütövlüyünə və suverenliyə qəsdlə xarakerizə
olunduğundan bu məqam mediada xüsusi olaraq qabardılmalıdır. Üçüncüsü, problemin
meydana gəldiyi dövrdən bu günə qədər onun mahiyyətini etnik, dini, milli və s. faktorlar
deyil, məhz əsassız ərazi iddiaları, sərhədlərin pozulması, xalqların özünümüəyyənetməsi
kimi beynəlxalq hüquqi faktorlar təşkil etmişdir ki, jurnalistlərin isə bunlara dəqiqliklə
yanaşması olduqca zəruridir.
BMT Baş Assambleyasının Təcavüzün tərifi haqqında 1974-cü il tarixli
qətnaməsinə görə təcavüz - bir dövlətin digər dövlətin suverenliyi, ərazi bütövlüyü və ya
siyasi müstəqilliyi əleyhinə yönələn və BMT Nizamnaməsi ilə bir araya sığmayan silahlı
güc tətbiqidir. Göründüyü kimi, ərazi bütövlüyü təcavüz cinayətinin başlıca elementi kimi
nəzərdə tutulur. Eyni zamanda, ərazi bütövlüyü Avropa Konvensiyasının 10-cu maddəsi
ilə söz və informasiya azadlığını məhdudlaşdıran elementlərdəndir. Deməli, təcavüzlə
bağlı jurnalist məlumat verərkən beynəlxalq hüququn və ölkənin milli informasiya

871
Səyyad MƏCİDOV

normaları və siyasətinin tələblərini ciddi şəkildə gözləməlidir. Bu barədə KİV-ə ötürülən
məlumatlar heç bir halda separatizmə və digər cinayətkar meyllərə şərait yaratmamalıdır.
Hazırki beynəlxalq hüquq normaları ərazi bütövlüyünə qəsd edən əməlləri –
təcavüzü, separatizmi, terrorizmi, etnik qarşıdurmaları və s. qadağan edir. Avropa
Məhkəməsinin bir sıra işlərində ərazi bütövlüyü dövlətin mühüm mövcudluq şərti kimi
xarakterizə olunur və bu sferaya aid informasiyalar qanunla mühafizə edilir. Məhkəmənin
Sürek Türkiyəyə qarşı (1999) işində separatizm təbliğatını yaydıqlarına görə jurnalist olan
ərizəçilərin hər biri milli məhkəmələr tərəfindən altı ay azadlıqdan məhrum edilmə və
cərimə cəzasına məhkum edilmiş, dərc olunan nəşrlərin nüsxələri isə müsadirə
olunmuşdu. Onlar tərəfindən yüksək rütbəli PKK üzvü ilə iki müsahibə dərc olunmuş,
orada Türkiyənin hakimiyyət orqanlarının cənub-şərqdəki siyasəti kürdləri öz
ərazilərindən didərgin salmağa və onların müqavimətini qırmağa yönələn siyasət kimi
təsvir olunaraq pislənilmişdir. Yazıda həmçinin, milli hüquqa əsasən qanunsuz sayılan
dörd təşkilatın birgə bəyanatı da dərc edilmişdir. Bu işdə Avropa Məhkəməsi milli
təhlükəsizliyin
və
ərazi
bütövlüyünün
müdafiəsini
ifadə
azadlığının
məhdudlaşdırılmasına mütənasib hesab etmişdir. Məhkəmənin qənaətincə, məqalə
Türkiyənin cənub-şərqində insanları zorakılığa təhrik edə bilərdi. "( Sürek Türkiyəyə
qarşı işi, 8 July 1999).
2.
İnformasiya Savaşı və Hüquqi Terminologiya
Hüquqi cəhətdən informasiya cəmiyyəti ücün zəruri olan element Dağlıq
Qarabağda və onun ətraf rayonlarında baş verən faktların və hadisələrin necə
adlandırılması məsələsidir. Bu, birbaşa beynəlxalq hüququn tələbidir və məsələnin
düzgün hüquqi qoyuluşu pozitiv həll prosesinin daha da sürətlənməsinə yardımçı ola
bilər. Əksəriyyət KİV-də və ədəbiyyatlarda beynəlxalq cinayət faktlarının adi terminlərlə
təqdim olunması baş verən hərəkət və hərəkətsizlikləri hüquqi parametrlərinə görə kifayət
qədər əhatə etmədən əsas mahiyyətdən yayınmağa səbəb olur və hadisələrin kriminal
elementlərinin aşkarlanmasına maneəçilik törədir. Cinayəti mediada davamlı olaraq məhz
cinayət kimi xarakterizə etmək zəruridir. Bu amilləri nəzərə alaraq fikrimizcə, problemin
beynəlxalq və ölkədaxili KİV-də “Ermənistanın Azərbaycana hərbi təcavüzü” şəklində
təqdim olunması və bu əməli törədənlərin öz adı ilə - dövlət başçımızın qeyd etdiyi kimi
- “hərbi cinayətkarlar” adlandırılması daha məqsədəuyğundur. Çünki, bu zaman
beynəlxalq ictimaiyyət qarşısında ermənilərin təcavüz, terror, müharibə, soyqırımı və
insanlıq əleyhinə cinayətləri də əhatə edən kompleks cinayət əməllərinə görə beynəlxalq
hüquqi məsuliyyətin əsas daşıyıcısı kimi cıxış etməsi diqqət mərkəzində olacaq. 1992-ci
il ərzində BMT Təhlükəsizlik Şurasında aparılan müzakirələrdə, qəbul olunan bəzi
qərarlarda və verilən bəyanatlarda Ermənistanın hərəkətlərinin “təcavüz” (agression)
deyil, təkcə “müdaxilə” (intervention), “işğal” (occupation), “soxulma” (invasion),
“ilhaq” (annexion) və s. kimi terminlərlə ifadə olunması bu dövlətin təcavüzkar
fəaliyyətinin obyektiv qiymətləndirilməsinə bəzi hallarda hüquqi sədd çəkmişdir. Qeyd
edək ki, dövlət kimi Ermənistanın, fərd olaraq isə onun siyasi və hərbi rəhbərlərinin
törətdiyi bu əməllərə görə müasir beynəlxalq hüquq ad hoc beynəlxalq hərbi tribunalın
formalaşdırılmasını tələb edir. Tribunalın yaradılması həm də ona görə zəruridir ki, bu
cinayət bütövlükdə regionun, o cümlədən ermənilərin ərazi iddialarının yönəldiyi türk
dünyası olkələrinin təhlükəsizliyi üçün ciddi təhdid yaradır.
10 fevral 2006-ci il Rambuye danışıqlarından sonra Ermənistanın təcavüzü ilə
bağlı media üçün əhəmiyyətinə görə yeni beynəlxalq hüquqi tendensiya meydana
gəlmişdir: “informasiya təcavüzü” və ya “informasiya müharibəsi”. Ermənistan etiraf
etmişdir ki, həll prosesində Rambuye danışıqlarının uğursuzluğa düçar olmasının səbəbi
onların informasiya müharibəsində Azərbaycana uduzmasıdır. Qeyd edək ki,
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“informasiya təcavüzü” beynəlxalq hüquqda yeni termindir və virtual jurnalistika, eyni
zamanda, çap mediası üçün onun mahiyyəti və məna yükü taktiki baxımdan düzgün
mənimsənilməlidir.
“İnformasiya təcavüzü” elektron və digər kütləvi informasiya vasitələrinin, vebresursların köməyi ilə faktiki müharibə vəziyyətində olan tərəflərin biri-birinə qarşı
istifadə etdiyi faktlara, arqumentlərə, interpretasiyalara və informasiyalara əsaslanan
virtual hücum metodlarının məcmusudur. Bu, əksər hallarda silahlı təcavüzə məruz qalan
tərəf üçün özünümüdafiə vasitəsi kimi xüsusi əhəmiyyətə malik ola bilər. Nəticə etibarilə
uğurlu alınan Çin təcrübəsi buna yaxşı nümunə hesab olunur. Burada “informasiya
təcavüzü”nün iki aspektinə toxunulur: birincisi “iqtisadi informasiya təcavüzü”, ikinci isə
“mədəni informasiya təcavüzü”. ABŞ və Çin arasında gələcək geopolitik qarşıdurmadan
yayınmaq üçün Çin rəhbərliyi tərəfindən müasir şərtlərlə informasiya əməliyyatlarına
hazırlıq tələbi ilə əlaqədar ölkə virtual səfərbərliyə alınır. 2001-ci ilin yazında Tayvan
boğazında Amerika kəşfiyyat təyyarələri ilə baş verən insidentdən sonra amerikalılar
Çinin informasiya siyasəti qarşısında tab gətirə bilməmiş, faktiki olaraq, rəsmi Pekin
strateji baxımdan ABŞ-a qalib gəlmişdir. Xaynan adasında kəşfiyyat təyyarələri ilə
əlaqədar insidentlə nəticələnən böhran zamanı Çin xakerləri ABŞ müdafiə nazirliyinin
informasiya sistemlərinə hücum etmiş və nəticə kifayət qədər uğurlu alınmışdır. Əslində
bunun nəticəsidir ki, Çin internet istifadəçilərinin sayına görə dünyada ilk yerlərdən birinə
(2009-cu ilin məlumatına görə) sahib olmuşdur. Nəzərə alsaq ki, Azərbaycanda internet
istifadəçilərinin sayı 40 faizdən yuxarıdır və yüzlərlə media orqanı ilə yanaşı
vətəndaşlarımız internet vasitəsilə dünyada gedən bütün prosesləri sərbəst şəkildə
izləyirlər, o zaman bu məsələdə virtual səfərbərlik və informasiya hücumları həqiqətən
də problemin müsbət həllinə yardımçı ola bilər.
3.
Terrorizm və İnformasiya Hüquqları
Ermənistanın Azərbaycana hərbi təcavüzü şəraitində informasiya təhlükəsizliyi və
media hüquqları baxımından diqqət yetirilməsi zəruri olan mühüm faktlardan biri də
erməni terrorizminə qarşı mübarizə məsələsidir. Terror müasir dünyanın, xüsusilə
Türkiyənin son dövrlər qarşılaşdırğı ən böyük cinayətlərdən biridir. Müasir beynəlxalq
və daxili hüquqa görə transmilli cinayət hesab olunan terrorçuluğa qarşı mübarizədə
medianın davranışları hər iki hüququn normalarına müvafiq olmalıdır. Terrorizmin media
ilə qarşılıqlı əlaqəsi baxımından jurnalist üçün vacib olan məqam: terror və terrorizm
anlayışları bir-birindən çox sadə bir fərqlə ayrılır - terror uzun sürən qorxu və dəhşət
durumunu ifadə edən anlayışdır, terrorizm isə həmin dəhşətli durumun
formalaşdırılmasını məqsəd olaraq qarşıya qoyan konkret strategiyadır. Bir qayda olaraq
bu cinayətin anlayışı və mahiyyətinə münasibətdə beynəlxalq və milli normalar eyni
mövqedən çıxış edir. Terrorizmə qarşı mübarizə sahəsində milli qanunvericiliyimiz
beynəlxalq normalara uyğunlaşdırılmış, ölkəmiz BMT-nin 11, Avropanın isə 10
konvensiyasına qoşulmuşdur.
Terrorizm müasir ictimai həyatın daimi faktoruna çevrilmişdir. Elə bu səbəbədən
də ictimai sfera media və terrorizmin maraqlarının toqquşduğu məkan kimi çıxış edir.
Çünki, insanları qorxutmaq, dəhşətli duruma salmaq məqsədi daşıyan hadisələri
cəmiyyətə çatdıran mediadır. Əslində bu cinayətin məqsədi KİV-də o zaman reallaşır ki,
həmin vaxt medianın qanunsuz reklam maraqları ilə terrorçunun təxribat maraqları üstüstə düşür. Məhz terrorizmin hədəfi mediadan istifadə etməklə bir insanı öldürüb
milyonları qorxu altına salmaqdır. Qeyd olunan əməl həmişə düzünə qəsdlə törədilir və
burada niyyət insanları qorxudaraq ictimaiyyətin diqqətini cəlb etmək, dövləti sarsıtmaq,
özlərinin siyasi və digər baxışlarını təbliğ etməkdən ibarətdir. Əsas məqsədi cəmiyyəti
məlumatlandırmaq olan media da bəzən bilərəkdən, bəzən isə bilmədən özünün reytinqi
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naminə terrorizmin bu niyyətinin həyata keçirilməsini təmin etmiş olur. Medianın
terrorçular vasitəsilə ələ alınması elə terrorun məqsədinin yarısının reallaşmasına
bərabərdir. Ona görə də, medianı terrorizmin təsirindən qorumaq elə cəmiyyəti terrordan
qorumaq deməkdir (Məcidli, 2012: 108).
Media hüquqları, informasiyanın sərbəst surətdə əldə olunması, bütövlükdə insan
hüquqları ilə terrorizmin qarşılıqlı əlaqəsi bir qədər mürəkkəb məsələdir. 2001-ci il 11
sentyabrda ABŞ-da baş verən terror aksiyasından sonra bu məsələyə münasibət tamamilə
dəyişmişdir. Dünya ölkələrinin əksəriyyəti öz qanunvericiliklərində insan hüquq və
azadlıqlarını bu və ya digər dərəcədə məhdudlaşdıran dəyişikliklər etmişlər. ABŞ və
Fransada elə bir qanun qəbul edilmişdir ki, o, məhkəmənin sanksiyası olmadan belə,
polisə bütün nəqliyyat vasitələrində yoxlama və axtarışlar aparılmasına icazə verir.
Almaniyada isə məxfi xidmət orqanlarına və polisə tapşırılmışdır ki, rabitə və telefon
qovşaqlarındakı danışıqlara qulaq asılmasına qoyulmuş hədd zəiflədilsin. İngiltərədə
şübhəli görünən terrorçuların hakimin qərarı olmadan istənilən vaxt tutulması barədə
göstəriş mövcuddur. XX əsrdə qlobal şəkildə yayılmış beynəlxalq terrorizmə qarşı
mübarizə 1993-cü il Vyana Bəyannaməsində və İnsan hüquqlarının qorunması ilə bağlı
Ümumdünya Konfransının qəbul etdiyi Proqramda öz ifadəsini tapmışdır. Bu sənədlərdə
beynəlxalq terrorizmin, onun forma və praktiki aşkarolunma metodlarının, demokratiya
və insan azadlığı, həyatı üçün təhlükə törətdikləri göstərilir.
Terrorçuluğa qarşı mübarizə haqqında 18 iyun 1999-cu il tarixli Qanunun 11-ci
maddəsi terror aksiyaları barəsində ictimaiyyətə məlumat verilməsi məsələsini
tənzimləyir. Qanuna görə, terror əleyhinə aparılan əməliyyatlar zamanı terror aksiyaları
barəsində ictimaiyyətə məlumatlar əməliyyat qərargahının rəhbərinin və ya ictimaiyyətlə
əlaqələr üzrə məsul nümayəndəsinin müəyyən etdiyi formada və həcmdə verilir.
Aşağıdakı məlumatların yayılmasına isə yol verilmir: 1) terror əleyhinə əməliyyatların
aparılması taktikası və texniki üsulları haqqında; 2) terror əleyhinə aparılan əməliyyatlar
zonasında və ya bu zonanın hüdudlarından kənarda olan insanların həyatına və
sağlamlığına təhlükə yaradan və terror əleyhinə əməliyyatların aparılmasına əngəllik
törədən məlumatlar haqqında; 3) terrorçuluğa bəraət qazandıran və ya onların təbliğinə
xidmət edən məlumatlar haqqında; 4) terror əleyhinə aparılan əməliyyatlarda iştirak edən,
habelə bu əməliyyatların aparılmasına kömək edən şəxslər haqqında.
Əlbəttə, terror xəbərlərinin media vasitəsilə olduğu kimi cəmiyyətə təqdim
edilməsinin həm faydalı, həm də zərərli tərəfləri mövcuddur. Bu zaman bir tərəfdən,
cəmiyyətin senzurasız xəbər almaq hüququ təmin olunur, terror hadisəsindən sonra dövlət
əleyhinə yayıla biləcək şayiələr və bu tipli digər təxribatçı əməllərin qarşısı alınır, həmin
dəhşətli hadisələri izləyən insanlarda dövlətin güc strukturlarına etimad və inam daha da
möhkəmlənmiş olur, digər tərəfdən isə, terror xəbərlərinin tez-tez ekranlara daşınması
terrorçuları qəhrəman obrazına gətirə, hadisənin yaratdığı səs-küy digər qrupları
həvəsləndirə bilər, medianın terror faktını detallı araşdırması terrorçulara səhvlərini
aradan qaldırmaq, istifadə etdikləri taktikanı gözdən keçirmək üçün vəsait ola bilər. Eyni
zamanda, davam edən terrorun mediada canlı yayımlanması yolverilməzdir.
Nəticə
Beləliklə, XXI əsrin informasiya və kompyuter texnologiyalarının müasir inkişaf
tempi nəzərə alınmaqla Ermənistanın Azərbaycana hərbi təcavüzü şəraitində bütün türk
dünyasının kütləvi informasiya vasitələri ilk növbədə, “informasiya təcavüzü”nə qarşı
“xüsusi təyinatlılar” qismində fəaliyyət göstərməlidirlər. Eyni zamanda, “iqtisadi
informasiya təcavüzü” müasir reallıqlarla tam üst-üstə düşdüyündən, bu müstəvidə
ölkəmiz artıq bir çox nailiyyətlərə izma atmışdır. Ölkə Prezidenti dəfələrlə bəyan etmişdir
ki, dövlət büdcəmizdə müdafiə xərcləri Ermənistanın bütövlükdə dövlət büdcəsinə
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bərabər və ondan çox olmalıdır. Bu amil nizamlanma prosesində mühüm element kimi
əhəmiyyətli rol oynayacaq. Dövlətimizin hərbi imkanları artdıqca və iqtisadiyyatı
gücləndikcə, Ermənistan Azərbaycanın arqumentləri ilə də hesablaşmalı olacaq. Bütün
bunlar isə qlobal informasiya şəbəkəsində yalnız vətənpərvər media peşəkarları vasitəsilə
həyata keçirilməlir. Çünki, bu şəbəkə informasiya müharibəsinin iştirakçıları, o
cümlədən, jurnalistlər üçün xüsusi bilik, baçarıq və məlumat bazası tələb edən virtual
poliqon hesab olunur. İkincisi, müharibə dövründə jurnalist məsuliyyəti fərqli mahiyyət
daşıdığından, dövlətin informasiya siyasəti ilə uyğunsuzluq təşkil edən KİV-ə təsadüfi,
xüsusilə, hərbi və kəşfiyyat xarakterli informasiyaların ötürülməsi, döyüş əməliyyatları
barədə əhalidə çaşqınlıq yaratmaq məqsədi daşıyan qərəzli məlumatların və s. yayılması
yolverilməz hesab olunur və belə hərəkətlər cinayət məsuliyyətinə səbəb olacaq.
Üçüncüsü, media terrorizmə, o cümlədən erməni terrorçuluğuna qarşı mübarizədə daha
aktiv mövqe nümayiş etdirməklə, dərk etməlidir ki, o, terror xəbəri yayarkən ilk növbədə
terrorizmə yox, dövlətimizin mənafeyinə, insanların hüquq və maraqlarına yardımçı
olmalıdır. Bu zaman jurnalist zəruri olan bir məqama – bir çox hallarda insanın
informasiya əldə etmə azadlığı bütövlükdə dövlətin və cəmiyyətin yaşam haqqından
yüksək sosial dəyərə malik ola bilməz - müddəasına xüsusi diqqət yetirməlidir.
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AVRASYA’DAN ORTADOĞU’YA RUS DIŞ POLİTİKASININ HUKUKİ
MEŞRUYETİ
Arş. Gör. Sezai ÇAĞLAYAN
Muharrem DOĞAN
Özet: Sovyetler Birliği’nin dağılmasını takiben bölgedeki hâkimiyetini sürdürmek isteyen
Rusya, bu amaç doğrultusunda Avrasya’da faaliyetlerde bulunmuştur. Çevre ülkelerde kendisine yakın yönetimleri özellikle seçim dönemlerinde destekleyen Rusya, Batı destekli
muhaliflerin başlattığı ve halka yayılan ayaklanmalara sebebiyet vermiş; Batı desteği ile
kurulan yeni hükümetlere karşı ise bir takım müdahalelerde bulunmuştur. Bölgedeki gücünü muhafaza etmeye çalışan Rusya, Batı’nın özellikle de ABD’nin yayılmacı politikalarını engellemek için bölge dışı faaliyetlerde de bulunmuştur. Ortadoğu’da, özellikle Suriye’de, ABD karşıtı politikalar geliştirerek, buradaki çıkarlarını korumayı amaçlamış ve
Ortadoğu’daki olayların kendi nüfuz bölgelerine sıçramasına engel olmaya çalışmıştır.
Rusya’nın bu minvalde kullanmış olduğu dış politika araçları ise uluslararası hukuk açısından meşru görülmeyen uygulamalar şeklinde tezahür etmiştir.
Anahtar Kelimeler: Rusya, Avrasya, Ortadoğu, Uluslararası Hukuk, Dış Politika.
Legality of Russian Foreign Policy in Eurasia and Middle East
Abstract: Following the collapse of Soviet Union, Russia which has sought dominance in
the region has been involved in activities according to its objectives. It has provided support
to ones ruling in the neighboring countries especially in election periods. These supports
have led uprisings to begin and after that Russia has used some intervention tools against
new West-supported governments. Russia trying to preserve its dominance in the region
has carried out intervention as to stop the US from expansionist policies in other regions. It
has developed policies in the Middle East especially through Syria and tried to prevent
chaos taken place in the Middle East to occur in the regions under its influence. Foreign
policy tools that Russia has been using in this process appear incompatible with applied
international law.
Keywords: Russia, Eurasia, Middle East, International Law, Foreign Policy

Giriş
Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra, Rusya Federasyonu, kendi nüfuz alanı
olarak gördüğü Avrasya’da etkinliğini korumaya yönelik faaliyetlerde bulunmuştur.
Hâkimiyet alanına yönelik muhtemel tehditlerin bertaraf edilmesi ve gerek bölgedeki gerekse uluslararası arenadaki gücünün kabul edilmesi için kendi bölgesi dışında da tasarruflar da bulunmuştur. Bu doğrultuda Rusya, yakın çevresinde etkinliğini koruma arayışları içinde olmuş (İşyar, 2013: 92-93) ve Ukrayna-Gürcistan iç meselelerine müdahale
etmiştir. Rusya, kendi hâkimiyet alanına yönelik olası tehditlerin en baştan önlenmesi ve
ABD’nin yayılmacı politikalarının engellenmesi için Ortadoğu’da da etkin rol oynamıştır. Rusya, hem Ortadoğu’dan Kafkasya’ya ve Orta Asya’ya sirayet edebilecek olası bir
olumsuzluğun engellenmesi, hem de ekonomik olarak ABD’nin tek başına bölgede çıkar
sahibi olmasının önlenmesi için Suriye iç savaşına müdahil olmuştur (Özel, 2013). Bundan dolayı, Rusya’nın yakın çevresine ve Ortadoğu’ya yönelik dış politikası uluslararası
hukuk açısından meşruiyet krizlerine yol açmıştır. Rusya, uyuşmazlıkların çözümünde
kimi zaman uluslararası hukukun meşru gördüğü usullere başvursa da, genel itibari ile
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20. Yüzyılın ikini yarısından beri geçerli olan BM sisteminin temel ilkelerine aykırı hareket etmiştir.
Bu çalışmanın temel amacı, Rusya’nın Avrasya ve Ortadoğu’da yürüttüğü dış politikaların uluslararası hukuk açısından eksiklerini göstermektir. Dış politika yapımında
çıkar ve kimi zaman denge üzerine hareket eden Rusya, uluslararası hukuk kurallarını
geniş yorumlayarak hareket etmektedir. Bu çalışmada ilk olarak, Avrasya’da meydana
gelen Renkli Devrimler ile Rusya’nın bunlara tepkisi ele alınacaktır. İkinci olarak, Ortadoğu’da meydana gelen Arap Baharı ve Rus dış politikasının üzerinde durulacaktır. Son
olarak, Gerek Avrasya’da gerekse Ortadoğu’da yürütülen Rus dış politikasının uluslararası hukuk açısından meşruiyeti değerlendirilecektir.
1. Renkli Devrimler ve Rus Dış Politikası
Sovyetler Birliği’nin çökmesinden sonra, Rusya Federasyonu’nun eski Sovyet
bölgesi üzerinde yürüteceği dış politika Uluslararası İlişkiler disiplini açısından tartışma
konusu olmuştur. Realistler, Rusya’nın, dış politikasını denge siyaseti (balance of power)
üzerine şekillendirmesini öngörmekteydi. Buna göre, Rusya, bir taraftan ABD ve AB ile
bölgede denge siyaseti yürütecek, bir taraftan da kendi çıkarları doğrultusunda dış politika
üretecekti. İnşacılara (constructivists) göre ise, Rusya eski Sovyet topraklarında kimlik
(identity formation) üzerinden dış politika yürütecek ve bölgenin süper gücü (Great
Power) olduğunu hem bölge devletlerine hem de Rus hâkimiyetine açık bir tehdit olarak
gördüğü Batı’ya gösterecekti. Bu doğrultuda, 2003’te Gürcistan’da ve 2004’te Ukrayna’da meydana gelen Renkli Devrimler, Rusya’nın eski Sovyet topraklarında yürütmüş olduğu dış politikasını inceleyen akademisyenler için önemli kilometre taşları olmuştur. Realistlerin iddialarının aksine, Rusya Batı’yla denge siyaseti yürütmemiş ve
Renkli Devrimleri, bölgedeki Rus hâkimiyeti için açık bir tehdit olarak görmüştür (Wilson, 2010: 31). Bundan dolayı bu bölümde, ilk olarak Renkli Devrimler’in tarihsel süreci
ve arka plânı incelenecek, ardından da Rusya’nın Renkli Devrimler’e karşı geliştirmiş
olduğu dış politika tedbirleri ortaya koyulacaktır.
1.1. Gürcistan ve Ukrayna’daki Renkli Devrimler
Renkli Devrimler, ilk olarak 2000’de Sırbistan’da meydana gelen Buldozer Devrimi’ni, daha sonra sırasıyla 2003’te Gürcistan’da meydana gelen Gül Devrimi’ni,
2004’te Ukrayna’da meydana gelen Turuncu Devrim’i ve 2005’te Kırgızistan’da meydana gelen Lale Devrimi’ni adlandırmak için kullanılmaktadır (Wilson, 2010: 21; Tucker,
2007). Ancak daha sonra Arap Baharı’yla ortaya çıkan Tunus’taki Yasemin Devrimi,
Lübnan’daki Sedir Devrimi ve Orta Doğu’daki diğer devrimler de Renkli Devrimler olarak adlandırılmıştır (Bērziņa, 2014: 3). Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun Suriye
İç Savaşı ile ilgili verdiği mülakatta, Suriye’ye düzenlenen hava harekâtlarının Renkli
Devrimler zincirini kırdığını ifade etmesi ise (Sputnik, 2016) Rusya’nın sadece eski Sovyet topraklarında meydana gelen devrimleri değil, aynı zamanda Arap Baharını da Renkli
Devrimler olarak gördüğünü ortaya koymaktadır.
Gürcistan ve Ukrayna’daki Renkli Devrimler, Rusya tarafından manipüle edildiği
iddia edilen seçimlerden sonra, halkın Kiev ve Tiflis’te gerçekleştirdiği protestolar sonucunda seçimlerin yenilenmesiyle ortaya çıkmıştır. Bundan dolayı Renkli Devrimler, yarı
demokratik (quasi-democratic) ve Rus taraftarı olduğu iddia edilen hükümetleri seçim
yoluyla değiştirmek/yıkmak için meydana gelen ve şiddet içermeyen halk hareketleri olarak tanımlanmaktadır (Baev, 2011: 5). Bu açıdan Renkli Devrimler, Batılı elitler tarafından Gürcistan ve Ukrayna’nın demokratikleşmesi ve Batı değerleriyle bütünleşmesi olarak görülmüştür (Delcour and Wolczuk, 2015: 460). Ancak Rusya, Batılı devletlerin aksine, Renkli Devrimleri eski Sovyet topraklarındaki Rus hâkimiyetine/egemenliğine karşı
Batı tehdidi olarak görmüştür (Wilson, 2010: 21).
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Rus ve Batılı elitlerin Renkli Devrimler’e bakışındaki bu ikilik, akademik çalışmalarda da kendine yer bulmuştur. Buna göre birinci görüş Renkli Devrimleri, Soğuk
Savaş sonrası Batı ile Doğu’nun jeopolitik mücadelesi olarak görürken, ikinci görüş halk
hareketlerinin muhtevası ile ilgilenmiştir (Tucker, 2007: 539). Birinci görüşün temel odak
noktası, Ukrayna ve Gürcistan’ın bu mücadelede hangi tarafı seçtiği olmuştur. Gürcistan’da Rusya destekçisi Eduard Şevardnadze seçime yolsuzluk karıştırdığı gerekçesiyle
yoğun protestolarla karşılaşmış ve tekrarlanan seçimlerde Batı’yla güçlü ilişkileri olan
Mihail Saakaşvili iktidara gelmiştir (The Economist, 2003). Ukrayna’da da, Rus yanlısı
Viktor Yanukoviç’in seçim sonuçlarını kendi lehine etkilediği iddia edilmiş ve yaşanan
protestolar sonucu Batı ile ekonomik ve kültürel ilişkileri arttırma iddiasında olan Viktor
Yuşçenko iktidara gelmiştir (Kuzio, 2005: 117). Böylece Gürcistan ve Ukrayna’da iktidara gelen yeni hükümetler, eski Sovyet kimliğine karşı çıkmış ve Batı’yla bütünleşmeyi
tercih etmişlerdir. Bundan dolayı Renkli Devrimler, Batılı akademisyenler tarafından
Gürcistan ve Ukrayna için Batı ile bütünleşme, demokratikleşme ve modernleşme çabası
olarak görülmüştür.
1.2. Rusya’nın Renkli Devrimlere Karşı Tepkisi
Renkli Devrimler, hem Rusya hem de Batılı devletler tarafından eski Sovyet topraklarında Soğuk Savaş sonrası yeni bir kimliğin inşası olarak görülmüştür. Bundan dolayı, Rus dış politika elitlerinin Renkli Devrimler’e karşı geliştirdiği ilk tepki, devrimlerin
bölgedeki Rus kimliğine karşı Batı kaynaklı bir tehdit olarak görülmesidir. Esasen Gürcistan ve Ukrayna’da devrim sonrası kurulan hükümetlerin Batı ile ilişkilerini tanımlama
şekilleri de eski Sovyet kimliğinin Avrasya’da zarar gördüğünü ortaya koymuştur. Örneğin, Saakaşvili, Gürcistan’ın bir Avrupa ülkesi olduğunu ifade etmiş ve Gül Devrimi’ni
Avrupa tarzı bir kadife devrim olarak nitelendirmiştir (Tucker, 2007: 539). Benzer şekilde, Ukrayna devlet başkanı Yuşçenko, devrimden hemen sonra Bağımsızlık Meydanı’nda yapmış olduğu konuşmasında Ukrayna’nın yerini Avrupa Birliği olarak tayin
etmiştir:
“Bizim geleceğe giden yolumuz, Birleşik Avrupa yoludur. Biz Avrupa halkalarıyla
birlikteyiz ve aynı medeniyete aidiz. Biz Avrupalılarla aynı değerleri paylaşıyoruz. Bizim
yerimiz Avrupa Birliği’dir. Biz artık daha fazla Avrupa’nın kıyısında değiliz, tam olarak
Avrupa’nın merkezindeyiz (Krushelnycky, 2006: 353).
Bu iki liderin yapmış olduğu açıklamalar, Gürcistan ve Ukrayna’nın yeni yolunu
ve seçmiş olduğu kimliği ortaya koymuştur. Bundan dolayı, Rusya Renkli Devrimler’i
eski Sovyet kimliği için bir tehdit olarak görmüş ve dış politikasını Renkli Devrimler
zincirini kırabilmek için hem Arap Baharı sürecinde hem de Kırım’ın ilhakı meselesinde
milli çıkarları (national interests) doğrultusunda şekillendirmiştir.
Rusya’nın Renkli Devrimler’e göstermiş olduğu ikinci tepki, Gürcistan ve Ukrayna’da yaşayan ve Rusça konuşan halkların siyasi ve ekonomik haklarını koruyacağını
bildirmesidir. Bu doğrultuda Rusya, ilk olarak, Gürcistan’daki Abhazya ve Güney Osetya
bölgelerinde siyasi etkisini arttırmış ve Saakaşvili’nin Rusya karşıtı dış politikasına açık
şekilde tepki göstermiştir (Makarychev, 2008: 178). Ayrıca, Rusya her ne kadar Renkli
Devrimler’i kendi egemenlik haklarına saldırı olarak değerlendirse de, Abhazya ve Güney Osetya’da yaşayan halklara Rus pasaportu teklif ederek Gürcistan’ın egemenlik haklarını ihlâl etmiştir (Delcour and Wolczuk, 2015: 468). İkincisi Rusya, Turuncu Devrim’in etkisini kırabilmek için Ukrayna’da yaşayan ve Rusça konuşan halk üzerinden
kimlik siyaseti yürütmüştür. Bu bağlamda Rusya, Ukrayna’nın Rusçayı resmi dil ilan etmesi ve NATO’ya dâhil olmaması için Ukrayna hükümetine siyasi baskı yapmıştır (Makarychev, 2008: 178).Ayrıca Rusya, 2014 yılında patlak veren Ukrayna iç krizinde ayrılıkçı grupları desteklemiştir (Snegovaya, 2015: 9). Rusya’nın Kırım’ı ilhakı ve ayrılıkçı
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gruplara vermiş olduğu destek, Rusya’nın Avrasya’daki nüfuzunu koruma ve Avrupa’nın
güvenlik politikalarına, hukuk kurallarına ve normlarına karşı bir mücadele olarak görülmüştür (Cooley, 2015: 12). Özetle Rusya, Renkli Devrimler’i Rus kimliğine karşı bir tehdit olarak görmüş ve dış politikasını hem Avrasya’da hem de Orta Doğu’da Renkli Devrimler’in etkisini kırmak üzerine şekillendirmiştir. Bu bağlamda, Rusya’nın Gürcistan’da
Abhazya ve Güney Osetya sorununa; Suriye’de ve Ukrayna’nın Donbas bölgesinde ise
devam eden iç savaşa dâhil olması Renkli Devrimler’e vermiş olduğu tepkiler olarak adlandırılabilir.
2. Arap Baharı ve Rus Dış Politikası
Arap Baharı, 21. yüzyılın ilk çeyreğinde ortaya çıkan ve Ortadoğu’nun kemikleşmiş siyasal rejimlerini değişime zorlayan bir olgu olarak tanımlanabilir. Tunus ve Mısır’da meydana gelen halk ayaklanmalarını müteakiben bölgedeki diğer devletler olan
Suriye, Libya, Yemen, Fas, Cezayir, Bahreyn hatta Irak ve Suudi Arabistan’da da halk
protestoları başlamıştır (Sandıklı ve diğerleri, 2014: 99). 1978-79 İran devrimi ve 2005
tarihinde Lübnan’da meydana gelen Sedir devrimi ise Arap Baharı’nın dayandırıldığı rol
modeller olarak gösterilmektedirler (Rosiny, 2012: 2). Bölge devletlerinde önemli değişikliklere neden olan Arap Baharı, siyasal rejimlerin değişmesine sebep olmakla birlikte
halen devam eden iç savaşlara da sebebiyet vermiştir.
Ortadoğu’da devlet yapılarını ve sivil toplum mekanizmalarını etkileyen Arap Baharı, etkisini civar ülkelerde de ciddi şekilde hissettirmiş ve hissettirmeye de devam etmektedir. Şüphesiz Arap Baharı’ndan etkilenen ülkelerin başında, bölgeye dair çıkarları
bulunan Rusya gelmektedir. İlk başlarda Rusya’nın Ortadoğu’daki mevcudiyetine zarar
vermeyeceği düşünülen Arap Baharı, kısa vadede enerji fiyatlarında meydana getirdiği
artış ile Rusya’nın enerji sağlayıcısı olarak önem kazanmasına olanak tanısa da uzun vadede neden olduğu istikrarsızlık ile Rusya açısından da tehdit oluşturmaya başlamıştır
(ORSAM, 2012: 14). Arap Baharı’nın Rusya açısından muhtemel tehditlerine bakıldığında, söz konusu istikrarsızlığın Rusya’nın kendi hâkimiyeti bakımından elzem gördüğü
Orta Asya ve Kafkasya’ya sirayet etmesi ve Ortadoğu’nun tamamen ABD kontrolüne
girmesi şeklinde tezahür etmektedir (ORSAM, 2012: 15). Rusya’nın soğuk savaş sonrası
işbirliği içinde olduğu ve silah satışı gerçekleştirdiği İran’ın Arap Baharı’ndan etkilenmesi durumu da Rusya’yı endişelendiren başka bir etmen olarak görülmektedir (Kelkitli,
2014: 227).
Rusya’nın Ortadoğu’ya yönelik dış politikasına bakıldığında, Arap Baharı’ndan
en fazla etkilenen Suriye ile karşılaşılmaktadır. Rusya, 2011’den beri iç çatışmaların devam ettiği Suriye’ye 2015’in sonlarına doğru müdahil olmuş ve ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin aksine Esad rejimini fiilen desteklemiştir. (Yüce, 2016: 271). Rusya,
Tartus ve Lazkiye’de bulundurduğu askeri güçleri ile ABD’nin Suriyeli muhaliflere verdiği desteğin Esad rejimi lehine kırılmasına ve rejimin ayakta kalmasına yardımcı olmaktadır (Yüce, 2016: 273). Süper güç olduğu iddiasını kanıtlamak ve ABD’nin bölgeye yerleşmesini engellemek isteyen Rusya, Suriye’ye ilişkin olarak, IŞİD’in ve Suriye’nin terörist olarak nitelendirdiği muhaliflerin faaliyetlerini önleme, Suriye’nin toprak bütünlüğünü koruma, Esad rejiminin egemenliğini tesis etmesine yardımcı olma ve Suriye’deki
rejimin demokratik usullerle değişmesini sağlamaya yönelik hedefleri mevcuttur (İsmayilov, 2015: 2).
3. Rus Dış Politikasının Uluslararası Hukuk Bağlamında Meşruiyeti
Rusya, bir taraftan Avrasya ve Ortadoğu’da Sovyet sonrası etkinliğini korumaya
çalışmakla, bir taraftan da Soğuk Savaş dönemindeki rakibi ABD’nin ve genel olarak
Batı’nın söz konusu bölgelere doğrudan veya dolaylı müdahalelerine farklı araçlarla yanıt
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vermektedir. Dış politika yapımının siyasi ve ekonomik çıkarlar doğrultusunda gerçekleştirilmesi hususu kabul edilmekle birlikte, uluslararası hukukun gerek yazılı gerekse
teamül haline gelmiş kuralları bu süreçte dikkate alınması gerekmektedir. Bu doğrultuda,
Rusya’nın Post-Sovyet coğrafyasına ve Ortadoğu’ya ilişkin dış politikasının uluslararası
hukuk açısından kabul edilebilir olması gerekmektedir.
Renkli Devrimler sonrası Rus dış politikasının hukuki meşruiyeti tartışmalı bir
konudur. Ukrayna’daki Turuncu Devrim’in isimlerinden biri olan Yanukoviç’in 2014’te
görevini bırakması sonrası ortaya çıkan Kırım sorunu, Rus dış politikasının uluslararası
hukuk bağlamında meşru olmadığının kanıtlarından biridir. Kırım’daki Rus askeri müdahalesi ilk olarak BM Şartı’nın 2/4’te yer alan kuvvet kullanma yasağını açık bir şekilde
ihlal etmiştir. Benzer şekilde BM Şartı’nın 2/7’de belirtilen iç işlerine karışma yasağı
bağlamında da bir ihlale neden olmuştur. Rus askeri müdahalesini meşrulaştırmaya yönelik olarak ileri sürülen, BM Şartı’nın 51. maddesi uyarınca Kırım’ın kolektif meşru
müdafaa hakkına dayanarak Rusya’yı davet etmesi durumu uluslararası hukuka uygun
değildir (Topal, 2014: 30). Topal’ın ifade ettiği gibi, Kırım Ukrayna’ya bağlı özerk bir
cumhuriyettir ve tek başına BM Şartı’nın 51. maddesinde belirtilen hükme göre meşru
müdafaa için başka bir devleti yanına çağıramaz (Topal, 2014: 30). Rusya’nın meşru müdafaa argümanını ileri sürebilmesi için 51. Maddede belirtildiği üzere silahlı bir saldırıya
uğraması gerekmektedir. Silahlı saldırının tanımının BM Şartı’nda açık bir şekilde yapılmamış olmasına karşın (Pazarcı, 2015: 521-522), 1974 tarih ve 3314 (XXXIX) sayılı Genel Kurul Saldırının Tanımı Kararı’nda bahsi geçen durumların da Rusya için geçerli olduğu sonucuna varılamamaktadır. Self determinasyon hakkı, BM Şartı 1., 55. ve 76. Maddelerinde, 1970 tarih ve 2625 sayılı BM Genel Kurul kararı ile 1993 tarihli Viyana Bildirisi’nde sömürge altındaki halklara tanınmış olup bunun dışında kalan kesimlerin bu haktan yararlanamayacakları belirtilmektedir (Gözler, 2015: 63). 1949 Cenevre Sözleşmeleri, 1977 Ek I Nolu Protokolü madde 1/4’te, self determinasyon hakkının sömürge toplumlarına ilave olarak yabancı işgali altındaki toplumlar ile ırkçı rejimler altındaki toplumlara da tanınabileceği belirtilmiş olsa da, söz konusu protokolün henüz bir uluslararası
hukuk teamülü haline geldiği söylenemeyeceğinden, Kırım konusunda Rusya’nın tutumunu meşrulaştıramaz.
Avrasya’da kendi otoritesini muhafaza etmeye çalışan ve bu konuda Batı ile çatışan çıkarlara sahip Rusya’nın Gürcistan’a yönelik dış politikası da uluslararası hukuk açısından tatmin edici değildir. 2003 Gül devrimi sonrası ABD ve Batı desteği ile iktidara
gelen Sakashvilli’nin özerk bölgeler olan Güney Osetya ve Abhazya’da ayrılıkçıları devirmeye yönelik askeri operasyonu neticesinde Rusya ile karşı karşı gelmiş fakat olumlu
bir sonuç alamamıştır (Sancaktar, 2008). Rusya’nın Güney Osetya ve Abhazya’yı tanıması hususu ise BM Şartı’na göre Gürcistan’ın toprak bütünlüğünün ihlali neden olmaktadır. Tanıma devletlerin tek taraflı işlemleri olmakla birlikte, 1933 tarihli Montevideo
Sözleşmesi’ne göre devlet olabilmenin kriterleri arasında sayılmaktadır. Abhazya’nın
Rusya tarafından tanınmasının, devlet olabilme açısından meşru olduğunu savunanlar olmakla birlikte (Cicioğlu ve diğerleri, 2012), tanıma devlet olabilme hususunda de jure
değil, siyasi bir tasarruf olması nedeniyle de facto’dur.
Rusya’nın Suriye’ye yönelik politikasına bakıldığında, hem korumaya hem de müdahaleye yönelik tasarrufları ile karşılaşılmaktadır. Öncelikle, BM Güvenlik Konseyi’nde
Suriye aleyhine önerilen karar tasarılarının Rusya tarafından veto edildiği görülmektedir
(İsmayilov, 2015:2). Rusya bu şekilde Esad rejimi lehine korumacı bir tutum sergilemektedir. Rusya’nın veto yetkisini kullanması Konseyin karar alma yetisini etkisizleştirmesine rağmen, BM Şartı uyarınca uluslararası hukuka aykırı değildir.
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Rusya’nın Suriye dış politikasına yönelik müdahaleci tutumu ise uluslararası hukuk açısından tartışmalıdır. Rusya, 30 Eylül 2015 tarihinde Esad rejiminin daveti üzerine
terörle mücadele adına Suriye’ye girdiğini açıklamıştır (Solak, 2016). Rusya’nın Suriye’deki mevcudiyetine ilişkin ele alınması gereken ilk husus, Rusya’nın terörle mücadeleye yönelik müşterek meşru müdafaa hakkına dayanarak Suriye’de bulunup bulunamayacağıdır. BM Şartı’nın 51. Maddesine göre meşru müdafaa, bir silahlı saldırıya karşı
başvurulabilen, bireysel veya müşterek bir şekilde kullanılan bir haktır. Topal’a göre,
meşru müdafaa hakkının terörle mücadelede kullanılabileceğine dair BM Şartı’nda açık
bir hüküm bulunmamakla birlikte terörizmin genel geçer bir tanımı da yapılabilmiş değildir (Topal, 2004). Bu açıdan Rusya’nın iddiaları hem teröre karşı meşru müdafaa hakkı
bağlamında hem de Rusya’nın Suriye’de kimleri terörist olarak tanımladığına bağlı olarak değişmekle birlikte uluslararası hukuk açısından ihtilaflı bir durum ortaya çıkarmaktadır. Diğer taraftan, Suriye’de Esad karşıtları olarak bilinen muhalif grupların, bazı BM
Genel Kurul kararları ve bazı devletlerin diplomatik uygulamaları doğrultusunda self determinasyon hakkı bağlamında Suriye Devleti’nin yegâne meşru temsilcisi oldukları da
kabul edilmektedir (Öğüt, 2014). Bu savlar üzerinden durum değerlendirildiğinde,
Rusya’nın Suriye’deki varlığının salt siyasi çıkarlar üzerine olduğu ve uluslararası hukuk
açısından meşruiyetinin olmadığı sonucu çıkarılabilir. Lâkin muhaliflerin mi yoksa Esad
rejiminin mi Suriye Devleti’nin meşru temsilcisi olduğu hususunda dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta da, Esad tarafından atanan H.E. Bashar Ja'afari’nin halen BM nezdinde resmi temsilci olarak bulunmasıdır (UN, 2017). BM Güvenlik Konseyi’nin BM
Şartı’nın 42. Maddesine dayanarak alacağı bir karara kadar söz konusu tartışmalar iki
taraflı ve fakat net olmayan bir şekilde varlığını sürdürecektir.
Son olarak, Rusya’nın Suriye konusunda Esad rejimi ve Muhalifleri bir araya getirmeye yönelik girişimleri uluslararası hukuk açısından makul görülen çabalardır. Uyuşmazlıkların barışçı yollarla çözülmesine ilişkin diplomatik bir kurum olan arabuluculuk
(Bozkurt ve diğerleri, 2015: 257), Rusya tarafından Türkiye ve İran’ın da desteği ile 23
Ocak 2017’de Kazakistan’ın başkenti Astana’da işletilmeye başlamıştır. Rusya’nın bu
tutumu, Suriye’deki askeri varlığı ve tasarrufları ile karşılaştırıldığında uluslararası hukuk
açısından meşruiyeti sorgulanamayacak bir durumdur.
Sonuç Yerine
Sovyetler Birliği’nin dağılması ve Soğuk Savaş’ın sona ermesiyle birlikte halef
devlet olan Rusya Federasyonu’nun bölgeye yönelik siyaseti yeni belirsizlikleri gündeme
getirmiştir. Rusya Federasyonu’nun Avrasya’da nasıl bir dış politika izleyeceğine yönelik
farklı yaklaşımlar söz konusu olmuştur. Bu yaklaşımlardan bazıları Rusya’nın Batı’ya
karşı denge siyaseti yürütmesi gerektiğini savunurken, bazıları da kimlik üzerinden
Rusya’nın bölgede tek güç olduğunu kanıtlaması gerektiği üzerinde durmuştur. Bu doğrultuda Rusya, çevre ülkelerdeki kendisine yakın yöneticilere destek vermiştir. Söz konusu ülkelerde aynı hamle Batı tarafından da gerçekleştirilmiştir. Gürcistan ve Ukrayna’da yapılan seçimlere Rusya tarafından hile karıştırıldığı yönündeki haberler sonrası
halk ayaklanmalar gerçekleşmiş ve tekrarlanan seçimlerde Batı yanlısı isimler iktidara
gelmiştir. Halk tarafından başlatılan bu kansız Renkli Devrimler’e ise Rusya farklı yollarla tepki göstermiştir. İlk olarak, söz konusu ülkelerdeki devrimlerin Batı tarafından
Rusya’nın bölgedeki gücünün kırılmasına yönelik olduğu Rusya tarafından dile getirilmiştir. İkinci olarak Rusya, devrimlerin gerçekleştiği ülkelerdeki Rusça konuşan halkların haklarının korunmasında etkin bir rol oynayacağını belirtmiştir.
Rusya’nın Avrasya’daki renkli devrimlere ilave olarak, Ortadoğu’da meydana gelen ve Arap Baharı olarak bilinen halk ayaklanmalarını da Renkli Devrimler olarak nite-
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lendirmiş ve aynı tepkiyi bu bölgede de vermiştir. Rusya, Ortadoğu’nun Batı hâkimiyetine girmesine engel olmak amacıyla bölgeye müdahale de bulunmuştur. Rusya’nın Ortadoğu’ya müdahalesisin ikinci sebebi ise, Ortadoğu’daki olayların Kafkasya ve Orta
Asya’ya da sirayet etmesine yönelik endişesidir.
Rus dış politikasının müdahaleci bir tutum sergilemesinin farklı açıklamaları olmasına rağmen, söz konusu tutumun uluslararası hukuk açısından meşru olması oldukça
açık bir gerekliliktir. Rusya’nın Ukrayna’ya bağlı Kırım Özerk Cumhuriyeti’ne yaptığı
müdahale ve Kırım’ın ilhakı uluslararası hukuk açısından kabul edilemez durumlardır.
Rusya’nın bu tasarrufu açık bir şekilde BM Şartı’nın ihlali anlamına gelmektedir. Benzer
şekilde, Güney Osetya ve Abhazya’nın tanınması durumu da Gürcistan’ın toprak bütünlüğünü ihlal etmektedir. Rusya’nın Ortadoğu’ya yönelik dış politikası da Avrasya’dakine
benzer durumlar ve sonuçlara neden olmaktadır. Özellikle BM Şartı’nın 51. Maddesinde
bahsi geçen müşterek meşru müdafaa ilkesine dayanarak Suriye’de mevcudiyet gösteren
Rusya’nın bu tavrı uluslararası hukuk açısından kabul edilebilir değildir. BM Şartı’nın
düzenlemiş olduğu meşru müdafaa hakkının gerekleri ve bu hakkın kimlere karşı kullanılabileceği açık olmakla birlikte, Rusya madde hükümlerinde açık olan bu durumları
geniş bir şekilde yorumlamıştır. Rusya’nın BM Şartı’ndaki hükümleri ihlal etmesine rağmen, Rusya’nın uluslararası hukuk sorumluluğunun işletilmesi de mevcut şartlar bağlamında olanaklı görülmemektedir. Gerek meşru Esad rejimine yardım etmesinden dolayı
gerekse BM Güvenlik Konseyi daimi üyesi olmasından dolayı, kendisine karşı hukuki
sorumluluğu veya devlet ajanlarının cezai sorumluluğunun işletilebilmesi durumu uygulanan uluslararası hukuk bağlamında olanaklı görülmemektedir. Bunlara rağmen, Suriye’deki arabuluculuğa ilişkin girişimleri ise ihlal ettiği uluslararası hukuku uyma isteği
yönündeki olumlu edimler olarak görülebilir.
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TƏSƏRRÜFATÇILIQ RİSKİ: MAHİYYƏTİ VƏ MƏNBƏYİ
Şöhrət ƏLİYEVA
Xülasə: Sahibkarlıq fəaliyyətinin məqsədi rəqabət mübarizəsi şəraitində minimum
xərclərlə maksimum gəlir əldə etməkdir. Bu məqsədin reallaşdırılması üçün sahibkarlıq
fəaliyyətinə qoyulmuş kapitalı bu fəaliyyətin maliyyə nəticələri ilə uyğunlaşdırmaq
lazımdır. Sahibkarlıq fəliyyəti hər bir zaman qeyri-müəyyənlik və risk şəraitində baş verir,
çünki bazar mühitində daimilik nisbidir və vəziyyət hər zaman dəyişilə bilər. Bazar
münasibətlərində idarəetmə qərarlarının əksəriyyəti risk səraitində qəbul edilir. Bu, tam
informasiyanın olmaması, ziddiyyətli meyllərin mövcudluğu, qeyri-müəyyənliyin arması
və ya azalması, təsadüfilik elementləri və s. ilə bağlıdır. Riskdən uzaqlaşmaq, sahibkar
üçün mənfəətdən imtina etmək deməkdir. Buradan nəticə çıxarmaq olar ki, sahibkar riskdən
qaçmamalıdır, onu qabaqcadan görməyi, mümkün qədər daha aşağı salmaq üçün onun
səviyyəsini qiymətləndirməyi və onu idarə etməyi bacarmalıdır. Beləliklə, iqtisadi riskin
qiymətləndirilməsi, uçotu problemi idarəetmə nəzəriyyəsi və təcrübəsinin hissəsi kimi
müstəqil əhəmiyyət daşıyır.
Açar Sözlər: Risk, sahibkar, bazar, zərər, qeyri-müəyyənlik
House Holding Risk: Essence and Source
Abstract: Ownership purposes in rival struggle condition is to get maximum profit with
minimum expenses. For the realization of this purpose the capital invested to the ownership
activity must be coincide with financial results of this activities. Ownership activity always
occurs in the indefinite and risk condition because there is no constant thing in market environment. The majority of management decisions in the condition of market treatment is
accepted in the risk condition. This is tightened with the absence of whole information,
paradoxes intentions, occasional elements and etc. Thus, economic risk evaluating and accounting problem carries independent significance as a part of managing theory and experience.
Keywords: Risk, ownership, market, damage, indefinites

Giriş
Sahibkarlıq fəaliyyətinin həyata keçirilməsi istənilən halda risklə bağlıdır. Bu
təsərrüfatçılıq riski, yaxud da sahibkarlıq riski adlanır. Sahibkar fəaliyyəti dövründə
riskin mənbəyini və səbəblərini, eyni zamanda onun meydana çıxması formaları haqqında
məlumatlı olmalıdır ki, risklərin qarşısını alınması üsullarını müəyyən edə bilsin.
Bazar münasibətlərinin inkişafı ilə əlaqədar olaraq sahibkarlıq fəaliyyətinin həyata
keçirilməsi naməlumluq şəraitində və iqtisadiyyatın dəyişikliyi mühitində yerinə yetirilir.
Deməli, gözlənilən son nəticənin alınmasının naməlumluğu və qeyri-müəyyənliyi baş
verir. Nəticədə risk, başqa sözlə uğursuzluq, gözlənilməyən itki təhlükəsi yaranır. Bu
daha çox sahibkarlıq fəaliyyətinin başlanğıc mərhələsinə xas olan xüsusiyyətdir.
İnzibati amirlik sistemi iqtisadiyyatında hamı adət etmişdir ki, iqtisadi mühit
müəyyən qaydalar və normalar əsasında “yuxarıdan” formalaşdırılsın. Planlar,
proqramlar, sərəncamlar, əsasnamələr, dövlət qiymətləri, fondlar, limitlər, tapşırıqlar və
tariflər əsasında elə iqtisadi mühit yaradılırdı ki, müəssisələr və insanlar bu mühitdə
işləmək məcburiyyətində qalırdılar.
Əlbəttə, mərkəz tərəfindən müəyyən edilən sərt sistem təşəbbüskarlığı buxovlamış
və yaradıcılıq meylini boğmuşdur. Lakin, o aşkar surətdə sanki “qayda-qanun” yaratmada
ümumi işə aydınlıq gətirmişdir. Tam əminlik olmasa da hər halda istehsal həcmi, mal
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göndərilməsi, satış qiyməti və müvafiq gəlir və mənfəət haqqında təsəvvür vardır. Yəni
hər kəs məlum məhdud çərçivədə fəaliyyət göstərməyə məcbur edilmişdir.
Bazar münasibətləri öncə iqtisadi azadlıq deməkdir. Amma bu azadlıq bəzən baha
başa gəlir, çünki bir sahibkarın azadlığı ilə çox vaxt uyuşmayan olur. Məsələn, təklif
olunan əmtəəni almaq, yaxud almamaq, onun təklif etdiyi qiyməti qəbul etmək, yaxud
etməmək, müqavilə şərtlərini başqasına qəbul etməyə sövq etdirmək və s. Təbii ki, bu
zaman təsərrüfat münasibətlərində olan subyektlərin hər biri öz marağını qoruyacaqdır.
Odur ki, birinin xeyrinə olan iş başqasının ziyanına və itkisinə səbəb ola bilər. Eyni
zamanda rəqabətdə olan sahibkarın digər sahibkarları bazardan sıxışdırıb çıxarmaq meyli
güclü olur.
Deməli, sahibkarlıqla məşğul olmaq istəyən hər bir şəxs özü istəsə də, istəməsə də
qeyri-müəyyənliklə və yüksək risklə qarşılaşır. Yeni təsərrüfatçılıq tipi ilə məşğul olmaq
istəyən həqiqi sahibkarın əsas vəzifəsi ondan ibarətdir ki, nəticəsini əvvəlcədən görə
bildiyi fəaliyyət növünü seçə bilsin. Bazar iqtisadiyyatına belə yanaşılarsa, onda bir sıra
işlərdən tamamailə qaçılmalı olar. Labüd riskdən qaçmaq lazım deyil, amma riski hiss
etməyi və yol verilə bilinən həddi keçməməyi bacarmaq mühüm iqtisadi əhəmiyyət kəsb
edir.
1. Bazar Münasibətində Riskə Yanaşmalar
Risk-nəzərdə tutulan gəlirin, mənfəətin daxil olmaması, zərərin, ziyanın baş
verməsi ehtimalıdır. Risk, bir iqtisadi kateqoriyadır. İqtisadi kateqoriya kimi o özündə
baş verə biləcək və ya baş verməyəcək hadisələri birləşdirir. “Risk” kateqoriyasını başa
düşmək üçün mövcud olan bir neçə yanaşmanı nəzərdən keçirək.
“Risk” yunan sözü olan “ridsikon”, “ridsa” sözlərindən götürülüb, mənası
“sıldırım qaya” deməkdir.
İtalyan dilində “risiko”-“təhlükə, qorxu”, “riscare”-“qaydalar arasında manevr
etmək” deməkdir. Fransız dilində isə “risdoe”-“qorxu, risketmə (hərfi mənada “sıldırım
qayalığı keçmək”) deməkdir.
Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində “risk”-“təhlükə imkanı”, “ola biləcək təhlükə”,
“qorxulu iş” sözlərinin sinonimi kimi verilmiş və “yaxşı nəticələnəcəyi ümidi ilə
hərəkətetmə, işgörmə, cəsarətetmə” sözləri ilə izah edilmisdir. İngilis dilinin izahlı
lüğətində isə “risk”-“təhlükə yarada biləcək vəziyyət”, “gözlənilməz, xoş olmayan
hadisənin baş verməsi ehtimalı” kimi verilmisdir. Ojeqovanın redaktəsi ilə hazırlanmış
rus dilinin izahlı lüğətində “risk”-“təhlükə mümkünlüyü” və ya “xoş nəticə əldə etmək
ümidi ilə uğursuzluğa atılan addım” kimi göstərilmişdir (Kazımlı-Quliyev, 2011: 11).
Məlumdur ki, biznes aləmində müvəffəqiyyət təsərrüfat və sahibkarlıq
fəaliyyətinin seçilmiş strategiyasının düzgünlüyündən və əsaslığından asılıdır. Bu zaman
kritik vəziyyətlərin yaranması ehtimalı nəzərə alınmalıdır. Sahibkarlıq fəaliyyətini risksiz
təsəvvür etmək mümkün deyildir. Risksiz sahibkarlıq fəaliyyəti, yaxud risksiz biznes
mövcud ola bilməz. Riskin artması, mahiyyətcə təsərrüfat müstəqilliyinin əks tərəfi,
yaxud ona görə özünəməxsus ödənişidir.
Qeyd edilənlər əsasında sahibkar davranışının əsas qaydası formalaşır: riskdən
qaçmamalı, onu əvvəlcədən görməyi bacarmalı və onun səviyyəsini imkan daxilində
aşağı həddə endirməyə cəhd etməlidir.
Təəssüflər olsun ki, iqtisadiyyat elmində və təsərrüfatçılıq təcrübəsində təsərrüfat
riski haqqında ümumi qəbul edilmiş nəzəri müddəa yoxdur. Bazar iqtisadiyyatlı ölkələrdə
risk sahibkarlığına dair kifayət qədər təcrübə əldə edilmişdir. Bu ölkələrdə əyani surətdə
bu və ya digər fəaliyyətin səriştəli və ya qeyri-səriştəli idarə edilməsindən asılı olaraq
onun çiçəklənməsi, yaxud tənəzzülə uğraması, yüksəlməsi yaxud müflisliyə
yuvarlanması-müflis barədə kifayət qədər faktlar yığılmışdır. Bazar mühitində istehsal,
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bölgü, mübadilə, məhsulun istehlakı və digər fəaliyyət zamanı həyat özü sahibkarlara
davranış qaydalarını öyrədir. Naməlumluq və risklə bağlı işləri görərkən həyat özü
səriştəliliyə görə insanları həvəsləndirir, bilməməyə görə isə qəddarcasına cəzalandırır.
Risklərin təbiətinin araşdırılması onların yaranma mənbələrini müəyyən etməyə
imkan verir. Risklər, əsasən asağıdakı mənbələr hesabına yaranır:
1. Öz-özünə baş verən yaxud daxili səbəblərdən törəyən təbii proses və hadisələr,
təbii fəlakətlər.
Təbiət gücləri aşağıdakı kimi təzahür olunur: zəlzələ, daşqın, qasırğa, tufan,
sürüşmə, həmçinin, ayrı-ayrı xoşagəlməz təbii hadisələr-şaxta, sırsıra, dolu, ildırım,
quraqlıq və s. Bütün bu proseslər sahibkarlıq fəaliyyətinin nəticələrinə mənfi təsirlər
göstərməklə gözlənilməyən xərclərin mənbəyinə çevrilə bilir.
2. Təsadüfilik.
Sahibkarlıq fəaliyyətinin subyektləri kimi çıxış edən, mövcudluğu ehtimal edilən
bir çox sosial-iqtisadi və texnoloji proseslər, çoxvariantlı maddi münasibətlər eyni
şəraitdə bu və ya digər oxsar hadisələrin eyni formada baş verməməsinə səbəb olur. Bələ
ki, burada təsadüf elementi mövcud olur. Bu da gözlənilən nəticənin qabaqcadan baş
verməsini müəyyən etməyin qeyri-mümkün olduğunu göstərir. Məsələn, müəyyən
marşrutda işləyən nəqliyyat vasitəsinin sərnişinlərinin sayını qabaqcadan demək mümkün
deyildir. Onların sayı həmişə təsadüfi olacaqdır. Bununla yanaşı cari marşrutda işləyən,
əhaliyə nəqliyyat xidməti göstərən müəssisənin fəaliyyətinin nəticələrinə təsir göstərə
bilən digər nəqliyyat vasitələrinin sayını da müəyyən etmək lazımdır.
2. Sahibkarlıq Fəaliyyətində Yaranan Təsirlər
Sahibkarlıq fəaliyyətinin nəticələrinə təsir göstərən, daha çox nəzərə çarpan,
qabaqcadan müəyyən edilə bilinməyən təsirlər asağıdakılardır:
Qəzanın müxtəlif növləri:
- yanğın, partlayış, atom və istilik elektrik stansiyalarının tullantıları və bu kimi
digər hadisələr;
- avadanlığın sıradan çıxması;
- istehsalatda, nəqliyyatda baş verən xoşagəlməz hadisələr və s.
Təcrübə göstərir ki, cəmiyyət tərəfindən yuxarıda sadalanan təsadüfi hadisələrin
baş vermə ehtimalını, onların vura biləcəyi zərəri azaldan addımlar atılsa da, baş vermə
ehtimalı olduğu kimi qalır və onu heç bir qabaqcıl mühəndis-texniki tədbirlər aradan
qaldıra bilmir.
Mübahisəli ideyaların mövcudluğu və ziddiyyəti, maraqların toqquşması.
Riskin bu mənbəyi son dərəcə çoxlu sayda müharibələrdən və ümummilli
münaqişələrdən, rəqabətə və adi maraqların toqquşmasına kimi hadisələrin təzahüründən
ibarətdir. Belə ki, sahibkar müharibə əməliyyatları zamanı aşağıdakı hallarla qarşılasa
bilər: idxal və ixrac əməliyyatlarının dayandırılması; malların, hətta müəssisələrin
müsadirə olunması; xarici investisiyaya məhdudiyyətin qoyulması; xaricdəki aktivlərin
və ya gəlirlərin dondurulması, yaxud zorla əldən alınması və s.
Alıcılar uğrunda mübarizə zamanı rəqib müəssisələr buraxılan məhsulların
nomenklaturasını və çeşidlərini artırır, onların keyfiyyətini yaxşılaşdırır, qiymətlərini
aşağı salır və s. Ədalətli olmayan rəqabət də mövcuddur. Belə ki, bu zaman rəqiblərdən
biri digərinin sahibkarlıq fəaliyyətinin həyata keçirilməsinə qeyri-qanuni yollarla, düzgün
olmayan fəaliyyətlə, rəqibi ləkələməklə, birbaşa zərər vurmaqla ona mane olur və onun
işini çətinləşdirir.
Əks təsirin elementləri içərisində qarşıda maraqların sadəcə uyğun gəlməməsi də
durur ki, bu da sahibkarlıq fəaliyyətinin nəticəsinə neqativ təsir göstərə bilər. Belə ki,
ümumiqtisadi inkişafda əks təsir və ziddiyyətli fikirlərin olması sosial-iqtisadi həyata
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qeyri-müəyyənlik gətirməklə risk vəziyyəti yaradır. Elm və texnikanın inkişafının ümumi
istiqaməti, xüsusilə hazırki dövrlərdə çox dəqiqliklə deyilə bilər. Lakin bu və ya digər
elmi kəşflərin, texniki ixtiraların konkret nəticələrini tam şəkildə qabaqcadan müəyyən
etmək praktiki olaraq qeyri-mümkündür.
Qeyri-müəyyənliyin mövcudluğu həmçinin hadisə, proses və obyektlər barəsində
natamam, kifayət qədər olmayan məlumatlarla da əlaqədardır. Hadisə, proses və
obyektlərə dair informasiyaların toplanması, yenidən işlənməsi prosesində insanlar
qarşısında məhdudiyyətlər mövcud olur və bu informasiyalar daim dəyişikliyə məruz
qalır. Qərarların qəbul edilməsi prosesi isə kifayət qədər tam və düzgün informasiyanın
olmasını tələb edir. Bu informasiyalar aşağıdakıların mövcudluğu barəsində məlumat
verir:
◊ kapitala, mallara, iş və xidmətlərə olan tələbin mövcudluğu və səviyyəsi;
◊ alıcıların, əməkdaşların və rəqiblərin ödəniş qabiliyyəti və maliyyə sabitliyi;
◊ qiymətlər, məzənnələr, tariflər, dividendlər;
◊ avadanlıqların və yeni texnikanın imkanları;
◊ rəqiblərin ehtimal edilən qərarları, fəaliyyət formaları və mövqeləri və s.
Lakin təcrübədə belə informasiyalar müxtəlif cinsli, müxtəlif keyfiyyətli,
natamam və ya təhrif olunmuş olur. Məsələn, avadanlığın məhsuldarlığı haqqında
informasiya mənbəyi kimi layihə, normativ və ya faktiki məlumatlar çıxış edə bilər.
Onların çoxu böyüdülmüş, yuvarlaqlaşdırılmış olur ki, bu da əhəmiyyətli dərəcədə
ziddiyyətlərə gətirib çıxarır.
Bundan başqa bir çox müəssisələr rəqiblərdə yanlış fikir oyatmaq üçün öz
informasiyalarını bilərəkdən təhrif edirlər.
Qərarların qəbul edilməsi zamanı istifadə olunan informasiyaların keyfiyyəti nə
qədər aşağı olarsa, mənfi nəticələrin alınması riski də bir o qədər yüksək olar.
3. Riskin İdarə Edilməsi
Qeyri-müəyyənliyin yaranması və riskin baş verməsi səbəblərinə aşağıdakılar aid
edilir:
- qərarların qəbul edilməsi və reallaşdırılması zamanı maddi, maliyyə, əmək və s.
resursların məhdudluğu, kifayət qədər olmaması;
- elmi dərketmənin metodları və səviyyələrinin cari şərhləri zamanı obyektin
birmənalı şəkildə dərk edilməsinin qeyri-mümkünlüyü;
- sosial-psixoloji quruluşlarda, ideya və fikirlərdə, qiymətlərdə və s. insanların
şüurlu fəaliyyətində əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənən nisbi kənarlaşmaların mövcudluğu
(Kazımlı-Quliyev, 2011: 25).
Risklərin yaranma mənbələrini müəyyən etdikdən sonra risklə məşğul olan
menecer onun aşağı salınması yollarını müəyyən etməlidir.
Riskli əməliyyatlar nəticəsində sahibkara dəyən zərərin 3 səviyyəsi fərqləndirilir.
Birinci halda aparılan işgüzar fəaliyyət heç bir mənfəət gətirmir. İkinci halda nəinki
mənfəət əldə edilmir, hətta satışdan gələn gəlirin səviyyəsi xərcləri belə ödəmir və dəyən
zərəri sahibkarın öz hesabına ödəmək zərurəti yaranır. Üçüncü halda aparılan əməliyyat
sahibkarlıq fəaliyyətinin tamamilə dayanması, sahibkarın öz əmlakının tamamilə əlindən
çıxması, onun müflisləşməsi ilə nəticələnir (İqtisadi Nəzəriyyə, 2001: 280).
Sahibkar istehsalatda, alqı-satqıda və digər növ fəaliyyətdə riski öyrənmək
məcburiyyətində qalır. Onu riski müvazinətləşdirilməsi deyil, itkinin qarşısının alınması
maraqlandırır.
Qeyd edək ki, sahibkarlıq fəaliyyətinin elə növləri vardır ki, riski hesablamaq və
qiymətləndirmək mümkün olur. Belə sahələrdə riskin səviyyəsinin müəyyən etmək
üsulları nəzəri və təcrübi olaraq işlənmişdir. Bu ilk növbədə mülkiyyətin, sağlamlığın və
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həyatın sığorta edilməsidir. Belə növ fəaliyyətə tətbiq edilən riskin çox hissəsi fəaliyyətin
növündən asılı olmayaraq obyektə aid edilir. Buna müvafiq olaraq sığorta ödənişi
müəyyən edilir.
Risk amili sahibkarın öz fəaliyyətini aktivləşdirməkdə mühüm rol oynayır. Məhz
riskin mövcudluğu sahibkarları məcbur edir ki, bazarı daha ətraflı öyrənsinlər və
fəaliyyətlərini daha səmərəli qurmaq üçün digər vasitələr axtarsınlar (yeni bazarlar
tapmaq, yeni texnologiyalar tətbiq etmək, marketinq metodlarından istifadə etmək, kadr
məsələlərini nəzərə almaq və s.). Bazar münasibətləridə idarəetmə funksiyalarını icra
edən vəzifəli şəxslər, xüsusilə də maliyyə menecerləri hər bir riskin müqabilində daha
çox gəlir götürməyə çalışmalıdır. Risk və gəlir bir-biri ilə sıx bağlı olan və bir-biri ilə
şərtlənən maliyyə kateqoriyalarıdır.
Deməli, bazar iqtisadiyyatda idarəetmədə riskə getmədən yüksək nailiyyətlər əldə
etmək qeyri-mümkündür. Bu baxımdan da, bazar münasibətləri bütün sahibkarları,
investorları və işgüzar adamları xərclərin hər bir növünün məqsədəuyğunluğunu, iqtisadi
cəhətdən faydalılığını qabaqcadan, həm də işlərin gedişi zamanı təyin etmək ruhunda
tərbiyə edir. Risk təsərrüfat rəhbərinin daim yaradıcılıq, təşəbbüskarlıq axtarışında və
gələcəkdə daha çox mənfəət əldə etmək ehtimalı olan qeyri-standart idarəetmə
qərarlarının qəbul edilməsi iqtidarında olmasını tələb edir.
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HEYDƏR ƏLİYEV VƏ AZƏRBAYCANIN QLOBALLAŞMA PROSESİNƏ
QOŞULMASI
Sona QURBANOVA
Xülasə: Məqalədə faktiki materiallar əsasında inkişaf edən qloballaşmadan danışılır,
onun müsbət və mənfi tərəflərindən söz açılır. Prezident Heydər Əliyevin elmi
əsaslarla, beynəlxalq normalara və prinsiplərə uyğun müstəqil dövlətin qurulmasında
rolu, qloballaşmada qəbul etdiyi kurs işıqlandırılır. Azərbaycan Respublikası özünün
təbii sərvətləri və onları dünya bazarlarına çıxartma bacarığı ilə qloballaşma prosesinə
qoşuldu. Respublika müasir dünyanın qloballaşma cəmiyyətinə daxil olarkən texniki
cəhətdən əhəmiyyətli dərəcədə geri qalırdı. Dünya kapitalist sisteminə a şağı səviyyədə
daxil olan Azərbaycan digər postsovet məkanı ölkələrindən daha tez inteqrasiya və
qloballaşma yoluna qədəm qoydu. Məqalədə qeyd olunur ki, Azərbaycan Respublikası
özünün əlverişli geosiyasi vəziyyəti və uğurla həyata keçirdiyi enerji siyasəti
nəticəsində qlobal iqtisadi proseslərə inteqrasiyasında mühüm əlaqələndirici rol
oynayır.
Açar Sözlər: qloballaşma, Azərbaycan, Heydər Əliyev, neft strategiyası, regional
inteqrasiya.
Heydar Aliyev and the Joining of Azerbaijan to the Globalization Process
Abstract: Based on a large actual material the article narrates about the worldwide progress
of the globalization, its positive and negative sides, also about how the President Heydar
Aliyev took the course to the globalization after he started the process of building an
independent state in accordance with the scientific standards and principles. When the
Republic enter the modern global society it was pour in technical significant degree.
Entering the capitalist system with bad parametres Azerbaijan started post concerning
soviet country to way of integration and globalizing more quicklies. Azerbaijan Republic
was involved to the process of worldwide globalization by the developing its natural
resources, which created the conditions for the strategic development of the state. The
article notes that due to its favorable geopolitical position and successfully carried out the
energy policy Azerbaijan is a reliable link in the integration of the region in the global
economic processes.
Keywords: globalization, Azerbaijan, Heydar Aliyev, Oil strategy, regional integration.

Giriş
Liderin şəxsiyyəti və fəaliyyəti qarşıya qoyulan məsələlərin həyata keçirilməsinə
olduqca böyük təsir göstərir. Heydər Əliyevin liderlik təcrübəsi və intelektual potensialı
nəinki son dərəcə mürəkkəb şəraitdə dövlətçiliyimizi yaratdı, həm də ölkəmizi dünya
birliyinin üzvü etdi. Qazaxıstan prezidenti N.Nazarbayevin dediyi kimi, Heydər Əliyev
qloballaşma əsrinin bəzən heç də humanist olmayan çağırışları və təhdidlərinə uğurlu
cavablar verməyi təmin edə bildi, öz doğma yurdunun qədim tarixini, zəngin
mədəniyyətini və milli ənənələrini qoruyub genişləndirdi (Андриянов В.И., Мираламов
Г.,2005: 370).
1. Qloballaşmanın Mahiyyəti
Müasir dünyanın ən mühüm inkişaf xüsusiyyətlərindən biri genişlənməkdə olan
qloballaşma prosesidir. Qloballaşma dedikdə ilk növbədə bazarların və texnologiyaların
inteqrasiyası, yeni texnologiyaların, xüsusən də kompyuter texnologiyalarının əsasında
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vahid ümumdünya maliyyə-iqtisadi məkanın təşəkkül tapması və inkişafı başa düşülür.
Müasir qlobal iqtisadiyyatda kiçik və orta dövlətlərə regional iqtisadi mərkəzlərdən birinə
inteqrasiya olunmaqdan başqa yol qalmır.
Qloballaşma regional dövlətləri qərbləşmənin (westernization) mənfi
fəsadlarından qorunmaq üçün öz milli strategiya formalarını müəyyənləşdirməyə vadar
edir. Qərbləşmənin əvəzinə milli maraqların üstünlüyü, öz sosial-mədəni və siyasi
ənənələrinə, resurslarına əsaslanaraq iqtisadiyyatın modernləşdirilməsi kimi təkliflər irəli
sürülür. “Şərq ruhu – Qərb naliyyətləri” – XIX əsr yapon mütəfəkkirlərinin bu metaforası
Azərbaycanın milli siyasətinin gerçək təcəssümünə çevrilmişdir. (Mehdiyev R., 2005:
26).
2. Heydər Əliyevin Neft Strategiyası
Heydər Əliyevin 1993-cü ildə Azərbaycanda siyasi rəhbərliyə qayıtması ilə
ölkənin ictimai-siyasi, iqtisadi, sosial-mədəni, elmi həyatında, beynəlxalq əlaqələrində
köklü dəyişikliklər baş verdi, elmin qabaqcıl nailiyyətlərinə, beynəlxalq norma və
prinsiplərə əsaslanan müstəqil dövlət quruculuğu prosesi başlandı. Milli maraqların təmin
edilməsi üçün o qloballaşma prosesində Azərbaycanın yerinə və roluna xüsusi diqqət
yetirməyi vacib hesab edirdi. Heydər Əliyev qeyd edirdi ki, Azərbaycan qloballaşmanın
inkişafına öz töhvəsini verir. Ölkəmiz dünya miqyasında geostrateji əhəmiyyətə malik
olan əlverişli coğrafi mövqeyindən, zəngin təbii ehtiyatlarından və böyük potensialından
istifadə edərək, Şərq ilə Qərb arasında körpü rolunu səmərəli surətdə həyata keçirməyə
qadirdir. (Əliyev, 2001: 3-4).
Heydər Əliyev neft amilindən istifadə edərək dünyanın aparıcı dövlətlərinin
diqqətini ölkəmizə cəlb etməyə nail olmuşdur. 1994-cü il sentyabrın 20-də aparıcı neft
şirkətləri ilə “Əsrin müqaviləsi”nin bağlanması milli iqtisadiyyatın inkişafına güclü
impuls verməklə yanaşı, əslində onun keyfiyyətcə yeni məzmununu müəyyənləşdirdi.
Prezident Heydər Əliyev “Əsrin müqaviləsi”nin imzalanması mərasimində çıxış edərkən
qeyd etmişdir ki, biz bu müqaviləni imzalamaqla Azərbaycan Respublikasının suveren
hüquqlarının bərqərar olduğunu, Azərbaycanın tam müstəqil dövlət olduğunu, xalqımızın
öz sərvətlərinə özünün sahib olduğunu dünyaya bir daha nümayiş etdiririk (Əliyev , 1997:
259 ).
Bu müqavilə ilə Azərbaycan Xəzər dənizini və onun enerji ehtiyatlarını bütün
dünyaya açıq elan etdi. “Əsrin müqaviləsi” Azərbaycana dünya enerji bazarında aparıcı
yerlərdən birini tutmağa imkan yaratmaqla yanaşı, bütün regionun siyasi-iqtisadi tərəqqisi
üçün geniş perspektivlər açdı. Müqavilə imzalanandan sonra neft şirkətlərinin ardınca,
neft hasilatı ilə bağlı infrastrukturların yaradılması sahəsində ixtisaslaşan şirkətlər də
ölkəmizə gəlməyə başladı.
“Əsrin müqaviləsi”ni Azərbaycanda qloballaşma prosesinin başlanğıc nöqtəsi
hesab etmək olar. Azərbaycanın dünyanın aparıcı neft şirkətləri ilə bağladığı neft
müqavilələri ölkəmizin qloballaşma proseslərini səciyyələndirən dövlətlərarası və
transmilli korporativ qarşılıqlı asılı münasibətlər sisteminə qoşulmasına imkan yaratdı.
“Əsrin müqaviləsi” ilə bağlı əsas məsələlərdən biri əsas ixrac neft kəməri
marşurutunun müəyyənləşdirilməsi idi. ATƏT-in İstanbul sammitinin keçirildiyi zaman
- 1999-cu il noyabrın 18-də Azərbaycan Respublikası, Gürcüstan Respublikası və
Türkiyə Respublikası prezidentləri tərəfindən xam neftin Bakı-Tibilisi-Ceyhan əsas ixrac
boru kəməri ilə nəqli haqqında hökumətlərarası Saziş imzalandı (Алиев, 1999: 9-10).
BTC boru xətti təkcə kommunikasiya sistemi deyil, həm də Cənubi Qafqazda
qlobalizasiyanın siyasi strategiyasıdır. Hazırda fəaliyyət göstərən Bakı-Tibilisi-Ceyhan
neft kəməri ilə yanaşı, yaxın gələcəkdə inşası başa çatdırılması nəzərdə tutulan Bakı-
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Tibilisi-Qars qaz kəməri də regional iqtisadi əməkdaşlığın mühüm həlqəsinə çevrilməklə,
Qərblə Şərq arasında genişmiqyaslı əməkdaşlıq üçün yaxşı perspektivlər açır.
2014-cü il sentyabrın 20-də Transanadolu qaz kəməri – TANAP layihəsinin
bünövrəsi qoyulmuşdur.
Bir tərəfdən ölkəmizin qərb məkanına inteqrasiyasının siyasi, iqtisadi və elmitexniki əhəmiyyəti artır, digər tərəfdən isə türk dövlətləri ilə qarşılıqlı əlaqələrin inkişafı
üçün yeni perspektivlər açılır. Azərbaycan təbii ehtiyatlarından istifadə olunması və
dünya bazarlarına çatdırılması ilə bağlı məsələləri müstəqil şəkildə həll edərək, regional
mərkəzlərlə qarşılıqlı iqtisadi əlaqələr kompleksi yaradaraq qloballaşma prosesinə
qoşulubdur.
3. Azərbaycan Respublikasının Dünyaya İnteqrasiyası
Azərbaycan Respublikası dünya birliyinin ayrılmaz hissəsidir. Müstəqillik
qazandıqdan sonra dövlətimiz qısa müddət ərzində BMT, ATƏT, İKT, MDB, AŞ.
QDİƏT, GUAM, Beynəlxalq Valyuta Fondu, Beynəlxalq Bank, Avropa İnkişaf Bankı,
İslam İnkişaf Bankı, Asiya İnkişaf Bankı və başqa beynəlxalq təşkilatların üzvü olmuş,
Avropa İttifaqı, NATO və digər təşkilatlarla isə sıx qarşılıqlı faydalı əməkdaşlıq əlaqələri
yaratmışdır.
1993-cü ildə TRASEKA “Böyük İpək Yolu” proqramı qəbul edilmişdir. Mərkəzi
Asiyadan başlayıb, Qafqazdan keçərək, Qara Dənizə istiqamətlənmiş və regionu TransAvropa Şəbəkələri və dünyanın digər nöqtələri ilə birləşdirən Şərq-Qərb dəhlizi böyük
həcmdə, sürətli və ucuz şəkildə yük daşımalarını təmin edən reallıqdır. Proqram
Avropada, Qara dəniz regionunda, Qafqazda, Xəzər hövzəsi və Mərkəzi Asiya
ölkələrində iqtisadi, ticarət və nəqliyyat əlaqələrinin inkişaf etdirilməsinə xidmət edir. O
həm də perspektivdə Azərbaycan üçün də geniş imkanlar açan yeni qlobal Avrasiya
bazarının təşəkkül tapmasına xidmət edir.
Ümumilikdə götürdükdə, qloballaşma Azərbaycan üçün müsbət proses olub,
ölkənin inkişafına şərait yaradır. Ancaq bununla yanaşı qloballaşmanın ölkə üçün bir çox
mənfi təzahürləri də özünü göstərir, o cümlədən korrupsiya, cinayətkarlıq artır, sosial
bərabərsizlik dərinləşir, milli-mənəvi dəyərlərə təhdidlər çoxalır. Qloballaşmanın mənfi
nəticələrindən ona düzgün yanaşma və uyğun milli inkişaf strategiyasının
müəyyənləşdirilməsi ilə qorunmaq mümkündür.
Azərbaycanın qloballaşmış cəmiyyətə inteqrasiya yolunu seçiyi bir şəraitdə,
mühüm məsələlərdən biri də milli –mədəni dəyərləri qoruyub saxlamaqla qərb iqtisadi və
siyasi elementlərinin tətbiqi və milli xüsusiyyətlərə uyğunlaşdırılmasıdır. Qloballaşma
çərçivəsində ölkənin əsl rəqabətə davamlılığı öz unikallığını saxlamaqla dünya iqtisadi
məkanında bərabər rəqabət aparmaq bacarığındadır.
Artıq bu gün Azərbaycanda qloballaşmanın bir sıra özəlliklərindən və konkret
nəticələrindən danışmaq olar. Qloballaşmanın müasir dövrünə qədəm qoyduğu ərəfədə
texniki təchizat səviyyəsinə görə xeyli geri qalırdı. Sosial quruluşun yekcinsliyi özünü
açıq göstərirdi, iqtisadiyyatın sosialist planlaşdırılması kapitalist planlaşdırılmasından
kökündən fərqlənirdi. Dünya kapitalist sisteminə daxil olarkən ən pis start şərtlərinə malik
olan Azərbaycan digər postsovet ölkələrindən daha tez inteqrasiya və qloballaşma
prosesinə qoşulmuşdur və bu sahədə prezident Heydər Əliyevin mühüm xidmətləri
vardır. Heydər Əliyev aydın dərk edirdi ki, qloballaşma dünya inkişafının strategiyasını
müəyyənləşdirən əsas amillərdən biridir, iqtisadi aspekt isə bütün bu proseslərin
hərəkətverici qüvvəsidir.
Qloballaşmaya cəlb olunma prosesi milli iqtisadiyyatlar üçün mürəkkəb və ağrılı
prosesdir, lakin bu proses dünya inkişafının aparıcı meyllərinə uyğundur. “Əsrin
müqaviləsi”nin imzalanması, Bakı-Tbilisi-Ceyhan əsas boru kəmərinin inşası və bir çox
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digər lahiyələrin həyata keçirilməsi qloballaşmanın çıxış nöqtəsi olub Azərbaycanı qərb
dövlətlərinin strateji maraq zonasına, dünyanın bir hissəsinə çevirmişdir.
Nəticə
Azərbaycanın qloballaşmada iştirakının mühüm aspektlərini anlamaq baxımından
neft siyasəti mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Azərbaycanın qloballaşmaya qoşulmasının
milli xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, bu qoşulma dövlətin strateji inkişafına təkan vermiş
enerji sahəsindən başlamışdır. Heydər Əliyev neft amilindən məharətlə istifadə edərək
dünyanın aparıcı dövlətlərinin, transmilli şirkətlərinin diqqətini bizim respublikaya
yönəldə bilmiş, bununla da müstəqil dövlət kimi onun inkişaf imkanlarını
genişləndirmişdir.
Azərbaycan Respublikası öz inkişaf yolunu və orijinal modelini seçmişdir. Bu isə
öz növbəsində ölkədə demokratik proseslərin inkişafı, ictimai-siyasi sabitliyin təmin
edilməsi, dövlətçiliyin möhkəmləndirilməsi, dünya iqtisadi sisteminə daha fəal şəkildə
qoşulması üçün möhkəm təməl yaratmışdır.
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BİR AFGAN AYDINI OLAN SERDAR MAHMUD TARZİ HAN’IN
TÜRK-AFGAN İLİŞKİLERİ ÜZERİNE ETKİLERİ
Yrd. Doç. Dr. Süleyman ÖZMEN
Özet: Bu çalışmada, Afganistan’ın çağdaş bir ulus devlet olarak uluslararası politikada yerini almasını hedeflemiş entelektüel bir Afgan aydını olan Mahmud Tarzi’nin yaşadığı süre
içerisinde bulunduğu coğrafyaya çağdaşlaşma maksadıyla yapmış olduğu faaliyetler ile
Türk milleti ile Afgan milleti arasındaki dostluk köprüsünün kurulmasına yapmış olduğu
katkılar incelenmiştir. Tarzi’nin girişim ve katkılarıyla kurulan dostluk köprüsü, Emanullah
Han ve Atatürk’ün kişilikleriyle daha da ileri noktalara taşınmış ve Türkiye ile Afganistan
eş zamanlı olarak kalkınma ve ilerleme yolunda girişimlere başlamışlardır. Tarzi’yi bulunduğu dönemde çağdaşlarından ayıran en büyük özellik, siyasi olayları ve tarihi gelişmeleri
büyük bir titizlikle analiz etmesi ve bu analiz neticesinde edindiği birikimleri başkalarıyla
eserlerinde titizlikle paylaşması olmuştur. Tarzi, bölgenin ilk etkin gazetesi olan “Sirâc-ul
Ahbar/Haberlerin Meşalesi” isimli bir gazete çıkarmıştır. Sirâc-ul Ahbar gazetesinde ateşli
bir anti-emperyalist olarak sert üsluplu yazılar neşreden Tarzi, -savunduğu fikirler dolayısıyla- Türk taraftarı ve İngiliz karşıtı olarak nitelendirilmektedir. Bu çalışmada Tarzi’nin
Türk-Afgan ilişkileri üzerindeki etkileri incelenecektir.
Anahtar Kelimeler: Türk-Afgan İlişkileri, Modernleşme, Emperyalizm, İşbirliği.

As an Afghan Intellectual Serdar Mahmud Tarzi Khan’s Effects on Turkish-Afghan Relations
Abstract: His activities for modernizing the geography in which he existed and lived as an
Afghan intellectual during his life, and his contributions to the building of a friendship
bridge between the Turkish nation and the Afghan nation are examined through historical
periods. This friendship bridge built with the initiatives and contributions of Tarzi was further strengthened thanks to the personalities of Atatürk and Emanullah Khan. Thus, Turkey
and Afghanistan started simultaneous initiatives on development and progress. The greatest
quality that distinguishes Tarzi from his contemporaries is that he analyzed political events
and historical developments with a great meticulousness and he shared with others the information he obtained from those analyses in his works. Tarzi issued the first effective
newspaper of the region, called “Seraj-ul Akhbar/The Torch of News”. Publishing works
with a severe style in the Seraj-ul Akhbar newspaper as an ardent anti-imperialist, Tarzi is
described as pro-Turkish and anti-English due to the ideas he defended. In this study, the
effects of Tarzi on Turkish-Afghan relations will be analyzed.
Keywords: Turkish-Afghan Relations, Modernization, Imperialism, Cooperation .

Giriş
Modern Afganistan tarihi incelendiği zaman Afgan tarihi içerisinde dört önemli
hükümdarın, Afgan ulusu içerisinde millet oluşturma çabalarını ön plana çıkardığı
görülebilir. Bu hükümdarlardan birincisi, 1747-1773 arasındaki dönemde yerini alan
Ahmed Şah Durrani’dir. Durrani’nin başarısı, kabileler arasındaki anlaşmazlıkları belli
bir dereceye kadar minimize etmesinde yatmaktadır. Bu başarısı nedeniyle, bazıları
tarafından günümüz Afganistan’ının babası olarak da kabul edilmektedir. İkincisi, 18351863 yılları arasında Muhammedzay hanedanlığını kuran, İngiliz işgaline karşı kabileleri
birleştiren ve ustaca yürüttüğü kabile diplomasisi ile merkezi hükümetin gücünü ve
otoritesini artıran Dost Muhammed Han’dır. Üçüncüsü, Dost Muhammed Han’ın oğlu
olan Muhammed Afzal’ın büyük oğlu Abdurrahman Han’dır. 1880 ile 1901 yılları
arasında iktidarda kalan Abdurrahman Han, (Abdurrahman Han, uygulamış olduğu ödün
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vermez ve sert yönetimi yüzünden “Demir Han” olarak da anılmaktadır) orduyu daha da
kurumsallaştırarak, sivil bürokrasi ve krallık ile baskı ve kurnazlıkla kabilelerin gücünü
azaltmıştır. Son olarak 1919 ile 1929 yılları arasında iktidarda kalan Abdurrahman Han’ın
oğlu Habibullah’ın üçüncü oğlu Emanullah Han’dır. Emanullah Han, kapsamlı bir sosyal,
ekonomik ve siyasi reform programı ile milli birliğe ulaşmak için bir seri reform
denemelerinde bulunmuştur (Poullada, 1973: 12-13). Emanullah Han’ı söz konusu
reformlar ve bir Afgan ulusu oluşturulması konusunda motive eden ve zaman zaman
Emanullah Han’ın danışmanlığını üstlenen kişi ise Mahmud Tarzi’dir.
Afganistan gibi zorlu bir coğrafyada 1865 yılında Afganistan’ın Gazne kentinde
başlayan; savaşlarla, sürgünlerle, suikastlarla, devrimlerle ve daha nice iniş-çıkışlarla
dolu geçen ve 1933 yılında İstanbul’da yaşama gözlerini kapatan Mahmud Tarzi’nin
hayatı Afganistan tarihinde oldukça önemli bir yer tutmaktadır.
1. Serdar Mahmud Tarzi Han’ın Yaşadığı Dönemde Afganistan
Dönemin hegemon güçlerinden olan İngiltere ve Rusya’nın başrolleri paylaştığı
“Büyük Oyun”1, 19ncu yüzyılın ikinci yarısında yaşanmaya başlamıştı (Hopkirk, 1999:
123). Bu oyunda İngilizler, Hindistan’ın zenginliklerini istismar ederken Ruslar da, bu
zenginliklerden faydalanabilecekleri ve kendilerine Hint Okyanusu’nun yolunu açacak
bir konumun peşindeydiler. Sih Savaşları’nın ve 1832-1842 yılları arasındaki 1nci
İngiliz-Afgan Savaşı’nın sonunda İngilizler, Peşaver’i elde etmiş ve buradan Kabil’e
kadar olan dağlık alanı bir tampon bölge haline getirerek, Rusya ile aralarında bir engel
oluşturmaya çalışmışlardır (Fletcher, 1984: 47).
Bu dönemde Afganistan’da siyasi güç yine bir Dürrani kabilesi olan
Barakzay’ların Muhammedzay ailesine geçmiştir. 1nci İngiliz-Afgan Savaşı sırasında
yönetim bu aileden Dost Muhammed Han’ın elinde bulunmaktaydı. Dost Muhammed,
Payende Han isminde bir Barakzay liderinin soyundan gelmekteydi. Payende Han’ın 22
oğlu vardı. Ancak bunlardan Dost Muhammed dâhil Afgan tarihi açıdan üçü büyük önem
taşımaktadır. Birisi Mahmud Tarzi’nin büyük babası olan Serdar Ramdel Han, ikincisi
1933-1973 yılları arasında Afganistan’ı yöneten son Afgan Kralı Zahir Şah’ın dört kuşak
önceki büyük babası Serdar Sultan Muhammed ve sonuncusu da 1919-1929 yılları
arasında Afganistan’ı yöneten Emanullah Han’ın üç kuşak önceki büyük babası Dost
Muhammed Han’dır (Dupree, 1964: 17).
Dost Muhammed Han’ın oğlu Emir Şer Ali’nin hükümdarlığında, Afganistan’a
belirli bir ölçüde bağımsızlık getirmek istemesi ve 1878 yılında General Stolyetov
başkanlığında bir Rus heyetini başkentte ağırlaması yüzünden İngilizlerle 1878-1880
yılları arasında 2 nci İngiliz-Afgan Savaşı’nın patlak vermesi kaçınılmaz oldu. Bu tarihten
sonra iki ülke arasında yaşanan ilişkiler neticesinde bugünkü Afganistan-Pakistan sınırı
belirlenmiştir. 1893 yılında dönemin bölgedeki İngiliz valisi olan Sir Mortimer Durand,
dönemin Afgan Emiri Abdurrahman Han ile yaptığı anlaşmanın sonucunda “Durand
Hattı”ı belirlenmiştir. Bu hattın kurulmasıyla bu coğrafyada yaşayan Peştun nüfusun
yarısı Bugünkü Pakistan2 topraklarında diğer yarısı ise Afganistan topraklarında
kalmıştır. Peştunlar Afganistan’daki en büyük etnik topluluk olmalarına rağmen Pakistan
içinde sadece % 9’luk bir azınlık grubunu teşkil etmektedirler. 3 Durand Hattı’nın
1“Büyük

Oyun” tabiri ilk defa, İngiliz Kraliyet Ordusunda Yüzbaşı olan Arthur Conolly tarafından
kullanılmıştır. Bu tabir, ünlü yazar Rudyard Kipling’in önemli eseri “Kim”de kullanılması suretiyle
kalıcı ve yaygın bir hal almıştır.
2 O dönemde Pakistan, henüz İngiliz Hindistan’ı henüz dağılmamıştı.
3 (The World Almanac and Book of Facts, 2002: 767, 836) Pakistan’a ilişkin son nüfus verisi;
144.616.639’dur. Bu durumda ülkede yaşayan Peştun asıllıların nüfusunu, Afganistan’dan alınan
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çizilmesiyle 1919 senesinde cereyan eden ve Afganistan’ın bağımsızlığını kazanmasına
yol açan 3 ncü İngiliz-Afgan Savaşı’na kadar olan dönemde, Afganistan yarı sömürge
durumunda kalmıştır. İşte yaşanan bu döneme tesir etmiş olan önemli kilit isimlerden
birisi, Serdar Payende Muhammed Han’ın oğlu Serdar Ramdel Han’ın büyük torunu olan
Serdar Mahmud Tarzi Han’dır (Dupree, 1964: 23).
Mahmud Tarzi, Afganlılık ideali etrafında bir ulusal bilinç yaratılmasını ve
Afganistan’ın çağdaş bir ulus devlet olarak uluslararası politikada yerini almasını
hedeflemiş, aydın, reformist bir vatanseverdi. Babası Serdar Gulam Muhammed
Tarzi’nin, Durand Antlaşmasına imza atan yeğeni Emir Abdurrahman ile anlaşmazlığa
düşmesi sonucunda 17 Ocak 1882’de ülke dışına sürülmesiyle Mahmud Tarzi, daha
henüz 17 yaşında çocuk denecek bir yaştayken yaklaşık olarak 20 yıl sürecek olan sürgün
hayatına başlamış oluyordu.
Mahmud Tarzi, o zaman Osmanlı toprağı olan Şam’da büyüdü. Burada Türk elit
tabakasıyla yakın ilişkiler içinde bulunan Tarzi, birkaç seferde İstanbul’a giderek Sultan
II nci Abdulhamid’in huzuruna çıkma fırsatı buldu. Şam’da resmi devlet görevlerinde de
bulunan Tarzi, Emir Abdurrahman’ın ölümü üzerine tahta geçen Emir Habibullah’ın
isteği üzerine Afganistan’a geri çağrıldı. 1902 yılının Şubat ayında oldukça maceralı bir
yolculuktan sonra Afganistan’a dönen Mahmud Tarzi, Afganistan’ın modernleştirilmesi
ve yeni reformların hazırlanması konularında oldukça önemli roller üstlenmiştir (Han,
2001: 27).
2. Serdar Mahmud Tarzi Han’ın Kişiliği, Faaliyetleri ve Türk-Afgan
Dostluğunun Temellerini Atma Çabaları
Afganistan’a 1902 yılında dönüşünden itibaren Mahmud Tarzi, Türk uzmanların
Afganistan’ın çağdaş bilim ve teknolojiyi yakalanmasında son derece faydalı olacağına
inanmıştı. Hatta Emir Habibullah’tan, II. Abdulhamid’in bir miktar Türk uzmanın,
çağdaşlaşma çabalarına yardımcı olmaları amacıyla Afganistan’a yollanmasını rica eden
bir ferman almayı dahi başarmıştır. Ancak aylar süren bir yolculuktan sonra Osmanlı
topraklarına vardığında, İngiliz ajanlarının elindeki fermanın sahte ve kendisininse işleri
karıştırma amacından başka bir amaca sahip olmayan bir maceraperest olduğuna dair
propagandaları sonucu resmi ilişkilerin kurulmasında başarısız olmuştur. Bununla
birlikte, kendi seyahatlerinde İstanbul, Mısır ve Suriye’de edindiği arkadaşlarının bir
kısmı sırf Mahmud Tarzi’ye duymuş oldukları hürmete istinaden birbirlerini teşvik
ederek ve Afgan halkına karşı besledikleri ortak dayanışma ve dostluk hisleriyle şevke
gelerek yedi kişilik bir grup Kabil’e gelmiştir.
Böylece Habibullah Han (1901-1919) döneminde Türk eğitimciliğinin, Afganistan kültür ortamında etkisini göstermeye başladığı görülmektedir. O dönemde Mahmud
Tarzi, Türkiye’de yaşayan ya da Osmanlı Devleti siyasetine muhalif olan ve yabancı ülkelerde mülteci olarak yaşayan, birçok kişiye mektup yollayıp onları Afganistan’da çalışmak için davet etmiştir. Bu davetler sonucunda içlerinde valilik yapan Hasan Hüsnibek
gibi isimlerin de yer aldığı bir grup Türk uzmanı Rusya ve İran üzerinden Kabil’e gelmiştir. Bu grubun içinde Dr. İzzet Münir, makinist Ali Rıza, ressam Muhammed (Mehmet) Fazlı, Ali Fehmi gibi isimler yer almıştır. Zaman geçtikçe Afganistan’da çalışan
Türk uzmanlarının sayısı gittikçe artmıştır. Özellikle bir devlet kurumu olan makinehanede çalışan Türk uzmanlarının itibarı günden güne yükselmiştir. Makinehaneye bağlı

göçler hariç, 12.292.000 civarında hesaplamak yanlış olmayacaktır. Afganistan için ise bu rakam 9
milyon civarındadır.
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basımevi teknisyenleri Muhammed Hasan Efendi, Muhammed Nadir Efendi ve Muhammed (Mehmet) Fazlı’ya kendi alanlarında en az beş yerli çırak yetiştirme görevi de verilmiştir.
1907 yılının sonlarında Mahmud Tarzi’nin davetiyle Afganistan’a gidenler arasında Mısır’a sığınan Mehmed Fazlı isimli eğitimli bir Osmanlı genci de yer almıştır.
Mehmed Fazlı bir yıldan biraz fazla bir süre Afganistan’da kalmış ve II. Meşrutiyet’in
ilanı üzerine İstanbul’a dönmüştür. Resimli Afgan Seyahati adıyla kaleme aldığı Afganistan anıları “Afganistan’da Bir Jöntürk” adıyla yayımlanan Mehmed Fazlı Bey’in4
Emir Habibullah Han döneminde bu ülkede bulunduğu anlaşılmaktadır. Mehmed Fazlı
Bey, Afganistan’a gelişi üzerine Afganistan Emiri Habibullah Han tarafından içinde bulunduğu heyetle birlikte huzuruna kabul edilmiştir. Bu sırada heyette bulunan Ali Fehmi
Bey tarafından bir konuşma yapılmıştır. Ali Fehmi Bey bu konuşmada: “Bütün Osmanlıların Afganistan hakkında beslemiş oldukları samimi hislerden ve güzel temayüllerden
emin olmalarını Emir Hazretlerinden istirham ederim. Bu samimi duygu ve sevgi, bizleri
Afgan kardeşlerimizle birlikte çalışmak ve bu İslam toprağını ikinci vatanımız tanımak
için biz aciz kulları bu Müslüman yurda sevk etmiştir” sözleriyle heyetin duygularını dile
getirmiştir (Fazlı, 2007: 33).
Emir Habibullah Han yaptığı cevabi konuşmayla döneminin Osmanlı Devleti’ne
bakış açısıyla ilgili ipuçları vermektedir:
“Afganistan, Osmanlı Devleti’nin bir küçük kardeşi yerinde ve Doğu siyasetinde
sağ kolu gibidir. Bundan dolayı Afganistan’ın kuvvetlenmesi, Türkiye’nin ağırlığının ve
görkeminin artmasının asli sebeplerinden biri olabilir. Bu sebeple her Osmanlı’nın böyle
büyük bir maksadın meydana gelmesi için son derece samimi bir his ve âlicenaplıkla
çalışmaları doğal olup, buna güvenim tamdır. Asırlardan beri gaflet ve tembellik uykusuna
dalmış İslam kavimlerinin acınası durumlarına çok fazla üzülmekteyim. Biz öyle olmayalım.
İslam’ın ve İslam âleminin ilerlemesi, yükselmesi ve hakiki İslam medeniyetinin yayılması
için hiçbir çaba ve gayreti esirgemeyeceğime sizler de emin olunuz. Vatanım İslam
vatanıdır. Hep birlikte çalışalım. Tanrı gayrete âşıktır.” (Tarzi, 1991: 27).

Devamında ise Afganistan’a reformlara katkı sağlamak maksadıyla giden Türk
aydını sayısında bariz bir artış yaşanmıştır. “Afganistan’da Bir Jöntürk, Mısır
Sürgününden Afgan Reformuna” isimli anı kitabın yazarı olan Mehmet Fazlı, tarafından
o dönem içinde yaşananlar ilgi çekici bir üslupla olmak üzere günümüze kadar
aktarılmıştır. Mehmet Fazlı, Afganistan’da bulunduğu dönem içerisinde yaşanan
reformlara tanıklık etmiş ve eserinde şöyle anlatmıştır (2007:10):
“Mahmud Tarzi, kişiliği ve mevcut birikimiyle adeta Afganistan’ın modernleşmesi
için lokomotif görevi görüyordu. Onun öncülüğünde eski mektep-medrese sistemi
kaldırılmış, yerlerine Habibiye Okulları kurulmuş ve kızların okula gitmelerinin önü
açılmıştı. Habibiye Okullarında; Türk öğretmenlerin yanında Alman, Fransız ve İngiliz
öğretmenler de görev yapmaktaydı. Burada eğitim gören öğrencilere, dünyaya
açılabilmeleri için kendi ana dillerinin yanında Türkçe ve İngilizce de öğretilmekteydi.
Tarzi’nin girişimleriyle kurulan matbaada çeşitli kitaplar bastırılıyor ve süreli yayınlar
çıkartılıyordu.”

Osmanlı toprağında yıllarını geçiren, Farsça, Peştuca, Urduca, Fransızca ve
Türkçeyi çok iyi derecede konuşabilen Mahmud Tarzi, 1911 yılında bölgenin ilk en etkin
gazetesi olan “Sirâc-ul Ahbar/Haberlerin Meşalesi” isimli bir gazete çıkarmış ve
gazetenin başyazarlığını üstlenmiştir. Sirâc-ul Ahbar gazetesinde ateşli bir anti-

Sultan Abdulhamid döneminde baskıcı yönetimden kaçarak Mısır’a sığınmış eğitimli bir Osmanlı
(Jöntürk), 1907 yılının sonlarına doğru Mahmud Tarzi’nin daveti üzerine yola çıkarak 1908 yılı
başlarında Afganistan’a ulaşmış ve buradaki reformist faaliyetlere katkıda bulunmuştur.
4
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emperyalist olarak sert üsluplu yazılar neşreden Tarzi, gazetede yayınladığı ve savunduğu
fikirler dolayısıyla İngiliz karşıtı olarak nitelendirilmektedir (Dupree, 1964: 27).
Özellikle, Şam’da 18 yıl süren sürgün hayatı boyunca edindiği arkadaşlıklardan
dolayı Jön Türkler ve reformist görüşü savunan kişilerle güçlü bağlantılar içinde bulunan
Mahmud Tarzi, Jön Türklerin modernleşme fikirlerine karşı duymuş olduğu hayranlıkla,
Afganlılık ideali etrafında bir ulusal bilinç yaratılmasını ve Afganistan’ın çağdaş bir ulus
devlet olarak uluslararası politikada yerini almasını hedeflemiş entelektüel bir Afgan aydını olmuştur.
Yaşadığı süre içerisinde çağdaşlaşma maksadıyla Afganistan’da yapmış olduğu
faaliyetler ile Türk milleti ile Afgan milleti arasındaki dostluk köprüsünün kurulmasına
da oldukça önemli katkılar da bulunmuştur. Tarzi’nin girişim ve katkılarıyla kurulan
Türk-Afgan dostluk köprüsü, Emanullah Han ile Atatürk’ün kişilikleriyle daha da ileri
noktalara taşınmıştır. Kral Emanullah, Mahmud Tarzi’nin yardımıyla Afganistan’ın
dâhili teşkilatının modern bir şekilde yeniden kurdurmuş ve modern manada ilk defa Harbiye, Hariciye, Dâhiliye, Maarif, Maliye, Adliye, Ticaret, Bayındırlık, Sıhhat, Posta ve
Telgraf Bakanlıkları teşkil edilmiştir. Emanullah Han, çok önem vermiş olduğu Hariciye
Nezareti’nin (Dışişleri Bakanlığı) başına Mahmud Tarzi’yi getirerek Afganistan’ın istiklalini kısa zamanda diğer devletlere tanıtmayı hedeflemiştir (Saray, 2002: 111).
Birinci Dünya Savaşı esnasında Afganistan, tarafsız kalmış olmasına rağmen Türkiye’ye ve Türklere desteğini sürdürmeye devam etmiştir. Bunda Mahmud Tarzi’nin
“Sirâc-ul Ahbar/Haberlerin Meşalesi” isimli gazetesinde yayımlamış olduğu “Emperyalizm” karşıtı yazılarının önemi oldukça fazladır. Gazetenin bu tavrı sonraki dönemde Hindistan Müslümanlarının Türk Kurtuluş Savaşı esnasında Ankara Hükümetine verdiği desteğin yapılanmasında etkili olmuştur. Gazetenin yayınları İngilizleri o kadar tedirgin etmişti ki; el altından uyguladıkları tedbirlerle gazetenin Hindistan’a sokulmasını engellemeye çalışmışlar ve Mahmud Tarzi’ye yönelik karalama kampanyası başlatmışlardır
(Han, 2001: 28).
Birinci Dünya Savaşı’nın ilerleyen safhalarında gazetenin, yayınlarında İngiliz
karşıtı bir tavır sergilemesi, tarafsızlık politikasını ve İngiltere ile Rusya arasında denge
politikasını sürdürmeye çalışan Habibullah Han’ı oldukça güç durumda bıraktı. Dahası
gazete, tavizsiz reformlar konusundaki ısrarcı tavrıyla, Emir’i iç politikada da güç duruma
düşürmekteydi. 1919 yılında bir av partisi esnasında Habibullah Han’a düzenlenen bir
suikastta Emir hayatını kaybetmiş ve Afganistan tahtı bir süreliğine sahipsiz kalmıştı. Üç
kızını da Habibullah Han’ın oğullarıyla evlendirmiş olan Mahmud Tarzi, Kabil’deki
Osmanlı Büyükelçiliği’nde buluştuğu Habibullah’ın en küçük oğlu ve kızı Süreyya’nın
kocası Emanullah Han’a sarılarak teselli ettikten sonra ona; “harekete geçmek”
gerektiğini söyledi. Tarzi’nin de desteğini arkasına alan Emanullah Han, Kraliyet
Sarayını (Arg) ele geçirdi. Emanullah Han tahta geçince Hindistan’daki İngiliz valiye bir
mektup göndererek Afganistan’ın bağımsız bir devlet olduğunu tanımasını istedi ve
İngiltere ile iyi ilişkiler içinde bulunmayı istediğini bildirdi. Buna karşın İngiltere
Afganistan’ın bağımsızlığını tanımakta tereddüt etti ve iki ülke arasındaki ilişkiler
gerginleşti. Bunun üzerine Emanullah Han Hindistan’a saldırarak Üçüncü İngiliz-Afgan
Savaşı’nı başlattı, savaşı kazandı ve Afganistan’ın dış siyasetini yeniden kontrolü altına
aldı. Savaşı sona erdiren Ravalpindi Anlaşması sonucunda İngiltere Afganistan’ı tam
bağımsız bir Krallık olarak tanıdı. Kısa sürede Afganistan’ı yarı sömürge durumundan
kurtularak tam bağımsızlığını elde etmiştir. Devamında Mahmud Tarzi’yi Dışişleri
Bakanı olarak atayan Emanullah Han, Rusya ve Avrupa’nın çeşitli başkentlerine
diplomatik misyonlar yollayıp Afganistan’ı uluslararası politikanın katılımcısı haline
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getirmiştir. Afganistan’ın dışişlerinde de bağımsız hale geldiğini belgeleyen “İngilizAfgan Anlaşması”nı 1921 yılında imzalamıştır (Han, 2002: 202-203).
Barış görüşmeleri sürecinde Dışişleri Bakanı olan Mahmud Tarzi, görüşmeleri
bizzat kendisi yürütmüştür. Afgan delegasyonunu Hindistan’a taşıyan trenin sadece ücra
noktalarda ikmal yapmasına müsaade eden İngilizler, böylece Afganistan’daki durumun
Hindistan Müslümanları arasında da sorunlara yol açmasını engellemeye çalışmışlardır.
Buna rağmen Lahor’da binlerce göstericinin Tarzi ve Afganistan lehine toplanıp slogan
atmasını engelleyememişlerdir (Adamec, 1967: 10).
3. İngilizlerin Afgan Modernleşmesini Engelleme Çabaları
Bu görüşmeler boyunca İngilizlerin işleri sürekli sürüncemede bırakan tavrı, yeni
olmasa da dikkate değer bir duruma işaret etmektedir. Birinci Dünya Savaşı’nda Wilson
ilkelerinde yerini bulan “Ulusların kendi kaderini belirleme hakkı”; İngilizler tarafından,
sadece savaşın galiplerinin uygun gördüğü ve esasen Osmanlı veya AvusturyaMacaristan İmparatorluğu yönetiminde yaşayan, ufak Avrupa ulusları için geçerli bir hak
olarak algılanmaktadır. Gerçek şudur ki, buna benzer haklar bugün de, “Kullanması
uygun görünenler” için geçerli olmak gibi bir ikiyüzlülüğün kurbanı olmaktadır (Han,
2002: 205).
Tarzi’nin de etkisiyle başlayan reformlar, Afganistan’ı, 1922’den itibaren
Fransa’ya öğrenci gönderilmesinden bir Arkeoloji Cemiyeti kurulmasına, Fransa ve
Sovyetler’den uçaklar dâhil, silah ithaline kadar çok yönlü ve çeşitli biçimde uluslararası
ilişkilerin katılımcısı yapmıştır. Ne var ki, Fransız silahlarının İngilizler tarafından
Bombay’da müsadere edilmesi ve ancak Fransız Le Matin gazetesinde konuyla ilgili
haberlerin çıkması sonucunda serbest bırakılmasının da gösterdiği gibi İngiliz politikası
henüz Afganistan’dan elini çekmeye hazır değildir. 1928 yılında Emanullah Han
gerçekleştirmiş olduğu uluslararası ziyaretler sonrasında ülkedeki reformları daha da
hızla uygulamaya geçirmek istemiştir (Han, 2002: 206).
Doğu toplumlarında aydın hükümdarların modernleşme çabalarını öncellikle
ordudan başlatmaları sık görülen bir durumdur. Emanullah Han’ın tavrı da bu açıdan bir
istisna olmamıştır. Ancak orduya karşı bir şekilde kuşku duyan -Mahmud Tarzi karşıtıkişilerin de etkisiyle Atatürk’ün tavsiyelerine rağmen Afgan ordusunun geliştirilmesine
gereken hassasiyet gösterilememiştir. 1928’de çıktığı Avrupa gezisinin, Sovyetler
Birliği’nden sonraki durağı olarak Türkiye’yi seçen Emanullah Han’ın Mustafa Kemal’le
yaptığı temasların arkasından, General Fahrettin Altay’ın Afganistan Genelkurmay
Başkanı olarak bu ülkeye yollanması gündeme gelmiştir. Ancak planın gecikmesi ve
Emanullah Han’ın Avrupa gezisi ardından patlayan reform karşıtı ayaklanma, Mahmud
Tarzi ile Emanullah Han’ın Afganistan’ın modernleşmesi konusundaki planlarını sekteye
uğratmakla kalmamış aynı zamanda da ülkede 1919 yılından veri büyük titizlikle
yapılmış olan reformların bir anda yıkılmasına yol açmıştır. Dupree’nin ifadesiyle, “Türk
subayları (Afganistan’a) olumlu bir etkide bulunmak için çok geç” kalmıştır (Dupree,
1964: 13)
Türkiye Cumhuriyeti’ne yapılan ilk devlet ziyareti olması sebebiyle bu tarihi gezi
büyük önem taşımaktadır. Bu sebeple geziye çok önem verilmiş, Emanullah Han’a
dostluk gösterilmiş, Milli Müdafaa ve Dışişleri Bakanlığı tarafından ayrıntılı bir gezi
programı hazırlanmıştır. Bu gezi iki ülke ilişkilerine hem o dönemde hem de sonraki
dönemlerde günümüze kadar uzanan olumlu katkılar yapmıştır. Türkiye ile Afganistan
arasındaki resmi ilişkiler Mahmud Tarzi’nin aracılığıyla ilk kez Emanullah Han
döneminde gerçekleşmiştir. Lozan Anlaşması’nın ardından Atatürk’ü ilk kutlayan
yabancı devlet başkanı Emanullah Han olmuştur. Yine Türkiye’nin yeni başkenti olarak
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Ankara’nın ilan edilmesinin ardından Ankara’ya taşınan büyükelçilikler yalnızca
Sovyetler Birliği ve Afganistan büyükelçilikleri olmuştur (Saray, 2002: 118).
Emanullah Han, Avrupa gezisi boyunca Kraliçe Süreyya’nın ve yanındaki heyette
bulunan diğer hanımların modern giysiler içerisinde fotoğraflanmasına izin vermiştir.
Böylelikle uluslararası kamuoyuna reformcu kimliğiyle ilgili bir mesaj vermeyi ummuş
olması olasıdır. Ancak bu fotoğraflar, Sovyet-Afgan yakınlaşmasından ve Emanullah’ın
sürekli verdiği anti-İngiliz mülakatlardan dolayı bir hayli tedirgin olan İngilizler
tarafından uçaklarla Afganlılara havadan atılan “Emanullah karşıtı” propaganda
malzemesine dönüştürülmüştür (Dupree, 1964: 14).
4. İngilizlerin Propagandasının Etkileri
Karma eğitim yapan okulların açılması, başkent Kabil’de tüm Afganlıların Batılı
kıyafetlerle gezmeleri zorunluluğunun5 getirilmesinden ötürü bir hayli rahatsız olan
kabileler, İngiliz propagandasının “Kralın, Allah’ın dininden saptığı” yönündeki
propagandasını benimsemekte gecikmemişlerdir. Mollalara göre “Burka”sız bir
kraliçenin bütün batı basınında yayımlanan fotoğraflarının başka bir anlamı olamaz
gibidir. Reform baskısının tutucu kesimde yarattığı tepkiyi körükleyen bu görüntüler
sonucunda Şinvari Peştun kabileleri ilk ayaklananlar olmuştur. İngilizler sınırları kapayıp
Emanullah’ın çok gereksinim duyduğu cephanenin akışını keserek, 1925’teki benzer bir
ayaklanmayı bastırdığı biçimde bu ayaklanmayı da bastırmasını engellemişlerdir.
Emanullah Han kabile politikasını önemsememenin bedelini ülkeyi terk etmek zorunda
kalarak ve bin bir güçlükle gerçekleştirilen reformların acımasızca duraksatılması
şeklinde ödemiştir (Dupree, 1964: 27).
Gerici Beççe-i Saka (Habibullah Kalakani) isyanının arkasındaki organizatör,
Birinci Dünya Savaşı esnasında AraplarıOsmanlı İmparatorluğu aleyhine örgütleyen -o
dönemde rütbesi binbaşı olan- İngiliz Albay Lavrens olmuştur. Lavrens, daha sonra
Beççe-i Saka’nın danışmanlığını üstlenmiştir. Gerici Beççe-i Saka yönetimini ilk tanıyan
ülke de İngiltere’dir (Cumhuriyet, 09 Şubat 1929).
Esasında Afganistan’da modernleşme çabaları bu olayla bitmiş değildir.
Emanullah Han, uluslaşmayı, modernleşme süreci içerisinde eritmeye çalışmıştır.
Afganistan’da da, çok parçalı etnik yapıdan, bir Afgan ulusu inşası çabası, temel olarak
başta Mahmud Tarzi’nin öncülüğünde toplumsal modernleşmenin gerçekleştirilmesi
üzerine kurulmuştur. Ancak incelediğimiz dönemin olayları sonucunda Afganistan’da
ulus inşa etme çabalarının çok büyük bir yara aldığı yadsınamaz bir gerçek olarak
karşımıza çıkmaktadır (Ottaway & Lieven, 2002: 21).
Ülkede Emanullah Han sonrası dönemde iktidara gelenler kabile siyasetini
merkezi devlet lehine biçimlemekten çok kabile liderleriyle uzlaşmayı yeğlemişlerdir.
Modernleşme çabaları geleneksel kabile yapılarını dönüştürmekten çok şehirli yaşam
tarzı ve kimi üst yapısal kurumlarla sınırlı kalmıştır. En sonunda topyekûn bir ekonomik
kalkınmayı gerçekleştiremeyen modernleşmeci anlayışın eğittiği asker, sivil profesyonel
kişiler ne kamuda, ne de özel sektörde bekledikleri istihdam olanaklarını ve ücretleri
bulabilmişlerdir (Ottaway & Lieven, 2002: 23).
Sonuç
Görüldüğü üzere Mahmud Tarzi’nin yaşadığı dönem içerisinde Afganistan’a yapmış olduğu katkılar hem yaşadığı dönem üzerinde oldukça köklü değişikliklere yol açmış

Dupree; ikinci el elbise satıcılarının şehre gelen kabile mensuplarına çok yüksek fiyatlardan bu
elbiseleri kiralamak suretiyle Emanullah Han’ın reformlarına duyulan tepkiyi büyük kârlar elde
ederek artırdıklarını anlatmaktadır.
5
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hem de bir şekilde günümüze uzanan yansımaları olmuştur. Yaşadığı dönemde hem İngilizlerin “Böl ve yönet” politikasına karşı mücadele etmiş hem Rusya ile İngiltere arasında sıkışmış bir Afganistan’ın sesini dünyaya duyurmuş hem de çok zorlu bir dönemde
karışık milletlerden teşkil olan Afgan halkına ortak bir ulus olmaları (Afganlılık ideali)
gerektiğinin üzerine düşerek ülkesini kalkındıracak bir seri reformların öncüsü olmuştur.
Bu çalışmada ortaya konulan tartışmanın amacı, yaşadığı döneme belirli parametreler eşliğinde bir takım kıstaslarla etki eden Mahmud Tarzi’nin, Afganistan’nın modernleşmesi,
kalkınması ve bir Afgan ulusu yaratılması konusunda yapmış olduğu katkılar ile genç
Türkiye Cumhuriyeti’nin Kemalist çizgisiyle Afgan modernizasyonunun senkronizasyon
faaliyetlerini ortaya koymak ve Tarzi’nin hayat hikayesiyle birlikte birbirlerini kardeş
ülke olarak niteleyen bu iki ülkenin kalkınma ve modernleşme süreçlerini tarihsel gelişimi içerisinde izleyerek analiz etmek, aynı dönem içerisindeki benzerlikleri ve farklılıkları belirlemek ve Türk modernleşmesinin Afganistan’daki etkilerini ortaya koymaktır.
Afgan tarihi, geçirmiş olduğu süreç içerisinde genel hatlarıyla incelendiği zaman
merkezi hükümet ile bağımsızlığına aşırı düşkün Peştun kabileleri arasındaki siyasi rekabetin hemen göze battığı görülmektedir (Saikal, 2004: 37). Ağırlıklı olarak modernleşme
açısından en radikal gelişmelerin yaşandığı 1919 ile 1929 arasındaki Mahmud TarziEmanullah Han dönemi incelendiğinde, karşımıza yine bu siyasi rekabetin izleri çıkmaktadır. Afganistan siyasi hayatına belirli dönemlerde tesir eden bu sosyolojik vaka, bir takım güçler tarafından zaman zaman saya andaz (yumuşak karın) olarak kabul edilip maniple edilmek suretiyle Afganistan’daki istikrar kasıtlı olarak engellenmiştir.
Bu usul veya benzeri emperyalist yöntemler, dünya insanlık tarihi boyunca daha
gelişmiş hegemon ülkeler tarafından, kontrol altına almak veya kendi menfaatleri doğrultusunda kullanmak istedikleri ülke ve coğrafyalarda uygulanmıştır. Esasında bir yandan
başta Orta Doğu olmak üzere tüm dünyanın demokratikleşmesi beklentisi olduğunu yineleyen Batı dünyasının kaotik bir paradoksudur.
Louis Dupree’nin, “Unutulmuş Milliyetçi” olarak nitelendirdiği Tarzi, Batı dünyasının bu türlü oyunlarına başkaldırmış olan bir Afgan aydınıdır. Afganistan’daki siyasi
gelişimin tarihsel sürecini izlediğimizde karşımıza belirli noktalarda Tarzi’nin görüşlerinin çıktığı görülmektedir (Stewart, 1973: 73)
Tarzi görüşlerinde, Şerif Mardin’in de “Jön Türklerin Siyasi Fikirleri 1895-1908”
isimli eserinde kaleme aldığı akımlardan da belirli ölçüde etkilenmiştir. Özellikle 1884
ile 1902 yılları arasında Şam’da sürgünde bulunduğu 18 yıllık sürede burada tanıştığı ve
yakın dostluklar edindiği Jön Türklerin fikir akımlarından etkilenmiştir.
Ayrıca babasının arkadaşı ve hocası olan Molla Muhammed İkram da Tarzi’nin
kişiliği ve siyasi görüşünün oluşması üzerinde büyük bir etki yapmıştır. Bağdat’ta ve
Şam’da geçirmiş olduğu günlerde, hem Türk hem de Batılı bilimsel ve edebi kaynaklardan yararlanarak artan bir ilgiyle okumaya ve araştırmaya başlamış ve özellikle ünlü Türk
yazarlarından Ahmed Mahdat’ın eserleri oldukça ilgisini çekmiştir. Kendi ifadesiyle
“Daha fazla okudukça ve öğrendikçe ülkemi Afganistan’ı daha fazla sevdim ve özledim. Yurdundan uzakta yaşayan birisiydim ve ülkemin geri kalmışlığı ve siyasi arenadaki
belirsizlikler beni çok endişelendiriyordu. Ülkemin bu duruma düşmesinin en büyük nedenleri olarak; Afganistan’ın sahip olduğu coğrafi konumu ve bu konumu kendi menfaatleri
doğrultusunda kullanmaya çalışan iki emperyalist ülkenin, Afgan halkını zerre kadar bile
düşünmeden hiç de adil olmayan, acımasız ve doymak bilmez tutumlarına bağlıyordum. Bu
nedenle benim ve ailemin de şu anda vatan topraklarından uzakta sürgün hayatı yaşamasına neden olan emperyalizmle, hayatım boyunca mücadele etmeye kesin olarak Osmanlı
İmparatorluğu sınırları içinde bulunan Şam’da karar verdim. Daha önce de söylediğim
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gibi Türklerin bize karşı samimi yaklaşımlarıyla İngilizlerin ve Rusların yaklaşımları arasında en az Hindikuş dağları kadar fark vardı. Farkın nedeni ise ya İslam dininde gizliydi
ya da Türklerin ahlaki değerlerinde.” (Sirâc-ul Ahbar-i Afganiye, 20 Haziran 1913)

Türkiye’deki kültürel ve siyasi ortam, Mahmud Tarzi’nin dünyaya bakışının şekillenmesinde önemli rol oynamıştır. Osmanlı İmparatorluğu’na Tanzimatın etkisiyle
hızlı bir şekilde girmekte olan tanzimat unsurları ve yenilikçi hareketler Mahmud
Tarzi’nin ilgisini çeker. Tarzi, Türkçe’ye Batı dillerinden çevrilen Batı Edebiyatı örneklerini ilgiyle takip eder. “Merhum Ahmed Mithat Efendi” adlı makalesinde ünlü Türk
yazarı Ahmed Mithat’ın Türkiye’nin çağdaşlaşmasındaki katkısını hatırlayarak her fırsatta, ilk defa, onun eserleri ışığında çağdaş ilim, fen ve medeniyet hakkında bilgi aldığını
belirtmiştir.
Mahmud Tarzi 1897 yılında Bab-ı Ali’nin nazırlarından Hasan Fehmi Paşa tarafından yazılan “Devletlerarası Hukuk” adlı kitabı Dari diline tercüme eder ve Afganistan
Kralı Abdurrahman Han’a (1880-1901) gönderir. İngiliz sömürgecileri ile Kralı Abdurrahman Han arasındaki ilişkilerden memnun olmayan Mahmud Tarzi, “Devletlerarası
Hukuk” adlı bu kitap vasıtasıyla Abdurrahman Han’a adeta bağımsız devletlerarasındaki
ilişkilerin nasıl olması gerektiğini öğretmek ister (Ghani, 1977: 19)
Mahmud Tarzi, aynı yıl Ziya Paşa’nın 120 beyitlik bir şiirini Dari diline tercüme
eder ve 1914 yılında Kabil’de yayınlanan “Perakende” adlı dergi de Tarzi’nin bu çalışması yayınlanır. Bu çalışmayla birlikte manzum eserlerle ilgilenmeye başlayan Mahmud
Tarzi, aynı vezinle 500 beyitten oluşan bir seyahatname kaleme alır (Tarzi, 1338
(1919):7-14).
Mahmud Tarzi için Şam’da önem taşıyan diğer hususlarda; özellikle Şam’da tanışmış olduğu “Jön Türkler”in kendisine aşılamış oldukları reformist hareketler ve o dönemde Yusuf Akçura tarafından hazırlanan ve birçok yerde neşredilen “Üç Tarz-ı Siyaset”6 başlıklı makalenin yaratmış olduğu etkinin, bir Afganlılık ideali yaratılması konusunda kendisine ilham kaynağı olmasıdır. Yine kendi ifadesiyle; “Bu arada Şam’da çok
değerli Türk dostlarım oldu. Bunların bir kısmı kendilerine “Jön Türkler” demektelerdi.
Bu kişilerle Türklük ve Türk Milliyetçiliği konularında uzun uzun sohbetler yaptığımı hatırlıyorum. Bu asil dostlarımın fikirleri, daha sonra bende bir Afgan Milliyetçiliği yaratma düşüncesini aşılamıştır.” demektedir (Sirâc-ul Ahbar-i Afganiye, 14 Ekim 1916)
Afgan halkının Türk halkıyla bir şekilde kader birliği yapması gerektiğine inanan
Mahmud Tarzi, bir şekilde her iki ülkenin de güç birliği yapması, Türkiye ile Afganistan’ın Doğu’nun mazlum ve sömürülen milletlerine örnek ve destek olması gerektiğine
inanmış reformist bir Afgan aydınıydı. Onun öncülüğünde her iki millet birbirine itimat
duyarak yaklaşmış ve birçok konuda işbirliği yapmışlardır. Bu ilişkiler öncelikle iktisadi
ve askeri münasebetler konularında olmuş, devamında şayet Afganistan üzerinde cereyan
eden talihsiz gelişmeler gerçekleşmemiş olsaydı bugün her iki ülke birbirlerinin haklarını
her platformda müdafaa eden güçlü iki müttefik olarak karşımıza çıkmış olacaklardı.
Afgan milliyetçiliği ve modernizminin amaçlarının gelişip yaygınlaşmaması, modernleşme kavramının Afganistan’a geç ulaşmasına yol açmıştır. Yirminci yüzyılın başlarında Genç Türkleri örnek alan Mahmud Tarzi ve Kral Emanullah (1919-29)’ın liderliğindeki “Genç Afganlar” ülkenin modernleşmesi için çok istekli ve hırslı olmalarına rağmen başarısız oldular ve başarısızlıkları Afganistan’daki tüm gelecek reform ve modernleşme programlarının gelişimini etkiledi. Batı karşısında alınan yenilgiler ve bağımsızlığın kaybedilmesi endişesi ile Türk ve Afgan toplumunun kendini yeniden üretememesi

6 Bkz. Yusuf

AKÇURA, Üç Tarz-ı Siyaset, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 1998, (4. Baskı).
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ve gereken dönüşümleri yapamaması, sadece bazı Batılı örneklerin taklidi ile yetinilmesi
nedeniyle istenilen sonucu sağlamamıştır.
Netice olarak Türkiye Cumhuriyetinin ilk yıllarında özellikle Mahmud Tarzi’nin
girişim ve katkılarıyla karşılıklı bir dostluk köprüsü kurulmuştur. Her iki ülke halkının da
karakter yönünden benzerlik taşımaları -özellikle gurur, özgürlük ve bağımsızlığa düşkünlük konularında- ve Atatürk ile Emanullah Han arasındaki kişiliklerinden kaynaklanan uyum, her iki ülkenin de eş zamanlı olarak kalkınma ve ilerleme yolunda girişimlerde
bulunmalarına yol açmış ve her iki ülke de çağdaş uygarlık düzeyine ilerleme ve varolma
konularında birbirlerine yardımcı olmaktan imtina etmemişlerdir. Afganistan, Türkiye
Cumhuriyeti’ni ilk tanıyan ülke olmuş, Türkiye Cumhuriyeti’nde açılan ilk büyükelçilik
Afgan Büyükelçiliği olmuş ve Mustafa Kemal Atatürk, o dönemde bizzat Ankara, Ulus,
Hacı Bayram mıntıkasında açılan iki katlı Afgan Büyükelçiliğine kendi elleriyle göndere
Afgan bayrağını çekmiştir.
Tarzi’nin yaşam mücadelesi ve Afganistan’ın kalkınmasına yönelik reformist yaklaşımları, özellikle Afganistan’ın yıldızının parlamaya başladığı 1919 - 1928 yılları arasında amacına ulaşmasına çeyrek kala durdurulmuştur. Durdurulan sadece Tarzi’nin düşleri olmamış aynı zamanda Asya’nın adeta kalbi de durdurularak bölgenin geri kalmasına
ve halen günümüze kadar uzanan çatışma ve kargaşa ortamlarının yaşanmasına neden
olunmuştur. Şayet Mahmud Tarzi’nin Afgan ulusu için gerçekleştirmek istediği idealler
bir şekilde durdurulmasıydı, bugün Orta Asya coğrafyasında karşımıza çok farklı, çok
gelişmiş, oldukça modern ve belki de Asya’nın İsviçre’si konumunda bir Afganistan çıkacaktı.
Dünyanın aynası olan Afganistan, 30 yıldan beri içinden geleceğin dinamiklerini
etkileyecek sonuçlar çıkarmaktadır. Sovyetler Birliğinin temellerini sarsan radikal İslamcı “Mücahit” örgütlenmelerini besleyen, 11 Eylül miladından tek kutuplu dünya zeminine giden sürecin arkasında Afganistan bulunmaktadır. Uyuşturucu trafiğinin karmaşık yolları ile dünyayı ören, yolsuzlukları ve terörü besleyen ağın merkezi de uzun süredir
yine Afganistan olmuştur.
Türkiye Devleti ve Afganistan, içtenlikle birbirine bağlı, bir umut ve kutsal amaçla
gönülleri dolu olarak; nesnel ve moral bakımdan bütünüyle yüksek ortak çıkarlara sahip
bulundukları ve bu devletlerden birinin mutluluk ve felâketinin ötekinin mutluluk ve
felâketine neden olacağı kanısı ve inancıyla tesis edilen “Ebedi Dostluk” ve işbirliğinin
temellerinin atıldığı “Türk-Afgan Dostluk Antlaşması”na dayanarak Afgan halkı için aynı
duyarlılığı ve özeni göstermemiz gerekmektedir.
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TURİZM GELİRLERİ VE İSTİHDAM İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ
Doç. Dr. Taha Bahadır SARAÇ
Özet: Hizmet sektörü olarak değerlendirilen turizm sektörü, ekonomik büyüme ve istihdam
hacmi üzerinde olumlu etkileri olan bir sektör olarak kabul edilmektedir. Türkiye’de tarihi,
doğal ve kültürel zenginlikleriyle bir turizm ülkesidir. Bu özelliklerin ekonomiye katkısının
yükseltilmesi amacıyla Türkiye’de 1980’li yıllardan itibaren turizm yatırımların artırıldığı
görülmektedir. Bu bağlamda hazırlanan bu çalışmada temel amaç Türkiye’de turizm
gelirlerinin istihdam ile olan ilişkisinin araştırılmasıdır. Doğrusal olmayan eşbütünleşme
analizinin kullanıldığı çalışmada (1963-2016) döneminde turizm gelirleri ile istihdam
arasında bir ilişki tespit edilememiştir.
Anahtar Kelimeler: Turizm, İstihdam, Türkiye, Eşbütünleşme.

The Relationship Between Tourism Revenues and Emploment: Turkey Case
Abstract: The tourism sector, considered as a service sector, is regarded as a sector that
has positive effects on economic growth and employment. Turkey is a tourism country with
its historical, natural and cultural richness. In order to increase the contribution of these
features to the economy, it is seen that tourism investments have been increased since 1980
in Turkey. The main purpose of this study is to investigate the relationship between the
tourism revenues and employment in Turkey. In this study done by using nonlinear
cointegration analysis, no relationship was found between tourism revenues and
employment during the period from 1963 to 2016.
Keywords: Tourism, Employmet, Turkey, Cointegration

Giriş
Turizm sektörünün 20 yüzyılın başlarından itibaren ülkelerde ekonomik
büyümenin ve kalkınmanın gerçekleştirilmesinde, istihdamın ve vergi gelirlerinin
artırılmasında, ödemeler dengesizliklerinin giderilmesinde önemli bir araç olarak
kullanıldığına değinilmektedir (Çımat ve Bahar, 2003: 2). Bu bağlamda, Türkiye’de de
özellikle 1980 yılında alınan 24 Ocak 1980 ekonomik kararlarının ardından turizm
sektörüne yönelik teşviklerin artırılması ile birlikte 1980 yılında 326 milyon dolar olan
turizm gelirinin 2016 yılında yaklaşık 22 milyar dolar seviyelerine ulaştığı görülmektedir.
Turizm sektöründe ulaşılan bu seviye 2016 yılı ihracat değerinin tahmini olarak %15’ine
karşılık gelmektedir. Bununla birlikte hizmet sektörü içerisinde değerlendirilen turizm
sektörü (2016 yılı ekim ayı itibariyle istihdamın %53,6’sını hizmet sektörünün
oluşturduğu Türkiye’de) istihdam hacmine de katkı sağlayan bir sektör olarak kabul
edilmektedir. Turizm sektörü sadece turizm sektörünün birincil unsurları olan otel ve
lokanta gibi işletmelerde çalışanlar ile istihdama katkı sağlamamakta aynı zamanda
turizm sektörü ile beraber hareketlenen gıda, ticaret ve ulaştırma gibi sektörlerdeki işgücü
talebinin artması ile birlikte istihdamı desteklemektedir (Şit, 2016: 102,103). Bu anlamda
hazırlanan bu çalışmada ise turizm gelirlerinin istihdam hacmi üzerindeki etkisinin
incelenmesi amaçlanmıştır. Konu ile ilgili Türkiye’de yapılan çalışmalardan farklı olarak
doğrusal olmayan eşbütünleşme testinin kullanıldığı çalışmanın birinci bölümünde
literatür özetine, ikinci bölümümde ekonometrik analiz sonuçlarına yer verildikten sonra
sonuç bölümü ile çalışma tamamlanmıştır.
1. Literatür Özeti
Tablo 1’de yer alan literatür incelendiğinde Türkiye’yi konu alan çalışmaların
çoğunluğunun genellikle turizm gelirleri ile ekonomik büyüme arasındaki ilişki üzerinde
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odaklandığı, turizm gelirleri ile istihdam arasındaki ilişkiyi inceleyen çalışmaların ise
daha az sayıda olduğu görülmekle birlikte çalışmaların genelinde turizm gelirlerinin
ekonomik büyümenin ve istihdam hacminin yükseltilmesine katkı sağladığı noktasında
görüş birliği içerisinde olduğu tespit edilmektedir.
Yazar(lar)

Dönem

Yöntem

Uysal vd.
(2004)

1992-2003

Regresyon Analizi
ve Nedensellik Testi

Yavuz (2006)

1992:1-2004:4

Nedensellik Testleri

Bahar (2006)

1963-2004

Eşbütünleşme ve
VAR Analizi

1964-2006

Nedensellik ve
Eşbütünleşme
Analizi

Kızılgöl ve
Erbaykal
(2008)

1992:012006:02

Nedensellik Testi

Çoban ve Özcan
(2013)

1963-2010

Nedensellik ve
Eşbütünleşme
Analizi

Özcan (2015)

1963-2010

Nedensellik Testleri

Kanca (2015)

1980-2013

Nedensellik Testi

Bozgeyik ve
Yoloğlu
(2015)

2002-2014

En Küçük Kareler
Yöntemi ve
Nedensellik Testi

Koyuncu (2015)

1980-2014

Nedensellik Testi

Kızılkaya vd.
(2016)

1980-2014

Sınır Testi

Çetintaş ve
Bektaş
(2008)

Tablo 1. Literatür Özeti

Sonuç
Turizm gelirlerinin ekonomik
büyümeyi
pozitif
yönde
etkilediği
sonucuna
ulaşmışlardır.
Turizm gelirleri ile iktisadi
arasında nedensellik ilişki
olmadığını tespit etmiştir.
Turizmin ekonomik büyüme
üzerinde olumlu bir etki
meydana getirdiği ve uzun
dönemde her iki değişken
arasında karşılıklı bir ilişkinin
bulunduğu
sonucuna
ulaşmıştır.
Turizm
gelirlerinden
ekonomik büyümeye doğru
uzun dönemde tek yönlü bir
nedensellik ilişkisi olduğunu
tespit etmişlerdir.
Ekonomik büyümeden turizm
gelirine doğru bir nedensellik
ilişkisi belirlemişlerdir.
Kısa dönemde turizm ile
ekonomik büyüme arasındaki
bir ilişki olmadığı fakat uzun
dönemde turizmin ekonomik
büyümenin nedeni olduğu
sonucuna ulaşmışlardır.
Turizm
gelirlerinden
ekonomik büyümeye doğru bir
nedensellik ilişkisi olduğunu
tespit etmiştir.
Turizm gelirlerinin ekonomik
büyümeyi
pozitif
yönde
etkilediğini tespit etmiştir.
Turizm gelirlerinin ekonomik
büyüme
üzerinde
etkili
olduğunu tespit etmişlerdir.
Turizm gelirleri ile ekonomik
büyüme arasındaki karşılıklı
bir nedensellik ilişkisi olduğu
sonucuna ulaşmıştır.
Kısa ve uzun dönemde turizm
gelirlerinin ekonomik büyüme
üzerinde
etkisi
olduğunu
belirlemişlerdir.

907
Doç. Dr. Taha Bahadır SARAÇ

Tablo 1’de yer alan çalışmaların dışında turizm sektörü ile istihdam ilişkisini
inceleyen Şit (2016) ve Yıldız (2011)’ın çalışmaları incelendiğinde ise bu çalışmaların
ekonometrik uygulama içermemekle birlikte turizm sektörünün istihdam açısından
önemli olduğuna dair bulgulara ulaştıkları görülmektedir.
2. Ekonometrik Analiz Sonuçları
Çalışmada turizm gelirleri ile istihdam hacmi arasındaki ilişkinin araştırılması
noktasında
(1693-2016) dönemine ait TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) ve TCMB
EVDS (Elektronik Veri Dağıtım Sistemi) veri tabanlarından elde edilen yıllık veriler
kullanılmıştır. Dolar cinsinden ifade edilen turizm gelirleri önce TL’ye ve daha sonra
TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi)’ye bölünerek reel biçime dönüştürülmüştür. Enders ve
Siklos (2001)’de geliştirilen doğrusal olmayan TAR-MTAR eşbütünleşme analizi için
öncelikle çalışmada kullanılan doğal logaritması alınmış turizm gelirleri (TG) ve istihdam
hacmi (İH) değişkenlerine ait serilerin birim kök içerip içermedikleri ADF (Augmented
Dickey Fuller) ve PP (Phillips Perron) birim kök testleri ile incelenmiş ve test sonuçları
Tablo 2’de gösterilmiştir.
ADF
PP
a
b
a
b
TG
-2.147577 (0)
-1.307623 (0)
-2.417522 (4)
-1.064334 (2)
İH
-0.601614 (0)
-1.963780 (0)
-0.617573 (2)
-2.220046 (3)
D(TG)
-6.124336 (1)
-6.732152 (1)
-7.084087 (0)
-7.33810 (5)
D(İH)
-6.566593 (0)
-6.012789 (9)
-6.579572 (2)
-6.513501 (2)
Tablo 2. Birim Kök Test Sonuçları
Notlar: 1) Parantez içerisindeki değerler, ADF testi için gecikme uzunluklarını, PP testi
için ise uygun band genişliklerini göstermektedir.
2) ADF testi için uygun gecikme uzunluğunun belirlenmesinde Schwarz Bilgi kriteri, PP
testinde ise uygun band genişliğinin belirlenmesinde ise Newey-West Bandwidth kriteri
kullanılmıştır.
3) a: Sabitli Modeli, b: Sabit ve Trendli Modeli, (d) ise değişkenlere ait verilerin birinci
farklarının alındığını ifade etmektedir.

Değişkenler

Tablo 2’deki sonuçlara göre (TG) ve (İH) serilerinin düzey değerlerinde birim kök
içerdikleri fakat birinci fark düzeylerinde birim kök içermedikleri tespit edilmiştir.
Değişkenlere ait verilerin birinci farkları alındığında birim kök içermemeleri nedeniyle
söz konusu veriler arasındaki eşbütünleşme ilişkisi Enders ve Siklos (2001) eşbütünleşme
yöntemi ile araştırılmış ve ulaşılan sonuçlar Tablo 3’de sunulmuştur.
Parametre

1
2

 İstatistiği
 1  2  0
F İstatistiği

 1  2 

Model
TAR Modeli

MTAR Modeli

-0.033167

-0.061686

-0.289035

-0.447186

2.626274 (6.252252)

3.599340 (6.724011)

2.307709 (2.768282)

4.148205 (4.043672)

T-Maksimum
-0.269043 (-2.134397)
-0.604957 (-2.073025)
Tablo 3. Enders ve Siklos Eşbütünleşme Analizi Sonuçları
Notlar: 1) Parantez içerindeki değerler 10000 yinelemeli Monte Carlo simülasyonu ile
elde edilen %5 önem düzeyindeki kritik değerleri ifade etmektedir.
2) Uygun gecikme uzunluğunun belirlenmesinde Schwarz Bilgi kriteri kullanılmış ve
uygun gecikme uzunluğu bir (1) olarak belirlenmiştir.
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Tablo 3’deki sonuçlar ışığında istihdam hacmi ile turizm gelirleri arasında
herhangi bir eşbütünleşme ilişkisi tespit edilememiştir.
Sonuç
Hizmet sektörü içerisinde yer alan turizm sektörü başta döviz girdisi sağlamakla
birlikte ülkelerin ekonomik büyümelerine ve istihdam hacimlerinin artırılmasında katkı
sağlayan bir sektör olarak kabul edilmektedir. Turizm sektörünün bu şekilde olumlu
etkilerinin olması konu ile ilgili uygulamalı çalışmaların artmasına neden olmuştur. Bu
çalışmalar incelendiğinde genellikle turizm sektörünün ekonomik büyüme olan ilişkisi
incelemeye odaklandığı görülmektedir. Bu çalışmada ise farklı olarak turizm sektörünün
istihdam hacmi üzerindeki etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Doğrusal olmayan
eşbütünleşme yönteminin kullanıldığı çalışmada (1963-2016) döneminde Türkiye’de
turizm gelirleri ile istihdam hacmi arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki tespit
edilememiştir. Bu sonucun oluşmasında ise Türkiye’de turizm sektörüne yönelik
atılımların 1980 yılından itibaren başlamasının ve artan turist sayısına karşın turistlerin
ortalama harcamasının önemli oranda yükselmemesinin etkili olabileceği
düşünülmektedir. Zira 2004 yılında Türkiye’de 20.262.640 olan turist sayısının 2016
yılında 31.365.330 kişiye yükselmesine karşın 2004 yılında 843 dolar olan turistlerin
ortalama harcama düzeyi 2016 yılında 705 dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu sonuçlar
ışığında Türkiye’de turizm sektörünün istihdam hacmi üzerinde etki oluşturabilmesi için
turist sayısını artırıcı politikalar ile birlikte ülkemizde daha fazla harcama yapacak
düzeyde turistlerin Türkiye’ye gelmesinin özendirilmesi gerekmektedir.
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TÜRK VERGİ SİSTEMİNDE ELEKTRONİK TEBLİGAT UYGULAMASININ
AVANTAJ VE DEZAVANTAJLARI*1
Yrd. Doç. Dr. Taha Emre ÇİFTÇİ**2
Yrd. Doç. Dr. Selçuk BUYRUKOĞLU***3
Özet: Vergilendirme sürecinde tarh edilen vergiler farklı yöntemlerle tebliğ edilebilmektedir. Bu yöntemler zaman içerisinde farklılaşmakta ve günün koşullarına uyum sağlamaya
çalışmaktadır. Değişen ve gelişen teknoloji ile birlikte vergilendirmede tebligat yöntemi de
değişime uğramıştır. Özellikle internet ortamının ve iletişiminin yaygınlaşması tebligat
yöntemlerinde interneti bir araç olarak kullanma yoluna sevk etmiştir. Bu çalışmada, Türkiye’de bir tebligat yöntemi olan elektronik tebligatın (e-tebligat) gelişimine, içerdiği yasal
düzenlemelere ve elektronik tebligata ilişkin sorunlar ve kolaylıklara yer verilecektir.
Anahtar Kelimeler: Tebligat, Elektronik Tebligat, Sorunlar ve Kolaylıklar.
Advantages and Disadvantages of Electronic Notification in Turkish Tax System
Abstract: The taxes levied on the taxation process can be communicated in different ways.
This method has been working to adapt to differences in the time and day of the conditions.
Notification method of taxation with changing and emerging technologies is also changed.
In particular, the spread of internet and communications in the notification process has led
the way to use the internet as a tool. In this study, a notification method to the development
of electronic notification (email notifications) in Turkey, the regulations contained and will
be given to the problems and convenience of electronic notification.
Keywords: Notification, Electronic Notification, Problems and Convenience.

Giriş
Dijital dünyanın hızla gelişim göstermesi kamu kurumlarını da bu gelişime ayak
uydurmaya teşvik etmiştir. Bu bağlamda hemen hemen her kamu kurumu faaliyetlerini
elektronik ortamda gerçekleştirme gayreti içerisinde girmiştir. Devlet, elektronik uygulamalar ile bilişim ve teknoloji imkanlarından yararlanarak daha hızlı, etkin ve verimli olabilecektir. Vergi idareleri de elektronik uygulamalardan zaman içerisinde faydalanma yoluna başvurmuştur. Bu bağlamda; elektronik beyanname, elektronik defter, elektronik fatura, elektronik yoklama ve elektronik tebligat gibi birçok işlem dijital ortamda yürütülmektedir. Çalışma kapsamında, 01.04.2016 tarihinde uygulanmaya başlanmış olan elektronik tebligat konusu ele alınacak olup ayrıca, Türkiye’de elektronik tebligatın gelişimi,
sahip olduğu yasal düzenlemeler ve bu uygulamanın barındırdığı avantaj ile dezavantajlara yer verilecektir.
1. Vergilendirmede Borç-Alacak İlişkisi
Devlet açısından vergi alacağı, mükellef açısından da vergi borcu ya da mükellefiyet, mükellef ile vergi konusu arasında, kanunun vergi alacağının doğumunu bağladığı
ilişkinin kurulması sonucunda, başka bir deyişle, vergiyi doğuran olayın meydana gelmesi ile doğmakla birlikte, bu aşamada söz konusu alacağın miktarı henüz belli değildir

Bu çalışma Mali Hukuk Dergisinin 143. sayısında “Türk Vergi Sisteminde Elektronik Tebligat
Uygulaması” isimli başlıkla “Uzman Görüşü” olarak yayınlanmıştır.
** Ömer Halisdemir Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü, Mali Hukuk
Anabilim Dalı, tahaemreciftci@ohu.edu.tr.
*** Ömer Halisdemir Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü, Mali Hukuk
Anabilim Dalı, sbuyrukoglu@ohu.edu.tr.
*
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(Oktar, 2011: 106). Vergi alacağının meydana gelebilmesi için yani vergi dolayısıyla devletin alacaklı fert ve kurumların ise borçlu olması için ise bir takım gerekli şartlar mevcuttur. Bu şartlar şu şekilde sıralanabilir (Aksoy, 1989: 56-62);
 Vergiyi ihdas eden bir kanunun olması (Verginin kanuniliği prensibi): 1982
Anayasasının vergi ödevi başlıklı 73. maddesinin üçüncü fıkrası “Vergi, resim, harç ve
benzeri mali yükümlülükler kanunla konulur, değiştirilir veya kaldırılır.” ifadesine yer
vermektedir. Bu ifade ile mükelleflerle devlet arasındaki vergi ilişkisini tanzim eden hüküm ve kurallar vergi kanunlarında yer almaktadır. Kanunsuz vergi salınamaz ve alınamaz.
 Çeşitli vergi kanunlarının uygulanmasına izin ve yetki veren Bütçe Kanununda
bir madde olması (Vergilerin senelik olması prensibi): Bir verginin alınması için o vergiyi
ihdas eden bir kanunun olması yeterli değildir. Aynı zamanda, Bütçe Kanunu ile o kanunun uygulanmasına izin ve yetkinin verilmiş olması gerekir. Eğer, bir vergi kanuna dayandığı halde bütçe kanununda bir madde ile uygulanmasına izin verilmemiş ise o verginin tarh, tahakkuk ve tahsiline imkan yoktur. Yani, bir verginin tarh, tahakkuk ve tahsil
edilebilmesi için vergi kanununa dayandığı gibi bütçe kanunu ile de o kanunun uygulanmasına izin verilmesi icab eder. Günümüz itibariyle de Bütçe Kanununun “C” cetveli
Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin gelirlerine dayanak teşkil eden temel
hükümlere yer vermektedir. Böylece vergi kanunlarının uygulanması da izin ve yetkiler
çerçevesinde gerçekleşmiş olmaktadır.
 Vergiyi doğuran olayın meydana gelmesi (Vergi kanununda belirtilmiş olan mükellefiyet şartlarının bir kişide toplanması): 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun 19. maddesinde; “Vergi alacağı vergi kanunlarının vergiyi bağladıkları olayın vukuu veya hukuki
durumun tekemmülü ile doğar.” hükmüne yer verilmiştir. Vergiyi doğuran olay bir hukuksal işlem, bir eylem yada bir durum olabileceği gibi, karma bir nitelik de gösterebilir.
Vergi yasalarında vergilendirilmek istenen konunun doğrultusunda vergi alacağının hangi
olgunun gerçekleşmesinden kaynaklanacağı belirtilmektedir (Kaneti, 1989: 107). Her
vergi kanununda, vergiyi doğuran olay ayrı ayrı ifade edilmiş bulunmaktadır. 4
 Vergi idaresince verginin tarh, tebliğ, tahakkuk ve tahsili muamelelerinin yapılması: Vergi alacağının alacaklı idare tarafından tahsil edilebilmesi için vergi kanunlarında
belirtilmiş olan hüküm ve kurallara uygun olarak bazı muamelelerin yapılmış olması gerekmektedir. Bu muameleler sırasıyla: tarh, tebliğ, tahakkuk ve tahsildir. Bu kavramlar
213 Sayılı Vergi Usul Kanununun 20, 21, 22 ve 23. maddelerinde sırasıyla açıklanmıştır.
Tarh, (Madde 20): Verginin tarhı, vergi alacağının kanunlarında gösterilen matrah
ve nispetler üzerinden vergi dairesi tarafından hesaplanarak bu alacağı miktar itibariyle
tesbit eden idari muameledir.
Tebliğ, (Madde 21): Tebliğ, vergilendirmeyi ilgilendiren ve hüküm ifade eden hususların yetkili makamlar tarafından mükellefe veya ceza sorumlusuna yazı ile bildirilmesidir.
Tahakkuk, (Madde 22): Verginin tahakkuku, tarh ve tebliğ edilen bir verginin
ödenmesi gereken bir safhaya gelmesidir.
Vergiyi doğuran olay; Gelir Vergisi Kanununda aynı yasanın 2. Maddesinde belirtilen gelire giren
kazanç ve iradların gerçek kişiler tarafından elde edilmesi, Kurumlar Vergisi Kanununda kurum
niteliğindeki kuruluşların kurum kazancı elde etmesi, Veraset ve İntikal Vergisi Kanununda T.C.
tabiyetinde bulunan şahıslara ait mallar ile Türkiye’de bulunan malların veraset tarikiyle veya herhangi bir suretle olursa olsun ivazsız bir tarzda bir şahıstan diğer şahısa intikali, Katma Değer Vergisi Kanununda mal teslimi, hizmet ifası hallerinde malın teslimi veya hizmetin yapılması, Gümrük
Vergisi Kanununda ise eşyanın gümrük hattından geçmesi şeklinde örneklendirilebilir.
4
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Tahsil, (Madde 23): Verginin tahsili, kanuna uygun surette ödenmesidir.
Çalışmanın konusu kapsamında tebliğ kavramının ayrıca açıklanmasında fayda
vardır. Bundan dolayı tebliğ kavramı, tebliğ yapılacak kimseler ve tebliğ usullerine alt
başlıklar halinde yer verilecektir.
2. Genel Olarak Tebliğ
“Tebliğ” kelimesinin sözlük anlamı, bildirme, duyurma, anlatma, haber vermedir.
Tebligat, bu kelimenin çoğulu olup, Türkçe’de haberin ilgili kişiye bildirilmesi anlamında
kullanılmaktadır (Baykara, 2005). Vergi Usul Kanunu’nun 93. Maddesine göre, vergilendirmeyi ilgilendiren ve hüküm ifade eden bütün vesika ve yazılar mükellefe tebliğ edilir.
Mükellefin adına yapılan işlemlerden haberdar olması ve haklarını koruyabilmesi için
kendisi ile ilgili konulardan tebliğ vasıtasıyla haberdar olması gerekmektedir (Tosuner,
2012: 108). Bu tanıma göre tebliğin bir takım zorunlu öğeleri bulunmaktadır. Bunlar
(Erol, 2009: 86);
 Vergilendirmeyi ilgilendiren bir husus olması,
 Bu hususun hüküm ifade etmesi,
 Bu hususun yazılı olması,
 Bu hususun yetkili makam tarafından mükellefe veya ceza sorumlusuna bildirilmesi.
Belirtmek gerekir ki, Türk hukukunda yargı yerleri, resmi daireler, barolar ve noterler tarafından yapılacak tebligat 7201 sayılı Tebligat Kanunu ile düzenlenmiş bulunmaktadır. Ne var ki, vergilendirme işlemlerinde VUK. 93/109, tebligat işlemlerini özel
hükümlere bağlamış olup, bu hükümler genel nitelik taşıyan Tebligat Kanunu’nun hükümlerinden önce gelir. 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulu Hakkında Kanunun 8. maddesi uyarınca, bu kanuna göre yapılacak tebliğlerde VUK’nun hükümlerine
göre yürütülecektir. Ancak, VUK’da hüküm bulunmayan hallerde, genel bir kanun olan
Tebligat Kanunu’nun hükümlerinden yararlanılabilir (Kaneti, 1989: 130). Ayrıca, vergilendirme sürecinin herhangi bir aşamasında vergi uyuşmazlığı çıktığı takdirde tebligat
işlemleri 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 60. maddesi uyarınca, Tebligat
Kanunu hükümleri çerçevesinde yürütülür (Öncel vd., 2010: 104).
Yasa tebliğ edilecek belgeleri vergilendirmeyi ilgilendiren ve hüküm ifade eden
hususlar olarak belirtmesine karşın, tahakkuk fişlerini tebliğ kapsamı dışında bırakmıştır.
Tahakkuk fişinin tebliğ işlemi dışında bırakılmasının nedeni, tahakkuk fişi ile yapılan
tahakkuk hakkında yükümlünün zaten bilgisinin olduğu, ayrıca bildirimde bulunulmasının gereksiz olduğu yaklaşımıdır (Kızılot ve Taş, 2013: 53).
Tebliğin yapıldığı tarih, özellikle itiraz sürelerinin tebliğ tarihinden itibaren başlamasından dolayı büyük önem taşımaktadır (Bilici, 2011:66). Tebligatın önemi, özellikle
bireyin hak ve menfaatlerin ihlal eden idari işlemlere karşı dava açma hakkının kullanılmasında ortaya çıkmaktadır. İdari davalarda dava açma hakkının kullanılabilmesi için tanınmış olan sürenin5 kısa olması ve bu sürenin doktrinde ve daha önemlisi Danıştay içtihatları ile hak düşürücü nitelikte kabul edilmesi, bu sürenin başlangıcında esas alınan

Bu sürelere örnek olarak; Cezada indirim talebinde bulunabilmek için vergi/ceza ihbarnamesinin
tebliğ tarihinden itibaren 30 gün, Uzlaşma talebinde bulunabilmek için vergi/ceza ihbarnamesinin
mükellefe tebliğ tarihinden itibaren 30 gün, Vergi mahkemesinde dava açabilmek için vergi/ceza
ihbarnamesinin mükellefe tebliğ tarihinden itibaren 30 gün, Uzlaşmaya başvurulmuş ve uzlaşmanın
sağlanamamış olması halinde dava açma süresi dolmuş ya da sürenin dolmasına 15 günden az bir
süre kalmışsa, dava açma süresi; uzlaşmanın sağlanamadığına ilişkin tutanağın tebliğ tarihinden
itibaren 15 gün, A.A.T.U.H.K. (6183 sayılı Kanun) uyarınca ihtiyati tahakkuk ve ihtiyati haciz iş5
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"idari işlemlere karşı açılacak davalarda sürenin yazılı bildirim tarihinden başlayacağı"'
kuralına, kişilerin haklarının ve çıkarlarının korunması açısından ayrıca bir önem kazandırmaktadır (Karagöz, 1988: 174). Yani, mükelleflerce yasal hakların kullanılması, istenilen bilgilerin verilmesi, belgelerin teslim edilmesi gibi süreli birçok işlem tebliğ ile başlar. Bir gün ile bile bir hakkın kaçırılmış olması veya bir görevin yerine getirilememesi
sonucu mükellef kendine tanınan yasal haklardan yararlanamayacağı gibi maddi boyutu
yüksek olan cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalabilmektedir (Gınalı, 2011: 223).
2.1. Tebliğ Yapılacak Kimseler
Tebliğ yapılacak kişilerin kimler olduğu VUK’nun 94. ve müteakip maddelerinde
belirtilmiştir. İlgili kanun maddesine göre; tebliğ mükelleflere, bunların kanuni temsilcilerine, umumi vekillerine veya vergi cezası kesilenlere yapılır. Tüzel kişilere yapılacak
tebliğ, bunların başkan, müdür veya kanuni temsilcilerine, vakıflar ve cemaatler gibi tüzel
kişiliği olmayan teşekküllerde bunları idare edenlere veya temsilcilerine yapılır. Tüzel
kişilerin müteaddit müdür veya temsilcisi varsa tebliğin bunlardan birine yapılması kafidir. Tebliğ, kendisine tebligat yapılacak kimsenin bulunmaması halinde ikametgah adresinde bulunanlardan veya işyerlerinde memur ya da müstahdemlerinden birine yapılır.
(Muhatap yerine bu şekilde kendisine tebliğ yapılacak kimsenin görüşüne nazaran 18 yaşından aşağı olmaması ve bariz bir surette ehliyetsiz bulunmaması gerekir.) (VUK,
md.94).
Mükellef yerine geçen veli, vasi veya kayyım gibi vergi sorumlusu birden fazla
olursa, tebliğ bunlardan yalnız birine yapılabilir. Şayet tebliğin mevzuu olan işe ayrı bir
vasi veya kayyım bakmakta ise, tebliğ bunlara yapılır (VUK, md. 95).
Kara, deniz, hava ve jandarma eratına yapılacak tebliğler kıta komutanı veya müessese amiri gibi en yakın üst vasıtasıyla yapılır. Bu evrakı derhal tebliğ olunacak kimseye
vermediği takdirde üst tazminle mahkum olur. Bu cihetin tebliğ evrakında yazılı olması
şarttır (VUK, md. 96).
Yabancı memlekette bulunanlara tebliğ o memleketin yetkili makamı vasıtasıyla
yapılır. Bunun için anlaşma varsa veya o memleketin kanunları müsait ise o yerdeki Türk
siyasi memuru veya konsolosu tebliğin yapılmasını yetkili makamdan ister. Kendisine
tebliğ yapılacak kişi Türk vatandaşı ise tebliğ Türk siyasi memuru veya konsolosu vasıtasıyla de yapılabilir. Yabancı memleketlerde bulunan kimselere tebliğ olunacak evrak,
tebligatı çıkaran merciin bağlı bulunduğu Bakanlık vasıtasıyla Dışişleri Bakanlığına, oradan da Türkiye elçilik veya konsolosluğuna gönderilir. Yabancı memlekette resmi görevle bulunan Türk memurlarına tebliğ Dışişleri Bakanlığı vasıtasıyla yapılır. Yabancı
memlekette bulunan askeri şahıslara yapılacak tebliğ, bağlı bulundukları kara, deniz, hava
kuvvetleri komutanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı vasıtasıyla yapılır (VUK, md.
97).
Kamu idare ve müesseselerine yapılacak tebliğ, bu idare ve müesseselerin en büyük amirlerine veya bunların muavinlerine veya en büyük amirin yetkili kılacağı memurlara yapılır (VUK, md. 98).
2.2. Tebliğ Usulleri
Vergi Usul Kanunu’nda tebliğ edilecek belgenin ilgilisine bildirilmesinde başlıca
beş yöntemin düzenlendiği görülmektedir. Bunlar; posta ile tebliğ, ilan yolu ile tebliğ,
memur vasıtası ile tebliğ, dairede ya da komisyonda tebliğ ve son olarak elektronik ortamda tebliğdir (Arslan ve Biniş, 2016: 304).
lemleri ile ödeme emirlerine karşı dava açma süresi 7 gün gösterilebilir. Söz konusu sürelerin geçmesi halinde mükellefler kanunen kendilerine tanınmış birtakım haklarını kaybederler (GİB, 2007:
11).
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VUK’nun 99, 100, 101 ve 102. maddeleri posta yoluyla tebliği açıklamaktadır.
Posta ile tebliğde tebliğ edilecek vesika kapalı bir zarf içinde postaya verilir. Bunun için,
şekilleri Maliye Bakanlığınca tespit edilen özel zarflar kullanılır. Bilinen adrese gönderilen mektuplar posta idaresince muhatabına teslim edildiği tarihte tebliğ edilmiş sayılır.
Bu kanuna göre bilinen adresler şunlardır (VUK, md. 101).
1. Mükellef tarafından işe başlamada bildirilen adresler;
2. Adres değişikliğinde bildirilen adresler;
3. İşi bırakmada bildirilen adresler;
4. Vergi beyannamelerinde bildirilen adresler;
5. Yoklama fişinde tespit edilen adresler;
6. Vergi mahkemesinde dava açma dilekçelerinde ve cevaplarında gösterilen adresler; (Değişik: 23/6/1982 - 2686/18 md.)
7. Yetkili memurlar tarafından bir tutanakla tespit edilen adresler (İlgilinin tutanakta imzası bulunmak şartıyla);
8. Bina ve arazi vergilerinde komisyonlarca tahrir varakalarında tespit edilen adresleri.
Mektupların gönderilmesinde bu adreslerden tarih itibariyle tebligat yapacak makama en son olarak bildirilmiş veya bu makamca tespit edilmiş olanı nazara alınır.
Tebliğ olunacak evrakı muhtevi zarf posta idaresince muhatabına verilir ve keyfiyet muhatap ile posta memuru tarafından taahhüt ilmühaberine tarih ve imza konulmak
suretiyle tespit olunur.
Muhatabın zarf üzerinde yazılı adresini değiştirmesinden dolayı bulunamamış olması halinde posta memuru durumu zarf üzerine yazar ve mektup posta idaresince derhal
tebliği yaptıran daireye geri gönderilir. Muhatabın geçici olarak başka bir yere gittiği,
bilinen adresinde bulunanlar veya komşuları tarafından bildirildiği takdirde keyfiyet ve
beyanda bulunanın kimliği tebliğ alındısına yazılarak altı beyanı yapana imzalatılır. İmzadan imtina ederse, tebliği yapan bu ciheti şerh ve imza eder ve tebliğ edilemeyen evrak
çıkaran mercie iade olunur. Bunun üzerine tebliği çıkaran merci tarafından tayin olunacak
münasip bir süre sonra yeniden tebliğ çıkarılır. İkinci defa çıkarılan tebliğ evrakı da aynı
sebeple tebliğ edilemeyerek iade olunursa tebliğ ilan yolu ile yapılır. Muhatap imza edecek kadar yazı bilmez veya her hangi bir sebeple imza edemeyecek durumda bulunursa
sol elinin başparmağı bastırılmak suretiyle tebliğ olunur.
VUK’nun 103. maddesinde ise ilanen tebliğin yapılacağı hallere yer vermiştir.
Bu haller;
1. Muhatabın adresi hiç bilinmezse;
2. Muhatabın bilinen adresi yanlış veya değişmiş olur ve bu yüzden gönderilmiş
olan mektup geri gelirse;
3. Başkaca sebeplerden dolayı posta ile tebliğ yapılmasına imkan bulunmazsa;
4. Yabancı memleketlerde bulunanlara tebliğ yapılmasına imkan bulunmamasıdır.
VUK’nun 107. maddesine göre, Maliye Bakanlığı tebliğleri posta yerine memur
vasıtasıyla da yaptırmaya yetkilidir. Bu madde hükmünün uygulanmasında da bu kısımdaki tebliğ esaslarına uyulur.
VUK’nun 93. maddesinde “Şu kadar ki, ilgilinin kabul etmesi şartıyla, tebliğin
daire veya komisyonda yapılması caizdir.” ifadesine yer verilerek daire ve komisyonda
da tebliğ yapılabileceği hüküm altına alınmıştır.
VUK. 107/A-II’de, “Maliye Bakanlığı, elektronik ortamda yapılacak tebliğle ilgili
her türlü teknik altyapıyı kurmaya veya kurulmuş olanları kullanmaya, tebliğe elverişli
elektronik adres kullanma zorunluluğu getirmeye ve kendisine elektronik ortamda tebliğ
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yapılacakları ve elektronik tebliğe ilişkin diğer usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.”
denilmektedir.
2.3. Elektronik Tebliğ
Günümüzde ilerleyen teknolojik gelişmeler, günlük hayatta hem kamu idarelerinin
hem de bireylerin işini daha kolay ve maliyetsiz bir şekilde gerçekleştirebilmelerini sağlar
hale gelmiştir. Bu bakımdan, kamu idareleri ve bireyler arasında gerçekleşen hukuki ilişkilerin gelişen iletişim teknolojisi ile entegrasyonunu sağlamak oldukça büyük önem arz
etmektedir.
Kamu düzeni açısından idari işlemler önemli bir yer tutmaktadır. İdari işlemlerin
de en önemli unsurları arasında bilgilendirme işlevi bulunmaktadır. Tebligat işlemi, bireyleri vergi ödevlerinin yerine getirilmesi hususunda bilgilendirme, yani haberdar etme
anlamı taşımaktadır. Vergilendirme anlamında tebligat ise, yetkili kişiler tarafından, mükellef veya vergi sorumlularına, vergi ödevlerinin yerine getirilmesi için yapılan bildirimlerdir. Buna göre tebligat işleminin yapılış şeklinden ziyade karşı tarafı bilgilendirme
anlamının işlevsel ağırlığı önem arz etmektedir.
Vergilendirme aşamalarından biri olan tebligatın yapılış usulleri Vergi Usul Kanununda yer almaktadır. Bilgilendirme anlamı taşıyan tebligatın yapılış usullerinden biri
de, son yıllarda yaygınlaşan ve mevzuata 2010 yılında giren, elektronik tebligattır. Bu
usul, kişilerin ve kurumların sahip olduğu Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) aracılığıyla
belge değişimini sağlayan bir sistemdir. Vergilendirme işlemlerinde, 2010 yılında Vergi
Usul Kanunu’na eklenen 107/A maddesi ile tebliğe elverişli elektronik adres yoluyla,
elektronik ortamda tebligat yapılacağı belirlenmiştir.
Devletin idari birimlerinin kendi arasındaki iletişimi ve idari birimler ile kişilerin
bilgilendirilmesini sağlayan elektronik tebligat, tarafların faydalanabileceği bir yeniliktir
(Tüzüner, 2011: 143). E-tebligat, muhatap kişilere6 ve idareye başta zaman ve maliyet
açısından, buna ek olarak birçok fayda sağlayabilen bir iletim usulü olarak görülebilmektedir.
2.4. Türkiye’de Elektronik Tebligatın Gelişimi
Bireylere sunulan hizmetin güvenliği, kolaylığı, hızı ve kalitesi için bilişim teknolojilerinden faydalanılması amacıyla günümüze kadar birçok gelişme yaşanmıştır.
Önemli gelişmelerden biri adalet hizmetinde yaşanmıştır. Adalet hizmetinin iyi bir şekilde sağlanabilmesi için, Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) uygulamaya geçirilmiştir. UYAP, 2000 yılında iki aşamalı olarak başlatılmış ve 2001 yılında merkez birimlerin otomasyonu sağlanmış, 2005 yılında ise diğer bazı birimlerin otomasyonu tamamlanarak faaliyete geçirilmiştir. Bu şekilde adalet hizmetinin etkinliğini ve verimliliğini
artırmak amacıyla başlatılan proje, günümüzde yargı birimlerinin yaklaşık %100’ünde
faaliyet göstermekte ve her türlü yargısal ve idari faaliyetler içerisinde veri, bilgi, belge
akışı bu sistemle elektronik ortamda yürütülmektedir7.
Elektronik tebligat özelinde çıkartılan ilk yasal düzenleme, 11.01.2011 tarihinde
6099 sayılı “Tebligat Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”
ile birlikte Tebligat Kanunu’nun 1. ve 7. maddesine, elektronik tebligatla ilgili hükümlerin eklenmesiyle gerçekleşmiştir. Eklenen bu maddelere göre, elektronik ortamda tebligat
işleminin alınacak elektronik posta ile birlikte yapılabileceği vurgulanmıştır.
Elektronik ortamda tebligatın yapılabilmesi için teknik ve hukuki usul ve esaslarında yasal zemine dayandırılması gerekmektedir. Bunun için ise, 2011 yılında 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu 1525. maddesine dayanılarak hazırlanan, elektronik ortamda
6
7

Mükellef ve vergi sorumlularını ifade etmektedir.
www.uyap.gov.tr/Tarihce.
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bilgi ve belge paylaşımını sağlayan elektronik posta aracına ilişkin olarak, “Kayıtlı Elektronik Posta Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar hakkında Yönetmelik” (KEP) düzenlenmiştir. Bu yönetmeliğin amacı, kayıtlı e-posta sisteminin teknik olarak güvenlik önlemlerini
sağlamak ve hukuki geçerliliğe ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir 8.
KEP sistemi ile amaçlanan elektronik ortamda birçok alanda kullanılabilen, elektronik posta ile gerçekleştirilen iletişimin güvenli bir şekilde yürütülmesini sağlamaktır.
23.07.2010 tarihinde 6009 sayılı Kanun’u 7. maddesi ile birlikte Vergi Usul Kanunu 107 maddelerinden sonra gelmek üzere 107/a maddesi eklenmiştir. Bu madde gereğince, 93. madde9 kapsamında yer alan tebliğ usullerine bağlı kalınmaksızın, e-posta yoluyla da tebliğ yapılacağı belirtilmiştir. Yine bu kanun maddesine göre, vergilendirme
işlemlerinde e-tebligat sisteminde her türlü teknik altyapı kurmaya veya kurulmuş olanı
kullanmaya ve tebliğe elverişli elektronik adres kullandırma zorunluluğu getirmeye Maliye Bakanlığı yetkili olduğu belirtilmektedir. Ayrıca, vergi idaresi tarafından e-tebligat
gönderilecek muhatap kişileri belirlemeye ve e-tebligata ilişkin usul ve esasları hazırlamaya yetkili olan kurum Maliye Bakanlığı’dır 10.
2015 yılında çıkartılan 456 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nin
amacı, tebligat yapılacak hususlarda e-tebligatın Gelir İdaresi Başkanlığı aracılığıyla
elektronik ortamda tebliğ edilmesine yönelik usul ve esasların belirlenmesini sağlamaktır.
2.5. Türkiye’de Elektronik Tebligata İlişkin Yasal Düzenlemeler
Tebligat Kanunu’na 6099 sayılı kanun ile birlikte getirilen yeni düzenlemede, etebligat ile ilgili olarak; tebliğe taraf olan bireylere elektronik adres verilmesi ile elektronik yolla bilgilendirme yapılacağı öngörülmüştür. Buna göre, daha hızlı ve masrafsız bir
bilgilendirme şekli olan, kişilerin elektronik adres alarak kullanabilecekleri bir e-tebligat
sistemi oluşturulmaya çalışıldığı görülebilmektedir. İkinci fıkrada, anonim, limited ve
sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerine elektronik yolla tebligat yapılacağı zorunlu kılınmıştır. Bu şirketler için, kanuni düzenlemelerde internet sitesinin mevcut olmasına ilişkin olarak belirli yükümlülükler getirildiği için e-tebligat işlemlerinde elektronik posta alınmasını da zorunlu hale getirmiştir. Bu zorunluluğun gerçek kişiler için uygulanmamasını ise, herkesin elektronik posta adresini kullan(a)maması durumu için hüküm altına almaması olarak düşünülebilir. Kanunun 7. maddesi üçüncü fıkrasında ise,
zorunlu bir sebebe dayanarak e-tebligatın yapılamaması durumunda, bu kanunda yer alan
diğer usullere göre yapılacağı ifadesi yer almaktadır. Ayrıca, e-tebligatın muhataba ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılacağı hüküm altına alınmıştır. Yine bu uygulamalar için usul ve esaslar yönetmelikle belirleneceği, ilgili kanunda yer almaktadır.
2013 yılında, Tebligat Kanunu’nun 7/a maddesine göre çıkartılan e-tebligat yönetmeliği, e-tebligat ile ilgili usul ve esasları düzenlemiştir 11. Bu kanunun birinci maddesinde e-tebligatın gönderici tarafları da belirtilmiştir. Buna göre, 5018 sayılı Kamu Malî
Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I) sayılı cetvelde yer alan genel bütçe kapsamındaki
kamu idareleri, (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idareler, (III) sayılı cetvelde yer
alan düzenleyici ve denetleyici kurumlar, (IV) sayılı cetvelde yer alan sosyal güvenlik
Kayıtlı Elektronik Posta Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar hakkında Yönetmelik, S. 28036,
25.08.2011, m.1.
9 “Tahakkuk fişinden gayri, vergilendirme ile ilgili olup, hüküm ifade eden bilumum vesikalar ve
yazılar adresleri bilinen gerçek ve tüzel kişilere posta vasıtasiyle ilmühaberli taahhütlü olarak, adresleri bilinmiyenlere ilan yolu ile tebliğ edilir.”
10 6009 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, m.7.
11 Elektronik Tebligat Yönetmeliği, S. 28533, m.1.
8
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kurumları ile il özel idareleri, belediyeler, köy hükmî şahsiyetleri, barolar ve noterler, etebligatın gönderici taraflarıdır12.
E-tebligatta iletişim süreci e-posta adreslerinin temininden sonra yine bu adresleri
aracılığıyla sağlanmaktadır. Daha önce belirtildiği gibi e-tebliğe ilişkin teknik altyapıyı
kurmaya veya kurulmuş olanı belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir. Maliye Bakanlığı,
teknik altyapıyı kurmuş ve tebliğe ilişkin e-tebliğ adresi, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından internet vergi dairesi bünyesinde oluşturulmuştur 13. Buna göre, e-tebligatı gönderen
kurum ve muhatap kişiler arasında yapılan iletişim, e-tebligata elverişli kayıt e-posta adresleri üzerinden yapılmaktadır14.
Elektronik Tebligat Yönetmeliği madde 8’e göre, e-tebligatta taraf olan muhatap,
anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş şirketlere e-tebligat uygulaması zorunlu
tutulmuştur. E-tebligat uygulamasının zorunlu tutulmadığı muhataplara isteğe bağlılık
şartı sağlanmıştır. Ancak bu kişiler, ilgili idareye e-tebliğ adreslerini bildirmeleri gerekmektedir. Ayrıca, e-tebligatın muhataplara zorunlu bir sebebe dayanarak yapılamaması
halinde, diğer usullere göre tebligat yapılacağı belirtilmiştir 15.456 Sıra No’lu Vergi Usul
Kanunu Genel Tebliği’nde ise, tebliğ edilecek olan evrak e-imzalı olarak, muhatabın etebliğ adresine tebliğ edilecektir. E-tebliğ sistemini kullanmak zorunda olan ve bu sistemi
kullanabilecek olan kişiler16;
 Kurumlar vergisi mükellefleri,
 Ticari, zirai ve mesleki kazanç yönünden gelir vergisi mükellefiyeti bulunanlar
(Kazançları basit usulde tespit edilenlerle gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçiler
hariç)
 İsteğe bağlı olarak kendilerine elektronik tebligat yapılmasını talep edenlerdir.
E-tebligat muhatabın e-tebliğ adreslerine düştüğü andan itibaren izleyen beşinci
günün sonunda tebliğ yapılmış sayılmaktadır17.
Muhatabın, kamu idarelerine iletişim için kayıtlı e-posta adresine ek olarak, başka
bir e-posta adresi veya kısa mesaj özelliği olan telefon numarası bildirmişse, bu iletişim
araçlarına bilgilendirme mesajı gönderilir. Ancak, herhangi bir nedenle yapılan bu iletişimin gerçekleşmemesi halinde tebligat süresini ve geçerliliğini etkilemeyeceği yönetmelikte açıkça hükümlendirilmiştir18.
E-tebligata ilişkin olarak, Maliye Bakanlığı tarafından 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un bazı maddelerine eklemeler yapılmıştır. Amme
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un 77. maddesine, “Resmi sicile kayıtlı olan
menkul malların haczi, sicillerine işlenmek üzere sicilin tutulduğu daireye tebliğ edilmek
suretiyle de yapılır. Tahsil dairelerince düzenlenen haciz bildirileri, alacaklı tahsil dairelerince ya da alacaklı amme idaresi vasıtasıyla, posta yerine elektronik ortamda tebliğ
edilebilir ve bu tebligata elektronik ortamda cevap verilebilir. Elektronik ortamda yapılacak tebliğe ve cevapların elektronik ortamda verilebilmesine ilişkin usul ve esasları
belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.” hükmü eklenmiştir. Bu maddeye eklenen
hükme göre, hacze konu olan menkul mallar için, tahsil dairelerince düzenlenen haciz
Elektronik Tebligat Yönetmeliği, S. 28533, m.1.
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 456), S. 29458.
14 Elektronik Tebligat Yönetmeliği, S. 28533, m.3/b.
15 Elektronik Tebligat Yönetmeliği, S. 28533, m.7.
16 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 456), S. 29458.
17 Vergi Usul Kanunu m.107/A.,Elektronik Tebligat Yönetmeliği, S. 28533, m.9., Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 456), S. 29458.
18 Elektronik Tebligat Yönetmeliği, S. 28533, m.10.
12
13
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bildirileri, ilgili daire ve idareler tarafından posta yerine e-tebligat yoluyla tebliğ edileceği
belirtilmektedir.
2.6. Elektronik Tebligata İlişkin Avantaj ve Dezavantajlar
E-tebligat uygulamasında mevzuatta yer almayan bazı hükümlerin sorunlara yol
açabileceği aşağıda açıklanmaya çalışılmıştır.
 Kontrol mekanizması eksikliği:
Muhatabın e-tebligat adresine ulaşan yazının, muhatap tarafından teslim alınıp
alınmadığının bilinmemesi sorun olarak görülebilmektedir. VUK 107/A maddesinde
elektronik yolla gönderilen tebligatın, beşinci günün sonunda tebliğ edilmiş sayılacağı
belirlenmiştir. Buna göre e-tebligat ile ilgili olarak, idare tarafından kendisine tebliğ edilen yazıyı alıp almamasının sorumluluğu tamamen muhataba bırakıldığı görülmektedir.
Yine e-tebligat yönetmeliğinde muhatabın talebi doğrultusunda, idare tarafından
muhataba başka bir e-posta veya kısa mesaj özelliği olan telefon numarası yoluyla bilgilendirme yapılabileceği belirlenmiştir. Ancak, vergi idaresi ile muhatap arasında böyle
bir uygulamanın olup olmayacağı 456 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde
yer almadığı görülmektedir.
Muhatap kişilerin tebliğ karşısındaki durumu, tebligatın teslim alındığı tarihten
itibaren idareye başvuru süresi ya da idari dava açma süresinin işleme başlamasıdır. Ancak e-tebliğ uygulamasında, muhatap kişilerin tebligattan haberdar olmaması durumunda
dava açma haklarının düşebilmesi söz konusudur. Posta yoluyla tebligatta muhataba ulaşılamaması halinde diğer tebliğ usul yöntemlerine başvurulmakta ve bu süre içerisinde
muhatabın dava açma hakları saklı kalmaktadır. Ancak e-tebligat uygulamasında muhatap kişilerin haberdar olmaması durumu, uygulamada bir sorun olarak görülebilmektedir.
 Kişisel verilerin gizliliği ve güvenilirliği;
Sanal ortamdaki bilgilerin güvenliği tartışmaya açık bir konu olduğu söylenebilir.
Sanal ortamdaki güvenlik sorunları birçok alanda olduğu gibi e-tebligat uygulamasında
da bu sorunların yaşanabileceğini göz önünde bulundurmak gerekir. Muhatap kişilerin
kişisel verilerinin elektronik ortamda bulunması, e-tebligat sisteminin güvenilir olması
gerekliliğini ortaya çıkarmaktadır.
456 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde e-tebligat sisteminin güvenliği ile ilgili bir açıklamaya yer verilmezken, muhatap kişilerin sistem kullanımına ilişkin
şifre, parola gibi bilgilerin korunmasına yönelik sorumluluklar yer almıştır. Bu sorumlulukların da yerine getirilmemesi sonucunda doğacak hukuki sonuçlara da muhatabın katlanması yükümlülüğü söz konusudur. E-tebligat uygulamasında, muhatap kişilerin kişisel
verilerinin korunmasına yönelik eksiklikler giderilerek, ilgili mevzuata bu konu için bir
hükme yer verilmesinin, bu sisteminin uygulanması açısından daha sağlıklı olacağı söylenebilir.
Her ne kadar e-tebligat uygulamasının eksik yönleri olsa da, bu uygulamanın hem
vergi idaresi hem de muhatap kişiler açısından etkinlik ve verimlilik anlamında birçok
katkısı olduğunu söylemek mümkündür. Bu başlık altında yer alan e-tebligat uygulamasında sağlanan avantajlar aşağıda açıklanmaya çalışılmıştır.
 Tebliğ sürecinde zaman kaybının önlenmesi:
Tebligatın zamanında yapılması, bireylerin hak arama özgürlüğünün gerçekleştirilmesi anlamında önem arz etmektedir. Ancak, fiziki tebligatın zamanında bireylere ulaştırılamaması sebebiyle sıkıntılar yaşanmaktır (Varol, 2015: 266).
Fiziki tebligat sürecinin uzun olması, birçok sorunu ortaya çıkarmıştır. Bu sürecin
içindeki aracı sayısının fazla olması da sorunun temelini oluşturmaktadır. E-tebligat uygulaması ile bu süreç kısalarak, nihai muhataba doğrudan tebliğ işlemi yapılması, bu tip
sorunları ortadan kaldırabilmektedir.
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Vergi idaresi, muhatap kişiler ile arasındaki tebliğ sürecini elektronik yolla sağlaması, hem zaman hem de kaynak israfının önüne geçebilmektedir. Bu şekilde bir bilgilendirme sisteminin, muhatap kişilerin yargılama süreçlerinin kısalmasına da yardımcı
olabilmektedir.
Vergi idaresi, muhatap kişilere elektronik ortamda yollanan tebliği kısa sürede
gönderilebilmektedir. Türkiye’de tebligat işlemlerinin kısa sürede tamamlanamaması,
yargılama sürelerinin uzamasına neden olabilmektedir (Konca, 2014: 241). Bu açıdan etebligat sisteminin, muhatap kişilerin yasal haklarını kısa sürede kullanabilmesi açısından
da önem arz ettiği aşikardır.
 Bilgilendirme maliyetinin düşmesi:
Mükellef sayılarının her geçen yıl artması, tebliğ masraflarının da artmasını beraberinde getirecektir. Vergi idaresinin muhatap kişilere posta yoluyla bilgilendirme yapması, posta maliyetine katlanması anlamına gelmektedir. Ayrıca, kırtasiye masrafları da
bu maliyete eklenebilmektedir. Bundan dolayı, e-tebligat uygulaması, elektronik ortamda
gönderilen bir tebligat sistemi olduğu için, hem posta maliyetini hem de kırtasiye maliyetini azaltarak, kamu bütçesine olumlu katkı sağladığı söylenebilir.
 Çevre kirliliğine olumlu katkı:
Kırtasiye maliyeti içerisinde bulunan kağıt, fiziki tebligatın vazgeçilemez unsurudur. Geri dönüşüm yapılmayan kağıt atıklarının da çevreye olan zararı bilinmektedir.
Yine, fiziki tebligat işlemi için kullanılan yazıcı ve tonerlerin de ortaya çıkardıkları kimyasalların çevre kirliliğine sebep olduğunu söylemek yanlış olmaz. Ayrıca, fiziki tebligatın taşınması esnasında motorlu araçların çıkardıkları zararlı gazlar da çevre kirliliğine
ciddi katkı sağlamaktadır. Bu durumlar göz önünde bulundurulduğunda, e-tebligatın
çevre kirliliğini önlemeye de katkısı olduğu aşikardır (Varol ve Baştürk, 2015: 272).
 Adres tespitinde yaşanan sorunları giderebilmesi:
Şirketlerin tasfiye işlemlerini gerçekleştirmemesi, ayrıca gerçek kişilerde adres
bulunamaması veya adresin yanlış olması gibi durumlarda vergi idaresinin yaşadığı sorunlar, tebliğ aşamasının gerçekleşmesinin uzamasına ve vergilendirme sürecinin sağlıklı
işlemesinde sorunlara yol açmaktadır (Günek, 2015: 325). Muhatap kişilere yapılacak
tebligatta adresten kaynaklanan sorunlar neticesinde, ilanen tebligat yapılmaktadır. İlanen
tebligat ise, vergi idaresi tarafından katlanılan vergilendirme işlem maliyetini arttırarak,
zaman kaybına neden olabilmektedir. Elektronik tebligat yoluyla yapılan tebliğ, daha
önce de belirtildiği gibi beşinci günün sonunda tebliğ edilmiş sayılacağı için, bu aşamayı
kısaltmakta ve maliyet giderlerini de azaltabilmektedir.
 Vergi kaybını önleme:
Muhatap kişilerin tebligattan kaçınmaları, vergilendirme sürecini uzatarak veya
aksatarak vergi kayıplarına yol açabilmektedir. Ancak, elektronik yolla muhataba gönderilen tebligat, beşinci günün sonunda tebliğ edilmiş sayılacağı için, vergi idaresi açısından
bu durum, vergi alacağını güvence altına almayı sağlamaya yönelik bir sistem olduğu
söylenebilir.
Sonuç
Vergilendirme süreci vergiyi doğuran olay ile başlamaktadır. Bu vergisel olayın
vergi kanunlarında yer alması, vergi kanuniliğinin en temel göstergesidir. Vergilendirme
sürecinin bitişi ise, vergi ilişkisinde borçlu olan tarafın alacaklı olan tarafa yapılan tahsili
ile son bulur.
Vergilendirmede süreçlerden biri de tebligat aşamasıdır. Tebligat, vergilendirmede yetkili idarelerin muhatap kişileri bilgilendirme işlemidir. Bu bilgilendirme işlemi
kanunda belirlenmiş bazı usullere göre yapılmaktadır. Genel olarak kabul görmüş ve uygulanan tebliğ usulü posta yoluyla muhataba iletilen fiziki tebligat olarak bilinmektedir.
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Ancak, 2010 yılında VUK 107/a maddesi ile tebliğ usullerine yeni bir iletim şekli olan
elektronik adres yoluyla, elektronik ortamda tebligat yapılacağı belirlenmiştir. Ayrıca,
2015 yılında 456 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile elektronik ortamda
tebliğ edilmesine yönelik usul ve esasları belirlenmiştir.
Günümüzde teknolojik gelişmelerin insan hayatını birçok alanda kolaylaştırıcı etkisi bulunabilmektedir. Teknolojik gelişmelerin kamu idarelerinde uygulanması da hizmet sunum kalitesini artırabilmektedir. İdarelerin bilgilendirme işlemlerinde teknolojik
gelişmelere entegrasyonu ile birlikte hizmet sunumunda etkinlik arttırabilmektedir. Ayrıca bu tür uygulamalar hem idarelerin hem de bireylerin iş süreçlerini hızlandırmakta ve
hizmet maliyetini oldukça azaltabilmektedir.
Vergilendirme sürecinde tebligatın öneminden önceki açıklamalarda bahsedilmiştir. Buna göre, vergi idareleri tarafından muhatabın bilgilendirilmesi elektronik ortamda
gerçekleştirilmesi, hem vergi idaresinin hem de muhatap kişilerin işlerini kolaylaştırabilmektedir. Vergi idaresi tarafından muhataba gönderilen bilgi ve belgeye ulaşımda kolaylık sağlanması ve kaynakların daha etkin kullanılarak zaman kaybının önüne geçilmesi etebligat sistemi uygulamasına ciddi katkı kazandırabileceğini de söylemek mümkündür.
E-tebligat uygulamasının vergi idaresi ve muhatap kişilere oldukça fazla kolaylık
sağlamasının yanı sıra eksik yönleri de mevcuttur. E-tebligat uygulamasında mevzuatta
yer almayan bazı hükümlerin sorunlara yol açabileceği söylemek mümkündür. Buna göre
muhatabın e-tebligat adresine ulaşan yazının, muhatap tarafından teslim alınıp alınmadığının bilinmemesi sorun olarak görülebilmektedir. Ayrıca, muhatap kişilerin kişisel verilerinin elektronik ortamda bulunması, e-tebligat uygulamasında güvenlik sorunlarını tartışmaya açık bir konu haline getirmiştir.
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AZƏRBAYCAN VƏ TÜRKİYƏ TİCARƏT İQTİSADİ ƏLAQƏLƏRİNDƏ
DƏNİZ NƏQLİYYATININ ROLU
Təbriz YADİGAROV
Xülasə: Təqdim olunan məqalədə Azərbaycan və Türkiyə ticarət iqtisadi
əlaqələrində,dünya təsərrüfat sistemində dəniz nəqliyyatının müasir vəziyyəti, Türkiyə və
Azərbaycan respublikalarının dəniz nəqliyyatının inkişaf perspektivləri araşdırılmışdır.
Qeyd edilmişdir ki, dünya ticarət iqtisadi əlaqələrində dəniz nəqliyyatında yükdaşımaların
rəqabətqabililiyətliyinin artırılması üçün yaşları 20 ildən yuxarı olan gəmilərin yenilənməsi
məqsədi ilə investisiya qoyuluşlarına davamlı olaraq ehtiyac vardır. Məqalədə dəniz
nəqliyyatının inkişafı ilə bağlı problemlər, həmçinin ikitərəfli iqtisadi əlaqələrin
səmərəliliyi istiqamətləri verilmişdir. Təklif olunmuşdur ki, dəniz yükdaşımalarını
səmərələşdirmək üçün Türkiyə-Azərbaycan üzrə müştərək müəssisələrin yaradılması
məqsədəuyğundur.
Açar Sözlər: Dəniz nəqliyyatı, gəmi, qloballaşma, iqtisadi əlaqələr, müştərək müəssisələr
The Role of Marine Transport at Trade-Economic Dinks Between Azerbaijan and
Turkey
Abstract: This papes considers the role of marine transort, the modernity situation their
deveopinq perspectives at sphere of trade and Turkey either in world economy. Author has
investigated Azerbaijan marine transport passibi lities and availabilities and has summarized the necessity of renewal and attract some investment for marine transport older 20
years. Here are investigated some problems of marine transport development, either the
directions of efficiency the bilateral agreements of economic links. Author has suggests to
create CV by Azerbaijan and Turkey government for efficiency development of marine
cargo ships.
Keywords: Sea transport, ship, globalization, economic relations, joint ventures, foreign
investment.

Giriş
Beynəlxalq iqtisadi əlaqələr sistemində dəniz nəqliyyatı bütün dünyanı əhatə
etməklə, qarşılıqlı əlaqələrin inkişafında və ölkələr arası əmtəə mübadiləsində mühüm rol
oynayır. Belə ki, beynəlxalq ticarət yük dövrüyyəsinin 80%-dən çoxu onun payına düşür.
Qədim tarixə malik olan gəmiçilik beynəlxalq əmək bölgüsü (BƏB) ilə qarşılıqlı
əlaqədardır. Artıq uzun müddətdir ki, dəniz nəqliyyatının fəaliyyəti milli maraqları aşaraq
beynəlxalq xarakterə çevrilmişdir. Dəniz nəqliyyatı bütövlükdə BƏB-nün inkişafında
maddi xarakter daşımaqla, dünya istehsalının həcminin və ölkələrarası əmtəə
mübadiləsinin artımına səbəb olur. Ona görə də milli dononmaya sahib olan hər bir ölkə
çalışır ki, yükdaşımaları özlərinə məxsus dəniz nəqliyyat gəmiləri vasitəsi ilə həyata
keçirsin. Bu halda milli dononmanın inkişafı, daşımalara sərf edilən valyutaya qənaət
etməklə bərabər, dəniz nəqliyyat xidmətlərinin ixracından ölkəyə daxil olan xarici
valyutanın həcminin artımına səbəb olmaqla, beynəlxalq dəniz ticarətinin həcmini
artıracaqdır.
Dəniz nəqliyyatının dünya iqtisadiyyatında xüsusi istehsal fəaliyyətini müəyyən
edən əsas əhəmiyyaətindən başqa, o kapital istehlakçısı, sənaye məhsulu, yanacaq,
sifarişçiyə xidmət üzrə fünksiyalarını da həyata keçirir. Xüsusilə qeyd etmək lazımdır ki,
dəniz ticarəti dünyanın istənilən regionunda baş verən siyasi və iqtisadi dəyişikliklərə
daha tez cavab verir. BƏB-nün dərinləşməsi və dünya iqtisadi əlaqələri dünya mühitinin
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yaxınlaşmasını stimullaşdırır.Müxtəlif dövlətlər arasındakı münasibətlərin normal
tənzimlənməsi iqtisadi əlaqələrin genişlənməsinə şərait yaradır.
Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Türkiyə Respublikası Hökuməti arasında
dəniz gəmiçiliyi haqqında 1997-ci il mayın 5-də Ankara şəhərində imzalanmış Sazişin
ölkələrimiz arasında dəniz nəqliyyatının inkişafını stimullaşdırmışdır.
Bu Sazişin məqsədləri: Tərəflər arasında dəniz gəmiçiliyi əlaqələrinin inkişaf
etdirilməsi, gəmilərin hərəkətinin təhlükəsizliyi məsələsində yüksək səviyyəli
əlaqələndirmənin təşkil olunması və onun təhlükəsizliyinin artırılması, tərəflərdə mövcud
olan gəmi inşa, təmir və texniki təmir müəssisələrinin istifadə edilməsinin təşviq
edilməsi,tərəflər arasındakı tam ticari və iqtisadi əlaqələrin inkişaf etdirilməsi və
artırılması, Azərbaycanda mövcud limanların yenidən tikilməsi və modernləşdirilməsi
baxımından dəniz nəqliyyatının inkişaf etdirilməsidir.
1.Dünya Təsərrüfatında Dəniz Nəqliyyatının Müasir Vəziyyəti
Dəniz nəqliyyatının inkişafı dünya ticarətinin inkişaf səviyyəsindən əsaslı şəkildə
asılıdır. 2015-ci ildə dünya dəniz daşımalarının həcmi 10,8 milyard dollar təşkil etmişdir
ki, bu da 2014-cü illə müqayisədə 9,1% artım deməkdir.Dünyada baş verən qloballaşma
prossei əmtəə ticarətinin həcminin artması ilə bərabər regional ixtissaslaşmanı da artırır.
Regional ixtisaslaşma ilə əlaqədar olaraq qloballaşma prossesi ölkələr və regionlar
arasında əmtəə mübadiləsinin artımına səbəb olur. 2016-cı ildə dünya üzrə daşınan
yüklərin strukturunda tanker yükləri (maye yüklər), kütləvi və konteyner yükləri üstünlük
təşkil etmişdir. Lakin, 2016-cı ildə dünya üzrə dəniz nəqliyyatı ilə daşınan yüklərin
tərkibində kütləvi yüklərin artım tempi digər yüklərlə müqayisədə aşağı səviyyədə
olmuşdur. Son 15 ildə xam neft üzrə daşımaların həcmi 11% artmışdır. Həmin dövrdə
hazır neft məhsullarının daşınması 1,9 dəfə , mayeləşmiş qazın daşınması 2,3 dəfə, kütləvi
yüklər 2,4 dəfə, o cümlədən dəmir filizi-2,9 dəfə, kömür-2,4 dəfə, buğda 1,5 dəfə ,
konteyner daşımalarının həcmi isə 2,6 dəfə armışdır. Dünya əmtəə ticarətində
01.01.2015-ci il tarixinə gücü 100 GT-dan yuxarı olan 1749,2 milyon ton deydveytə
malik olan 89464 gəmi iştirak edir. Dünya üzrə dəniz dononmalarının tonnajı 2001-2014cü il üzrə 2,2 dəfə artaraq 778,8 mln.ton deydveytdən 1749,2 mln.ton deydveytə
çatmışdır. Bütün dünyada gəmilərinin sayına görə Panama 9,3% (8351ədəd)-,Danimarka8,2%,Çin-7,8%,Yaponiya-5,8%,
Siqapur-4,12%,
ABŞ-1,8%,
Türkiyə-1,7%,
Azərbaycan-0,5% (481ədəd).
Dünya üzrə gəmilərin deydveytinə görə lidelik edən 10 ölkədən 5-i Asiya
(Yunanıstan,Yaponiya, Çin, Sinqapur, Almaniya), 4-ü Avropa ölkələrinin və 1-i ABŞnın payına düşür. Ümumi deydveytə görə Türkiyə Respublikası 14-cü yerdədir. Dünya
üzrə ümumi deydveytdə Azərbaycan Respublikasının gəmilərinin payı-0,03% təşkil edir.
Dünya gəmiqayırma müəssisələrinin sifarışlərinin həcminə görə 2015-2016-cı
illərdə dəniz dononmasının gücü yeni inşa olunan gəmilərin hesabına 70 mln.GT
artmışdır.Yüklərin strukturundan asılı olaraq dünya dəniz donanmasının da strukturu
dəyişilmişdir.Aşağıdakı qrafikdıdə 1980-2015-ci illər üzrə gəmi tipləri üzrə dünya dəniz
dononmasının strukturası ( verilənlərdə ilin əvvəlinə ümumi deydveytdə %-lə payı
göstərilmişdir) .
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Qrafik 1. 1980-2015-ci illər üzrə gəmi tipləri üzrə dünya dəniz dononmasının strukturası
(verilənlərdə ilin əvvəlinə ümumi deydveytdə %-lə payı göstərilmişdir) (Deniz Ticareti Genel
Müdürlüğü, 2012; LLoyds Register, 2015; Shipping Statistics and Market Review, 2015
məlumatlarına əsasən müəllif tərəfindən tərtib edilmişdir)

Qrafikdən göründüyü kimi, neft tankerlərinin ümumi deydveytdə payı 2015-ci ildə
1980-ci illə müqayisədə 36,7%, general yük gəmiləri üzrə 61,6% azalma, balkerlər üzrə
63,8%, konteyner gəmiləri üzrə isə 4,7 dəfə artım müşahidə olunmuşdur. Dünya dəniz
ticarətində konteyner ticarətinin həcminə tələbatın artması ilə əlaqədar olaraq konteyner
gəmilərinin də deydveyti əvvəlki illərlə müqayisədə artmışdır.
Dəniz nəqliyyatının inkişafı dünya ticarətinin inkişaf səviyyəsindən əsaslı şəkildə
asılıdır. 2015-ci ildə dünya dəniz daşımalarının həcmi 10,8 milyard dollar təşkil etmişdir
ki, bu da 2014-cü illə müqayisədə 9,1% artım deməkdir.Dünyada baş verən qloballaşma
prossei əmtəə ticarətinin həcminin artması ilə bərabər regional ixtissaslaşmanı da artırır.
Regional ixtisaslaşma ilə əlaqədar olaraq qloballaşma prossesi ölkələr və regionlar
arasında əmtəə mübadiləsinin artımına səbəb olur. 2016-cı ildə dünya üzrə daşınan
yüklərin strukturunda tanker yükləri (maye yüklər), kütləvi və konteyner yükləri üstünlük
təşkil etmişdir. Lakin, 2016-cı ildə dünya üzrə dəniz nəqliyyatı ilə daşınan yüklərin
tərkibində kütləvi yüklərin artım tempi digər yüklərlə müqayisədə aşağı səviyyədə
olmuşdur. Son 15 ildə xam neft üzrə daşımaların həcmi 11% artmışdır. Həmin dövrdə
hazır neft məhsullarının daşınması 1,9 dəfə , mayeləşmiş qazın daşınması 2,3 dəfə, kütləvi
yüklər 2,4 dəfə, o cümlədən dəmir filizi8-2,9 dəfə, kömür-2,4 dəfə, buğda 1,5 dəfə ,
konteyner daşımalarının həcmi isə 2,6 dəfə armışdır.
2. Dünya Dəniz Ticarəti, Dünya Əmtəə Ticarəti Və Üdm Arasındakı Əlaqə
Dünya əmtəə ticarətinin həcminin artması, dünya dəniz ticarətinin həcminin
artmasına əsaslı şəkildə təsir edir. Dəniz ticarətinin son 100 ildə təhlili onun beynəlxalq
əmttə mübadiləsinin genişlənməsində böyük rol oynadığını göstərir. Dəniz nəqliyyatında
baş verən keyfiyyət və kəmiyyət dəyişiklikləri nəticəsində dəniz ticarəti (tonnajına görə
bütün beynəlxalq ticarətin hissəsini təşkil etməklə) XX əsrin əvvəllərindən 1950-ci
illərədək 5 dəfə, əsrin ortalarından 2000-ci ilədək isə daha 10 dəfə artmışdır. Başqa
sözlərlə, yüz il ərzində beynəlxalq dəniz ticarətində daşınan yüklərin ümumi həcmi 50
dəfə artmışdır. XX əsrdə nəqliyyatın inkişafı əsas etibarilə onun çox güclü
infrastrukturunun yaradılması hesabına mümkün olmuşdu. Nəqliyyat tikintisinin
maliyyələşdirilməsi həm liberal iqtisadiyyata malik ölkələrdə (məsələn, ABŞ), həm
sosialist ölkələrində (SSRİ, ÇXR), həm də avtoritar ölkələrdə (müharibədən əvvəlki
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Almaniya, İtaliya və b.) əsasən dövlətin ciddi və təsirli olaraq bu işə qarışmasının
nəticəsində mümkün olmuşdu.
Dəniz ticarətinin inkişafına xarici ticarətin genişlənməsi və inkişafı, məhsulların
sürətli artımı, daxili bazarlarda alıcılıq qabiliyyətinin artması və digər amillər təsir edir.
Dünya əmtəə mübadiləsinin regionlararsı və qitələrarası tənzimlənməsində dəniz
nəqliyyatının payının yüksək olması, bu nəqliyyat növünün ÜDM-a təsirində də özünü
göstərir. Aşağıdakı cədvəldə dünya dəniz ticarətinin dünya əmtəə ticarəti ilə ÜDM-un
təsiri altında dəyişməsi göstərilmişdir.
Göstəricilər
1990
2005
2008
2009
2013
2014
2015
Dünya əmtəə
ticarətinin
3499
10499
16140
12542
18708
19587
20625
həcmi
Dünya dəniz
ticarətinin
3397
7109
8323
7961
9514
9841
10415
həcmi
Dünya üzrə
ÜDM-un
3977
47153
63026
59303
75566
78037
73502
həcmi
Cədvəl 1. Dünya dəniz ticarəti, dünya əmtəə ticarəti və ÜDM arasındakı əlaqə (milyard dollarla)
(Əliyev, 2003; Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü, 2012; UNCTAD, 2008-2015 məlumatlarına
əsasən müəllif tərəfindən tərtib edilmişdir=

Cədvəldən göründüyü kimi dünya əmtəə ticarətinin həcmi 2008-ci ildə 1990-cı ilə
nisbətən 4,6 dəfə, 2005-ci ilə nisbətən isə 1,5 dəfə artaraq 16140 milyard dollar təşkil
etmişdir.Buna müvafiq olaraq dünya dəniz ticarətinin həcmi də artaraq 2008-ci ildə
əvvəlki illərlə müqayisədə dünya əmtəə ticarətinin 63,5%-ni , ÜDM-un isə 13,2%-ni
təşkil etmişdir. Lakin, 2009-cü ildə dünya əmttə ticarətinin həcmi, 2008-ci ildə dünyada
baş verən qlobal maliyyə böhranı ilə əlaqədar olaraq kəskin şəkildə azalma ilə müşahidə
olunmuşdur. Belə ki, 2009-cu ildə əmtəə ticarətinin həcmi natural və dəyər ifadəsində
2008-ci illə müqayisədə 22,3% , dünya dəniz ticarətinin həcmi 4,4%, ÜDM-un həcmi isə
6% azalmışdır. 2011-ci ildən etibarən maliyyə böhranını aradan qaldırılması ilə əlaqədar
olaraq sonrakı illərdə artım müşahidə edilmişdir.
Cədvəl məlumatlarına əsasən dünya əmtəə ticarətinin həcmi, dünya dəniz ticarəti,
və ÜDM arasında xəttı asılıləq vardır. Bu asılıılq aşağıda tərtib edilmiş qrafikdə daha
aydın göstərilmişdir.
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Qrafik 2. Dünya əmtəə ticarətinin həcmi, dünya dəniz ticarəti, və ÜDM arasındakı korrelyasiya
asılılığı (Cədvəl 1 məlumatlarına əsasən müəllif tərəfindən tərtib edilmişdir)

Qrafikdə göstərilmiş dünya əmtəə ticarətinin, dünya dəniz ticarətinin və ÜDM-un
əlaqə tənliklərinə əsasən korrelyasiya əmsallarının qiymətinin kifayyət qədər yüksək
olması (𝑅Ü𝐷𝑀 ≈ 0,99, 𝑅Ə𝑇 ≈ 0,96, 𝑅𝐷𝑇 ≈ 0,99) göstərir ki, reqressiya tənliyinin real
iqtisadi vəziyyətə adekvatlığı kifayət qədər yüksəkdir və bu riyazi əlaqə tənlikləri
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perspektiv dövr üçün proqnozlaşdırmaya yararlıdır. Beləliklə, həmin əlaqə tənliyindən
istifadə etməklə 2020-ci ilə və həmçinin istənilən dövrə ÜDM-un, əmtəə ticarətinin və
dəniz ticarətinin həcminin zaman görə dəyişməsinin nöqtəvi proqnozlarını hesablamaq
olar.
3.Türkiyə Və Azərbaycan Respublikasının İqtisadi Həyatında Dəniz
Nəqliyyatının Rolu:
Ölkələrin iqtisadi həyatında dəniz nəqliyyatı, dövlət sərhədlərinin sularda
qorunmsaı və xarici ticarət iqtisadi əlaqələrində mühüm rol oynayır.
Qədim tarixə malik olan Türkiyə Respublikasının iqtisadi həyatında dəniz
nəqliyyatı mühüm rola malikdir.Türkiyənin hərb sənətinə bir çox yeniliklər gətirdikləri
təkzib olunmaz bir gerçəklikdir. Savaşlarda Turan taktikası məglubedilməzliyin təminatı
olmuşdur.Ancaq turklər dənizdə də qudrətinin ortaya qoya bildilər.Turqut Rəyisin
istedadı qərb dünyasındakı dəniz hərb sənətini kölgədə qoyurdu. Amma bir parlaq düha
da yetişdi.Bu parlaq düha Xeyrəddin Barboros idi. Dəniz hərb sənətində böyük dahi olan
Xeyrəddin Barboros Aralıq dənizini Türk dənizinə çevirdi.Aralıq dənizi o zamandan
dünya dəniz ticarətində Türk hegomonluğunu bərqərar etdi.Bu hegomonluq dəniz
ticarətinin təminatı idi. Hal-hazırda Türkiyə dəniz ticarətində istismar olunan gəmilərin
orta yaşı 22 ildir, Azərbaycanda isə gəmilərin 90%-nin yaşı 20-ildən yüxarıdır. Bu isə
yükdaşımaların rəqabət qabiliyyətini azaldır.
Məlumdur ki, Xəzər dənizi Avropa-Qafqaz-Asiya nəqliyyat dəhlizində
tənzimləyici rol oynayır. Demək, limanlarda yük dövrüyyəsini artırmaqla yanaşı
həmçinin yükdaşıyan gəmilərin yük tutumunun artırılması və gəmilərin bütün hərəkət
istiqamətlərində Bakı-Həştərxan, Bakı-Aktau, Bakı-Bektaş, Bakı-Ənzəli, Bakı-Pəhləvi
və s.yüksək tonnajlı gəmi bərələrin istifadəsi Qərb və Şərq dəhlizində yüklərin maneəsiz
daşınmasını tənzimləmiş olar.Nəzərə alsaq ki, Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolunun Bosfor
boğazınadək uzadılması və Bosfor boğazınadan dənizin altı ilə yol tikinti işlərinin
aparılması nəticəsində quru və su yol qovşaqlarının formalaşması bütün nəqliyyat
sahələrində yük və sərnişin axınlarının intensivləşdirilməsinə müsbət təsir
göstərəcəkdir.Bütün bunlara müvafiq olaraq Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda
fəaliyyət göstərən Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanı daxil olmaqla, Ələt Beynəlxalq
Dəniz Ticarət Limanı, Lənkəran, Hövsan limanlarının beynəlxalq əhəmiyyətli limanlar
səviyyəsinə çatdırılması üçün çox böyük işlər görülür. Azərbaycan Respublikasının
iqtisadi inkişafında Xəzər dənizindən çıxarılan karbo-hidrogen ehtiyyatlarının artması,bu
məhsulların dəniz yolu ilə daşınması və digər yük əməliyyatları, Bakı Dəniz Ticarət
Limanının yenidənqurulmasını və beynəlxalq tələblərə cavab verməsini tələb etdiyindən,
Xəzər dənizinin cənub-qərb hissəsində Bakı şəhərindən 50-60 km cənubda Xəzərin Ələt
burnunda Ələt Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanının tikintisinə başlanmışdır.Cənubi
Koreya firmaları tərəfindən tikintisi aparılan bu liman çox əlverişli coğrafi ərazidə
yrləşdiyindən, dəmir yolu və avtomagistral sistemə qoşulanduğundan oradan yüklərin
cənub və qərb istiqamətində irana və Gürcüstana digər nəqliyyat növləri ilə daşımaq
imkanı yaradır. Liman həm TRACECA və həm də Şimal-Cənub Beynəlxalq Nəqliyyat
Dəhlizinin qovşağındadır. Limanın yük dövrüyyəsinin 2020-ci ilədək 25-30 milyon tona
catdırılması nəzərdə tutulur.Bu isə Respublikamızda dəniz nəqliyyat dononmasının
konteyner daşıma gücünün mədudluğu ilə əlaqədar olaraq gələcəkdə bərə gəmilərinin
yükdaşımada Xəzər dənizində fəaliyyət göstərən digər gəmiçilik şirkətləri ilə müqayisədə
rəqabət qabiliyyətini itirməsi ilə nəticələnə bilər.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Milli iqtisadiyyat və iqtisadiyyatın əsas
sektoru üzrə strateji yol xəritəsinin başlıca istiqamətlərinin təsdiqi və bundan irəli gələn
məsələlər haqqında” 16 mart 2016-cı il tarixli 1897 nömrəli Sərəncamı ilə “Milli
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iqtisadiyyat və iqtisadiyyatın əsas sektoru üzrə strateji yol xəritəsinin başlıca
istiqamətləri” təsdiq edilmişdir. Həmin sərəncama əsasən Azərbaycanın loqistoka və
ticarətlə bağli gələcək baxışlarını həyata keçirmək üçün 7 əsas təşəbbüs müəyyən
edilmişdir. Həmin təşəbbüslər əsasən gələcəyə baxışın komponentləri –Azərbaycanda
ticarətin həcminin artırılması və tranzit ticarətindən yüksək gəlir əldə edilməsinə
yönəldilmişdir.Beynəlxalq ticarət-iqtisadi əlaqələr üçün potensial olan Orta Asiya/ÇinAvropa/Şimali Afrika/Qara Dəniz ticarət marşurutu üzrə Ələt loqistika mərkəzi,İran-Qara
Dəniz/Rusiya, Hindistan-Qara Dəniz-Rusiyaticarət marşurutu üzrə Astaraloqistika
mərkəzi, İran-Rusiyaticarət marşurutu üzrə Xaçmazloqistika mərkəzi, İran/HindistanQara Dəniz,Orta Asiya/Çin-Avropa/Şimali Afrika/Qara Dənizticarət marşurutu üzrə
Qırmızı Körpü loqistika mərkəzinin yaradılması ümumi,general və xüsusi təyinatlı
yüklərin nəqlindən yüksək gəlir əldə edilməsinə zəmin yaradacaqdır.Əhəmiyyətli ticarət
yolları və infrastruktur investisiyalardan istifadə etməklə, Azərbaycanı vacib regional
loqistika mərkəzinə çevirmənin planlaşdırılmasındakı əsas infrastruktur layihələrdən biri
də məhz Bakı limanıdir (Ələt). Bu liman region və hava limanını beynəlxalq marşurutlara
birbaşa birləşdirən rəqabət qabiliyyətli və coxtəyinatlı olmaqla, Azərbaycanda ilk azad
ticarət zonasına daxil edilib.Ələtdə yerləşən Bakı limanı Xəzər dənizində 12-ci böyük
liman və 4-cü azad ticarət zonasıdır. Bu limanın fəaliyyəti nəticəsində Azərbaycanda
konteynerlərin yüklənib-boşaldılması imkanlarının 2020-ci ilədək 150K TEU olması
nəzərdə tutulmuşdur.Ona görə də konteyner loqistika bağlılığının yaradılmasına xüsusi
əhəmiyyət verilməsi tələb olunur.Konteyner ticarətinin təkmilləşdirilməsindən səmərəli
istifadə üçün 300KT-dən artıq yükləmə gücünə malik 73 ticarət gəmisindən iarət olan
Dəniz Nəqliyyat Dononmasının gələcək fəaliyyət kifayət etməyəcəkdir. Belə ki,
Dononmanın 13 bərə gəmisi bir dəfəyə 512 konteyner (40 futluq) daşıya bilər. Marşurut
üzrə 2020-ci ilədək yükdaşımaların gözlənilən həcmi 300-400 min konteyner nəzərdə
tutululmuşdur.Hal-hazırda konteynerlərin daşınması üçün bərə gəmilərinin istifadə
edilməsi qiymətlərin qalxmasına səbəb olduğundan, 400-500konteyner daşıma gücünə
malik olan konteyner bərələrin inşaasına investisiya yatırılması qiymətləri aşağı salmaqla
iqtisadi uğurlarımızın inkişafına zəmin yaradacaqdır.
Azərbaycan və Türkiyə Respublikaları arasında iqtisadi əlaqələrin inkişafında
Avropa-Qafqaz-Asiya “TRASEKA” beynəlxalq nəqliyyat dəhlizinin böyük əhəmiyyəti
vardır.“TRASEKA” dəhlizi vasitəsilə yalnız Mərkəzi Asiyadan deyil, Çindən də yüklərin
daşınacağını, sonradan buraya Cənub-Şərqi Asiyanın digər ölkələrinin də (xüsusilə
konteynerlərin) qoşulacağı gözlənilir. Bu dəhlizin strateji bəndi olan Transxəzər
beynəlxalq nəqliyyat marşrutu ildə 15 milyon tondan artıq yük daşımaları potensialina
malikdir. O, Çin, Qazaxstan, Türkmənistan, İran, Fars körfəzi ölkələri, Cənubi Qafqaz,
Türkiyə və Avropa ölkələrinin yük göndərənləri ilə qəbul edənlərini əlaqələndirmək
iqtidarındadır. Dəhlizin digər alternativ dəhlizlərə nisbətən cəlbediciliyinin
artırılmasında, Azərbaycan Respublikası, Gürcüstan və Türkiyə Respublikalarının birgə
layihəsi olan və Bakı-Tiflis-Qars dəmir yolu xəttinin istifadəyə verilməsi də mühüm rol
oynayacaqdır. Mərkəzi Asiya ölkələrinin də bu marşruta marağı böyükdür. Belə ki, BakıTiflis-Qars dəmir yolu və 2013-cü ildə istifadəyə verilmiş Bosfor boğazının altından
keçən “Marmaray” sürətli dəmir yolu tuneli vasitəsilə Avroya birbaşa çıxış imkanı
yaradacaqdır. Bu da Mərkəzi Asiya ölkələrinin məhsullarının Avropaya və əks
istiqamətdə böyük həcmdə sənaye məhsullarının, istehlak mallarının daşınması
baxımından son dərəcə cəlbedici olacaqdır.
Nəticə
Dünya iqtisadiyyatının inkişaf proqnozlarına əsasən hazırkı yüzillikdə dəniz
yükdaşımalarının əsas həcmləri “ABŞ-Avropa-Uzaq Şərq” üçbuçağında yerləşəcəkdir.
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Türkiyə və Azərbaycan Respublikalarının bu ərazidə yerləşməsi, əlverişli coörafi
vəziyyəti, müzsir limanların mövcudluğu, daxili kommunikasiya dəniuz nəqliyyat
müəssisələrinin digər milli müəssisələrlə bərabər beynəlxalq dəniz yükdaşımalarında,
xüsusən də tranzit daşımalarda daha aktiv iştirak etmək imkanı yaradacaqdır.
-Dünya ticarətinin nəqliyyat xidmətləri qarşısında qoyduğu yeni tələblərinyüklərin ritmik, müntəzəm, yüksək süətlə, itgisiz və qısa məsafələrlə daşınması məqsədi
ilə respublikamızın dəniz nəqliyyatında loqistikanın yaradılması böyük əhəmiyyət kəsb
edir. Loqistikanın dəniz nəqliyyatında yaradılması bu sahədə proqressiv dəniz
texnologiyalarının inkişafını, intermodal daşımaların səmərəli istifadəsini, beynəlxalq
təşkilatların dünya ticarətinə xidmətin normativ aktlarının tətbiqinı daha tez öyrənəcəkdir.
Yükdaşımaların proqnoz üzrə 2020-ci ilədək Avropa-Qafqaz-Asiya nəqliyyat
dəhlizində 300-400 min konteyner proqnozlaşdırıldığını nəzərə alsaq, bu halda
dononmanın hazırkı imkanlai buna kifayyət etməyəcəkdir.Bu məqsədlə Nəqliyyat
dononmasının tərkibi yenilənməli və yeni böyük tutumlu konteyner-bərə gəmilərinin
inşaa olunması üçün sifarişlər verilməli və bu sahəyə investisiyalar yatırılmalıdır. Qeyd
etmək lazımdır ki, İran ticarət artımından faydalnmaq məqsədi ilə 10 ədəd quru yük
daşıyan 80 min tonluq gəmilərin istehsalı üçün 300 milyon dollarlıq sifariş vermişdir.
-Avropa-Qafqaz-Asiya nəqliyyat dəhlizində yükdaşımalarda daha fəal iştirak
etmək üçün dəniz nəqliyat daşımaçılığı üzrə Türkiyə-Azərbaycan müştərək müəsissəsinin
yaradılması daha məqsədəuyğundur.
- Məlum oldugu kimi Azərbaycanın simal istiqamtində nəqliyyat yollarından
istifadsi müxtəlif amillrin təsiri ilə məhdudlasdırılır. Bu istiqam tam açıq olsa belə
Azərbaycanın dünya və xarici inkisaf etmis ölkələrə birbasa çıxıs imkanlarının
məhdudlugu bu sahəd alternativ variantların axtarılamasını tələb edir. Bu variantlardan
ən əlverislisi Azərbaycan-Türkiy-Gürcüstan vasitəsi ilə dasımaçılıgın inkisaf
etdirilməsidir.
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1950-2015 PERYODUNDA NİĞDE’DE (İÇ ANADOLU, TÜRKİYE) YILLIK VE
MEVSİMLİK SICAKLIKLARDAKİ EĞİLİMLER
Doç. Dr. Türkan BAYER ALTIN
Özet: Bu çalışmada, 1950-2015 yılları arasında Niğde’de yıllık ve mevsimlik sıcaklıklardaki değişim, eğilim ve anomaliler incelenmiştir. Niğde; iklim değişimine hassas, yarı kurak iklime sahip İç Anadolu Bölgesi’nde bulunmaktadır. Sıcaklık serilerindeki eğilimler
Mann-Kendall ve Gaussian istatistik testleri kullanılarak analiz edilmiştir. İstatistik testlerinin bulguları kış sıcaklıkları hariç ortalama yıllık ve mevsimlik sıcaklıklarda %95 güven
aralığında artış eğilimi olduğunu göstermektedir. Negatif anomali değerleri 1982-1993
yılları arasında gözlenirken pozitif anomali değerleri 1993’den itibaren gözlenmektedir.
Diğer bir deyişle, yıllık ve mevsimlik sıcaklıklardaki istatistiksel anlamlı artış eğilimi
1993’den itibaren daha belirgindir. Eğilimler, hem yıllık hem de mevsimlik sıcaklıkların
genellikle 1970’lerin sonlarına kadar ortalamanın altında olduğunu ve bu tarihten itibaren
artış eğilimi olduğunu göstermektedir. Niğde’de en sıcak yıl 2010 ve en soğuk yıl 1992
olmuştur.
Anahtar Kelimeler: İklim değişimi, eğilim, yıllık sıcaklık, Mann-Kendall, Niğde
Trends in Annual and Seasonal Temperatures in Niğde (Central Anatolia, Turkey)
for Period 1950-2015
Abstract:In this study, changes and trends in mean annual and seasonal temperatures and
temperature anomalies in Niğde between the years 1950 and 2015 were examined. Niğde
is located within Central Anatolia Region which is potentially sensitive to climate changes
due to its semi-arid climate. Trends in temperature series were analyzed using MannKendall and Gaussian statistic tests. Results of statistic tests show that there are statistically significant increases in mean annual and seasonal temperatures at 95% confidence interval, except the winter temperatures. While the negative anomaly values could be observed between the years 1982-1993 the positive anomaly values could be observed from
1993. On the other words, statistically significant increasing trend in annual and seasonal
temperatures is more evident from 1993.Trends show that both annual and seasonal temperatures are generally below the long term average up to the end of 1970’s and are in an
increasing trend from this time. The warmest year is year of 2010 and the coldest year is
year of 1992 in Niğde.
Keywords: İklim değişimi, eğilim, yıllık sıcaklık, Mann-Kendall, Niğde.

Giriş
Küresel ortalama yüzey sıcaklığında ısınma eğilimi olduğu iklim bilimciler tarafından belirtilmektedir ve araştırma sonuçlarına göre son 150 yılda küresel ortalama
sıcaklıklarda 0,8°C ve Avrupa’da 1°C artış tespit edilmiştir (IPCC, 2012). Çalışma alanı
iklim değişimine hassas olan yarı kurak İç Anadolu Bölgesinin Orta Kızılırmak Bölümü
güney kesiminde (Kapadokya yöresi) bulunmaktadır. Bölge ve Türkiye’nin sıcaklık
eğilimleri üzerine yapılan birçok çalışmada sıcaklık değerlerinde artış eğilimi tespit
edilmiştir. Bu çalışmaların sonuçlarında ekstrem ve ortalama sıcaklıklarda genel olarak
bir artış eğiliminin olduğuna dikkat çekilirken (Türkeş vd, 1996; Türkeş, 1999; Türkeş
vd., 2009; Toros, 2012), minimum sıcaklıklarda pozitif yönde eğilimler ve özellikle
Niğde’de yaz sıcaklıklarında istatistiksel açıdan anlamlı artış eğiliminin olduğu tespit
edilmiştir (Kızılelma vd., 2015). Kapadokya yöresinin iklim tipi tespiti üzerine yapılan
çalışmada Niğde’nin iklim tipi; yarı kurak, birinci mesotermal, su fazlası yıl boyunca
çok az yada hiç olmayan, sıcaklık etkinliğinin yaz konsantrasyonu üçüncü mesotermal
Ömer
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iklime eşit olarak belirlenmiştir (Türkeş, 2005). Bir başka çalışmada (Türkeş ve Akgündüz, 2011) Kapadokya yöresinin, hem doğal faktörlere (kuraklık derecesi, iklim-süreç
sistemi, tüflerin ayrışması, erozyon ve iklim değişikliği) hem de insan etkisine (arazi
bozulması, yoğun turizm faaliyetleri gibi) bağlı olarak çölleşme sürecine açık olduğuna
dikkat çekilmiştir. Türkiye üzerine son yıllarda yapılan çalışmalar 21.yy’ın ikinci yarısında yaz mevsiminde aşırı sıcaklık olaylarının oluştuğunu ve yıllık değişimlerin artığını göstermektedir (Türkeş vd., 2011; Erlat ve Türkeş, 2013; Öztürk vd., 2015). Türkeş
(1998)’in çalışmasında Türkiye’nin, Orta Doğu ve Kuzey Afrika’da hakim olan sıcak ve
kurak iklim kuşağının etkisine girebileceğini belirtmiştir. Sıcaklık değerlerindeki artışlar
ve anomaliler İç Anadolu Bölgesi’nde başta doğal bitki örtüsünü, tarımsal ürün çeşidini
ve su kaynaklarını olumsuz yönde etkileyebileceği gibi kuraklık ve sel gibi problemleri
beraberinde getirecektir.
Bu çalışmanın amacı, Niğde’nin aylık, yıllık ve mevsimlik sıcaklık verileri kullanılarak son 66 yılda meydana gelen değişim ve eğilimlerin olup olmadığını tespit
etmektir.
1. Materyal ve Metod
Bu çalışmada, Niğde’nin yıllık ortalama, mevsimlik sıcaklık ve anomali dizilerindeki değişimler ve eğilimler 66 yıllık veriler kullanılarak incelenmiştir. Uzun süreli
dalgalanmaları görsel olarak incelemek için 9 nokta Gaussian süzgeci kullanılmıştır. Bu
yönteme göre gözlem dizisinde birbirini izleyen terimlerin ağırlıkları, merkez ağırlıktan
öne ve geriye doğru simetrik olarak değişmesi söz konusudur (WMO, 1996). Ayrıca
zaman serilerindeki doğrusal olmayan eğilimlerin tespiti için Mann-Kendall sıra korelasyon katsayısı kullanılmıştır. Bu analizden elde edilen u(t) eğrisi gözlem dizisindeki
eğilimin gidişini gösterir ve u(t) ve u'(t) eğrilerinin birkaç kez üst üste gelişi, dizide
önemli bir eğilimin olmadığını, eğrilerin birbirlerine yaklaşarak yada keserek ayrıldıkları noktalar bir azalma veya artma eğiliminin başlangıcının belirlenmesini sağlar (Sneyers, 1990; Türkeş, 1995, 1996).
2. Çalışma Alanının Yeri ve Özellikleri
Niğde ili İç Anadolu Bölgesi Orta Kızılırmak Bölümünün güneyindeki Kapadokya yöresinde bulunur (Şekil 1). 34° 42' Doğu boylamı ve 37° 59' Kuzey enlemi
arasındadır. Ortalama yükseltisi 1230 m’dir (Tablo 1). Kuzeyinde Melendiz (2963 m)
ve Keçiboyduran (2727 m) volkanik dağları, güneyde çeşitli yaş ve cinste tortul kayaçlardan oluşan Bolkar Dağları (3525) ve metamorfik kayaçlardan oluşan İtulumaz Dağları (2150 m) bulunur. Niğde’nin iklimi Erinç Kuraklık indisine göre (19,2) yarı kuraktır.
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Şekil 1. Çalışma alnının lokasyon haritası ve sayısal yükselti modeli

3. Bulgular
İstasyon Adı Rasat Yılı Yükseklik (m) Enlem-Boylam

Mann-Kendall
a1

Niğde

1950-2015 1230

34°42' D ve 37°59'K Yıllık: 0,002

Gaussian
u(t)

t değeri

3,12

2,84

Kış: 0,56

0,59

İlkbahar: 0,003

2,89

Yaz: 0,0004

4,62

S.bahar: 0,019

2,33

Tablo 1. Çalışma alanının özellikleri ve analiz sonuçları
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Şekil 2. Niğde’nin yıllık ortalama sıcaklıklarındaki değişimler. (a) gri sütunlar yıllık anomalileri, siyah eğri 9 noktalı Gaussian süzgecini göstermektedir. (b) Mann-Kendall sınamasının
ardışık çözümlenmesinden elde edilen yıllık ortalama sıcaklık dizilerindeki eğilimlerin yıllara
göre değişimleri.

Niğde’nin yıllık sıcaklık anomali grafiğinde belirgin maksimum ve minimumlardan oluşan bir dalgalanma gözlenmektedir (Şekil 2a). Buna göre 1951-1962 yılları
arasında göreli bir sıcak dönemi, 1971-1977 yılları arasında değerlerin çoğunlukla normalin altında kaldığı soğuk bir dönem izlemektedir. Bunun ardından yıllar arası değişkenliğe rağmen belirgin bir ısınma eğilimi gözlendiği 1978-1981 sıcak dönemi gelir.
Dizinin bundan sonraki bölümünde birbirini izleyen kısa süreli sıcak ve soğuk koşullar
etkili olmaktadır. Uzun süreli ortalama göre 1992 yılında -2,7°C’lik soğuma gerçekleşmiştir. 1992 soğuk yılından sonra 1997 ve 2000 yılları hariç 2015’e kadar normalin
üzerinde sıcak bir döneme girilmiştir. Maksimum yükselişin (+4°C) gerçekleştiği 2010
yılı en sıcak yıl olmuştur. Bu yıldan sonra 2011 yılı hariç belirgin bir düşüş kaydedilmemiştir. Gaussian süzgecine dayanan bu sonuçları Mann-Kendall sınamasından elde
edilen verilerden oluşturulan grafikler de doğrulamaktadır (Şekil 2b). Tablo 1’deki
pozitif değerler artma eğiliminin varlığını, 0,1’den büyük a1 değerleri (kış değeri) anlamlı artışın olmadığını göstermektedir (Türkeş vd., 1996).
Niğde’nin mevsimlik sıcaklık anomalilerine bakıldığında (Şekil 3) kış sıcaklıklarında (Şekil 3a) en fazla soğuma, periyodun ilk yarısında 1972 yılında gerçekleşmiştir.
Bu mevsimde genel olarak belirgin artışlar tespit edilmemekle birlikte en fazla pozitif
artış 2,2°C ile 2010 yılında, en fazla soğuma 2,7°C ile 1992 yılında gerçekleşmiştir.
İlkbahar sıcaklıklarında (Şekil 3b) 1950-1978 dönemi için 2,7°C’lik negatif bir anomali
ile 1953 yılı en soğuk ilkbahar olmuştur. Bu yıldan başka ortalamanın altında olan sıcaklık 2,4°C’lik negatif anomali ile 1987 yılı olmuştur. Bu yıldan sonra önemli bir düşüş tespit edilmemekle birlikte en fazla pozitif anomali 2,9°C ile 2008 ve 2014 yıllarında gerçekleşmiştir. Yaz sıcaklık anomali dizisinde (Şekil 3c) 1959-1984 yılları arasında
(1962, 1966 ve 1980 hariç) değerler normalin altında olmakla birlikte en fazla negatif
anomali 2,3°C ile 1967 yılında gerçekleşmiştir. 1980-1996 yılları arasında dalgalanmalar olmakla birlikte 1996 yılından sonra önemli bir azalma görülmemiştir. Günümüze
kadar en fazla artışın yaşandığı yıl 3,6°C’lik pozitif anomali ile 2010 yılı olmuştur.
Sonbahar sıcaklıklarında (Şekil 3d) ise 1959 yılındaki belirgin soğuk anomaliden başlayarak ısınma ve soğumaların birbirini takip ettiği 1967 yılından sonra soğumalar gözlenmektedir. 1979’daki belirgin bir ısınmadan sonra dalgalanmalar 1994’de kadar devam etmiştir ve 1994’de 2,1°C’lik pozitif bir artış gerçekleşmiştir. Pozitif anomali değerleri 2015 yılına kadar arada belirgin olmayan negatif anomalilerle birlikte devam
etmiştir. Bu arada sadece 2011 yılı 1994’den sonraki en düşük anomalinin (-2°C) ger-

935
Doç. Dr. Türkan BAYER ALTIN

çekleştiği yıl olmuştur. 2010 yılında ise 3°C’lik pozitif bir anomali gerçekleşmiştir. Bu
değer 66 yıl içinde gerçekleşen en yüksek anomalidir.

Şekil 3. Niğde’nin 1957-2015 peryodu için mevsimlik sıcaklık anomalileri

Niğde’nin mevsimlik sıcaklıklarındaki eğilime bakıldığında (Şekil 4) kış mevsimi hariç diğer mevsimlerde %95 güven aralığında artış eğilimi tespit edilmiştir. Mevsimler içinde yaz mevsimi artış eğiliminin en belirgin olduğu mevsimdir ve bu mevsimi
sırasıyla ilkbahar ve sonbahar takip etmektedir. Kış mevsiminde anlamlı olmayan bir
artış eğilimi görülmektedir. Eğilimler, mevsimlik sıcaklıkların genellikle 1970’lerin
sonlarına kadar ortalamanın altında olduğunu ve bu tarihten itibaren arttığını göstermektedir. 1992 yılından sonra devamlı bir artış eğilimi gözlenmektedir.

Şekil 3. Mann-Kendall sınamasının ardışık çözümlenmesinden elde edilen mevsimlik ortalama sıcaklık dizilerindeki eğilimlerin yıllara göre değişimleri
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Sonuç
Küresel ortalama hava sıcaklıklarındaki ısınma eğilimi ile Niğde’nin sıcaklıklarındaki ısınma eğilimi karşılaştırıldığında anlamlı bir artış olduğu gözlenmektedir. Niğde’nin sıcaklık zaman dizisinde genel olarak birden farklı 3 periyod tespit edilmiştir.
Bunlar; (1) 1967 yılına kadar dalgalanmalarla birlikte zayıf bir ısınma, (2) 1992 yılına
kadar bir soğuma ve (3) bu yıldan itibaren kuvvetli bir ısınma eğilimi gözlendiği periyod. Negatif anomali değerleri 1982-1993 yılları arasında gözlenirken pozitif anomali
değerleri 1993’den itibaren gözlenmektedir. Mann-Kendall istatistik analizine göre
anlamlı artışların en yüksek olduğu mevsim yaz mevsimidir ve bunu ilkbahar mevsimi
takip etmektedir. Bu durum uzun yıllık sıcaklık eğiliminin istatistiksel açıdan anlamlı
çıkmasında bu mevsimlerin önemli payı olduğunu göstermektedir. Devamlı artış eğilimi
1993 yılından itibaren belirgin durumdadır. Niğde için elde edilen bulgular, İç Anadolu
Bölgesi’nin sıcaklık dizilerinin kullanıldığı çalışmalardan (Türkeş, 2005; Türkeş ve
Akgündüz, 2011; Bayer Altın vd., 2012; Kızılelma vd., 2015) elde edilen sonuçlarla da
uyumludur. En fazla ısınma hem yıllık hem de mevsimlik sıcaklıklarda (ilkbahar hariç)
2010 yılında gerçekleşmiştir.
Niğde’de yıllık ve mevsimlik sıcaklıklardaki artış eğilimi hem çevresel hem de
ekonomik açıdan olumsuz etkiler yaratabileceği söylenebilir. Bu etkilerin başında yeraltı ve yer üstü su kaynaklarının hacminin azalması ve dolayısıyla tarım için gerekli su
teminin azalması gelmektedir. Bu durum tarımda verim ve tür azalması riskini ortaya
çıkaracak ve sosyolojik olarak da olumsuz etkiler yaratacaktır.
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TÜRK DÜNYASI VE KKTC’NİN TANINMASI: GEÇ KALMANIN
DAYANILMAZ AĞIRLIĞI
Prof. Dr. Ulvi KESER
Yrd. Doç. Dr. Gökhan AK
Özet: Bu çalışmanın temel amacı, Türk Dünyası’nın en güneyde kalan bağımsız Türk
Cumhuriyeti olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) Türk Dünyası tarafından
tanınması konusunun gecikmişliğinin dayanılmaz hale gelen ağırlığını, özellikle siyaset ve
güvenlik mülahazaları çerçevesinde tartışmaktır. Zira günümüzde dünya üzerinde 7 Türk
Devleti, 13 Özerk Türk Cumhuriyeti, 50 civarında Türk topluluğu bulunmaktadır ve toplam
nüfusları da 300 milyondan biraz fazladır. Türkçe, dünyada konuşulan 5. büyük dildir ve
Orta Asya, Kafkasya, Anadolu ve Trakya’yı aşıp Orta ve Batı Avrupa’daki Türkler
tarafından anadil olarak konuşulmaktadır. Bu büyük gücün küresel bir aktör olarak
yönlendirici roller üstlenmesi ve buna dönük olarak hem devletler arasında hem de sivil
toplum kuruluşları arasında önemli ve etkili stratejik projelerin yapılması gerekmektedir.
Geçmiş dönemlerde yapılan yüzeysel ya da etkisiz işbirlikleri yerine, artık bugün Türk
Dünyası’nda vizyonu olan ve destekleyici çalışmaların yapılması geç kalınmaması gereken
bir durumdur. Dolayısıyla çalışma sorunsalının gecikmişliğinin yarattığı olumsuzlukların
ortaya konulması, KKTC ile Türk Dünyası’nın bütünleşmesi sürecinin de aciliyetini
belirginleştirecektir.
Anahtar Kelimeler: Türk Dünyası, Kıbrıs, KKTC, Uluslararası Siyaset, Tanınma

Turkic World and Recognition of the TRNC: Unbearable Weight of Being
Late
Abstract: The main aim of this study is to discuss unbearable weight of the issue being late
regarding poltical, social and economic aspects related to the recognition by Turkic World
of the Turkish Republic of Northern Cyprus which is located as an independent Turkish
Republic in the most south part of Turkic World. Thus there are 7 Turkic states, 13
autonomous Turkic Repuplic, nearly 50 Turkic society all around the world today, and they
totally have a population more that 300 milions. Turkish is the 5th biggest spoken language
on earth and it is spoken as mother-language by the Turks settled in the middle and western
Europe as well as all across Middle Asia, Caucasus, Anatolia and Thrace. Thus it is
necessary that this robust power should burden leading roles as a global actor, and in line
with this issue, significant and affective strategic projects should be implemented among
both states and non-governmental organizations. Instead of past superficial or inaffective
cooperations, it is necessary not to be late anymore for exploring vision-wide and
supportive works and deeds in the Turkic World today. Thus putting forward the negations
created by the lateness of the problematic of this study also clarifies urgency for the
integration process between TRNC and Turkic World.
Keywords: Turkic World, Cyprus, TRNC, International Politics, Recognition

Giriş
Günümüzde 7 Türk Devleti, 13 Özerk Türk Cumhuriyeti, 50 civarında Türk
topluluğu bulunmaktadır ve toplam nüfusları da 300 milyondan biraz fazladır. Türkçe
dünyada konuşulan 5. büyük dildir (Eren, 2010: 9). Türk Dünyası’nın en güneyde kalan
bağımsız Türk Cumhuriyeti olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) vatanını
oluşturan Kıbrıs adası, mikro düzeyde Doğu Akdeniz, Güney Anadolu, Kuzeydoğu
Afrika, Süveyş Kanalı, İsrail, Filistin, Lübnan ve Suriye’nin yer aldığı coğrafyaya, makro
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düzeyde ise Akdeniz, Karadeniz, Ege, Kızıldeniz, Basra Körfezi ve Hazar Deniz’inden
oluşan, üç kıtanın kesişme noktası olan büyük deniz havzasına hâkim yegâne adadır
(Tamçelik, 2013: 1). Dolayısıyla bu adanın, Avrasya siyasalarında oldukça önemli bir
jeopolitiği ve jeostratejisi olduğunu söylemek mümkündür (Keser, 2012; Tamçelik,
2011).
Bununla birlikte, dünya siyasi tarihinde özellikle 19. yüzyılda yükselen
milliyetçilik akımlarıyla ulus-devlete geçiş evrensel siyasal sistem haline gelmiş;
öncelikle Kutsal Roma Cermen, Osmanlı, İngiliz, Avusturya-Macaristan İmparatorlukları
parçalanmış ve uluslaşan halklar yeni ulus-devletlerini kurmuşlardır. Bununla birlikte,
dünya hâkimiyeti peşindeki hegemon güçler (Göney, 1993; Defay, 2005), ekonomik ve
stratejik öneme haiz coğrafyalardaki halkları, ayrılıkçı hareketlerle destekli mikromilliyetçilik siyasalarıyla kışkırtarak, yeni ortaya çıkan ulus-devletlerden ayrılmaya
teşvik etmişlerdir. Kıbrıs adası ve üzerinde yerleşik Türk ve Rum toplumları da bu
siyasalardan nasibini almış ve 19. yüzyılın ilk çeyreğinden itibaren Doğu Akdeniz’de
etnik ihtilafların ve iç-göçlerin önemli bir örneğini teşkil etmeye başlamıştır (Keser, 2006;
Gürel vd, 2012).
Kıbrıs adasında yüzyıla yakın süren etnik ihtilaf, sonunda 1983’te bu coğrafyada
etnik ayrılığa ve yeni bir Türk devletinin doğuşuna yol açmıştır (Güler, 2004: 110-111).
Bununla birlikte, 1983’te bağımsızlığını ilan eden KKTC, dünya üzerindeki en uzun
ihtilaflardan ve tanınmamaya konu olmuş bağımsız bir devlettir. KKTC’nin neden
yalnızca Türkiye tarafından tanınıp da, diğer tüm uluslararası toplumca tanınmadığı,
gerek üzerinde ciddi kafa yormayı, gerekse de Türkiye-Türk Dünyası ilişkilerini yeniden
düzenlemeyi gerektiren çok hayati ve önemli bir inceleme konusudur. Zira son bir yılda
bu konunun, yani KKTC’nin tanınması konusunun ivedilikle irdelenmesini ve her
vesileyle Türk Dünyası’nın dikkatine getirilmesini gerektiren iki önemli gelişme
yaşanmıştır. Bunlardan ilki, Türkiye’nin Batı eksenli, yani Avrupa, AB ve ABD bağlantılı
modernleşme ve çağdaşlaşma siyasaları aynı tempoda devam ederken, ekonomik
kalkınma ve gelişme siyasalarının ekseninin Doğu eksenli, yani Asya ve Afrika’ya doğru
yön değiştirmesidir. Bunu, son dönemde yaşanan ABD-AB-BM-NATO eksenli
uluslararası gelişmelerin yeni dinamiklerine uyum sağlama zorunluluğu şeklinde de
açıklamak mümkündür. İkincisi ise, onlarca yıldır süren ve Kıbrıslı Türk Liderlerin tüm
uzlaşmacı yaklaşımlarına rağmen Kıbrıslı Rumlar’ın uzlaşmaz, küstah ve tekelci
siyasaları nedeniyle sonuç alınamayan Kıbrıs Müzakereleri’nin, son olarak Ocak 2017
ayında Cenevre’de yapılan toplantılarında (BİLGESAM, 2017) artık iyiden iyiye
fonksiyonsuz kaldığının görülmesidir.
Maruz nedenlerle, bu çalışmanın temel amacı, Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti’nin Türk Dünyası tarafından tanınması konusunun gecikmişliğinin
dayanılmaz hale gelen ağırlığını, özellikle siyaset ve güvenlik mülahazaları çerçevesinde
tartışmaktır. Zira 1991 sonrası ortaya çıkan ve her geçen yıl gelişen Türk Dünyası gibi
büyük bir gücün küresel aktör olarak yönlendirici roller üstlenmesi ve buna dönük olarak
hem devletler arasında hem de sivil toplum kuruluşları arasında önemli ve etkili stratejik
projelerin yapılması gerekmektedir. Geçmiş dönemlerde yapılan yüzeysel ya da etkisiz
işbirlikleri yerine, artık bugün Türk Dünyası’nda vizyonu olan ve destekleyici
çalışmaların yapılması geç kalınmaması gereken bir durumdur. Dolayısıyla çalışma
sorunsalının gecikmişliğinin yarattığı olumsuzlukların ortaya konulması, KKTC ile Türk
Dünyası’nın bütünleşmesi sürecinin de aciliyetini belirginleştirmek ve vurgulamaktır.
1. KKTC’nin Bağımsızlığına Yol Açan Uluslararası (Siyasal) Düzen
20. yüzyıl siyasal tarihinde birkaç dönüm noktası görülmektedir. Bunlar, gerek
dünyanın yeni bir düzene girmesini, gerekse yeni şekillenmelerin oluşmasına yol
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açmıştır. Bunların ilki, 1945 sonrası ortaya çıkan Amerikan İmparatorluğu ve ABD ile
eski Sovyet sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) arasındaki Soğuk Savaş’tır. Bu
şekilde oluşan yeni dünya düzeni, 1991’de eski SSCB’nin sona ermesiyle yeniden
şekillenmiştir. Nitekim eski SSCB’nin dağılmasıyla Rusya Federasyonu (RF) dâhil 16
yeni bağımsız devlet küresel siyasal sisteme katılmıştır. Soğuk Savaş’ın sona ermesinin,
Varşova Paktı’nın ve SSCB’nin dağılmasının ardından dünya politikasında birtakım
yapılanmaya ve denge arayışlarına gidildiği görülmüştür. Bu arayış çerçevesinde,
Kıbrıs’ın stratejik öneminin yeniden hatırlanmasına ve yeni dengeler içinde yerini
bulmasına neden olmuştur.
Bu meyanda, 1990’ların başları ile birlikte dünyanın karşılaştığı bu yeni
düzenleme, devletlerin parçalanması ve yönetilmesinin kolaylaştırılması modelidir. Bu
siyasaya tarihte “Böl ve yönet (Divide et impera)” denmektedir ki, genelde İngiliz
İmparatorluğu’nun benimsediği ve uyguladığı bir strateji olarak bilinmektedir (Xypolia,
2016: 221).1 “Böl ve yönet” stratejisi, rakiplerini bölerek ya da onları bölünmüş vaziyette
tutarak zayıf durumda bırakmak isteyen devletlerin izledikleri yoldur. 2 20. yüzyıla
gelinceye dek bu yolun tarihsel örnekleri Afrika, Asya, Avrupa ve Amerika kıtalarında
birçok coğrafyada görülmüştür. Bu “hastalıklı” siyasa, Türk Dünyası için parlak
bağımsızlık güneşlerinin doğmasına neden olmuşsa da, bu güneş eski SSCB
coğrafyasında olduğu gibi daha az sıkıntılar, eski Yugoslavya coğrafyasında olduğu
gibiyse çok acı ve zulümlerle yükselmiştir.
20. yüzyılın ikinci yarısında bu bağımsızlığın çok büyük acılarla yaşandığı bir
başka Türk coğrafyası ise Kıbrıs adasıdır. Kıbrıs adasında yüzyıllardır var olan Türk
nüfus, Yunanistan ile adalı Rumların özellikle 1945 sonrası artan yayılmacı (irredentist)
ve ayrılıkçı (secessionist) politikaları sayesinde, büyük baskı, zulüm, acı ve kıyımlara
maruz kalmıştır. Adanın stratejik paydaşı İngiltere ise, adadaki tüm bu olumsuz
gelişmelere göz yummuştur (Canyaş vd, 2013: 115; Çakar, 2002: 327). İşin tuhafı,
Kıbrıslı Rumlar’ın 19. yüzyılın başlarından itibaren oluşturup geliştirdikleri “kendikaderini-tayin hakkı (self-determinasyon)” nedense Kıbrıs Türkleri’ne daima aykırı ve
uymayan bir uluslararası hukuk kuralı olarak görülmüştür. Zira Kıbrıs’taki sorunun
temelinde, Kıbrıslı Rumlar’ın Yunanistan’a “İlhak (Enosis)” talebi yatmaktadır. Nitekim
21 Kasım 1949 tarihinde Birleşmiş Milletler’e müracaat eden Kıbrıslı Rumlar; “Anavatan
Yunanistan’la birleşmek için self-determinasyon hakkının halkımıza tanınmasını
istiyoruz.” şeklinde talepte bulunmuşlardır (Gazioğlu, 1997: 115). Kıbrıslı Rumlar, Kıbrıs
Türkleri’ni daima Enosis’i engelleyen en büyük nedenlerden birisi olarak kabul etmiş,
çeşitli yollarla bu engeli bertaraf etmeye çalışmışlardır.
Ancak, nihayetinde 1974 yılında Türkiye’nin “garantör devlet” olarak adaya barış,
huzur, istikrar ve güvenlik dolu bir yaşam getirmek üzere -uluslararası hukuk ve
antlaşmalardan doğan yükümlülük ve hakları çerçevesinde- gerçekleştirdiği
müdahalesiyle (Gürkan, 2001: 277), adada iki kesimli toplumsal bir yapı ortaya çıkmıştır.
Ancak, yüzyıllardır birçok imparatorluğu, devleti vb. siyasal yapıları bölmeyi bir strateji
olarak benimsemiş olan Batı dünyası, yine son iki yüzyılda temel insan hak ve özgürlerine
Sicilya ve Sardunya’dan sonra Akdeniz’in en büyük üçüncü adası olan Kıbrıs’ın, coğrafî ve tarihî
bakımdan Anadolu’nun bir parçası olarak kabul edilmekle birlikte, stratejik kıymetini en iyi şekilde
değerlendirenlerden birisi de İngilizler olmuşlardır. İngilizler adanın söz konusu değerini uzun
yıllar kullanmışlar; ancak, II. Dünya Savaşı’ndan sonra de-kolonizasyon sürecinde adadaki
egemenliklerinden –iki askerî üs bölgesi dışında- feragat ederek adayı uluslararası literatüre “Kıbrıs
Sorunu” olarak miras bırakmışlardır (Tamçelik, 2013: 1).
2 “Böl ve yönet“, Erişim: https://tr.wikipedia.org/wiki/B%C3%B6l_ve_y%C3%B6net 11.01.2017.
1
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dayalı demokratik siyasal liberalizmi de hükümet rejimi olarak kabullenmiş iken, konu
Kıbrıs adası olduğunda, Kıbrıs Türkleri’nin 1878’den bu yana tehlike altında olan yaşam,
mülkiyet ve özgürlük haklarına hiçbir önem vermemiştir. Tüm uluslararası sistem, 1974
sonrası sanki Türkiye adaya yönelik olarak çok büyük bir uluslararası suç işlemiş gibi,
hem Türkiye’yi hem de Kıbrıs Türkleri’ni başta siyasal, sosyal, ekonomik ve mali olmak
üzere, her şekilde zorlamaya ve hatta cezalandırmaya çalışmıştır. Bunun üzerine, 1983
yılında self-determinasyon hakkını kullanan Kıbrıs Türkleri, bağımsız devletleri olan
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluşunu ilan ederek, tüm uluslararası sisteme her ne olursa olsun- artık özgür, bağımsız ve güvenlik içinde yaşamak istediklerini
göstermişlerdir.3
Bu bağımsızlık ilanını zorlayan etkenlerin başında, Yunanistan’ın 1981 yılında
Avrupa Birliği’ne (AB) tam üye olarak girmesiyle, Kıbrıs adasının Türkiye-AB
ilişkilerinde doğrudan bir sorun olarak yer almaya başlaması (Demir, 2005: 348)
gösterilebilir. Hele 2004’te Kıbrıslı Rumlar’ın –bir de “sözde” Kıbrıs Cumhuriyeti adı
altında- tüm evrensel ve uluslararası hak, hukuk ve nısfet kaidelerine aykırı olarak Birliğe
tam üye yapılması, adada KKTC’nin bağımsız varlığını tescil eden en önemli gelişme
olmuştur denilebilir. Bu siyasal gelişmeler, adada bir çözümün değil, bir oldu-bittinin,
yeni bir Enosis türevinin uygulanmak istenildiğinin açık kanıtıdır.
Ancak, uluslararası toplum bunu da anlayamamıştır; ya da anlamak istememiştir.
1990’larda Balkan coğrafyasında eski Yugoslavya’nın onulmaz acılarla bezeli içsavaş ve
soykırımlarla parçalanıp ortaya yepyeni devletlerin çıkmasını destekleyen uluslararası
sistem, konu Kıbrıs olunca, artık tartışma götürmez bir şekilde Kıbrıslı Rumlar’a müzahir
bir politika benimsemiş; KKTC’nin ve Kıbrıslı Türkler’in bağımsızlığını asla kabul
etmemiştir. Bu nedenle de, Kıbrıs İhtilafı, uluslararası alanda 1974 yılından bugüne değin
tehdit, baskı, ambargo, yaptırımlar başta olmak üzere her nevi haksızlık şahit olunmuş
şekilde sürmektedir. Bu zulmün en baştaki isteği ise, Kıbrıslı Türkler’in, Kıbrıslı
Rumlar’ın tüm adayı sahiplenerek halen devam ettiğini iddia ettikleri “sözde” Kıbrıs
Cumhuriyeti içerisinde devletsiz bir esaret ile azınlık statüsünde; ancak en önemlisi
“tehdit altında” yaşamayı kabul etmeleridir. Hâlbuki aynı Batı, bir yandan Kıbrıs’ta bu
denli yoğun bir istekle onlarca yıldır sürdürdüğü “birleştirme siyasası”nı jeostratejik
mülahazalarla uygularken, öte yandan eski Yugoslavya, eski Çekoslovakya, Sudan,
Kuzey Afrika, Ortadoğu (Radikal, 2013: 3) gibi coğrafyalarda ayrılıkçı hareketlerden
beslenen “bölünme siyasaları”nı hızla desteklemekte ve uygulamaktadır. Bu benimsenen
siyasalar da, KKTC’nin bağımsızlığının uluslararası toplum tarafından –hala- protesto
edilerek tanınmamasına yol açmaktadır.
Bununla birlikte, KKTC’nin tüm bu olumsuzluklar içerisinde yine de şanslı
olduğu bir nokta vardır ki, bu da 1991 sonrası meydana gelen küresel gelişmeler
sonrasında Türk Dünyası’nın yeniden doğması ve Avrasya’da bağımsızlıklarını ilan eden
yeni Türk Cumhuriyetleri’nin KKTC’nin daima -bir şekilde- yanında olmalarıdır.4 Bu
durum, Türk Dünyası’nın en güneyde kalan bağımsız Türk Cumhuriyeti olan KKTC’nin
tanınması yolunda en büyük avantajdır. Zira onlarca yıldır KKTC’nin yalnızlığa itilmeye
1963 yılında Kıbrıslı Rumların adanın tamamını ele geçirmek ve Yunanistan’a bağlamak amacıyla
başlattıkları saldırılar, 1967’de Geçici Türk Yönetimi’nin, 1971’de Türk Yönetimi’nin kurulmasına
neden olmuş; 1974’te Kıbrıs Barış Harekâtı’nın gerçekleştirilmesiyle 1974’te Otonom Türk
Yönetimi’nin, 1975’te ise Kıbrıs Türk Federe Devleti’nin ve nihayetinde de 1983’te Kuzey Kıbrıs
Türk Cumhuriyeti’nin kurulması ile sonuçlanmıştır (Aktaş ve Tuna, 2012: 160; Atun, 2010: 2).
4 1990’lara kadar Türk Dünyası’nın bağımsız devletlerinin yalnızca Türkiye ve KKTC olduğu
unutulmamalıdır.
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çalışıldığı ve iki toplum liderleri arasında başlatılan müzakerelerin sürdüğü bir ortamda,
KKTC’nin geleceğinin nasıl şekillenmesi gerektiği konusu –artık- Türk Dünyası’nın
çözmesi gereken “ortak mesele”lerinin başında gelmelidir (Eraslan, 2011: 9-18 ).
2. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Dış İlişkileri
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), sadece Türkiye tarafından tanınmakta,
diğer ülkeler ve Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınmamaktadır. Ülke, de jure
olarak “sözde” Kıbrıs Cumhuriyeti’ne bağlıdır. Gerçekte ise, 1960’ta kurulan Kıbrıs
Cumhuriyeti, Kıbrıslı Rumların Kıbrıs Türklerine yönelik olarak, ilk Kıbrıs Cumhuriyeti
Cumhurbaşkanı Başpiskopos Makarios’un önderliğinde hazırlanan ve EOKA Rum terör
örgütüyle uygulanan soykırım planı olan Akritas Planı kapsamında giriştikleri terör
faaliyetleri sonucunda 1963 yılında sona ermiştir. Bu anlamda, günümüzde K.K.T.C.’nin
başka devletlerce tanınmamış olması, bu devletin var olmadığı anlamına geldiğini asla
göstermemektedir. Zira üç element teorisi, diğer deyişle “insan topluluğu”, “ülke” ve
“egemenlik şartları”nın K.K.T.C.’de mevcut olduğu aşikardır. 1970 BM Genel Kurulu
kararlarında da self-determinasyon, siyasal, sosyal ve uluslararası hukuka göre
K.K.T.C.’nin varlığı kabul edilmiştir. Hem zaten birçok devlet ve uluslararası kuruluş,
KKTC’yi de facto (fiili) devlet olarak tanımlamaktadır. 5 Buna karşılık, uluslararası
camianın Kıbrıslı Türklere karşı tutumu, 2004’teki Annan Planı oylaması sonucu
sempatiye dönüşmüştür. Bu sayede, KKTC devleti/kurumları bazı uluslararası politik,
sportif, bilimsel, turistik ve kültürel örgütlere üye olmuşlardır.
KKTC’nin uluslararası toplum ve devletler nezdindeki statüsü ise şu şekildedir.
KKTC’nin 15 Kasım 1983’te bağımsızlığını ilan etmesinin ardından BM Güvenlik
Konseyi, 18 Kasım’da aldığı bir kararla bağımsızlık kararını kınamıştır. Türkiye ise,
bağımsızlık kararı sonrasında KKTC’yi tanımıştır. Pakistan ve Bangladeş, Kuzey Kıbrıs
Türk Cumhuriyeti’ni tanıdıktan sonra, ABD ve İngiltere’nin baskıları ile bu kararlarından
vazgeçmişlerdir. 18 Kasım 1983’te de BM Güvenlik Konseyi’nin 541 sayılı kararı ile üye
ülkelere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ilanını tanımama çağrısı yapılmıştır. 6
Türkiye ve KKTC, kararda geçen ifadeye (“calls upon”, “directs” değil) dayanarak, son
kararın üye ülkelerde olduğu görüşünü savunmaktadır.
BM ve Avrupa Birliği (AB), bazı KKTC kurum ve kuruluşlarını yasal olarak kabul
etmektedir. Örneğin, 1974 sonrası yapılan mübadelede adanın kuzeyinde toprakları kalan
Rumlara, bunlara karşılık olarak güneyde kalan Türk arazilerini veren KKTC Taşınmaz
Mal Komisyonu; Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından resmen bir iç hukuk yolu
olarak kabul edilmiştir. Bazı devletler ve uluslararası kurumlar, KKTC yetkililerini Kıbrıs
Türk Toplumu yetkilisi, cumhurbaşkanını Kıbrıs Türk Toplumu Lideri olarak
anmaktadır.7 Türkiye, KKTC yetkililerini daima sıfatlarıyla kabul etmektedir. Bunun
dışında, 2007 baharında dönemin KKTC Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Pakistan
Cumhurbaşkanı Pervez Müşerref tarafından cumhurbaşkanı sıfatıyla davet edilmiştir.
Ayrıca KKTC dışişleri bakanları, uluslararası bazı ortamlarda dışişleri bakanı olarak
ağırlanmıştır.8
5Leon

Hadar (2005), “In Praise of ‘Virtual States’”, November 16, Erişim:
http://www.antiwar.com/hadar/? Articleid =8042 14.12.2016.
6 United Nations (UN) Security Council Resolutions – 1983, Resolution 541: Cyprus (18 Nov), The
Security Council calls upon all States not to recognize any Cypriot State other than the Republic of
Cyprus, Erişim: http://www.un.org/Docs/scres/1983/scres83.htm 20.12.2016.
7BBC
Ülke
rehberi:
Kıbrıs,
Erişim:
http://www.bbc.co.uk/turkish/news/story/2004/01/040112_kibris_rehber.shtml 20.12.2016.
8 Emma Bonino (2008), “Turkish Cypriot Foreign Relations Take Major Leap Despite Isolation”,
From The Turkish Daily News, January 4, Erişim: http://www.emmabonino.it/press/world/6121
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KKTC’nin tanınması olgusu ise, adada iki ayrı ülke olduğu yaklaşımlı çözümü
dikte etmektedir. Ve bu çok önemli bir husustur. Tüm Türk Dünyası’nın bu olguya
inanması ve siyasalarını bu bağlamda revize etmesi gerekmektedir. Keza Güney Kıbrıs
Rum Yönetimi (GKRY), ya da uluslararası toplumun kabulü ile “sözde” Kıbrıs
Cumhuriyeti, KKTC’ye uluslararası alanda hiçbir resmî konum vermemek için KKTC’yi
yok saymakta ve diğer ülkelerin girişimlerini de caydırmaya çalışmaktadır. GKRY
tarafından, KKTC “sahte (pseudo) devlet” olarak görülmekte; KKTC yetkilileri ve devlet
kurumları ise “sözde” ifadesiyle belirtilmektedir. KKTC Cumhurbaşkanı; sözde GKRY,
AB ve BM tarafından “Kıbrıs Türk toplumu lideri” olarak kabul edilmektedir. KKTC ve
Türkiye, GKRY’nin hiçbir resmî tanımlamasını kabul etmemekte ve “de jure” yönetimi
“Güney Kıbrıs Rum Yönetimi” şeklinde adlandırarak, bu yönetimin cumhurbaşkanını
“Kıbrıslı Rum Önder” olarak kabul etmektedir. KKTC ile GKRY arasında, Yeşil Hat
(The Green Line) boyunca Metehan, Bostancı, Ledra Palas, Akyar, Beyarmudu, Ledra
Caddesi isimleriyle sınır noktaları açılmıştır. Yeşilırmak sınır noktasının açılmasına da
karar verilmiştir. GKRY ile KKTC’nin 2008 Eylül’ünde başlayan birleşme çabalarında
önemli noktalarda anlaşma sağlanamamıştır ve iki tarafın görüşleri taban tabana zıttır. 9
Son olarak Ocak 2017 ayında iki kesimin liderleri ve uzman teknik ekipleri, BM Kıbrıs
Özel Temsilcisi evsahipliği ve başkanlığında -garantör ülkelerin de katılımıyla- bir araya
gelmiş; ancak, hiçbir uzlaşma çıkmamıştır.10
1990 yılından bu yana federasyonların, konfederasyonların, devletlerin (aynı ırk,
din, dilli Sırbistan-Karadağ bile) ayrışmasıyla 33 ülkenin hiçbir taviz vermeden bağımsız
olup tanınması; buna karşılık tek bir birleşmenin bile olmaması, KKTC’nin tanınma
olasılığını son derece artırmıştır.11 Bu gerçek, bağımsız KKTC’de adada iki ülke
çözümünü (tanınmayı) destekleyenleri çoğunluk haline getirmiştir ve bu irade 19 Nisan
2009 genel seçimlerine de yansımış ve iki devlet çözümünü destekleyenler KKTC’de
iktidara gelmiştir.12
3. Türk Dünyası ile KKTC Arasındaki Kronik Sorun: “Tanınma”
Türk Dünyası’nda KKTC’nin yeri ve tanınması konusunu, Türkiye’nin bu
dünyadaki yerinin ne olduğu ve bu yerin nasıl geliştirilmesi hususu ile birlikte irdelemek
daha uygun olacaktır. Zira Türkiye’nin önümüzdeki dönemde Türk Dünyası’na yönelik
geliştireceği daha yakın, işbirlikçi ve yoğun ilişkilerin, başta siyasal ve ekonomik alanlar
olmak üzere, her alanda önemli dinamikleri tetikleyeceğine inanılmaktadır. Zira son
yıllarda Türkiye’nin ABD, AB, BM ve NATO ile yaşadığı ilişkiler, özellikle Ortadoğu
coğrafyasında çeşitli stratejik çakışma ve çatışmaların yaşanmasına yol açmıştır. Bu
çatışmaların başında, anılan uluslararası aktörlerin PKK terör örgütü başta olmak üzere,
uluslararası terör konusuna yaklaşımları, Irak ve Suriye’de uyguladıkları siyasalar ve
Türkiye’nin AB tam üyeliğinin artık bir kısırdöngüsüne girmiş olması gelmektedir.
Dolayısıyla Türkiye; bir yandan İngiltere’nin bile tam üyeliğinden ayrıldığı bir AB’ye
tam üye olmakla ne kazanacağını sorgulamaya başlamış; öte yandan Türkiye’de, onlarca
21.12.2016.
9 Anadolu Ajansı (2009), “Hristofias: ‘Türk tarafı ile zıt görüşteyiz’”, 21 Temmuz, Erişim:
http://www.kibrispostasi.com/index.php/cat/35/news/27526/PageName/KIBRIS 02.01.2017.
10 BBC Türkçe (2017), “Kıbrıs görüşmeleri ‘kritik bir kavşakta’”, 13 Ocak, Erişim:
http://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-38594705 22.01.2017.
11 Anonim (2017), “The World’s Newest Countries Since 1990: 34 New Countries Created Since
1990”, February 01, Erişim: http://geography.about.com/cs/countries/a/newcountries.htm
29.01.2017.
12 KKTC YSK (2009), “19 Nisan 2009 Milletvekili Genel Seçimi ile ilgili Bilgiler”, Erişim:
http://ysk.mahkemeler.net/secim.aspx?skod=31 11.01.2017.
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yıldır bölgesinde uğraştığı terör belasına Batı’nın ikircikli, destekçi ve çıkarcı
yaklaşımları karşısında Batı ile izlenecek ortak siyasaların anlamsızlığı nevi bir algı
oluşmuş; bir diğer yandan da Türkiye için, modernleşme ve çağdaşlaşma yolunda Batı
vazgeçilmez bir model oluştururken, sağlıklı ve devamlı bir ekonomik kalkınma/gelişme
için Doğu ile yeni ortaklık ve işbirliği alanları açmanın gerek ekonomik çağ gereklerine,
gerekse siyasal konjonktüre daha uygun olacağını düşünmeye başlamıştır.
Bu ekonomik-politik eksen dönüşümünde Türkiye’nin göz ardı etmemesi ve
ilişkilerini daha da artırması gereken coğrafya Türk Dünyası ülkeleridir. Bu husus çok
önemlidir. Keza Türkiye’nin bu coğrafyalarla tarihsel, kültürel, sosyal, dilsel, dinsel
olmak üzere birçok ortak geçmişi ve yakınlığı bulunmaktadır. Bu nedenle, Türk
Dünyası’na yönelik benimsenecek ve girişilecek yeni siyasalarda, Türkiye’nin çıkarları
ile KKTC’nin çıkarlarının tamamen örtüştüğünü vurgulamak önemlidir. Bu konu
kesinlikle gözden kaçırılmamalıdır. Böylece, KKTC’nin Türk Dünyası’ndaki yerinin
geleceği ve Türk Dünyası’nca uluslararası tanınmasına yönelik siyasalar daha iyi analiz
edilebilir.
Aslında sorun, KKTC konusunda bugüne kadar izlenen siyasaların yetersiz olması
veya KKTC’nin uluslararası arenada yeterince tanıtılamaması değildir. Bunların onlarca
yıldır yeterince yapıldığını düşünmekteyiz. Dolayısıyla kimi entelektüeller tarafından dile
getirilen bu yetersizliklerin, ne Türk Dünyası’nın Kıbrıs Türkleri’nin haklı davasını
anlamakta güçlük çekmesine, ne de sorun karşısında duyarsız kalmasına neden olduğuna
inanmaktayız. Buradaki temel sorun, Türkiye’nin Türk Dünyası ile olan ilişkilerinin ve
her türlü işbirliği olanağının vakit geçirilmeksizin geliştirilmesi gerekliliğine olan algısal
eksikliktir. Zira KKTC’nin Türk Dünyası ile ilişkileri, Yunan ve Rum lobilerinin
baskıları, ABD, BM ve Avrupa Konseyi’nin KKTC’nin tanınmaması yönündeki siyasa
ve kararları ile mevcut ambargo ve izolasyonlar nedeniyle yeterince geliştirilememiştir
(Aktaş ve Tuna, 2012: 157).
Bunda
suçun
KKTC’nin
değil,
kesinlikle
Türkiye’nin
olduğu
değerlendirilmektedir. Türkiye yıllarca gerek ABD, gerekse AB, BM, NATO gibi
uluslararası kuruluşların ikili, ikircikli ve güvenilmez siyasalarından gereken dersleri
almamıştır. Diplomasi, yalnızca dış politikada sorunların barışçıl yöntemlerle ve
müzakereler yoluyla çözülmesi olmasa gerektir (Nicolson, 1954: 2). Bu önemli kavram,
aynı zamanda bir ihtilafın çözümünde uluslar arası sistem ve aktörlerin söylem ve
yaklaşımlarını iyi analiz ederek, yeni stratejiler, siyasalar ve yönler benimsemeyi
gerektirir. Kıbrıs ihtilafı yarım asırdan fazla bir süredir Türk dış politikasının en önemli
yapı taşlarından biri haline geldiği halde, aynı süreç içerisinde sorunla ilgili uluslararası
kurum, kuruluş ve aktörler tarafından Kıbrıslı Türkler’e karşı uygulanan olumsuz
yaklaşım, yaptırım, ambargo ve izolasyonların hiçbir diplomatik teamül, çatışma çözümü
ve yöntemi ile ilgisi görülememektedir (Ak, 2015).
Uluslararası ortamda Türkiye dışında hiçbir ülke tarafından hukuken tanınmayan
KKTC ile GKRY arasındaki güç eşitsizliğini gidermenin yollarını analiz edip ortaya
koymak ve bunun için de Türk Dünyası ile ilişkileri geliştirmek veya Türk Dünyası
tarafından desteklenen bir KKTC’nin, Rum Yönetimi karşısında güç kazanacağı ve Rum
Yönetimi’nin uzlaşmaz tavrından ancak bu yolla ödün vereceği gibi düşüncelerin artık
gelinen aşamada hükmünü ve önemini kaybettiği düşünülmektedir. Yine, “Kıbrıs sorunu
gibi uluslararası bir sorunda, taraflar arasındaki güç eşitsizliğini gidermek veya barışı
kalıcı hale getirmek isteniyorsa, bunun için yapılacak şey, aynı değerleri paylaşan
gruplarla işbirliğine gidip koalisyon oluşturmak ya da söz konusu grup veyahut ulusun
kendi içindeki ayrılıkları ya da farklılıkları dizginleyerek müzakere masasına daha güçlü
bir şekilde oturmaktır.” (Aktaş ve Tuna, 2012: 157) gibi görüşlerde, son aşama olarak
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vurgulanan “müzakere masasına daha güçlü bir şekilde oturmak” fikrinin önem ve
önceliğini yitirdiğine inanılmaktadır. Zira müzakere masasındaki taraflar, daha en başta
sizin yaşam ve bağımsızlık hakkınıza inanmadığından, bu masada daha fazla çözüm
aramanın nafile olduğu görülmelidir. Bunun yerine, artık benimsenmesi gereken
siyasanın, KKTC ile aynı değerleri paylaşan Türk Dünyası ile Türkiye’nin liderliğinde
yoğun bir işbirliğine giderek güçlü bir koalisyon oluşturulması ve KKTC’nin tanınmasına
yönelik siyasaların aktif olarak, adeta “milli bir seferberlik ilanı” şeklinde benimsenerek
uygulamaya sokulması olduğu düşünülmektedir.
Türk Dünyası ile KKTC arasında KKTC’nin tanınması mevzusu adeta kronik bir
sorun halini almıştır. Bunun ivedilikle bertaraf edilmesi gerekmektedir. Zira uluslararası
siyaset, dengeler ve çıkarları ezebilecek güçlerden biri de akrabalık, soydaşlık ve
samimiyet ilişkileridir. Türkiye, kimlerle ve hangi coğrafyalarla akraba, soydaş, kardeş
ve samimi olduğunu tekrar fark etmelidir. Ancak tabii ki bir devletin uluslararası sistemde
tanınması, diğer devletlerle eşit düzeyde ilişkiler kurabilmesi ve kendisini uluslararası
topluma kabul ettirebilmesi hayli önemlidir. Bununla birlikte, “tanınma” kavramı, bir
devletin varlığını ya da yokluğunu ispat etmek için tek başına yeterli değildir (Tamçelik,
2010: 169). Ancak KKTC örneğinde de görüldüğü üzere, “tanımama” olgusunun siyasi
bir araç olarak kullanılması mümkün olabilmektedir. Zira GKRY, KKTC’nin
tanınmaması, ekonomik abluka altına alınması ve siyasi baskı görmesi için uzun yıllar
boyunca her türlü lobicilik faaliyetini yoğun bir çabayla sürdürmüş, bu konudaki
tutumundan halen vazgeçmemiştir (Aktaş ve Tuna, 2012: 161).
Dolayısıyla KKTC’nin, Türkiye’nin yakın ve yoğun desteğini alarak, Türk
Dünyası ile siyasal, sosyal, ekonomik ve kültürel iletişimde olması, istenilen ve özlenen
bir siyasal davranıştır. Ancak, bundan daha önce Türkiye’nin Türk Dünyası ile ilişkilerini
her alanda geliştirmesi ve ilerletmesi gerekmektedir. Zira Türklerin tarihin derinliklerine
dayanan akraba toplulukları ve devletleri mevcuttur. Özellikle Kafkasya ve Orta Asya bu
konuda önemli bölgelerdir. Halen Türkiye, KKTC, Azerbaycan, Türkmenistan,
Kazakistan, Özbekistan ve Kırgızistan’dan oluşan yedi bağımsız Türk devleti
bulunmaktadır. Yine, unutulmamalıdır ki, eski SSCB dağıldıktan sonra oluşan yeni Türk
Cumhuriyetleri’ni ilk tanıyanlar da Türkiye ile KKTC olmuştur. Ancak, bu ülkelerin
hiçbirisi, KKTC’yi tanımamışlardır. Burada, söz konusu Türk Cumhuriyetleri’nin
uluslararası toplumun tepkisini çekmek istemeyerek, KKTC’yi tanıma noktasında
uluslararası hukuk kurallarına bağlı kalmaya özen gösterdikleri göze çarpmaktadır.
Ancak, Kıbrıs meselesi için söz konusu olan uluslararası hukuk kurallarına bakıldığında,
hukuki ilkelerin siyasi yaklaşımların gölgesinde kaldığı görülmektedir. Kıbrıs Türkleri,
halkların kendi geleceğini tayini hakları uyarınca, KKTC’nin bağımsızlığını ilan
etmişlerdir. Zira KKTC, uluslararası hukuk normları çerçevesinde bir devletin, “devlet”
olarak adlandırılabilmesi için gerekli olan “ülke, insan topluluğu ve egemen-üstün
otorite”ye sahiptir (Tamçelik, 2010: 172). Ancak BM Güvenlik Konseyi, 1983 yılında
aldığı 541 (1983) sayılı kararı ile KKTC’nin varlığını geçersiz saymış; KKTC’den
bağımsızlık ilanını geri çekmesini istemiş ve tüm devletlerden Kıbrıs Cumhuriyeti dışında
başka bir devleti tanımamalarını talep etmiştir.13 Konseyin 1984 yılında aldığı 550 (1984)
sayılı kararda ise, Türkiye ve KKTC arasında gerçekleştirilen büyükelçi atamaları
ayrılıkçı hareketler olarak tanımlanıp geçersiz sayılmış ve geri çekilmesi istenmiştir. Aynı
zamanda KKTC’nin tanınmaması çağrısı da yinelenmiştir. Bununla birlikte,
devletlerarası hukukta bir devletin “devlet” olduğuna karar verebilecek herhangi bir
13BM
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541
(1983)
sayılı
http://www.un.org/Docs/scres/1983/scres83.htm 14.01.2017.
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oluşum bulunmadığı gibi, bir devletin varlığının tanınmaması gerektiğini söylemeye
muktedir bir uluslararası kurum da bulunmamaktadır. Bu bakımdan, BM’nin KKTC’yi
tanımama kararı alması, uluslararası hukuk kuralları çerçevesinde açıklanabilecek bir
durum değildir. Buna ilave olarak, Avrupa Konseyi de KKTC’yi tanımayan bir karar
alarak, 1975 Helsinki Nihai Senedi’nin VIII. maddesi ile ortaya konulan selfdeterminasyon ve eşitlik hakkı ilkeleri ile ters düşmüştür (Tamçelik, 2010: 173; Aktaş ve
Tuna, 2012: 164).
Sonuç
GKRY’nin KKTC’yi uluslararası toplumdan soyutlayarak köşeye sıkıştırma
politikası izlediği böylesi bir ortamda, KKTC’nin Türk Dünyası’nca bir devlet olarak
tanınmasının anlam ve önemi, uluslararası hukukun ötesinde artık daha çok siyasi bir
anlam kazanmıştır. KKTC’nin uluslararası kuruluşlar ve devletlerden önce Türk Dünyası
nezdinde tanınmasına yönelik girişimlere ağırlık verilmesi, taraflar arasında kalıcı ve adil
bir barış anlaşmasının tesisini kolaylaştıracaktır. Tanınma, KKTC ve Türkiye üzerindeki
baskıların hafiflemesini sağlayacak, görüşmelerin ve müzakerelerin zeminini
değiştirecek ve GKRY’nin daha yapıcı ve uzlaşmacı bir tutum sergilemesine neden
olacaktır (Sandıklı, 2010: 18). Bu bakımdan, Türk Dünyası ülkelerinin KKTC’yi
tanıması, GKRY’nin elini zayıflatmakla kalmayacak, aynı zamanda KKTC’nin içinde
bulunduğu yalnızlıktan kurtulmasını, geliştirilen ticari ilişkilerle ekonomik olarak
canlanmasını ve uluslararası ortamda daha fazla kabul görmesini sağlayacaktır (Aktaş ve
Tuna, 2012: 163).
Bu bağlamda KKTC’nin, maruz kaldığı ambargo ve izolasyonlardan nasıl
kurtulacağının reçeteleri, öncelikle Türkiye’nin ve eş zamanlı olarak KKTC’nin Türkiye’nin desteğiyle- Türk Dünyası ile bütünleşme içine girmesi, bu bütünleşme
ilişkisinde KKTC’li yetkili, görevli vb. üyelerinin Türk muhataplarının yanında yer
alması, yani Türkiye ile KKTC’nin Türk Dünyası’nın ayrılmaz birer parçası olduğu
algısının yaratılması ve nihayetinde de KKTC’nin tanınması yolunda somut adımların
atılmasında saklıdır. Bu reçetelerin iyi, zamanlı ve yerinde analizleri ile gecikmeden
hayata geçirilmesi, KKTC’nin geleceğinin şekillenmesi açısından da büyük aciliyet ve
önem taşımaktadır. Bu şekilde, GKRY’nin onlarca yıldır şahit olunan agresif, kibirli ve
uzlaşmaz tavırları karşısında Kıbrıs Türkleri’nin daha fazla mağdur edilmesi sağlanmış
olacaktır. Keza Kıbrıs meselesinin halli çok uzamıştır ve bir an önce Türk Dünyası ile
ilişkilerin geliştirilerek KKTC’nin tanınması konusundaki belirsizliğin ortadan
kaldırılması gerekmektedir.
Son sözde söylenebilecek şudur. KKTC’nin, özellikle Türk Dünyası’nın güzide ve
ayrılmaz bir parçası olduğunun bilinciyle; dünyanın 21. yüzyılda yeniden şekillendiği,
ekonomik ve siyasi gelişim ve değişimlerin sürdüğü, yeni yeni aktörlerin, ittifakların ve
karşı ittifakların ortaya çıktığı ve hatta BM dahil tüm uluslararası kuruluş ve örgütlerin
görevlerinin tartışıldığı şu günlerde, Türkiye ile yavru vatan KKTC’nin Türk Dünyası ile
gerçekçi işbirliği seçenekleri, yatırım imkanları ve entegrasyon süreçleri yaratmada
kalınan gecikmenin neden olduğu dayanılmaz ağırlığı, tüm taraflardan en önce
Türkiye’nin çözümlemesi ve dış siyasalarını bu minvalde revize etmesi gerekmektedir.
Nitekim uluslararası sistemin yapı, düzen ve ekseninin de dikte ettiği budur, gibi
görünmektedir.
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CƏNUBİ QAFQAZIN REGİONAL TƏHLÜKƏSİZLİK MÜHİTİ VƏ
SEPARATİZM MEYLLƏRİ
Vüqar MƏMMƏDZADƏ 
Xülasə: Məqalədə SSRİ-nin dağılmasından sonra Cənubi Qafqaz bölgəsinin dünya
ölkələrinin geoiqtisadi və geosiyasi mübarizə meydanına çevrilməsi təhlil edilir. Cənubi
Qafqaza sahiblənmək uğrunda başlanan geosiyasi mübarizə bu bölgədə separatizm
meyillərini gücləndirir. Separatizmlə müşayiət olunan etniklərarası münaqişələr Qafqaz
bölgəsini Avrasiya qitəsinin daha kəskin etno-siyasi münaqişələrinin və
müharibələrinin baş verdiyi bir regionuna çevirmişdir. Cənubi Qafqazda sabitliyin
pozulmasının və millətlərarası gərginliyin artmasının ilk səbəbi Ermənistanın
Azərbaycana ərazi iddiaları ilə başlamış və Azərbaycan torpaqlarının 20 %-nin
Ermənistan tərəfindən işğalı ilə nəticələnmişdir. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin
nizama salınmasında öz üzərinə vasitəçilik missiyasını götürən beynəlxalq təşkilatlar
və böyük dövlətlər Ermənistana lazımi təzyiq göstərmir, onu sülh danışıqlarında
konstruktiv mövqe tutmağa məcbur etmirlər, Məhz bu səbəbdəndir ki, bu günə qədər
hələdə Dağlıq Qarabağ münaqişəsi öz həllini tapa bilməmişdir.
Açar Sözlər: Cənubi Qafqaz, Dağlıq Qarabağ, separatizm, region, siyasət
Regional Security in the South Caucasus Environment and Separatist Tendencies
Abstract: In the article the transformation of the South Caucasus region into the world’s
geo-economic and geo-political struggle arena after the collapse of USSR is analyzed. Geopolitical struggle that started over the ownership of the South Caucasus strengthened the
separatist tendencies in this region. The new relationship was formed between the world’s
super states and regional powers in accordance with their interests. The first reason for the
destabilization of peace in the Caucasus region and the increase of tension among nations
started with the territorial claims by Armenian to Azerbaijan and as a result 20% of Azerbaijani territories were occupied by Armenians. The international organization and great
states that took the mediation over the solution of the Nagorno Karabakh conflict don’t
exert enough pressure on Armenia and enforce Armenia to take constructive position in the
peace talks. This is why to this day the solution to the Nagono Karabakh conflict hasn’t
been found.
Keywords: South Caucasus, Nagorno-Karabakh, separatism, region, politics

Giriş
SSRİ-nin dağılmasından sonra Şərq və Qərb arasındakı planetar sinfi və ideoloji
qarşıdurma öz yerini dünyanın əhəmiyyətli geoiqtisadi, geosiyasi və hərbi-geostrateji
bölgələri, zəngin təbii ehtiyyatları, xammal mənbələri, transmilli nəqliyyatkommunikasiya vasitələri, dəhlizlər, keçidlər, perspektivli satış bazarları, qabaqcıl
texnologiyalar, informasiya və insan resursları ugrunda mübarizəyə verdi. Yeni dövrün
ən əhəmiyyətli geosiyasi regionlarından biri də Avrasiya, xüsusən də Cənubi Qafqaz
bölgəsi idi. Mütəxəssislər hesab edirlər ki, XX əsrin sonu, XXI əsrin əvvəllərində Cənubi
Qafqaz dünya ölkələrinin geoiqtisadi və geosiyasi mübarizə meydanına çevrilib.
Bölgənin zəngin enerji resursları, Şərq-Qərb əlaqələrindəki bağlayıcı coğrafi mövqeyi,
iki qitəni birləşdirən ən yaxın, ən əlverişli və geosiyasi cəhətdən ən etibarlı nəqliyyatkommunikasiya və enerji ixracı dəhlizlərinin üzərində yerləşməsi onu dünya siyasətinin
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mərkəzinə çıxarır. Cənubi Qafqaza sahiblənmək uğrunda başlanan geosiyasi mübarizə,
əslində Avrasiyanın daha geniş ərazilərinə nəzarət etmənin tərkib hissəsi idi
(Андрианова, 2001).
Yeni qarşıdurma dövründə Cənubi Qafqazda aktorlararası münasibətləri
kəskinləşdirən əsas amillərdən biri də regionun kəsb etdiyi hərbi - geostrateji dəyər
ölçüləri və dünyanın geosiyasi təhlükəsizlik mühitinə təsiri məsələləri idi. Bölgənin
böyük ölkələri (Rusiya, Türkiyə, İran), regiondan kənar aparıcı dövlətlər (ABŞ, Avropa
Birliyi, Çin və s.), regionun digər ölkələri ( Azərbaycan, Gürcüstan, Ermənistan),
transmilli geosiyasi, hərbi geostrateji və geoiqtisadi aktorlar ( BMT, ATƏT, NATO,
MDB, İKT, TDB, nəhəng neft-qaz, nəqliyyat, rabitə şirkətləri və s.) arasında maraq
dairələrinə uyğun yeni münasibətlər formalaşmağa başladı. Əsas həlledici mübahisələr:
yerli ölkələrin ərazi bütövlüyü və bəzi qonşu dövlətlərin yeni ərazi iddiaları, bölgənin
enerji resursları, neft-qaz ixracı marşurutları və təhlükəsizlik mexanizmlərinə sahiblik,
Sərq-Qərb nəqliyyat-kommunikasiya və tranzit infrastrukturlarına, yerli ölkələrin
transmilli siyasi, iqtisadi və hərbi bloklarla münasibətinə təsir etmə istəyi və s. məsələlər
ətrafında cərəyan edirdi. Bölgənin ayrı-ayrı ərazilərində, məsələn Qara dəniz, yaxud
Xəzər dənizi hövzəsində mübarizə daha çox nəqliyyat - kommunikasiya xərcləri, ixrac
marşurutları, yerli ölkələrin və transmilli infrastrukturların təhlükəsizliyi üzərində
qurulmuşdusa, Orta Asiya və Xəzər ətrafında, əksinə enerji resursları, hərbi-geostrateji
yüklü məsələlər, Cənubi Qafqazda isə yerli ölkələri təsir dairəsində saxlamaq, onların
ərazi bütövlüyü və bəzi əraziləri üzərində suverenlik problemləri ilə manevr etməyə
yönəlmişdi. Bölgənin maraqlar mübarizəsi müstəvisində hər ölkənin öz məxsusi
mənafeləri və müvafiq ambisiyası var idi (Бжезинский, 2004).
Hazırda Cənubi Qafqaz yer kürəsinin ən qeyri-sabit, münaqişəli, lakin eyni
zamanda ən mühüm beynəlxalq əhəmiyyətli geosiyasi məkanı hesab olunur. Burada
dünya ölkələrinin geosiyasi, geoiqtisadi və hərbi geostrareji maraqları, müxtəlif
sivilizasiyalar, dini konfessiyalar, mədəniyyətlər və etnik mənafelər uzlaşır, üz-üzə gəlir
və toqquşur. Bölgə ölkələrinin öz aralarında mövcud olan bir çox geosiyasi, geoiqtisadi
və hərbi-geostrateji ziddiyyətlər də daxil olmaqla, transmilli dünyanı neçə illərdir ki,
təhdid edən Dağlıq Qarabağ və Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi, Gürcüstandakı
Abxaziya və Cənubi Osetiya əyalətlərindəki silahlı qarşıdurmalar, bu bölgədəki
separatçılıq hərəkatı və s. regiondakı vəziyyəti gərginləşdirməkdə davam edir
(Бжезинский, 1998).
Cənubi Qafqazın hərbi-geostrateji əhəmiyyəti, beynəlxalq təhlükəsizliyin təmin
olunmasındakı yeri və rolu, gələcək geosiyasi inkişaf perspektivləri və s. kimi regional
məsələlər neçə illərdir ki, həm uzaq xarici ölkələri, həm də postsovet məkanını təmsil
edən alimlərin, strateqlərin, geosiyasət tədqiqatçılarının diqqət mərkəzində dayanmışdır.
Geosiyasi cəhətdən xüsusi əhəmiyyət kəsb edən bu məkanda qlobal, regional və milli
maraqların, təhlükəsizlik mənafelərinin uzlaşdırılması taktikası, geosiyasi aktorların
fərqli maraqlarının üst - üstə düşən, kəsişən məqamlarının tədqiqi uzun müddətdən bəri
mütəxəssislərin və aidiyyəti qurumların diqqət mərkəzindədir. Bütövlükdə Avrasiya
bölgəsinin, Cənubi Qafqaz və onun əsas strateji ölkəsi hesab olunan Azərbaycanın
geostrateji və hərbi problemləri, regional sülh və əməkdaşlığın təmin olunması,
münaqişəli məsələlərin həlli yolları və vasitələri, qlobal və yerli maraqların
uzlaşdırılması, region dövlətlərinin təhlükəsizlik siyasəti və s. kimi məsələlər son
zamanlar təkcə xarici aləmin deyil, Azərbaycan kimi bölgə ölkələrinin də rəsmi
dairələrini, mütəxəssislərini və ictimai fikrini ciddi düşündürməkdədir (Киссинджер,
2006).
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Qeyd etmək lazımdır ki, SSRİ-nin süqutuna qədər, bölgənin geosiyasi həyatı tam
sabit idi, Xəzərin zəngin neft - qaz ehtiyatları yalnız bu ölkəyə məxsus idi və təbii ki, heç
bir dövlətlərarası gərginlik müşahidə olunmurdu. Bunun əsas səbəbi Sovet İttifaqının
regiona heç bir xarici dövləti buraxmaması idi. O dövrdə ABŞ və NATO ölkələri regionda
Türkiyə vasitəsilə öz maraqlarını reallaşdırmağa çalışsalar da, hər hansı ciddi
müvəffəqiyyət qazana bilmirdilər. Öz regional siyasətində SSRİ ilə gərginlik yaratmamaq
və onunla razılaşdırılmış siyasət yeritməyə üstünlük verən Çin, İran və s. kimi böyük
dünya və region ölkələri də Avrasiyanın bu bölgəsində ciddi və müstəqil aktor kimi çıxış
etmirdilər.
Sovet İttifaqının süqutundan sonra bölgənin geosiyasi və təhlükəsizlik mühitinin
xarakteri, Cənubi Qafqaz ölkələrinin öz enerji resurslarını dünyaya sərbəst çıxarmaq
imkanının məhdud olmasından istifadə edən Rusiya hövzə üzərində əvvəlki təsirini
qoruya bildi. Lakin dünyanın transmilli təsiri bölgədəki münasibətləri getdikcə
dəyişməkdə idi. Artıq SSRİ-nin varisi kimi çıxış edən Rusiya mütəmadi olaraq bölgədə
öz qarşısında dünyanın ABŞ, NATO, Türkiyə və s. kimi geosiyasi aktorlarını görməyə
başladı. Bununla yanaşı, müstəqillik əldə etmiş və beynəlxalq hüququn subyektinə
çevrilmiş yeni müstəqil dövlətlər də bölgədə öz maraqları çərçivəsində alternativ
geosiyasi meyllər nümayiş etdirməyə və regional siyasət yürütməyə başladılar. Bütün
bunlar da müvafiq olaraq, regionun geostrateji münasibətlərini mürəkkəbləşdirir və
beynəlxalq əhəmiyyətini bir qədər də artırır. Geosiyasətçilər qeyd edir ki, postsovet
dövründə Xəzər hövzəsində yeni-yeni zəngin karbohidrogen ehtiyyatlarının aşkarlanması
bölgəyə daxil olmaq üçün müxtəlif yollar axtaran ölkələrin sayını artırdı. Xəzər
hövzəsinin enerji ehtiyatlarına, bu məhsulların dünya bazarlarına ixracı yollarına və digər
transmilli mexanizmlərə nəzarət uğrunda mübarizə, "soyuq müharibə" dövründən sonra
dünya siyasətinin ən aktual məsələlərindən birinə çevrildi ( Нурша, 2001).
Təəssüf ki, separatizmlə müşayiət olunan etniklərarası münaqişələr
Azərbaycanın da yerləşdiyi regionun inteqrasiyası və hərtərəfli inkişafı üçün əsas
maneədir. Belə ki, separatizm çoxmillətli və polietnik region olan Qafqaza xüsusi
təhlükə yaradır.
Rusiya politoloqu Sergey Markedonov haqlı olaraq qeyd edir ki, sovet
dönəminin sonu və postsovet tarixində "Qafqaz" və "münaqişə" anlayışları
assosiasiyalaşdırılmış oldu. ХХ əsrin 80-ci illərinin sonlarından başlayaraq Qafqaz
Avrasiya qitəsinin daha kəskin etno-siyasi münaqişələri və müharibələrinin baş
verdiyi bir regionuna çevrilmişdir. Postsovet məkanındakı 8 silahlı etno - siyasi və
mülki münaqişələrdən 6-sı Qafqaz regionunda baş vermişdir (Маркедонов, 2009).
Bunlar Dağlıq Qarabağla bağlı Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi, GürcüstanOsetiya və Gürcüstan-Abxaziya münaqişəsi, Gürcüstanda vətəndaş müharibəsi,
Rusiya daxilində Osetiya-İnquşetiya və rus-çeçen münaqişələridir. Nəticədə, Qafqaz
regionu postsovet məkanında separatist qurumların özünəməxsus tədarükçüsünə
çevrilmişdir. Separatist layihələrin həyata keçirilməsi bir dövlət çərçivəsində
müxtəlif etnik birliklərin siyasi inteqrasiyasını qeyri-mümkün etməsə də, bunu
problemə çevirmişdir.
Məlumdur ki, Cənubi Qafqazda sabitliyin pozulmasının və millətlərarası
gərginliyin artmasının ilk səbəbi Ermənistanın Azərbaycana ərazi idd iaları olmuşdur.
Ermənistanın Dağlıq Qarabağda yaratdığı təcavüzkar etnik-separatçı hərəkat bütün
Qafqazı əhatə etmiş, regionda təhlükəli meyllərə təkan vermiş və regionun
probleminə çevrilmişdir. Bu gün separatizmlə müşayiət olunan etnik ekstremizm
bütün Qafqaz üçün əsl bəlaya çevrilmişdir.
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Bu münaqişə ilə bağlı ilk qərar 1921-ci il iyulun 5-də Rusiya Kommunist
(bolşevik) Partiyası Mərkəzi Komitəsinin Siyasi Bürosu tərəfindən qəbul edildi:
“Müsəlmanlar və ermənilər arasında sülhün, aşağı və yuxarı Qarabağ arasında
iqtisadi əlaqələrin, Azərbaycanla davamlı münasibətlərin qorunub saxlanılması
zərurəti əsas götürülərək, Dağlıq Qarabağ Azərbaycan SSR-in tərkibində saxlanılsın
və ona geniş regional muxtariyyət verilsin”. 1923-cü il 7 iyun tarixində Azərbaycan
SSR Mərkəzi İcraiyyə Komitəsinin “İnzibati mərkəzi Xankəndi (1923 -cü ilin
sentyabrında şəhərin adı dəyişdirildi və bolşevik-daşnak lideri S.Şaumyanın şərəfinə
Stepanakert adlandırıldı) olmaqla, Dağlıq Qarabağda muxtar vilayətin yaradılması”
haqqında fərmanı qəbul edildi. Bunun əvəzində Ermənistanda yığcam halda yaşayan
üç yüz min azərbaycanlıya isə Sovet hökuməti və Ermənistan SSR tərəfindən hətta
mədəni muxtariyyət belə verilmədi. 1987-ci il noyabrın 18-də Mixail Qorbaçovun
köməkçisi, akademik A.Aqanbekyanın Dağlıq Qarabağın Ermənistan SSR-ə
birləşdirilməsinin məqsədəuyğunluğu barədə bəyanatı milli zəmində münaqişənin
daha da alovlanmasında və kəskinləşməsində həlledici rol oynadı. Bundan sonra
İrəvanda Azərbaycan SSR-in Dağlıq Qarabağ vilayətinin Ermənistan SSR-ə
birləşdirilməsi şüarları ilə nümayişlər keçirildi. 1988-ci ilin əvvəllərindən başlayaraq
Ermənistan SSR-də yaşayan azərbaycanlıların kütləvi surətdə qovulması başladı.
Azərbaycan hakimiyyət orqanlarının qərarı ilə qaçqınlar Bakı və Sumqayıtda
yerləşdirildi. Fevral ayında münaqişənin ilk qurbanları: iki Azərbaycan vətəndaşı
Əsgəranda (Dağlıq Qarabağ) öldürüldü. 1988-ci ilin 27-29 noyabrında Ermənistan
SSR-in Guqark, Spitak və Stepanavan şəhərlərində azərbaycanlılara qarşı törədilən
cinayət əməlləri nəticəsində 33 nəfər öldürüldü. Dekabr ayında Ermənistan SSR-də
220 mindən çox azərbaycanlı öz evlərindən zorla çıxarıldı. Dekabrın 1-də Ermənistan
SSR Ali Soveti Dağlıq Qarabağın Ermənistan SSR-ə birləşdirilməsi barədə qərar
qəbul etdi. Bununla da, beynəlxalq hüququn əsas norma və prinsiplərini pozaraq,
Ermənistan qonşu dövlətin ərazi bütövlüyünə qarşı iddialarını rəsmən elan etdi.
Nəticədə böyük dövlətlərin Ermənistana hərbi cəhətdən dəstək verdikləri bu qeyri bərabər müharibədə Azərbaycan torpaqlarının 20 faizi işğal edildi (xalqqazeti.com,
27.01.2014).
Maraqlıdır ki, erməni tərəfi Azərbaycan torpaqlarına (Dağlıq Qarabağa) ərazi
iddialarını Dağlıq Qarabağ ermənilərinin öz müqəddəratını təyinetmə şüarı altında
(yəni Azərbaycandan ayırlmaq) əsaslandırmağa çalışır. Lakin qeyd edilməlidir ki,
millətlərin özünütəyinetmə hüququ heç də "ayrılma hüququ” və ya separatizmlə
eyniyyət təşkil etmir.
Təəssüf ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizama salınmasında öz üzərinə
vasitəçilik missiyasını götürən beynəlxalq təşkilatlar və böyük dövlətlər Ermənistana
lazımi təzyiq göstərib onu sülh danışıqlarında konstruktiv mövqe tutmağa məcbur
etmir, özünütəyinetmə ilə manipulyasiya etməməyə çağırmırlar. Problem ondadır ki,
Qarabağ münaqişəsinin nizama salınmaması Qafqaz regionundakı digər analoji
münaqişələrə mənfi təsir göstərir, çünki bu münaqişələrin əksəriyyəti millətlərarası
və etniklərarası xarakter daşıyır.
Bütün bu münaqişlərin qarşısını almaq üçün bu problemin tezliklə həllində
maraqlı olan Qərb dövlətləri və beynəlxalq təşkilatlar bu regionun xüsusiyyətlərini,
tarixini, etnik tərkibini və geosiyasi situasiyanı daha yaxşı bilməli və nəzərə
almalıdırlar. Regionun bu xüsusiyyətləri və yerli şərait nəzərə alınmasa, münaqişənin
təklif olunan bütün həlli variantları uğursuzluqla nəticələnəcəkdir (Независимая
газета, 19.11.2010).
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İlk əvvəl bilmək lazımdır ki, Qafqaz–dünyanın unikal, etnik cəhətdən mozaik
bir regionudur. Bu region etnik, dil, konfessional və mədəni rəngarəngliyi ilə seçilir.
Qafqazı çox vaxt Babilistan və ya xalqlar muzeyi adlandırırlar. Bu gün burada 50dən artıq millətin nümayəndəsi yaşayır. Onların hər birinin öz orijinal mədəniyyəti
və dili var.
Belə şəraitdə Ermənistanın özünütəyinetmə prinsipindən dönməməsinə göz
yuman ölkə və təşkilatları aşağıdakı sual düşündürməlidir: əgər regionun bütün
millətləri və etnosları eyni hüququ separatizm mənasında tələb etsələr, onda
Qafqazda nələr ola bilər? Bu münaqişənin həlli üsulu heç şübhəsiz, çoxmillətli regionun digər etnik münaqişələri üçün presedent olacaqdır. Hadisələri n bu cür gedişi,
şübhəsiz ki, nə region ölkələrinin, nə də Qərbin xeyrinə olacaqdır.
Bəziləri iddia edirlər ki, bu region ənənəvi olaraq Rusiyanın imtiyazlı maraqları zonası hesab olunduğundan, Rusiya onu öz təsir orbitinə salmaq üçün Cənubi
Qafqazda sadəcə mövcud vəziyyəti qoruyub saxlamalıdır. Onların fikirlərinə görə,
mövcud vəziyyəti nəzərə alaraq Rusiya regionda "idarəolunan qeyri-sabitliyi”
qoruyub saxlamaqda maraqlıdır.
Lakin bu fikirləri söyləyənlər unudurlar ki, "idarəolunan qeyri-sabitliklər” və
ya münaqişələr nəzəriyyəsini çox təhlükəli olan "odla oyuna” bənzətmək olar. Çünki
od kimi, istənilən qeyri-sabitlik və ya münaqişə də tezliklə yayılır və onu idarə etmək
heç də həmişə mümkün olmur.
Öz növbəsində Qərb ölkələri də regional təhlükəsizliyin, sülh və sabitliyin
möhkəmləndirilməsi üçün Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin, habelə digər regional
münaqişələrin tezliklə həllində maraqlı olmalıdırlar. Çünki Qafqaz onun ərazisindən
keçən enerji, nəqliyyat və ticarət marşrutlarına görə həyati əhəmiyyətli regiondur.
Münaqişələrin davam etməsi bu regionda Qərbin iri layihələrinin reallaşmasına mane
ola bilər. Belə ki, Cənubi Qafqaz dünyanın geosiyasi məkanının ən strateji əhəmiyyətli regionlarından biridir. Bu gün bu regionun Qərb üçün əhəmiyyəti ondadır ki,
Mərkəzi Asiyaya birbaşa yol, Rusiya və İrandan yan keçərək onun ərazisindən keçir.
Ona görə inandırıcı deyil ki, indiki qloballaşma və inteqrasiya şəraitində Qərb elə də
böyük olmayan qeyri-sabit bir regionda xırda dövlətlərlə iş qurmaq istəsin. Qərb ölkələrinin təhlükəsizliyini təhdid edən təkcə iqtisadi və siyasi maraqlar deyil, həm də
həll olunmamış regional münaqişələrdir, çünki onlar hər an maliyyə böhranını və
qeyri-sabitlik dövrünü yaşayan Avropanın yaxınlığında genişmiqyaslı müharibəyə
çevrilə bilər.
Nəticə
Region ölkələrinin özləri də aralarındakı münaqişələrin həllində maraqlı
olmalıdırlar. Silahlı münaqişələr bu günədək çoxsaylı insan tələfatına, maddi itkilərə,
iqtisadi tənəzzülə, yüz minlərlə insanların qaçqın və məcburi köçkün olmasına və
digər faciələrə səbəb olmuşdur. Bu münaqişələrin həll olunmaması Qafqaz
ölkələrinin iqtisadi vəziyyətinə, qlobal və regional əlaqələrinin sərbəst inkişafına
mənfi təsir göstərir, onlara öz potensialını tam realizə etməyə imkan vermir.
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MƏRKƏZİ ASİYA DÖVLƏTLƏRİNİN SU PROBLEMLƏRİ ƏMƏKDAŞLIQ
VƏ KONFRONTASİYA ARASINDA
Vüqar QAFAROV
Xülasə: Mərkəzi Asiya ölkələrində məhdud və qeyri-bərabər paylanmış su resursları
uğrunda mübahisələr region dövlətləri arasında əsas gərginlik mənbələrindən biri hesab
olunur. Bununla yanaşı, su resurslarına dair mövcud problemlər özündə həm də dərin
regional əməkdaşlıq üçün təkan vermək potensialı daşıyır. Bununla əlaqədar olaraq,
Mərkəzi Asiyadakı “su mübahisələrinin” hansı istiqamətdə inkişaf edəcəyinə dair müxtəlif
rəylər mövcuddur. Məruzədə regiondakı “su mübahisələrinin” mahiyyəti açıqlanır və
onların həllinə yönələn cəhdlər təhlil olunur.
Açar Sözlər: Mərkəzi Asiya, regional su problemləri, Aral Dənizinin Xilası üzrə Beynəlxalq
Fond

The Water Problems of Central Asia States Between Cooperation and
Confrontation
Abstract: Disputes over limited and unevenly distributed water resources of Central Asia’s
countries are one of main sources for tensions between the region states. At the same time,
the existing problems around water resources have a big potential to give an impetus to a
deeper regional cooperation. In this regard, there are different opinions about the future
direction of the “water disputes” in Central Asia. The paper deals with the nature of these
“water disputes” and analyses the efforts for their resolution.
Keywords: Central Asia, regional water problems, International Fund for Saving the Aral
Sea

Giriş
Mərkəzi Asiyada region olaraq təbii resursların çatışmazlığı problemi mövcud
deyildir. Amma mövcud resurslar region ölkələri arasında olduqca qeyri-bərabər
bölünmüşdür. Qazaxıstan böyük neft ehtiyatları, Özbəkistan və Türkmənistan böyük qaz
ehtiyatlarına malik olduğu halda, Qırğızıstan və Tacikistan bu qəbildən olan enerji
mənbələri ilə zəngin olmayan ölkələrdir. Əksinə, sonuncularda üstünlük təşkil edən su
ehtiyatları neft və qaz ölkələrində kasaddır. Əfqanıstanla birlikdə Qırğızıstan və
Tacikistanda regiondakı axar su ehtiyatlarının 87%-i yaranır, halbuki onun 83%-i aşağı
axın ölkələri olan Özbəkistan, Qazaxıstan və Türkmənistanda iqtisadi məqsədlərlə sərf
olunur (Giese/Jenniver 2007: 483).
İçməli su Mərkəzi Asiya ölkələrində əsasən suvarma üzərində mövcud olan kənd
təsərrüfatı üçün həlledici faktordur. Regionda 20 milyondan çox insanın iqtisadi həyatı
suvarma sistemindən asılıdır (Grewlich 2010: 22). Mərkəzi Asiyanın əsas çayları bir neçə
ölkənin ərazisindən keçən Amudərya və Sırdərya çaylarıdır. Onlar neft və qaz ehtiyatları
kasad olan Tacikistan və Qırğızıstan ərazisində yaranır və aşağı axın ölkələrindən keçərək
Aral dənizinə tökülürlər. Su ehtiyatları region ölkələri arasında olduqca qeyri-bərabər
bölünməklə yanaşı, həm də qeyri-səmərəli istifadə olunur. Dünya Bankının məlumatına
görə, regionda təsərrüfat məqsədilə istifadə olunan su resurslarının 79%-i itkiyə gedir
(Avropa İttifaqının Xarici Fəaliyyət Xidmətinin internet səhifəsi, 15.09.2016).
Qeyri-bərabər paylanmış su resurslarından istifadə uğrunda mövcud olan
mübahisələr Mərkəzi Asiya mütəxəssisləri tərəfindən regionda ciddi gərginlik mənbəyi
kimi qiymətləndirilir. Belə ki, yuxarı axın ölkələri axar sudan həm öz enerji tələbatını
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ödəmək, həm də qonşu ölkələrə ixrac etmək üçün mümkün qədər çox elektrik enerjisi
istehsal etməyə çalışırlar. Bunun üçün mövcud sututarları genişləndirmək və yeni su
elektrik stansiyaları tikməyə ehtiyac yaranır. Yuxarı axın ölkələrində həyata keçirilən bu
tədbirlər aşağı axın ölkələri üçün su tutumunun zəifləməsinə gətirib çıxarır ki, bu da
onların suvarma təsərrüfatına ciddi zərər vurur. Problem həm də ona görə kəskinləşir ki,
yuxarı axın ölkələri soyuq qış aylarında özlərinin artan enerji tələbatını ödəmək üçün daha
çox axar su buraxırlar ki, bu da aşağı axın ölkələri üçün isti yay aylarında əkin sahələrinin
lazımi suvarmadan məhrum olması, soyuq qış aylarında isə əkin sahələrini su basması ilə
nəticələnir (Eschment 2011: 13).
Sözügedən problemin sovet dönəmində həlli su resurslarından istifadə üçün
kvotaların mövcud olması, habelə ənənvi enerji istehsalçısı olan Mərkəzi Asiya
ölkələrinin öz yuxarı axın qonşularını enerji resursları ilə kompensasiya etməsindən ibarət
idi. Sovet İttifaqında xüsusilə pambıq plantasiyaları strateji istehsal sahəsi hesab
olunduğu üçün su resurslarının bölgüsündə aşağı axın ölkələrinin daha çox pay elməsinə
üstünlük verilirdi. Həmin dövrdə su bölgüsü kvotası 80-20% aşağı axın ölkələrinin
xeyrinə idi (Giese/Sehring 2007: 485). Bu vahid su-enerji idarəetmə sistemi Sovet
İttifaqının iqtisadi modelinin mövcudluğunda mümkün idi. Müstəqillik əldə edən region
ölkələri təbii ki özlərinin suveren iqtisadi maraqları və öz əhalisinin enerji və su ehtiyatları
ilə təminatı üzərində köklənmiş oldular.
Su resurslarından öz qonşularının maraqların məhəl qoymadan milli maraqlara
yönələn istifadə regionda gərginlik mənbəyi yaradır. Bundan əlavə, məhdud ehtiyatlardan
həddən artıq və səmərəsiz istifadə ekoloji vəziyyətə mənfi təsir göstərir. Region ölkələri
artıq uzun müddətdir ki, qurumaqda olan Aral dənizinin xilası üçün intensiv tədbirlər
görürlər. Aral dənizinin quruması ərazinin ekoloji balansını pozmuş olur və insanların
sağlamlığı üçün təhlükələr yaradır. Aral dənizinin yerləşdiyi Özbəkistan və Qazaxıstan
ərazisində duzlaşma mənşəli xəstəliklər geniş yayılmışdır (Sehring 2007: 5001).
Regiondakı “Su Mübahisələri” və Onların Həllinin Çətinliyi
1992-ci ildə Mərkəzi Asiya respublikaları Beynəlxalq suların birgə idarə olunması
və mühafizəsi sahəsində əməkdaşlığa dair Saziş imzaladılar. 1994-cü ildə Aral Dənizinin
sabitləşməsini, təbii fəlakət zonasının sosial-iqtisadi inkişafını, Amudərya və Sırdərya
çaylarının su resurslarının səmərəli idarə olunmasını təmin etmək üçün Aral Dənizi
Hövzəsi Proqramı ərsəyə gətirildi (Sehring 2007: 504). Müvafiq tədbirlərin
əlaqələndirilməsi və maliyyələşdirilməsi üçün Aral Dənizinin Xilası üzrə Beynəlxalq
Fond yaradıldı. Onun icraiyyə komitəsi hər bir üzv dövlətin iki nümayəndəsindən
ibarətdir, təşkilata sədrliyi isə rotasiya prinsipi ilə Mərkəzi Asiya ölkələrinin dövlət
başçıları həyata keçirirlər.
Təkcə 1992-2007-ci illərdə Mərkəzi Asiya ölkələri arasında su məsələlərinə dair
150-yə qədər müqavilə imzalanıb və ya yeni təsisat yaradılıb (Eschment 2011:9). Buna
baxmayaraq, indiyədək əldə edilmiş həll yollarının əksəriyyəti ad hoc xarakter daşımışdır.
Beynəlxalq mütəxəssislər su məsələlərinin region ölkələri tərəfindən siyasiləşdirildiyini
əsas gətirirərək, mübahisəli məsələlərdə mövcud ixtisaslaşmış qurumlar çərçivəsində
razılığa gəlinməsinin çətinliyini vurğulayırlar (Giese/Sehring 2007: 494). Region
dövlətləri özlərindəki siyasi sabitliyin qorunması və iqtisadi inkişafın təmin olunmasını
regional məsələlərdən və qonşularla münasibətlərdən üstün tuturlar (Eschment 2009: 19).
Regionun su məsələlərinin nizamlanması üzrə tədbirlər və layihələr üçün üstqurum olan
Aral Dənizinin Xilası üzrə Beynəlxalq Fondun isə zəif tərəfləri qərarların səmərəli
icrasına nəzarət edən və çoxtərəfli razılaşmalara əməl etməyən ölkəyə qarşı sanksiyalar
qəbul edən qurumlara malik olmaması, eləcə də lazımi səviyyədə
maliyyələşdirilməməsidir.
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Su resurslarından istifadəyə dair müəyyən edilən kvotalara dövlətlər tərəfindən hər
zaman əməl edilmir. Region ölkələri kvotalardan yayınmaq üçün ortaya tutarlı
arqumentlər qoyurlar. Su resursları ilə zəngin olan Qırğızıstan və Tacikistan hər bir
dövlətin öz ərazisində mövcud olan su ehtiyatlarından neft və qaz ehtiyatları kimi suveren
istifadə etmə hüququnun olduğunu iddia edirlər Özbəkistan və Qazaxıstan isə axar suların
beynəlxalq hüquqla onun ərazisindən keçdiyi ölkələrin ümumi sərvət olduğunu əsas
gətirərək ondan razılaşma əsasında istifadədə təkid edirlər (Grewlich 2011: 83). Halhazırda region ölkələri arasında mübahisə yaradan su məsələlərindən bir neçəsi
aşağıdakılardır:
Qırğızıstanın ərazisində yerləşən Sırdərya çayındakı Tok-Toğul sututarından
istifadə və Qəmbər-Ata su elektrik stansiyasının genişləndirilməsi planlarına görə bu ölkə
ilə Özbəkistan və Qazaxıstan arasında mübahisə mövcuddur.
Tacikistan ərazisində Vaxş çayı üzərində yerləşən Roqun sututarının
genişləndirilməsi planları Özbəkistan və Türkmənistanı narazı salır.
Türkmənistan və Özbəkistan Qaraqum kanalı və “Qızıl əsr” sututarına görə
mübahisə edirlər.
Qazaxıstanın Aral dənizinin quruması nəticəsində ondan ayrılmış şimal hissəsini
dənizin digər hissəsindən ayrılıqda xilas etmək üçün həyata keçirdiyi proqram Özbəkistan
tərəfindən yaxşı qarşılanmır. Çünki nəticədə dənizin şimal hissəsi nisbətən sabitləşsə də,
Özbəkistan ərazisinə düşən cənub hissəsi qurumaqda davam edir.
Türkmənistanın Amudərya çayı üzərində nəhəng sututar inşa etmək planları
Özbəkistan ərazisində yerləşən cənubi Aral dənizinin daha da qurumasına gətirib çıxara
bilər.
Yuxarıda sözügedən layihələrin həyata keçirilməsi onların regionun su balansında
yaradacaqları nəticələrin toxunduğu qonşu ölkələri qıcıqlandırır, yaranmış mübahisələr
regionda mövcud olan beynəlxalq qurumlarda müzakirə olunur və bəzən də beynəlxalq
məhkəmələrə çıxarılır. Bəzi hallarda narazı tərəf layihəni icra edən ölkəni birtərəfli
qərarlarla “cəzalandırır”. Məsələn, 2010-cu ildə Tacikistanda İran kapitalı ilə
maliyyələşdirilmiş Sanqtuda-2 SES-in açılışından sonra Özbəkistan Tacikistandan açıq
qalmış enerji hesablarının ödənilməsini tələb etmişdi (EurasiaNet.org, 08.12.2010).
“Su Mübahisələrinin” Regional Əməkdaşlıq Üçün Əhəmiyyəti
Sözügedən “su mübahisələri” bir tərəfdən region ölkələri arasında fikir ayrılığı,
qütbləşmə və qruplaşmalar yaradır. Digər tərəfdən isə məhz məhdud su resursları
regionda daha sıx əməkdaşlıq üçün əsas yarada bilərdi. Mərkəzi Asiya ölkələrinin
bürokratları və mütəxəssisləri məhdud su ehtiyatlarının qeyri-bərabər paylanması və Aral
dənizi fəlakətinin regional inteqrasiya üçün katalizator rolu oynaya biləcəyini bildirirlər
(Kraa 2007: 16). Mərkəzi Asiyada regional lider olmağa iddialı olan Qazaxıstan regionun
“su mübahisələrində” mediator olmağa və bu məsələlərin həllində mövcud regional
əməkdaşlıq formatlarının həlledici rolu üzərinə götürməsinə çalışır (Eschment 2011: 9).
Qazaxıstan artıq Qırğızıstandakı Qəmbər-Ata və Tacikistandankı Roqun sututarlarının
genişləndirilməsi planları ilə əlaqədar sözügedən ölkələrin Özbəkistanla yaranmış
mübahisələrinin həlli üçün vasitəçilik etmişdir (CARNET online, 24.3.2010).
Bəzi mütəxəssislər Mərkəzi Asiyada su ehtiyatlarının siyasi əhəmiyyətini
Avropada buğun mövcud olan Avropa İttifaqının rüşeymi sayılan “Kömür və Polad
Birliyinin” yaranması zərurəti və şəraiti ilə müqayisə edirlər. Belə ki, tarixən Avropada
rəqabət, münaqişə və müharibə mənbəyi olan kömür və polad ehtiyatları İkinci Dünya
Müharibəsindən sonra məhz inteqrasiyanın əsasını qoyan faktorlara çevrilmişdilər
(Grewlich 2010: 49). Ölkələr arasında su məsələlərində kəskin fikir ayrılıqlarının və
qütbləşmənin olmasına baxmayaraq regional su idarəçiliyinin mümkün olması və bu
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əməkdaşlığın Mərkəzi Asiyada regionlaşma proseslərinə təkan verəcəyinə dair optimist
düşüncələr mövcuddur.
Birincisi, bu məsələlərdə əməkdaşlıq və razılaşma “reseptlərini” bütünlüklə
yenidən fikirləşməyə ehtiyac yoxdur. Sovet dövründə regionda inteqrasiya olunmuş suenerji sistemi mövcud olmuşdur. Həmin dövrdə mövcud olmuş razılaşmalar sadəcə
olaraq beynəlxalq təcrübənin öyrənilməsi və beynəlxalq mütəxəssislərin dəstəyi ilə
yenidən işlənilməlidir. Ölkələr arasında ikitərəfli razılaşmaların artıq müsbət təcrübəsi də
mövcuddur ki, bu da ümumregional səviyyəli razılaşmaların əldə edilməsi üçün bünövrə
ola bilər. Məsələn, Qazaxıstan və Qırğızıstan Çu və Talas çayları üzərində sututar və
elektrik stansiyalarına əldə etdikləri razılaşma regionun digər “su mübahisələrinin” həlli
üçün də nümunə göstərilir.
İkincisi, regionun su məsələləri Mərkəzi Asiyada fəal olan beynəlxalq qurumların
– BMT-nin İnkişaf Proqramı, ATƏT, Avropa İttifaqı, Dünya Bankı və digərlərinin diqqət
mərkəzindədir. Beynəlxalq dəstək əsasında region ölkələri arasında ekspertlər və ölkə
rəhbərliyi səviyyəsində keçirilən forumlar regional “su mübahisələrinin” daim
gündəlikdə qalmasına xidmət edir və region ölkələrinin bu məsələlərdə daim dialoq
aparmalarını təmin edir.
Üçüncüsü, beynəlxalq təşkilatların səyləri və maliyyə dəstəyi ilə regionun su
məsələlərinə dair yerli mütəxəssis və QHT-lərin lərin iştirakı ilə çoxsaylı layihələr həyata
keçirilir. Bu fəaliyyət mövzunun bir qrup siyasətçinin əlində təmərküzləşərək siyasi
fəaliyyət alətinə çevrilməsinin qarşısını müəyyən dərəcədə almış olur. Müxtəlif region
dövlətlərinin mütəxəssisləri arasında beynəlxalq vasitəçiliklə əldə edilmiş həll yollarını
rədd etmək ölkə rəhbərlikləri üçün asan başa gəlmir. Bu, “su mübahisələrinin”
ixtisaslaşmış həllinə siyasi ambisiyaların mənfi təsirini müəyyən qədər neytrallaşdırmış
olur.
Dördüncüsü, regionda Mərkəzi Asiya ölkələrinin hamısını özündə birləşdirən Aral
Dənizinin Xilası üzrə Beynəlxalq Fond artıq kifayət qədər möhkəmlənmiş regional
qurumdur. Mərkəzi Asiyanın su məsələləri ilə məşğul olan beynəlxalq qurumlar, məsələn
Avropa İttifaqı məhz bu regional təşkilatı sözügedən sahədə özünün əsas tərəfdaşı hesab
edir və onun fəaliyyətini dəstəkləyir. Sözügedən təşkilatın millətüstü instituta çevrilməsi
yaxın zamanlarda gözlənilməsə də, onun dövlətlər arasında konsensus əldə olunması
baxımından əhəmiyyəti böyükdür (Eschment 2011: 10).
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QLOBAL ANTİETİKA MƏSƏLƏLƏRİ VƏ PROBLEMİN HƏLLİNDƏ ORTAQ
TÜRK AİLƏSİ MODELİ
Dos. Dr. Xatirə QULİYEVA
Xülasə: “Qlobal antietika məsələləri və problemin həllində ortaqtürk ailəsi modeli”
məqaləsində müasir dünya elmi düşüncəsinin aktual problemlərindən biri - Yeni dövr –
Qloballaşma kmi xarakterizə olunan mərhələdə cəmiyyətin insan-əxlaq sisteminin tərəqqi
–tənəzzül səviyyəsi fəlsəfi-etika kontekstində təhlil olunur, həmçinin XX əsrin son iki
onilliyi və XXI əsrin ikinci dekadasındasının çağdaş günlərimiz də daxil olmaqla heç də
məhdud sayılmayacaq bir zaman kəsiyində bəşərin dünyanı idrak sahəsində rasional
modernləşmə xarakterində müsbət mahiyyətli hadisələrlə bərabər elə həmin miqyasda da
həllivacib məsələlər, xüsusilə də xalq kütlələrinin daxil olduğu müxtəlif regionlarda
cərəyan etmiş sosial-siyasi xarakterli ciddi dəyişikliklərin yaratmış olduğu proseslərdən
qaynaqlanaraq yaranmış antietika keyfiyyətləri, qlobal səciyyəli problemlərdən çıxış yolları
nəzərdən keçirilir. Elmi-obyektivliklə təsdiqlənir ki, Qlobal svilizasya və qlobal etika
məsələləri, bunun ən bariz ifadələrindən biri tarixi inkişaf prosesində Qloballaşma
hadisəsinin meydana çıxardığı amillərin dominant etnos, həmçinin bütovlükdə mənəvitarixi ənənə üzərində hakimlik səviyyəsinin daha dərin məzmunda müşahidə olunması,
hətta qlobal xarakter alması, bu təmayülün xalq,millət maraqlarına kifayət qədər əks təsir
səviyyəsi təkcə peşəkar-ənənəvi etika ilə məşğul olan konkret bir elm sahəsinin, yəni
fəlsəfənin deyil, ümumiyyətlə inkişaf edən cəmiyyətin hər bir istiqamətinin yeni və aktual
tədqiqat mövzularından olmaqla qalmır və hətta müasir dünya alimlərini həyacan səslərini
qaldırmağa çağırır. Eyni zamanda məqalədə qlobal problemlərin yaratdığı antietikadan
çıxış yolları araşdırılır və müəllif tərəfindən problemin həllində ortaq türk ailəsi modelinin
üstünlükləri önə çəkilir.
Açar Sözlər: Qlobal svilizasya, qlobal etika, antietika,əxlaq, mənəviyyat, proqress.
The Problems of Global Anti- Ethics and Model of General Turkic Family as
Decision of Problem.
Abstract: In the article one of most important, actual problems of modern world- the
progress of human-moral sistem on globalization stage is studied. The problem, the level
of it’s crisis is analysed in phylosophical-ethical context and comprehends two last decades
of XX century and first decade of XXI century. Except the modern positive tendencies in
rational coqnition of modern life, serious transformations, take place among population
qroups in different regions all over the world, such as anti-ethic features, the ways of
problems overcome are studied also. In the article very serious idea is proved objectively,
from scientific position: global civilization and global ethic is closely connected with
predominated ethnic, moral and ethic traditions, and gradually that factor takes global
character and it becomes not only phylosophical problem, but the aim od different scientific
investigations also. Modern scientisits call to rise their agitated voice aganist these
processes. The author of article studies exit ways from that crisis and suggests general
Turkic family model as universal model of life.
Keywords: Global civilization, global ethic, antiethic, morality, spirit, progress.

Giriş
Məlumdur ki, dünya yaranandan bütün insan toplumlarının yaşam varlığını və
inkişaq yolunu geniş mənada əxlaq prinsiplərinə əsaslanan müdrik düşüncə mahiyyəti
kəsb edən fəlsəfələr istiqamətləndirmişdir.
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Burada xüsusi olaraq qeyd etməliyik ki, məqalədə ayrıca bir tarixi mərhələ
xüsusiyyətləri tədqiq-təhlil olunan qloballaşma hadisəsi əslində öz mahiyyəti etibarilə
bütün svilizasiyalar və tarixi dövrlər üçün qanunauyğunluq kəsb etmişdir. Başqa cür
desək hər bir dövrün sonu ona görə gəlib çatmışdır ki,cəmiyyətin inkişaf xəttində
yaranan,yetişən,onu evolyusiya səviyyəsindən saxlayan problemlər qlobal xarakter almış,
nəticədə güclü sosial-siyasi, mədəni-mənəvi inqilanblarla müşahidə olunan sonluq baş
vermişdir. Dəyişən,yenilənən dövrlərdə isə ən çox köhnəlmiş həyat tərzi, geridə qalmış
düşüncələr –bütünlükdə İnsan və onun daxil olduğu cəmiyyətin varlığını müəyyən edən
sonradan qazanılmış, modern əxlaq sıradan çıxmış, kütlə lap əvvəldən ona məxsus olan
miras mənəvi dəyərlərlə tərəqqi etmişdir. Bu isə hər br xalqa, millətə mənsub etnos, adətənənələr, milli psixologiya, dini baxışlar,mədəniyyət-bütünlükdə fəlsəfi fikir sahəsində
termin olaraq geniş istifadə edilən aksioloji dəyərlər sistemini ehtiva edir.
Tarixə diqqətli baxış bir daha təsdiq edir ki, sivil İnsan cəmiyyətlərinin hər birində
həmişə mövcud olmuş bu mənəviyyat varlığı fəlsəfənin əsas məsələsi dünyagörüşü və
əxlaqın formalaşmasından da xüsusi əhəmiyyət kəsb etmişdir. Beləki İnsanın vicdan
azadlığı, bərabərlik hüququ, sülh və əminmanklq, *
ədalət, həqiqət arzuları, biri-biinə hörmət,sevgi hissləri və bu kimi müsbət
keyfiyyətlərlə dolğun həyat idealları onun mənəvi dəyərləri olaraq maddi təlabatından da
artıq düşündürərək dərk edilmişdir.
Məsələn, öz məzmunu və mahiyyəti baxımından daha dolğun, cəmiyyəti
dəyişdirici gücü ilə fərqlənən maarifçilik fəlsəfəsinin görkəmli nümayəndləri J.Russo,
Ş.L.Monteskye, D. Didro, C.Lokk,
ensiklopediyaçılar, almanlarda Q.E.Lessinq, F.Şiller, İ.Kantın öz ölkələrində
İnsanın sivil həyatı, vətəndaş hüququnun bərpası üçün irəli sürdükləri və eyni zamanda
həyata keçməsi məqsədi ilə mübarizəyə qoşulduqları tələblər, o sırada dövlət və hüquq,
respublika hakimiyyəti, konstitutsiya məsələləri, vətəndaş cəmiyyəti, hüquq bərabərliyi,
şəxsiyyətə hörmət və s. insan azadlıqları prinsləri sırf mənəviyə əsaslanmaqla həmin
dövrün əxlaq sistemini təşkil etmiş, bütün dünyaya yayılmış və 2 əsr müddətində çoxsaylı
xalqlar və millətlər öz müqəddəratlarını həll edərkən yalnız bu konsepsiyalara
söykənmişlər.
Heç də təsadüfi deyil ki, başda mənəvi sahənin aparıcı nümayəndəsi, yəni yazıçı,
dramaturq Volter olmaqla dinə qarşı mübarizə aparan Fransa maarifçiləri Paris küçələrində kral və kilsə hökmranlığı üzərində ümumxalq qələbəsini bayram etmişlər. Bu qələbənin mahiyyəti mənəvi ilə həllinə görə o ikiqat əhəmiyyət kəsb edirsə deməli cəmiyyətdə
İnsan və onun əxlaq şüuru ən önəmli faktorlardan biridir.
Neokantçılar da məhz inqilabi gücə malik, mənəvini maddi dəyərlər kimi və hətta
ondan da yüksək qiymətləndirən “aksiologiya”-əxlaqi sərvətlər nəzəriyyəsini öz
dövrlərinin “qlobal”-mürəkkəb hesab olunan bir tarixi mərhələsində yaratdılar. Həm də
maraqlıdır ki, neokantçılar bu nəzəriyyəni - Kanta dönüş prinsipi ilə yaratdılar. İ.Kanta
dönüşün məramı isə konkret olaraq filosofun “Əbədi dünya” adalanan və təkcə Avropa
ailəsinin deyil, bütün dünyanın “xilası” üçün tərəqqi məqsədində birləşməsi fəaliyyətinin
mənəvi və fəlsəfi əsaslarını irəli sürən Mən nəyi bilməliyəm?- Cavab: Metafizikanı.
2.Mən nə etməliyəm?-suallarına verilmiş Cavab: Mənəvi. 3.Sual: Mən nəyə ümid edə
bilərəm? Cavab: Dinə. 4-cü: İnsan nədir? Saf ağlın tənqidi kimi sistem halında yeni
cəmiyyət ideyaları idi .
Belə ki, neokantçılar bu ideyalardan – vəzifələrdən start götürərək elə indiki
çağdaş dövrdə olduğu ki, mənəvi dəyərləri maddi dəyərlərlə müqayisədə ikinci, hələ hətta
üçünücü, beşinci yerdə hesab edən qüvvələrə qarşı ideya mübarizəsinə qalxdılar və
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onların tələblərinin “dünya mədəniyyət və təbiətdən ibarətdir” olması – buradan da
aksiologiya-əxlaqi dəyərlər nəzəriyyəsinin meydana çıxması hadisəsi baş verdi.
Maarifçilik fəlsəfəsi və aksiologiya nəzəriyyəsinin ideya xələfi Dialoq fəlsəfəsi
nümayəndələri də öz sələflərinin insan cəmiyyətinin evolyusiyası üçün düşünülmüş
Əxlaq modelini inkişaf etdirmişlər.
Tarixi-xronoloji nöqteyi-nəzərdən dünya əxlaq platformasını davam etdirən
“Fəlsəfi dialoq” nəzəriyyəsi neokantçılığın Marburq məktəbinin yetirməsi Мartin Buber,
fransız filosofu Emmanuel Levinas, alman alimi Frans Rozensveyq, avstiriyalı filosof
alim Ferdinand Ebner, rus-sovetc alimi, mədəniyyət dialoqu məktəbi tədqiqaçılarından
biri Vladimir Bubler, Mixail Baxtin və başqaları tərəfindən yarım əsrdən çox bir
müddətdə elmi cəhətdən xeyli gücləndirilmiş, ictimai fikirdə müsbət və mənfi nəticələri
qarışıq bir şəkildə formalaşmışdır. Bu formalaşma isə dünya xalqları tarixinə əvvəlcə
mədəniyyətlər arası dialoq fəlsəfəsi, daha sonra isə konkret olaraq multikulturalizm adlı
siyasi əxlaq cərəyanını daxil etmişdir.
İ.Kantın yetirmələri olan nokantçıların aksiologya nəzəriyyəsinə əsaslanan
“dialoqçular” dünya elmində ənənəvi metodologiya ilə bərabər, hətta onu arxada qoyan
fəlsəfələr meydana çıxarmışlar ki, indi ümumiyyətlə müasir fəlsəfi fikir Y.Habermas, K.Hübner,Q.Koqen, M.Fuko, J.Derrida, R.Porti kimi filosofların dialoq fəlsəfəsi, sinergetika, diskurs, kommunikasiya, biliyin arxeologiyası, fənlərarası əlaqələr və s. elmi-nəzəri
sahələr üzrə çoxsaylı sualları klassik fəlsəfi məzmunda olan, lakin tədqiqat mənbəyi
müasir cəmiyyət, müasir əxlaqın təşkil etdiyi məsələlərin həlli ilə məşğul olur.
Məsələn, müasir dünyanın tanınmış alman filosofu və sosioloqu, kommunikasiya
nəzəriyyəsini inkişaf etdirmiş alimlərindən biri G. Habermas elmi ədəbiyyata
“komunikasiya nəzəriyyəsi” əsərini daxil etməklə həm də “sadəlovh” kommunikasiya
istiqaməti alınmadıqda düşünülməsi labüd olan diskurss etikası termininində əhatə
olunan dövrün yeni sosial-siyasi və eyni zamanda mədəni-kütləvi etikasının əsasını
qoymuşdur. Bu etika ümumi ənənəvi etikanın bərabərlik,ədalət, xeyirxahlıq kimi
keyfiyyətlərini özündə birləşdirməklə həm də İ.Kant davamçısı olan dialoq fəlsəfəsi
nümayəndələrinin ideyalarını təmsil edir.
Əlbəttə milli-mənəvi dəyərlərin tarixi inkişafı məsələsi ayrıca bir elmi problemdir
və burada onun təhlili əsas təşkil etmədiyindən biz diqqəti onun qloballaşma
mərhələsində və xüsusən də Qloballaşma mərhələsi, onun meydana çıxardığı
multikulturalizm fəlsəfi-etikasına cəlb etməklə dövrün insanlarının həyat tərzindədə
önəm daşıyan mahiyyəti barədə fikir yürütməyi məqsədə uyğun hesab edirik.
Fikrimizcə “Qlobal antietika məsələləri və problemin həllində türk ailəsi modeli”
mövzunun aydınlaşması üçün Yeni dövr və Qloballaşma anlayışlarının daşıdığı ideoloji
əsaslar üzərində dayanıb təhlillər aparmaq daha məqsədəuyğundur.
Yeni dövr anlayışından başlayaq. Bu anlayış tarixən işlədilən və müəyyən konkret
mərhələdə bütün sahələrdə öz məzmun və mahiyyəti baxımından əvvəlki dövrlərdən
fərqlənən yenilənməni ifadə edir.Bu yenilənmə siyasi quruluşun dəyişməsindən tutmuş
iqtisadi, mədəni, elmi, eyni zamanda insanın adət etdiyi etik-əxlaqi
qaydaların,ümumilikdə həyata və hadisəlrə baxışın dəyişilməsinə kimi hər şeyi əhatə edir.
Hazırki dövrün Qloballaşma adlanmasına məhz bu baxımdan qiymət vermək
zərurət təşkil edir. Yeni Dövrün Qloballaşma adlanmasının ilk izahı isə onun
“Qloballaşma”- ümimi kürə (latınca “qlobus,fransızca “qlobal”–ümumi) anlayışlarında
ifadə olunan əsas ideya ilə bağlıdır.Yəni dövr bütün kürrəni və tarixin bütün inkişaf
dövrlərinə xas, xarakterik bir hadisələri özündə cəmləşdirır.
“Qloballaşma”- ümumi inkişaf mədəniyyəti məsələsini həll etmək məqsədilə
1967-ci ildə ilk dəfə, 1983-cü ildən isə kütləvi olaraq ədəbiyata daxil olmuş, işlənməyə
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başlamışdır. Lakin qloballaşma məfhumu, onun mahiyyəti, daşıdığı ideya yükü
ümumilikdə bəşər tarixinin demək olar ki, bütün dövrləri, mərhələləri üçün əsas təşkil
etmişdir.
Bu formalaşma tarixlərindən çıxış edib deyə bilərik ki, “Qloballaşma”adlı Yeni
dövr keçən əsrin 80-ci illərindən başlamışdır və bu gün onun inkişafının təhlil edilib
qiymətlənilə bilməsi üçün uyğun zamandır.
Yəni insan svilizasiyasının bütün inkişaf tarixləri kimi “Qloballaşma”- dövrü də
ümumi kürrəvi- dünyəvi mədəni quruculuq ideologiyasına bağlıdır və tədqiqatçıların
gəldiyi elmi nəticələrdən biri də budur ki, “Qloballaşma – tarixən mövcud olan və yalnız
bu gün ümumiləşən prosesdir. R.Robertsonun fikrincə, qloballıq ideyası hələ Pilobiyanın
vaxtında meydana gəlmişdir, qloballaşma prosesi isə real olaraq XV-XVI əsrlər arasinda
başlamış və xüsusilə də 1870-ci ildən XX əsrin ortalarına kimi fəal surətdə inkişaf
etmişdir”( İsmayılov R. 22.09.2010) .
Beləliklə keçən əsrin 80-ci illərindən etibarən bütün dünyada Yeni dövr
Qloballaşma mərhələsi və buna bağlı olaraq da yeni qlobal etika cərəyan etməyə
başlamışdır. Yeni məzmunlu Qlobal etika hadisəsi hər şeydən əvvəl İnsan, onun genetik
və özbacarığı sayəsində əldə etdiyi etik - əxaqi dəyərlərin dövrü səviyyəsini ehtva edir.
Bu sistemdə multikultiralizm nəzəriyyəsi və onun dialoq fəlsəfəsi əsas yerdə dayanır.
İkinci bir tərəfdən Yeni dövrün qlobal etikası dedikdə müxtəlif məzmunlarda maddi və
mənəvi mahiyyətdə qlobal etika düşünülür.
Məsələn, Yeni dövrün “Minilliyin Hesabatı” ciddi proqram sənədində təbliğ
olunan etika prinsiplərinin bir sahəsi aşağıdakı məzmunda ifadə ounmuşdur:
“Qlobal əxlaqi prinsiplər təkcə əsas dini adətlərə müvafiq olmaqla kifayətlənməməli və həmcinin həm mominlər, həm də mömin olmayanları bütün bəşəriyyətlə
“birgə olmaq” hissi yaradan yeni bir ittifaqda birləşdirməlidir ki, biz gələcək nəsillərin
maraqları üçün hərəkət edək.Stereotiplər bu şəkildə aparılmalıdır: Mənim üçün, sənin
üçün və dünya üçün. Biz lobbiçiliyi nəzarətdə saxlamalı, tamahkarlığı və eqositiyi
azaltmalı, hormət və vicdanı təşviq etməli, əxlaqi meyarların əsasını qoymaq üçün
valideynlərin rəhbərliyini artırmalı, sorğu azadlığı qarşısında duran sərhədləri azaltmalı,
qanuni hakimiyyətə qarşı horməti təşviq etməli, təqlid modellərinin təsirinin muəyyən
olunmasını və uğurunu dəstəkləməli, daha ziyalı bir dünya üçün səmərəli qlobal
maariflənmə strategiyaları həyata kecirməli, insanların davranışlarını inandıqları
dəyərlərlə uyğunlaşdırmalı və Olimpiya oyunları əhval-ruhiyyəsini yaymalıyıq"
(Minilliyin Layihəsi 2007 ).
Həmin istiqamətdə Universal İnsan Haqları Bəyannaməsi, YUNESKO-nun
Universal Əxlaqi Prinsiplər Layihəsi, Qlobal İdarəetmə Komissiyası və Qlobal Əxlaqi
Prinsiplər İnstitutu təsisçiləri də bu qəbildən olan ideyaları, qlobal etik-əxlaqi prinsipləri
inkişaf etdirməyə çalışdıqlarını bəyan etmiş, hətta əxlaq məsələlərini dediyimiz vahid
dünya etikası prizmasından təhlil edərkən “ataların verdiyi xeyir-duaları yox, sosial
yekdilliyi üstün tutmuş, uşaqların məsuliyyətli vətəndaşlar olmaları üçün
maarifləndirilməsini onların böyuklərə və bu yolla bütün əhaliyə təsir
edəcəyi”qənaətindən çıxış etmişlər (Minilliyin Layihəsi 2007.) .
Əslində bu cür subyektiv qiymətləndirmə yeni mahiyyət və məzmunda diqqət
cəlb edən antietikanın təzahür formasıdır. Yəni burada artıq bütün xalqların mədəniyyət
və əxlaq təsəvvürləri, dil, din qaynaqları “maariflənmiş” uşaqların öz öhdəsinə qoyulur”.
Hələ ataların deyil, uşaqların atalara “dərsi” prinsipinə əsaslanılır. Bu isə göründüyü kimi
ənənəvi etika ilə əks qütbdə dayanan bir əxlaq düşüncəsi təəssüratı yaradır. Belə bir əxlaq
maariflənməsi hətta multikulturalizm etikasının çoxmədəniyyətlilik, tolerantlıq
prinsiplərini nəzəri və təcrübi mənada arxa plana keçirir.
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İlk dəfə “Opatiya Bəyannamə”sində (2001) müzakirə obyekti olmuş, 2005-ci ildə
Faro Bəyannaməsində müzakirəyə çıxarılmış, 2007-ci il Miilliyin Hesabatından sonra
konkret olaraq 2008-ci ildə, Strasburqda Avropa Şurasının Xarici işlər nazirlərinin 118ci sessiyasında qəbul edilmiş “Ləyaqətlə bərabər hüquqlu birgə yaşama” haqqında
Mədəniyyətlərarası dialoqa dair “Ağ kitab” (Mədəniyyətlərarası Dialoqa dair “Ağ kitab”
(Strasburq, 7 May 2008-ci il) layihəsində ciddi surətdə və demək olar ki, layihəyə yekun
olaraq əsaslandırılmış Yeni dövr qlobal etikası bir mənalı surətdə yeni İnsandan tələblər
qabarıq şəkildə göstərilmişdir.
Yeni dövrün “Ağ kitab”da İnsan probleminə xüsusi yer verilir və burada məsələn,
“Dialoqa girməmək riskləri” kimi səciyyələndirən bölümdə yeni etika, bizə görə isə yeni
antietika prinsipləri özünü biruzə verir. Məsələn, “Dialoqa girməmək riskləri tam olaraq
qiymətləndirilməlidir. Dialoqa girməmək, başqasını streotip şəkildə qəbul etmək fikrini
inkişaf etdirməyi, qarşılıqlı şübhə, gərginlik, narahatlılıq mühiti yaratmağı, eyni zamanda
azlıqlardan istifadə olunma yollarını asanlaşdırır və ümümiyyətlə dözümsüzlük və
ayrıseçkiliyə yol verilməsi hallarını artırır. Cəmiyyətlərdaxili və cəmiyyətlərarası
dialoqun pozulması müəyyən hallarda fövqəladə vəziyyətə və bəziləri tərəfindən
istismara, ekstremizm və hətta terrorizm mühitinin yaranmasına gətirib çıxara bilər.
Beynəlxalq əhəmiyyətə malik olan mədəniyyətlərarası dialoq qonşu ölkələr arasında
xüsusilə zəruridir. Ətraf mühitə olan çıxışın məhdudlaşdırılması aldadıcı təhlükəsizlik
təklif edə bilər. Müəyyən cəmiyyətin rahatlığını təmin etməkdən geri çəkilmə
konformizmin boğulmasına səbəb ola bilər. Dialoqun olmaması hər kəsi qlobal dünyada
fərdi və sosial inkişaf üçün zəruri olan yeni mədəni yeniliklərdən faydalanma imkanından
məhrum edir (Mədəniyyətlərarası Dialoqa dair “Ağ kitab” (Strasburq, 7 May 2008-ci il).
Bu iqtibasdakı fikirlər “Ağ kitab”müəlliflırinin dünya xalqlarını, millətlərini
bərabərlik kimi mühüm etik keyfiyyətdə birləşdirmək marağını ifadə edir. Həmçinin
ikinci adı “Avropaya açılan qapı” , üçüncü adı “Bərabər hüquqlu birgə yaşam haqqında”
olan “Ağ kitab”da dialoq etikasının pozulmasının yaradacağı vəziyyət izah olunur.
Bununla da multikulturalizm etikasının əsas prinsipi olaraq ədalətli cəmiyyət üçün
bərabər hüquqluluq, ayrı-seçkililiyə yol verilməməsi müsbət etik keyfiyyətlərə üstünlük
verilərək irəli sürülür.
Lakin elmi obyektivlik naminə qeyd etməliyik ki, “Ağ kitab” da multikulturalizm
etikasının müsbət keyfiyyətləri elmi əsaslardan artıq tələb, təlqin ruhunda tətbiq edilir.
Məsələn, “Ağ kitab” bir tərəfdən “çoxmədəniyyətlilik anlayışını əks etdirən siyasi
yanaşmanı” doğru hesab etmir və ən əsası “universal prinsiplər mənəvi kompası ifadə
edir” ideyasından çıxış edir, digər bir tərəfdən sırf siyasi platforma olan Avropa
konvensiyasına əməl olunması ideyasını dəstəklədiyini bəyan edir. Konkret bir misalla
bu qənaətimizi təsdiqləyə bilərik.
”Mədəni adətlər “azlıq və ya “çoxluq” a məxsus adətlər olub,-olmamalarından
asılı olmayaraq, onlar İnsan hüquqları üzrə Avropa konvensiyası və Avropa şurasının
vətəndaş və siyasi, soaial, iqtisadi və mədəni hüquqlarla əlaqədar digər sənədlərinin
prinsip və standartlarından üstün ola bilməzlər ” Аурелио Печчеи. Человеческие
качества .http://igrunov.ru/cat/vchk-cat-bibl/articles/peccei/
Bu iqtibas fikrimizcə peşəkar etika sahəsi mütəxəssislərinin yeni etik yanaşma
prinsiplərini qiymətlndirə bilmərləri üçün tutarlı müddəa hesab oluna bilər. Beləki
Qloballaşma mərhələsi adlanan hazırkı dövrün multikuturalizm cərəyanının bu əxlaqetika proqram layihəsində ənənəvi etikanı əsaslandıran ideyanın qarşılıqlı anlaşmadan
artıq yeni,konservatorlara görə antietikanın təlqin, tətbiq xarakteri ilə qarşılaşırıq. Avropa
konvensiyalarına uyğun əxlaqa gəlincə burada insanın tərəqqisinə aid müddəalarla
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yanaşı, çox da uzağa getmədən milliliyə, etnosa yönəlik “meltig pot”-əritmə sobası kimi
onu tənəzzülə aparan prinsiplər də az deyildir.
Qlobal etika haqqında fikir yürüdən Azərbaycan fikir sahiblərindən biri Eldəniz
Məmmədov “Pozitiv və dini əxlaq haqqında faydalı qeydlər” adlı yazısında qloballaşma
prosesində müxtəlif xalqlara və millətlərə aid ənənəvi dəyərlərin,o cümlədən dini əxlaqın
məruz qalmış olduğu yuxarıdakı iqtibasda ifadə olunmuş fikirlər qəbilindən olan
təhlükələrdən bəhs edərkən göstərir ki, “Qloballaşma və mədəniyyətlərin inteqrasiyası
özü ilə ciddi problemlər gətirmişdir. Müasir dövrdə “populyar mədəniyyət” deyilən
məşum kabus dünyanın mədəni-əxlaqi mənzərəsinin konturlarını istədiyi şəkildə cıza
biləcək gücə malikdir. Milli mədəniyyətlərin “sərhəd”ləri tədricən, özü də hiss edilmədən
bir-birinə
qarışmışdır”
(Məmmədov
E.
http://www.azerimuslims.com/news.php?id=20918).
Müəllid qlobal etikanın dərinləşməsi ilə yaranan ənənəv etikanı arxada qoyan
yeni əxlaq təsəvvürlərinin meydana çıxıb hökmranlıq etməsi probleminin təhlükəlilik
tərəflərini belə ümumiləşdirir: “Nəticədə dəyərlərin aşınması prosesi güclənir, əxlaq
dəyərləri mənəviyyat müstəvisindən “rəsmiyyətçi” nizam-intizam normaları müstəvisinə
daşınır, dini əxlaqın “faydasızlığı” fonunda pozitiv etika daha qabarıq formada təqdim
edilir, milli-dini çalarlığı olan ürf-adətlərin populyar mədəniyyət “tiyan”ında “əridilməsi”
baş verir. Qloballaşmanın labüd etdiyi modernizm, (deməliyik ki, modernizm ideoloji
anlayışdır)-- insanlara müasirlik adı altında təqdim olunsa da, əslində liberal-nihilist (həm
də hedonist) vesternizm həyat tərzinin təbliğinə xidmət edir, – bir xalqın keçmişi (eləcə
də tarixi) ilə bağlı bütün dəyərlərə təhlükə yaradır, çoxlarının “ümumdünya mədəniyyəti”
adlandırdığı ideoloji maşının təkərləri altında onları “əzib” yox edir” (Məmmədov E.
http://www.azerimuslims.com/news.php?id=20918).
Əslində dünyanın ilk qlobal inqilabı hesab olunan SSRİ-nin süqutu ilə
Yenidənqurma işlərinə uyğun, dünyanın digər qütbü ABŞ-da və eləcə də Avropada
paralel olaraq Yeni dünya nizamına bağlı sosial-siyasi, iqtisadi, mədəni və mənəvi
sahələrdə müşahidə olunan fəaliyyətin,həyata keçirilən işlərinin mahiyyətində inqilabi
dəyişikliklərə gətirib çıxaracaq, siyasi polisin müəyyənliyini həll edəcək ciddi əsasların
yaranması artıq bütün dünyaya yeni yaşam fəlsəfəsi, onun formalaşdırdığı əxlaq
prinsiplərini ötürürdü.
Məsələn, bu yeni əxlaqın və əslində siyasi etikanın əsasında Avropanın dünya
birliyini Qlobal cəmiyyətdə mənəvi-psixoloji təsirlər üzərində “nizamlamaq” məramı,
yəni bütün svilizasiyaların qurtuluş əxlaqı-sülh,humanizm etik keyfiyyəti dayanırdısa,
ABŞ bu nəzəriyyəni mükəmməl nəticə üçün məqbul hesab etməyərək “nizama” hərbi
güclə nail olmaq yoluna , yəni tarixən mövcud olmuş və dəstəklənmiş yuxarıda qeyd
etdiyimiz etikanın əksi antietika- sülh deyil, dağıdıcı hərbə inam fadə etmişdir. Bu
baxımdan “Yeni Dünya Nizamı” – konsepsiyasının məhz ABŞ-da meydana çıxarılması
təsadüfi deyil. Çünki Qlobal pöronlemlərin həllində hərbin işə salınması isə artıq təcrübi
şəkildə təsdiqləndiyi kimi yeni-yeni qlobal “ocaqlar”yaratmış, ən əsas bəşəri Sülh
hadisəsini ən böyük qlobala çevirmişdir. Uzun sürən hərb vasitəsilə sülhə nail olunması
planlarının boşa çıxması isə Yeni dövrün yeni insanını və bununla da yeni etikasını, bizə
görə antietikasını yaradıb formalaşdırmışdır.
Beləliklə, Yeni dövrün yeni insanı və yeni əxlaqı dinamik surətdə cərəyan edən
hadisələrin tempinə uyğun hərəkət etdikcə, məsələn, sülh şəraitində yaşayırsa
modernləşmə siyasi əxlaqına məruz qalaraq, müharibə regionlarının insanıdırsa sülh,
vətən, torpaq, psixoloji bağlılıq telleri və s. genetik varlığından qaynaqlanan dəyərləri
itirərək keçmişdən ona gəlib çatmış dəyərlərə - milli hisslərə, adət-ənənələrə sahiblik
hissini itirməyə məhkum olur.
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Yeri
gəlmişkən
İtaliya
klubunun
yaradıcılarından
biri,
“İnsan
keyfiyyətləri”(Печчеи Аурелио. Человеческие качества .http://igrunov.ru/cat/vchkcat-bibl/articles/peccei/) əsərinin müəllifi və “bizim zəmanənin ən yaxşı adamı” titulunu
qazanmış, Aurelio Peççeinin alimlərdən “yaxşı dünya” xahişini yada salaraq, bütün
bəşərin müasir dünyadan əxlaq, ənənəvi əxlaqın əsas keyfiyyətləri olan ədalətli
hakimiyyət, bərabər hüquqlar, vicdan borcu, şərəf, ləyaqət hisləri və s. tələbini nəzərdə
saxlayaraq cəmiyyətin bu məsələlərin həllini gözlədiyini qeyd etməklə xüsusilə təssüf
hissi ilə vurğulamaq istəyirik ki,“insanlığın xilası üçün özünü fəda edən” bu məşhur
insanın dünyasını dəyişməsindən 30 ildən çox bir müddət keçməsinə baxmayaraq alimlər
nəinki dünyanı yaxşılaşdıra bilməmiş, hətta görünən budur ki, yer planeti daha da
“korlanaraq” bugünki dağılıb məhv olmaq mahiyyətində qlobal səviyyəsinə gəlib
çıxmışdır.
Bəlkə də dünya daha alimlərin, insan əxlaq varlığının yol mayakı filosofların,
müdriklərin “əlində”olmadığı üçün maddi və mənəvi qlobal problemlərin bu qədər
mürəkkəbləşdiyi bir dövrə gəlib çıxmışıq.
Əvvəla qeyd etməliyik ki, müasir dünyanın qarşılaşdığı, əslində başqa dövrlərdən
nümunə götürmək yolunu seçmədiyi üçün hələlik xilas ola bilmədiyi insan-əxlaq
sistemindəki qlobal problemlərin həlli üçün düşünülmüş Multikulturalizm cərəyanı
çağdaş dövrün ən mühüm fəlsəfəsi, mədəniyyətlər arası dialoqun janlı orqanizmini təşkil
edir. Multikulturalizm cərəyanının əsası neokantçıların Marburq məktəbinin ənənələrini
davam etdirən M.Buberin “Mən və Sən“ əsəri ilə qoyulmuşdur və “Dialoq fəlsəfəsi”nin
ana xətti təşkil edən “İnamın iki obrazı”, “İnsan problemi”,“Xeyir və şərin obrazı” və
başqa adda fəlsəfi məzmunlu “hekayələr“ bu yeni dünya fəlsəfi istiqamətinin ideya sahəsi
hesab olunur.
Fəlsəfi dialoqun bəhrəsi olan multikulturalizm cərəyanının qlobal etika ilə
əlaqəlilik amilləri haqqında düşünərkən çoxmədəniyyətlilik, mehriban qonşuluq
xüsusiyyətləri, bir-birinə hörmət, eyni zamanda tolerantlıq prinsiplərinin müasir dünyada
heç də bir düz xətt üzrə inkişafını deyil, bu istiqamətdi güclü qlobal etika ziqzaqları da
dərindən müşahidə olunur.
Belə ki, əgər biz qlobal etikanın müxtəlif adlı və məzmunlu problem məsələlrini
multikulturalizm kontekstində qiymətləndirməli olsaq tarixi baxımından heç də qısa
müddərtin hadisəsi olmayan, yəni meydanda olduğu artıq 40 ilə yaxın zaman ərzində
demək olar ki, onun nəzəriyyə olaraq qaldığını, təcrübi və tətbiqi baxımdan təsdiqini
tapmadığının şahidi olarıq.
Məsələn, multikulturalizmin dialoq, əməkdaşlıq, dostluq,siyasi, dini, irqi və s.
qarşı tolerantlıq xüsusiyyətlərinin nəzəri mahiyyəti nə qədər əhəmiyyətlidirsə, biz bunun
reallığa tətbiqini və ya gerçəklikdə təsdiqini ya heç ya da cüzi miqyasda müşahidə edə
bilirik. Biz gündəlik informasiya biliyimizin arxivinə əsaslanaraq deyə bilərik ki, müxtəlif
xalqların, xüsusilə Şərq xalqlarını taleyi proqrese doğru deyil, reqressiyaya tərəf və hətta
dinamik sürətlə reqressiyaya tərəf getməkdədir. Buna çoxsaylı misallar gətirmək olar və
uzun əsrlər boyu bir vətənin, bir torpağın doğulub böyümüş və heç bir vaxt mlli, irqi, dini
və s. mədəni-mənəvi münaqişələrlə üzləşməmiş ərəb ölkələrində son illərdə baş verən
müharibələrin baş qaldırması,bunun çoxmədəniyyətlilik prinsiplərinin pozulması kimi
qiymətlənməsi, ən əsas da yaranmış vəziyyətdən multikulturalizm prinsipləri ilə çıxmağın
mümkünsüzlüyü ən tutarlı misal ola bilər. Yəni maarifçilik fəlsəfəsi əgər öz ideyası
məqsədi ilə inqilaba qalxmışdısa bu qələbə nəinki beşiyi Avropada, hətta bütün dünyada
qələbə qazandı. Lakin multikulturalizm bir neçə ölkədə baş verən milli qarşıdurma,
vətəndaş müharibəsi xarakteri alan hadisələri dayandıra bilmir və ən təhlükəlisi yeni-yeni
qlobal problemlər yaranaq ənənəvi etikanı antietika amillərinə yaxımlaşdıraraq
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multikulturalizm-çoxmədəniyyətlilik fəlsəfəsinin dairəsini genişləndirməyə doğru gedir.
Fikrimizin daha turarlı təsdiqi üçün elmi-obyektivlikdən çıxış edərək deməliyik
ki, indi Al Kresbi 1970-ci illləri deyil, Yer planeti XXI əsrin ikinci dekadasında, ElmiTexniki Tərəqqinin ən yüksək pilləsindədir. İndi dünya əhalisi dövrün evolyusiya xəttinə
uyğun olaraq xeyli inkişaf etmişdir ki, nəimki 70-ci illər Avstraliyada əziyyət çəkən
xalqlar – avstraliyalılar- anglo-saksonlardan, heç zamanında eyni taleyi yaşamış
hindistan-pakistanlılardan əsər-əlamət qalmamışdır. 70-ci illərdən 20 il sonra SSRİ-nin
süqutu ilə bütün dünyada ilk qlobal inqilab baş verdikdə çoxmədəniyyətlilik sistemində
təbii şəkildə müxtəlif xalqların, millətlərin mədəniyyəti “melting pot” –qaynayıb qarışma
prosesinə məruz qalmaqla psixoloji olaraq xeyli dəyişildi. Ötən daha 2 onillik ərzində də
bu “yenidənqurma”, yeni dünya nizami davam etdi və necə texniki silahlar, eləcə də
köhnə mənəvi silahlar öz gücünü itirdi. Bəs belədə multikulturalizm yeniləşən cəmiyyətə
uyğun yeni prinsiplərlə nə etməli sualına hazırlandımı? İkincisi, 50 illik tarixə malik bir
nəzəriyyə həyata tətbiqinin müsbət nəticələr arxivinə malikdirmi? Fikrimizcə çağdaş
dünyamızda yaşanan müharibə və onun faciəvi sonluqları, eləcə də demoqrafiya,
miqrasiya, əxlaq, din və s. digər soaial-siyasi, psixoloji aspektlərin gerçək səviyyəsi bu
suallara öz-özlüyündə cavab verir.
Bu baxımdan Avstraliya hökumətinin 1979-cu il multikulturalizm siyasəti-Mədəni Müxtəlifliyin Problemləri üzrə Avstraliya İnstitutunun, 1987-ci ildə isə dünyada
ilk təşəbbüs hesab olunan“ Multikulturalizm Problemləri Komitəsi” qrumunun təsis
edilməsi zamanında nə qədər mühim dəyər kəsb etmişdisə, indi bu və bu kimi qurumların
sayı çoxalsa da təəssüf ki, onların bəşərin insan-əxlaq probleminin- qlobal etikanın milli
mədəniyyət bütövlükdə yaranmış, getdikcə dərinləşən antietika məsələlərinin həllinə
təsiri qənaətbəxş hesab oluna bilməz.
Bundan başqa multikulturalizm etikasının ali prinsipi Vahid Dünya Birliyi –
Weltethos konsepsiyasıdır ki, müxtəlif mədəniyyətlərin yaratmış olduğu nailiyyətlərin
”dialoqu” hesabına tərəqqiyə çatmaq, eyni zamanda qlobal problemlərin birlikdə həlli
yollarını düşünmək, onları birlikdə qəbul edilmiş qərarlarla aradan qaldırmaq ideyasını
ehtiva edir ki, bu öz-özlüyündə qlobal xarakterdə müşahidə olunaraq elə qlobalıllaşma
dövrü etikasının daxili varlığı antietikanı əks etdirərək profilaktikası üçün ən önəmli
çağırışları irəli sürür.
Qocaman dünya siyasətçisi H.Kissencerin adından dərin mənalar ucalan sonuncu
əsəri
“Dünya
nizamı”(
”(Печчеи
Аурелио. Человеческие
качества
.http://igrunov.ru/cat/vchk-cat-bibl/articles/peccei/) kitabını diqqətə gətirməklə Yaxın
Şərqdə münaqişə adı altında böyük dağıdıcı müharibələrin dövlətləri demək olar ki,
dağıdıb bitirdiyi bir vaxtda meydana çıxmasının dünyaya hansı müsajları verirdiyi ilə
bağlı düşüncəmizi bölüşmək istərdik. Maraqlıdır, görəsən kitab dünyaya daha İşlərin
nizama düşdüyü mesajınımı, dağıntıların nizamlanacağı düşüncəsinimi, yoxsa “daha
bəsdir, hegemon dövlətlər itən nüfuzlarını nizama salmaıdırlar” tövsiyyəsini çatdırır?..
Yaxud əsər Kissencerin, bu Sülh mükafatçısının bəşərə keçmişdə imza atmış olduğu Sülh
çağırışı məramını ifadə edir?.. Bu sualların cavabları hələlik tam məlum olmasa da
H.Kissencer dünyanı dialoqa, əməkdaşlığa səsləyən düşüncələrini bəşərin ənənəvi,
minillər boyu qazanış olduğu əxlaqını, yaşamının ən uyğun etik mənzərəsini, bütövlükdə
cəmiyyətin xilasını belə ifadə edir:” "Müasir dünyanın əsasında duran nizamlılıq
konsepsiyası böhran vəziyyətindədir"(”(Печчеи Аурелио. Человеческие качества
.http://igrunov.ru/cat/vchk-cat-bibl/articles/peccei/).Bunun səbəbi isə dünyanın böyük
dövlətlərinin balans yaratmağa deyil, maksimum dərəcədə öz maraqlarını təmin
etməyə can atmasıdır. Nəticədə ABŞ, Rusiya, Çin və digər supergüclər arasında
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ixtilaflar dərinləşir. Mənasız yerə silahlanma yarışı gedir” (”(Печчеи
Аурелио. Человеческие качества .http://igrunov.ru/cat/vchk-cat-bibl/articles/peccei/).
Bu fikirlərin davamında H. Kissincerin “Biz təkbaşına dünyaya nə verə bilərik?
Hansı dəyərləri yaya bilərik?" ”(Печчеи Аурелио. Человеческие качества
.http://igrunov.ru/cat/vchk-cat-bibl/articles/peccei/) –sualı konkret olaraq NATO-nun
sabiq baş katibi Anders For Rasmussenin ibarəsincə desək, dünya polisi kimi görünən
ABŞ-ı nəzərdə tutsa da məzmunu baxımından bütün ölkələrin siyasətinə və əlbəttə
ki, siyasətçilərinə, hətta filosoflarına “dağıdılan dünya ilə bərabər , məhv edilən
əxlaq, deməli İnsan haqqında düşünmək üçün mövzu” -çox dəyərli Dialoq təklifi kimi
əhəmiyyət kəsb edir.
Doğrudan da yeni dövrdə artıq kürrənin insan varlığının evolyusiya taleyi bir əldə
cəmləşən hərbi gücdən asılılıq vəziyyətinə məruz qalaraq bizim bu məqalələdə də
təhlilinə maraqlı olduğumuz antietika şəraitinin yaranmasına gətirib çıxarmışdır. Əvvəlki
cəmiyyətlərdə gözəllik təsəvvürləri faydalılıq, xeyir, sülh, azadlıq, bərabərlik, ədalət,
vicdan və başqa bu kimi humanist mahiyyətli prinsiplər hakim qüvvəni təşkil edirdisə,
Yeni dövrdə hərbi güclə insan kütlələrinin taleyini müəyyənləşdirmək məqsədi
yönəldilərək kortəbii surətdə bütün ənənəvi əxlaq təsəvvürləri silkələnməyə məruz
qalmışdır. Yaranan müharibə ocaqları, cərəyan edən insanlığa sığmayan faciələr,
soyqırımlar, bir xalqın, bir millətin kütləvi olaraq öz vətəni ilə bərabər öz tarixi adətənənələri, milli dəyərlərindən ayrılması, miqrasiya proqlemləri yaşaması həqiqətləri ilə
nəticələndi ki, bu artıq konservator etikanın dəyişilməsi, antietika ilə əvəzlənməsi kimi
qorxulu psixoloji peqresiyanın təzahürlərindən xəbər verir.
Həmçinin “ənənəvi etika” elementar yaşam normalarının tənzimlənməsində
maddi və mənəvi faydalılıq, gərəklilik mahiyyətini itirır. Belədə Yeni dövrün yeni
əxlaqının əvvəlki əxlaqdan fərqi və əsasən də yaşam fəlsəfəsini dərkdə yeni - milliliyə
zidd, ümumi, ortaq qlobal etika-antietika xüsusiyyətləri meydana çıxır.
Bu məqamda dünya, onun mövcudluğunun əsas şərti, ən ali varlıq İnsanın xilası
uğrunda mübariz mütəfəkkir A.Peççerinin əxlaq haqqında düşünərkən maraqlı yozumla
irəli sürdüyü müqayisəli fikirlər xarakterik səslənir:” İnsan müasir olmaq yollarını bilmir.
Bu ona xas xüsusiyyətdir.Başqa varlıqlara bu zəiflik xas deyildir. Pələng gözəl bilir ki,
necə pələng olmalıdır. Hörmüçək hörmüçəklər kimi yaşayır.Qaranquş o vərdişləri edir ki,
bunlar qaranquşlara aiddir. Təbiətlərindən doğan müdriklik bu canlılara nəsillərini davam
etdirməyə kömək edir və onları yaşadır. Həm də onlar dəyişən şəraitlərə də adaptasiya
olunurlar. Bunun uğurluluğu onların indinin özndə də mövcudluqlarındadır.
Amma elmi-texniki inqilab əsrində onların düşməninə çevrilir. Demək olar ki,
planetdə həyatın bütün formalarının düşmən və tiranı olur. Zalım əjdaha nağılı düşünən
insan özü həmin əjdahaya dönür”(Печчеи Аурелио. Человеческие качества
.http://igrunov.ru/cat/vchk-cat-bibl/articles/peccei/) .
Maraqlı olan budur ki, A.Peççeinin bu fikri bugün də müasir səslənir və cərəyan
edən hadisələr İnsanı-insan cəmiyyətini ümumiyyətlə sahib olduğu milli hisslərdən
getdikcə daha sürətlə uzaqlaşdırdıqca və bunun bariz nəticəsi təkcə forma ilə deyil, dərin
yadlaşma ilə təsdiqini tapdıqca heç vaxt köhnəlmyəcəkdir.
Nədir faydalı?-sualı ilə qlobal problemlərdən çıxış yolları axtaran İnsan aksioloji,
yəni sırf mənəvi dəyərlərdə seçim vəziyyətində ailə-məişət qaydalarından tutmuş,
toy,bayram, eyni zamanda yas-hüzn mərasimləri, hətta bəzən dini inancını ikinci dərəcəli
mahiyyətdə dəyərləndirir. Bir tərəfdən də Yeni dövr - Qloballaşma mərhələsinin öz ideya
proqramından irəli gələrək işlək olan təbliğat-təşviqat maşını seçim qarşısında olan
İnsanın müstəqil qərar verə bilmək imkanlarını məhdudlaşdırır.
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Burada bir ciddi məsələni də qeyd etmək yerinə düşərdi. Belə ki, etnik olan hər
şey, etnos varlıq bütövlükdə dominant xarakterə malikdir. Digər tərəfdən dominant olan
etnos dünyanın bütün xalqlarının və millətlərinin əzəli dini, etik,estetik təsəvvürlərinin
mifoloji qaynağı kimi qəbul edilir. O zaman yeni etika- ümumbəşəri əxlaq kodeksi
ideyaca həqiqətən təhlükəli təsəvvürlərə yol açır. Habelə, qlobal əxlaq bir termin olaraq
elə dünya etikası – yəni vahid dünya etikası mənasını daşıyırsa (“Weltethos”) artıq burada
müxtəlif millətlərin və xalqların ənənəvi, dominant xassəli etnik heç bir dəyər qalmır.
Belədə hansı nəticəyə gəlmək olar? Yeni dövrün əxlaq fəlsəfəsi, başqa cür desək
Multikulturalizm etikası bu və ya digər xalqa məxsus domianant monolit təbiətli
minillikləri aşmış bir fenomen ənənəni dağıdıb yeni dünya antietikasımı yaradır?
Fikrimizcə müəllifin qənaətində ifadə olunan konservatorluq və həmçinin bir qədər də
radikallıq kifayət qədər məntiqlə özünü təsdiqləyir.
Bu qəlibdən olan fikirlərimizin təsdiqi üçün “Ag kitab” dan daha bir misal
gətirmək istərdik. ”Mədəni adətlər “azlıq və ya “çoxluq” a məxsus adətlər olubolmamalarından asılı olmayaraq, onlar İnsan hüquqları üzrə Avropa konvensiyası və
Avropa şurasının vətəndaş və siyasi, soaial, iqtisadi və mədəni hüquqlarla əlaqədar digər
sənədlərinin prinsip və standartlarından üstün ola bilməzlər”(Mədəniyyətlərarası Dialoqa
dair “Ağ kitab” (Mədəniyyətlərarası Dialoqa dair “Ağ kitab” (Strasburq, 7 May 2008-ci
il).
İqtibasdan da aydın göründüyü kimi “Ağ kitab” da İnsan hüquqları üzrə Avropa
konvensiyası və Avropa şurasının sənədləri bütün ənənəvi etik dəyərlərdən üstün tutulur
və əlbəttə bu tarixi mədəniyyətə malik xalqlar tərəfindən asanlıqla qəbul edilə bilən
hadisə deyildir.həmçinin də bu və ya digər tərəfdən qəbul edilirsə artıq qeyd-şərtsiz olaraq
İnsan yuxarıda Peççeidən gətirdiyimiz misaldan alınan nəticəyə görə də hətta ənənəsini
daimi olaraq yaşadan hörmüçəkdən belə zəif varlıq olaraq məhvə -yox olmaya, onun
cəmiyyəti dağılıb, yox olmağa məhkumdur.
Poma klubu amerika və alman alimləri M.Messaroviç və Eduard Pestel tərəfindən
yazılmış “Məhv olmağa doğru gedən insanlıq”( Человечество на перепутье» М.
Месаровича и Е. Пестеля. 4790/13/) əsəri əsasında hazırlanmış məquzə ilə dünya elmi
fikrinin əxlaqdan yaranmış, əxlaqı daşıyan və əxlaqı yaşadan bəşərin Yeni Qloballaşma
dövründə ölüm-qalım vəziyyəti haqqında həyəcan təbilini çalırlar. Onlar yeni nizamı
canlı orqanizm halında planetin bütün regionları və xalqları miqyasında sıfırdan
başlamağı çağırırlar.
Rusiya elminin tanınmış alimlərindən biri siyasi elmlər doktoru Leonid Fişman
da bu dünyəvi-bəşəri problemi önə çəkir “Mənəviyyat doğrudanmı itib-gedir (Фишман
Л.Гю Изчезнетли мораль 2011,N:2 )
adlı məqaləsində təhlilinə maraqlı olduğumuz antietika məsələsinə yeni
yanaşmalarla izah verərək göstərir ki,”təkcə bizdə(Rusiyada-X.Q) deyil, Avropada da
sosial filosoflar, siyasi publisistlər “məənəviyyat və əxlaqın çökməsi” ilə bağlı həyəcan
səslərini yayırlar. Eyni zamanda vurğulamaq yerinə düşər ki, milli dəyərlər anlamında
məsələn, ailə ənənələri timsalında Mənəviyyatın sıradan çıxması Yeni dövrün
əvvəllərindən qeyd olunur və Avropada müxtəlif yönlü konservatorların çoxdan sevimli
mövzusudur. Bu mövzu Rusiyada da kifayət qədər aktualdır”(Фишман Л.Гю
Изчезнетли мораль 2011,N:2 )
Məqalə edən və təbii olaraq böyük dünyada Qlobal görünən antietika
problemlərindən xilas yollarının əxlaq və mənəviyyat arasında fərqlərə diqqət
yönəldilməsində olduğu qənaətindən çıxış edir.
Belə də sual yaranır, bəs bu əxlaqıi ənənəvi dəyərlər bir neçə nəsil xeyli dərəcədə,
hətta demək olar ki, tamamilə sıradan çıxmaq səviyyəsində unudularsa insan-əxlaq
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sistemində nələr baş verə bilər və ya artıq biz bunun təcrübi mənada şahidləri deyilikmi?
Buna tarixi dəyərlər sizteminin sıradan çıxması da demək olar. Beləcə bütün dünya
xalqları- bütün bəşər üçün səciyyəvi olan tarixi mənəvi etik-əxlaqi dəyərlər sarsıldıqca
onları mənfi mənəviyyat normaları əvəz edir ki, bunun adı antietika və həlli yolları ilk
növbədə Ailə kiçik cəmiyyətində yenidənqurmalara, nizama, mənəvi profilaktikalara start
verməklə təsdiqini tapa bilər.
Dünya alimlərinin sııfırdan başlamaq ideyasına nümunə olaraq biz keçmişə,
ənənəyə qayıdış konsepsiyasını daşıyacaq Ailə kiçik cəmiyyətini düşünməklə bərabər,
uğurlu inlişaf və tərəqqi üçün Şərq, həmçinin xüsusi olaraq ortaq Türk ailə modelini bütün
dünya təcrübəsinə örnək təklif edirik.
Nəticə
Beləliklə , keçən əsrin 80-ci illərindən etibarən bütün dünyada cərəyan etməyə
başlamış Yeni dövr - Qloballaşma mərhələsi və buna bağlı olaraq da Qlobal etika hadisəsi
ümumi kürrə-yəni bütün dünya və bəşər məfhumunu əhatə edirsə sözsüz olaraq da bu cür
şərh olunan mərhələnin əxlaq mahiyyəti, etika sistemi də hər şeydən əvvəl vahid İnsan və
onun genetik və özbacarığı sayəsində əldə etdiyi ümumi etik - əxaqi dəyərləri önə
çəkməli,ənənəvi əxlaqın prinsipləri iə öz həyatını qurub davam etdirməlidir. Lakin indi
bu sahədə xaosu belə arxada qoymuş təhlükəli vəziyyət cərəyan edir və bu proseslər
kortəbii formada əvvəlkindən köklü surətdə frqlənən yeni etika, məzmunu baxımından
antietika modeli formalaşdırmışdır.Bu modeldə nə hər bir fərdin yetişdi Ailə təsəvvürdəki
ailəyə bənzəyir, nə təlim-tərbiyə verən təhsil sistemi əvvəlki səviyyəsindədir, nə də
müxtəlif sahələrin peşəkar etikası tələblərə cavab verir.Ümumiyyətlə,etika əsas
keyfiyyətləri əks məzmunlarda qavranılır.Məsələn, azadlıq,ədalət,vicdan və s. etik
keyfiyyətlər ya meyarlara uyğun dərk edilmir, ya da tamamilə çıradan çıxır.
Bu baxımdan fikrimizcə,Yeni dövrün bu yeni məzmunlu əxlaq konsepsiyası –
müasir fəlsəfi-etika ilk olaraq özü xilas olmalıdır. Əvvəlcə bu etika, konservatorlara görə
antietika proflaktika keçməli və özünə-əvvəlki varlığına-ənənəvi tarixi mahiyyətinə
qayıtmalı,daha doğrusu qaytarılmalı, bundan sonra dünyanın yeni nizamı
tamamlanmalıdır.
“Qlobal antietika məsələləri və problemin həllində türk ailəsi modeli”
məqaləsində bizbütün bu məsələlərə aydınlıq gətirərək belə bir elmi-obyektiv nəticəyə
gəlirik ki, minillər boyu öz tarixi milli əxlaqi dəyərlərinə sahib olmuş, milli dominant
etnosa, milli ruhun hopduğu çoxçeşidli estetik mədəniyyətə, zəngin və rəngarəng milli
adət-ənənələrə, formalaşmış xarakterik milli xüsusiyyətlərə malik və tarixin bütün
sınaqlarından öz milli varlığını hifz etməklə çıxmış, onu bu gün də müqəddəs miras kimi
qoruyan, gənc nəsilə təlqin edən nəhəng Türk ailəsi bəşəri –İnsanı qorumaq üçün,
movcudluq şərti - dünyanı -ənənəvi əxlaqa qaytarmaq üçün bütün imkan və mənəviyyat
resurslarına malikdir.
Nəzərə alsaq ki,bu gün dünyada 200-ə yaxın dövlət var və bunların hər birində
müxtəlif dinlərə mənsub milyadrlarla insan var (məsələn, tədqiqatlar göstərir ki, 1820-ci
ildə dünya əhalisi 1 milyard olubsa, indi 7.2 milyarddı, hələ praqnozlara görə 2100-də bu
rəqəm 11 milyard olacaq) və miqyasda Şərq faiz üstünlüyünə malik olacaq o zaman
Ailənin müqəddəs sayıldığı, çoxuşaqlılığın ənənəvi psixoloji hal olduğu, bu kiçik
cəmiyyətlərdə ənənəvi etikanın bütün keyfiyyətlərinin, mənəviyyatın şərtləndiyi nüfuzu
180 milyonu ötmüş ortaqtürk Ailə modelinin Qlobal antietika məsələləri və problemin
həllində əhəmiyyətini bütün dünya düşüncəsi dərk etməlidir.
Eyni zamanda tarixi keçmiş sübut edir ki, inkişafa meyilli xalqlar dünyəvi
tərəqqini harda yaranmasından asılı olmayaraq mshiyyəti və obyektiv təzahürlərinə görə
qəbul edirlər və necə ki, maarifçilik prinsipləri, Qlobal antietika problemin həllində türk
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ailəsi modeli ideyası da proqressiv mahiyyəti ilə dəyərlənməlidir.
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TANZİMAT’TAN CUMHURİYET DÖNEMİNE KADAR OSMANLI
TÜRKLERİNDE İSLÂM TARİHÇİLİĞİ
Yrd. Doç. Dr. Yılmaz ÇELİK
Özet: Bu çalışmada Osmanlı Devleti’nin yaklaşık son yüzyılını kapsayan bir döneminde
yapılan İslâm tarihi çalışmaları ve bu çalışmaların yöntemi ele alınacaktır. İslâm tarihi; Hz.
Peygamber’in ilk vahyi almasından başlayarak, modern zamanlara kadar uzanan süreçte,
İslâm dinini benimseyen bölge ve toplumlar ile bu toplumların İslâm çatısı altında ortaya
koyduğu her tür düşünce ve etkinliğin ele alındığı bilim dalı olarak tanımlanmaktadır. Tanzimat’tan Cumhuriyet döneminin başlangıcına kadar yaklaşık yüzyıllık bir süre içerisinde
Hz. Peygamberi ve İslâm tarihini ele alan pek çok eser yazılmıştır. Bu eserlerden bazıları
basit halk diliyle, bazıları da oldukça ilmî ve felsefî bir tarzda yazılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Hz. Peygamber, İslâm Tarihi, Tanzimat, Oryantalizm, Osmanlı.
Islamic History of Ottoman Turks from Tanzimat to the Republic Period
Abstract: In this study, the works of Islamic history and the method of these studies in a
period of the last century of the Ottoman State will be discussed. Islamic history, starting
from the first revelation that descend on the Prophet Muhammad to process that goes back
to the modern times, is defined as a science fellow embracing İslam by regions and societies
and all types of thought and activity is bringed forth by this societies under the İslam framework. From the Tanzimat to the beginning of the Republican period within a period of
about a century were written many works on the Prophet and the history of Islam. Some of
these works were written in simple language and others in a very scientific and philosophical way.
Keywords: İslâmic History, Tanzimat, Orientalism, ottoman, the Prophet.

Giriş
Sözlükte “düzenlemek, sıraya koymak, ıslah etmek” anlamındaki tanzim kelimesinin çoğulu olan tanzimât, literatürde “mülki idareyi ıslah ve yeniden organize etme”
manasında kullanılır, ayrıca bu düzenlemelerin yapıldığı dönemi nitelendirir. Son araştırmalar genellikle, 3 Kasım 1839’da ilan edilen Gülhane Hatt-ı Hümayunu ile (Tanzimat
Fermanı) başlatılan dönemin ilk icraatlarının 1830 yılına kadar geri götürülebileceğini
ortaya koymuştur. Ne zaman sona erdiği ise tartışmalı olup bunun için Sadrazam Ali
Paşa’nın öldüğü 1871, Midhat Paşa’nın sürgüne gönderildiği 1877, Meclis-i Mebûsân’ın
kapatıldığı 1878 veya Düyûn-i Umümiyye İdaresi’nin kurulduğu 1881 gibi tarihler verilir; ancak 1878’de Meclisin kapatılmasıyla dönemin sona erdiği yönünde genel bir fikir
oluşmuştur (Akyıldız, 2011: 1).
İslâm tarihini; Hz. Peygamber’in ilk vahyi almasından başlayarak, modern zamanlara kadar uzanan süreçte, İslâm dinini benimseyen bölge ve toplumlar ile bu toplumların
İslâm çatısı altında ortaya koyduğu her tür düşünce ve etkinliğin ele alındığı bilim dalı
şeklinde tanımlamak mümkündür. Başta İbn İshâk (Ö. 151/768) olmak üzere birçok tarihçi, peygamberler tarihini de İslâm tarihinin içinde ele almışlardır. İslâm tarihçiliği;
Vahyin yazılması, hadîslerin tedvin-tasnif edilmesi, hadîs ilminin teşekkülü ve kitaplarının yazılmasıyla birlikte başlamıştır. Siyer, megâzi, tabakât ve terâcim kitapları yazılı
İslâm tarihçiliğin ilk örnekleridir.
1. Osmanlı Türklerinde Tanzimat’a Kadar Te’lif Edilen İslâm Tarihi Kaynakları
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Osmanlı dönemine kadar Siyer ve İslâm Tarihi alanında pek çok eser yazılmıştır.
Klasik dönem İslâm tarihçiliği dil, üslup, muhteva ve tür bakımından Osmanlı tarih yazıcılığına büyük ölçüde tesir etmiştir. Osmanlı tarih yazıcılığı, esas itibariyle İslâm tarih
yazıcılığının bir devamı olarak kabul edilmekle birlikte, bu dönemde daha çok Hz. Peygamber’in doğumu, isimleri, şemaili, gazaları, hicreti ve hadisleri üzerinde durulmuştur.
Bu konuların her biri manzum ve mensur olarak müstakil eserlerde ele alınmıştır (Kemikli, 2015: 117).
Osmanlı döneminde Siyer Cumhuriyet öncesine kadar tarih ilminin konusu olmaktan ziyade edebiyat sahasına kaymış ve bu alanda gelişmiştir. Kısas-ı enbiyanın eski Türk
edebiyatına ve özellikle İslâmi Türk edebiyatına en zengin malzemeyi sağlayan başlıca
dini kaynaklar arasında yer alması bunda etkili olmuştur. Bu kaynağın en geniş ve ayrıntılı bilgilerle donanmış kısmı ise Hz. Peygamber’le ilgili olan bölümdür (Uzun, 2008:
324).
İslâm Tarihi konusunda Tanzimata kadar sınırlı sayıda eser yazılmıştır. Adları direk İslâm Tarihi olmasa da bir veya birkaç bölümleri İslâm Tarihini ele almaktadır. Bunların en önemli birkaçı şu şekilde sıralanabilir:
Zeki el-Amâsî’nin (894/1488) “Behçet el-Tevârîh”i; Neşrî Mehmed’in (Ö.
926/1520) “Cihan-nümâ”sı; Küçük Nişancı Mehmed Paşa’nın (Ö. 979/1571) “Siyer-i Enbiyâ-i İzâm ve Ahvâl-i Hulefâ-i Kirâm”ı; el-Cenabî’nin (Ö.999/1590) “Aylem el-Zâhir fî
Ahvâl el-Evâil ve’l-Evâhir”i; Mustafa b. Ahmed el-Âlî’nin (Ö. 1008/1599) “Künh elAhbâr”ı; Katip Çelebi’nin (Ö. 1067/1657) “Fezleketü akvâl el-Ahyâr fî İlm el-Târih ve’lAhbâr”ı; Kara Çelebi-zâde’nin (Ö. 1068/1658) “Ravzat el-Ebrâr”ı; Hezarfen Hüseyin
Efendi’nin (Ö. 1103/1691) “Tenkîhu Tevârîh-i Mülûk”u; Müneccimbaşı’nın (Ö.
1113/1702) “Sahâif el-Ahbâr”ı ve Şem’adânî-Zâde’nin (Ö. 1193/1779) “Müri’lTevârîh”i (Geniş bilgi için bkz. Şeşen, 1998: 285-327).
2. Tanzimat ve Sonrasında İslâm Tarihçiliği
2.1.
Oryantalizmin Tanzimat Dönemi ile Başlayan İslâm Tarihçiliğine Etkisi
Oryantalizm; din, dil, bilim, düşünce, sanat, tarih gibi alanlarda Doğu dünyasını
inceleyen ve Doğu hakkında değer yargılan üreten Batı kaynaklı kurumsal faaliyettir (Bulut, 2007: 428). Edward Said, Oryantalizmi şöyle tanımlamaktadır: “Doğu hakkında ders
veren, yazı yazan ve araştırma yapan herkes oryantalisttir.” Said, XVIII. yüzyıl sonlarında
şekillenmeye başlayan modern oryantalizm hakkında da “Batı’nın üstünlük sürdürme taktiği, Doğu üzerinde otorite kurma çabasıdır” demektedir. (Edward Said, 1998: 13-14).
Avrupa’nın, dünya üzerinde egemenliğini kesinleştirmesine paralel biçimde yeniden şekillendiği XIX. yüzyılda yeni kurumların, antropoloji, sosyoloji gibi yeni bilim dallarının ortaya çıkması yanında oryantalizm de akademik bir disiplin olarak kurumsallaştı
ve modern Batılı sosyal bilimlerden destek alarak gelişti. Önceki yüzyıllarda Avrupa’da
yaygın olan İslâm ve Doğu hakkındaki imaj, yeni geliştirilen söylemler, yöntemler ve
bilimler ışığında daha akademik bir çerçevede üretilmeye ve sunulmaya başlandı. Bu dönemin oryantalist çalışmalarında görülen bir diğer husus da Batı’nın üstünlüğünü vurgulayıcı, Doğu’nun geri kalmışlık imajının Şark insanına da kabul ettirilebilmiş olmasıdır
(Yenilmez, 2015: 17). Buna göre oryantalistler ve dolayısıyla Batı; “Doğu’nun geniş halk
kesimleri misafirperverdir, insani hassasiyetleri yüksektir, alicenaptır, hatta bu konularda
Batılılar’dan da hıristiyanlardan da üstündür. Fakat aynı zamanda onlar cahildir, idarecilerinin kendileri üzerindeki hükümranlıklarını sorgulamamaktadır. Halkın cehaleti idarecilerin menfaatlerine uygundur. Hatta bu cehaletin asıl sebebi idarecilerin kendileri ve
onların anlayışlarına, zihniyetlerine temel teşkil eden Kur’an ve Hz. Peygamber gibi kaynaklardır. Bu noktada Batılılar Doğulu halkları aydınlatmak, onları despotların elinden
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kurtarmak istemektedirler” (Bulut, 2007: 430) şeklinde söylemleri ortaya atarak, kendilerini kurtarıcı olarak lanse etmektedirler.
Oryantalizm faaliyetlerinin kurumsal anlamda başlangıcı XVIII. Yüzyıla kadar
uzanır. 1784’te Sir William Jones, Kalküta’da The Asiatic Society of Bengal adlı ilk akademik oryantalistler derneğini kurdu. Cemiyet, Hindoloji araştırmaları yanında Hindistan’ın İslâmi kültürünü de araştıracaktı (Bulut, 2007: 431). Barthelemy d’Herbelot’un (Ö.
1695), Bibliotheque orientale’inin ilk baskısı yazarının ölümünden sonra Antoine Galland tarafından yapıldı (Paris 1697). Bu eser, Encyclopeadia of Islam’ın öncüsü olarak
değerlendirilmektedir. Asıl önemlisi, Avrupa’da Doğu’nun dilleri ve medeniyetleri hakkında bilgi sahibi olmak isteyenlerin gözleri, 1795’te Paris’te Louis Langles’in çabalarıyla Konvansiyon idaresi tarafından kurulan ve dönemin önemli bir merkezi haline gelen
Ecole des Langues Orientales Vivantes’a çevrilmişti. Hareketin asıl büyük öncüsü modern İslâm ve Arabiyat araştırmalarının kurucusu kabul edilen Sylvestre de Sacy idi. Benedict manastırında eğitim gören, Arapça. Süryanice, Keldanice ve İbranice öğrenen
Sacy, aslen bir hukukçu olmasına rağmen Ecole des Langues Orientales Vivantes’a ilk
Arapça öğretmeni olarak tayin edildi (1796). İbn Haldun’un Mukaddime’sinin bazı kısımlarını ilk defa Fransızca’ya çevirip yayımlama, Fransa’nın Doğu dilleri tercümanlarını
ve uzmanlarını yetiştirme gibi önemli faaliyetlere imza atan Sacy, çağının oryantalizminin öncüsü olmuştur (Bilici, 2008: 366; Bulut, 2007: 430-431).
XIX. yüzyıl peş peşe oryantalist derneklerinin kurulduğu ve dergilerin çıkarıldığı
bir dönemdir. Bunlar arasında Journal of the Oriental Society’ye önemli bir yere sahiptir.
Bu dönemde, büyük Avrupa kütüphanelerindeki el yazmaları kataloglandı ve İslâm kültürüne ait ilahiyat, hukuk, tarih ve edebiyat eserlerinden önemli görülenlerin tıpkıbasımları yapıldı (Kabakçı, 2016: 14-15; Bulut, 2007: 432). Tanzimat dönemine tekabül eden
bu dönemde oryantalistlerden bazıları İslâm tarihini ele alan eserler de yazmışlardır. Armand-Pierre Caussin de Perceval’in (1795-1871) Essai sur l’histoire des Arabes avant
l’Islamisme; Aloys Sprenger’in (1813-1893) The Life of Mohammad from Original Sources; Sir William Muir’in (1819-1905) The Life of Mahomet ve Reinhart Dozy’nin (18201883) Essai sur l’Histoire de l’lslamisme adlı eserleri önemlidir (Geniş bilgi için bkz.
Kabakçı, 2016: 15-20). Özellikle Dozy’nin kitabı büyük tepki toplamış ve Müslümanların
Hz. Peygamberin hayatını daha derinlemesine araştırmalarına neden olmuştur.
Oryantalistlerin, özelde İslâmcı kesim genelde Müslümanlar üzerindeki etkisi pek
çok konuda olmuştur. Mesela, millî tarih anlayışı Osmanlı aydınları ve tarihçileri üzerinde etkisini gösterdi. Avrupa’da basılan tarih kitaplarını incelediler. Bu kitapların tercümelerini yaparak veya yaptırarak tarihçilikteki yeni yöntem ve akımları takip etmeye
başladılar. Okul programlarında tarih ayrı bir konu olarak yer aldı. Tarih, politikacı ve
eğitimci yetiştirmek için bir eğitim aracı olarak kullanıldı. Daha önceleri, saray ve çevresinde kısıtlı kalan tarih kitapları geniş bir okuyucu kitlesine hitap etmeye başladı (Koçak,
2000: 6-7).
XIX. yüzyılda Osmanlı tarihçilerinin İslâm tarihine yönelmesinin önemli bir nedeni de; Oryantalist faaliyetlerin Osmanlı’ya olan yıkıcı etkisine karşı Osmanlı Devleti’nin çöküşünü engellemek amacını taşımaktadır. Çünkü İslam’a yapılan her eleştiri
Müslümanların hamisi olan Osmanlı Devletini de yıpratmaktaydı. Bu nedenle Osmanlı
tarihçileri, Devletin maruz kaldığı duraklama ve tıkanmayı çözümleme amacına yönelik
olmak üzere, geleneksel tarih yazıcılığında bazı yenilikler yapmak istediler. İslâm tarihçiliği de bu yenilikten nasibini almıştır.
2.2.
Tanzimat ve Sonrasında Yapılan İslam Tarihi Çalışmaları
İslâm tarihi ve siyer araştırmaları her dönemde oryantalizmin önemli bir alanını
oluşturmuştur. Dolayısıyla Oryantalistlerin bu faaliyetleri, klasik anlamda siyer ve İslâm
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Tarihi yazımına devam eden Osmanlı ulemasını ve aydınları derinden etkiledi. İşte bu
yüzden okuryazar oranının ve aydın kesimin arttığı Tanzimat’la birlikte Osmanlı’da çok
miktarda yazılan eserler arasında İslâm tarihi kitapları da yer almıştır. Ancak, II. Meşrutiyet dönemine kadar yazılan bu eserlerin çoğu ilmi olmaktan ziyade halka yönelik eğitici
ve öğretici eserlerdir. Tanzimat döneminde yazılan İslâm tarihi kitapları, Mükrimin Halil
Yınanç’ın tespitine göre, halka ve okullara yönelik pragmatist amaçlı eserlerdir. Yınanç’a
göre bir iki istisna hariç, çoğunda sadece olaylar anlatılmakta, tenkit ve yorum yapılmamaktadır. II. Meşrutiyet dönemi eserlerinin aksine, belli olaylar üzerinde yoğunlaşıp, tenkit ve değerlendirmelerde bulunma, Batılı çalışmalara cevap verme eğilimi yoktur. Bu
özellikler bilhassa II. Abdülhamid döneminde yazılan eserlerde görülmektedir. Haliyle
bu durum müelliflerin tenkit ve yorum yapmayı bilmemelerinden, Batılı araştırmaları tanımamalarından kaynaklanmamaktadır. Zira aynı müelliflerin birçoğu, II. Meşrutiyet’le
birlikte her türlü tenkit ve yorumda bulunan eserler vermişlerdir. (Cog, 2013: 47) Bazı
yazarlara göre bunun en büyük nedeni; Abdülhamid döneminin baskıcı rejimi ve basına
uygulanan sıkı sansürdür. (Kara, 1994: 22). II. Meşrutiyet’le gelen hürriyet ortamı İslâm
tarih yazıcılığını da etkilemiştir. Doğal olarak bu eleştiri hürriyeti, eserlerin muhtevasını
da etkilemiştir
Buna rağmen Tanzimat dönemi eserleri, II. Meşrutiyet dönemi ilmi İslâm tarihi
yazıcılığının başlangıcı sayılabilir. Her şeyden önce İslâm tarihi, artık müstakil bir alan
olarak Tanzimat döneminde ele alınmaya başlanmıştır. Yazılan çok sayıda eserin adının
Târih-i İslâm veya Siyer-i Nebi olarak takdim edilmesi bunun bir göstergesidir. Bu gelenek, II. Meşrutiyet döneminde de aynen devam etmiş, günümüze kadar oldukça fazla sayıda İslâm tarihi yazılmasına neden olmuştur (Bu eserlerin en önemlilerinin adları için
bkz. Hizmetli, 1991: 142-144).
Tanzimatla başlayan fikir özgürlüğü Abdülhamid döneminde bir müddet kesintiye
uğrasa da bu, bilhassa fikri alanda adeta bir enerji sıkışmasına neden oldu. Bu sıkışma II.
Meşrutiyet’le birlikte adeta fikri ve sosyal bir patlamaya dönüştü. Basın dünyamızın en
çeşitli ürünleri adı geçen dönemde belirdi. Devleti kurtarmak için seferber olan bütün fikir
akımları her türlü yayın materyalini kullandılar. Bunların bir sonucu olarak İslâm tarihi
çalışmaları da bundan etkilendi. Gerek telif eserler, gerekse mecmualarda İslâm tarihi
konulan ele alınmaya başladı. Tarih-i Osmani Encümeni önderliğinde başlayan bilimsel
tarih yazıcı1ığı arayışlarından İslâm tarihçiliği de etkilendi. Tarih-i Osmani Encümeni
nasıl ki Osmanlı tarihi araştırmaları için kurulmuş ise aynı şekilde İslâm tarihi çalışmaları
için de bir İslâm Tarihi Encümeni oluşturulması düşünülmüştür. Ancak bu girişim faaliyet
alanı bulamadan sona erdi (Cog, 2013: 48-49).
İslâm tarihçiliğini etkileyen diğer bir faktör de siyasi ve ideolojik atmosferdir.
XIX. yüzyıl ikinci yarısından itibaren devleti kurtarmak amacıyla çözüm arayışına giren
aydınlar, farklı siyasi-fikri akımlar ortaya çıkarmışlardır. Bu siyasi-fikri akımlarının en
yaygınları İslâmcılık, Batıcılık, Osmanlıcılık ve Türkçülük olmuştur. Bu fikir akımlarının, ortaya çıktıkları dönemden II. Meşrutiyet’e oradan da Cumhuriyet dönemine ve hatta
günümüze kadar etkilerinin devam ettiğini söylememiz mümkündür. Siyasi-fikri ideoloji
olarak görülen bu akımların mensupları, II. Meşrutiyet dönemi basın-yayın özgürlüğü ile
birlikte sanattan edebiyata, kültürden tarihe birçok alanda kaleme aldıkları eserlerde, benimsedikleri fikri yapıya göre hareket etmişlerdir. Bu durumun en iyi örneklerini telif
etmiş oldukları İslâm tarihi eserlerinde görmek mümkündür. Devletin gerileme sebebini,
dinin/İslâm tarihinin yanlış anlaşılmasında gören aydın-ulema kesimi, bu anlayış çerçevesinde genelde yeni bir İslâm tarihi, özelde de yeni bir Hz. Peygamber tasavvuruna girişmişlerdir (Yenilmez, 2015: 13). Yazılan eserlerde her fikir akımının, İslâm tarihini
kendi ideolojisine uygun yorumladığı açıkça görülür.
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Başta İslâmcılar eserlerinde İslâm Tarih ve Medeniyeti’nin bütün Müslüman milletlerin ortak ürünü olduğunu belirtmişlerdir. Aslında bu fikir, önceki yıllarda II. Abdülhamid döneminde söz konusu edilmiştir. Ancak dağılmakta olan devleti kurtarmak için
II. Meşrutiyet aydınları da bu argümandan faydalanmaya gayret gösterdiler. İslâmcı fikri
benimseyen çoğu müellif aynı doğrultuda hareket ettiler. Yani İslâmcıların İslâm birliği
siyaseti, İslâm tarihine bakışlarını etkilemiştir. II. Abdülhamid’in baskısına maruz kalan
hemen bütün İslamcılar, Dört Halife’den II. Meşrutiyete kadar olan bütün dönemleri istibdat ve saltanat dönemleri olarak tanımlamışlardır (Kara, 1994: 128-129).
Batıcılar da İslâm tarihi ile ilgilenmişlerdir. Ancak onlar, eser yazmaktan ziyade
kendi görüşlerine uygun Batılı müelliflerin eserlerini tercüme yoluna başvurmuşlardır. II.
Meşrutiyette Abdullah Cevdet ve Cumhuriyet’in ilk yıllarında Hüseyin Cahit Yalçın bu
anlayışın en iyi temsilcileridir (Hizmetli, 1991: 103-104). Türkçüler ise, İslâm tarihini
Türk tarihinin bir parçası olarak ele almaktadırlar. Onlar, çalışmalarını büyük oranda
İslâmiyet öncesi Türk tarihi üzerinde yoğunlaştırdılar. Ancak Şehbenderzâde gibi milliyetçi İslâmcılar, İslâm tarihini değerlendirirken Türkler’in İslâm’a hizmetlerini öne çıkarmışlardır (Cog, 2013: 49-50).
Oryantalistlerin Hz. Peygamberin şahsında İslâm yönelik hakaretler içeren kitaplar telif etmesi, XIX. yy’da Osmanlı’da, siyer kitaplarının nasıl yazılması gerektiği tartışmasını da beraberinde getirmiştir. Eski eserlerde görülen ve Hz. Peygamber’in daha çok
mucizevi özelliklerini ve insanüstü yönlerini ortaya koymak için yazılan kitaplardan ziyade onun beşeri ve sosyal özelliklerini vurgulayan, kendisinin bütün insanlığa gönderilmiş bir peygamber oluşundan dolayı ona ve tebliğine inanmanın gerekliliğini akli ve mantıki ölçülerle ortaya koyan eserler yazılması istenmiştir. Nitekim İzmirli İsmail Hakkı’nın
Siyer-i Celile-i Nebeviyye adıyla kaleme aldığı küçük kitap (İstanbul 1332) ve Celal Nuri
Bey’in (İleri) Hatemü’l-Enbiya (İstanbul 1332) adlı eserleri bu yeni anlayışla yazılmıştır.
Ancak Celal Nuri’nin eseri, Hz. Peygamber’i sıradan bir insan gibi takdim ettiği gerekçesiyle eleştirilmiştir (Uzun, 2008: 325-326).
Tanzimat ve sonrasındaki İslâm tarihi telifatlarının içeriği, Avrupa’da yazılan
eserlerin etkisiyle şekillenmiştir. Eserlerde; ya müsteşriklerin saldırılarına reddiye niteliğinde bölümler açılmış ya da tezlerini destekleyen oryantalist yazarlara atıfta bulunulmuştur. Bazı Türk müellifler, korku ile hayranlık karışımı bir tavır takınıp, gençlerin bu
eserlerden olumsuz etkilenmemesi için önlemler alınması gerektiğini savunmuşlardır.
Mesela, Ömer Rıza Doğrul, Avrupa’da İslâm tarihi ile ilgili eserlerin çokluğuna ve İslâm
dünyasındaki telif eserlerin azlığına dikkati çekmektedir. Ayrıca İslâm dünyasında klasik
döneme ait çok sayıda eser mevcut olduğunu, ancak bunlardan halkın istifade etmesinin
imkansızlığını vurgulayarak, iyi bir tetkik sonucu yazılmış eserlerle halkın aydınlatılması
gerektiğini belirtmektedir. Ömer Rıza ayrıca, Batıda yazılan bu telif eserleri, öğrencilerin
ve münevverlerin okuyup, bunlardan olumsuz etkilenmelerini yeni İslâm tarihi yazma
aciliyetinin bir gerekçesi olarak kabul etmektedir. Nitekim özellikle Tıbbiye’de okuyan
öğrenciler, bu eserlerden daha fazla etkilenmişlerdi. Çünkü bunların kütüphanelerinde
pozitivizmi savunan dine karşı çok sayıda Batılı çalışma mevcut idi. O, içlerinde tarafsız
çalışmalar olmakla birlikte, Batıda yazılan önyargılı çalışmalara karşı halkı bu tesirden
kurtaracak, ilmi eserler yazılması gerektiğini savunmaktadır (Hatiboğlu, 1999: 199).
Ömer Rıza Doğrul’un yanı sıra bu yıllarda önemli eserler veren Lütfullah Ahmed
ve Celal Nuri de aynı endişeleri dile getirmektedirler. Batılı çalışmaların çoğunun taassup
ürünü olduğunu, bundan dolayı Müslümanların da İslâm tarihi yazmaları gerektiğini vurgulamaktadırlar. Celal Nuri ayrıca tarihte, tefsirde ve diğer sosyal bilimlerde Batıda olduğu gibi büyük ilim adamı yetiştiremediğimiz için üzüntüsünü dile getirmektedir. Netice
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olarak Batıda yapılan çalışmalar, Osmanlı aydınlarını halkın anlayacağı şekilde basit ve
metotlu telif eserler yazmaya sevk etmiştir. (Cog, 2013: 51-52)
Batı dillerinden yapılan İslâm tarihi tercümeleri toplumda farklı etkilere neden olmuştur. Genellikle olumsuz bir tesir bırakmışlardır. Bunlardan özellikle Hollandalı Reinhart Dozy’nin ( 1820- 1883) Tarih-i İslâmiyet adlı çalışması; İslâm’ı doğrudan tenkide
konu etmesi, temel esaslarını alaylı bir tarzda ele alması ve bunu yaparken bütün Müslümanlara dinini öğretmeye kalkışan bir yöntem izlemesi açısından büyük bir toplumsal
muhalefetle karşılaşan ilk tercüme faaliyetidir. Aslında Tarih-i İslâmiyyet müstakil bir
eser olarak kaleme alınmayıp, Kruseman’ın büyük dinlerin tarihini konu alan çalışmasının İslâm tarihi ile ilgili bölümü olarak yazılmış ve eserde Hz. Peygamber’den 1863’e
kadar İslâm tarihinde gelişen bazı olaylar değerlendirilmiştir. Eserin neşrinin ardından,
Dozy’nin fikirlerinden çok Abdullah Cevdet’in altı sayfalık “ifade-i Mütercim” başlıklı
takdim yazısı eleştirilmiştir. Burada mütercim özetle, tarihin önemine işaret edip, müslümanların yazdığı İslâm tarihi kaynaklarının tamamının taraflı olduğu; gerçekleri yansıtmayıp zorba idarecilerin baskıları sonucu tahrif edilerek yazıldığı gibi düşüncelere yer
vermiştir (Hatiboğlu, 1999: 201). Özellikle üniversite öğrencilerinin etkilenmeleri ve halkın da yoğun talebi üzerine tercüme hakkında büyük bir eleştiri furyası başlamıştır. Bu
gelişmelerden sonra artık Osmanlı aydınında ilmi bir İslâm tarihi yazma isteği uyanmıştır.
Bu amaçla çok sayıda eser yazılmaya başlanmıştır. Ancak yazılan eserlerin, sadece
Dozy’ye değil İslâm tarihine saldıran bütün Batılı çalışmalara da tatmin edici bir cevap
niteliğinde olmasına özen gösterilmiştir (Cog, 2013: 52-53).
Tanzimat Dönemi ve sonrasında yapılan İslam tarihi çalışmalarından bazıları şunlardır (Listenin bir bölümü için bkz. Yelten, 2007: 565):
- Mütercim Asım Efendi, Tercüme-i Siyer-i Halebi, Kahire, 1248/1833: İbrahim
b. Mustafa el-Mudari el-Halebi’nin şerhettiği altmış üç beyitlik manzumesinin açıklamalı
tercümesidir (Uzun, 2008: 325).
- Râşid; Tarih-i Enbiya, Matbaa-i Âmire, İstanbul, 1282/1866.
- Veysi, Üveys b. Mehmed (Ö. 1037/1628), Dürretü’t-tâc fi sireti sâhibi’l-mi’râc
(Siyer-i Veysi), Tashih: Sadullah Said Ahmedi, Vezirhan Matbaası, İstanbul, 1286/1869:
Çok sanatkarane bir nesirle yazılmasından dolayı devri için bile ağır bulunan diline rağmen Türkçe siyerler içinde en çok beğenileni olduğu anlaşılmaktadır (Uzun, 2008: 325).
- Mehmed Azmi-İbrahim Hakkı Paşa, Muhtasar İslâm Tarihi, Kasbar Matbaası,
İstanbul 1284/1868.
- Eyüp Sabri Paşa, Mahmûdu’s-Siyer, Yahya Efendi Matbaası, İstanbul
1287/1871: Halk için sade bir dille yazılan eser güvenilir bilgiler içermektedir.
- Abdurrahman, Kitab-ı Siyer-i Nebi, Esad Efendi Taş Destgahı, İstanbul
1289/1874.
- Mehmed Murad (Mizancı), Muhtasar Tarih-i İslâm, İstanbul 1296/1880.
- Suphi Paşa, Hakâik-i Kelam fî Tarih-i İslâm, Darü’l-Tıbaatü’l-Amire Matbaası,
İstanbul 1297/1881.
- Ziya Paşa, Endülüs Tarihi, İstanbul 1304/1888.
- İsmail Kenan, Muhtasar İslâm Tarihi, İstanbul 1306/1890.
- İzmirli Mehmed Mihri, Muhtasar İslâm Tarihi, İstanbul 1307/1891.
- Hakkı, Siyer-i Nebi, Matbaa-i Ebuzziya, İstanbul 1308/1892.
- Ali Cevad, Muhtasar Tarih-i İslâm, Kasbar Matbaası, İstanbul 1308/1892.
- İsmail Rahmi, Muhtasar İslam Tarihi, İstanbul 1311/1895.
- İsmail Galib, Kitabü’l-Mucizâtü’l-Enbiya, Mihran Matbası, İstanbul 1312/1896.
- Ubeydî, Evsâf ve Mucize-i Nebi, İkdam Matbaası, İstanbul 1313/1897.
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- Mahmud Esad Seydişehrî, Târîh-i İslâm, İstanbul, 1314/1897: Rüşdiye ve idâdî
mektepleri için ders kitabı olarak hazırlanmıştır.
- Mahmud Esad Seydişehrî, Târîh-i Dîn-i İslâm, İstanbul, 1315/1898: Dârülfünun
Ulûm-i Âliye Şubesi’nde okutulan derslerle ilgili üç ciltlik bir eserdir. I. cildi (medhal)
eserin en önemli kısmı olup burada Arap yarımadasının coğrafya ve tarihi ele alınmakta,
II. cilt Mekke, III. cilt Medine dönemini kapsamaktadır (Seydişehri, 1995: 9-10).
- Mehmed Halid-Vecihî, Muhtasar Tarih-i İslâm, Asır Matbaası, İstanbul
1316/1899·
- İzmirli Hocazâde Mehmed Ubeydullah, Akıl Yahut Ahir Zaman Peygamberi,
Filibe, 1316/1899.
- Şehbenderzâde Filibeli Ahmed Hilmi (Ö. 1329/1914), Tarih-i İslâm, Hikmet
Matbaası, İstanbul 1327/1912: Bürokrat bir ailenin üyesi olan Şehbenderzâde, hem tarihçi
hem de felsefecidir. Devlet kadrolarında önemli görevlerde bulunmuş, politik nedenlerle
Mısır’a kaçmış, İstanbul’a döndükten sonra Fizan’a sürülmüş, tasavvufla ilgilenmiş, gazete çıkarmış, farklı dergi ve gazetelerde yazılar yazmıştır. Şehbenderzâde, Tarih-i İslâm
adındaki meşhur eserinde tenkid, mukayese, determinizm ve sentezcilik yöntemlerini kullanmış, önceki İslâm tarihi yazarlarının birçoğunu bu yöntemleri kullanmamakla ve nakilci-rivayetçi olmakla eleştirmiştir. Şehbenderzâde ayrıca; materyalizm ve pozitivizm
gibi siyasi, ekonomik, sosyal ideolojileri, diğer çağdaş mezhep ve sistemleri de İslâm
tarihinin konuları arasına serpiştirerek ele almış ve eleştiriye tabi tutmuştur. Şehbenderzâdenin bu eseri, Dozy’e reddiye olarak kaleme aldığı için en önemli eseridir. Bu eser,
Osmanlı’nın son dönem İslâm tarihi anlayışının da önemli bir örneğidir (Yenilmez, 2015:
37).
- İbrahim Rıfat Hilmizâde, Meşâhir-i Ashâb-ı Güzin ve Terâcim-i Ahvâl-ı Fukaha,
Cihan Kütüpnesi, Dersaadet 1324/1909.
- Süreyya Avlonyalı, Fitreti'l- İslâm, Artin Asaduryan Matbaası, Dersaadet
1325/1910: Süreyya Avlonyalı’nın Fitreti’l- İslâm’ı, metod, muhteva ve kaynak kullanımı itibariyle ilmi usullerle yazılmış içalışmalardan biridir. Muaviye dönemini teferruatlı olarak işleyen yazar, kaynakları dipnotta göstermesi, eseri yazış amacını ve metodunu
giriş bölümünde açıklamasıyla dönemin İslâm tarihçiliğini yansıtan karakteristik çalışmalardan biridir (Cog, 2013: 53).
- Tahirü’l Mevlevi (Olgun), Tarih-i İslâm Sahâifinden, Mekteb-i Sanayi Matbaası,
İstanbul 1326/1911.
-İbrahim Rıfat Hilmizâde, Hz. Ömer ve Adaleti, 33 Nolu Matbaa, İstanbul
1326/1911.
- İbrahim Rıfat Hilmizâde, Hz. Hüseyin, Vezirhanı 29 Nolu Matbaa, İstanbul
1326/1911.
-İbrahim Rıfat Hilmizâde, Ömer b. Abdülaziz Yahut Padişah Böyle Olmalı, 33 N
olu Matbaa, İstanbul 1327/1912.
- Mehmed Şakir, Mucizat-ı Enbiya, İstanbul, 1327/1912: Hz. Muhammed’in mucizelerini ısrarla savunan, hatta imanın bir gereği olarak anlayan Mehmed Şakir, bu esriyle devrin rasyonalist ve batıcı anlayışına karşı geleneğin devamını arzulamaktadır. Sadece Hz. Mumammed değil, dört halifenin, sahabenin ve velilerin de mucize ve kerametlerini sıklıkla vurgulamaktadır (Cog, 2013: 56)
- Ali Reşad - Ali Seydi, Tarih-i İslâm,(Haritalı ve Resimli), Kanaat Matbaası, İstanbul 1330/1915.
- Ahmed Cevdet Paşa, Kısas-ı Enbiya ve Tevarih-i Hulefa, Kanaat Matbaası, İstanbul 1331/1916: Ahmed Cevdet Paşa, tarihin sadece olayların kronolojik bir sıralaması
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değil, insanoğlunun tecrübesinin, kaynakların tenkidî değerlendirmesi yoluyla incelenmesi gerektiğini kavrayan ilk Osmanlı tarihçilerinden biridir (Koçak, 2000: 7). İlk altı
cildi Ahmed Cevdet Paşa tarafından 1312 yılında, kalan altı cildi de kızı Fatma Aliye
Hanım tarafından 1331’de yayınlanan Kısas-ı Enbiya ve Tevarih-i Hulefa, Türkiyede en
çok okunan tarih kitaplarından biri olmuştur (Şeşen, 1998: 334). Cevdet Paşa bu eserinde
akademik tarzdan ziyade, okuyucuya eğitici bilgiler vermek eğilimindedir. Herkesin ağdalı bir Osmanlıca kullandığı dönemde, gayet sade bir dil ve sürükleyici bir üslup kullanmıştır. Ahmed Cevdet Paşa’nın hurafelerden arınmış İslâm tarihi yazma teşebbüsü, son
dönem Osmanlı müelliflerinin gerçekleştirmeye çalıştığı hedeflerden biridir. Ahmed
Cevdet Paşa bu isteğini II. Abdülhamid’e sunduğu bir layihada dile getirmiştir. Söz konusu layihadaki gerekçelere bakıldığında müellifin, ilmi ve siyasi endişelerle eseri kaleme
aldığı görülmektedir. Birincisi; bu sahada yazılan çok sayıda eserin hurafe ve batıl inançlarla dolu olup halkın aydınlanmasına engel olduğunu belirterek dili sade ve sağlam kaynaklara dayalı bir eser yazılması gerektiğini ifade etmektedir. İkinci olarak İran’ın bilhassa doğu vilayetlerinde Şii propagandası yaptığını ve buna karşı halkın uyandırılması
gerektiğini ifade etmektedir. Üçüncü olarak da İngilizlerin Hilafet’le ilgili tartışmalar çıkaran yayınlar yaptıklarını, bu konuda da Osmanlıların Kureyş kabilesinden olmadıklarını ve hilafeti zorla aldıkları gibi yalan bilgileri Müslüman halka yaydıklarını belirtmekte
ve bu şekilde Osmanlı tebaası arasında nifak çıkarmak istediklerini vurgulamaktadır.
Paşa, müelliflerin kitap yazarken, sözü edilen gerekçeleri göz önünde bulundurmalarını
tavsiye etmektedir(Cog, 2013: 48).
- Celal Nuri İleri, Hatemü’l-Enbiya, Yeni Osmanlı Matbaası, İstanbul 1332/1917:
Dönemin en meşhur simalarından Celal Nuri, Hatemü’l-Enbiya adlı çalışmasıyla hem
büyük eleştirilere maruz kalmış, hem Batıcı kısmen de İslâmcıların duygularına tercüman
olmuştur. Celal Nuri genel olarak; asırlardır süregelen insanüstü, mucizevi karakteri vurgulanan Peygamber tasavvurunun değişmesi gerektiğini, Hz. Muhammed’in sadece savaşan, mucizeler gösteren bir peygamber olarak tanıtıldığını ifade etmektedir. Bundan
sonra yazılacak eserlerin Hz. Muhammed’in beşeri ve sosyal yönünü işleyen tarzda olması gerektiğini savunmaktadır. Celal Nuri’ye gelen eleştiriler ise çoğunlukla; Peygamberimizi peygamber olmaktan ziyade devlet adamı olarak algıladığını, aşırı indirgemeci
bir yaklaşım sergilediği ve başta Carlayl olmak üzere Batılı çalışmaların tesirinde kaldığı
yönündedir. Bunlara rağmen Celal Nuri’nin Peygamber tasavvuru, gerek Cumhuriyet’in
ilk yıllarında yazılan eserlerde gerekse ilerleyen yıllarda etkisini göstermiş ve bu zihniyet
günümüze kadar süregelmiştir (Cog, 2013: 56).
-Mehmet Esad, Tahlili ve Tenkidi Tarih-i İslâm, Evkaf-ı İslâmiye Matbaası, İstanbul 1336/1920: Mehmet Esad, mülkiye kökenli yazarlardandır. Corci Zeydan’ın İslâm
Medeniyeti Tarihi’nden etkilenerek farklı bir bakış açısıyla İslâm tarihini yorumlamaya
çalışmaktadır. Söz konusu yılların bir geleneği olarak çalışmasında sık sık Batılı çalışmalara tenkit içeren bir muhteva ortaya koymuştur.
Sonuç
XIX. Yüzyılda bütün dünyada meydana gelen değişim rüzgarları Osmanlı ulemasını, aydınlarını hatta topyekün bütün toplumu etkilemiştir. Osmanlı Devleti, gelişen bu
değişime karşı siyasi, ekonomik, askeri ve sosyal alanlarda yenileşme faaliyetlerine girişmiş, önlemler almıştır. Bu değişimden, genelde tarih özelde de İslâm tarihçiliği payını
almıştır.
İslâm tarihçiliği bu dönemde özellikle Batıda Hz. Peygamber ve İslâm hakkında
yapılan yayınların etkisiyle önemli misyon ve vizyon değişikliğine gitmiştir. Artık klasık
usülde İslâm tarihi ve siyer yazıcılığından öte daha tahlilci, daha tenkitçi bir yöntem takip
edilmeye başlanmıştır. Oryantalistlerin, yaptıkları yayınlarla, Hz. Peygamberin şahsında
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İslâm’a yönelttikleri eleştirilere cevap verme ihtiyacı bu yeni yöntemin benimsenmesine
neden olmuştur. Özellikle Dozy’nin kitabı büyük etki ve tepkiye neden olmuştur. Gerek
basit dille toplumun geneline hitap eden eserler, gerekse daha ilmî ve derinlemesine telif
edilen eserlerin temel amacı oryantalistlerin meydana getirdikleri tahribatı önlemeye yönelik olmuştur.
Bütün bu faaliyetlerin sonucunda Tanzimat’tan Cumhuriyet dönemine kadar Osmanlı aydın ve uleması pek çok eser yazmışlardır. Bunlar arasında Ahmed Cevdet Paşa,
Esad Seydişehrî, Şehbenderzâde Filibeli Ahmed, Celal Nuri gibi müelliflerin eserleri dikkat çekmiştir. Bunlar ve birçok diğer müellif, başta Dozy olmak üzere oryantalistlerin
sorularına cevap verirken, sadece Hz. Peygambere yönelik eleştirileri değil, genel anlamda İslâm’a yöneltilen eleştirilere de cevap vermişlerdir. Bu yöntem Cumhuriyet döneminde de devam etmiş, günümüze kadar etkisini göstermiştir.
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YUXARI QARABAĞDA AZƏRBAYCANLI ƏHALIYƏ QARŞI ERMƏNILƏRIN
SILAHLI TƏCAVÜZÜ (1918-CI IL)
Dos. Yusif FƏRZƏLİYEV
Xülasə: Məqalədə Ermənistan silahlı qüvvələrinin Dağlıq Qarabağda- (Cavanşir, Cəbrayıl,
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1918-ci ildə ermənilərin Azərbaycana qarşı irəli sürdükləri ərazi iddiaları Dağlıq
Qarabağ, Qazax, Zəngəzur, Naxçıvan, Dərələyəz qəzaları ilə bağlı idi. Qəribədir ki,
ermənilər o vaxt yaşadıqları ərazidən dörd dəfə böyük olan qonşu torpaqlarını zəbt
etməyə çalışırdılar. Əslində ermənilərin ərazi iddialarının tarixi, coğrafi və əzəli sakinləri
baxımından əsası yox idi.
Ermənilərin ərazi iddiaları siyahısına daxil olan bölgələrdən biri İrandan və
Türkiyədən köçüb gələn daşnakların sığınacaq tapdıqları Qarabağın dağlıq hissəsi idi.
Tarixən Azərbaycan torpağı olan Qarabağda yalnız azərbaycanlılar yaşamış və bu bölgə
həmişə vahid vilayət olmuşdur. Qarabağın dağlıq və aran hissəyə bölünməsi ermənilərin
on doqquzuncu əsrin əvvəllərində bu bölgədə məskunlaşması ilə həyata keçirilmişdir.
Ermənilərin Qarabağın dağlıq hissəsini işğal etmək cəhdləri Azərbaycan Xalq
Cümhuriyyəti hökuməti tərəfindən dəf edilmiş və ölkənin ərazi bütövlüyü təmin
edilmişdir.
Respublikalar yaranan kimi (1918-ci il may) İrəvanın təhriki ilə Qarabağdakı
erməni əhalisinin müəyyən təbəqələri Azərbaycan Respublikasının hakimiyyətini
tanımaqdan imtina etdilər. “Dağlıq Qarabağ” ermənilərinin 1918-ci ilin iyulunda Şuşada
keçirilən birinci qurultayı Dağlıq Qarabağı müstəqil elan etdi. Ermənistanın tərkibinə
daxil olmaq məsələsi hələ açıq hallanmırdı. Ermənistan hökuməti Dağlıq Qarabağın işğal
planlarını həyata keçirmək üçün oraya silahlı qüvvələr yeritdi (Nəcəfov, 1992: 39).
Bu fakt göstərir ki, Ermənistan Yuxarı Qarabağ problemini hərbi yolla həll etmək
istəyirdi.
Azərbaycan hökumətinin 1918-ci il 15 iyul tarixli iclasında Xarici işlər naziri
M.H.Hacınskinin erməni seperatçılarının Azərbaycanın müxtəlif bölgəsində törətdiyi
cinayətkar hərəkətləri barədə məruzəsi dinlənilmişdi. Məruzədə deyilirdi: “Artıq dörd
aydır ki, Azərbaycanın müxtəlif hissələrində - dinc Azərbaycan kəndlərində ermənilər
görünməmiş vəhşilik edir, onların həyatlarını və əmlaklarını məhv edirlər”.
Azərbaycan parlamenti Yuxarı Qarabağda törədilən milli toqquşmaların səbəbini
araşdırmaq üçün ora xüsusi komissiya göndərdi və sonra da məsələni öz iclasında geniş
müzakirə etdi. Azərbaycan Fövqəladə İstintaq Komissiyasının üzvü Mixaylovun
məruzəsi əsasında ermənilərin Qarabağdakı cinayətkar əməlləri dəqiq faktlarla açılıb
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göstərilmişdi. Məruzədə Cavanşır, Cəbrayıl və Şuşa qəzalarının vəziyyəti aşağıdakı kimi
səciyyələndirilirdi.
Cavanşir qəzasının polis idarəsinin rəsmi sənədləri və istintaqda şahidlərin verdiyi
izahatlara əsasən hələ Qafqaz cəbhəsində Rusiyanın hərbi əməliyyatları dayandırmasına
qədər erməni əsgərləri cəbhədən fərarilik edərək öz kəndlərinə onlar tərəfindən
oğurlanmış çoxlu tüfəng, pulemyot və başqa döyüş sursatı gətirmişdilər. Rusiyada dövlət
çevrilişi baş verdiyi vaxtdan demək olar ki, silahlı ermənilərin müsəlmanlara qarşı
düşmənçilik münasibətləri özünü qabarıq şəkildə büruzə verdi. Qəzanın kəndlərinin
böyük əksəriyyəti düzənlikdə yerləşmişdi. Lakin Kolanı və Azərbaycan kənd icmalarının
kəndləri belə yerləşmişdir: Kolanı kəndləri dağ ətəyində, Azərbaycan kəndləri yüksək
dağlıq sahədə yerləşir.
Kolanı cəmiyyətinin Dəmirli, İmarət-Qərvənd, Çərəktar, Umudlu, Qaralar,
Şıxavənd, Sırxavənd, Buruc, Əliağalı, Xaçın-Dərbənd, Çıraqlı, Hacı-Qərvənd kəndləri,
ermənilərin yaşadıqları Marağa, Talış, Çaylı, Ağdərə, Ulu Qarabəy, Kiçik Qarabəy,
Çardaxlı, Həsənriz, Vənqli, Dovşanlı, Damğalı kəndləri tərəfindən tam əhatə olunmuşdur.
Beləliklə, Kolanı azərbaycanlıları qəzanın düzənlik hissəsi ilə yalnız erməni kəndlərini
keçməklə əlaqə saxlaya bilərdilər. Ona görə Kolanı icmasının kəndləri ermənilər
tərəfindən dağıdılmış, Avrayan cəmiyyətinin kəndləri isə zərər çəkməmişdilər. Cavanşir
qəzasında yalnız Kolanı cəmiyyətinin 12 kəndi tamamilə dağıdılmışdı. (Azərbaycan
Respublikası, f.970.v2).
1917-ci ilin dekabrından başlayaraq erməni quldur dəstələri yuxarıda adları
çəkilən Azərbaycan kəndlərinə soxulmuş, vergi toplamaq adı altında azərbaycanlılardan
öz xeyirlərinə çoxlu pul yığdılar.
Ermənilərin əlindən qaçan azərbaycanlı qaçqınlar bütün təsərrüfat alətlərindən, ev
heyvanlarından, təsərrüfat tikililərindən məhrum oldular. Ən pisi o idi ki, qadınların və
uşaqların çox hissəsi aclıqdan, soyuqdan yollarda həlak oldular. Lakin Cavanşir qəzasının
düzənlikdə yaşayan azərbaycanlı əhalisi də ermənilər üzündən ziyan çəkmişdilər. 1918ci ilin yaz və yayında ermənilər Tərtər- çay su hövzəsinin qarşısına bənd çəkdilər. Buna
görə də düzənlikdəki azərbaycanlılar nəinki öz tarlalarını və bağlarını suvarmaq
imkanından, hətta içməli sudan da məhrum oldular, su dəyirmanları dayandı.
İndi isə qısa olaraq erməni bandalarının Cavanşir qəzasının hüdudlarında
azərbaycanlılara qarşı törətdiyi cinayətlərin bir neçəsini qeyd edək:
1.
Marağa kəndinin erməniləri Məhəmməd İskəndər oğlu və Müslüm
Rəhim oğlunu öldürmüş, meyitlərini isə “ Daşarx” adlı kanala atmışdılar.
2.
Dovşanlı kəndinin erməniləri Fındıqlı adlı yerdə Fərhad Cəfərqulu
oğlunu və onun iki yoldaşını öldürərək onların dörd öküzünü aparmışdılar.
3.
Ağdərənin silahlı erməni dəstəsi Qapanlı deyilən azərbaycan kəndindən
600 qoyun və 50 iribuynuzlu heyvanı zorla aparmışdılar.
4.
“Çoxlu dəyirman” deyilən yerdə erməni əsgərləri Qoturlu camaatının
karvanına hücum etmiş, onların heyvanlarını və 1,2 milyon rubl məbləğində ev əşyaları
və qızıl-zinət əşyalarını ələ keçirmişdilər. (Azərbaycan Respublikası, f 970,v.4).
Cinayətkar ermənilər heç bir cinsə, yaşa, uşaqlara, qocalara aman vermirdilər.
Məsələn, Hacı Qərvənd kəndinin sakini Zeynəb Şirin qızının meyidi döşləri kəsilmiş
formada tapılmışdı. Sırxavənd kəndinin sakini Soltanəli İman oğlunun meyidi Qzancı
kəndində yandırılmış vəziyyətdə aşkar olunmuşdu (Azərbaycan Respublikası, f.970.v.4).
1918-ci il dakabrın ilk günlərində erməni silahlıları Cəbrayıl qəzasının azərbaycanlılarına
qarşı açıq silahlı mübarizəyə başladılar. Erməni basqınları nədicəsində evlər dağıdılıb
yandırıldı, əmlak, mal-qara talan edildi, təkcə Sirik kəndində 11 kişi, 10 qadın və 14 uşaq
məhv edildi (3, s.56). Cəbrayıl qəza rəisinin 1919-cu il fevralın 17-də Qarabağın general-
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qubernatoruna göndərdiyi 84 saylı raportda deyilir ki, “qəzanın azərbaycanlı əhalisi
ermənilərin fəal hərəkətlərinə cavab olaraq, müdafiə mövqeyi tutub, yalnız özlərini və
əmlaklarını ermənilərdən qoruyur, ermənilərə qarşı heç bir qeyri-qanuni hərəkətə yol
vermirdilər. Bu da onu göstərir ki, heç bir erməni kəndi zərər çəkməmişdir (Azərbaycan
Respublikası, f.970.v.4).
Cəbrayıl qəzasının azrəbaycan kəndlərinə isə on milyon manatlarla ziyan vuruldu
(Rəhimov, 1990: 70). Şuşa qəzasında da vəziyyət yaxşı deyildi, belə ki, Şuşa şəhəri və
onun ətrafındakı azərbaycan kəndləri erməni kəndləri tərəfindən əhatəyə alınmışdı. Buna
görə də içməli sudan, ərzaq məhsullarının gətirilməsindən məhrum olan azərbaycanlıların
vəziyyəti ağır olmuş və bu vəziyyət səkkiz ay, yəni türklər gələnə qədər davam etmişdir.
Şahidlər göstərirlər ki, Şuşa şəhərinin və kəndlərinin erməniləri Azərbaycan
Respublikasının hakimiyyətini tanımaq istəmir və Qarabağı Azərbaycandan ayırıb
Ermənistan Respublikasına birləşdirmək istəyirlər. Həmin vaxtda da Qarabağın erməni
əhalisi Azərbaycan Respublikasına heç bir vergi vermir, heç bir mükəlləfiyyət yerinə
yetirmir. Şuşa qəzasının 1-ci və 2-ci polis məntəqəsində Sokrat Məlik Şahnazarovun və
Aranzəminli Kovxa Karapetin erməni dəstələri cinayətlərini davam etdirir.... Ağdam,
Qaryagin şose yolları bağlanmışdır. Belə ki, Qarakənd ermənuləri azərbaycanlıları yenə
güllələməkdə və soymaqda davam edir. Qəzanın 2-ci polis məntəqəsi tam, 1-ci polis
məntəqəsi qismən, 3-cü və 4-cü polis məntəqələri bir sıra hallarda dağıdılmışdı
(Azərbaycan Respublikası, f 970, v.9).
Şahidlərin ifadələrinə görə 2-ci polis məntəqəsində aşağıdakı cinayətlər baş
vermişdir. 1918-ci il dekabrın ortalarında ermənilər Qoqa kəndinin 55 azərbaycanlı evini
dağıtmış, mülkədar Cavanşirin malikanəsini yandırmış, ailə başçısı Əsəd ağa Cavanşiri,
onun oğlu Sultan ağanı, qızı İyanəbəyim, qardaşı qızı Fatma bəyimi, qulluqçusu İnci İbad
qızını və nökərləri Allahverdi Əziz oğlunu, İsa Abış oğlunu və Vəli Ələsgər oğlunu
öldürmüş, dərilərini soyub xənçərlə doğramışlar. Onların bütün əmlakı, heyvanları və
kənd təsərrüfatı aləti aparılmış, evi və tikililəri yandırılmışdır. Tuğ mülkədarı Ağabəy
Məlik Aslanovu ermənilər öldürüb əmlakını qarət etmişdilər. 1918-ci ilin yayında
ermənilər Zarıslı kəndinin 300 iribuynuzlu mal-qarasını aparmışlar. Yenə həmin vaxt
ermənilər Şuşadan Cəbrayıl qəzasına un almağa gedən 12 azərbaycanlını “ Molla
Nəsrəddin yolun”da öldürmüşlər (Azərbaycan Respublikası. f.970. v.9).
1-ci və 3-cü polis məntəqələrində ermənilər aşağıdakı cinayəti törətmişlər: 1918ci ilin avqustunda ermənilər Ətyeməzli, Keştazlı, Quzanlı kəndlərindən olan
azərbaycanlıların heyvan və ev əşyalarını qarət etmiş, 240 evlik Gülablı kəndini
dağıtmışlar. Mərzili kəndinin sakinlərini məcbur etmişdilər ki, öz evlərini tərk etsinlər.
1918-ci ilin martında erməni dəstələri Sokrat bəy Məlik Şahnazarovun rəhbərliyi
altında Abdal kəndini dağıtmış, kəndin bütün ev əmlakını və mal – qarasını qarət etmişlər
(Azərbaycan Respublikası, f.97.v.10). 1918-ci ilin avqustunda eməni quldur dəstələri
Qaradağlı, Xocavənd kəndlərini dağıtmış və yandırmış, həmin kəndlərin adamalarının ev
emlakını və mal – qarasını aparmışdılar. Ermənilər Xocalı kəndinin əhalisini öz evlərini
tərk etməyə məcbur etmişlər. Məlum olmişdu ki, ermənilərin hücumları nəticəsində 100dən çox azərbaycanlı öldürülmüş və yaralanmışdır.
Şuşa qəzasında Azərbaycan kəndlərinə hücum etmiş ermənilərin və erməni dəstə
başçılarının adları şahidlərin verdikləri məlumatlara əsasən müəyyən edilmişdi: Çanaxçı
kəndinin sakini Sokrat bəy Məlik Şahnazarov, Qaybalı kəndinin sakini Akop Verdiyev,
Armenak Xaçaturov, Gorus şəhərinin sakini Nikolay Osipov, Damğalı kəndinin sakinləri
Nerses Markosov, Asatur Potresov, Cambat kəndinin sakinləri Artaşes Ter-Mixaylov,
Tuğ kəndindən Kosta Akopov, Saka Atayev, Arsen Ağacanov, Serqey Bağdasaryan, Sos
kəndindən Aruşan Sarkisov və Ağa bəy Poqosyants. Ziyana məruz qalmış mülkədarların
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və kəndlilərin təqdim etdiyi məlimatlardan və bağlanmış aktlardan məlum olur ki, Şuşa
qəzasının azərbaycanlı əhalisinə 100 milyon manat məbləğində zərər dəymişdir.
Azərbaycanın ən varlı bölgələrindən biri olan Şuşa qəzası o dərəcədə dağıdılmışdı ki, o
özünün iqtisadi vəziyyətini uzun müddət bərpa edə bilməmişdir (Azərbaycan
Respublikası, f.970. v.10).
Qarabağın mərkəzi Şuşada erməni zadəganlarının bir qədər çoxluğu və
seperatçılıq hərəkətlərinə başçılıq edən Erməni milli şurası burada yerləşdiyindən, onların
ermənilərə təsir etmək imkanları güclü olmuşdur. Buna görə də Şuşa qəzasında
ermənilərin törətdikləri qırğınlar daha kütləvi, mütəşəkkil xarakter almış və bu Qarabağın
Azərbaycan Respublikasından ayrılmaq təhlükəsini yaratmışdı. Təsadüfü deyil ki,
general Tomson Azərbaycanda fəaliyyət göstərən erməni silahlı bandalasının başçısına
teleqram göndərmişdi. Tomson bildirmişdi: “Məndə olan məlumatlara görə Gəncə və
Qazax qəzalarında ermənilər zorakılıq və soyğunçuluq törədirlər. Müttəfiqlərin
nümayəndəsi kimi mən sizə əmr edirəm ki, bu özbaşnalığın qarşısını almaq üçün tədbir
görəsiniz. Əgər siz mənim əmrlərini yerinə yetirməsəniz, onda siz şəxsən məsuliyyətə
cəlb ediləcəksiniz (“Azərbaycan” qəzeti, 1918: s.2).
Lakin Ermənistan Respublikası hökuməti tərəfindən qızışdırılan Qarabağdakı
erməni Milli Şurasının rəhbərləri Tomsonun göstərişinə məhəl qoymadılar. Odur ki,
Azərbaycan dövləti Qarabağdakı erməni seperatizminin qarşısını almaq üçün daha ciddi
tədbirlər görməyə məcbur oldu.
Azərbaycan hökuməti özünün 15 və 29 yanvar tarixli iclaslarında Qarabağ general
– qubernatorluğunun yaradılması və bu vəzifəyə Xosrov bəy Sultanovun təyin olunması
haqqında qərarlar qəbul etdi və qubernatorluğun ilkin xərcləri üçün 5 milyon manat pul
ayırdı (Azərbaycan Demokratik Respublikası, 1998: 172).
Zəngəzur, Şuşa, Cavanşir və Cəbrayıl qəzalarından ibarət olan general –
qubernatorluğun mərkəzi Şuşa şəhəri oldu.
Xosrov bəy Sultanovun həyata keçirdiyi tədbirlər nəticəsində 1918-1920 illərdə
Qarabağda erməni təcavüzünün qarşısı alınmış, erməni seperatizmi zəifləmiş və orada
Azərbaycanın suveren hüquqları bərpa edilmişdi.
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DOĞRU KARAR ALMADA ENTEGRE RAPORLAMANIN ÖNEMİ
Prof. Dr. Zeki DOĞAN
Arş. Gör. Adalet ACAR
Özet: Entegre raporlama, bir şirketin stratejisinin, kurumsal yönetimin, performansının ve
beklentilerinin şirketin dış çevresi kapsamında kısa, orta ve uzun vadede değer yaratmayı
nasıl sağlayacağının kısa ve öz bir şekilde bildirilmesidir. Şirketler, bu raporlama ile finansal ve finansal olmayan faaliyetleri hakkında tüm paydaşlarına şirkete ilişkin bütüncül
bir bakış açısı sunarak daha doğru kararlar almalarına aracılık etmesini sağlamaktadır. Bu
çalışmada entegre raporlama hakkında bilgilere yer verilmiş olup, entegre raporlamanın
ülkemizde ve dünyadaki mevcut durumu ortaya konulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Karar alma, entegre raporlama.
The Importance of Integrated Reporting on Rıght Decision
Abstract:Integrated reporting is a short and concisenotion of how a company's strategy,
corporate governance, performance and anticipations will deliver value in the short, medium and longter munder the company's external environment. With this reporting, companies act as inter mediaries to make better decisions by providing a holistic view of the
company to all stakeholders about their financial and non-financial activities. In this
study, information about integrated reporting is given, and the integrated reporting process explains the development process in our country and in the world.
Keywords: Decision making, integrated reporting.

Giriş
Entegre raporlama kavramı yeni bir raporlama yaklaşımı olmakla birlikte dünyada örnekleri artış göstermektedir. Şirketler bu raporlar ile tüm paydaş taleplerini karşılayabilecek finansal ve finansal olmayan performansı hakkında bilgiler sunmaktadır. Bu
nedenle yatırımcılar ve analistler entegre raporlamayaartan bir şekilde ilgi göstermektedirler.
Entegre raporlama, bir şirketin finansal ve finansal olmayan performansı hakkında bilgiler içeren tek bir rapordan meydana gelir. Entegre raporun, şirketin her bir performans parçasının bir özeti olması amaçlanmamıştır.Bunun yerine, finansal ve finansal
olmayan performansla ilgili gerekli bilgileri tek bir yerde bir araya getirir. İdeal olarak,
finansal ve finansal olmayan performans ölçütleri arasındaki ilişkileri de gösterir.Entegre raporlamada yer alacak bilgi türlerine verilebilecek örnekler şu şekilde sıralanabilir: Bir şirket rakiplerine kıyasla üretim birimi başına ne kadar su kullanıyor?Enerji verimli programlar karbon emisyonlarını ne ölçüde azaltmakta ve üretim
maliyetlerini ne ölçüde düşürmektedir? Eğitim programlarının, gelişmiş işgücü verimliliğine, işgücü devir hızına ve müşteri memnuniyeti üzerine etkisi nedir?Müşteri memnuniyetindeki iyileştirmeler, müşteri sadakatini nasıl artırır? Müşterinin harcamalarının
daha büyük bir yüzdeye nasıl çıkarır? ve daha yüksek gelir artışı nasıl sağlar? Şirketin
marka değerine katkıda bulunan kurumsal yönetim aracılığıyla itibar riskinin daha iyi
yönetimi nasıl sağlanır?(Eccles, ve Saltzman, 2011:59).
Bu çalışmada entegre raporlamanın tanımı, amaçları, yararları, karar alma açısından entegre raporlamanın önemi ve diğer kurumsal raporlama yaklaşımları ile olan
ilişkisi ortaya konulmuştur.
1. Entegre Raporlama
Ömer
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Teknolojik gelişmeler, çevresel konulara yaklaşımda ve sosyal duyarlılıklardaki ilerlemeler nedeniyle yalnızca finansal raporların bir şirketin mevcut durumunu ve
gelecekteki pozisyonu hakkında bilgi vermek konularında eksikleri bulunmaktadır.
Ayrıca dünyanın bilgi toplumuna doğru hızlı ilerleyişi, şirketlerin
sadece
fiziki
emek ve ekipman envanteri dışında isim hakkı, know-how, insan sermayesi gibi maddi
olmayan varlıklarını ön plana çıkartmıştır. Söz konusu bu maddi olmayan varlıkların
finansal tablolar yardımıyla sunulması zordur. Ayrıca küreselleşmenin bir sonucu olarak
dünyanın herhangi bir yerinde meydana gelen bir ekonomik kriz tüm dünya ülkelerini
etkileyebilmektedir. Bu gibi olası tehdit ya da fırsatların ortaya çıkması karşısında neler
yapılabileceğine ilgili stratejiler de şirketlerin sürdürülebilirliği noktasında önemlilik arz
etmektedir. İşletmelerin finansal ve finansal olmayan tüm bilgileri şirketlerin paydaşları
tarafından talep edilmektedir. Teoride ve uygulamada çevre muhasebesi, sosyal sorumluluk muhasebesi, kurumsal yönetişim kapsamında sürdürülebilir amaçlı raporlar yapılmıştır/yapılmaktadır. Bu uygulama farklılıkları sonucunda, çevre muhasebesi, sosyal
sorumluluk muhasebesi, kurumsal yönetim ile sürdürülebilirlik raporlamasını kapsamak
amacıyla entegre raporlama kavramı ortaya çıkmıştır(Büdeyri ve Kısa, 2016:183-184).
Entegre rapor, finansal ve finansal olmayan bilgiyi birleştiren tek rapor olarak
ifade edilmekteyse de, bu tanım entegre raporun içeriğini tam olarak karşılamamaktadır. Bu bağlamda entegre rapor, bir şirketin stratejisinin, kurumsal yönetimin, performansının ve beklentilerinin şirketin dış çevresi kapsamında kısa, orta ve uzun vadede
değer yaratmayı nasıl sağlayacağının kısa ve öz bir şekilde bildirilmesi olarak tanımlanmaktadır(Uyar, 2015:157). Entegre raporlama şirketin mevcut raporlarında yer alan
önemli bilgileri bir araya getirirken bunların birbirleriyle olan bağlantısını kurar ve bu
bilgilerin şirketin bugün ve gelecekte değer yaratmasına nasıl etki ettiğini anlatır. Böylelikle entegre rapor, hem yatırımcılar hem de şirketin tüm paydaşlarına şirkete ilişkin
bütüncül bir bakış açısı sunarak daha iyi kararlar almalarına yardımcı olmayı amaçlamaktadır(tusiad.org/tr).Entegre
raporun
amaçları
şu
şekilde
sıralanabilir(http://integratedreporting.org):
i. Sermayenin daha etkili ve üretken şekilde dağılması amacıyla finansal sermaye
sağlayan taraflara sunulan bilgilerin kalitesini artırmak,
ii. Kurumsal raporlamaya, farklı raporlama yolları kullanan ve bir şirketin zaman
içinde değer yaratma kabiliyetini maddi yönde etkileyen tüm faktörleri içeren daha
birleşik ve etkili bir yaklaşım ortaya koymak,
iii. Sermayenin geniş tabanı (finans, üretilmiş, fikri, insan kaynakları, sosyal, ilişkisel ve doğal) için hesap verebilirlik ve yönetilebilirlik öğelerini güçlendirmek ve bunların birbirlerine olan bağımlılıklarının anlaşılmasını sağlamak,
iv. Kısa, orta ve uzun vadede değer yaratmaya odaklanan entegre düşünce, karar
verme ve harekete geçme unsurlarını desteklemek.
Entegre raporlamanın, finansal tablolar, kurumsal yönetim uyum raporları, kurumsal sosyal sorumluluk raporları, sürdürülebilirlik raporları vb. diğer kurumsal raporlama biçimleri ile ilişkisi, entegre raporlamanın merkezinde yer alan sermaye öğeleri ve
değer yaratma kavramları ile açıklanabilmektedir. Entegre raporlamada önemle vurgulanan sermaye öğeleri kavramı ile bir faaliyet sürecinin başından sonuna değişiklik
göstermesi beklenen ve bu değişiklikler aracılığıyla yaratılan değerin ölçümüne imkân
tanıyan çeşitli sermaye tanımlamaları yapılmaktadır. Yapılan bu tanımlamalara göre
şirketlerde sermaye kavramı altı farklı kategoriye ayırmaktadır(Kaya vd.,2016:90).
Bunlar; finansal sermaye, üretilmiş sermaye, fikri sermaye, insan sermayesi, sosyal ve
ilişkisel sermaye ile doğal sermayedir(tusiad.org/tr): Finansal sermaye: Şirketin borç ve
özkaynakları dahil tüm fon havuzunu ifade eder. Bunlar şirketin mal üretmek veya hiz-
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met sağlamak amacıyla kullandığı fonların yanı sıra borçlanma, özsermaye, hibe gibi
finansman yoluyla ya da faaliyetler veya yatırımlar yoluyla edindiği fonlardır. Üretilmiş
sermaye: Şirketin üretim sürecine katkı sağlayan ancak nihai ürün veya hizmetin bir
parçası olmayan fiziksel altyapı (karayolları, limanlar, arıtma tesisleri vb.), bina ve
teknolojik ekipmanları kapsar. Fikri sermaye: Şirketin patent, telif hakları, yazılım ve
lisanslar, sistemler, prosedürler gibi maddi olmayan kaynaklarını ifade eder. Şirketin
rekabetçiliğinde oldukça önemli bir role sahip olan bu sermaye aynı zamanda gelecekte
kar etme potansiyelinin de belirleyicisidir. İnsan sermayesi: Şirket çalışanlarının yetenek ve uzmanlıklarının yanı sıra sadakatleri, inovasyon yapma, yönetme, liderlik etme
ve işbirliği yapma kabiliyetlerini kapsar. Sosyal ve ilişkisel sermaye: Şirketin tüm paydaşları ile ilişkileri sonucu elde ettiği kaynakları ifade eder. Doğal sermaye: Şirketin
kullandığı tüm yenilenebilir ve yenilenemez doğal kaynakları ve süreçleri kapsar. Hava,
su, fosil yakıtlar, madenler, ormanlar, tarım mahsülleri ve ekosistem bunlara örnek
verilebilir.
Bir entegre raporda yukarıdaki sermaye unsurlarının ve bu unsurlardaki değişimin yer alabilmesi için finansal tablolar, kurumsal yönetim, kurumsal sosyal sorumluluk ve sürdürülebilirlik raporlarında yer alan bilgilere ihtiyaç duyulacağı açıktır(Kaya,
vd., 2016:90).
Türkiye’ de Borsa İstanbul, 4 Kasım 2014 tarihi itibarıyla 15 firmanın yer aldığı BIST SürdürülebilirlikEndeksi’ni başlatmıştır. Bu çalışmanın yapıldığı tarih
itibariyle ise Türkiye’nin Sürdürülebilirlik Portalı’ nda kayıtlı olan 96 Şirket, 191 GRI
Raporu
ve
toplamda
248
rapor
bulunmaktadır.
(http://www.kurumsalsurdurulebilirlik.com/tr). Ancak sürdürülebilirlik raporlaması
yapan ve bu alandaki gelişmeleri yakından takip eden şirketlerimizin entegre raporlama
konusunda daha ihtiyatlı oldukları görülmektedir. Ülkemizde ilk entegre rapor 2015 yılı
faaliyet dönemine ait, Uluslararası Entegre Raporlama Kurulu (IIRC) tarafından oluşturulan, Uluslararası Entegre Raporlama çatısında yer alan temel kavramlar ve prensipler
doğrultusunda kar amacı gütmeyen bir kuruluş tarafından yayınlanmıştır. İki şirket IIRC
Pilot programına katılarak entegre raporlama hazırlıklarına başlamış ve bazı şirketler de
entegre raporlamayı gündemlerine aldıklarını belirtmişlerdir(tusiad.org/tr).
Dünyada entegre raporlama uygulamaları yakın bir zamanda başlamış ancak kısa
zamanda yaygınlaşarak bugün birçok ülkede çok sayıda şirketin kullandığı bir raporlama formatına dönüşmüştür. Güney Afrika Cumhuriyeti, entegre raporu payları borsada
işlem gören şirketler için zorunlu kılan ilk ülke olurken, bir çok ülke entegre raporlamayı teşvik eden düzenlemeler getirmiştir. IIRC’ nin 2010 yılında kurulması entegre raporlama tartışmalarına hız kazandırmış; özel sektör, sivil toplum, yatırımcılar ve uluslararası şirketlerden oluşan geniş bir katılımcı ile Uluslararası Entegre Raporlama Çerçevesi
hazırlanmıştır. Bugün entegre raporlamaya ilişkin tüm paydaşlar tarafından kabul gören
bir standart ve format olmamakla birlikte söz konusu Çerçeve entegre raporlamaya
başlayacaklar için önemli bir referans teşkil etmektedir(tusiad.org/tr). Diğer taraftan,
dünya çapında düzenleyici gereksinimler ve dünyanın farklı yerlerinde bazı borsa gereksinimleri aynı yönde ilerliyor. Bu gereksinimler, finansal olmayan performansı açıklama ihtiyacını ortaya çıkarmaktadır. Örneğin, Almanya’da, Alman Muhasebe Standardı
15 (GAS 15), riskler ve fırsatlar, ileriye yönelik ifadeler ve kurumsal yönetişime ilişkin
açıklama şartlarını içermektedir. Fransa’da, Grenelle II, yıllık raporlarda harici olarak
güvence altına alınmış finansal olmayan bilgilerin dâhil edilmesini şart koşmaktadır.
İspanya’da, yeni bir yönetim raporu formatı önerileri üzerinde çalışılmaktadır. Brezilya’da Sao Paulo Borsası, borsa şirketlerinin finansal olmayan anahtar performans göstergelerini "uymak veya açıklamak" temelinde raporlamasını istemektedir. İngiltere'de
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2006 Şirketler Yasası (stratejik rapor ve yönetici raporu), borsada işlem gören şirketler
için zorunlu finansal olmayan raporlama yükümlülüklerinin kapsamını genişletmektedir
(http://www.ey.com).
3.Entegre Raporlamanın Faydaları
Entegre raporlama henüz yeni bir raporlama yaklaşımı olmakla birlikte faydasını
üç grupta toplamak mümkündür. Birincisi, daha iyi iç kaynak tahsisi kararları, pay sahipleri ve diğer menfaat sahipleri ile daha iyi ilişkiler ve paydaşlarla daha düşük riskle
bağ oluşturmak, İkincisi, çevresel, sosyal ve yönetişim bilgisini isteyen ana yatırımcıların ihtiyaçlarını karşılamak, sürdürülebilirlik endekslerinde görünmek ve veri tedarikçilerinin şirket üzerinde doğru finansal olmayan bilgileri rapor etmesini sağlamak da dâhil
olmak üzere dış piyasa faydaları arasında yer almaktadır. Üçüncüsü, riski yönetmek,
olası küresel bir düzenleme dalgasına hazırlanmak, borsalardan gelen taleplere yanıt
vermektir. Diğer taraftan entegre raporlama yeni bir raporlama yaklaşımı olduğu için,
kaynak tahsisi kararlarını iyileştirmek veya çağdaş sorunları finansal ve finansal olmayan raporlamayla çözmek için sihirli bir değnek değildir. Entegre raporlamayı uygulamak isteyen şirketler, hangi unsurların entegre rapora girdiğini belirten küresel kabul
gören bir çerçevenin bulunmaması ile başlayan bir takım zorluklarla karşı karşıyadır.
Ancak, şirketlerin örnek alabileceği entegre raporların sayısı her geçen gün artmaktadır.
Finansal olmayan bilgilerin ölçülmesi ve raporlanması için G3 rehberleri olsa da bir
şirketin koşullarına tamamen uygun genel kabul görmüş standartlar seti bulunmamaktadır. Sonuç olarak, çok az sayıda şirket finansal bilgide olduğu gibi finansal olmayan
bilgi için iç kontrol ve ölçüm sistemlerine sahiptir(Eccles, ve Saltzman, 2011:59).
IIRC 2011 yılında entegre raporlamanın yaygınlaştırılması ve iş dünyası ve yatırımcıların deneyimlerini paylaşabilmeleri amacıyla pilot program başlatmıştır. Bu program süresince IIRC ve çeşitli kurumlar programa katılan şirketlerle anketler düzenleyerek düşünce ve deneyimlerini ölçmüşlerdir. Bu anket sonuçlarına göre; katılımcıların
%92’si entegre raporlamanın değer yaratma anlayışını geliştirdiğini, % 84’ ü veri kalitesini artırdığını,% 79’u yönetim kurullarının kuruluşun nasıl değer yarattığını daha iyi
anladığını ve %78’i amaç ve hedeflere ilişkin yönetim kuruluyla daha işbirliği sağladığını ifade etmişlerdir(tusiad.org/tr).
Sonuç
Bir şirketin paydaşlarının doğru kararlar verebilmesi için şirketin finansal ve finansal olmayan faaliyetlerine ilişkin bilgileri önem arz etmektedir. Ancak entegre raporlama şirketin finansal ve finansal olmayan faaliyetlerinin birlikte sunulmasından ötedir.
Bir entegre raporlamada aşağıda yazılan hususlara yer verilmesi entegre raporlamanın işlevselliğini artıracaktır. Bu hususlar: Raporun kapsamı ve sınırları, organizasyona genel bir bakış ve faaliyet gösterilen dış çevrenin tanımlanması kurumsal yönetim,
organizasyonel açıdan fırsatlar ve riskler, strateji ve kaynak yönetimi, iş modeli, performans değerlendirmesi, geleceğe bakış ve gelecek hedefleri, finansal tablolar ve ekonomik göstergeler ve analitik yorumlardır(Topçu ve Korkmaz, 2015: 15-16). Entegre
raporlamanın bu hususları içermesi durumunda şirket paydaşlarının doğru kararlar almalarını sağlayacak bilgi ihtiyaçlarını karşılayabileceği açık bir şekilde görünmektedir.
Türkiye’de, entegre raporlama ve entegre düşünceye ilişkin ulusal düzeyde farkındalığı artırmak amacı ile faaliyetlerini yürüten Entegre Raporlama Türkiye Ağı 1
1ERTA

Prof. Dr. Güler Aras başkanlığında, TÜSİAD, Borsa İstanbul, TKYD, SKD, IIRC Türkiye
Büyükelçisi, Argüden Yönetişim Akademisi, Global Compact Türkiye, Entegre raporlama pilot
firmaları olan Garanti Bankası ve Çimsa tarafından 2016 yılında kurulmuştur.
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(ERTA) bu doğrultuda ulusal ve uluslararası düzeyde kamu, özel sektör, sivil toplum ve
akademik kuruluşlar ile işbirliği yaparak entegre düşüncenin tüm kurum ve kuruluşlarda
yaygınlaşmasına katkı sağlamayı hedeflemektedir(https://home.kpmg.com). Bu kapsamda ERTA bünyesindeki üyelerin Türk iş dünyasına entegre raporlama ve entegre
düşünce kavramının tanıtılması amacıyla daha çok panel ve/veya konferans düzenlemeleri gerektiği önerisinde bulunmak mümkündür.
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TİCARET SAVAŞLARINDA STRATEJİK YÖNTEMLERİN OYUN TEORİSİ
KAPSAMINDA ANALİZİ
Doç. Dr. Zübeyir TURAN
Kezban ÖZTÜRK
Özet: Geçmişi çok eskilere dayanan ticaret savaşlarının şekillenmesinde Bedir Savaşı,
Truva Savaşı, Dünya Savaşları, Yüzyıl Savaşları gibi birçok savaş etkisinden bahsedilebilir.
Uzun vade de ki ticaret savaşlarında oyun teorisinden bahsederken stratejik şekillenmeler
ve politik konumlanmalardan üzerinde durulur. Lanchester Stratejisi bu noktada önemlidir.
Geniş tarihsel sürece bakıldığında, ulus-devlet oluşumu, soğuk savaş dönemi, hegemonya,
küreselleşme kavramları üzerinden hareket edilir. Kur Savaşları olarak kavramı belirleyici
etkiye sahiptir. Uluslararası ticaretin tarihsel süreci ve bu sürecin stratejik ekonomi
üzerindeki etkisi, ticaret savaşlarında temel dayanaktır. Ticaret savaşlarını stratejik bir
Pazar olarak değerlendirirsek doğru kabul etmiş oluruz.. Son zamanlarda Türkiye’nin
Dünya’ya göre kamu borcu ve finans yönünden güçlü seviyede olduğu bilinmektedir.
Anahtar Kelimeler: Uluslararası ticaret tarihi, oyun teorisi, kur savaşları, ticaret
savaşlarını şekillendiren durumlar, ticaret savaşında Türkiye
Analysis of Strategic, Economic, Basic Dynamics and Methods in the Commercial
Warfare within Game Theory
Abstract: Battle of Bedir in the shaping of history based on very old trade war , the Trojan
War , the World Wars, the Hundred Years War as a war of influence can be mentioned .
When long-term referring to in the trade war in the game theory strategic shape . Lanchest
on political positioning studies strategy look at long historical important. At this point, the
nation-state formation, cold war, hegemony, the globazation Wars action over the concept
of globalization decisive .international impact of the historical process of trade and strategic
impact on the economy of this process is the basic premise of a trade war .We accept it true
when we consider trade wars as strategic market. It was well-known that Turkey’s situation
in terms of Public debt and finance was stronger than therest of the World.
Keywords: International trade deadline , game theory, currency wars, trade wars that
shaped the state , trade war in Turkey

Giriş
Ticaret savaşlarının başlangıcı net olarak belirlenememekle beraber birçok savaşı
içine almaktadır. Bedir Savaşı, Truva Savaşı, Dünya Savaşları, Yüzyıl Savaşları, Soğuk
Savaş, en önemli temsili ifadeleri olmakla beraber küreselleşme süreci, hegemonik düzen,
ulus-devlet inşa ve devamından bahsedilmeden tam bir zemine oturtulamaz. İnsanlık
olduğu sürece varlığı her daim devam edecek bir kavramdır.
Ticaret savaşında ekonomik üstünlük önemlidir ve rekabet piyasasının temel
dayanağıdır. Ülkeler rekabet avantajı sağlamak için çeşitli politikalar uygularlar kur
savaşları da bu nokta da devreye girer.
Tarihsel süreçte, koloniler arası savaşlar, ulus-devlet şekillenmesi zaman içinde
fayda ve zararların değişimine, imkânların el değiştirmesine sebep olmuştur. Üstünlükler
zaman içinde değişmiş bu da farklı metotların uygulanmasına zemin oluşturmuştur. Tam
olarak bu nokta da oyun teorisinden bahsedilir. Ticaret savaşları; Soğuk savaş dönemi ile
birlikte farklı bir zemine kayma yaşamıştır ve devreye bölgesel, uluslararası yapılanmalar
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girmiştir hatta baş aktör konumuna gelmiştir. Kapitalizmin bu süreçte payı büyüktür.
Kapitalizmin yetersizliğinin anlaşıldığı dönemlerde iktisat politikalarıyla çözülemeyen
durumlarda güce bağlı olarak şekillenen yaptırımların etkinliği savaş baskısı yoluyla
giderek atmıştır. Buna en güzel örnek 11 Eylül saldırısı sonrasında ABD’nin dünya
genelinde kendine tehdit olarak gördüğü ister ülke olsun ister siyasal bloklar olsun
zayıflayan hegemonik gücünü yeniden tesis etmek için askeri ve finansal kanallar
üzerinden bu yapılara karşı sıcak ve soğuk savaşlar yürütmeye başlamıştır. Elbette ki Batı
dünyası için bu hegemonik güç savaşının kökenleri sanayi devrimine kadar uzanmaktadır.
Ancak günümüz koşullarında yeni sistem ve taktikler üzerinden şekillenen hegemonik
üstünlük mücadelelerinde, savaş sonrası yenidünya düzenin nasıl şekilleneceği
konusunda yaklaşımlar artmıştır.
Bütün bu oluşumların temelinde ticaret ve sermaye birikimi savaşı vardır ve daha
sonraki şekillenmesinde OECD, UNICTAD, IMF, AB, gibi birçok sayılabilecek kurum
yer almıştır. Bretton-Woods; uluslararası para antlaşmasıdır ve birçok ülkenin katılımı ile
oluşturulmuş altın-dolar değiştirilebilirliği çerçevesinde tek para sistemidir. Burada
önemli olan IMF, Dünya Bankası gibi kuruluşların temelini oluşturan bu yapılanmanın
ileride krizlerde çözümsüz kalması sebebiyle yerini altın- dolar- enerji üzerinden ticaret
savaşları alacaktır.2.Dünya Savaşı sonrası GATT oluşumu “Ticaret Genel Antlaşması”nı
imzalanmasını sağlamış olmasına rağmen hizmet ticari yatırımlarında istenilen
performansa ulaşamamıştır
Bu çalışmada ticaret savaşlarında üstünlük elde etme noktasında küresel güçlerce
uyulana gelen stratejik yöntemlerin oyun teorisi kapsamında bir incelemesi yapılacaktır.
1.Oyun Teorisi
Oyun Teorisi; insan davranışlarını inceleyen, stratejik durumları elen alan,
tercihler arası ilişkiler üzerinde duran birey ya da insan grubu odaklı disiplinler arası
stratejik uygulamadır. Analitik çerçevede bakıldığında ise oyun teorisi, farklı zihinsel
kabiliyete sahip olan oyuncuların matematiksel girdi-çıktı türevleridir. Kuramın
kökeninin Auguistin Cournot tarafından 1838’de atılmış olduğu kabul edilir. Bu güne
kadar oyun teorisi disiplinine Borel, Neumann, Shapley, Nash, Khun ve Aumann gibi
biliminsanları yeni teorilerle katkılar sunmuşlardır. Bu teoride oyuncular bağımsız karar
birimleridir, şans ve strateji ön plandadır, belirsizlik içerir ve tercihler esasına dayanır.
Bu oyuncular arasında karşılıklı işbirliği ve oyuncular arası davranış şekillerini zihinsel
kabiliyet etrafında oluşan süreçler dikkate alınmaktadır. Ayrıca “birleşik alan “
kavramıyla insan ve insan dışı oyuncuları kapsayarak açıklama yapar ki bu da ileride,
ulus ötesi oluşumlarda stratejiyi açıklama da kullanılan bir kavram olarak önümüze çıkar.
Oyun teorisinde ticarette genel etkisinin “pazarlık” noktasında olduğunu ifade edilirken
firmalar arası etkileşimin genelde tekrarlı olduğu görüşü de literatürde savunulmaktadır.
Bu teori; kamu tercihini ve özel kesim dışındaki etkileyici faktörleri de esas alır. Ayrıca
“güçlüler her zaman kazanacaktır” formundaki yaklaşımlarda ise kıt kaynaklar, anarşizm,
piyasalar, devletler, stratejik planlamalar kavramları dikkat çeker (Aktan ve Bahçe, 2007:
5-9)
Oyun Teorisi’nin siyasetteki konumu genel olarak kamu tercihi ve bürokratların
stratejik durumlarını inceleme üzerine olsa da daha sonraları uluslararası aktörlerin
oluşumu ve çoğalmasıyla savaş ve birebir ilişki üzerinden çoklu ortamda üstün olanın
stratejisine kayma yaşamıştır. Bu teori; dünya ticaretinin şekillenmesinde büyük rol
oynamıştır. Uzmanlaşma, strateji, tepki-etki, belirleyici unsurlar olmuştur. Önceleri savaş
stratejisi olan bu teori küreselleşme etkisiyle yönünü ticarete çevirmiştir. Gelişen piyasa
sahası ve bazı durumlarda yetersiz kalan kriz engelleyemeyen uygulamalar oyun teorisini
temel zeminden ticari kısma çekmiştir. Lanchester Stratejik Modelini inceleyen
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Özdağoğlu (2013:64-66) çalışmasında bu modelle ilgili literatürde, modelin çıkış
noktasının savaş kuramları geliştirmek ve canlı varlıklar arasındaki çatışmaların da
üzerine odaklanıldığını ve ifade etmiştir.
2.Ticaret Savaşları
Daha önce de belirttiğimiz gibi ticaret savaşlarının başlangıcı kesin bir tarihe
oturtmak zordur fakat belirli kırılma noktaları olmuştur. Kolonileşme süreci ile hız
kazanan savaşlar ileride yerini stratejik ve ticari rekabetlere bırakacaktır. Ticaret
savaşlarını ilk ivmelendiren olay; 1838 İngiltere- Osmanlı Devleti arasındaki “Dış Ticaret
Antlaşması” dır. 2.Dünya Savaşı sonrası DTÖ, OECD, AB, IMF’ nin bölgesel ve küresel
bazda faaliyetleri, 1973-Şili Darbesi, Gümrük birliği oluşumu, ABD ve dünya
ekonomisine hâkimiyeti, ABD-AB ilişkileri, Çok taraflı yatırım anlaşmaları, ulus devletin
değişim süreci, Uluslararası Tahkim Kurulu varlığı, bu dönemi kırılmalarıyla anlatan
durumlar olmuştur. Ticaret Savaşlarında belirleyici birçok dinamik vardır ve bunların en
başında savunma sanayii, silah ticareti, kapitalizmle başlayan serbest pazar şokları, çok
uluslu şirketler, ekonomi piyasa dolaşım hacmi, stratejik konum, jeopolitik önem, gelir
ve daha sayılabilecek birçok dinamiği içinde barındıran komplike bir oluşumdur.
1. Dünya Savaşı sonlarında İngiltere ve Fransa’nın tankı icat etmesi fakat bu
gelişme üzerinden bir politika belirlememesi iki büyük savaş arası yeni stratejik
politikalar arayışına sebep olmuştur. Bu arayışlar içerisinde en önemlilerinden biri Alman
kurmay Guerian’ın oluşturduğu “Blitzkriegg Felsefesi” olmuştur ve savaş ortamını
dinamikleştirmiş aynı zaman da silah teknolojisin ve savaş stratejisinin artmasının önünü
açmıştır. Oluşan yeni dinamik savaş ortamında savaş senaryoları analiz sürecinde ise
“Lanchester Stratejisi” kendini göstermiştir(Özdağoğlu, 2013:85). Sanayi devrimiyle
başlayan büyük mücadele birçok savaşın temel sebebi olmuştur. İnsanlar savaşı genelde
milli onur, kişisel çıkar, ülke toprakları üzerinden hareketle sebep haline getirmiştir.
Burada kapitalizmin devreye girmesi savaş stratejilerini değiştirmiştir. Kapitalizmin
çıkmaza girdiği zamanlarda sermaye birikimi üzerinden yeniden yapılanmaya gidilmiş ve
iktisat politikalarının yetersiz kaldığı hallerde savaş ön plana çıkmıştır. Bura da, bu
sürecin ekonomik politiğine değinmek doğru olacaktır. Hızlanan küreselleşme sermaye
birikimini serbestleştirmiş, ekonomik alanı sosyal ve politik olgularla iç içe hale
getirmiştir. Ülke ekonomileri birbirine yakınlaşmış bir yandan da uzaklaştırdığı farkı
büyüttüğü ekonomileri sarmış yani az gelişmiş-gelişmiş ülkeler arası birçok sorunu
beraberinde getirmiştir. Böylelikle ekonomide daha büyük sermaye krizleri gündeme
gelmiş özellikle 1990’lardan sonra ki süreçte sıklaşan krizler farklı iktisadi politikaların
oluşumu gerekliliğinin sinyalini vermiştir. Yeni düzenlemeler de daha çok sermayeler
arası savaş görülmekte ve buna da genel tabir ile “uluslararası sermayede hegemonya
savaşı” denilmiştir. En güzel örneğini; 11 Eylül saldırıları sonucu ABD’ nin zayıflayan
sermaye hegemonyasını genişletmek için izlediği sermaye savaşı taktiğinde görürüz.
Bloklar arası hegemonyasını geri kazanmak için yeni ekonomik strateji uygulamıştır.
Büyük kriz sonrası Batı Avrupalı devletler sermaye egemenliklerini ABD ye kaptırmıştır.
Enerji bölgelerinde ki bütün strateji ve planlar ABD olmadan yapılamayacak hale
gelmiştir. Yeni enerji yolları oluşturma çabası da uluslararası ticaretin gelişmesinde çok
önemli faktör olmuştur. Kapitalizm, gelişen uluslararası ticaretin ekonomik refahı
artıracağını savunur bu nedenle 2. Dünya Savaşı sonrası “korumacılık politikası” çok
büyük artış göstermiş fakat bunun oluşturduğu çaresizlik ekonomileri, Bretton-Woods ve
IMF ye daha çok yaklaştırmıştır. Savaş sonrası ekonomilerde korumacı-kapalı
politikaların oluşturacağı büyük çıkmazı bozmak için Bebek sanayileri ithal ikamesi
uygulamasıyla Dünya Bankası kredileri devreye girdirilmiştir. “BEBEK SANAYİ TEZİ”
ni kısaca açıklayacak olursak, önce ülke ekonomisi gümrük vergisi, kota, kur gibi yollarla
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kendi içinde korumaya alınır daha sonra “Komşudan dilenme” adı verilen stratejiyle
ekonomik dengesizlik ve ödeme sıkıntıları çözülür. Burada bir ülke kendi ekonomisi
üzerinde pozitif düzenlemeye sahip olurken diğer ülke ekonomisinde zarar ve kayıplara
yol açabiliyor. Japonya bu durumun en güzel örneğidir günümüzde. Son yirmi yıllık
sürecinde zararı artmaktadır. Görünen o ki; savaş stratejilerini belirleyen oyun teorisi,
artık gelişen-gelişmekte olan-geri kalmış olarak gruplandırdığımız yenidünya düzeninde
en çok kazanana kar sağlayan ve kaybedeni daha çok ayrıştıran bir strateji haline
gelmektedir. Avrupa birlikteliğine alternatif olarak yükselen pasifik ve doğu
yapılanmaları her ne kadar oyuncular arası yakınsama sağlıyor gibi algılatılmak istense
de uluslararası aktörler ve süper güç aktörler, tam zenginliğine kavuşamamış aktörleri
baskılamaktadır. Yeni yükselen ekonomilerin varlığı süper güç aktörleri etkilememekte
yine kendi konumundaki yükselen ekonomilerle çarpışmaktadır. Güç; ekonominin
etrafında şekillenirken krizler, anlaşmalar, ticari bağlılıklar sadece sınıflamaya sebep
olmaktadır. Son dönem belirleyicisi büyük oranda ABD gibi görünse de Japonya, Çin
gibi ülkeler yükselimdeki yüksek ticari güçlerdir. Serbest piyasa da payı büyük olan bu
ülkeler Avrupa‘dan pasifik havzasına kayışı sağlamışlardır. Küreselleşmenin de etkisinin
büyük olduğu bu dönemlerde alternatif Pazar arayışı gelişmekte olan ülkelerin işine
yaracaktır. Ticari dinamikleri sadece serbest pazar dolaşımı üzerinden açıklamak ta
yetersiz olacaktır çünkü ticari ilişkilerde stratejik konum, hammadde, askeri bağlantılar
gibi birçok faktörün etkisinden bahsedilebilir. ABD; 2011 “Trans Pasifik Serbest Ticaret
bölgesi”ne Japonya’yı çekmek istemek te Hindistan ise AB ye yakın tutum
sergilemektedir Çin ise AB karşı tutumu sergilemektedir bu da gösterir ki ticaret
savaşlarını sadece “Kur Savaşları” üzerinden açıklamak eksik olacaktır. Bu noktada
oluşturulan “para duvarları” ticaret savaşlarında çok önemlidir fakat tek etkin faktör
değildir (Eğilmez,2013:agis).
Her ne kadar karşılıklı ekonomik çıkarlar güvence altına alınmış olsa da en ufak
bir kur sallanması bile birçok küçük aktörü siyasi sahneden silecektir. Stratejik Ticaret
Politikası modellerinin sanayileşmiş ülkelere uygunluğu ve diğer yandan gelişmekte olan
ülkelerde uygulama risklerinin bulunması yapılan en önemli eleştirilerdendir. Yapılmış
olan ampirik çalışmalarda, bu eleştirileri desteklemektedir. Dolayısıyla gelişmekte olan
ülkeler de artık yükselen piyasaya dönüşmüşlerdir fakat hala devam eden bu süreç için
son noktayı koymak mümkün değildir.
3.Türkiye ve Günümüz
Türkiye gelişmekte olan bir ülke kapsamında değerlendirilmekte ve son dönemde
ivmesini artırmış bir tablo içindedir. Süper yerleşik güçler kapsamında baktığımızda ticari
savaşlardaki konumunu belirlerken ekonomik gücünden çok politik gücünden
bahsedebiliriz ki, bu da stratejik öneminden ileri gelir. Jeopolitik konumu gereği önemli
bir mevkii de yer alan Türkiye transit yolları kavşağı olması sebebiyle büyük kilit
noktadadır. Burada “jeopolitik” kavramına kısaca değinmek gerekir; Atmaca (2011:160)
çalışmasında şu tanımı yapmıştır:
“Jeopolitik kavramı; her ne kadar terim olarak ilk defa 1899 yılında İsveçli siyaset
bilimci Rudolf Kjellen tarafından kullanılmış olsa da 15. yy.’ da Batılı devletlerin
emperyalist politikalarında temel bir düşünme biçimi olmuştur…Jeopolitik meselelerin
Soğuk Savaş döneminde ortaya çıkan siyasi stratejiyi desteklediği görülmektedir. Cox’a
göre Soğuk Savaş iki süper güç arasındaki karşıtlık ve bağımlılık olarak tanımlanan iki zıt
ilişkiyi temel alan ve tarafların birbirleri karşısında üstünlük kazanmak amacıyla dünyayı
“bizim”, “sizin” ve “tartışmalı bölgeler” olmak üzere üçe ayırdıkları bir jeopolitik
sistemdir.”

Ticaret savaşlarını, stratejik bir pazar olarak değerlendirmek yanlış olmayacaktır.
Osmanlı İmparatorluğu ile pekiştirilmiş olan bir Pazar ağımız olması sebebiyle
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uluslararası aktörlerde yeni yükselen ekonomik bir pazar konumundayız. Bu nokta da
Türkiye’nin ticaret savaşlarında dünya genelinde güçlü bir aktör olabilmesi için bugüne
kadar sürdürdüğü uluslararası ticaret politikalarını yeniden kurgulamalıdır. Her ne kadar
küreselleşmenin güçlü olduğu dünya ekonomisinde kutuplaşmalar da söz konusudur.
Hem ticaret hem de siyaset alanlarında oluşan değişim ve dönüşümler Türkiye’nin yeni
bir vizyona evirilmesi gerektiğini ortaya koymaktadır. Bilhassa bir yanda Rusya ve
müttefikleri olan Uzak Doğu ülkeleri, diğer yanda da içinde bulunduğu bölgenin
aktörleriyle yeni vizyonlu ticaret ve siyaset ilişkilerine girmesi gerekmektedir. Bu
yaklaşım uluslararası oyun teorisinin bir parçasıdır.
Diğer taraftan Eğilmez (2013:agis) çalışmasında Türkiye ile ilgili şu tespitlerde
bulunmuştur:
“…tarihi boyunca kur savaşlarının içinde oldu. 1930’lardan 1980’lere kadar
“sabit kur rejimine dayalı bir ithal ikame modeli “uyguladı. Bebek sanayilerini korumaya
aldı. Gümrük vergileri, kotalar, ek vergiler (fonlar), ihracatta vergi iadesi ve diğer
sübvansiyonların çoğu uygulandı. Ama ne yazık ki o bebek sanayilerin çok azı dünya
çapında oyuncu yetiştirebildi. Türkiye, dünyaya kendi markalarını çıkaramadı. 1980’lerde
model değişikliğine gidildi. Bu kez koruma duvarları yavaş yavaş kaldırılarak serbest kur
rejimiyle birlikte ihracata dönük büyüme modeline geçildi. 1980’lerde model değişikliğine
gidilirken korumacılık döviz kuruyla ilintili hale getirilerek biçimlendirildi. Türkiye,
1980’lerden 2000’lere kadar, TL’yi değersiz tutarak, ihracatı destekleyen, ithalatı
kısıtlayan bir döviz kuru politikası izledi. Bu aşamada da dünya çapında markalar
oluşturulamadı. Bugün uygulanan model daha da farklı bir durumu yansıtıyor. TL’yi ne
çok düşük değerli ne de aşırı değersiz tutmak hedeflenmiyor. Yani Türkiye, daha geri
planda olsa da, kur savaşlarının içinde bulunuyor.”

Yukarıda bahsedilen Türkiye’nin özellikle yeni ve güçlü aktörlerle yapacağı
stratejik ilişkilerinde Uzak Doğu ülkeleri konusuna değinilmişti. Bu noktada da Tören
(2015:agis) çalışmasında ticaret savaşlarının temel silahı olan kur savaşlarına şu şekilde
değinmiştir:
“Bazı bilim insanları Uzak Doğu bölgesinde gerçekleşen tüm bu vakaları “yeni
yüzyılın kur savaşları” olarak yorumlamaktadır. ABD tarafında ise faizlerin artırılması
durumu sürekli olarak gündeme gelmekte, Avrupa-Atlantik bölgesinde ise krizin eşiğinde
olan bölgelerin canlandırılması için “faiz savaşları” sürmektedir. Tüm bu gelişmeler,
risklerin arttığı ve getirinin sabit kaldığı gelişmekte olan piyasalardan, risklerin az ve
getirilerin yükselmeye başladığı gelişmiş ülkelere doğru yatırımcıların yer değiştirmesine
neden olmaktadır. Türkiye ise kur ve faiz savaşları ile birlikte iç politikadaki belirsizlikler,
yakın coğrafyasındaki artan jeopolitik gerilimler nedeniyle bu mücadelenin tam ortasında
yer almaktadır. Ayrıca ABD faiz artırımı ihtimali ile Çin gibi ülkelerin yavaşlama
olasılıkları kapıdadır. Tüm bunlara karşılık, teoride bağımsız olması gereken Türkiye
Merkez Bankası, üzerindeki baskılar ve hükümet kurulumundaki başarısızlıklar nedeniyle
doğru zamanda doğru aksiyonu almak için geç kalmaktadır. Düşük seyreden petrol fiyatları
ve yüksek seyreden jeopolitik riskler nedeniyle yatırımcılar, özellikle gelişmekte olan petrol
üreticisi ülke piyasalarından çıkmaya başlamıştır. Bu durum, ilgili bölgeler ile ciddi
ekonomik ve ticari bağlantıları olan Türkiye için de ciddi bir tehdit unsurudur. Diğer
yandan Çin ekonomisindeki yavaşlama tüm dünyayı tedirgin etmektedir. Avrupa-Atlantik
yakasında ise ekonomik faaliyetlerini canlandırmak ve yatırım fonları için kendi bölgelerini
birer cazibe merkezi haline getirmek isteyen bölgeler arasındaki faiz savaşları tüm hızıyla
devam etmektedir.”

Sonuç
Ticaret savaşları; her zaman var olacak bir olgu olarak algılanmaktadır ve sürekli
farklı konumlamalarda karşımıza çıkmaktadır. Savaş üzerine oluşturulan oyun teorisi
günümüzde aktörler arası sermaye artırımı hedefli, kur savaşlarını içeren, yenidünya
düzeni şekillenmesinde paya sahip bir strateji olmuştur. Yerleşik süper güç ABD
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etrafında dönen bir serbest pazardan bahsetmek mümkündür fakat değişen şartlar
çevresinde Japonya, Çin hatta gelişme evresindeki Türkiye, Brezilya, Malezya gibi birçok
ülkenin serbest dolaşımda söz sahibi olması da kaçınılmazdır. Avrupa kur sistemi ya da
ABD sisteminde bir aksama “domino etkisi” gibi etki yapacaktır görüşü kabul görmekle
birlikte yeni bir dünya savaşının ticaret üzerinden şekilleneceği görüşleri de günümüzde
çok yaygındır. Bağlaşık halde konumlanmış piyasa modellerinin tepkimesi ilerideki
günlerde dikkatle beklenmektedir. Bu bağlaşım da küreselleşme ve yenidünya düzeninin
temel olduğu düşüncesi kaçınılmazdır ve yön verici unsurlar stratejik planlardır.
Günümüzde, piyasalarda likit varlıkların döngüsünün azalması ve buna bağlı
olarak da ülke para biriminin değer kaybetmesi durumunda “inşaata dayalı büyüme
stratejisi” diyebileceğimiz politika belirleyen Türkiye, önemli bir açmazın içine girmiştir.
Bu açmazdan çıkmak için yapılması gereken teknolojiye ve reel üretime dayalı yeni bir
büyüme ve ticaret stratejilerine yönelmek gerekmektedir.
Son 10 yılda Türkiye değişimde iyi seviyede görünüyor, “dünyanın bugün en
problemli olduğu noktalarda (kamu borcu ve finans sektörü) Türkiye güçlü. Önümüzdeki
yıllarda GOP ekonomileri global büyümenin motoru olacak, bu da ABD Merkez Bankası
politikalarından bağımsız olarak, Türkiye’ye sermaye girişlerini canlı tutar gibi
görünüyor.” (Üçer, 2010: 23). Birinci yapılması gereken, bu süreç üzerinde etkin ve aktif
olmakta ısrarcı olmamak duruma göre kur ve faiz politikalarında düzenlemeler
yapabilmek olmalı
3.Dünya Savaşı’nın belirleyicisi kabul edilen (yaygın olarak) ticaretteki savaşların
hangi strateji ve teorik sebeple şekilleneceği üzerine birçok farklı görüşler olmasına
rağmen temel baz da bakarsak; kur ve faiz belirlemelerinde her zaman duruma uygun
politika izleyebilecek yapıda olmak, korumacılığın kısıtlı alanından çıkarak korumacılığı
evrimleştiren politikalar uygulayabilmek, ülke içi para değerini korumaya yönelik
uygulamalarda bulunmak; illa ki bir mutlaka patlak verecek yeni büyük yıkımda en az
zararla yer almayı sağlayacak unsurlardır
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БИОЛОГИЯДАҒЫ ТЕСТТІК ТАПСЫРМАЛАР
Айнагүл ҮСЕНБЕКОВА
Түйіндеме: Мақалада биология пәнінен тестік тапсырмалардың дұрыс берілу
жолдары қарастырылады.Тестілеу әдісі көптеген дамыған елдерде қазіргі білімнің
ажырамас бөлігіне айналған жастардың дайындық деңгейін және жалпы білім
сапасын болжаудың тиімді құралы ретінде пайдаланылады. Соңғы жылдары тесттік
әдіс оқу — білімге қатысты барлық ұйымдарда кеңінен қолданып жүр. Тест деп
сапалық және сандық дара ерекшеліктеріне сай түрде негізделген стандартталған,
қысқа, уақыт жағынан шектеулі сынақтарды атайды.
Тірек Сөздер: Биология, тест, тестік тапсырмалар, педагогика, психология, сынақ
жұмыстары.
Abstract: This article biology test the correct method of transmission. In test many
developed countries, the level of training of young people has become an integral part of
modern education and the overall quality of education as an effective tool for forecasting.
In recent years, the test method uses a wide range of knowledge in all organizations. The
qualitative and quantitative tests that meet the specifications of the individual based on the
standardized short, time is limited tests.
Keywords: Biology, test, test education, psychology, test work.

ТЕСТ (англ. test) - сынау, тексеру, талдау. «Тест» – психология мен
педагогикада сыналушының білімін, біліктілігін және дағдысын, сонымен қатар
психофизиологиялық
және
өзіндік
мінездемелерін
стандартталған
тапсырмалардың орындалу қорытындысы бойынша өлшеу.
«Педагогикалық тест» деп белгілі мазмұны бар, ерекше формадағы
тапсырмалардың жүйесін атайды. Тест сынаққа түскендердің бір пән бойынша
білімінің құрамы мен құрылымын анықтайды. Басқа сынақ жұмыстарымен
салыстырғанда, тесттің артықшылығы - оның объективті, сенімді, көп
варианттылығы болып табылады. Тесттің міндетті түрде бірнеше варианты болуы
керек. Бұл тексеру кезіндегі тиімділікті арттырады, өйткені мұнша тапсырманың
барлығын жаттап алу, есте ұстау немесе көшіріп алу мүмкін емес. Тест
тапсырмалары тек бақылау ретінде емес, оқушыларды үйрету, машықтандыру үшін
де тиімді. Педагогикалық тест арқылы әрбір оқушының білім деңгейін нақты және
тез анықтауға болады.
Педагогикалық тест нәтижелі болу үшін оның қорытындысын міндетті түрде
статистикалық өңдеуден өткізу керек. Жалпы педагогикада тестік бақылау бірбірімен тығыз байланысты 3 қызметті орындайды: диагностикалық, оқыту және
тәрбиелік.
Диагностикалық қызмет бұл тестілеудің ең негізгі және ең айқын атқаратын
қызметі, оқушының білім деңгейін, пән бойынша тақырыпты қалай меңгергенін
анықтайды. Оқушының білім, білік дағдыларының деңгейін анықтау болып
табылады. Диагностиканың объективтілігі, ауқымы және жылдамдығы бойынша,
тестілеу педагогикалық бақылаудың барлық қалған үлгілерінен асып
түседі.Объективтілігі жағынан тест педагогикада үлкен орын алады.
Оқыту қызметі оқушылардың оқу материалдарын меңгеруге деген
белсенділігін арттыру. Оқыту функциясының ролін арттыру үшін қосымша
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сұрақтар қайталауға арналған, өз бетімен оқуға арналған тақырыптарды, ұқсас
тесттердің, орындалған тесттің қорытындысын талдау болып табылады.
Тәрбиелеу қызметі оқушылардың есте сақтау, қайталау, белгілі уақытта
тапсырманы орындап үлгеру қасиеттерін тәрбиелейді. Тестті талдау кезінде оқушы
өз біліміне сын көзбен қарауға үйренеді, білімдерінде кемшіліктерді анықтап,
жоюға көмектеседі, өз қабілеттерін дамытуға тырысуды қалыптастырады.
Еліміздің өзекті мәселелердің бірі – ғылым мен техниканы, өндіріс
саласын дамыту үшін жоғары білімді, білікті мамандар даярлау қажет екендігі
баршаға аян. Көп жылдан бері республикамызда мектеп оқушысының, ЖОО-на
түсуші талапкердің, студенттің, мүғалімнің білімін бақылау, тексеру үшін тест
тапсырмалары қолданылуда.
Тестология ғылымы ХХ ғ. басында қалыптасты. Шетелдік психологтар оны
«психометрика» деп, ал педагогтар «педагогикалық өлшем» деп атайды. Ол
қолданылатын саласына байланысты, педагогикалық, психологиялық немесе
әлеуметтік болып бөлінеді. Тестология білімді объективті бақылау үшін тест
сұрақтарын құрастырумен айналысады.(Авенесов, 1998).
Тестология ғылымының
негізгі мақсаты – тест тазмұны негізінде
оқушылардың білімі туралы
тиянақты қорытындының көрсеткіші болып
табылатын сапалы тест әзірлеу және тиімді пайдалану. Педагогикалық тест
дәстүрлі тест тапсырмаларының классикалық түрі болып табылады.
Тест тапсырмаларын құрастыруға көптеген
әдістемелік талаптар
қойылады:
1.
Лексикалық тұрғыдан тапсырма мазмұнының сауаттылығы талап
етіледі.
2.
Тапсырма ҚР Білім және Ғылым министрлігі бекіткен әр пәннің
оқу бағдарламасы сұранысын қанағаттандыруы керек.
3.
Тапсырма мазмұны нақты, дәл, қысқа болуы керек.
4.
Тапсырманы жауабы (жауаптары) нақты болуы тиіс.
5.
Тапсырма сынақталушының білім деңгейін анықтауға арналуы
тиіс.
6.
Егер, тапсырмада формула, сызба, т.с.с болатын жағдайда дәл,
нақты, анық берілуі тиіс.
Тест тапсырмалары құрылымы бойынша төмендегідей түрлерге бөлінеді:
 Бір не бірнеше дұрыс жауапты таңдау тапсырмалары.
 Сәйкестікті анықтауға арналған тест тапсырмалары.
 Дұрыс тізбекті анықтауға берілген тапсырмалар.
 Ашық түрдегі тест тапсырмалар.( ТЕСТNEWS kz, 2015).
Зерттеу саласы бойынша тесттің бірнеше түрлері бар:
-Интеллект тесті
-Жалпы үлгерім және жалпы нәтиже тесттері
-Мамандық сәйкестігі мен функционалдық мүмкіндіктерін анықтауға
арналған арнайы тесттер
-Психометриялық тұлғалық тесттер, т.б.( Доминер)
Сондай – ақ, гомогенді және гетерогенді тест тапсырмалары арқылы білім
сапасы тексеріледі. Гомогенді тесттер арқылы сынақталушыны бір пән бойынша
білімін тексеруге негізделіп құрастырылады. Ал, гетерогенді тесттер
сынақталушының білімін бірнеше пән бойынша тексеруге мүмкіндік береді.
Білім саласының жалпыға білім беретін мектептерінде жаратылыстану
ғылымдары бойынша білім беру елеулі орын алады. Соның бірі – биологиялық
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білім беру. Отанымыздың жалпыға білім беретін мектептерінде биология пәні 6
сыныптан бастау алып, 11 сыныпта «Жалпы биология» курысымен аяқталады.
Онда биология ғылымының ботаника, зоология, адам ағзасы, жалпы биологияның
негізгі ұғымдары мен заңдарын қамти отыра білім беріледі. Биология пәнін
таңдаған оқушыларға көптеген мамандықтар жол ашады, мысалы: биология,
жалпы медицина, агрономия, стоматология, биотехнология, тағам өнеркәсібі,
дефектология,
т.б. Сондықтан, еліміздің көптеген ЖОО – на түсуші
талапкерлерінің биология пәніне қызығушылығы артып отыр, оған тестілеу әдісі
енгізілгелі бергі және оған дейінгі көп жылдар дәлел бола алады.
ЖОО –на, ауыл шаруашылығы, биология, медицина мамандықтарына
орталықтандырылған тестті немесе емтиханды тапсырып өту үшін орта
мектептерде берілетін биологиялық білімді терең меңгеру қажет. Тессттік
бақылаудың тиімді жағы пәннің мазмұнын немесе берілген тарауы туралы оқушы
білімі деңгейін тез, дәл, нақты анықтау.( Заяц, 2015)
Тесттік әдістің өзектілігі оның басқа педагогикалық әдістер алдындағы
күдіксіз басымдығы болып табылады. Оның негізгі бес басымдығы:
1.Сынға түсушінің дайындық деңгейін объективті бағалауда тесттің жоғары
ғылыми негізділігі
2.Тесттік әдістердің технологиялылығы
3.Өлшеудің дәлдігі
4.Тесттің технологияның басқа да қазіргі білім технологиялармен сәйкестігі
Қазіргі кезде бір жауапты тесттермен бірге бірнеше дұрыс жауаптары бар
тесттер кеңірек қолданыс табуда. Ондай тесттер мазмұны бір жауапты тесттерге
қарағанда қиынырақ және көп, тыңғылықты дайындықты талап етеді.
Тест мазмұнын сұрыптаудағы критерийлер:
1.Тест мазмұнының тестілеу мақсатына сай болуы тиіс
2.Жалпы білім жүйесіндегі білім тексерудің маңыздылығы
3.Мазмұн мен форманың өз ара байланыстылығы
4.Тесттік тапсырмалардың мазмұнының дұрыс құрылуы
5.Тест мазмұнының пәннің мазмұнын ашуы
6.Тест мазмұнының қазіргі ғылым деңгейімен сәйкес болуы
7.Мазмұнының жүйелілігі
8.Тестілеу мақсаты мазмұнының қиындық деңгейіне сәйкес болуы
(Доминер)
Қазақстан Республикасында 2004 ж бері Ұлттық бірыңғай тестілеу жүйесі
жұмыс істеуде және бір дұрыс жауапты тесттер қолданылып келді. Осы уақыт
аралығында бұл жүйе жақсы нәтижелер көрсеткені баршамызға аян. Енді
үстіміздегі жылдан бастап, білім жүйесінде өзгерістер енгізілді, дәлірек айтқанда:
1. ЖОО – ға түсу үшін талапкерлер таңдау пәнімен қоса, оған серіктес пәннен де
тесттік сынақтан өтеді. 2.Тесттік сұрақтар бір жауабымен қатар, бірнеше жауапты
тесттер де қолданысқа жол ашады. Төменде тесттік тапсырмалардың өсімдіктану,
6 – шы сынып деңгейінде үлгілерін қоса беруді жөн көрдім және дұрыс жауаптар
асты сызылып немесе жақшаға алынып көрсетілген:
Бір жауапты тест сұрағы:
1.
Гүлді өсімдіктердің ұрықтануы:
А) Аталық және аналық жасушаларының ыдырауы
В) Бластомерлердің қосылуы
С) Ядросыз жасушалардың бірігуі
D) Барлық аналықтардың пісіп жетілуі
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Е) Аталық және аналық жасушалардың қосылуы
2.
Тозаңдану:
A) Тозаңды алысқа тарату
В) Аталық тозаңның аналық аузына түсуі
C) Тозаңды аса көп өндіру
D) Гүлді өсімдіктерде кездеспейтін құбылыс
Е) Бактерияларда жиі кездесетін көбеюдің түрі
3.
Өздігінен тозаңдану:
A) Тозаңның ауаға таралуы
B) Тозаңның басқа гүлдің аналық аузына түсуі
C) Аталық тозаңның сол гүлдің аналық аузына т үсуі
D) Тозаңның тозаңқапта шоғырлануы
Е) Табиғата барлық өсімдіктерде кездеспейді
4.
Бұршаққап:
A) Сағағынан үзіліп түскен соң ғана қақырайды
B) Қос жақтаулы, піскенде төменгі жағынан қақырайды
C) Дара жарнақтыларда жақсы дамиды
D) Қырықбуынның жемісі
Е) Плаунның құрғақ жемісінің бірі
5.
Жемісі бұршаққын:
A) Шалқан, шомыр, орамжапырақтың
B) Бидай мен қарабидайдың
C) Сұлы мен тарының
D) Күнбағыс, жүгері, тарының
Е) Жүгері, шие, алма, шырғанақтың
6.
Қауашақ жемісті:
A) Жүгері, шие, алма, шырғанақ
B) Сұлы мен тары
C) Меңдуана, сүттіген, шегіргүл
D) Рауғаш пен бақ-бақ
Е) Қалуен мен мақта
7.
Жемісі тұқымша:
A) Жүгері, жолжелкен, арпа, сұлы
B) Арпа, тары, сұлы, бүлдірген
C) Алма, өрік, итмұрын, шырғанақ, бидай, тарғақ
D) Бақ-бақ, күнбағыс, қалуен, өгейшөп, таусағыз, кекіре
Е) Беде, жержаңғақ, мақта, жиде, тары, самырсын
Бірнеше дұрыс жауапты таңдау тесті:
8.
Тамыр бөлімдерінің бірі:
А) Бөліну аймағы В) Созылу аймағы С) Өсу бөлімі
D) Жеткізу бөлімі Е) Өткізу бөлімі F) Тасымалдау аймағы
G) Еріту бөлімі H) Сіңіру бөлімі
9.
Жемтамырлы өсімдіктер:
А) Арпа В) Шомыр С) Қызылша D) Тарғақ
Е) Бидай F) Бақ – бақ G) Сәбіз H) Күнбағыс
10.
Астық тұқымдасына жатады:
А) Батат В) Жүгері С) Қарғакөз D) Тарғақ
Е) Шырыш F) Інжугүл G) Тары H) Таушымылдық
11.
Тік сабақты өсімдіктер:
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А) Қияр В) Қауын С) Қарбыз D) Бидай
Е) Жүгері F) Шырмауық G) Емен H) Асқабақ
Сәйкестікті анықтауға арналған тест сұрақтары:
12.
Жапырақ тақырыбына қатысты сәйкестікті анықтаңыз:
1.Жапырақ өңі астында орналасқан
2.Жапырақ өңінде бар
3.Жапырағы қынапты
А) Алма
В) Жанаспалы жасушалар (2 –ші сұрақ жауабы)
С) Бағаналы және борпылдақ ұлпа (1-ші сұрақ жауабы)
D) Жасымықшалар
Е) Қамыс (3-ші сұрақ жауабы)
F) Өткізгіш шоқ
13.
Өсімдік тамырына қатысты сәйкестікті анықтаңыз:
1.Тамыр шығу тегі бойынша қанша топқа бөлінеді?
2.Минералды қоректену
3.Тамырдың түрлері
А) Шашақ тамыр және кіндік тамыр (3-ші сұрақ жауабы)
В) Негізгі, жанама, қосалқы тамыр (1-ші сұрақ жауабы)
С) Білеу тамыр және жіңішке тамыр
D) Бүйір тамыр, қосалқы тамыр және шеткі тамыр
Е) Минералды заттарды сабақ пен жапырақ арқылы сіңіруі
F) Өсімдіктің тамыр арқылы қажет элементтерді топырақтан сіңіруі (2-ші
сұрақ жауабы)
14.
Өсімдік сабағына қатысты сәйкестікті анықтаңыз:
1. Сабақтың ең сыртқы қабаты
2. Сабақтың жуандап өсуі
3. Сабақтың қызметі
А) Тіннің әрқашан жуандауынан. В) Камбий қабатының ұдайы бөлінуінен
(2-ші сұрақ жауабы). С) Қабық (1-ші сұрақ жауабы). D) Өсімдік тамырын тіреп
тұрушы мүше. Е) Өсімдіктің жер асты және жер үсті мүшелерін жалғастырып
тұратын тірек (3-ші сұрақ жауабы). F) Тоз, өзек және тін
15.
Жанаспалы жасушаға қатысты сәйкестікті анықтаңыз:
1.Жанаспалы жасуша қызметі
2.Жанаспалы жасуша түзе алатын зат
3.Жанаспалы жасуша саңылауы күндіз де, түнде де жабық
А) Май, нәруыз В) Газ алмастыру (1-ші сұрақ жауабы)
С) Қыста D) Қант (2-ші сұрақ жауабы) Е) Суды және нәруыз мөлшерін
реттеу
F) Күзде(3-ші сұрақ жауабы)
Дұрыс тiзбектi анықтауға арналған тест сұрақтары
16.
Ұрықтану тақырыбын жүру реті бойынша орналастырыңыз:
А) Спермидің бірі жұмыртқа жасушасымен қосылып ұрықтанады
В) Ұрықтану тозаңданудан кейін болады
С) Тозаң аналық аузына түсіп, гүлтабанға орналасады
D) Аналық аузына түскен тозаң жатынға жетеді
Е) Тозаң түтікшесінің ұшы тұқым бүршігімен түйіседі
F) Екінші спермий ең ірі жасушасымен қосылады
G) Бірінші спермий еріп кетеді
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H) Спермийдің біріншісі гүлтабанмен қосылады
Жауабы - В – D – Е – А- F
17.
Гүл бүршігінің ішкі құрылысын сыртқы қабыршағына
қарай сипатта:
А) Бастапқы жапырақ В) Бастапқы сабақ С) Сыртқы қабыршақ
D) Өсу нүктесі Е) Гүлшанақ Жауабы - В – D – А – Е – С
18.
Өсімдік сабағының ішкі құрылысын сыртынан ішіне қарай
сипатта:
А) Өң В) Камбий С) Тоз D) Жасымықща Е) Тін
F) Тұйықтауыш жасуша G) Сүрек H) Өзек
Жауабы - А – С – Е -В- G – Н
Ашық тестер:
19.
Үлкен ағашта өң орнын алмастырады:
{ Cинонимдер саны } = 1 (тоз)
20.
Микроскоп окулярындағы линзасының саны:
{ Cинонимдер саны } = 1 (екі)
21.
Басты пияздың тамыры:
{ Cинонимдер саны } = 2 (шашақ тамыр, қосалқа тамыр)
22.
Затты 100 – ден 2000 есе үлкейтеді:
{ Cинонимдер саны } = 1 (микроскоп)
Мәтінмен жұмыс:
23.
Ол жасушаның сыртын қаптайды. Ол тығыз, ыстық суда да
ерімейді. Оның жұқарған жері саңылау деп аталады. Ол жасушаға пішін беріп, ішкі
бөлімдерін қорғайды. Мәтін жасушаның қай мүшесін сұрайды?
А) Вакуоль В) Ядро С) Цитоплазма
D) Қабықша Е) Тері Жауабы - D
24.
Ол барлық ұлпалардан бұрын түзіледі. Сабақ пен тамырдың ең
ұшында, жапырақ негізінде орналасады. Оның жасушалары ұдайы бөлінеді. Ол
басқа ұлпаларды түзеді. Мәтінде өсімдік ұлпасының қай түрі сипатталған?
А) Бөліп шығарушы ұлпа В) Тірек ұлпа С) Өткізгіш ұлпа
D) Қор жинаушы ұлпа Е) Түзуші ұлпа Жауабы - Е
25.
Ол ең соңында түзілетін қабат. Оның жасушалары өлі. Ол ағашты
өрттен, температураның күрт ауысуынан, зиянды микробтардан қорғайды.
Онымен қоса ол күн сәулесінің күйдіруінен де қорғайды. Мәтін ағаш сабағының
қай бөлімін сұрайды?
А) Жасымықша В) Камбий С) Сүрек
D) Өзек Е) Қыртыс Жауабы - D
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БИРОТОРЛЫ ГИДРОТУРБИНАСЫ БАРКІШІ ГЭС-ті ТАБИҒИ
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬДІ ЗЕРТТЕУ
Ардақ Аскаровна УТЕБАЕВА
Т.ғ.д, проф. Ажумакан ЖАМАЛОВ
Түйіндеме: Бироторлы гидротурбинасы бар кіші гидроэлектростанцияны табиғи
экспериментальді зерттеу баяндалған. Алғаш рет гидрогенераторды сынау үшін
қойылған талаптарға сәйкес бироторлы генераторға эксперименттік стенд жасалып,
осы гидравликалық стендтің құрылысына жеке сипаттама мен жұмыс істеу принципі
көрсетілді.
Зерттеу прототипі тәжірибелік-конструкторлық құралы ретінде
бироторлы гидротурбинасы бар кіші ГЭС болып табылады. Кіші ГЭС -тің ерекшелігі:
жылжымалы статоры бар төрт полюстік синхронды генераторы және өздігінен
қозатын тұрақты магниттер орналасқан ротордан тұруында. Онда сондай-ақ, бірінің
артында бірі орналасқан екі пропеллер гидравликалық турбиналар мен қарама-қарсы
бағытта айналатын қалақшалары бар. Гидравликалық стендті зерттеу бироторлы
гидротурбинасы бар микрогэс-тіің конструкциясының жұмыс істеу қабілетін зерттеу
мен есептеу және шығыс параметрлерінің сәйкестігін, сенімділігі мен жүйелілігін
анықтау, су ағынының екі гидротурбина бойынша бөлінуін зерттеу үшін жасалды.
Зерттеу нәтижесінде, бироторлы гидрогенераторды зерттеу барысында, кіші
гидроэлектростанция үшін жасалған бироторлы гидрогенератордың екі есе айналу
жиілігін беретіні, алынған электр сипаттамалары бір фазалы гидрогенератордың
талаптарына сәйкес, сонымен қатар оның жұмыс істеу қабілеттілігі, электрлік
параметрлері мен сипаттамалары классикалық гидрогенератордан айырмашылғы
жоқ екеніне көз жеткізуге болады.
Кілт Сөздер: сифон,фланец, гидравликалық стенд, генератор.
Full-Scale Experimental Research of Micro Hpp with Birotor Hydroturbine
Abstract: He purpose of the article - considers the full-scale experimental researchof micro
HPP with birotorhydroturbine. In the first test bench is designed for studies birotor
hydraulic generator, which meets all the requirements for the testing of hydraulic generator.
Investigational product prototype development and design development is a micro HPP
with birotorhydroturbine. Micro hydro electric feature that it has a four-pole synchronous
generator with a stator and movable by a self-excited permanent magnets arranged on the
rotor. It also has two propeller hydraulic turbines arranged one behind the other and rotating
the opposite due to the special installation of blades. Research on hydraulic bench were
carried out to address the following key tasks: Studying of efficiency micro HPP with
birotorhydroturbine.design with birotor; Define the reliability and consistency of design
parameters and output parameters; Studying of water flow distribution in two water
turbines. As a result of the experiment birotor hydro generator shows that the creation of
micro HPP with birotorhydroturbine gives a doubling of the speed of hydraulic generator
and the resulting electrical characteristics meet the required specification single-phase
hydro-generators, as well as its proven efficiency, output electrical parameters and
characteristics do not differ from the classical hydro generator.
Keywords:generator,siphon,hydraulic stand,flange

Кіріспе
1.
Гидравликалық стендтің сипаттамасы. Бироторлы гидротурбинасы бар
кіші ГЭС-ті зерттеу мақсатында Үлкен Шу канылына жақын жерде ГЭС-3
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каскадының Аламединттік ГЭС-тің (1 - сурет) гидравликалық стенді жасалды
(Zhamalov, Kunelbayev, Obozov, Isaev, 2014:1-7).
1сурет. Гидравликалық стенд

Гидравликалық стенд мынадай негізгі элементтерден тұрады:
1 – арна; 2 – қоқысқа арналған тор ; 3 –сифондық су қақпашасы; 4 – су асты
сарқырамасы; 5 – ысырма; 6 - жалғағыш фланец; 7 – Бироторлы гидротурбинасы
бар кіші ГЭС; 8 – тұғыр (станина).
2 сурет - Қоқысқа арналған тор

- қоқысқа арналған тор(2-сурет ), тор дөңгелек пішінді ретінде жобаланған,
су жинағыш құбырдың соңында орнатылған. Ол шөгінділерді және әртүрлі
заттарды (тұнбасы, суға батқан ағаш қалдықтары, шымтезек және т.б.) жібермей
ұстапқалу үшін арналған.
- сифондық су қақпашасы (3-сурет),сифонның бір түрі ретінде жобаланған.
Оның негізгі қызметі: каналдан келетін суға тосқауыл болу және
микрогидроэлектростанцияға су жіберу. Насостың көмегімен сифонда вакуум
пайда болып, каналда атмосфералық қысым әсерінен су сифонда қозғалады.
Сифонның төменгі бөлігі мен ең жоғарғы бөлігінің арасы 7 м-ді құрайды.
3 сурет. Сифондық су қақпашасы
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- су асты сарқырамасы (4 - сурет ), диаметрі 100 см болатын болат құбырдан
жасалған. Бұл сынаққа арналған кіші ГЭС-тіңсифондық су қақпашасының
көмегімен су тасымалдау үшін арналған.

4 сурет - Су асты сарқырамасы

- ысырма (5-сурет). Қолдан басқарылатын екі-дөңгелекті блок түріндегі RU10-300 типтік ысырмапайдаланылады.

5 сурет. Ысырма
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- жалғағыш фланец (6-сурет). Біркелкі дөңгелек пішінді, жалпақ бөлігі бар
болттар және тіреулерге арналған құрал. Су тасығыштыкіші ГЭС-пен қатаң және
герметикалық қосу үшін арналған.

6 сурет. жалғағыш фланец

Зерттеу прототипі тәжірибелік-конструкторлық құралы ретінде бироторлы
гидротурбинасы бар кіші ГЭС (7-сурет) болып табылады.Кіші ГЭС -тің ерекшелігі:
жылжымалы статоры бар төрт полюстік синхронды генераторы және өздігінен
қозатын тұрақты магниттер орналасқан ротордан тұруында. Онда сондай-ақ,
бірінің артында бірі орналасқан екі пропеллер гидравликалық турбиналар мен
қарама-қарсы бағытта айналатын қалақшалары бар.

7 сурет. Бироторлы гидротурбинасы бар микроГЭС

Гидравликалық стендтің жұмыс істеу принципі (1-сурет) келесі түрде жүзеге
асырылады. Алдымен сифон іске қосылады, бұл үшін 5 ысырманы ашамыз және
вакуумдық сорғы арқылы сифонның жоғарғы нүктесінде ажыратылу орын алады.
Каналдағы су бетіне әсер ететін атмосфералық қысым мен сифонның жоғарғы
бетіндегі төмен атмосфералық қысым арқасында су көтеріліп, 2 қоқысқа арналған
тор мен су тартқышқа 4 арқылы сифон бойымен қозғалады.Бұдан әрі суағыны су
асты сарқырамасы 4 арқылы сыналып отырған кіші ГЭС-тің турбиналы камерасына
келеді, ол станинада 8 қатаң бекітіліп орналасқан.
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Су асты ағынының әсерінен бірінші гидротурбина турбиналық генераторда
сағат бағытымен бағыттас айналып, генератордың ротор білігін айналдырады, ал
екінші гидротурбина сағат тіліне қарама-қарсы бағытта айналып, статордың білігін
қозғалысқа келтіреді. Кейін, су ағыны өз энергиясын гидротурбинға беріп, арқылы
сорғыш құбыр арқылы кері су тартқышпен (8-сурет) шығарылады.

8 сурет. Бироторлы гидротурбинасы бар кіші ГЭС-ті сынау

9 сурет. Бақылау-өлшеу аппаратурасы

Сынақ жүргізу кезінде жүктемесі 1 кВт қуат және басқару блогы балластты
жүктемелі (9-сурет) бақылау-өлшеу аппаратурасы қолданылды.
Эксперимент жүргізу тәртібі.
Гидравликалық стендті зерттеу мынадай негізгі міндеттерді шешу үшін
жүргізілді:
- Бироторлы гидротурбинасы бар микрогэс-тіің конструкциясының жұмыс
істеу қабілетін зерттеу;
- Есептеу және шығыс параметрлерінің сәйкестігін, сенімділігі мен
жүйелілігін анықтау;
- Су ағынының екі гидротурбина бойынша бөлінуін зерттеу;
Кіші ГЭС сынаутұрақты қысым H = 12 м мен әртүрлі реттеуші мүшенің ашу
бойынша жүзеге асырылды. Гидротурбинадағы біліктердагі әртүрлі жүктемеге
сәйке бірнеше режимдер зерттелді. Гидротурбина біліктерінің минуттағы айналым
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саны алдын ала берілген реттеуші мүше мен (10-сурет) жүктемеге берілген аспап
арқылы анықталады.
Содан кейін пайдалы әсер коэффициент анықталады.

10 сурет. Айналу санын анықтау
Сынақ кезінде өлшенген және есептеу нәтижелері кестеге енгізіледі.
N +N
η = 1 2(1)
Nп

Гидротурбинадағы қуат:

N1 = M1 ω1 (2)

N1= M2 ω2

(3)
Ағын қуаты:
N= gQH(4)
Генераторға қажет 1500 айн / мин-тың 700 айн / мин-ын ротор берсе, қалған
800 айн / мин-ын статор генераторы айналдырады.Яғни статор ротордан 100 айн /
мин артық айналады екен. Бұдан бірінші гидротурбина жұмыс істеу барысында
екінші гидротурбина үшін циркуляция айналымын туғызып қолайлы жағдай
жасайды (Жамалов, Кунелбаев, 2014:427-439).
Экспериментті жүргізе отырып, төмендегі тұжырымға келеміз:
- Машина жұмыс істеуге жарамды, вибрациясыз және қыздырусыз жұмыс
жасайды және биротор идеясы жүзеге асады ;
- Номиналды жүктеме кезінде ағын екі гидротурбина бойынша тепе-тең
50%-50% - ға бөлінеді;
-Гидротурбиналардың гидродинамикалық және геометриялық параметрлері
генератордың шығу параметрлеріне әсер етуі кейінгі зерттеулерде жалғасын
табады.
Қорытынды
Алғаш рет гидрогенераторды сынау үшін қойылған талаптарға сәйкес
бироторлы генераторға эксперименттік стенд жасалды.Қолданылған өлшеу
аспаптары мен қондырғалар қазіргі талаптар мен стандарттарға сәйкес келеді.
Нәтижесінде, бироторлы гидрогенераторды зерттеу барысында, кіші ГЭС үшін
жасалған бироторлы гидрогенератордың екі есе айналу жиілігін беретіні, алынған
электр сипаттамалары бір фазалы гидрогенератордың талаптарына сәйкес,
сонымен қатар оның жұмыс істеу қабілеттілігі, электрлік параметрлері мен
сипаттамалары классикалық гидрогенератордан айырмашылғы жоқ екеніне көз
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жеткізуге болады.Дегенмен, эксперимент жүргізу барысында алынған нәтижелер
аралық болып табылады.
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ӨЗБЕКСТАНДАҒЫ ИСЛАМ ЖӘНЕ ОРТА АЗИЯДАҒЫ ИСЛАМИ
РАДИКАЛИЗМ
Бауыржан БОТАҚАРАЕВ
Түйіндеме: Өзбекстанда Ислами ағымдардың өмір сүрулері бұл ел үшін және де
аймақтың қауіпсіздігі үшін, тұрақтылық жағынан қауіпті фактор ретінде көрінеді.
Исламдық діни ағымдардың радикалдануы авторитарлы режим арнасы аясында
құқықтық жүйесінің заңдылығы бұғаттаулы болуынан туындайды. Өзбекістанның
географиясы мен Орта Азиядағы, сондай-ақ әлемдік аренадағы орны, тәуелсіздік
алғаннан бүгінгі күнге дейін діни жағдайы талқыланған.Мақалада Кеңес Одағынан
бастап бүгінгі күнге дейін Орта Азия бойынша және де Өзбекістанның Ислам және
Ислами жағдайларына тарихи-сипаттамалық тәсіл қолдану арқылы бейнеленген.
Мақаланың мақсаты – Өзбекстанның ішкі саясатын түсіну жағынан жабық бір
маңыздылыққа ие болған саяси Ислам тақырыбын, Орта Азияның ғылыми-зерттеуге
байланысты ғылыми ортаның назарына ұсыну және бұл тақырып аясында неғұрлым
көбірек ғылыми пікір-талас пен талқылаулар үшін бастамасын қалау болып
табылады.
Тірек Сөздер: Өзбекстан, Радикализм, Орта Азия, Ислами Радикализм.
Islam in Uzbekistan and Islamic Radicalism in Central Asia
Abstract: The İslamic radical movements in Uzbekistan are considered as a threat to this
country in particular and regional security and stability. The radicalization of İslamic
movements stem from the fact that legitimate in-sistem channells for legitimacy are closed
in oppressive authoritarian regimes. Uzbekistan case provides a basis for testing this
hypothesis. This article deals with the phenomena, İslam and pan-İslamism, with a
historical-descriptive approach starting from the Soviet Union to Central Asia in general
and Uzbekistan in particular. The aim of this article is to introduce the topic of political
İslam which is of great importance for understanding the domestic policy of Uzbekistan to
the academic community interested in research on Central Asia and to provide a starting
point for further discussions.
Keywords: Uzbekistan, Radicalism, Central Asia, Islamic Radicalism.

Кіріспе
Орта Азия, ғасырлар бойы бірнеше діндерді, мәдениет пен өркениеттерді
басынан өткерген әлемнің ең ескі мәдениет орталықтарының бірі болып табылады.
Өзбекстан мемлекеті тәуелсіздігінің алғашқы күндерінен-ақ үкімет-дін байланысы
және субкультура топтарына байланысты саясатын белгілеп, құрамындағы бүкіл
этникалық топтарының мәдениеттерін, діндерін, тілдерін және өркениеттерін
қорғайтындығын және оларға құрмет көрсететіндігін баяндаған (Kerimov, 1996:46).
Екінші дүниежүзілік соғыстан кейінгі қатаң діни саясаттар жұмсара бастады
және ғибадатты үкімет өз бақылауына ала бастады (MacLoad, C & Mayhew, B.,
1997: 21). 1940 жылдары қатаң саясат, салыстырмалы түрде, жеңілдеуімен қоса
1943 жылында Совет Үкіметі Орта Азия Мұсылмандар Діни Басқармасының
(САДУМ) іргесі қаланды. САДУМ үкіметтен тәуелсіз және ресми түрде автономды
муфтият болса да, негізінде Москваға тәуелді Орта Азия басқарма аппаратының бір
бөлігі болған еді. (McGlinchey, 2006:129).
Орта Азия мұсылмандары арасында өзбектер, дәстүрлі Исламды
басқалардан бұрын таңдаған және Ортодокс Ислам идеологиясына ең жақын
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болған топ ретінде танылды. Бұның ең үлкен себебі ретінде өзбектердің
көпшілігінің Ислами мәдениет орталықтары болған Бұхара, Самарқанд және Хиуа
секілді қалаларда отырықшы қоғам ретінде өмір сүрулері. Сонымен қатар,
өзбектердің басым көпшілігі орналасқан аймақтардың Жібек Жолы секілді саудасаттық жолдары бойында өмір сүрулері болып табылады.
1991 жылы КСРО-ның ыдырауынан кейін Орта Азияда алғашқы жылдары
саяси ағымдар және сондай-ақ дінге бағытталған қысымдар жойылған еді. Орта
Азия халқы өз мәдени мұраларына қол жеткізе бастады, басшылықтың көмегімен
жаңадан мешіттер мен намазханалар ашылды. Құран Кәрімнің өзбекше және
орысша аудармалары халыққа таратылған болатын. Бұл секілді іс-шараларға
Пәкістан секілді, сондай-ақ Түркия, Иран, Сауд Арабиясы елдері ресми немесе
бейресми түрде көмектерін тигізген болатын. Аймақтық және тайпалық негізде
ұйымдармен қатар діни саяси партиялар да құрылған болатын (Rashid, 2002:5.).
Өзбекстанда, саяси түсінікте, екі түрлі Исламды атап өтуге болады.
Бұлардың біріншісі ресми үкімет саясаттарында кезігетін, үкіметтен қолдау тапқан
және үкіметтің бақылауындағы «Ресми Ислам», екіншісі болса өзбек үкіметіне
қарсы позициядағы «Үкіметтен тыс Ислам» ретінде атап өтуге болады (Hanks,
2007:209-210, 221).
ХХІ ғасырдағы Өзбекстан
Халық саны 31.807.000 (1 шілде 2016 ж.) болған Өзбекстанның жер аумағы
447.400 км2 болып табылады. Астанасы Ташкент. Елде этникалық топтардың 71 %ы өзбектер, 8 %-ы орыстар, 5 %-ы тәжіктер, 4 %-ы қазақтар, 2 %-ы татарлар, 2 %-ы
қарақалпақтар мекендейді. Өзбекстанда өмір сүріп жүрген халықтың басым бөлігін
мұсылман сүнниттері құрайды. 1992 жылы 8-желтоқсанда қабылданған
конституциясы бойынша – президенттік басқару нысанындағы зайырлы мемлекет.
Президент 5 жылға сайланады. Жоғары заң шығарушы органы – қос палаталы,
парламент заң шығарушы палата (төменгі палата) және Сенаттан (жоғарғы палата)
тұрады. Атқарушы органы – Министрлік Кабинет Әкімшілігі жағынан бір
автономиялық республикаға (Қарақалпақстан) және 12 облысқа бөлінеді.
Өзбекстанның көршілері: солтүстік пен солтүстік-шығысында Қазақстан
мен Қырғызстан, оңтүстік-шығысында Тәжікстан, оңтүстігінде Ауғаныстан мен
оңтүстік-батысында Түркменістан елдерімен шекаралас.
Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығы (ТМД) елдерінің ішінде жер аумағы
жағынан бесінші, халық саны жағынан үшінші болған Өзбекстанда халықтың 50,6
%-ы қалалық жерлерде, қалған 49,4 %-ы болса ауылдық жерде өмір сүруде. 1991
жылғы мәліметтер бойынша халықтың 80 %-ның жағдайы төмен, сондай-ақ елде
халық санының жылдам өсуі тіркелген (Салиев, Курбанов, 2015: 151-152).
Өзбекстанның Конституциясы бойынша діни сенім бостандығы мен арождан бостандығына кепілдік беріледі. Конституцияда Өзбекстандағы дін және
үкімет екі бөлек болған зайырлы бір мемлекет болғаны көрсетілген. Өзбекстанның
Дін Істері Басқармасы Совет Одағындағы жүйесіндегідей Орталық Муфтият
тарапынан жүргізіліп отырды. Өзбекстан Үкіметі муфтилерге Жұма құтбалары
тақырыптарын бере отырып, сонымен қатар сайлауларда қай үміткерге дауыс
берілу керектігі де уағыздар тақырыптарында кездесті. Жоғарғы билікке ұнамаған,
сөзін сөйлемеген муфтилер жұмыстарынан шығарылатын. Өзбекстанда үкімет
тарапынан қабылданбаған имамдардың мешіттерде жұмыс атқарулары мүмкін
емес еді. Әдебиеттерде «Параллель Ислам» деп аталған үкімет тарапынан,
салыстырмалы түрде, тәуелсіз Ислами топтардың ашықтан-ашық өз жамағаттарын
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құрулары да болдырылмады. Бұл секілді бастамаларды қолдаған адамдар темір
тордың арғы жағына қамалулары да әбден мүмкін еді (Gunn, 2003:406).
1991-жылы тәуелсіздіктеріне жеткеннен бастап қазіргі күнге дейін адам
құқықтары, әсіресе тақырыбымызға байланысты болған діни сенім бостандығы
тақырыбында жиі сынға алынуда.
Өзбекстан басшылығы Ислам және қауіпсіздік бағыттарын бір құтының
ішінде қолға алып, бір жағынан үкімет тарапынан мақұлданған, қолдауын тапқан
және бақылауында болған бір ресми Исламды қолдауымен бірге, екінші жағынан
болса бұл үкімет Исламнан тыс ағымдарға қарсы саясаттарын жүргізуде.
1990-жылдардан кейін Кеңес Одағының ыдырауымен бірге Орта Азияда
тәуелсіз мемлекеттердің құрылуымен қатар, саяси, әлеуметтік, мәдени және діни
бағыттарда жаңа ұйымдар да пайда бола бастады. Бір ғасырға жақын атеист және
дінсіз бір қоғам ретінде өмір сүрген Орта Азия халқы, рухани өмірлеріндегі
вакумды толтыру үшін, әлбетте, ұлттық және рухани құндылықтарын іздеп табуға
міндетті болды.
Өзбекстан, Қырғызстан, Қазақстандағы, бүкіл Христиандық миссионерлер
мен Ислами ағымдардың, атап айтсақ, Уахабилік, Хизбулла, Хизб-ут Тахрир,
Исмаилік, Бахаилік және Қадиянилік секілді сенім және амал тұрғысынан
Исламнан тыс шыққан діни-саяси мәзхабтарының бөлек, тәуелсіз бір ұйым
болғандарын, мектеп және университет жастарының арасында қолдау тапқанын
көре аламыз.
1990-жылдары Өзбекстанда тек 89 намазхана және екі медресе болса, бүгінгі
таңда намазханалардың саны екі мыңнан асқан. Жүздеген мешіт салынып, күрделі
жөндеу жұмыстарынан өткен болатын. 2003 жылы 22-тамыз күні Министрлер
Кеңесі шешіміне сүйене отырып 15 шақты діни орталықтар, зиярат жерлері
Өзбекстан Мұсылмандар Басқармасына берілген болатын. Тәуелсіздік
жылдарында Құран Кәрім өзбек тіліне аударылып, қатарынан үш рет жарық көрген
болатын. Өзбекстанның тәуелсіздікке жетуімен бүкіл діни мейрамдар еркін түрде
тойлана бастады. Өзбекстан Президентінің 1991-жылғы бұйрығы бойынша,
Рамазан Айт пен Құрбан айт мейрамдары күнтізбе бойынша демалыс ретінде
бекітілді.
1999-жылдың қыркүйек айында Ташкент қаласында Өзбекстан мемлекет
басшысының қатысуымен Ташкент Ислам Университеті ашылды. Сондай-ақ
университет құрамында колледждер де жұмыс атқаруда. Қазіргі кезде діни білім
беру жүйесінде Ташкент Ислам Университеті, Ислам Институты және 10 медресе
өз жұмыстарын қарқынды түрде атқаруда.
2004-жылдың соңында Өзбекстан Мұсылмандар Басқармасы мен Зағиптар
Бірлестігі бірлесе отырып Брайл жазу (зағиптар әліппесі) типте жазылған
Құранның жарыққа шығуы жағынан әлемде үшінші ел болған.
Өзбекстан Президенті 2006-жылы 28 тамыздағы жарлығына сәйкес, жылдық
Қажылық пен Умра Қажылық сапарларының регламент істерімен айналысатын
басқарма құрылды. Бұл басқарманың ең маңызды жұмысы – Өзбекстан
азаматтарын Қажылық пен Кіші Қажылық сапарларына дайындау, заңнамадағы
көрсетілген шарттардың орындалуын бақылауға алу жөнінде басқарма мен мекеме
арасында пайдалы да дұрыс бағыт-бағдар беру және ынтымақтастықты қамтамасыз
ету болып табылады. Өзбекстанда қажылыққа баратын адамдардың саны жыл
сайын артуда. Тәуелсіздіктен бұрын қажылыққа барған мұсылмандардың саны 56 мыңның жобасында болса, тәуелсіздіктен кейінгі 20 жыл бойынша 80 мыңға
жақын азамат қажылық міндеттерін орындаған болатын. Бұдан тыс, әр жыл Кіші
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қажылықтарын орындау мақсатында жыл сайын мыңдаған адам Мекке және
Мәдина қалаларына кетуде.
ЮНЕСКО мойындаған Өзбекстан
Тәуелсіздіктен кейінгі жиырма жыл ішінде әлемдік мәдениеттің өркендеуіне
зор үлестерін қосқан тұлғалар Имам әл-Бухари, Имам әт-Тирмизи, Имам
Матуриди, Бахауддин Накшбенд, Бурханиддин Марғилани, Абдухалық Гуждуани,
Хожа Убайдулла Ахрари-уали, Әмір Темір секілді ұмытылған үлкен есімдерді
қоғамға жаңадан таныта бастады. Бүгінгі таңда 4000-ға жақын археологиялық
еңбектер мен ескерткіштерді үкімет өз қорғауына алды, 1000-нан астамы қайта
қалпына келтірілді.
Түркілердің мәдениеті мен өркениетін жаңғыртатын тарихи ғимараттар
салына бастады, сондай-ақ Имам әл-Бухари, әл-Ферғани, әт-Тирмизи, Имам
Матуриди кесенелері жөндеуден өткен болатын. Әмір Темір және Тимуриттер
Мұражайы, Шахидтер Алаңы секілді тарихи және заманауи сәулет өнерін
бейнелейтін жаңа зиярат орталықтары ашыла бастады.
Ұлы тұлғаларды еске алу іс-шаралары ЮНЕСКО тарапынан қолдау тапты.
1994-жылы ұлы ғалым және мемлекет қайраткері Мырза Улықбектің 600 жылдығы,
1996-жылы ұлы қолбасшы Әмір Темірдің 660 жылдығы, 1998-жылы ұлы ғалым
Имам әл-Бухаридің 1225 жылдығы және үлкен ғалым әл-Ферғанидің 1200
жылдығы, 1999-жылы өзбек ұлтының ұлы тұлғасы Жәлаладдин Манғубердінің 800
жылдығы, 2000-жылы Имам Матуридидің 1300 жылдығы және әл-Марғиланидің
910 жылдығы, 2003-жылы Абдулхалық Гуждуанидің 900 жылдығы, 2004-жылы
болса Хожа Убайдулла Ахрари-уалидің 600 жылдығы әлемдік деңгейде тойланды.
Сонымен қатар, ЮНЕСКО бұйрығымен бекітілген бірнеше тарихи
қалаларының құрылғандығы тойланған болатын. Осыған орай, 1997-жылы Бухара
және Хиуа қалаларының 2500 жылдығы, 2002-жылы Термиз қаласының 2500
жылдығы, 2006-жылы Каршының 2700 жылдығы, 2007-жылы Самарқандтың 2750
жылдығы, 2007-жылы Марғуланның 2000 жылдығы және 2009-жылы Ташкенттің
2200 жылдығы аталып өтілген болатын.
Өзбекстандағы Діни Жағдай
Өзбекстанда үкімет бақылауынан тыс Ислами ағымдар, қауіп төндіруші
ретінде қарастырылады. Өзбек еліндегі Ислами ағымдар Салафи ағымдарға
жіктелген, мекен еткен географияның дәстүрлі Исламнан тыс болып дамыған
ағымдар болып табылады. Жалпы Орта Азия, соның ішінде Өзбекстанда ХанафиСунни Ислам түсінігі басым және бұл түсінік ғасырлар бойы бұл аумақтың діни
өмірлерін және дүниетанымдарын қалыптастырған болатын. Бұл аймақта пайда
болған радикалды-фундаменталды Ислами ағымдар, Уахаби-Салафи негізіндегі
Ханбали-Сунни ағымдар ретінде көрініс табуда (Cornell, 2005:626). Уахаби Ислами
түсінік негізінде Ферғана аңғарында кеңінен таралған. Сауд Арабия тарапынан
жасалған қаржылық көмекпен бірге, мұнда көпшілігі студент, оқушы болған
жастарының, радикал Ислами ағымдардың белсенді мүшелері болуларына әсер
еткен болатын. Өзбекстандағы заңды оппозицияның мүмкіндіктері шектеулі болуы
дәстүрлі емес діни ағымдардың жұмысын оңайлатады. Өзбекстанда «Өзбекстан
Ислам Қозғалысы» және «Хизб-ут Тахрир» секілді екі үлкен және өте маңызды
Исламнан тыс діни ұйымдар күні бүгінге дейін өз әрекеттерін жалғастыруда.
1991 жылдың желтоқсан айында, ғасырлар бойы Еуразияны билеген Совет
Одағының тарауы, Еуразия деңгейде һәм әлемдік деңгейде геосаяси құрылымды
телеологиялық тұрғыда өзгерткен елеулі бір фактор болған. Орта Азия, КСРО-ның
тарауы нәтижесінде тәуелсіздігіне жеткен болатын. Бұл жағдай, бір жағынан Орта
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Азия елдеріне көрші және дамыған елдермен жаңа бір саясаи, экономикалық және
әскери ынтымақтастық қарым-қатынастар жасауына, екінші жағынан, Қытай,
АҚШ, Түркия, ЕО секілді алпауыт елдермен Орта Азияның сыртқы істері,
қауіпсізділігі, тұрақтылығы және экономикалық байланыстарды жаңадан қолға
алынуы керек еткен болатын. Әсіресе, Орта Азиядағы мұнай, табиғи газ секілді
шикізат өнімдері мен этникалық қақтығыстар және террорлық әрекеттер, Ислами
Радикализмнің таралуы секілді дәстүрден тыс қауіпсіздік проблемалары, алпауыт
елдердің Орта Азия Стратегиялық Ортасы ретінде назарларын аудартқан болатын.
Осылайша «Жаңа Үлкен Ойын» (New Great Game) ретінде аталған стратегия пайда
болған.
Қорытынды
Орта Азияда дәстүрлі және дәстүрден тыс қауіпсіздік мәселелері, яғни
этникалық, діни қақтығыстары, Жаппай қырып-жою қаруы (WMD: Weapon of Mass
Destruction), терроризм, жасырын түрде есірткі мен қару-жарақтардың,
адамдардың құл ретінде сатылуы, жоқшылық секілді проблемалары болған,
сондай-ақ басқа елдермен ынтымақтастық жасағысы келген бір аймақ болатын.
Орта Азиядағы Ислами радикалды қарулы тобы ретінде «Өзбекстан Ислам
Қозғалысы (IMU: “Islamic Movement of Uzbekistan)» мен «Хизб-ут Тахрирдің»
пайда болуынан бастап бүгінгі күнге дейін Өзбекстан, Тәжікстан және
Қырғызстанды орталық етіп алып, үгіт-насихаттарын жүргізуде.
Соңғы жылдары үкіметтің бақылауынан тыс қалған Ислами радикалды діни
ағымдарының көбеюі қарапайым тұрғындарды мазасыздандыруда. Мемлекеттік
органдардың активті жұмыстарына қарамастан, Өзбекстан, жалпы Орта Азиядағы
радикалды Ислами ағымдардың әрекеттеріне тосқауыл қою қиындап жатыр.
Үкіметтің жұмыстарын айыптау арқылы адамдардың саналарын улаған бірнеше
Ислами ағымдар күні бүгінге дейін өз әрекеттерін жалғастыруда.
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ҚАЗАҚ ПАТРИОТИЗМІНІҢ АЛҒЫШАРТТАРЫ
Галымбек КАЛЫБЕК
Ұлбазар ТУРЕБЕКОВА
Түйіндеме: Мақалада қазақ патриотизмінің алғышарттары жайында сөз болады.Өз
Отанының болашағын дамытуға үлес қосатын азамат етіп тәрбиелеу – қазақстандық
патриотизмнің басты мазмұнын құрайды. Қазақ патриотизмі ұлттық тамырын, өз
халқына деген, өзінің туған жеріне деген сүйіспеншілігі, халықтың әдет-ғұрып, салтсанасы,
ұлттық
құндылықтарымызды меңгеру барысында
патриоттық
сезім
қалыптасады. Сондай-ақ бүгінгі қазақ патриотизмінің
принциптеріне
тоқталып қарастырылды.
Тірек Сөздер: Қазақ патриотизмі,
ұлтжандылық, отансүйгіштік, ұлттық
құндылық, ұлттық патриоттық тәрбие, ұлттық рух, алғашқы әскери дайындық.
The Principles of Patriotism in Kazakh
Abstract: Kazakh patriotism in the article about the prerequisites for citizens to contribute
to the development of the future of the Fatherland boladı.Öz Kazakhstani patriotism education as the main content. Kazakh patriotism, national roots, his love for his native land for
his people, traditions, customs and patriotic consciousness during the development of national values is formed. As well as about the principles of patriotism in today's Kazakh
considered.
Keywords: Kazakh patriotism, patriotic, patriotism, national treasure, national patriotism,
national spirit, the first military training.

Бүгінгі таңдағы өзекті мәселелердің бірі Қазақстан Республикасының
азаматтарының патриоттық рухын көтеру болып табылады. Әр адам өзінің ұлттық
тамырын, әдет-ғұрпын, мәдениетін түсінуінің, маңызы зор болмақ. Өз халқына
деген, өзінің туған жеріне деген сүйіспеншілігі, өз халқы өмір сүретін ортаға деген
сезімі әр баланың ұлттық рухта қанаттануының негізі болмақ. Ұлттық рухты
бойына сіңіре отырып, халықтың әдет-ғұрып, салт-санасының байлығын меңгеру
барысында, патриоттық сезім, Отанға деген сүйіспеншілік қалыптасады.
Патриотизмнің негізгі мағынасы әр азаматтың ұлтын, Отанын сүюден
туындайды. «Патриотизм» - гректің сөзі. Оның қазақшасы - жерлес, отандас
дегенді білдіреді, яғни Отанын, ұлтын сүю, оны жаудан қорғау.
Қазақтың ұлтжандылығы, отансүйгіштігі ежелден қалыптасқан. Оған
қазақтың мақал- мәтелдері дәлел. Мәселен, туған жер-отан туралы мақалдармәтелдер:
«Туған жерге туың тік».
«Ит тойған жеріне,
Ер туған жеріне».
«Туған жердей жер болмас,
Туған елдей ел болмас» т.б. болып кете береді.

Мақал-мәтелдердің өзі қазақтың елін, жерін, отанын сүюуінің негізі болып
табылады.
Қандай бір халық болмасын отанын, елін, жерін сүймейтіні жоқ. Соның
ішінде қазақ халқы да жалпы шығыс, оның ішінде түркі тілді халықтардай отанын,
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жерін, суын, табиғатын сүюге жастарды тәрбиелеу көне заманнан өзімен бірге
дамып келеді.
Бүгінгі күні жеке тұлғаны Қазақстандық патриотизм мен отансүйгіштік
рухта тәрбиелеу барысында Қазақстанның білім және ғылым қызметкерлерінің ІІ
съезінде еліміздің Президенті Н.Ә.Назарбаев: «Қазақстанның отаншылдық сезімін
тәрбиелеу білім берудің мектепке дейінгі жүйесінен жоғары оқу орындарына
дейінгі орталықтарда, барлық ұйымдарда көкейкесті болып табылады.
Жастарды Отанды, туған жерді, өзінің халқын сүюге тәрбиелеу – мұғалімнің аса
маңызды, аса жауапты да қадірменді парызы» – деген болатын.
Қазақ халқының сан ғасырлардан бері тарихымен біте қайнасып келе
жатқан ұрпақ тәрбиелеудегі тәжірибелері бізге сол рухани мәдениет, этикалық,
эстетикалық құндылықтарын құрайтын ұлттық әдет-ғұрып, салт-дәстүрлер, әдеби,
музыкалық, кәсіби, тұрмыстық фольклорлар мазмұны арқылы жетіп отыр.
Сонымен бірге ұрпақ тәрбиесіне, жалпы халықтың рухани дамуына байланысты
қалыптасқан ұлттық тәлім-тәрбиелік ой-пікірлердің: Қорқыт ата, Әл-Фараби, Қожа
Ахмет Иассауи, Мұхамед Хайдар Дулати, Жүсіп Баласағұн, Махмұт Қашқари,
Асанқайғы, т.б. қазақ ақын-жырауларының мұралары, билер мен шешендердің
тәлімдік сөздері негізгі құрал болмақ.
Ұрпағымызды парасатты да білікті, мәдениетті де білімді етіп тәрбиелеп,
олардың дүниетанымын жалпы адамзаттық деңгейде дамытамыз десек, бойында
ұлттық және азаматтық намысы бар, елін, жерін сүйетін ұрпақ өсіргіміз келсе, бүкіл
қоғамдық өмірдің өзегін келешек ұрпақ тәрбиесіне, соның ішінде ұлттық
құндылықтар негізінде тәрбиелеуге бағыттауымыз қажет.
Ұлтжандылық – белгілі тәрбие арқылы келеді, сондықтан да елін сүйетін
әрбір адам Ұлтжанды болу керек деп ойлаймын. Ұлтжандылық – елін сүю, халқын
сүю, халқын жоғары дәріптеу.
Ұлттық рухта тәрбиелеу - қоғамдық өмірге даярлау, шығармашылық
белсенділігін арттыру, әлемдік өркениеттің адамзатқа тән құндылықтары негізінде,
жоғары имандылық қасиеттерге, ұлтжандылық пен елжандылыққа, азаматтыққа
тәрбиелеу, олардың бойында ұлттық сана-сезімді қалыптастыру.
Жас ұрпақты ұлттық игіліктер мен адамзаттық құндылықтар, руханимәдени мұралар сабақтастығын сақтай отырып тәрбиелеу. Ұлттық
құндылықтарымызды әлемдік деңгейге шығаруға қабілетті тұлға тәрбиелеу үшін:
- жас ұрпақ санасына туған халқына деген құрмет, сүйіспеншілік, мақтаныш
сезімдерін ұялату, ұлттық рухын дамыту;
- ана тілі мен дінін, оның тарихын, мәдениетін, өнерін, салт-дәстүрін,
рухани-мәдени мұраларды қастерлеу;
- жас ұрпақ бойында жанашырлық, сенімділік, намысшылдық тәрізді ұлттық
мінездерін қалыптастыру сияқты міндеттерді орындағанда ғана басты мақсатқа
жетеміз.
Бірақ кеңес заманында таза ұлттық патриоттық тәрбиені жалпы кеңестік
патриоттық-интернационалдық тәрбиемен алмастырды.
Біз интернационалдық (ұлтаралық татулық) тәрбиені жоққа шығармаймыз.
Қазақстан жағдайында тәрбиенің бұл саласы бүгінде де қажет. Бірақ патриоттық
осы тәрбиенің түпқазығы болуы тиіс.
Республикамыздың әрбір азаматы ұлтына, нәсіліне, сенімі мен намысына,
саяси көзқарасымен, ұстаған бағыт-бағдарына т.б. ерекшеліктеріне қарамастан, өзі
өмір сүріп, ауасын жұтып, игілігін пайдаланып отырған мемлекетін «туған елім,
Отаным» деп тануын қалыптастыру қажет. Мемлекетке есімін беріп отырған
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ұлттың салт-дәстүріне құрметпен қарау, оның тілі мен дінін сыйлау, рәміздерін
ардақтап, жетістіктеріне шаттану – қоғамның әрбір мүшесінің міндеті.
Бүгінгі қазақ патриотизмі ол мынадай принциптерге сүйенуі тиіс:
- өз ұлтын, ана тілін, мұсылман дінін, туған жерін жанындай сүйетін, қорғай
білетін;
- өз ұлтын әлемге танытатын;
- өз халқына деген отансүйгіштігі, бауырмалдығы жоғары;
- отандық өнімдерді, ұлттық тағамдарды әрқашан тұтынатын;
- өз елінің ырымдары мен тиымдарын берік ұстанатын;
- өз елінің салт-дәстүрлерін қастерлейтін және үнемі насихаттайтын;
- өз елінің отансүйгіштік тақырыптағы әндерін тыңдайтын;
- мемлекеттік рәміздерді қасиет тұтатын және қорғай білетін;
- отансүйгіштік ой-санасы жетілген, ары таза;
- қазақ батырларының ерлігін, үлгі-өсиетін өнеге тұтатын болуы керек.
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Қазақстан
Республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаевтың «Қазақстан
әндерім
болашағы – қоғамның идеялық бірлігінде» атты еңбегінде: «Біздің тағы бір аса
ен өсу
маңызды идеологиялық
міндетіміз – қазақстандық отансүйгіштікке тәрбиелеу,
әрбір азамат өзін-өзі айқын билеуін қалыптастырады» деп нақты көрсетті
Қазақстанның баянды болашағы өскелең ұрпақтың қолында. Демек,
қазақстандық патриотизмге тәрбиелеу отбасынан басталып барлық оқу
орындарының, барлық пәндердің соның ішінде айрықша алғашқы әскери
дайындық пәнінің алдында тұрған басты міндеті болып табылады. Қазақстан
Республикасының Үкіметінің 1996 жылғы 1 қарашадағы №1340 «Алғашқы әскери
дайындық туралы» Қаулысы бойынша «Алғашқы әскери дайындық» пәні жалпы
орта білім беретін мектептер мен бастапқы және орта кәсіптік білім беретін
ұйымдарда 1996-1997 оқу жылынан бастап қайта енгізілді. «Алғашқы әскери
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дайындық» пәні оқу бағдарламасының негізгі мақсаты: саптық, тактикалық, атыс,
медициналық дайындық, топография, азаматтық қорғаныс бойынша оқушылардың
білімдерін қалыптастыру, Отансүйгіштікке, ел жандылыққа тәрбиелеу, алған
білімдерін практика жүзінде көрсетуге ықпал жасау.
Еліміздің болашағы — жас ұрпақ ұлттық сана-сезімі оянған, адамгершілігі
және рухани ойлау дәрежесі жоғары, мәдениетті, парасатты, ар-ожданы мол,
салауатты, жоғары патриоттық санасы, өз елі үшін мақтаныш сезімі қалыптасқан
азамат етіп тәрбиеленуі тиіс. Өйткені, халқымыздың ежелден қалыптасқан
адамгершілігімен,
үлкенге
деген
құрметімен,
кішіге
–
ізетімен,
қонақжайлылығымен,
ақыл-парасатымен,
көсемдігімен,
шешендігімен,
әділдігімен, өз мүддесін ұлт мүддесімен ұштастыруымен, ұлтжандылығымен,
өзгеге деген сыйластығымен ерекшеленетін, салт-дәстүрін, әдет-ғұрыптарын, мол
мәдени-рухани мұраларын сақтап, оны заман өткен сайын еселеп жаңғырта түсетін
қырларын жастарға ұғындыра алатындай білім беру қажеттігі күннен-күнге айқын
сезіле түсуде.
Олай болса, рухани байлыққа, ең алдымен, тілімізді, дінімізді, салтдәстүрімізді жатқызсақ, тіл- қазақ болуымыз үшін, дін- иманды болуымыз үшін,
салт- дәстүр- ұлт болуымыз үшін қажет.Осы жолда сілтер бағытымыз, көрсетер
жолымыз түзу болсын демекпіз.
Сонымен қорыта айтарымыз, қазақстандық патриотизм - бүкіл
қазақстандықтарға тән. Себебі ортақ Отан, ортақ тарих, ортақ салт-дәстүр, ортақ
қазақтың тілі. Басқа ұлт өкілдері қазақтың тілін білуі тиіс.
Қазақстандық патриотизмнің негізі - ежелгі ұлттық салт-дәстүр, әдет-ғұрып,
аңыз, ертегілер, жырлар, кешегі кеңестік ортақ дәуір, Ұлы Отан соғысындағы түрлі
ұлт өкілдері-қазақстандық батырлардың ерліктері туралы тарихи деректер болып
табылады.
Қазақстандық патриотизм мен ұлтаралық татулықтың әдіснамасы Қазақстан
Президенті Н.Ә.Назарбаевтың тарихи еңбектері.
Елбасымыз Н.Ә.Назарбаев: «XXI ғасыр қазақ халқының жұлдызы жанған
ғасыры болатынына сенемін» (Назарбаев, 2006)- дейді. Осы ұлағатты пікірді ту ете
ұстап, ел тарихын, халық тағдырын ойлайтын егемен еліміздің патриот
азаматтарын тәрбиелеуде өз үлесімізді қоса берейік!
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Жарлығы Астана, Ақорда.

«БОСҚЫНДАР МӘСЕЛЕСІ ЖӨНІНДЕГІ БАСҚАРМАНЫҢ» ҚОҒАМДЫҚСАЯСИ ҚЫЗМЕТІНІҢ НЕГІЗГІ БАҒДАРЛАРЫ
Саяси ғ.к. Ж. Г. СӘРСЕНБАЕВА*
Л. Т. КӘКЕН**
Түйіндеме: Мақала қазіргі жаһандану дәуірінің өзекті мәселесі, қоғамның
гуманитарлық апатына айналған қауіпті шешуде, босқындар ісі жөніндегі
басқармалар мен бірлестіктердің үлесін анықтауға бағытталған. Бұл мақалада автор,
басқармалар мен бірлестіктердің жұмыс атқару қағидаттары, басты негізді
жағдайдың ауқымдылығы мен маңыздылығына қатар, мәселенің түйінін ашуға
әрекет етеді. Сонымен қатар, босқындар мәселесін шешуде оңтайлы өзгерістер
туғызуы мүмкін толықтырулар мен ұсыныстар енгізілген. Мақала өзектілігі босқындар проблемасының бүгінгі таңда бүкіл әлемдік масштабта орын алуында.
Тірек сөздер: босқындар, қайшылық, шешім, жаһандану, саясат, әлеуметтік
аспект, экономика, процесс, басқарма, бостандық, адам құқықтары, қауіп, режим,
бейімделу, кемсітушілік.
"Refugee Office" Basic Principles of Social and Political Activity
Abstract: The article is devoted to the current problems, which in turn has become a humanitarian catastrophe of the world's population, namely the proportion of justified for Refugees in this issue. According to the abovementioned subject, the author attempts to reveal
the main causes of the problem, paying considerable attention to grasp the importance and
the situation around the world. And also it has been proposed some additions that will make
possible positive changes in this process. The relevance of the article is that the problem of
refugees embraced globally.
Keywords: Refugees, conflict, decisions, globalization, politics, the social dimension, economy, process, management, freedom, human rights, risk, mode, adaptation, society, discrimination.

Адамзаттың руханияттық өрлеу тарихында адам мәселесі бірнеше рет
маңызды ахуал ретінде жолға қойылған болатын. Әсіресе, ХІҮ ғасырлардан бастау
алған Батыс Еуропадағы Қайта өрлеу дәуіріндегі гуманизм мен антропоцентризм –
адам бостандығы мен құқығы, еркіндігі мен жауапкершілігі мәселесін алдыңғы
жоспарға шығарған еді. Осы кезеңнен бастап, қоғамдағы адам құндылығының
маңызы артып, бүгінгі таңда бұл мәселе– «адам ресурсы», «адам капиталы» деген
сияқты түсініктерді туғызуға алып келді. Осыған орай, бүгінгі таңда да
«Дөңгеленген дүниенің әр тарапында өмір сүріп жатқан әлем елдерінде адам
құқығын қорғау қандай дәрежеде» деген сауалдың өзектілігіартып отыр. Қазіргі
кезде адамның ең жоғарғы құндылық екені, оның құқықтары мен
бостандықтарының ажырамастығы туралы идеяның, өзіне лайықты баламасы жоқ.
Адам және оның өмірі, құқықтары мен бостандықтары кез-келген зайырлы,
құқықтық, әлеуметтік, демократиялық, бейбіт мемлекеттің алтын қазынасы болып
табылады. Соған сәйкес, халықаралық құқықтың негізгі қағидаларының бірі −
«Адам
құқықтары
мен
бостандықтарын
құрметтеу»(https://www.youtube.com/watch?v=mptvwp1MG0c 1-6).
*Қазақ

мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті, Қазақстан Республикасы, Алматы
қ., zhakentiy@mail.ru
**Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті, Қазақстан Республикасы, Алматы
қ.,lyazzat.kaken@mail.ru
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Соңғы жылдары босқындар проблемасын қазіргі заманның маңызды
ахуалдарына жатқызады. Босқындардың жер ауыстыруының жағдайлары мен
себептері әр түрлі. Кейбіреулері адамдардың өзара қатынасының шеңберінде
қалыптасатын немесе соның нәтижесі болатын жағдайларға байланысты
туындайды: келесілері, пайда болуы адамдарға тәуелсіз жағдайларға шартталады,
мысалы дүлей апаттармен. Босқындардың негізгі легін, әрине, мынадай маңызды
ахуалдар туғызады,атап айтқанда: қарулы қақтығыстар, нәсілдік және діни
кикілжіңдер.
1. Босқындар дегеніміз –нәсілдік, ұлттық, діни сенім,азаматтық белгісі,
белгілі бір әлеуметтік топқа жататындығы немесе саяси нанымы бойынша
қудалаудың құрбаны болу қаупінің негізділігінен өзі азаматы болып табылатын
елден тыс жерде жүрген және өз елінің қорғауын пайдалана алмайтын немесе
осындай қауіп салдарынан мұндай қорғауды пайдаланғысы келмейтін шетелдік
немесе осындай қауіп салдарынан еліне қайта орала алмайтын немесе қайта
оралғысы келмейтін, өзі тұрақты тұратын немесе өзі азаматы болып табылатын
елден тыс жерде жүрген азаматтығы жоқ адамдар («Қазақстан Республикасының
Босқындардың мәртебесі туралы конвенцияға және Босқындардың мәртебесіне
қатысты хаттамаға қосылу туралы.» Қазақстан Республикасының № 317-І Заңы, Ітарау, 1-бап, 1998 жылғы 15 желтоқсандағы,І т. 1(А-2), 1(В-1)). Қарулы
қақтығыстардың салдарынан дүние жүзі бойынша босқындардың саны күн санап
артып келеді. Орта ғасырдағы Еуропада шіркеулер пана ретінде де
пайдайланылатын, мұндай көмекке ұрыс қимылдары, болмаса табиғи апаттардан
зардап шеккен адамдардың барлығы жүгінетін. Сонымен қатар өлім жазасына
кесілген қылмыскерлер де, жанына араша сұрап, шіркеулерге келіп тығылатын, ал
діндарлар болса мұндай қашқындарды тек, әділетті азаматтық соттарға ғана ұстап
беріп, ажалдан арашалап қалуға тырасатын. Алайда, 1624 жылы француз королі
шіркеулерді пана ретінде пайдалануға қатаң тыйым салды. Босқындардың қоныс
аудару мәселесін реттеуге бірінші дүние жүзілік соғыс барысында назар аударыла
бастаған. Ол кезде 1,5 млн-ға жуық адам өз үйлерін тастап кетуге мәжбүр болған
еді. Олардың көбісі Еуропа мен Азия елдеріне бас сауғалап кетті,ал бақылаушы
органның міндетін Ұлттар лигасы өз қолына алды. Сөйтіп Фритьоф Нансен есімді
зерттеуші «Босқындар ісі жөніндегі» бас комиссар ретінде тағайындалды. Ол
«Нансен төлқұжаты» - деп аталып кеткен, босқындардың көшіп-қону үшін
жасалған, алғашқы құжатты қолданысқа енгізді. Ал ІІ-ші Дүниежүзілік соғыстан
кейінгі кәрі кұрлыққа, жаңа құзырлы орган «Босқындар ісі жөніндегі басқарма»
құрылды. Аталмыш ұйым ІІ-ші дүниежүзілік соғыс аяқталғаннан соң 1950-ші
жылы құрылды. Ол кезде ұрыс қимылдарынан бас сауғалап жан-жаққа тарыдай
шашырап кеткен босқындар миллиондап саналатын, сол себепті де, әлемдік
қауымдастық «Босқындар ісі жөніндегі басқармаға» қоныс аударушылардың
құқығын қорғауды тапсырды (Босқындар мәселесіне қатысты 1967 жылғы 31
қаңтардағы хаттама 2-бап,1-2). Сондай-ақ мұқтаж жандарға жан-жақты көмек
көрсетудің амалдары қарастырылды. Кейінірек босқындар проблемасы Еуропаның
аумағынан шығып басқа елдерге тарала басталды. Сондықтан құзыретті ұйым,
әріптестік аясын кеңейтуге көшті. Венгриядағы төңкеріс, Африка мемлекеттерінің
азаттық алуымен, басқа да саяси оқиғалар барысында, бірлестіктің жүзден астам
өкілдіктері ашылды.Сол кездері осындай мәселелер 5 жыл ішінде шешіледі деген
пікір болды, сондықтан да бұл ұйым осындай қысқа мерзімде ғана қызмет
атқаратын шығар, одан кейін оны тарату қажет болады деген ойлар да айтылды,
алайда арада бірнеше оңдаған жыл өтсе де, қарулы қақтығыстар тоқтаған жоқ.
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Әлемнің әр түпкірінде мемлекеттер арасында жанжал шығып жатты, осылайша
босқындардың саны азаюдың орнына көбейе түсті. 1951 жылғы босқындар
мәртебесі туралы конвенция босқындарға қатысты. Бұл халықаралық құжаттардың
іргетасы болып табылады (https://www.youtube.com/watch?v=cSIaMQWz8SE).
1961 жылғы азаматсыздықты жою туралы конвенцияда тұлға мен адамдар
топтары этникалық, діни сенімі, ұлттық, саяси нанымдары бойынша
азаматтықтарынан айырылмауы тиіс деп көрсетілен. 1967 жылғы аумақтық баспана
туралы декларация территориялық баспанаға байланысты негізгі қағидаларды
бекітеді. Бұл жерде әрбір адамның өз мемлекетін тастап кетуге және оралуына,
баспана іздеуге және сол баспананы пайдалану құқығы бар деп көрсетілген.
Келесі кезекте, босқындардың құқықтық жағдайларын қадағалайтын
халықаралық ұйымдарға тоқталып өтетін болсақ: Босқындар мәселесін
қарастыратын БҰҰ-ның құқық қорғаушы механизмдері: Адам құқықтары туралы
комиссия, Адам құқықтары туралы комитет, Зорлық – зомбылыққа қарсы комитет,
Бала құқықтары туралы комитет, Нәсілдік дискриминацияны жою туралы комитет,
Әйелдерге қатысты дискриминацияны жою туралы комитет, Адам құқықтары
туралы БҰҰ-ның комиссарияты, БҰҰ-ның босқындар ісі жөніндегі жоғарғы
комисарының басқармасы.
Қазіргі күнде жоғарыда тоқталып өткен босқындар мәселесі жөніндегі
халықаралық құжаттар, қабылданған заңдар мен пактілерге заман ағымының
өзгеруіне байланысты, өз кезегінде толықтырулар мен өзгертулер енгізілген.
Бүгінгі әлемдік жағдайға сәйкес конвенция кез-келген мемлекет аймағында
қолданысқа ие болып отыр,әсіресе Таяу Шығыс Азияда.
Босқандардың өзі бірнеше түрге бөлінеді: Құқықтық реттеудің қайнар
көздеріне байланысты – адам құқықтарының бұзылуының құрбаны болған
босқындар. Қауіптің бар болуына байланысты – мандаттық, конвенциялық
босқындар. Табиғи апаттарға байланысты – экологиялық босқындар.
2. Босқындардың мәселесімен әлемдік қауымдастық бірнеше жылдар бойы
айналысып келеді. Сарапшылардың айтуы бойынша, негізгі күрделі ахуал жаңадан
келген көршілерге қырын қарайтын жергілікті тұрғындарда болып отыр,
сондықтан да босқындардың құқығын сақтау жайында Халықаралық ұйымдар
үнемі үн қатады, өйткені, бірлестік белсенділері адамдарды жыныстық, діни
болмаса нәсілдік белгісі бойынша бөліп-жармайды сол себепті де, тағдырдың
жазуымен өз үйінен кетуге мәжбүр болғандардың құқығын қорғауға бар күш
жігерін салады(«Қазақстан Республикасының Босқындардың мәртебесі туралы
конвенцияға және Босқындардың мәртебесіне қатысты хаттамаға қосылу туралы.»
Қазақстан Республикасының № 317-І Заңы, І-тарау, 3-4 бап, 1998 жылғы 15
желтоқсан, 3-4).
Қарулы қақтығыстар, жоқшылық пен құрғақшылық күн сайын мыңдаған
адамды қоныс аударып босқын болғанға мәжбүрлейді. Өткен жылы бұл құбылыс
дүниежүзі бойынша өзінің рекордтық көрсеткішіне 60 млн. адамға жетті.
Стастистикаға сәйкес, мұндай адамдардың басым көпшілігі АҚШ пен Еуропадан
пана іздейді, ал аталмыш елдердегі арнайы қабылдау орындары толып кеткен,
сондықтан да босқындардың кіруіне шектеу қойылған еді. Осы ретте,
«халықаралық ұйымдар босқындардың құқығы үшін қалай күресуде?» және
«неліктен олардың саны азаймай отыр?» - деген сұрақ туындайды.
Американдық жағрапиялық одақ зерттеу жүргізіп мынадай бір қорытындыға
келген: Жаңа Зеландия босқындар үшін ең қолайлы ел болып саналуы мүмкін,
өйткені мұнда климат жақсы, әлеуметтік қорғау жүйесі енгізілген, жұмыссыздық
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деңгейі де, өте төмен деңгейде, алайда аталмыш елге кіру жағы күрделі, үкімет
тарапынан босқын мәртебесін беру жайлы талқыланып жатқанда, келімсектер
арнайы лагерлерде өмір сүреді, тіпті шешім қабылданғанға дейін, олар мұнда
айлап, жылдап, тұруы да ықтимал. Сарапшылардың бақылаған деректеріне сүйенер
болсақ, босқындар көбінесе көрші елдерді паналағанды жөн көреді. Осылайша
Ауғанстанның азаматтары орталық Азияға көптеп қоныс аударуы да, өткен жылы
олардың саны 2,5 млн. адамнан асыпты, ал Қазақстанға келгендері – 600 адам
(https://www.youtube.com/watch?v=mptvwp1MG0c).
Босқындардың көптеп келуі кез-келген елдің экономикасына әсер етеді.
Мәселен, Сириядағы соғыстан бас сауғалап Түркияға ағылып жатқан адамдардың
салдарынан жұмыссыздық деңгейі өсіп кетті. Сонымен қатар қос мемлекеттің
шекаралас аумағында, тәртіпсіздіктер жиі орын алуда. Қазіргі таңда, осы
мәселемен халықаралық ұйымдар, оның ішінде «Босқындар ісі жөніндегі
басқарма» айналысуда.
БҰҰ қарасты «Босқындар ісі жөніндегі басқарма» төтенше жағдайларға
байланысты өз елінен кетуге мәжбүр болған адамдардың құқығын қорғаумен
айналысатын халықаралық ұйым. Ол 1950 жылы БҰҰ-ның Бас Ассамблеясы
шешімімен құрылды, штаб пәтері Швейцариядағы Женева қаласында орналасқан.
Бірлестікке әлемнің 126 елі мүше. Аталмыш ұйымның 7500-ге жуық қызметкерлері
жыл сайын миллиондаған босқындарға көмектеседі. Сарапшылардың соңғы
дерегіне сай әр 4 секунд сайын әлемде қоныс аударуға мәжбүр 1 босқын пайда
болады.Нақты мысал ретінде Таяу Шығысты алайық, яғни Сириядағы жағдайды
сөз етсек, бұл елден өте көп адам қашып шықты, көршілес мемлкеттерге жалпы
саны 4 млн. босқын қоныс аударған, бұл дегеніміз зор гуманитарлық апат ретінде
бағаланады.
Соңғы ресми деректерге сай Түркияда тіркелген босқындардың саны 2 млн.
адамнан асты. Лебанда миллионнан сәл жоғары, Иорданиядағы босқындар
600мыңға жуықтайды, Иракка бас сауғалап келгендер 235 мың болса, Мысырға 140
мың Сириялық қоныс аударды.
Кейбір елдердегі жағдай босқындардың салдарынан одан сайын ушығып
барады. Солардың бірі Лебан. Бұл мемлкеттің өзінде 4 млн. халық тұрады Қазіргі
таңда мұнда 1млн. 200 мың босқын паналауда. Бұл Лебандағы халықтың
25пайызын сырттан келген адамдар құрап отыр деген сөз. Осы жәйт онсыз да
дамуы кенжелеп қалған елдің жағдайын ауырлатпаса, жеңілдетпегені анық.
Сириядан бөлек Африка мен Таяу Шығыстың өзге де елдерінен шыққан босқындар
саны күн санап артып келеді. Сарапшыларды алаңдататын бір мәселе, басқа жаққа
қоныс аударған адамдардың кейіннен өз отандарына оралғысы келмейтіндігі.
Мәселен Ауғанстаннан көп жылдар бойы қаншама адам қашып шықты, олардың
жалпы саны 2млн-ға жуықтайды деген деректер бар және олардың барлығы да,
қазіргі таңда отанынан тыс жерде өмір сүруде, бұл дегеніміз өте ауқымды
проблема. ЮНИСЕФ қорының мәліметінше 2,5млн. жеткіншек қазіргі таңда білім
алу мүмкіндігінен қағылған Жалпы әлем бойынша азаматтығы жоқ азаматтар
санатындағы тұрғындардың соңғы 3 жыл ішінде 4 есе көбейіп 12млн-ға жетіп отыр.
Олардың басым көпшілігі АҚШ пен Еуропа елдерінде өмір сүруде. Бұл жәйт «ХХІ
ғасырдың түйткілді проблемасы» атанған. Алдындағы есептеулерге қарағанда,
орталық Азия аумағында осындай адамдарың саны 87 мыңға жеткен. Сондықтан
да аталмыш аймақтағы елдердің үкіметтерімен бірігіп азаматтығы жоқ жандардың
проблемасын шешуге «Босқындар ісі жөніндегі басқарма» айтарлықтай еңбек
етуде.
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Босқындар ісі жөніндегі басқарманың жобаларын қаржыландыру
қайырымдылық шаралары есебінен де жүргізіледі. Ұйым өкілдері өз жұмысын іске
асыру үшін Халықаралық үкіметтік емес ұйымдармен де байланыс орнатқан. Ұйым
басшысының айтуынша: «Біз үнемі қаржы тапшылығын сезініп отырамыз, сол
себепті де дүние жүзі бойынша қолға алынатын және жергілікті жерлерде іске
асырылатын барлық жобаларды жете жоспарлап, кететін шығынды есептеп қоюға
мәжбүрміз, содан соң жиналған қаржыға қарай сол тізімнің ішіндегі ең
маңыздыларын алдыңғы қатарға қоямыз, ал өзгелері кейінге шегеріледі.
Мемлкеттік органдармен бірлесіп, ұйым ақпараттық шаралар өткізеді, сол арқылы
босқындар мен азаматтығы жоқ адамдарға көрсетілетін көмек туралы хабарлайды,
оларды өз мәртебесін анықтап алуға үгіттейді» делінген.
67 жыл бойы атқарған қызметінің барысында босқындар ісі жөніндегі
басқарма 50млн-нан астам қоныс аударушыларға көмектесті, алайда мамандардың
айтуынша, әлі де тиімдірек жұмыс істеу үшін кейбір мемлекеттермен байланысты
күшейту қажет. Өйткені тарихта бір елдің өзге елдермен әріптестік орнатуға құқы
болмаса мұның соңы қайғылы жағдайларға әкеп соққан мысалдары жеткілікті.
Мәселен, Италияндық Лампедуза аралында орын алған оқиға. 2011 жылы Туниста
төңкеріс болып, Ливияда азаматтық соғыс басталған кезде, мұнда 10-даған мың
адам бас сауғалады, арада бірнеше ай өткен соң босқындардың саны жергілікті
тұрғындардың санынан асып түсті, сөйтіп аралда жаппай тәртіпсіздіктер орын ала
бастады. Ұлтаралық қақтығыстарды тек әскерилердің күшімен тоқтату мүмкін
болды.
Сонымен босқындар мәселесі бүгінгі күнде ерекше маңызға ие мәселелердің
бірі. Соңғы уақыттарда таралған, ең алдымен, терроризм актілерімен, аймақтық
соғыстармен байланысты, адамдар үшін қауіп-қатер, сөзссіз, қақтығыстар пайда
болған жерлерден қашқан босқындар ағыны болатын жағдай туғызады. Сонымен
қатар, босқындар табиғи катаклизмалар, саяси соқтығыстар және көптеген басқа
себептер нәтижесінде пайда болады. Көрсетілген кез келген жағдайларда адамдар
олардың құқықтары мен бостандықтары бұзылған, өмірі мен денсаулығына қатер
төнетін жерлерден қашады. Қорыта келгенде, тоқсан ауыз сөздің тобықтай түйіні,
қазіргі таңда бүкіл жаһандық мәселеге айналған «босқындар мәселесі», бірінші
кезекте әр мемлекеттің экономикасына ғана емес саясатына да, өз әсерін тигізіп
отыр. Егер босқындардың ісімен ірі халықаралық ұйымдар айналыспаған жағдайда,
онда бүкіл әлемде зор гуманитарлық апат туындайтын ма еді? Бұл кезекте 1951
жылдың 28-ші шілдесінде заңдық-құқықтық тұрғыда көрініс тапқан конвенция
заңдылықтарына сай біршама өзгерістер енгізу керек пе? («Қазақстан
Республикасының Босқындардың мәртебесі туралы конвенцияға және
Босқындардың мәртебесіне қатысты хаттамаға қосылу туралы.» Қазақстан
Республикасының № 317-І Заңы, VII-тарау, 40-бап, 1998 жылғы 15 желтоқсан, VIIт40). Мысалға:
- Босқын мәртебесін тағайындау мерзімін мемлекеттердің әлеуметтік
жағдайларын ескере келе біркелкі ету;
- БҰҰ сәйкес босқындар мәселесінде босқындардың өз атамекендеріне
қайта оралуын жіті қадағалауға алу;
- Босқындардың жаңа ортаға бейімделуін, жаңа ортадағы қоғаммен
интеграциялануына баса назар аудару;
- БҰҰ қарасты «Босқындар ісі жөніндегі басқарманың» арнайы қорын ашу;
- Босқындарға қарсы дискриминацияның түбегейлі жойылуын негізге алу.
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Әлем босқындардың мәселесін бейбіт елдерге қоныстандыру арқылы
толыққанды шеше алмайтыны анық. Адамзат «Қайда қоныстандырамыз?» деген
сұраққа емес, «не үшін босып жатыр?» деген сұраққа жауап іздеуде. Тыныштығы
бар елден тыпыршып халық қашпас. Сондықтан, ең бастысы – босқындар келіп
жатқан аймақтардағы соғыс өртін сөндіру, әлеуметтік жағдайды жақсарту, сыртқы
күштің араласуын азайту. Міне, бұл нағыз шешім болар еді.
ӘДЕБИЕТТЕР
«Қазақстан Республикасының Босқындардың мәртебесі туралы конвенцияға және
Босқындардың мәртебесіне қатысты хаттамаға қосылу туралы.» Қазақстан
Республикасының № 317-І Заңы, І-тарау, 1-бап, 1998 жылғы 15 желтоқсандағы.
«Қазақстан Республикасының Босқындардың мәртебесі туралы конвенцияға және
Босқындардың мәртебесіне қатысты хаттамаға қосылу туралы.» Қазақстан
Республикасының № 317-І Заңы, І-тарау, 3-4 бап, 1998 жылғы 15 желтоқсан.
Босқындар мәселесіне қатысты 1967 жылғы 31 қаңтардағы хаттама 2-бап «Қазақстан
Республикасының Босқындардың мәртебесі туралы конвенцияға және
Босқындардың мәртебесіне қатысты хаттамаға қосылу туралы.» Қазақстан
Республикасының № 317-І Заңы, VII-тарау, 40-бап, 1998 жылғы 15 желтоқсан.
https://www.youtube.com/watch?v=cSIaMQWz8SE
https://www.youtube.com/watch?v=mptvwp1MG0c
«Адам құқықтарының жалпыға бірдей декларациясы» БҰҰ Бас Ассамблеясының
резоляциясымен№ 217 А (ІІІ) 1-6 бап,1948 жыл 10 желтоқсан.

ДӘСТҮРЛІ ДІН – ҰЛТ РУХАНИЯТЫ МЕН ТҰТАСТЫҒЫНЫҢ НЕГІЗІ
Қайыркен АДИЕТ
Түйіндеме:Мақалада дәстүрлі діннің ұлт руханияты мен тұтастығын сақтаудағы
орны қарастырылады. Ұлт мүддесі тұрғысынан дін мәселесі мемлекеттік маңызы бар,
сондықтан да діни процестерді тәртіпке келтіру, ұлттық діни саясат зор маңызға ие
болатындығы айтылған.
Түйін сөздер: Құндылық, Дүниетаным, Руханият, Мәдениет, Наным-Сенім, Болмыс,
Діл, Дәстүр.
Traditional Religion - the Basis of Spirituality and Unity of the Nation
Abstract:The article discusses the role of traditional religions in the preservation of
spirituality and unity of the nation. From the standpoint of national interests the religious
issue is state important. Therefore, in the article mentioned that need to put in order the
activities of religious processes, because the national religious policy has the great
importance.
Keywords: Value, World View, Spirituality, Culture, Faith, Being, Mentality, Traditions.

Қазақ болмысының қалыптасуына дәстүрлі діни наным-сенімнің көріністері
ерекше рөл атқарғандығы белгілі. Аспанға көз жіберген ежелгі бабаларымыз өмірге
өзінің дүниетанымын кеңістік тұрғысынан қалыптастырған. Көк аспан мен жерсуға табынушылықтың адам баласының табиғатқа парыздылығымен, табиғат анаға
деген құрметтің, пір иелеріне деген алғыс білдіру ниетімен байланыстыруға
болады. Қазақтың болмысына сіңген тәңірлік діннің ерекшелігі сол, ол ежелден ұлт
руханиятының негізіне айналды. Көк Тәңірі, Жер ана, Су құдайы, ата-баба
аруақтарын қадір тұту, отбасының қорғаншысы – Ұмай анаға табыну қазақ
халқының қашан да табиғатпен үйлесімділікте, жарасымдылықта күн кешкенін
білдіреді.
Бүгінге жеткен дәстүріміздегі діни наным-сенімдердің көріністері тылсым
дүние алдындағы дәрменсіздігіне жауап, қорғаныш ретінде көрсетіледі. Адам
баласы тылсым дүние алдында дәрменсіз болғандықтан, психологиялық тұрғыда
одан қорғанудың амалын іздейді, міне сондықтан туған жердің құдыретіне сенген,
«туған жер әрқашан желеп-жебеп, қорғап жүреді» (М.Орынбаев, 2002: 276 б.) – деп
қайда барса да туған жердің бір уыс топырағын тұмардың ішіне салып алып
жүрген. Бұл туған жерге деген сүйіспеншілікті, махаббатты оятады. Сонымен қатар
тәңірлік дінде үш қағиданы орындау міндеті деген бар: тәңір алдындағы, ата-баба
алдындағы және ұрпақ алдындағы парыздар, яғни жауапкершіліктер. Бұл ілімдер
ислам дінінің таралуына байланысты өзгерістерге ұшырағанымен, қазақтар
арасында әлі де сақталған. Ұлт руханиятының жетілуіне, толысуына, ұлттық
болмысқа зорастризм дінінің де әсері зор болды. Отқа табыну (аластау), оларға
арнап құрбандық шалу т.б. дүниетанымдық көзқарастары ислам дінінің әдетғұрыптарымен сіңісіп кетті. Нанымымыздағы табиғатқа деген құрметті көзқарас,
күн мен айды қасиет тұту – біздің ата-баба дініміздің тарихи көрінісі ретінде әлі
күнге дейін халқымызбен бірге жасасып келеді (Н.Назарбаев, 2016: 98 б.). Яғни,
осынау көнеден келе жатқан қазақ халқының дүниетанымдық көзқарастары бүгінгі
таңда ислам дінімен үйлесім тауып, тығыз байланысты. Далалық дүниетанымның
сан-ғасырлық сүзгісінен өтіп, мәңгілік құндылықтарға негізделген дана дәстүрлер
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қалыптасты. Қазақ халқының күнделікті тұрмыс-тіршілігі, іс-әрекеті, дәстүрі
исламмен астасып жатыр деп айтуымызға толық негіз бар. Дәстүрлі діннің қазақ
халқының дүниетанымына, салт-санасына сәйкес келетін өзекті негіздемелері ұлт
руханиятының негізі болып табылады. Осынау ұлт руханиятының негіздері,
біртұтас ілімдер заманында ұлттық-мемлекеттік дәрежеге көтерілген. Осы
ұлтымыздың болмысын қалыптастырған, құндылықтық бағдарын белгілеген
біртұтас ілімдердің бірегейі – Иассауи ілімі. Тәуелсіз Қазақстан үшін Иассауи ілімі
– дәстүрлі түркілік дүинетаным мен ислам өркениеті арасындағы үйлесімділікті
қамтамасыз ететін сара жол болуымен қатар, бүгінгі заманға сай рухани азық
беретін ілім ретінде ұлттық болмыстық тұғырымызды танудың негізіне айналып
отыр (Д.Кенжетай, 2004: 235 б). Халқымыздың ұлт болып қалыптасуы мен
дамуына, ұлттық ерекшеліктерінің берік сақталуына Иассауи ілімі тікелей әсер етті
деп біз сеніммен айта аламыз. Өзіне дейінгі ортаазиялық түркілік және кейінгі
қазақылық тарихи-мәдени және рухани құндылықтарын бойына сіңіріп, өзінен
кейінгі ұлттық дүниетанымның қалыптасуына зор ықпалы етті. Ұлттың ұлт болып
қалыптасуына барлық діни ілімдердің маңызды рөл атқарғаны баршаға аян. Сол
себептен қазақ халқының рухани мәдениетінде өзінің зор қолтаңбасын қалдырған.
Қазақ – ұлттық дәстүрге ерекше мән берген халық. Өз дүниетанымын тілі,
діні, әдебиеті арқылы білдірген. Сондықтан ұлтты сақтауда негізгі сүйенеріміз –
халықтың мәдениеті, рухани мұрасы, өмір сүру тәсілі, тұрмыстық салт-сана, әдетғұрып, діни нанымы т.б. яғни, бір сөзбен айтқанда дәстүрі. Дәстүр – ұлтты рухани
жандандырып, оның келбетін өрнектеп сипаттайды. Дін мен дәстүр қашанда бірбірімен сабақтас ұғым. Ұлттың дәстүрімен үндескен ата дініміз ұлттық
дәстүрімізді, рухани құндылықтарды байытты. Ислам діні мен қазақ салтдәстүрлері ғасырлар бойы өзара кірігіп, ажырамастай болып тамырласып кетті.
Діннің рухани әлеуеті мен шынайы мазмұны адамзат өміріне терең рухани мағына
дарытатын, оны өркениет шыңына жетелейтін осындай кең өрісті дүниетанымнан
бастау алады (Е.Оңғаров, 2014: 60 б.). Біздің рухани құндылықтарымыз – ата
дініміз бен ата дәстүріміздің терең байланысының тағылымды туындысы.
Сондықтан дін мен дәстүр бірлігі – өткен тарихымыз, болашағымыздың кепілі. Ал
қай кезеңде болса да рухани байлық әр халықты сақтап қалатын және өмір сүру
құқығын дәлелдейтін қайнар бұлақ болған. Дін-күллі адамзат баласының ғасырлар
бойғы тұтынған рухани игілігі деп толық айта аламыз. Жалпы кез келген халықтың
рухани және ділдік болмысында, мәдениеті мен салт-санасында сол халықтың діні
өзінің өшпес табын қалдырады. Дін – рухани мәдениет феномені, ол қоғамдағы кез
келген феноменнен анағұрлым бай, маңызды және ықпалды. Тіпті дін халықты
қалыптастыратын, оны сындарлы кезеңдерден сүріндірмей өткізіп, аман сақтап
қалатын, адамзат қоғамында үлкен рөл атқаратын рухани фактор және
ұйыстырушы идея болып табылады. Бір сөзбен айтқанда бүгінгі заманауи қоғамда
кез келген ұлт өзінің дәстүрлі діни таным мен діни тәжірибе негіздерінен
ажырайтын болса, онда ол халық өзінің рухани мәдени болмысынан ажырайды. Дін
мен дәстүр үндескенде ғана дін дамып, дәстүр байиды.
Қоғам өмірінде дін рөлінің артуы, діни ұйымдар белсенділігінің күшеюі мен
қанат жаю жағдайы, өскелең ұрпақтың дінге деген қызығушылығының артуы бізге
арқаны кеңге салып жайбарақат жатуға болмайтынын аңғартады. Ислам
нормаларында айтылмаған әдет-ғұрып, салт-дәстүрдің, дүниетанымның, ділдің
элементтеріне назар аудармау, қолдау білдірмеу, ширк ретінде қарау арқылы жоққа
шығару, дәстүрді өмір салтына айналдырған халқымыздың тұрмыс қалыптарын
өзгертуге тырысып өздерінің пәтуаларын шығаруы, турасын айтқанда, бұл
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радикалды діни ағымдардың мақсатты ел ішіндегі тыныштықты, тұрақтылық пен
тұтастықты бұзуға ұмтылуы болып отыр. Ұлттық құндылықтың бірі діл десек,
оның ислам дінінің нормаларымен астасып жатқанын мәдени мұра үлгілерінің бірі
емес бірегейі екендігін байқату. Сондықтан да сол өскелең ұрпаққа ұлт
руханиятымен сусындатып, ата дініміздің асыл қасиеттерін, руханиадамгершіліктік мұрасын бойларына дарыту тұрғысында белсенді жұмыс жасап,
ұлт және дін, тарих және дін, дәстүр және дін мәселесін терең байытылуы керек.
Осы жерде ащы да болса шындықты айтқан белгілі ғалым, қоғам қайраткері
Амангелді Айталының: «Жеке адамның дін таңдауына қақы бар. Ал, тұтастай
дінінен айырылған ұлт, ұлттық қасиетінен, мемлекетінен айырылады. Ұлттық
тілінен безіп, дінінен, ділінен шыққандар көбейе берсе, сан сапаға айналып, ұлт
бірте-бірте ыдырай береді, мемлекет те күйрейді. Сенім-тұтастық пен бірліктің
кепілі. Қоғам шындығында біртұтас ағза тәріздес. Сол ағзаның бір мүшесіндегі
өзгеріс басқа мүшелеріне әсер етеді. Ұлттың рухына салған жарақат уақытпен де
емделмейді, оның рухында мәңгі із қалдыруы мүмкін. Дін тазартушы, демеу
беруші, жарақатты жазушы, сауықтырушы ем, әлеуметтік ағзадан зиянды
қалдықтарды шығарушы деп бекер айтылмаған. Адам өзінің табиғи қажеттілігін
қанағаттандыруға қандай мұқтаж болса, рухани азыққа, тазаруға мұқтаж.
Тәуелсіздік, дербес мемлекеттік, ұлттық тіл, ортақ дәстүр мен дәстүрлі
мұсылмандық құндылықтар ұлтты ұйыстыруға мүмкіндік туғызады» (А.Айталы,
2013: 66-78 бб.) – деген ойын келтіре кетсем болады.
Бүгінгі таңда діннің ұлттық саясат қалыптастырушылық қызметінің артып
келе жатқаны белгілі. Ұлттық діни саясат мақсаттарының бірі – қоғамымызда діни
процестердің саясаттануына жол бермеу. Дін біріктірудің, интеграциялық
процестердің күшті факторы бола алады. Ол үшін діндерден қайшылықтарды емес,
керісінше ортақ белгілері мен ұқсас принциптерді, ортақ негіздер мен ортақ
құндылықтарды, біріктіруші бастаманы іздеуіміз керек. Бүгінгі дәстүрлі емес діни
процестердің қызметтерін ретке келтіру (Қ.Борбасова, 2009, 156 б.). Дәстүрлі
діннің құндылықтарын ұлттық саясатқа батыл енгізуден қорықпай, мемлекет пен
дін құндылықтары жүйесінің сәйкестігін реттеу. Қазіргі жаһандану кезеңіндегі
қандай да бір ұлттың өзін-өзі сақтау үшін, ұлттық тұтастықты қалыптастыру үшін,
ұлттың рухани болмысын жетілдіру үшін дәстүрлі діннің рөлі өте зор екені анық.
Әлемнің бет-бедері айқын сипат алған шақта, дінге руханият негізі ретінде қарап,
оның жасампаз құндылықтарын, рухани әлеуетін басты назарға ала отырып,
дәстүрлі дініміздің шын мәнінде асыл қасиеттерін өскелең ұрпаққа сіңірген жөн.
Дәстүрлі дініміз халқымыздың рухани кемелдігін арттырудың кепілі және еліміздің
қауіпсіздігінің құрамдас бөлігінің бірі. Себебі, халықтың діни санасы берік,
көзқарасы тұрақты, әрі сенімді болған жағдайда, оның ынтымағы мен бірлігі, өз
елінің бүгіні мен ертеңіне деген сенімі берік бола түсіп, бір мақсатқа жұмылудың
негізгі ұстанымын қалыптастыратыны баршаға аян (Ұ.Шубаева, 2010: 14 б.).
Еліміз бүгінгі таңда өзін зайырлы мемлекет ретінде танытады. Дін мен
мемлекет бір-бірінен тәуелсіз. Алайда дін мемлекет дамуына оң әсерін тигізетіні
даусыз. Сондықтан дін мен мемлекеттің түйісер жері – елдің тұтастығы мен
қоғамның ауызбіршілігі мен тұрақтылығы. Н. Нұртазина «Қазақ мәдениеті және
ислам» деген еңбегінде: «Мәдениеттің өзегі дін екені рас, дөрекі көзге көрінбесе
де, дін – шын мәнінде ұлттық тұтастықты ұстап тұратын ғаламат күш. Дін кеткен
соң, идеялық-рухани, этикалық негіздерден айырылған кезде ұлттық мәдениет
жүйе болудан қалады» (Н.Нұртазина, 2002: 170-176 бб.) – деген тұжырымын
жасаған. Біздің дәстүрлі дінімізде тек жақсылық пен ізгілікке тәрбиелеу ғана бар,
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терең адамгершілік, байыпты имани қасиет, кімге де болсын, адами қамқорлықпен
қарау, ұлт болмысынан бастау алып, ғасырлар бойы ұлтымыздың ұғымы болып
жалғасын тауып отыр. Діни фактор ұлттың болмысын айқындайтын құндылық.
Осыдан ата-бабаларымыздың діни көзқарасы терең, діни мәдениеті өте жоғары
ұлттар қатарынан екенін аңғарамыз. Дін қоғамды тәрбиелейтін, оның руханилығын
күшейтетін, болмысын қорғай алатын жүйе екендігі анық.
Дін мәселелері жөніндегі ғылыми-зерттеу және талдау орталығының
директоры Айнұр Әбдірәсілқызының: «Осы ұлттық болмысымызбен үйлесім
тапқан дәстүрлі дінімізді дамытудың, дәстүрлі дініміздің насихатын күшейтудің
маңызды тетіктерінің бірі – стратегиялық зерттеулерді жүзеге асыру»
(А.Әбдірәсілқызы, 2014: 16-27 бб.) – деген ойынан шығарар тұжырым, ұлттық
болмысымызға негізделген, ұлттық-діни бірегейлікті сақтауға бағытталған
дәстүрлі дініміз, қаншалықты бүгінгі қоғамның қалыптасуына ықпал ететін
маңызды идеологиялық құрал бола алатынын жан-жақты зерттеп, зерделей
отырып, діни жүйемізді нақты күшейтуді, қазіргі таңда қоғамда болып жатқан
проблемаларды шешудің тетігі ретінде пайдалануымыз қажет. Дәстүрлі діни
құндылықтарды ұлттық саясатқа енгізуден қорықпай, батыл түрде радикалдық
бағыттағы діни ағымдарға қарсы ата дініміздің бар әлеуетін толық пайдалануымыз
керек. Мәдениеттің рухсыз тіршілік ете алмайтыны сияқты, қоғам да мәдениетсіз,
тарихсыз, яғни рухани тіректерсіз өз болмысы мен дамуын баянды ете алмайтыны
белгілі.
Сөз барысында айта кететін жайт, дәстүрлі дінді жаңғырту деген кезде,
міндетті түрде тілді жандандыру мәселесімен бірге қарастыруымыз қажет. Себебі
ұлттың негізгі үш діңгегі: тіл, дін, діл болып табылады. Тілді жандандыру дәстүрлі
діни таным мен рухани құндылықтардың жандануына, қайта қолданысқа енуіне
жол ашады. Ұлт руханияты үшін ұлттық тіл, ұлттық діл және дін рухани тұғыр
болып табылады. Осы үш діңгек бір-бірімен ажырамас бірлікте болғанда ұлт
тұтастығы да берік. Кез келген ұлттың болашаққа бағытталған мақсаттары оның
ғасырлар бойы жинақтаған рухани тәжірибесін тірек етуге тиіс. Бүгінгі Эрдоған
билігіндегі зайырлы Түркия мемлекеті де елдің ішкі және сыртқы саясатын жүзеге
асыруға сәйкесінше түзетулер енгізіп, қоғамда діни қағидаларды қорғауда, діни
дәстүрлерге сүйенуге тырысып, қоғам өміріндегі діни фактордың рөлімен санасуда
(Riza Zelyut, 2015: 312). Әрине дәстүрлі дінді жаңғырту үдерісі басқа
конфессиялардың қызметі мен еркін дамуына ешқандай кедергі жасамайды.
Керісінше конфессияаралық бейбітшілік пен келісімнің нығаюы үшін, діннің
біріктіруші, рухани тұрғыдан құрушы фактор есебінде рөлінің күшеюі үшін діни
мәдениет пен діни сананы қалыптастырудың маңызы зор. Қазіргі Қазақстан қоғамы
өзінің көп этносты және көп конфессиялы сипатқа ие бола тұрып, өзінің
ынтымақтасық пен татулық үлгісімен әлемге әйгілі. Барлық діни бірлестіктер
елімізде өз қызметтерін еркін жүргізуде үлкен мүмкіндікке ие болып отыр.
Отандастарымыздың шамамен төрттен бір бөлігін құрайтын православие дінінің
өкілдері, сонымен қатар католиктік, протестанттық, иудаизм, буддизм және басқа
да діни ілімдер еліміздің рухани өмірін жетілдіре түседі. Көпконфессиялы
мемлекет ретінде Қазақстан әлемдік және дәстүрлі діндердің гуманитарлықадамгершілік әлеуетін пайдаланып, дінаралық келісім мен рухани көшбасшылар
сұхбатын әрі қарай жандандыра беретін болады. Яғни, халықтың тұтастығы мен
діннің тұтастығы және мемлекеттің тұтастығы арасында тікелей тәуелді байланыс
бар екенін еліміз әрқашан ескеріп отырған. Ішкі тұрақтылық пен қауіпсіздікті
қамтамасыз ету үшін мемлекет тарапынан дін саласы мен ұлттық қауіпсіздік
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саласына қатысты мемлекеттік саясатты қатар қолдануда (Г.Чунгулова, 2012: 129134 бб.).
Дінді руханиландыру арқылы мәңгілік идеяларға, зайырлылық идеяларына
пайдалануға болады. Дәстүрлі емес діни ағымдардың (радикалдық) таралуын
құқықтық немесе күш көрсетумен ғана тоқтату мүмкін емес, діни-руханилықтың
бірден-бір жолы дәстүрлі дін ұстанымды кеңінен дамыту. Сол арқылы барлық
жоғалтқанымызды түгендеп, мызғымас құндылықтар қалыптастыра аламыз.
Дәстүрлі рухани құндылықтардың негізінде дәл осы – дінді руханиландыру үдерісі
жатқанын ұмытпауымыз қажет (А.Әбдірәсілқызы, 2014: 30-38 бб.).
Қорыта келе, жаңаруға бағытталған қоғамды, тұрақты даму мен қуатты
мемлекетті құру міндеттері ғасырлар бойы жинақталған ұлттық дәстүрлер мен
құндылықтар, ұйғарымдарға сүйене шешілуі керек. Интеллектуалды және рухани
құндылықтардың дамуы мен үйлесімді қатар өмір сүруі адамзат әлеуетін
жандандырудың маңызды шарттары болып табылады.
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КӘСІПКЕРЛІКТІҢ САЛАЛЫҚ ҚҰРЫЛЫМЫН ЖЕТІЛДІРУ АРҚЫЛЫ
ШАҒЫН ЖӘНЕ ОРТА БИЗНЕСТІ ДАМЫТУ
Э.ғ.к., Доц. Қ. Ғ. ЖҮНІСОВ 
PhD М. Д.КАРИМОВА
Түйіндеме: Мақалада кәсіпкерліктің қалыптасыуымен даму жағдайы, оның салалық
құрылымы қарастырылады. Қазақстанда қалыптасқан кәсіпкерліктің шағын және орта
бизнестің салалық құрылымы қойылатын талапқа әзірше сай емес. Бұл бизнестің
субъектілері көбінесе өндірістік емес сферада қызмет көрсетумен айналысады. Осыдан
басты назар шағын және орта бизнесті дамыта отырып, оның салалық құрылымын
жетілдіруге аударылады. Бұл бизнестің жалпы ішкі өнімді өндірудегі үлесі әзірше жоғары
емес, мемлекеттің «Қазақстан-2050» стратегиясында оны болашақта 50 пайызға дейін
жеткізуге керек деген міндеті қойылған. Бизнестің салалық құрылымын жақсартуға
байланысты инновациялық үдерістің мәселелері қаралып, оны шешудің жолы көрсетіледі.
Шағын және орта бизнестің болашақ дамуын өндіріс сферасында, әсіресе өнеркәсіп
салаларында, кәсіпкерлікті кеңейту арқылы қамтамасыз ету үшін бұл бизнестің
кәсіпорындарын ірі компаниялардың айналасында шоғырландыруға қөңіл бөлінеді. Бұл
кәсіпорындар арқылы шағын инновациялық бизнесті қалыптастырып, оның дамын
қамтамасыз етуге болады Қазақстанның Үшінші жаңғыруы басталған кезеңде шағын
инновациялық бизнестің көрсететін қызметінің маңызы жоғары, оған мемлекет жағынан
қолдау көрсетіп, ойдағыдай дамуына мүмкіндік беруге болады. Шағын және орта бизнес
кәсіпорындары мен ірі компаниялардың өзара атқаратын жұмыстарына талдау жасалады
және олардың өзара қатынасын жетілдіру мақсатында мемлекеттің арнайы құқықты актісін
шығару туралы ұсыныс беріледі. Қарастырылып отырған бизнестің түрін даму жолында
кластердің қандай рөл атқаратыны көрсетіледі.
Тірек Сөздер: Кәсіпкерлік, инновация, жаңғыру, индустрияландыру, технология.
Entrepreneurship by Improving Industrial Structure the Development of Small and
Medium Business
Annotation: The state and terms of development of enterprise, and also it’s branch structure, are
examined in the article. The branch structure of small and midsize businesses folded in Kazakhstan
while yet does not match with requirements needed. The subjects of this business are most engaged
in an unproductive sphere providing of services. Therefore basic attention is turned to the question
of development in the country of small and midsize businesses at simultaneous perfection of it’s
branch structure. The part of this business in the production of gross internal product not high yet,
on this basis the problem to lead to her in a prospect to 50% is set in the strategy "Казахстан-2050".
The problems of innovative process, related to the improvement of branch structure of business, are
reviewed in this connection, and the ways of their decision are indicated. For providing
development of small and midsize businesses is primary in the field of production, especially in
spheres of industry, by the means of expansion of enterprise in it, applies attention on the
concentration of enterprises of this business round large companies.
Keywords: Enterprise, innovation, modernisation, industrialization, technology.

Кіріспе
Қазіргі нарық заманында Қазақстанда әлемдік дамыған елдеріндегідей
кәсіпкерлікке, оның қалыптасып және дамуына ерекше көңіл бөлініп отыр.
Өйткені, кәсіпкерлік, оның ішінде бизнестің әр алуан түрлері экономиканың
жаһандануы мен одан әрі қарай дамып, тұрақты өсуін қамтамасыз етілуін іске
Қазақ
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қосушы тұтқасы болып табылады. Қазақстан Республикасының Президенті
кәсіпкерліктің маңыздылығына назар аудара отырып, өзінің Қазақстан халқына
жолдаған дәстүрлі Жолдауында «Қазақстанның үшінші жаңғыруы: жаһандық
бәсекеге қабілеттілік» жалпы кәсіпкерлікке қолдау көрсету құралдарын әрі қарай
жетілдіру керектігін айтты. Елбасының бұл нұсқауының қаншалықты маңызды
екенін біле түсеміз. Кәсіпкерлікті қолдап, оның ішінде шағын және орта бизнесті
дамыту әлемдегі дамыған 30 елдің қатарына енуге бет алған Қазақстан үшін бұл
өзекті
мәселе. Өркениетті елдердің барлығы да
өздерінің әлеуметтікэкономикалық мәселелерін шешуде кәсіпкерлік секторына арқа сүйейді.
Қазақстанда қазіргі кәсіпкерліктің әр түрлері көпшілік сипатқа ие және
серпінді құбылыс болып байқалады. Бірақ кәсіпкерліктің, әсіресе шағын және орта
бизнестің өндірілген өнімдерінің көлемі соңғы жылдары бір шама өсседе, төмен.
Сондықтан, шағын және орта бизнес кәсіпорындарының тұрақты жұмыс істеуін
қамтамасыз ету үшін олардың экономикалық ортасын жақсартуға арналған
көптеген нақты іс-шараларды қарастыру қажет. Кәсіпкерліктің бұл түрін дамыту
елдің бәсекеге қабілеттілігін арттыруда және халықтың тұрмыс-жағдайын
жақсартуда тәжірибе жүзінде тиімді нәтиже береді.
Статистикалық мәліметтерге қарағанда, Қазақстанда шағын және орта
бизнес көбінесе қызмет көрсету сферасында дамыған, ал өнім өндіру салаларда бұл
бизнестің субъектілері енді ғана сан жағынан көбейіп, кәсіпкерліктің салалық
құрылымында өздерінің пайыздық мөлшерін өсіруде. Кәсіпкерліктің бұл түрінің
ішінде шағын инновациялық бизнес әлі дамымай тұр. Қазақстан Үшінші жаңғыру
кезеңіне өте бастағанда бұл бизнесті дамытудың маңызы жоғары. Оның дамуына
елде қажетті инновациялық инфрақұрылымдар бар. Бұлар өз тарапынан көмек
көрсеткенімен шағын инновациялық бизнестің дамуына мемлекеттің қолдауы мен
көмегі қажет. Бұнымен бірге бұл бизнестің кәсіпорындары ірі компаниялардың
айналасында шоғырланатын болса, олармен ынтымыақтастықты орнатып және
көмегіне сүйеніп бәсекеге қабілетті өнімдер шығара алады. Шағын және орта
бизнесті дамытуда, олардың инновациялық қызметін ұйымдастыру мен өзара ісқимылын қамтамасыз етуде кластер құрудың маңызы зор. Кластерлік бірлестіктің
аумағында бұлардың дамуына жаңа мүмкіншіліктер болады.
Кәсіпкерліктің маңызды бизнес түрінің қазіргі жағдайы мен даму
тенденциялары.
Қазақстан өзінің тәуелсіздігін алғаннан бері жоғары экономикалық өсімге
қол жеткізіп келеді. Ширек ғасырда еліміздің ЖІӨ жыл өткен сайын тұрақты
түрде өсіп отыр. Әлемдік дағдарысқа байланысты соңғы ауыр жылдардың өзінде
ЖІӨ-нің көлемі кемімей, өсуде болды. Қазақстанның статистикалық мәліметі
бойынша 1993 жылы ЖІӨ жан басына шаққандағы көрсеткіші 696 АҚШ долларына
тең болса, ал 2015 жылы бұл деңгей 10,5 мың АҚШ долларын құрды. Бұл өнімнің
өсуі 2014 және 2015 жылдары 4 пайыздан кем болған жоқ,ал 2016 жылы Қазақстан
Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаев өзінің Қазақстан халқына жасаған
«Қазақстанның үшінші жаңғыруы жаһандық бәсекеге қабілеттілік» атты
Жолдауында ЖІӨ 1 пайызға өсті (ҚР Президенті Назарбаев Н.Ә.Қазақстан халқына
Жолдауы,2017).
«Нұрлы жол» экономикалық саясаты және 100 нақты қадам ұлт жоспарын
жүзеге асырудың арқасында
елдің экономикалық өсуі индустриалдыинновациялық бағдарламаның бірінші бесжылдығында өңдеу өнеркәсіп
салаларының өсу драйверлер қатарына қосылуынан бола бастады.
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Бұнымен бірге Қазақстанда кәсіпкерліктің ойдағыдай
қалыптасып,
айтарлықтай дамуы да елдің экономикасының жандануына, тұрақты жыл сайын
дамуына өзінің үлесін қосты. Елбасы өзінің Қазақстанның тәуелсіздігінің 25
жылдығы мерекесінде сөйлеген сөзінде республикада 1 млн. 241 мың кәсіпкерлік
құрылым бар, олар ұлттық байлықтың төрттен бірін өндіреді деді. Ал 1992 жылы
кәсіпкерлік шағын корперативтік кәсіпорындар түрінде құрылып, жұмыс істей
бастағанда оның ЖІӨ-ді өндірудегі үлесі 7 пайызды құрды (ҚР-да шағын және орта
кәсіпкерлік, 2014).
Кәсіпкерлікті дамытудағы жетістіктер «Қазақстанды Дүниежүзілік банктің»
Doing Business рейтингі бойынша небары 1 жылда 51 орыннан 35 орынға көтерді.
Елбасы Қазақстанның алдағы жалдарда бұл орыннан әрі жоғары көтерілетіндігіне
сеніммен қарап, өзінің жаңа Жолдауында айтты: «Біздің стратегиялық
мақсаттарымыздың бірі-елдің ішкі жалпы өніміндегі шағын және орта бизнестің
үлесін 2050 жылға қарай кем дегенде 50% болуын қамтамасыз ету. Бұл- өте өршіл
мақсат, бірақ оған қол жеткізуге болады» (Егемен Қазақстан, 2015 11 ақпан).
Шынында бұл мақсатты тез арада орындауға болады. Өйткені кәсіпкерлікті,
оның ішінде шағын және орта бизнесті дамыту мәселесін мемлекеттің қолдауымен
шұғыл шешудің бірнеше жолдары бар. Олардың бірі-кәсіпкерліктің салалық
құрылымын жетілдіру, шағын және орта бизнес субъектілердің басымдылық
санын өнім өндіру салаларымен айналысуын қамтамасыз ету. Өнім өндіру
сферасында, әсіресе өнеркәсіп салаларында өнім ірі кәсіпорындармен
шығарылады, шағын және орта бизнеске жататын кішігірім кәсіпорындар бұл
сфера болғанымен олардың сандары аз, көбеймей тұр. Қазақстанның статистика
Агенствасының деректері бойынша республикада қазіргі кезде шағын және орта
бизнес субъектілерінің жалпы санының 40 пайызы сауда, тұрмыстық қызмет және
көлікті жөндеу сфераларында қызмет көрсетумен айналысады, 23 пайызы
ауылшаруашылығымен және 22 пайызы
қызмет көрсету сферасымен
шұғылданады, 5 пайызы құрылыс пен өнеркәсіп салаларында, ал қалған 10 пайызы
өндірістік емес сферада ісін атқарады (ҚР-ның статисикасы бойынша агенттігінің
деректі сайты, http:/www.stat.dov.kz). Шағын және орта бизнестің бұл құрылымы
жетілдірілмеген, «Қазақстан-2050» стратегиясынан туындайтын талабқа сай
келмейді.
Бұл стратегияда көрсетілгендей шетке шикізат болып табылмайтын өнімді
жеткізіп тұрушылық көлемін 70 пайызға дейін көтеруде шағын және орта
бизнестің үлесі оның басым бөлігін құру керек. Бірақ қазір бұл бизнестің бұндағы
үлесі өте аз, оның көтірлуі әзірше байқалмайды. Әлемнің дамыған елдерінің
кейбіреуінде шағын және орта бизнестің ЖІӨ-ді өндірудегі үлесі 80 пайызға жуық,
ал оның құрамындағы түпкілікті өнімді шетке жеткізіп тұрушылықта оларда бұл
бизнес үлесі 50 пайызға жетіп отыр.
Қазақстанда шағын және орта бизнес субъектілерін көбейтуге, оларға
қолдау көрсетуге, дамуын белсендіруге байланысты бір қатар заң мен нормативтік
актілер қабылданды. Бұл субъектілердің өзекті мәселелерін іс-жүзінде шешу үшін
соңғы жылдары бағдарламалы құжаттар қабылданды. Бұлардың ішінде «Бизнестің
жол картасы-2020», Қазақстан Республикасының кәсіпкерлік кодексі және
мемлекеттің кәсіпкерлікке байланысты құқылық және нормативтік актілеріне
өзгерістер мен толықтырулар енгізу заңын айтуға болады. Бұл құжаттар арқылы
шағын және орта бизнес бойынша алдын-ала ұйғарылған шаралар іс-жүзінде іске
асырыла басталды, бұнымен бірге үкіметтің мақсатты бағытта реттеуші шаралары
да іске қосылды.
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Елбасының соңғы жылдарда Қазақстан халқына жолдаған Жолдауларында
көрініс тапқан нұсқаулары орындала басталды: шағын және орта бизнесті жаңа
инновациялық кәсіпорындардың айналасында дамыту; ірі кәсіпорындардың
қажетін қамтамасыз етуге қызмет көрсететін шағын және орта бизнестің
«Серіктік» кәсіпорындарын құру; шағын бизнестің мамандануын дамытуға
байланысты маңызды шара қабылдап, болашақта оларды орта топқа көшіру.
Елбасының бұл нұсқауын басшылыққа алып, оны іс-жүзінде тезірек орындау үшін
Қазақстанда кәсіпкерлікті дамытуға, оған қолдау көрсетуге және мақсатты бағытта
оны өркендетуге қажетті ұйымдар (бизнес-инкубатор, технополис, технопарк,
инновациялық кластер және т.б.) құрылып, жұмыс істеуде. Бұл құрылымдар
Қазақстанда екінші және 2050 жылға дейінгі бесжылдықтарда мобилдік және
мултимобилдік, наноғарыштық технология, геналық инженерия сияқты өндіріс
салаларының қалыптасуына көмектесе отырып, бұған шағын және орта бизнес
кәсіпорындарын қатыстыру үшін өздеріне жүктелген міндеттерді атқаруда (ҚР
Президенті Назарбаев Н.Ә. Қазақстан халқына Жолдауы, 2012). Бұл салаларға
және ғылыми сыйымдық салаларға-электроникаға, лазерлік техникаға,
коммуникациялық және медициналық жабдықтарға қажетті сирек кездесетін
металл өңдеу өндірісі индустриалды-инновациялық бағдарламаның бірінші
бесжылдықта (2010-2014 жж.) құрылып, іске қосылды. Осыған байланысты
Қазақстанның төрт ірі қалаларында
агломерация ашыла бастады. Біздің
пайымдауымызша бүгінгі таңдағы Қазақстанның экономикасы индустриалдық
жүйеге трансформацияланып, жаңа қоғамдық сатыға өтті.
Осыған байланысты шағын және орта бизнестің дамуына және соның
негізінде ғылыми сыйымдылық экономикалық базис құруға үкімет тарапынан
үлкен көңіл бөлінуде. Өйткені шетелдердің, оның ішінде Турция елінің озық
тәжірибесіне қарай отырып, бұл бизнесті Қазақстанның ХХІ ғасырында
индустриалдық және әлеуметтік модернизацияның басты құралына айналдыру
керек. Турция Қазақстанның тәуелсіздігін бірінші ел болып мойындап, өзінің
көмегін аямай беріп келеді. Қазақ жерінде бірлескен кәсіпорындарды, шағын және
орта фирмаларды құрып, нарықтық жағдайда қазақстандықтарды бизнес
құрылымын құруға және тиімді жұмыспен айналысуына байланысты өздерінің
тәжірибесімен алмасты. Турция, Қазақстан сияқты индустриалды-аграрлық ел
болса да, ол әлемде дамыған 30 елдің ішінде. Сондықтан түрік фирмаларында
кәсіпкерліктің принциптері мен логикасын бейнелейтін үлгісін және басқару
моделін білу маңызды.
Қазақстан бүгін өзінің дамуында жаңа, сапалы, барынша күрделі кезеңге аяқ
басты. Осыған байланысты Үкіметті кәсібилендіру мен мемлекеттік басқару
жүйесін дамыту үшін Қазақстанда ауқымды конститутциялық реформа өткізілейін
деп отыр. Бұл реформа арқылы мемлекет өзінің алдында тұрған қыруар
міндеттерді орындау
жолын Қазақстанның осы жаңа
кезеңінде үшінші
жаңғыруына байланысты мәселелерді шешуге ерекше серпін алатыны күмән
тудырмайды. Шағын және орта кәсіпкерлікті инновациялық және өндірістік
салаларда басым түрде дамытуға, ірі кәсіпорындардың айналасында осы
кәсіпкерліктің кәсіпорындарын шоғырландыруға, оның әлеуметтік қорғалуы мен
қауіпсіздігін қамтамасыз етуде мемлекеттің мүмкіншілігі кеңейеді. Елдің
экономикасының инновациялық үрдістің негізінде дамуына қолайлы жағдай
жасалуымен бірге шағын инновациялық бизнестің ондағы рөлі дұрыс бағаланып,
оған қажетті қолдау көрсетіледі.
Шағын инновациялық бизнестің қалыптасуы мен даму жолы.
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Шағын инновациялық бизнес Қазақстанда әлі дамымай тұр, объективті және
субъективті себептерге байланысты бұл бизнес үкіметтің қабылдаған практикалық
іс шараларында жеткілікті түрде өзінің көрінісін тапқан жоқ. Қазіргі кезде
ғылыммен және ғылыми
қызмет көрсететін шағын және орта бизнес
кәсіпорындардың саны елде өте аз, олар көбінесе венчурлық шағын фирма ретінде
құрылып, ірі
компаниялардың тапсырысын орындаумен
айналысады.
Қазақстанның Үшінші жаңғыруын орындау кезеңіне аяқ бастағандықтан шағын
инновациялық бизнеске деген көзқарасты өзгертіп, оның рөлін көтеру мақсатында
қажетті шаралар қабылданып, іске асырылуы керек. Осы шаралардың негізінде
шағын инновациялық бизнесті дамыта отырып инновациялық үрдістерді
жандандыруға, жаңа технологиялық құрылымдар енгізуге, өнеркәсіптегі жаңа
қайта бөліністерді игеруге, ұлттық ғылыми-техникалық әлеуетті көбейтуге, ғылым
мен өндіріс
арасындағы
алшақтықты жоюға, индустриялық
қызметті
ынталандыруға, озық шетел технологиясының нақты трансферті мен халықаралық
стандарттарды енгізуді қамтамасыз етуге болады. Дамыған елдерде барлық
инновацияның жартысын шағын кәсіпорындар қамтамасыз етеді. Арнайы
әдебиеттерде көрсетілгендей, шығынның бірлігіндегі инновацияның саны орта
кәсіпорындарға қарағанда шағын фирмаларда 4 есе жоғары, ал ірі компаниялармен
салыстырғанда 24 есе артық. Оның үстіне шағын фирмаларда инновацияны игеру
3 есе жылдам жүреді және оған аз инвестиция жұмсалады. Шағын инновациялық
бизнесті
дамытудың арқасында дамыған индустриалды елдерде
технологиялардан,
құрал-жабдықтардан,
кадрлар
даярлаудан,
өндірісті
ұйымдастырудан көрініс табатын жаңа ілімдер үлесіне ЖІӨ өсімінен 80 пайыздан
95 пайызға дейін келеді.
Қазақстанда осындай жетістіктерге жету үшін шағын инновациялық
бизнесті дамыту мақсатында
үкімет өз тарапынан ірі компаниялардың
айналысына шағын және орта бизнес кәсіпорындарын шоғырландыруға қажетті
қолдау көрсету керек. Әсіресе бұндай шағын кәсіпорындарды машина жасау
саласындағы ірі компаниялардың жанында құрып, дамытқан жөн. Өйткені бұл
компаниялардың шығаратын өнімдері елдің экономикасын инновациялық
индустриализациялауға қажет өнімдердің бірі болып табылады және олардың бұл
өнімдері әрдайым заманның талабына сай және тұтынушылардың ресми сұрауына
сәйкес жаңғырып отырады.
Қазақстанда қазір
жабдықтармен және белгілі шетелдердің брендік
машиналарын шығаратын жоғары технологиялық кәсіпорындардың тұтас жүйесі
қалыптасты. Бірақ бұл өнімдерде Қазақстандық шаманың деңгейі төмен, оған
қажетті бөлшектер, машинаны құрайтын құрама бөліктері шетелдерден әкелінеді.
Шағын кәсіпорындарды бұндай машина жасау компаниялардың айналасына
шоғындыруда тағы бір көңіл аударатын жері осы ірі өнеркәсіп кәсіпорындардың
басым бөлігі әлі де болса шикізатты қайта өңдеуден бастап, түпкілікті дайын өнім
шығару операцияларын өздері жүргізеді. Осындай жағдайда шағын инновациялық
бизнеспен айналысатын кәсіпорындарды ірі компаниялардың айналасында
шоғырланған шағын және орта кәсіпорындар арқылы дамытудың маңызы жоғары.
Бұндай кәсіпорындар өзара ынтымақтастықта болып, ірі компанияның жұмысын
жеңілдетеді, өндірістік шығындарын азайтады және жетілдірілген өнім шығаруына
көмектеседі. Сондықтан Елбасы айтқандай өзінің ІІ ақпан 2015 жылы өткен
Үкіметтің кеңейтілген мәжілісінде сөйлеген сөзінде «Елімізде бұндай
кәсіпорындардың инновациялық қызмет көрсету іс-әрекетін дамытуға қолайлы
экономкалық орта құрып, оларға инфраструктураны жақындатып берумен бірге
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мемлекет жағынан қолдау көрсету керек» (ҚР-ның статисикасы бойынша
агенттігінің деректі сайты, http:/www.stat.dov.kz). Осы тұрғыдан шағын
инновациялық бизнеске даму жағдайына қарағанда инкубациялық жобаларды әрі
қарай іске белсенді түрде асыра берудің маңызы зор. Инкубациялық жобалар-бұл
Қазақстанда халықаралық ұйымдардың қатысумен ғылыми орталықтарды дамыту,
жаңа технологияларды игеру және кадрларды даярлау жүйесін әртараптандыру
үрдісіне қолдау жасау болып табылады. Ал шағын инновациялық бизнесті дамыту
жолында оның кәсіпорындарында қолдау көрсету механизмдердің бірі бизнесинкубация үрдісі. Басқаша айтқанда, бұл инновациялық жобаларға ең алғашқы
тәуекелді сатысында қолайлы жағдай жасау үдерісі. Қазақстанда қалыптасқан
инновациялық жүйені жетілдіруде инновациялық кәсіпкерлікті дамыту
мемлекеттің негізгі міндеттерінің бірі елімізде
«технологиялық бизнес
инкубаторлар» жүйесін құру болып табылады. Қазақстанда басталған Үшінші
жаңғыру кезеңінде басымдылықпен экономиканың жеделдетілген технологиялық
жаңғыртылуына және цифрлық технологияны қолдануға байланысты бұндай
инкубатордың түрін құру өте қажет. Технологиялық бизнес-инкубатор өз бетінше
дербес бірлік ретінде, сондай-ақ, технопрактің бөлігі ретінде белсенді түрде шағын
инновациялық кәсіпорындарға арнайы көмек көрсетіп, жұмыс істейтін болады.
Сонымен қатар, инновациялық компанияларды қаржыландыру линиясы бойынша
құрылған «технологиялық бизнес-инкубатор» қаржыландырылатын жобаларды
басқарумен олардың ағымдағы мониторингі жөніндегі ұлттық инновациялық
қордың агенті функциясын да орындайды. Елбасының нұсқауларын орындауда
басты назарды экономикалық ортаны жақсартуға аудару қажет. Бұл үшін нарықтық
реттеудің құралдары болып табылатын несие мен салық жүйесіне, салық салу
базасының әдістемелік тәсіліне алдын-ала ойлап алынған өзгерістерді енгізу мен
бірге шағын және орта бизнес кәсіпорындарын өндіріс сферасында құрылып
жатқан инновациялық кәсіпорындардың айналасында пайда болуына және
дамуына керек қызықтыратын материалдық стимулмен қамтамасыз ету жайғадйын
ойластырған да дұрыс. Бұнымен бірге инновациялық қызметтің тиімді түрде осы
аталмыш кәсіпорындарда дамуы келесі жағдайлармен де байланысты екенін
ескерген жөн. Инновациялық бизнес субъектілеріне қажетті көмек көрсететін
құрамында өзара байланыста болып тұратын өндірістік, консалтиндік, білім
алумен
ақпараттық құрылымнан тұратын көп деңгейлі инновациялық
инфрақұрылым керек. Инновациялық-технологиялық даму сферасында
инновациялық кәсіпкерлікке мемлекеттің көрсететін тура және жанама қолдау
механизмін үйлестірудің негізінде ғылыми-өндірістік және білім алу үдерісін
кешенді қаржыландыратын қаржылық инфрақұрылымның болғаны да қажет. Әрбір
шағын және орта бизнес кәсіпорындары өздерінің спецификалық артықшылығын
көрсету мен өздеріне қатысты ерекше функцияларын орындау үшін бұлардың ірі
бизнес кәсіпорындарымен қалыптасатын өзара қатынасын анықтайтын және
адекватты өзінің көрінісін таба алатын құқықтық-нормативтік актілерге өзгеріс
енгізген жөн. Өйткені бұл актілерде екі бизнес субъектілерінің өзара дамуының
сандық және сапалық критериялары айқын түрде толық көрсетілмеген. Сондықтан
осы мәселелерді шешу жолында арнайы құқықтық акт шығарылып, басшылыққа
алынса бұл кәсіпкерлікті кеңейтумен бірге оның құрылымдық деформациясынан
шығаруына көмектеседі, ал шағын және орта бизнес кәсіпорындарына өздерінің
тәуелсіз саясатын жүргізуге мүмкіншілік береді.
Ірі компаниялар шағын және орта бизнес кәсіпорындарына бір жағынан
шикізатпен материалдарды беретін болса, ал екінші жағынан олардың өнімдерін
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көтерме тұтынушысы болып табылады. Осыдан бұл компаниялар кей уақытта
өздерінің шағын және орта бизнес кәсіпорындарына қоятын талаптарын күшейтіп,
олардың жағдайымен санаспай, оларды тәуелсіздігінен айыруы мүмкін.
Сондықтан, шағын және орта бизнес кәсіпорындары жеке бір ірі компаниялардың
өндірістік желісіне толық түрде байланысты болмай, қайта майда сериялық немесе
жеке өнім бөлшегін шығару өндірісіне мамандандырылса, онда олар тәуелсіздігін
сақтап, өздерінің саясатын жүргізер еді. Бұндай жағдайда болу үшін бұл
кәсіпорындар дербес субъект ретінде құрылып, өздерінің жұмысын контрактың
негізінде жүргізу керек. Қарастырылып отырған бизнес субъектілерінің өзара ісқимылдары кооперацияның негізінде жүрсе, бұл олардың әрқайсына пайдалы,
әсіресе ірі компанияға. Бұл компания инновациялық өнім шығарумен айналысқан
уақыта шағын және орта бизнес кәсіпорындары бұл өнімнің жаңа бірлік түрін
жеткізіп тұру арқылы оған инновациялық үрдістің ең басты генераторы болып
табылады.
Ірі компания мен шағын және орта бизнес кәсіпорындарының арасындағы
өзара тығыз байланысты нығайтып, әрі қарай дамуына қолайлы жағдайды кластер
жасайды. Кластерлік бірлестіктің
аумағында олардың бірге және өзара
байланысты түрде дамуы оларға өте қажет. Өздерінің бизнесін инновациялық
белсендікпен жүргізуге мүмкіншілік алады, әрі қолдау мен көмек алуларына да
болады. Қазір Қазақстанда кластер әр түрлі өндіріс салаларында құрылып жатыр.
Бірінші құрылған кластерлер мұнайгаздың машина жасау саласымен таукен
металлургия саласында ойдағыдай жұмыс істер жатыр, кластердің негізінде
дамудың артықшылығын көрсетіп. Кластер түріндегі бұндай құрылымдар
өздерінің құрылымдық бөлімшелердің инновациялық іс-қимылдарына дамуына
қажетті жағдай жасайды, олардың бәсекелестігінің өсуіне және нарықтық
тұрақтылығын сақтауға көмектеседі. Кластер өзінің даму барысында «ғылым мен
өндірістің» циклдік тізбегін түгел өзі жүзеге асыра отырып, ғылыми зерттеуинвестиция-өндіріс-өнімді өткізу- қызмет көрсетумен айналысатын ұйымдар мен
кәсіпорындардың серіктестігін нығайтады, олардың ішінде шағын және орта
бизнес кәсіпорындарымен шағын инновациялық бизнес фирмаларының құрылып,
дамуына мүмкіншілік береді. Осындай істі жүргізе отырып, кластер инновацияның
негізінде жоғары технологиялық укладка өндірістің көшуін қамтамасыз етеді.
Сөйтіп бұл Қазақстан аумағында жоғары технологиялық ғылыми сиымдылықпен
сипатталатын өндірістің қалыптасуына септігін тигізеді.
Қорытынды
Қазақстанда кәсіпкерліктің қарқынды дамуына қажетті жағдайлар жасалған.
Кәсіпкерліктің маңызды бизнесі болып табылатын шағын және орта бизнестің
дамуына ерекше назар аударылады. Мемлекет тарапынан бұл бизнестің
кәсіпорындарына қолдау көрсетіледі. Бірақ олардың салалық құрылымы бірдей
емес, бұлар көбінесе қызмет көрсету сферада жұмыс істейді. Сондықтан, шағын
және орта бизнестің өндірілген жалпы ішкі өнімдегі үлесі төмен. Бұл бизнес
дамыған елдердегідей Қазақстанда экономиканың басым секторына әлі айналған
жоқ. Экономиканы жаңғыртуда шағын инновациялық бизнестің маңызы зор. Бұл
бизнес енді ғана қалыптасып, даму үстінде.
Шағын және орта бизнесті әрі қарай дамыту мен олардың инновациялық
қызметін ұйымдастыру үшін бұл бизнестің кәсіпорындарын ірі компаниялардың
айналасында шоғырландырған жөн. Бұлардың ара-қатынасы және бір-біріне
көрсететін көмектері құқықтық-номативтік актімен анықталып, осы құжаттың
негізінде ынтымақтастық орнатылса, онда олардың түбегейлі мкақсаттарының
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жүзеге асырылуына ешқандай кедергі жасалмайтын болады. Шағын және орта
бизнестің салалық құрылымын жетілдіруде, оның қызметінің барлық түрлерін
кеңінен өрістетуде кластерлік құрылымды пайдаланған дұрыс.
Кластерлік бірліктің құрамына енген шағын және орта бизнес
кәсіпорындары мен ірі компаниялардың арасындағы олардың байланысы нығая
түседі, және әрі қарай дамуына қолайлы жағдай
жасалады. Кластердің
мүмкіншілігін пайдаланудың арқасында шағын және орта бизнес қоғамның
әлеуметтік- экономикалық дамуының нақты қозғаушы күші болуып табылуына
жол ашылады.
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XIX. ҒАСЫРДА ХАНДЫҚ ДӘРЕЖЕСІНЕ КӨТЕРІЛГЕН ТҰҢҒЫШ ҚАЗАҚ
ӘЙЕЛІ
Ләзиза НҰРПЕЙІС
Түйіндеме: Қазақтың тарихында ата-бабаларымыз қыз баланы, әйелді әрқашанда ана
деп құрмет көрсеткен. Қазақтар әйелдерді алдымен береке-бірліктің, ынтымақтың,
бақ пен ырыстын нышаны ретінде қараған. Ескі заманнан бері әйел баласына, қызына
аса ерекше мейіріммен, оң жақта үкілеп, үлпілдетіп ұстап отыратын қызының ертеңгі
күні сүйген жар, асыл ана болатының ескеріп, қызын бетінен қақпай, ерке қылып
өсірген. Бала кезінен ат құлағында ойнайтын шабандоз, бес қаруын асынып жауға
қаймықпай баратын батыр етіп баулап, өжет те жүректі болып өсуін қадағалап
отырған. Қазақ әйелдері дәстүрлі мәдениеттің бесігін тербетіп, әйелдіктен
даналыққы, отбасы, ошақ қасы тірлігінен рулы елдің қамын жейтін ел анасы
деңгейіне көтеріле білген. Ел мақтанышы болған, тарихта аққан жұлдыздай ізін
қалдырған асыл аналарымыздың бірі – Абылай ханның келіні, орта жүзді басқарған
Уәли ханның әйелі, Шыңғыс сұлтанның анасы, Шоқан Уәлихановтың әжесі
Сарғалдаққызы Айғаным ханым.
Кілт Сөздер: Қазақ хандығы, Ресей патшалығы, Айғаным Сарғалдаққызы, Уәли
сұлтан, Шоқан Уәлиханов
Ayganym as the First Kazakh Woman Khan in the XIXth Century
Abstract: In the history of Kazakhs, women played a big role and were greatly respected
always as the “Ana” (a mother). Kazakhs considered women as the source of coherence,
solidarity and happiness. Since old times, especially old people in families have been paying great attention to the bringing up girls from the early life by preparing them for the
future life. From childhood, girls were taught how to ride horses, to protect their own country from enemies using different types of weapons at that time, and being a brave woman.
Moreover, Kazakh women followed national traditions strictly, and were important part of
family. Their importance could be seen not only in families, but government sectors too.
Women at that time were beloved not only by husbands or children, also by people whom
they had in influence. There are many women in Kazakh history who can be example of,
and one of them is Ayganym Sargaldakkyzy who had a great wisdom. She was a wife of
Uali khan, a son of Abylai grandmother of Shoqan Walikhanov

Шоқан Уәлихановтың ата-бабалары Шыңғысханнан басталып, түпкі атасы
қазақтың үш жүзінің басын біріктірген Абылай ханда Ресей мен Қытайдың
ортасында дипломатик саясат жүргізген мықты хан болған. Өз атасы Уәли хан
Абылайдың барлық ұлдарының ішінен әке тағына отырған, қазақ жерінде билік
жүргізген соңғы хандардың бірі. Уәли төрт әйел алған кісі екен. Кіші әйелі
Айғаным ханым – текті жердің қызы, шыққан тегі Құдайберді – Бейімбет ауылы.
Руы – Атығай қожа. Атасы мәлімқожа да оқыған, көзі ашық, кезіндегі білімді адам
болған. Ол өз білгенің балаларына үйретіп, сауатын ашып қана қоймай, олардың
ілгері, іргелі жерден оқып, білімді де білікті азамат боп шығуына көп көңіл бөлген.
Хазіреті Әлінің Мұхамед – Ханафиясынын тараған Сарғалдақ қожаның
шанырағында Айғаным1783 жылы дүниеге келеді. Озық ойлы Сарғалдақ
ұлдарымен қоса қыздарының да оқып, білім алуына ерекше мін берген. Соның
арқасында Айғаным да жүйелі білім алып, жеті жұрттың тілін біліп өседі, Ол
әкесінен араб, парсы, француз тілдерін де жетік меңгерген деседі.
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Айғанымға үйленгенге дейін Уәли ханның үш әйелі болыпты. Абылайдың
мекені Қызылағашта тұратын хан бірде Атығай мен Қарауыл руларының кезекті ел
дау – дамайын шешуге Есілдегі Сарғалдаққожаның ауылына барады. Сарғалдақ
қожаның Қожахмет дейтін баласының үйінде қонақтайды. Хан сол үйдің Сарғалдақ
қожаның бой жетіп отырған ақылына көркі сай сұлу қызын көріп хандығын алға
тартып, « сүйек жаңғыртайық» деп оған құда түседі. Бұл кезде Уәли ханның жасы
54-те, Айғаным 17-де екен. Қыздардын бөтен көзден таса, тәрбиелі ұстаған
Сарғалдаққожа қызының ертеңін ойлап толғанған. «Бермеймін» десе ханды жерге
қарату исламды берік ұстағанға жат қылық, бұл себептен қызына құдалыққа қарсы
болмауын, Уәлидің бір елдің бетке ұстар ханы дегенді жеткізіп, шешімді өзінің
қызына қалдырады. Жастайынан оқыған, көкірегі ояу, алды артың ойлаған
Айғаным әкесінің шарасыз халін түсініп, келісемін Уәли ханға жеткізе отырып,
шарттарын қояды: -«Мені шынымен ұнатып әйелдікке алғыныз келсе, мына
шарттарымды орындайтын боласыз. Алдыңғы әйелдеріңнен бөлек қоныс
сайлайсың. Қонысты менің төркіндеріме жақын маңнан салғыз. Менен тараған
ұрпақ тақ мұрагерлігіне бірінші кезекте сайланатын болсын. Балаларға білімғылым үйретуіме кедергі келтірмейсіз». Хан Уәли Айғанымның шарттарын
орындап, басқа әйел балаларын Бурабайда қалдырып, жаңа қонысын Есілге таяу
Сырымбетке көшіреді. Айғанымның әкесі Сарғалдаққожа Уәли ханға қызының
жас, мұсылманша оқыған, көптің бірі емес дәне көп әйелдің бірі деп санамауды
ескертті. Уәлимен отасқан жиырмаға жуық жыл ішінде Айғаным оннан астам
құрсақ көтеріп, Шыңғыс, Әбден, Мімке,Шепе, Қанқожа, Әлжандай алты ұл мен
Рақия, Нұрила атты екі қыз өсіреді, төрт нәрестесі жастай дүние салады» деген
дерек бар.
Жаратылысынан атына заты сай, бойына ойы сай жас ханша келін боп түсе
сала халық алдында да, барлық хан тұқымдары алдында да абыройлы болыпты.
Үлкен- кішінің де, әйел-еркектің де, Уәли ханның және онымен араласқан патша
әкімдерінің тілін таба біледі. Жаста болса беделі күн сайын арта түседі. Өзінің де,
хан әулетінің де ар-намысын, абыройын жоғары ұстайды. Жазушы И.Стрелькова
Айғаным туралы «Младшая жена хана Вали, умная и властная Айганым былы
женщиной образованной, знала несколько восточных языков, обладала
незаурядным поэтическим талантом и прозорливостью опытного политика» деп
баға берген болатын. Осы деректердің өзі Уәлиханның көзі тірісінде-ақ
Айғанымның ел ішінде ерекше беделге ие, халыққа сыйлы болғаның көрсетеді.
1821 жылы Уәли хан дүниеден өткенде Айғаным 38 жаста болатын. Көңіл
айтып, дұға оқуға келген сыйласы Байдалы биге Айғаным: -Ханның қадір тұтар
тұстасы, құрбысы, елдің сыйлы ақсақалы едіңіз, не ақыл бересіз, ел иесіз қалды ғой,
- дейді. Сонда Байдалы би: - «Сенің қойған сауалың діңкілдетіп тұр. Қайын атан
Абылайхан қазаққа екі емшек емізем деп талпынып еді. Оны орындац алмады. Бұл
істі жұбайын Уәли де тиянақтай алмады. Бұдан былайғы заманы- қоныс теуіп,
қазаққа екі емшек емізудің заманы. Ол – мал емшегі мен жер емшегі. Ел иесіз қалды
дегенде көкейінде Уәлидәі орнына ел билесем, орыстың қатын патшасындай
болсам деген ой тұр-ау, сірә. Ел билеуді мен сенен қызғанбас едім, қазаққа екі
емшекті еміздіру қолынан келсе», - деген екен. Үміт күткен ұлы Шыңғыс Уәли хан
болғанда он жаста болатын. Осы тұста Ресей патшалығы Айғанымды «Орта жүздің
ханы» деп таныды. Уәлидің өзге әйелдерінен қаншама «хандық дәрежесіне
көтерілген тұңғыш қазақ әйелі» деп таныды.
Бірақ бұл «хандық» ұзаққа созылмай, 1822 жылы М.М.Сперанскийдің «Сібір
қазақтарын басқару» атты ережесі шығады да, Орта жүздің хандығы жойылып,
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қазақтары: Құсмұрын, Көкшетау, Ақмола, Баян, Қарқаралы, Аякөз аталған алты
бөлгеге бөлініп кетеді. Айғаным ханым Көкшетау бөлгесінде біраз жылға дейін аға
сұлтандық қызмет атқарады.. Ол шығыстың халықтарының бірнеше тілдерін
білгенімен қатар, орыс мәдениетіне де мән беріп, Сыртқы істер министрлігінің
Азия департаментімен және Петербордағы Сібір комитетімен хат жазысып,
байланысын үзбеген. Айғаным өз халқының арасында өте зор беделге және
дәрежеге ие болды. Мұрағат мәліметтері бойынша Айғанымның қоғамдық-саяси
мақсаттарының өте ауқымды болғанын дәлелдейді. Ш.Уәлиханов әжесі Айғаным
ханым туралы өзінің зерттеу жұмыстарында: «Сібір қырғыздары жөніндегі жарғы»
қабылданғаннан кейін, Орталық және Солтүстік Қазақстандағы қандай да маңызды
оқиғалар оның қатысуынсыз өткен емес», – деп жазған.
1824 жылы Айғаным ханым Ресейдің Омбы қаласына барып, губернатормен
кездеседі. 1826 жылы 24 желтоқсандағы жарлығына сәйкес Сырымбет тауының
жері «Айғаным ханымның меншігі» деп бекітіледі. 1827 жылы Айғаным өзінің үміт
күткен баласы Шыңғысты Сібірдің әскери училищені бітіріп келген Шыңғыс 23
жасында Аманқарағай аумағына аға сұлтан болып тағайындалады, кейіннен оған
Ресей тарапынан адал қызмет үшін полковник дәрежесі беріледі.
Айғаным ханым балаларын Ресейге оқуға жібермеден бұрын, мұсылманша
білім берген.Айғанымның 1831 жылы 15 наурызда Омбыға жазған хаты дәлел:
«Орысша оқуға үйретіп, пайдалы ғылымдар бойынша тиянақты білім алып шығуы
үшін балаларым Шыңғыс пен Төрежанды осындағы училищеге беруді мархабат
етіңіз. Олардың алғашқысы жайында өзініздің жоғарғы құзырыңызға ауызба-ауыз
баяндағанмын. Енді Омбының Азиялықтар училищесіне тобыл татары, молда
уәлитше Оразметовтың баласы Мұқаметқалиды да шәкірт етіп орналастырсаныз
деп сураймын. Ол менің балаларыма серік болып, қажет жерінде оларға қызметте
көрсетер еді. Менің балаларымның барлығы татарша хат таниды. Оларды Бұрынғы
генерал- губернатор Капцевич мырза маған арнайы бекітіп берген Құтмұхамбет
Иманқұлов молда оқытқан». Бұл хатынан Айғанымның өз балаларындан басқа, ел
балаларының да білім алуына көмектескен.
1828 жылдың 21 сәуірінде Айғаным ханым патша үкіметінен Сырымбет
тауының төңіреуінден «хан ордасын» салып беруі үшүн арнайы хат жазады. Ресей
патшасы I Николай бұл өтініштің орындалуы үшін арнайы Батыс Сібірдің Омбы
қаласында тұратын генерал- губернаторы Канцевичке тапсырма береді. 1831
жылында Канцевич Ресей патшасына Айғанымға арналған үйді тұрғызуға 316
солдат, 126 шебер жұмсалғанын, олар жергілікті қарағайдан қиған 12 бөлмелі ағаш
үйді 1831 жылдың 26 маусымында бастап, 31 шілдесінде біткенін, үй мемлекет
қаражатына салынғаны туралы есеп береді. Саяхатшы П.П.Семенов ТяньШаньский: « I Николай Уәли ханның жесіріне үлкен ілтипат көрсетіп, Қырғыз
даласында оған арнап үй салдыруға әмір еткен. Шоқан Уәлиханов сол уйде туған»,деп жазады өзінің зерттеулерінде. Шоқанның зерттеуші досы Г.Н.Потанин: «Уәли
ханның үлкен әйелінің отбасы тағдыр тәлкегіне түссе, керісінше, кіші әйелі
Айғаным орыс әкімшілігінің көңілінен шығып, Сырымбет мекенінде оған арнап үй
салынып, мешіт тұрғызылды,Құсмұрын тұтасымен оның қарауына берілді», - деген
дерек қаолдырған жазбаларында.
Халқының келешенің ойлаған Айғаным ханым жұртын егіншілікке
баулағысы келді. Ресей патшасына жазған хатында: «Егін егу үшін әртүрлі
тұқыммен және жерді өндейтін құрал-сайманмен жабдықтауға нұсқау берсеніз
екен. Қазақтарды жер жыртып, астық егуге үйрету үшін борышын өтеп болған бір
қызметші татар жіберсе игі. Ұн тартатын диірмен салғызып берсе, нұр үстіне нұр»,-
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деп жазады. Кейіннен бұл өтініші де орындалып, Ресейден егіншілік үшін құралсаймандар жіберіледі.
Айғаным ханым ел ішіндегі дау-дамайды да шешіп отырған. Солайша «Ел
анасы» атанды. Жасы елуге жақындағанда аға сұлтандықты сүйікті ұлы Шыңғысқа
тапсырып, өзі ұрпақ тәрбиесімен айналысады. Балалары мен немерлеріне оқып
жаза білулері үшін молда ұстап, мұғалім жалдағанымен олардын бас ұстазы
қызметін өзі атқарды. Әсіресе 1835 жылы дүниеге келген Шыңғысының тұңғыш
баласы Шоқан дегенде жаны бөлек. Немересінің есімің «Мұхаммед-Ханафия» деп
қойған да, кейіннен «Шоқан» деп атаған әжесі Айғаным еді.
Шоқанның рухани жағынан өсіп жетілуіне әжесі Айғаным үлкен әсер етті.
Туғанынан сезімтал, дарынды Шоқанға әжесі білім мен халық даналығын
қатарынан үйретіп отырды. Айғаным ханым Шоқанға қазақтың ежелгі аңыздары
мен хикаяларын қызықты етіп әңгімелеп, өзі қатысқан тарихи оқиғаларды да
баяндап отыратын. Қазақтың дәстүрлері мен әдет-ғұрыптарын бойына сіңірген
Айғаным әжесінің жарқын бейнесін Шоқан Уәлиханов өмірінің соңына дейін
жадында тұтты, өзіне үлгі етті. Шоқан әуелі Құсмұрындағы әжесі Айғаным ханым
салдырған мектептен арабша хат танып, білім алады, қарындашпен сурет салуды
үйренеді. 1847 жылдың күзінде әке жолын жалғастыру үшін Ресейдің Омбы
қаласындағы кадет корпусында оқуға бастайды. Шоқантаушы ғалым Әлкей
Марғұланның «Айғаным – Шоқан үшін халық даналығының сарқылмас бұлағы
болған» деуі бұл себептен еді.
Қазақтың тұңғыш әйел ханы мәртебесіне ие болған Айғаным әжеміз
18521жылы 70-ке қараған жасында дүниеден өтті. Оның өмірден өткен хабарын
немересі ұлы ғалым Шоқан Уәлиханов өзінің естеліктерінде: «1852 жылы қазан
айынын 19-ы мұсылманша бейсембіде, екінті намазының кезінде қазақтың орта
жүзінің ханы марқұм Уәлидің жесірі Айғаным Сарғалдаққызы 70 жаста дүние
салды. 20-сы күні жұмада жерленді. Оның тоғыз ұлы бар еді: екеуі жас кезінде,
екеуі жиырмалар шамасында қайтыс болған» деп жазады. Әжесінің өлім хабарын
естіп, Омбыдан келген немересі Шоқан топрақ салуға үлгерді.
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ПЕРСОНАЛДЫҢ КӘСІБИ ДАМУЫН БАСҚАРУ ТЕХНОЛОГИЯСЫ
Н. Қ. БИІМБЕТ
Түйіндеме: Кез келген компания үшін қызметкердің білімі мен қабілетін ұтымды
үйлестіру, бұл көзделген мақсаттар мен нәтижелерге жету үшін қажет. Персоналды
басқарудың бағыттары сарапшылық, ынталандыру, қолданыс, ұйғарым, табыс, және
жұмысшының құзыретін дамыту үдерісінен тұрады. Демек, кадр қызметіндегі
менеджерлерге бос орындарға үміткерлердің құзыры барын анықтап, және талдау
жасай отырып, кәсіпорынның қажеттілігі орындалуы үшін жұмысшылардың
құзыретін әрі қарай дамытуын қамтамасыз ету қажет. Мекеме персоналының
құзыретін ынталандыру, қолдану, дамыту, бағалау және анықтау мақсатыкомпанияның пайдасын максималды дәрежеге жеткізе отырып, жоспарланған
нәтижеге минималды уақыт жұмсау болып табылады. Құзыретті басқару - мекеме
персоналын басқарудағы ерекше әдістердің бірі, компанияның стратегиялық
дамуына қажет құзыреттерді дамытуды көрсетеді. Құзыреттерді басқару
технологиялары мақсаттар бойынша, кәсіпорын талаптарын анықтау және адам
ресурстарын осы талапқа сай ұйымдастыруды көздейді.
Түйінді сөздер: Персонал, мекеме, құзырет, басқару, стратегия, ресурс, технология.
Technology Management Professional Development of Staff
Abstract: The rational combination of knowledge and abilities of the company to any
employee, it is necessary to achieve the objectives and outcomes envisaged. The direction
of the expert personnel management, motivation, action, determination, profit, consists of
workflow and competency development. Therefore, to determine the presence of
competence in the activities of HR managers and candidates for vacant positions, and
analyzing the need to develop competencies of employees, to enforce in the future.
Organization of stimulation of the personnel's competence, application, development,
assessment and definition of goals - maximum profit of the company with the level of
achievement of the planned results is the minimum expenditure of time. Competent
management is one of methods of personnel management special agencies, firms need to
develop competencies of strategic development. Competencies, technologies of
management by objectives, determining requirements the requirements of human resources
provides for the organization and enterprise.
Keywords: Staff, organization, competence, management, strategy, resources, technology.

Кіріспе
Нарықтық экономика жағдайында елімізде кез келген саланың әлеуметтік –
экономикалық тиімділігін жоғарылатуға мүмкіндік беретін персоналды
басқарудың қазіргі кездегі түрлері мен әдістерін тәжірибеде пайдалану мәселелері
ерекше мәнге ие болып отыр.
Қазіргі кезде меншік түрі әр түрлі кәсіпорындарда нарықтық қатынастардың
дамуы мен кәсіпкерлікті ынталандыруға бағытталған ұйымдық құрылымды
басқару әдістері мен түрлерін қайта өзгерту көбінесе тиімсіз және қойылған
мақсатарға жеткізбей отыр. Мұның негізгі себептерінің бірі – елімізде жүргізіліп
отырған реформаларды нарықтық экономиканың күрделі мәселелерін жоғары
кәсіптік деңгейде, дәстүрлі емес жолмен шешуге қабілеті бар қажетті кадрлардың
аздығы. Бұл мәселелерді шешу үшін персоналмен жұмыс істеудің тиянақты жүйесі
керек.


Ресей Федерациясы жанындағы Ресей халық шаруашылығы және мемлекеттік қызмет
академиясы, n_biimbetov@mail.ru
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Экономиканың қазіргі даму кезеңінде дүние жүзінің көптеген елдеріндегі
негізі проблемаларының – персоналмен қалай жұмыс жасау болып отыр. Бұл
мәселені шешу жолдарының көптігіне қарамастан өнеркәсібі дамыған әр түрлі
елдерде кадрларды таңдау процедуралары мен әдістерін бір қалыпқа келтіру;
оларды бағалаудың ғылыми критерийлерін дайындау; персоналды басқарудың
қажеттілігін талдауға ғылыми әдістерді пайдалану, кадрлық шешімдерді негіздеу
және олардың жариялылығын кеңейту; мемлекеттік
және шаруашылық
шешімдерді кадрлық саясаттың
негізгі элементтерімен жүйелі түрде
байланыстыру негізгі ортақ үрдіске айналып отыр.
Нарық жағдайында кәсіпорынды жұмысқа дайындауды жақсарту үшін бізге
қысқа мерзім ішінде кадрларға байланысты жұмыс жүйесін – кадрларды бағалау
және аттестациялау; іріктеу; даярлау; біліктілігін жоғарылату; жетекші
қызметкерлерге резервтер дайындау жұмысын толығымен қайта құру керек.
Сонымен қатар кадрлар қызметіндегі жұмыскерлердің де өздерінің кәсіби
деңгейлерін жоғарылатулары керек, барлық деңгейдегі жетекшілер өздерінің қол
астындағы жұмыскерлердің потенциялын тиімді пайдалануда, дамытуда және
айқындауда іс жүзінде жауапкершілігін күшейтуі керек.
Персонал қызметін ұйымдастыруға және оны ресурспен қамтамасыз етуге
қойылатын негізгі талаптар бар. Кәсіпорынның кадрлық қызметі – кәсіпорынды
басқару шеңберінде таңдалған саясат бойынша басқаруға бел буған қызметтегі
тұлғалармен қоса арнайы құрылымдық бөлімшелердің жиынтығы.
Персоналды басқару ұғымы, мақсаттары, басқару жүйесінің
құрылымы
«Кадр» және «персонал» деген ұқсас және мағынасын өзара алмастыратын
түсініктердің кейбір еркшеліктері бар. Кадрлар дегеніміз кәсіптік-біліктілік,
әлеуметтік-психологиялық, жыныстық, жастық және басқа құрылымдық
бөлшектермен сипатталатын кәсіпорын жұмыскерлерінің жиынтығы. Кадрларға
тек еңбекке кәсіптік қабілеті және арнайы кәсіптік дайындығы бар жұмыскерлер
ғана жатады.
Персонал – бұл адамдардың жеке сапаларының күрделі жиынтығы, оның
ішінде әлеуметтік-психологиялық қасиеттері басты рол атқарады, персонал –
кәсіпорынның экономикалық және инновациялық кеңістігінің маңызды бөлігі.
Персонал – бұл ұйымның болашағын анықтайтын стратегиялық фактор, себебі, тек
адамдар ғана жұмысты орындайды, идеяларды ұсынады және кәсіпорынның әрі
қарай дамуына мүмкіншілік береді.
Персоналды басқарудың қазіргі замандағы тұжырымдамасы әлеуметтікэкономикалық жүйе ретінде кәсіпорынның іс -әрекеті негізінде нақты адамды
қояды және қызметкерді кәсіпорынның ұйымдық-экономикалық механизмінің
шешуші элементі ретінде қарастырады.
Персоналды басқару – іс-әрекеттің функционалды ортасы, оның мәселесі –
кәсіпорынды керек уақытта, қажетті мөлшерде және талап етілетін сапада
кадрлармен қамтамасыз ету, оларды дұрыс орналастыру және ынталандыру.
Персоналды басқару мақсаты жалпы ұйымның игілігі мен жұмыскерлердің жеке
мүдделерін ескере отырып, әрекет ететін еңбекке қабілетті ұжымды қалыптастыру
болып табылады.
Кәсіпорын персоналды бір мезетте басқарудың объектісі де, субъектісі де
бола алады. Кәсіпорын қызметкерлерінің объект болуының себебі: олар өндірістік
процестің бір бөлігі болып табылады. Сондықтан, өндірісте адам ресурстарын
жоспарлау, қалыптастыру, қайта бөлу және тиімді пайдалану персоналдарды
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басқарудың негізгі мәні болып табылады және осы тұрғыдан қарағанда өндірістің
материалдық-заттай элементтерін басқаруға ұқсас келеді.
Персоналды басқару мақсаттары. Персоналды басқару келесі мақсаттарды
көздейді:
1)
Жалпы мақсаттарға жетуде кәсіпорынға көмек көрсету;
2)
Жұмыскерлердің шеберлігі мен мүмкіндіктерін тиімді пайдалану;
3)
Кәсіпорынды біліктілігі жоғары және қызығушылық танытатын
қызметкерлермен қамтамасыз ету;
4)
Жұмыскерлердің өз жұмыстарына барынша толық қанағаттануына,
олардың өздерін толық көрсете алуына ұмтылу, ал бұл өз алдына әрбір
жұмыскердің осы кәсіпорында жұмыс істеу тілегін жоғарылатады;
5)
Жеке адамның потенциалын тиімді пайдалану қағидасына сәйкес
адамның еңбек (жеке басты, психофизиологиялық) іс-әрекетін басқару механизмін
меңгеру.
Ең жоғарғы мақсат – персоналды басқару жүйесіндегі кәсіпорынның таза
табысы адамдардың әлеуметтік қажеттіліктерін өндірісте қанағаттандыру болып
табылады. (Зайцев, Фибушевич, 1992: 5-7)
Персоналды басқару жүйесі персоналдарды басқару мақсаттарынның,
функцияларының,
ұйымдастырушылық
құрылымның
қалыптасуларынан,
басқарушылық шешімдерді негіздеу, өңдеу, қабылдау және орындау процестерінде
мамандар мен жетекшілердің тігінен және көлденеңінен функционалды өзара
байланыстардың қалыптасуынан тұрады.
Персоналды басқару жүйесі келесі негізгі элементтерді қамтиды:
1)
басқару аппаратының мамандар тобын;
2)
басқару жүйесінің техникалық құралдар кешенін;
3)
персоналды басқару үшін қажетті ақпараттар негізін;
4)
еңбекті ұйымдастыру және персоналды басқарудың тәсілдері мен
әдістемелерінің жиынтығын;
5)
құқықтық негізін;
6)
персоналды басқару мәселелерін шешудегі ақпараттық процестерді
басқарудың бағдарламалар жиынтығын.
Жалпы алғанда, персоналды басқару – ұйымда қажетті өндірістік тәртіпті
сақтайтын, өндірістік функцияларды қызыға орындайтын жұмыскерлердің қажетті
санымен қамтамасыз ету болып табылады.
Персоналды басқару жүйесін құру қағидалары. Басқару қағидалары –
басқару функцияларын орындаудағы жетекшілер негізге алатын идеялар,
заңдылықтар және мінез – құлқының тәртібі. Басқару менеджментінде негізгі
қағидалар болып табылатындар:

басқарудағы орталықтандыру мен орталықсыздандырудың ұтымды
үйлесімі;

басқарушылық шешімдерді қабылдауда өкілеттікті ұтымды пайдалану;

басқарудағы жеке басшылық пен алқалылықты дұрыс пайдалану;

басқарудың ғылыми негізділігі;

жоспарлаушылық, яғни ұйымның келешектегі дамуының негізгі
бағыттарын, мәселелерін, жоспарларын белгілеу;

құқықтардың, міндетттемелердің және жауапкершіліктердің үйлесуі,
яғни ұйымдағы әрбір адам нақты жұмыстармен қамтылады да, оның орындалуына
жауап береді;
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мотивация, яғни менеджерлер марапаттау және жазалау жүйесін
неғұрлым ұқыпты жүргізген сайын мотивация бағдарламасын тиімді орындап,
ұйымның және жеке бастың мақсаттарына жету үшін әр адамның әрекетін
(қабілетін) ояту;

басқаруды демократизациялау – барлық қызметкерлердің ұжымды
басқаруға қатысуы;

персоналды басқару жүйесін қалыптастыруда қойылатын талаптарды
сипаттайтын қағидалар;

персоналды басқару жүйесін дамытудың бағытын анықтайтын
қағидалар.
Персоналды басқарудың шартты қағидаларына персоналды басқару
функцияларының қалыптасуы мен өндірістің мақсаты және өзгеру жағдайлары
жатады. (Зайцев, 1989: 8-9)
Персоналды басқарудың құрамы, басқару аспектілері және
тұжырымдамасы
Бөлімшелер – персоналды басқару функцияларын атқарушылар, кең
мағынада персоналды басқару құрылымы ретінде қарастырылады
Ұйымда персоналды басқару бойынша негізгі құрылымдық бөлім – кадрлар
бөлімі болып табылады. Ол кадрларды жұмысқа қабылдау, босату, оқыту,
біліктілігін көтеру және қайта даярлау функцияларын атқарады.
Ұйымдарда әлеуметтік мәселелерді шешу үшін әлеуметтік зерттеу немесе
қызмет көрсету бөлімдері ашылады. Бірқатар ұйымдарда персоналды басқару
бойынша директор орынбасарларының жетекшілігімен кадрлармен жұмыс істеуге
қатысы бар бөлімдерді біріктіретін персоналды басқару жүйелері құрылады.
Кіші және орта ұйымдарды персоналды басқару жөніндегі көп
функцияларды бөлімше жетекшілері, ал ірі ұйымдарда оларды орындайтын жеке
өзіндік құрылымдық бөлімшелер қалыптастырады.
Персоналды басқару аспектілері:

техникалық – технологиялық аспект нақты өндірістің даму деңгейін,
әсіресе ондағы қолданылатын техника мен технологиялардың, өндіріс
жағдайларының ерекшеліктерін ескеру қажеттілігін ұйғарады;

ұйымдастырушылық-экономикалық аспект жұмыскерлердің саны мен
құрамын, моральдық және материалдық ынталандыру, жұмыс уақын пайдалану
және т.б.с.с. қызметтерді жоспарлауға байланысты мәселелерді шешуге мүмкіндік
береді;

құқықтық аспект персоналмен жұмыс істеуде еңбек заңдылықтарын
сақтау мәселелерін қарастырады;

әлеуметтік – психологиялық аспект персоналды басқаруда әлеуметтікпсихологиялық қамтамасыз етуді, жұмыс істеу тәжірибесіне әр түрлі әлеуметтік
және психологиялық процедураларды енгізуге байланысты мәселелерді
қарастырады;

педагогикалық аспект персоналдарды тәрбиелеу және оқытуға
байланысты мәселелерді қарастырады. (Коханов, 1996: 12)
Персоналды басқару тұжырымдамасы – персоналды басқару мәнін,
мазмұнын, мақсатын, мәселелерін, критерийлерін, қағидалары мен тәсілдерін
түсіну және анықтаудың теориялық - әдістемелік көзқарастарының жүйесі,
сонымен қатар, ұйымның нақты жағдайларда әрекет ету механизмін
қалыптастыруда ұйымдастырушылық – тәжірибелік тәсілдері. Оған жататындар:
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персоналды басқарудың әдістемесін жасау;

персоналды басқару жүйесін қалдыптастыру;

персоналды басқару технологиясын жасау.
«Адам қорларын басқару » тұжырымдамасының шеңберінде персонал
негізгі капиталға «теңестіру құқығына» ие және оған жұмсалатын шығын ұзақ
мерзімді инвестиция ретінде қарастырылады; кадрлық жоспарлау өндіріспен
үйлеседі және қызметкерлер корпорациялық стратегиялардың объектісі болады;
еңбекті топпен ұйымдастыру белсенді енгізіледі; сондықтан да бар күш команда
құруға, адамдардың қабілеттілігін қалыптастыруға бағытталады; кадрлық
қызметтер ұйымдастырушылық және талдау-сараптау мәселелерін шешеді;
сонымен қатар, компаниядща қызметкерлердің меңгеруін жетілдіру мақсатында
бөлімше жетекшілеріне қолдау көрсетіледі.
Персоналды басқарудың мазмұны – кәсіпорынның тиімді әрекет етуі мен
ондағы жұмыс істейтіндердің жан-жақты дамуын қамтамасыз ету мақсатында
жұмыскердің еңбек ету сапасын пайдалану үшін жағдай жасау, кәсіпорын
деңгейіндегі жұмысшы күшін қалыптастыру, бөлу, қайта бөлу процестеріне өзара
байланысқан ұйымдастырушы-экономикалық және әлеуметтік шаралардың
көмегімен жүйелі, жоспарлы түрде ұйымдастырылған әсері. (Старобинский, 2008:
18)
Қорытынды
Кез келген кәсіпорынның тиімділігі әр түрлі ресурстарды басқару сапасына
тікелей байланысты. Қазіргі уақытта, ең маңызды ресурстардың бірі қызметкерлер
болып табылады. Кәсіпорындардың сапалы өркендеуі және табысы негізінен
кәсіпорын қызметшілерінің біліктілігі мен сапалық құрамына ғана емес, сондай-ақ
олардың өз міндеттерін орындауға деген ынтасы мен қайсарлылығына,
шығармашылық және зияткерліклік әлеуетіне де байланысты болып табылады.
Мақаланы аяқтай келе, мынадай қорытынды жасауға болады:
 жоспарлау процесі, персоналды жинақтау және іріктеу проблемалық
болып табылады, және сонымен қатар бұл процесстер кез-келген ұйымның
өміріндегі қажетті процесстер болып табылады. Басшының маңызды міндеті – осы
процестерді оптимизациялау, оларды максимальды түрде тиімділеу.
 Персоналды оқыту, персонал мотивациясы, қызметкерлер біліктілік
дәрежесін бағалау – кадрлар потенциалының өсіруіне, ұйым алдында тұрған
тапсырмалар мен міндеттерді орындауға деген күшті мотивациясы, жоғары
мүмкіндіктері бар еңбек қорларын құруға әсерін тигізеді.
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ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ТУРИЗМДІ ДАМЫТУДА КӨРІКТІ АЙМАҚТАРДЫ
АУДАНДАСТЫРУ
Садыкова Дамежан АДИЛХАНОВНА
Махашева Айгерим САНСЫЗБАЕВНА**
Түйіндеме: Туризм әлемдік экономиканың жедел қарқынмен дамып келе жатқан
салаларының бірі. Сондықтан туризмді жаңа ғасырдың экономикалық феномені,
болашағы жарқын бизнесі деп болжалуда. Мақалада көрікті табиғат
ландшафттарымен әлемге әйгілі Қазақстандағы туризмді дамыту бағыттары мен
салалары, табиғаттың ерекшеліктерін анықтауда рекреациялық өлшемдерді
пайдалану, рекреациялық деңгейлері мен эстетикалық тартымдылығын анықтау
арқылы көрікті аймақтарды аудандастыру мәселелері қарастырылған. Бағалаудың
медико - биологиялық түрінде табиғи аймақтың адам ағзасына әсер ету
қолайлылығы, психолого - эстетикалық бағалауда – табиғат кешені, табиғат
компоненттерінің адам ағзасына, көңіл-күйіне тигізетін әсері, эстетикалық бағалауда
морфологиялық құрылымы, жер бедерінің ерекшеліктері, экзотикалық көріктілігі
элементтеріне байланысты ерекшеліктерін анықтау, технологиялық бағалауда
рекреациялық қызмет мақсатында табиғи және табиғат ресурстарының техника және
технологиялық тұрғыдан қолайлылығы ерекшеліктері айқындалады.
Zoning of Attractive Areas for the Development of Tourism in Kazakhstan
Abstract: Tourism is one of the rapidly growing sectors of the world economy. Therefore,
the tourism economic phenomenon of the new century, a bright future is predicted for this
business. In the article considered world-famous areas and industries of beautiful natural
landscapes of the Kazakhstan in tourism development, recreational useful criteria in
determining the characteristics of nature, determining the levels of recreational and
aesthetic appeal of the beautiful areas and zoning issues. In the form of medical and
biological evaluation finds out a favorable impact of the nature on the human body,
psychological and aesthetic evaluation defines the complex nature of the components of the
human body, assessing the impact on the mood of aesthetic morphological structure, terrain
features, technology assessment to identify features associated with the exotic elements of
attractiveness recreational activities for the purposes of natural and environmental resources
is determined by the ease of engineering and technological features.

КІРІСПЕ
Туризм әлемдік экономикада маңызды орын атқарады. Дүниежүзілік
туристік Ұйымның (ДТҰ) деректері бойынша ол әлемдегі жалпы ұлттық өнімнің
оннан бір бөлігін, халықаралық инвестицияның 11% пайыздан астамын, әлемдік
өндірістің әрбір 9-шы жұмыс орнын қамтамасыз етеді.
Бүкіләлемдік туристік ұйымның болжамы бойынша ХХI ғасырда туристік
индустрияның өсуі артады және 2020 жылы әлемдегі туристік саяхаттардың саны
бірнеше есе артады.
Туризмнің қазіргі индустриясы табысы жоғары және серпінді дамып келе
жатқан халықаралық сауда сегменттерінің бірі болып табылады. 1999 жылы
халықаралық туризмнің үлесі экспортқа шығарылатын дүниежүзілік табыстың 8%
пайызын, қызмет көрсету секторы экспортының 37% пайызын құрады. Туризмнен
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түскен табыс мұнай, мұнай өнімдері және автомобиль экспортының табысынан
кейін тұрақты үшінші орында келеді.
Туризм мемлекеттің экономикалық аудандарына белсенді әсер етеді. Туризм
саласы қызмет көрсет, жол көлігі, сауда, коммуналдық – тұрмыстық, мәдени,
медициналық қызмет көрсетуді дамытумен және әлеуметтік жағдайларды
дамытумен тығыз байланысты.
Қазіргітаңда туризм әлемдік экономикада басты орында және әлемдегі ең
пайда көп түсіретін бизнес түріне жатады. Сондықтан да әлемдік шаруашылықтың
бұл саласының болашағы жайлы сұрақ ең маңызды болып табылады.
НЕГІЗГІ БӨЛІМ
Қазақстан құрғақ климаттық белдеуде орналасқан континенттік мемлекет
болғанымен табиғат ресурстары мен пайдалы қазбаларға, көрікті аймақтарға бай
мемлекет. Сондықтан елімізде туризмді дамытуда көрікті аймақтарды
аудандастыру, рекреациялық ресурстарды тиімді пайдалану өзекті мәселе.
Көрікті аймақтарды аудандастыруда рекреациялық ресурсы бар аймақтар
ретінде рекреациялық аудандарды айқындаймыз. Олар антропогендік сипаттағы
рекреациялық ресурстары бар туризм мен демалысты ұйымдастыруға жарамды
жерлер.
Көрікті аймақтарды аудандастыруда қажетті өлшемдерді пайдалану арқылы
рекреациялық деңгейлері мен эстетикалық тартымдылығы анықталады.
Көптеген авторлар рекреациялық мақсат үшін аудандастырудың
әдістемесі мен ережелерін еліміздің көлемінде, сондай-ақ жеке аймақтарда
да жасау үшін айқындауда.
КСРО-да ең алғаш рекреациялық аудандастыру жөнінде ұсыныс
жасағандар Б.Н.Лиханов пен В.С.Преображенский болды.
Авторлар елді төрт рекреациялық зонаға, ал зонадарды тағы да шағын
рекреациялық аудандарға бөлді
«Туристік аудан дегеніміз белгілі бір аймақтарда жұмыс істеп тұрған
бір туристік нысан, ал туризм ауданы — туризмнің жайылу шеңберін
көрсетеді».
Туристік аудан экономикалық – географтардың зерттеу нысанына
жатады. Туризм ауданы - сәулеткерлер мен жоспарлаушылардың зерттеу
нысанына кіреді.
«Туристік аудан – туризмнің дамуына арналған бірнеше табиғи, тарихимәдени және әлеуметтік-экономикалық жағдайлары бар экономикалық салалы
аудан» (Гуляев, 1996).
Осыларға байланысты ауданда туристік іс-әрекеттер басымды болып
келеді. Сонымен, туристік аудан - бұл әлеуметтік-экономикалық аймақ.
Туристік аудандардың бірқатар ерекшеліктері болады.
1.Туристік
аудан
сипаты
бойынша
әлеуметтік
болса,
соңғы шектелу өнімі оқу ағарту. Оның өнімдері - халықтың
физикалық және рухани күшін кең түрде қайта толықтыратын
туристік қызметтер.
2.Туристік
аудандардың
басқа
салалық
аудандардан
айырмашылығы
онда
төрт
түрлі
қоғамдық
қайта
өндіріс
қатар жүреді: өндіріс, айырбас, тарату және тұтыну. Туристік
аудандарда екі шеткі фазалар - өндіріс пен тұтыну арасында
уақыттық
үзіліс
жоқ.
Бұл- басты
өнім,
яғни
алдын
ала
жинақталмайтын туристік қызметтерге жататын өнім.
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3.Тау-кен, балық, орман өндірістік салалармен және ауылшаруашылық
аудандармен туристік аудандардың ұқсастығы - ұзақ (жыл бойы) демалыс
функциясын атқаратын туристік аудандарды орналастыру үшін жеткілікті
түрде ресурстардың болуы керек.
4.Көптеген туристік аудандарға тән қасиет табиғатқа сәйкес мезгілдік
жұмыс істеу (Ердаулетов, 2003).

Рекреациялық мақсатпен аймақты аудандастыру және оған баға беру
үшін көптеген факторлар есепке алынады: табиғи, экономикалық, әлеуметтік,
физиологиялық - экологиялық, сәулетті-көркемдік және тағы басқалар. Өте
дұрыс қорытынды алу үшін зерттеудің негізгі нысаны табиғи аймақтық
кешен болуы керек. Туризм үшін бағалысы — жер бедері, сулар, өсімдіктер,
климат, табиғат пен мәдениеттің көрнекті нысандары.
Н.С. Мироненко және И.Т. Твердохлебов (1981) бұл жүйені беске бөледі:
«рекреациялық зона (аймақ), рекреациялық макроаудан, рекреациялық
мезоаудан, рекреациялық микроаудан, рекреациялық пункт».
Демалыс пен туризмнің дамуының басты шарты — «рекреациялық
потенциалдың» болуы. Рекреациялық потенциал дегеніміз бір белгіленген
аймақтарда рекреациялық іс-әрекетті ұйымдастыруға және дамытуға арналған
табиғи, тарихи-мәдени, әлеуметтік – экономикалық және басқа да жағдайлардың
барлығының жиынтығы. Халықтың рекреациялық қозғалысының қалыптасуы
аймақтың туристік құндылығына байланысты.
Туристік кұндылықты мынадай түрлерге бөлуге болады:
1.Табиғи ортаның жағдайына тікелей байланысты демалуға арналған
түрлері.
2.Табиғи ортаның ерекшеліктеріне байланысты арнайы түрлері. Олар
туризмнің әр түрлерін дамытуға мүмкіндік береді. Мысалы, минералды су мен
климат жағдайы жайлы болғанда туризмнің емдік және сауықтыру түрлерін
дамытуға болады.
3.Табиғаттың ерекшеліктерімен бірге (қорық, табиғаттың ескерткіштері),
материалдық және рухани мәдениет элементтері (ескерткіштер, фольклор,
мәдениет нысандары), сонымен қатар қоғамның қазіргі жетістіктерін қамтитын
туристік құндылықтың танымдық түрлері.

"Туристік жер" — бұл тұрғын жер (қала, ауыл), оның құндылық жағын,
туристік инфрақұрылым мен көлік жағынан ыңғайлылығын ескере отырып, белгілі
бір мекенді құрайды.
Бірнеше туристік жерлерді бөледі:
а) демалуға арналған орындар; б) демалыс үйлері; в) танымдық туризм үшін
жерлер.
Әрбір елдің тәжірибесін пайдалану арқылы біз туристік қызмет көрсету
нысандарымен жабдықталу және рекреациялық ресурстармен қамтылуына
байланысты еліміздегі туризмді дамыту бағытындағы аймақтарды аудандастыру
арқылы айқындаймыз.
Туристік көрікті аймақтарды аудандастырғанда климаттық және
гидрологиялық, геоморфологиялық ерекшеліктері айқындалады. Рекреациялық
аймақты аудандастырғанда адам демалысы үшін климаттың қолайлылығы
маңызды роль атақарады.
Рекреациялық ресурстарды талдауға негізделген аудандастыру тек игерілген
емес, сонымен бірге туризмнің даму жоспарларындағы даму болашағы бар
аймақтарды да қамтиды.
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Табиғи жағдайлар мен ресурстарды пайдалануда оның рекреациялық
тиімділігін бағалау өте маңызды. Рекреациялық ресурстарды бағалау төмендегі
кезеңдерден тұрады: 1.Табиғат кешенін, компоненттерін бағалауға бөлу
нысандары;
2.Зерттеу мақсатында анықтау масштабы ретінде бағалау өлшемдерін
қалыптастыру;
3.Көріктілік параметрін бағалау шкаласы:
Табиғат ресурстарын бағалауда негізгі үш түрі қалыптасқан; медикобиологиялық, психолого-эстетикалық, технологиялық (Путрик, 2001).
Медико-биологиялық бағалауда табиғи аймақтың адам ағзасына әсер ету
қолайлылығы, климаттық ресурстар маңызды роль атқарады. Климаттық ресурстар
ауа-райы, метерологиялық құбылыстар т.б.
Табиғи аймақ көріктілігін бағалауда климаттық ресурстардың қолайлылығы,
бірқалыпты температура, ауа амплитудасының аз мөлшері, ауа-райын жіктеу
арқылы «қолайлы», «өте қолайлы», «тұрақты», «құбылмалы», «өте құбылмалы»
бойынша анықтау арқылы айқындалады. Қолайлы ауа-райы адам ағзасының жылу
сүйгіштігімен анықталады.
Психолого - эстетикалық бағалауда – табиғат кешені, табиғат
компоненттерінің
адам
ағзасына,
көңіл-күйіне
тигізетін
әсерімен
айқындалады.Сондықтан эстетикалық тұрғыдан жоғары бағаланатын аймақтар
тиімді сұранысқа ие болады.
Аймақтардың эстетикалық бағалылығы морфологиялық құрылымы, жер
бедерінің ерекшеліктері, экзотикалық көріктілігі элементтеріне байланысты.
Ішкі эстетикалық ерекшелігі табиғат кешенінің тиімділігімен
сипатталады, мысалы орман аумағы, ағаштармен қамтылуы, жер бедері мен
өсімдіктердің бір-бірімен байланыстылығы. Сыртқы эстетикалық ерекшелігі әртүрлі табиғат кешендерінің бір-бірімен тығыз байланыста орналасуы. Кейбір
әдістерде экзотикалық жағдайына байланысты анықталады, мысалы, демалыс
орны, жергілікті жерге қатынасы деңгейімен айқындалады.
Технологиялық бағалау - рекреациялық қызмет мақсатында табиғи және
табиғат ресурстарының техника және технологиялық тұрғыдан қолайлылығы.
Рекреациялық аймақтарда мекемелерді орналастыру, инженерлік құрылыс
ерекшеліктерін
бағалау.
В.И.Преловск
тәжірибесі
бойынша
табиғат
ресурстарының рекреациялық жағдайын бағалауда аймақтың тартымдылық
сапасымен анықталады және көрікті аймақтардың экономикалық есебі
шығарылады.
S- аумағы, N-адам саны, T- күн ұзақтығы.
R=SNT
R= 3,75 га 110200 адам= 82 500 адам бір күнде пайдаланады. Бір күндік
ақшасы төмендегі формула бойынша есептеледі:
Э=SC=10000010000=1000000 тг (Карпова, 2001).
Қазақстан аумағын көрікті аймақтарға аудандастыруда «Қазақстанның
ландшафттары», «Қазақстанның рекреациялық ресурстары» мен «Қазақстанның
ерекше қорғалатын аймақтары» карталарын және «Туризм индустриясын дамыту»
бағдарламасын пайдаланып «Аймақтарды табиғи рекреациялық ресурстармен
қамтылу деңгейі бойынша бағалау» гистограммасы мен картасы жасалды.
Әртүрлі елдердің тәжрибесі көрсеткендей, туризм индустриясы кез-келген
экономиканың ажырамас бөлігі болып табылады.
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Өзіне тән ерекшеліктерге байланысты Қазақстан Республикасы бәсекеге
қабілетті туризм индустриясын құру үшін үлкен потенциялды мүмкіндіктерге ие.
Себебі:
- Еліміздің тиімді геосаяси
жағдайы халықаралық туристік және
коммерциялық ағындардың өтуіне қолайлы;
- туризмді ұйымдастыру үшін фаунаның, флораның, табиғи ландшафтардың
алуан түрлілігі;
- еркін еңбек ресурстарының болуы;
- туризмнің нысаны болып табылатын табиғи, мәдени-тарихи рекреациялық
ресурстардың әртүрлілігі;
- саяси тұрақтылық, экономикалық реформалар жүргізу;
Елімізде «Туризм индустриясын дамыту» бағдарламасын сәйкес туристік
нысандардың негізі орналасқан аудандарын жоспарлап, оңтүстік аймақтарды 12
көрікті ауданға бөлген болатын, ал бағалау өлшемдері бойынша еліміздің барлық
аймақтарын анықтап 20 көрікті, туризм нысандары мен қызмет көрсету салалары
дамыған аймақтары анықталды. Олар:
1. Іле Алатауы (Алматы қаласы, Түрген ауылы, Есік, Талғар, Қарасай
қалалары, Ұзынағаш ауылы, Қапшағай қаласы)
2. Солтүстік Тянь-Шань (Кеген, Нарынқол, Жалаңаш, Шонжы).
3. Жаркент-Талдықорған ( Жаркент қаласы, Көктал, Талдықорған қаласы,
Текелі, Жаркент-Арасан емдеу-сауықтыру орны)
4. Солтүстік Жоңғар (Дружба, Лепсі ауылдары, Көктума ауылдары, Сарқанд
қаласы, Қапал-Арасан демалыс орны).
5. Түркістан (Түркістан қаласы, Тұрбат, Отырар, Шәуілдір, Баба-ата
ауылдары, Кентау қаласы, Шаян ауылы)
6. Сайран-Шымкент (Шымкент қаласы, Сайрам ауылы, Арыс қаласы,
Шардара, Сарыағаш, Ленгер қалалары, Ванновка ауылы).
7. Жоғарғы-Бұқтырма ( Қатон-Қарағай ауылы, Берель ауылы, Рахманов
шоқысы демалыс орны)
8. « Баянауыл » Мемлекеттік Ұлттық табиғат паркі (Баянауыл ауылы).
9. « Қарқаралы » МТҰП (Қарқаралы қаласы)
10. «Бурабай» МТҰП (Щучинск, Көкшетау қалалары, Зеренді, Имантау,
Володарск ауылдары)
11. Қорғалжын қорығы (Қорғалжын ауылы)
12. Маңғыстау (Ақтау, Ералиев, Фетисова ауылдары,Үстірт қорығы)
13.Астана (Астана қаласы)
14.Батыс Қазақстан (Жайық өзені, Каспий теңізі, Атырау, Орал қалалары)
15. Торғай-Мұғалжар (Ақтөбе қаласы,Мұғалжар тауы,Қостанай қаласы,
Наурызым қорығы)
16. Сырдария (Қызылорда қаласы,Арал теңізі, Сырдария өзені, Жаңақорған
емдеу-сауықтыру орталығы)
17.Ертіс-Қарағанды
(Қарағанды
қаласы,
Орталық
Қазақстан
аймағы,Алакөл,Зайсан көлі)
18.Солтүстік Қазақстан (Петропавл қаласы, Павлодар қаласы, Қарағайлы
ормандар зонасы)
19.Балқаш көлі (Балқаш көлі,Іле өзені.Алтынемел ұлттық саябағы)
20.Тараз (Тараз қаласы, Меркі демалыс орны,Манкент, Ақсу-Жабағалы
қорығы).

1058
IV. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu 26-28 Nisan 2017/NİĞDE

Рекреациялық ресурстарды талдауға негізделген аудандастыру тек игерілген
емес, сонымен бірге туризмнің даму жоспарындағы даму болашағы бар
аймақтарды да қамтиды.
Әрбір ауданның деңгейі төмендегі бағыттар бойынша айқындалады.
- табиғи рекреациялық ресурстар:
- антропагендік рекреациялық ресурстар:
- туристік қызмет көрсету салаларының қамтылуы бойынша.
Аймақтарды деңгейлері бойынша айқындау арқылы еліміздің экологиялық
туризмді дамыту үшін үлкен потенциялға ие екендігін айтуға болады. Болашақта
көрікті аймақтарды игеру арқылы шет ел тәжірибелерінен пайдаланып жоғарғы
деңгейде туризмді дамыту қажет.
Іле Алатауы көрікті ауданы- Іле Алатауының ең көрікті аймағында
орналасқан. Онда ең көрікті Үлкен Алматы көлі, Іле Алатауы тау жотлары, қарлы
шыңдар, тау жоталарынан 300 шақырымға созылған, ені 30-40 шақырым.
Таудан бастау алатын Жіңішке, Түрген өзендері, батысында Қырғыз
Алатауы, шығысында Торайғыр тау жоталарымен шектеседі. Төменгі бөлігінде
Оңтүстік Қазақстан астаналық деңгейдегі Алматы қаласы орналасқан. Кіші Алматы
маңында көптеген шатқал, тоғай, жартастар бар. Оның ішінде ең ірілері Ремезовка,
Камен үстірті, Тарельник, Қотырбұлақ, Шымбұлақ, Мыңжылқы, Шығысында Тау
бақшасы, Кіші Алматы шатқалы бар.
Алматы оңтүстік аймақтағы көрікті табиғаты бар қала. Онда Көктөбе, ең ірі
жол тораптары Абай, Достық даңғылы, « Қазақстан » қонақ үйі, Республика
сарайы, Көктөбе тау жолдары, Абай Құнанбаев атамыздың ескерткіші,
« Алатау » қонақ үйі, демалыс зоналары, кафе, мейрамхана, емдік-сауықтыру
орындары, Медеу шатқалы,т.б. көрікті жерлері туристердің қызығушылық-тарын
арттыратын демалыс орындары. Есік шатқалы-Есік өзенінің жағалауында
орналасқан. Есік өзені 1000-1250 метр теңіз деңгейінен биіктегі таудан бастау ағып
өтеді. Есік қаласы көп қабатты үйлері бар, бау-бақщалы өлке. Іле Алатауы
ауданындағы көрікті аймақ Түрген ауылы-Алматы-Талғар- Есік маршруты
жолының бойында орналасқан ауыл Түрген шатқалына жақын орналасқан.
Шатқалдан жоғары субальпілік және альпілік өсімдіктерге бай ірі Ассын жайлауы
бар.Түрген ауылы теңіз деңгейінен 900-1000м биікте орналасқан. Ауыл жеміс
ағаштарға, бау-бақшаға өте бай аймақ. Түрген шатқалында «Тау Түрген» емдеусауықтыру орны бар. Емдеу орны жер астынан шыққан радон минералды
суларының емдік қасиетін пайдаланады. Жыл сайын 150 адам емдеу орнына ккеліп
өздерінің денсаулығын нығайтып кетеді (Путрик, 2001; Ердаулетов, 1992).
Іле өзенінің аңғарында Қапшағай су қоймасына жақын бірнеше табиғат
ескерткіштері бар. Олар «Әнші бархан», «Тамғалытас», «Аққұм Қалқан».
«Әнші бархан» биіктігі 30м, ұзындығы 3000м жота. Желдің бағытымен
өзінен дыбыс шығарады. Осы қасиеті туристерді қызықтырып оның маңына жақын
аймаққа туристік кешен дамыту мүмкіншілігін айқындайды.
1957ж Қазақстан Ғылым Академиясы жанынан құрылған ғалым
А.Максимов басшылығымен Тамғалытас кешенін зерттеп көптеген ғылыми
еңбектер жазды. Ежелгі тарихи таңбалар еліміздің өткен ғасырдағы ғажайып
тарихи сырлары туралы сыр шертеді.Тасқа салынған әртүрлі суреттер әлем,
кеңістік, космос туралы мәліметтің ертеден белгілі болғандығын аңғартады.
Ғалымда кейбір тастардың суреттері бірнеше тастардың басын біріктірген де ғана
айқындалатынын білген.
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Көрікті туристік нысандардың бірі Қапшағай су қоймасы. Антропогендік
іс-әрекеттің нәтижесінде қалыптасқан жасанды су қоймасы жазғы маусымда
еліміздің халықтары аз күндік мерзімге барып демалатын туристік демалыс орны.
Бұл жерге көп келетін халық Алматы қаласы және Алматы облысы халықтары.
Оңтүстік Қазақстанның астанасы тұрғындары жазда су жағасына, қыста тауға, тау
шаңғысы, демалыс ұйымдастыру үшін барады.Таудағы жазғы демалысты
ұйымдастыратын туристік кешен Қаскелең қаласының жоғарғы бөлігіндегі
орналасқан Қаскелең шатқалы. Қаскелең шатқалындағы орманда орман сүюшілер
мен таза ауада демалатын адамдар жазда демалыс туризмін ұйымдастырады.ШуІле тауы Іле Алатауының солтүстік-батысындағы жалғасы. Абсолюттік биіктігі
1800 м келетін, экзогендік процестердің әсер етуінен мүжілген ескі тау шөгінді
және магмалық тау жыныстарынан құрылған.
Қаратау жотасы-түгелдей Қазақстан жерінде экзогендік процестердің
әсерінен күшті бұзылған жота. Абсолюттік биіктігі 2170 м. Солтүстік-батыс
бағытқа қарай 420 шақырым созылып жатыр. Протерозойдың тақтатасы мен
вулкандық тау жыныстарынан түзілген. Қойнауы пайдалы қазбалардан полиметалл
(Ащысай, Мырғалымсай, Байжансай) және фосфорит (Ақсай, Жаңатас, Шолақтау
кендері) рудаларына бай. Тау асулары, шатқал, табиғи көрікті жерлер, қорықтар
өзіне тән көрктілігімен туристерді өзіне тартады және тау туризмін дамытуда ең
маңызды аймақ деп саналады. Сондықтан Тянь-Шань таулы өлкесі альпинизм және
спорт шараларын ұйымдастыратын көрікті нысан ретінде Орта Азия және ТМД,
Шетелдік Еуропа мемлекеттерінің арасындағы ең беделді туристік орын саналады.
Жаркент – Талдықорған көрікті ауданы. Жаркент-Талдықорған ауданы
Жоңғар Алатауының тау жоталары мен Қаратал өзенінің бойында орналасқан.
Жаркент-Талдықорған ауданының өзендері Қаратал, Лепсі, Ақсу, Балқаш көліне
келіп құяды. Бұл аймақта Балқаш көліне жеті өзен келіп құятындықтан «Жетісу
өлкесі» деп аталады. Көлдері Балқаш, Сасықкөл. Тауда минералды су көздерін
пайдаланатын емдік-сауықтыру орны Қапал-Арасан орналасқан. Бұл ауданда 1200
м биікте ағашты орман, 1700м биікте аралас орман және 6 заказник орналасқан.
Алакөл көліне қарай Тентек, Жаманты,Ырғайты, Биен, Шілікті өзендері ағып өтеді.
Өсімдіктердің алуан түрі кездеседі. Ауданның құмды шөлді аймақтарында
сексеуіл, тораңғыл, тоғай ормандары өседі. Таудың 600-700м биігінде шөл зонасы,
шөлейт зонасына ауысады.1250-1300м биікте аршалы орман, альпі
шалғындықтары кездеседі. Жоңғар Алатауы - солтүстік-батыс бөлігі Қазақстан
жеріне тарамдалып еніп жатыр. Жоңғар Алатауы солтүстігінде Алакөл
қазаншұңқыры мен оңтүстігінде Іле өзені аңғары аралығында батыстан - шығысқа
қарай созыла орналасқан. Қытайдағы Ебінұр көлінің ойысы мен Қазақстандағы
Алакөлдің қазаншұңқырын қосып жатқан тау аралық аралық өткелді Жоңғар
қақпасы дейді. Жоңғар қақпасы арқылы Қазақстанды Батыс Қытаймен
жалғастыратын «Достық » темір жолы салынған. Жоңғар Алатауының минералды
радон суларын пайдалану үшін Жаркент-Арасан, Қапал-Арасан емдеу-сауықтыру
орындары ашылған. Тау өзендері Лепсі, Тентек өзендері Алакөл көлінің суын
қоректендіреді және су жорықтарын жасау, байдарка мен жүзу, спорттық туризм
үшін іс-шаралар жасауға қолайлы болып саналады. Солтүстік Жоңғар
Алатауындағы туристік нысан Талдықорған қаласынан басталады. ТалдықорғанҚызылағаш маршрутымен көлік арқылы Биен, Ақсу, Сарқанд өзендері арқылы
жаяу 30-50км, батыста Текелі қаласы, оңтүстігінде Жаркент қаласы Көктал, Көксу
өзендерінің бойында орналасқан. Солтүстік Жоңғар ауданы базасында ҚапалАрасан емдік-сауықтыру туристік кешені құрылған.
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Көрікті аудан Түркістан- Қазақстанның оңтүстігінде орта ғасырда
қалыптасқан Тараз,Сауран, Түркістан, Фараб қалалары еліміздің мәдени-тарихи,
экономикалық тұрғыдан ерте дамығандығы айқындайды. Түркістан ауданы тарихи
ескерткіштерге бай көрікті аудан. Туристік саясат жасағанда еліміздің табиғи
көріктілігі мен тарихи мәдениетін, сәулет өнерін көруге болады. Аудандағы
алғашқы туристік нысан-Тараз қаласы. Тараз-Талас аңғарындағы тарихи қала.
Тараз қаласының жол бойында орналасуы, Ұлы Жібек жолының өтуі Тараз қаласы
халқының сауда мәдениеті, білім, ғылым тарапынан жоғары болғандығын
көрсетеді. Х-ХІ ғасырда Орта Азияны Қарахан ханы билеген уақытта Тараз
мәдениеттің ең басты орталығы болған. Осы уақытта Тараз қаласына көптеген
кесенелер салынған. Айша-бибі (ХІ-ХІІ ғ.) және Бабаджа-Қатун (Х ғ)
кесенелері.Тарихи архитектуралық ескерткіштері мен мұражайға бай өлке Тараз
қаласы, туристерді қызықтыратын негізгі нысан болып саналады.1989 жылы
Қазақстан Министрлер Кеңесі қаулысымен Түркістан қаласында «Әзірет сұлтан»
мемлекеттік тарихи мұражай ұйымдастыру қолға алынды. Оның құрамына
Күлтөбе, орталығы суфе, жер асты мешіті Хильвет, ритуальдық канал, шілдехана,
Ахмет Яссауи, Домалақ ана, Арыстан Баб және т.б. кесенелер енгізілді.
Түркістаннан Отырарға дейін тарихи мұражай орталығы, қонақ үй, т.б. туристерге
қажетті қызмет көрсету кешендері қамтылған. Аудандағы тарихи орын-Баба-Ата
қалашығы. Баба-Ата қалашығы Баба-Ата өзені бойында орналасқан. Осындай
ерекше тарихи орындарды көру үшін туризмнің танымдық бағытта дамуы қажет
екендігі айқын. Түркістан ауданы тарихи ескерткіштерімен әйгілі, онда тарихи
кесенелер, мұражайлар көп. Оның өзі Қазақстандағы ең бай, бағалы тарихи
ескерткіштердің Түркістан қаласында болғанын аңғартады және танымдық, діниқажылық мақсатта туризмді дамытуымыз мүмкін екендігін аңғартады.СайрамШымкент көрікті ауданы- Орталығы-Шымкент қаласы. Қала Қазақстандағы ең
ежелгі қала. ХІІ ғасырда Орта Азияның сауда орталығының жолында орналас-қан.
Шымкент қаласы республикамыздың ең ірі орталығы, халықтың орналасуы
бойынша Алматы, Қарағандыдан кейінгі ірі қала. Шымкент қаласы маңындағы
табиғи обьектілер Ақсу-Жабағылы қорығы.
Тарихи ескерткіші бойынша Сауран-Шымкент ауданындағы ең белгісі
Испиджаб қаласы (Ақ қала). Х ғасырда Сайрам қақпасының болуы қалада
экономикалық, саяси, мәдени жағдай жоғары және ірі орталық болғанын
аңғартады. Сайрам қаласында көптеген мешіттер мен мазарлар сақталған. Олар:
Ідіріс-Қазы-Байғазы мешіі, Абдул-Азиз-баба мазары, Базлақ ата мешіті, Мир-ӘлиБаб-ибн-Падша Мәлік және Керуен Ана мешіті салынып, сақталған. Шымкент
қаласынан 12 шақырым қашықтықта Сайрамауылы орналасқан. Сайрам көк
желекті, бау-бақшалы қала,орталық болған. Сайрамның ежелгі атауы Испиджаб
болған. Испидаб орта ғасырдағы жаудан қорғанатын алып қорған-қару ретінде
әйгілі болған.
Жоғарғы-Бұқтырма көрікті ауданы- Қазақстанның солтүстік шығысында
ірі тау жүйесі Алтайда орналасқан. Алтай тауынан Бұқтырма өзені бастау алады.
Бұқтырма аумағы көп уақытқа дейін Бұқтырма өлкесі деп аталған. Өлкенің жалпы
ауданы 1600 шақырым шаршы. Бұқтырма өзені Табын-Богда-апа мұз тауларынан
бастау алып, белгілі Белуха өзені болып ағады. Бұқтырма ландшафты жергілікті
жағдайға байланысты бірнеше рет өзгереді. Жоғарғы бөлігі тақыр, мәңгі мұз болып
жатыр, төменгі бөлігі альпілік шалғын, одан төмен қарай аралас орман (қайың,
қарағай, т.б.), төменгі бөлігін аршалы орман алып жатыр. Жоғарғы Бұқтырма
ауданындағы ең бағалы туристік обьект Марқакөл көлі және Марқакөл қорығы
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және Рахманов бұлағы. Марқакөл Қазақстандағы ең биікте орналасқан көл.
Тереңдігі 6-7 метр, Күршім жотасынан 3000 метр биіктікте орналасқан. Көл аумағы
ерекше, өзіне тән өсімдік және жануарларға өте бай. Өсімдіктердің-19,
жануарлардың-200 түрі кездеседі. Марқакөл - көлінде болған адамдарда Алтайдың
қарлы шыңдары, көл жағажайы мәңгі есінде сақталады. Алтай тауының биік
нүктесі Белуха (4506 м), таза аауа, емдік қасиетке ие орын. Ал жер асты термальды
радиондық көзі +38 градус полиартритов әртүрлі сүйек аурулары, жұлын,
радикулит, нерв жүйесі ауруларын емдеуде өте пайдалы.Жаяу, шаңғы, тау
сүюшілерге
арналған
іс-шаралар
ұйымдасырылып,
туристік
құралжабдықтарпрокатқа беріледі. Емдеу орталығы Өскемен қаласынан 480 шақырым
қашықтықта орналасқан. Қатон - Қарағай ауылы Бұқтырма өзені бойындағы көрікті
аймақ саналады.
Астана қаласы көрікті ауданы - Астана еліміздің Елордасы. Солтүстік
Қазақстан аймағындағы көрікті, туризм және экономикалық тұрғыдан дамыған
қала. Астана қаласының көрікті аймақтары, Сулы - Жасыл бульвар - Астананың
жаңа алаңындағы көше, Ақ Орда - Қазақстан Республикасы Президентінің
резиденциясы, Бәйтерек монументі – Астананың символы және басты көрікті жері,
Тәуелсіздік сарайы – дипломатиялық және басқа да халықаралық маңызды
кездесулер өткізетін орын, Бейбітшілік және келісім сарайы – әлемдік және
дәстүрлі діндер басшыларының конгрессі өтетін жер, Хан Шатыр – ірі сауда, ойын
- сауық орталығы, «Шабыт» шығармашылық сарайы – қаланың мәдениет және өнер
орталығы, «Қазақ елі» монументі – Қазақстан Тәуелсіздігінің символы көрікті
туристік
нысандарға
жатады.
Сонымен
бірге
Астана
еліміздің
Елордасы экологиялық және экономикалық туризм дамытуға мүмкіншілігі жоғары
аймақ.
Батыс Қазақстанның көрікті аймағы Каспий теңізі-жер шарындағы
бірден бір тұйық су айдыны.Оның көлемі-380 мың км2.Каспий теңізі солтүстіктен
оңтүстікке дейін 1030 км,батыстан шығысқа дейін 196-435 км аралықты
қамтиды.Солтүстік-шығыс бөлігінің климаты континенталды,ал оңтүстік-батысы
субтропикалық климатты құрайды.Каспийдің солтүстік жағалауы таяз,көбіне
қайраңдардан тұрады.Каспий теңізі Еуропа және Азия континенттерінің түйіскен
жерінде орналасқан.Каспий қайраңы өте ерекше табиғат туындысы әрі өсімдіктер
мен жануарлардың қолайлы ортасы.Мұнда “Қызыл кітапқа”енген өсімдіктер мен
жануарлар көптеп кездеседі.Тұйық су айдыны болғандықтан мұндағы
организмдердің Басымы эндемиктер.Теңіздің құнды байлықтарының бірі-бекіре
тұқымдас балықтар.Олардың 5 түрі тіршілік етеді.Бекіре тұқымдастардың
дүниежүзілік қорының 70%-ы осы теңіздің үлесіне тиетінін мақтанышпен айтуға
болады.Каспий ойпаты өзінің табиғат ескерткіштерімен,фаунасы және
флорасының көптүрлігімен ерекшеленеді. Мұнда өсімдіктердің 945, балдырлардың
64,фитопланктондардың 414,зоопланктондардың 100 ден аса түрі тіршілік
етеді.Каспий теңізі кәсіптік балықтарға бай.Теңізде балықтың 76 түрі
кездеседі.Каспий теңізі жыл құстарының да сүйікті мекені.Теңіз жағалауларында
3-3,5 млн.құстар қыстап қалса,ал жыл құстарының саны 10-12 млн-ға
жетеді.Жайық өзені Қазақстанның су туризмі дамыған аймағы.Көрікті
ландшафттары мен өсімдік, жануарларына бай өлке Жайық өзен балық аулау, аң
аулау, су туризмі, танымжорық мақсатында экотуризмді дамытуда өте қолайлы
аймақ. Торғай-Мұғалжар көрікті аймағына Ақтөбе қаласы, Мұғалжар тауы,
Қостанай қаласы, Наурызым қорығының ерекше табиғат жағдайлары мен тарихитабиғи ескерткіштері жатады.Сырдария көрікті аймағына Қызылорда қаласы,
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Арал теңізі, Сырдария өзені, Жаңақорған емдеу-сауықтыру орталығы, шөл және
шөлейт жерге тән болған өсімдіктері мен топырағы, жануарлары, аңызақ желдері
мен құрғақ климаты экотуризм дамуының ерекше нысаны болады.
Балқаш көлі көрікті аймағына Балқаш көлі, Іле өзені, Алтынемел ұлттық
саябағы жатады. Балқаш көлі - Қазақстандағы ең ірі экожүйелерінің бірі. Көл
Балқаш-Алакөл ойысында орналасқан. Көлемі-501 мың км2,ұзындығы-605 км,ені9-74 км аралығында. Ал ең терең жері-26 м.Бұл көлдің 1970 жылдардағы сипаты
болса, қазір мүлдем басқаша. Жетісу өзендерінің ішінде Іле, Қаратал, Ақсу және
Лепсі өзендері Балқашқа құяды. Балқаш көлі шөлейт және шөл табиғат
белдемдерінде орналасқандықтан,оның климаты шұғыл континентті болып келеді.
Іле-Балқаш алабы Қазақстандағы тарихи-табиғи ескерткіштерге бай өлке. Бұл
өңірде Шарын тау өзені мен оның бойындағы Шарын тауларындағы тастағы
таңбалар мен тас мүсіндер және қорғандар жүйесі, Шарын шатқалы, Әнші құм атты
табиғат туындысы, Алтынемел ұлттық саябағы, Кербұлақ сияқты қорыққорлар бар.
Жетісу деп аталатын бұл аймақта 3 млн.астам халық тұрады.Ең ірі қалаларыАлматы,Талдықорған,Жаркент.
Тараз көрікті аймағы тарихи ескерткіштерге бай өлке. Меркі демалыс
орны,Манкент, Ақсу-Жабағалы қорығы орналасқан.
13.Астана (Астана қаласы)
14.Батыс Қазақстан (Жайық өзені, Каспий теңізі, Атырау, Орал қалалары)
15. Торғай-Мұғалжар (Ақтөбе қаласы,Мұғалжар тауы,Қостанай қаласы,
Наурызым қорығы)
16. Сырдария (Қызылорда қаласы,Арал теңізі, Сырдария өзені, Жаңақорған
емдеу-сауықтыру орталығы)
17.Ертіс-Қарағанды
(Қарағанды
қаласы,
Орталық
Қазақстан
аймағы,Алакөл,Зайсан көлі)
18.Солтүстік Қазақстан (Петропавл қаласы, Павлодар қаласы, Қарағайлы
ормандар зонасы)
19.Балқаш көлі (Балқаш көлі,Іле өзені.Алтынемел ұлттық саябағы)
20.Тараз (Тараз қаласы, Меркі демалыс орны,Манкент, Ақсу-Жабағалы
қорығы) (Сурет-1).

Сурет 1
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Садыкова Дамежан АДИЛХАНОВНА- Махашева Айгерим САНСЫЗБАЕВНА

ҚОРЫТЫНДЫ
Туризмнің дамуы елді – мекендердің, жергілікті аймақтардың
инфраструктурасын жақсартады, экологиялық маршруттар, халықтың экологиялық
және экономикалық білімін дамыту, миграциясын қалыпты жағдайда сақтаумен
тығыз байланысты. Әртүрлі ландшафт және биологиялық ресурстарға бай
Қазақстан әлемдік беделге ие. Сондықтан табиғи ресурстар мен табиғи, тарихи
ескерткіштерді сақтау, мемлекеттік және мемлекеттік емес, қоғамдық, аймақтық,
халықаралық ұйымдарды біріктіру арқылы табиғатты қорғауға қажетті жағдайлар
қарастыру арқылы туризмді дамыту қажет.
Болашақта еліміздің басты туризм бағыттарын дамытатын аймақтарына
Оңтүстік, Шығыс, Солтүстік және Батыс Қазақстан аймақтары жатады. Сондықтан
бұл аймақтардың экологиялық жағдайын жақсартып, көріктілігі мен рекреациялық
ерекшелігін сақтау мәселелеріне ерекше көңіл аударуды қажет етеді. Осыған
сәйкес еліміздегі туризмді дамыту бағытында төмендегідей мәселелер қамтылып
тиімділігі мен пайдалану әдістері жан-жақты қарастырылды:
- Қазақстандағы туризмнің даму кезеңдері;
- туризмнің даму мүмкіндіктері;
- Қазақстандағы туризмнің даму жағдайлары;
- туризм нысандары;
- туризмді дамытуда көрікті аймақтарды анықтау, бағалау;
- рекреациялық- көрікті аймақтарды аудандастыру;
- туристік-рекреациялық ресурстарды тиімді пайдалану бағыттарын
анықтау;
- туризм дамуының алғышарттарын анықтау арқылы даму болашағын
айқындау.
-туризм саласын аймақтық деңгейде дамыту мүмкіншіліктері анықталды;
- туризмді дамытуда шет ел тәжірибелерін пайдаланудың салыстырмалы
әдістері ұсынылды;
-туризм және тұрақты даму арқылы табиғат ресурстарын, рекреациялық
аймақтарды қорғау, қалпына келтіру мәселелері тұжырымдалды;
Ұсыныстар:
1. Қазақстандағы туризм саласын дамытуда экотуризмнің ролін жоғарғы
деңгейге жеткізу және Тұрақты даму тұжырымдамасына сәйкес табиғи ортаға
зиянды әсерін азайту.
2.Туризм табиғаттың сақталуы мен оның сақталуына мүдделі жергілікті
халықтың тұрмыс-тіршілігін, әлеуметтік жағдайын жақсартуға әсер етеді. Егер
экотуризмге қажетті деңгейде көңіл бөлінбесе, онда экологиялық және эстетикалық
көзқарас тұрғысынан көптеген құнды ресурстар әлемдік және мемлекеттік
экологиялық дағдарыс нәтижесінде мәңгіліке жойылуы мүмкін.
3.Туризмнің дұрыс ұйымдастырылуы мен мемлекеттік бақылауы мен
қадағалануы табиғатты пайдалануды реттеуге, экожүйелерге шектен тыс
рекреациялық күшті азайтуға, экономикалық және экологиялық проблемалардың
шешілуіне, жергілікті тұрғындарды жұмыспен қамтуға, экологиялық білімді
насихаттауға, туристік қызметтен экономикалық тиімділік алуға қажет.
4. Еліміздегі туризмді дамытуда көрікті ландшафттардың, рекреациялық
ресурстарының болуы аймақтық орналасу тұрақсыздығымен сипатталады. Бұл ең
алдымен халықтың біртекті орналаспауы, ірі қалаларда шоғырлануы, облыс
аймақтарының шөлді және шөлейт ланшафтарда орналасуы мен байланысты.
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5. Табиғи және антропогенді рекреациялық ресурстарды талдау нәтижесінде
туризмді дамыту үшін көрікті аймақтарды аудандастыру негізінде еліміздің
табиғаты бағаланды.
6. Туризмді дамытуда туристік ифрақұрлымның жағдайы үлкен орын алды,
ол материалды-техникалық базаның төмендігімен және облыс аймақтарында
біркелкі таралмаумен сипаталады.
7.Болашақ ұрпақ үшін ерекше табиғи және тарихи, мәдени нысандарды
қорғау, табиғатты пайдалануды реттеу мақсатында географиялық ақпаратық
жүйені құру керек.
8.Табиғи және көрікті рекреациялық ресурстардың табыс көздеріне
жергілікті халықтың түсінуіне мүмкіншілік беру және туризмді дамыту бағытында
жұмыстарды ұйымдастыру.
Қорыта айтқанда Қазақстандағы туризмнің даму болашағын айқындау
арқылы еліміздегі туризм салаларын жан-жақты дамытамыз, қоршаған ортаны
қорғау, табиғат ресурстарын тиімді пайдалану, еліміздегі ішкі және сыртқы
туризмді дамыту арқылы ұлттық экологиялық және экономикалық мәселелерді
шешу мүмкіншіліктері артады. Туризмді дамыту арқылы еліміздің жабайы табиғат
қорын, табиғат ресурстары мен көрікті - рекреациялық аймақтарын қорғаймыз,
экотуризм аймақтарға бөлу арқылы рекреациялық ресурстарымызды қорғау
жұмыстарын жандандырамыз. Еліміздегі туризмді дамыту арқылы экономикалық
жағдайымызды жақсартамыз, әлемдік деңгейдегі мәртебемізді айқындаймыз,
бәсекеге қабілетті өркениетті мемлекеттер қатарында боламыз.
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ЎЗБЕКИСТОННИНГ МАЪМУРИЙ-ҲУДУДИЙ БЎЛИМЛАРИНИНГ УЙЖОЙЛАР БИЛАН ТАЪМИНЛАНИШИ ВА ҲУҚУҚИЙ МАҚОМИ
Ш. К. РАХМОНОВ1
Р. М. УСМАНОВ
Аннотация: Мамлакат миқёсида ер ресурслари тақсимоти мураккаб жараён бўлиб,
ўзида кўплаб жараёнларни қамраб олади. Мақолада Ўзбекистондаги мавжуд ер
ресурсларининг 1991 ва 2015 йиллар давомида ер фондинининг ер тоифалари ва ер
турлари бўйича тақсимланиши таҳлили келтирилган. Тадқиқот учун олинган йиллар
давомида ердан фойдаланувчиларнинг ер тоифаларида фаолияти батафсил ўрганиб
чиқилган. Ер ресурсларини мамлакат иқтисодиёти юксалиши билан аҳоли
бандлигининг тармоқлар кесимида ўзгариши тадқиқ қилинган.
Калит Сўзлар: ер ресурслари, ер танлаш, ер ахборот маълумотлари, ер бериш
Abstract: The article discusses issues related to trend, process and effects of land allotment
on agriculture of government. Land allotment complex process which is needed to be
regulated by laws and respective government organs. The article study shows irregularity
of land allotment process and so throws some possible solution for the process.
Keywords: land resources, land selection, land information system, land granting

Ер участкаларини хусусийлаштириш ишларининг кўлами ошганлиги
сабабли қонунчилик нормалари амалиёт талаблари даражасида эмас. Қолаверса, ер
участкаларига нисбатан хусусий мулк ҳуқуқининг ўрнатилиши билан боғлиқ
ҳужжатларни ўрганиш давомида шунга амин бўлиш мумкинки, соҳадаги қонун
ҳужжатлари ва қонуности актларида белгиланган нормалар ўртасида мувофиқлик
бўлиши баробарида маълум тафовутларни учратиш мумкин.
Ер участкаларига нисбатан хусусий мулкчилик муносабатларида ер ҳуқуқи
нормалари билан бир қаторда фуқаролик ҳуқуқи нормаларининг ҳам аҳамияти
беқиёсдир. Таъкидлаш жоизки, айнан шунинг учун ҳам Ер кодексига
киритиладиган қўшимча ва ўзгартиришлар фуқаролик қонунчилиги ривожи билан
мутаносибликда амалга оширилиши лозим.
Ўзбекистон Республикасининг амалдаги Фуқаролик кодексида ер
участкаларининг олди-сотдиси умумий тартибда олди-сотди шартномаларига оид
нормалар билан тартибга солинади. Аммо, ерни оддий товар сўзи билан ифодалаш
мумкин эмас-ку. Шу сабабли, ерни фуқаролик ҳуқуқий муомаласига киритиб,
унинг ўзига хос хусусиятларини инобатга олган ҳолда Фуқаролик кодексининг 22бобида ер участкасининг олди-сотдиси билан боғлиқ бўлган нормаларни алоҳида
параграф сифатида ўрнатиш лозим. Бундан ташқари ер участкаларини ҳадя қилиш,
айирбошлаш, гаровга қўйиш масалалари юзасидан амалдаги нормалар
ўзгартирилишга муҳтож. Чунки ер фуқаролик муомаласига киритилгач, унга
нисбатан давлатнинг монопол ҳуқуқи чекланади. Ер участкасининг хусусий
мулкдори уни нафақат сотиб олиш, балки ҳадя қилиш, айирбошлаш, гаровга
қўйишга ҳам ҳақли бўлиши лозим (Авезбаев, 2008).
Сўнгги пайтларда баъзи олимлар ер участкалари хусусий мулк мақомига эга
бўлаётганлиги сабабли соҳадаги муносабатларда фуқаролик ҳуқуқининг етакчилик
қилаётгани, ер ҳуқуқининг аҳамияти тобора камаяётгани ҳақида фикр
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билдиришмоқда. Биз бундай фикрга қатъий қарши чиққан ҳолда шуни
таъкидламоқчимизки, ер билан боғлиқ ҳуқуқий муносабатлар доирасида унинг
табиий хусусиятлари бирламчи аҳамиятга эга бўлиши лозим. Чунки ер
инсонларнинг яшаш манбаи бўлиб, хусусийлаштириладиган ерлар аҳоли
пунктларининг қурилиш ерларига тўғри келади. Шаҳар(посёлка) ва қишлоқ
аҳолисининг яшаш ерлари эса мамлакатимиз бутун ер фондининг атиги 0,5 % ини
ташкил қилади. Энг асосийси эса, ер давлат ҳудуди ҳисобланади. Умумҳуқуқ
назариясига кўра давлат ҳудуди унинг мавжудлигининг бирламчи шартидир.
Давлатнинг ер фондини бошқариш фаолиятини айрим олимлар унинг ерга
нисбатан мулк ҳуқуқи билан боғлиқ ҳолда талқин қилишади. Бизнингча, ер
участкаларига нисбатан хусусий мулк ҳуқуқи жорий этилган шароитда бундай
ёндашув мунозаралидир. Давлат ер участкалари фуқаролар ва юридик шахсларга
қандай шаклда тегишли бўлишидан қатъи назар, яъни улар хусусий ёки давлат
мулкчилигида эканлигига қарамай маъмурий-ҳудудий бошқарувни амалга ошириш
орқали уларга таъсир ўтказади. Шу сабабли ер участкаларини хусусийлаштириш
жараёни бизга нисбатан аввалроқ жорий этилган давлатлар ер ҳуқуқи назариясида
сўнгги пайтларда ер фонди бошқаруви атамаси ўрнига ер ресурслари бошқаруви
атамасининг қўлланилиши кузатилмоқда. Демак, ер участкаларининг
хусусийлаштирилиши
соҳадаги
давлат
бошқаруви
ишларини
ҳам
такомиллаштиришни
тақозо
этади.

Ўзбекистон Республикаси маъмурий ҳудудларида
аҳоли уй-жой майдони

минг га

48,3
27,927,6

44,1

39,9

41,2

40
25

16,8

17,9

47

30,5

41,1

44

45

11,9
25,9 27 25

37,8
40,3
17,7
16,3

39,1
30,2 11,7

45,7

39,4

2013
2012

1-расм. Ўзбекистон Республикаси маъмурий ҳудудлари дааҳолиуй-жоймайдони

Юқоридаги расмдан кўриниб турибдики, Наманган ва Тошкент
вилоятларида 2012-2013 йиллар давомида аҳолини уй-жой билан таъминланиш энг
юқори кўрсаткичларни, Бухоро вилоятида эса ўзгармаганлигини аниқланди.
Бизнингча ер-ҳуқуқий ислоҳотларининг ҳозирги босқичида юқорида келтирилган
фармонда назарда тутилган ер участкалари тўғридан тўғри олди-сотди объекти
бўлиш орқали фуқаролик муомаласига киритилиши ва бу ҳол ер, фуқаролик
қонунчилигида ўз ифодасини топиши лозим. Шунингдек, ер қонунчилигидаги ер
участкаларини олди-сотди, ҳадя қилиш, айирбошлаш, гаровга қўйишни ман
қилувчи нормалар ўзгартирилишга муҳтож. Чунки, ерларни хусусийлаштириш
бозор иқтисодиётига ўтишнинг навбатдаги босқичида амалга оширилиши лозим
бўлган жараён экан, у хусусий ер участкаларини фуқаролик муомаласига тўлиқ
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киритишни талаб этади. Аксинча, жорий қонунчиликка хусусий ер участкаларини
олди-сотди қилиш баробарида уларни ҳадя қилиш, айирбошлаш, гаровга қўйиш
мумкинлиги ҳақида ўзгартириш ва қўшимчалар киритилиши лозим.
Бозор муносабатларига асосланган демократик ҳуқуқий давлат қуриш
йўлидан бораётган ҳозирги Ўзбекистон шароитида ерга нисбатан хусусий
мулкчиликнинг ҳуқуқий муаммолари чуқур илмий мушоҳада асосида амалиётда ўз
ечимини кутаётган долзарб масала бўлиб ҳисобланади. Бу эса ушбу масаланинг
тўлиқ ўрганилиши, юқорида биз қамраб ололмаган жиҳатларнинг ҳар томонлама
ёритилишини тақозо этади. Демак, табиий ресурсларнинг алоҳида турларига
нисбатан хусусий мулк ҳуқуқининг жорий этилиши ривожланган бозор
талабларидан бири эканлиги ҳам муммарни нақадар ўткирлигидан далолат беради.
(Бобожонов, 2011)
Ер участкаларини хусусийлаштириш қуйидаги асосий тамойилларга
асосланади:
энг муҳим табиий ресурс, фуқаролар ҳаётий фаолиятининг асоси тариқасида
ер фондини асраш, тупроқ сифатини яхшилаш ҳамда унинг унумдорлигини
ошириш;
ерларданоқилонафойдаланишнитаъминлаш;
қишлоқ хўжалиги учун мўлжалланган ерларнинг, энг аввало суғориладиган
ерларнинг алоҳида муҳофаза этилишини, кенгайтириб борилишини ҳамда улардан
қатъий белгиланган мақсадда фойдаланишни таъминлаш;
қишлоқ хўжалиги ерларининг унумдорлигини ошириш, ерларнинг
мелиоратив ҳолатини яхшилаш ҳамда ерларни муҳофаза қилиш тадбирларини
амалга оширишни давлат йўли билан ва бошқа тарзда қўллаб-қувватлаш;
ерга ва бутун атроф табиий муҳитга зарар етказилишининг олдини олиш,
экологик хавфсизликни таъминлаш;
ерга эгалик қилиш ва ундан фойдаланиш шаклларининг хилма-хиллиги, ер
муносабатлари иштирокчиларининг тенг ҳуқуқлилигини таъминлаш ҳамда
уларнинг қонуний ҳуқуқ ва манфаатларини ҳимоя этиш;
ердан фойдаланганлик учун ҳақ тўлаш;
ерларнинг ҳолати ҳақидаги ахборотнинг тўлиқ бўлишини ҳамда ундан эркин
фойдаланишга йўл қўйилишини таъминлаш.
Ер участкаларини хусусийлаштириш субъектларига қуйидагилар киради
Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси;
Жойлардаги давлат ҳокимияти органлари;
Давлат бошқарувинингваколатли органлари;
Ўзбекистон Республикасинингюридикважисмонийшахслари;
хорижийдавлатлар,
хорижийюридикважисмонийшахсларҳамдафуқаролигийўқшахслар.
Ер участкаларини хусусийлаштиришқуйидагилар ташкил қилади:
ер – табиий объект ватабиий ресурс тариқасида;
ер участкаси;
ер участкасинингқисмлари;
кўчмас мулк;
ер участкасига бўлганҳуқуқлар;
сервитутларва ер участкасига бўлганҳуқуқларнингчекланиши.
Ерга бўлган мулкчиликбелгиланган тартибда қуйидаги мулкчиликларда
бўлиши мумкин:
давлатмулки;
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юридикважисмонийшахсларнингхусусиймулки.
Давлатмулкидаги
ер
республика
мулкидир
ва
давлатмулкидагиерларасосанижарагаберилади.
Ергахусусиймулкчиликшартлариқуйидагиларбиланбелгиланади.
(Рахмонов,
2015:14)
Ўзбекистон Республикаси юридик шахсларининг ер участкаларига бўлган
мулк ҳуқуқи қуйидаги ҳолларда вужудга келади:
уларга мулк ҳуқуқида тегишли бўлган бинолар, иншоотлар ва ишлаб
чиқариш
инфратузилмаси
объектлари
жойлашган
ер
участкалари
хусусийлаштирилганда;
корхоналар, бино ва иншоотлар ер участкалари билан бирга
хусусийлаштирилганда;
ер участкалариобъектларниқуришучунсотиболинганда.
Фуқароларнинг
ер
участкаларигабўлганмулкҳуқуқиқуйидагиҳоллардавужудгакелади:
яккатартибдауй-жойқуришвауй-жойниободонлаштиришучунберилган
ер
участкаларихусусийлаштирилганда;
савдовахизматкўрсатишсоҳасиобъектлари
улар
жойлашган
ер
участкаларибиланбиргахусусийлаштирилганда;
ер
участкаларияккатартибдауй-жойқуришвауйжойниободонлаштиришучункимошдисавдосиасосидасотиболинганда.
Хорижий давлатлар ва Ўзбекистон Республикасида аккредитация қилинган
ҳалқаро ташкилотларнинг ер участкаларига мулк ҳуқуқи уларга бинолар ёки
биноларнинг қисмларини, улар жойлашган ер участкалари билан бирга реализация
қилишда, шунингдек уларнинг ваколатхоналари биноларини қуриш учун ер
участкалари қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда реализация қилинган
тақдирда вужудга келади. (Рахмонов, 2015:27)
Дипломатия корпуси ходимларининг, Ўзбекистон Республикасида
аккредитация қилинган матбуот вакилларининг, фирмалар, компаниялар ва
ҳалқаро ташкилотлар доимий ваколатхоналари ходимларининг, чет эл
инвестицияси иштирокидаги корхоналарда доимий асосда ишловчи шахсларнинг,
шунингдек республикада доимий истиқомат қилувчи ва яшаш учун гувоҳномаси
бўлган шахсларнинг ер участкаларига бўлган мулк ҳуқуқи уларга уй-жой бинолари
шу бинолар жойлашган ер участкалари билан бирга қонун ҳужжатларида
белгиланган тартибда реализация қилинганда вужудга келади.
Қуйидаги ер участкалари хусусий мулкчиликда бўла олмайди:
хусусийлаштириш қонун ҳужжатларида ман этилган бино ва иншоотлар
жойлашган ер участкалари;
умумий фойдаланишдаги темир йўллар ва автомобиль йўллари, эектр
узатиш ва алоқа линиялари, турли аҳамиятдаги қувурлар эгаллаган ер участкалари;
хўжаликлараро аҳамиятдаги дарёлар, сойлар, каналлар ва коллекторлар, сув
омборлари, кўллар, улардаги гидротехника иншоотлари эгаллаган ер участкалари;
муҳофазаэтиладиган ҳудудлар ерлари;
чегаразонасидаги ер участкалари;
қонунҳужжатлариданазардатутилганҳоллардабошқа ер участкалари.
Ҳовли-уй жой жойлашган ер майдонларини хусусийлаштиришдан
(реализация қилишдан) тушадиган маблағлар Ўзбекистон Республикасининг
Давлат бюджетига келиб тушади, уларни амалга ошириш билан боғлиқ харажатлар
қисми бундан мустасно.
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Хулоса қилиб шуни айтиш мумкинки, ховли уй-жой майдонларини улардан
доимий фойдаланувчиларга хусусийлаштирилса давлат бюджетига 457.9 минг га
майдонида жами 17,1 трлн сўм келиб тушади. Шунингдек, ҳар бир туман Ер
ресурслари ва давлат кадастри хизматлари ходимларининг иш хажми ортишига
сабаб бўлади. Шу билан бир қаторда ўз уйи майдони бўлган эътибор ҳам ортиши
кўплаб ривожланган давлатлар тажрибасидан кўришимиз мумкин.
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«ЖАСЫЛ» ЭКОНОМИКАҒА ҚАЗАҚСТАНДЫҚ КӨЗҚАРАС
Э.ғ.к., қауымд. Проф. Э. С. МАДИЯРОВА1
Н. Ж. ЖАЛЕЛҚАНОВА
Түйіндеме: «Жасыл» экономика – бұл экономикалық теориядағы жаңа бағыттардың
бірі. Ол табиғи ресурстарды «табиғи капитал» ретінде қарастырады. Осындай тәсіл,
экономиканың табиғатпен байланысын және қолдану принциптерін өзгертеді де, ол
мынадай шекті, қорландыру және табиғи ресурстарды жұмсау деген терминдерді
анықтайды. Мемлекеттің тұрақты дамуы мен климаттың өзгеруі, әлеуметтік
инновациялар еңгізуі мен экономикалық диверсификация «жасыл» экономиканың
экологиялық тұрақтылыққа жетудегі инструменттері. Ел басы 1997 жылғы
«Қазақстан – 2030» Стратегиясында, Қазақстанды минималды өнеркәсіптік қалдығы
бар таза және жасыл мемлекет ретінде көретіндігін айтып кетті. Ол жерде тек негізгі
бағыттар көрсетіліп, 2008 жылдың Жолдауында нақты міндеттер аталды. «Жасыл»
экономиканы «жасыл» энергетикаға теңейтіндер бар, немесе, «жасыл экономика» қалдықтардың атмосфераға шығудың азайтылуы деген қате мәліметке ие. Негізінде
олар «жасыл» экономиканың бөліктері. Шын мәнінде, «жасыл» экономика
тұжырымдамасы әлдеқайда ауқымды: ауыл шаруашылығы және су, газ мәселелері,
қалдықтарды қайта өндіру және т.б.
Тірек Сөздер: «жасыл» экономика, «жасыл» көпір, тұжырымдама, жаңартылатын
энергия, қалдықтар, су ресурстары, қоршаған орта
View of Kazakhstan on “Green Economy”
Abstract: The “Green” economy is one of the trends of economic theory. It considers the
natural resources as “natural capital”. This method changes principles of use and the relationship between the economy and the nature, thus gives us new terms like financing and
the use of natural resources. Steady development of the country and climate change, the
introduction of social innovation and economic diversification are the tools of “Green”
economy which are needed to achieve an environmental sustainability. In 1997, The President of Kazakhstan noted in the strategy "Kazakhstan-2030" that he sees Kazakhstan as a
clean and green country with a minimum of industrial waste. Only the main directions were
mentioned there, more specific tasks were added in Message from the President in 2008.
People usually mix the meanings of “Green” economy and “Green energy”, or think that
“Green” economy is decrease in waste emissions into the atmosphere. In fact, they are parts
of the “Green” economy. The concept of “Green” economy is large-scale, e.g. agriculture
and water, gas, waste processing, etc.
Keywords: “Green” economy, “Green” bridge, concept, renewable energy, waste, water
resources, environment.

Кіріспе
Халықаралық тәжірибеде, «жасыл экономика» анықтау үшін әр түрлі
көзқарас бар:
- «жасыл» экономика – бұл жердің табиғи капиталын құратын және
арттыратын немесе экологиялық қауіптер мен тәуекелдерді азайтатын салалар
(UNEP анықтамасы бойынша);
- «жасыл» экономика – бұл экономикалық тәуекелдер мен табиғи
ресурстар тапшылығын қысқартатын және халықтың тұрмыстық игілігін
жақсартып, әлеуметтік теңдікке алып келетін экономика (БҰҰ анықтамасы
Серікбаев
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бойынша); «жасыл» экономика – бұл адам өмірінің ұдайы өндірісіне қажетті табиғи
негізді бұзбайтын, биосфераның шаруашылық сыйымдылығы шеңберінде дамитын
экономика
(Концепция
«зеленой»
экономики
//
http://ecologia.by/number/2012/2/kontseptsiya_zelenoj_ekonomiki/).
«Жасыл» экономиканың негізгі үш аксиомасы бар, атап айтатын болсақ:
- шектеулі кеңістікте ықпал ету аясын шексіз кеңейту мүмкін емес;
- шектеулі ресурстар жағдайында шексіз өсіп отырған қажеттіліктерді
қанағат тандыру мүмкін емес;
- жер бетіндегі барлық нәрсе өзара байланысты
«Жасыл экономика» жақтастары, неоклассикалық мектепті сынға салады,
өйткені оның шегінде табиғи және әлеуметтік факторлар әдетте сыртқы ретінде
қарастырылады, ең жақсысы, олар тіркелген болып саналады және динамикада
талданбайды.
«Жасыл» экономистер экономикалық өсуді бір түсінбеушілік деп есептейді,
өйткені ол бірінші аксиомаға қайшы болып табылады. Жасыл экономика
қорғаушылар, «Rostizm» (Growthism), экожүйені қызметін бұзады деп санайды.
«Жасыл» экономика жақтастары арасында бөлінеді: М. Bookchin, J. Jacobs,
Р.Carson, EF Шумахер, Р. Констанс, Л. Маргулис, J. Korten, Б. Фуллер, H. Daly, Д.
Meadows, PA. Hawk, А.Tversky және басқалар.
2006 жылдан бастап «жасыл» экономика» қолдаушылары «International
Journal of Green Economics» журналын жариялайды және «жасыл» экономиканың
ғылыми-зерттеу институты құрылды.
2012 жылдың маусым айында, тұрақты даму бойынша конференциясында
«Рио + 20» Қазақстан Н.Ә. Назарбаев бастамасымен Республикасының барлық
елдердің тарапынан қолдау тапты - «Жасыл экономикаға» көшу үшін бірлескен
және практикалық шараларды ұсына әріптестік бағдарламасы «Жасыл көпір» және
«Жаһандық энерго-экологиялық стратегия». «Жасыл» экономика - халықтың өмір
сүру сапасының жоғары деңгейлі экономикасы, қазіргі және болашақ ұрпақ үшін
табиғи ресурстарды ұқыпты және ұтымды пайдалану, сондай-ақ елдегі
инвестициялық ахуалды бизнесті дамыту және жетілдіру үшін жағдай жасау.
Елбасының жолдауларында «Қазақстан – 2050: қалыптасқан мемлекеттің
жаңа саяси жолына» Стратегиясы» және «Нұрлыжол - болашаққа бастар жол»
дамудың «жасыл» елдің көшуіне негізделген экономиканың тұрақты және тиімді
моделін, салу нақты бағдарын белгіледі. Осы мақсатпен 2013 жылы Мемлекет
басшысының Жарлығымен Қазақстан Республикасының ««Жасыл» экономикаға
көшу» тұжырымдамасы бекітілді (Жасыл экономика - болашақтың экономикасы //
http://egov.kz/cms/kk/articles/green_ekonomika).
Ел алдында тұрған «жасыл» экономикаға көшу жөніндегі негізгі басым
міндеттері:
 ресурстарды (су, жер, биологиялық және басқа) пайдалану мен оларды
басқару тиімділігің көтеру;
 қолда бар инфрақұрылымды жаңғыртып, жаңаларын салу;
 қоршаған ортаға қысымды жұмсартудың рентабельдік жолы арқылы
халықтың әл-ауқаты мен қоршаған ортаның сапасын көтеру;
 ұлттық қауіпсіздікті, соның ішінде су қауіпсіздігін көтеру болып
табылады
««Жасыл» экономикаға көшу» тұжырымдаманы іске асыру келесі үш
кезеңде жоспарланған:

1073
Э.ғ.к., қауымд. Проф. Э.С. МАДИЯРОВА- Н. Ж. ЖАЛЕЛҚАНОВА

1) 2013 жылдан бастап 2020-ға дейін. Елдің басты басымдылығы - ресурс
тұтынудың оңтайландыру және экологиялық көрсеткіштерді арттыру, сондай-ақ
«жасыл» инфрақұрылымды ұйымдастыру;
2) 2020 жылдан бастап 2030-ға дейін. Дамыған «жасыл» инфрақұрылым
негізінде су ресурстарын ұқыпты пайдалануға бағытталған, насихаттау, дамыту
және жаңартылатын энергия технологияларын еркін енгізу жүзеге асыру, сондайақ энергия тиімділігінің жоғары стандарттарының негізінде нысандар
құрылысынның негізінде ұлттық экономиканың қайта ұйымдастыру жүргізіледі;
3) 2030-шы жылдан 2050-ші жылға дейін. Ұлттық экономиканың,
жаңартылу мен орнықтылығы жағдайында табиғи ресурстардың пайдалануға
шақыратын «Үшінші өнеркәсіптік революция» қағидаттарына көшу жүзеге
асырылатын болады
(Жасыл экономика - болашақтың экономикасы //
http://egov.kz/cms/kk/articles/green_ekonomika).
Мемлекеттік органдармен осы тұжырымдаманы қабылданғаннан бері,
«жасыл» экономиканың нормативті-құқықтық базасын құрылуы басталды:
 2013 жылдан бастап мемлекеттік органдар, қоғам өкілдері және жеке
кәсіпорындармен бірге «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық
актілеріне Қазақстан Республикасының «жасыл» экономикаға көшуі мәселелері
бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы Заңының Жобасын
жұмыстары басталды;
 2014 жылдың тамызында Заңын жоспары Заң жобалау жұмыстарының
жоспарына сәйкес Үкіметке ұсынылды. Үкіметтің қарастырулары нәтижелерi
бойынша ««Жасыл» экономикаға көшу» тұжырымдаманың «жасыл» экономикаға
көшу бойыша жекелеген ережелерін жүзеге асыру үшін жобалық тетіктерді
жоқтығы туралы, өндірушінің кеңейтілген міндеттемелер принципін іске асыру,
қалдықтарды утилизациялау бойынша келісілген жүйе құру, қауіпті және улы
қалдықтарды қайта өңдеу және көму, экологиялық таза технологиялар мен
процестерді, сондай-ақ Қазақстан инвестициялық тартымдылығын арттыруға және
бизнес қоршаған ортаға әкімшілік кедергілерді азайтуға бағытталған ережелерге
ескертулер берілді;
 2015 жылдың мамырында Энергетика министірлігімен аяқталған жоба
Парламент Мәжілісіне ұсынылды.
 2016 жылының шілдесінде «Қазақстан Республикасының кейбір
заңнамалық актілеріне Қазақстан Республикасының «жасыл» экономикаға көшуі
мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар еңгізу туралы» Заңы 4 кодекске
және 6 Заң өзгерістермен толықтырулар еңгізілді, олар Жер, Су және кодекстері
және Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексі, сонымен бірге «Қазақстан
Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы»,
«Ауыл шаруашылығын және ауылдық аумақтарды дамытудың мемлекеттік реттеу
туралы», «Мемлекеттік сатып алу туралы», «Жаңартылатын энергия көздерін
пайдалануды қолдау туралы», «Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану
туралы», «Газ және газбен жабдықтау туралы» Заңдары Қазақстан
Республикасының кейбір заңнамалық актілерін (Қазақстан Республикасының
«Жасыл экономикаға» көшуі мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар
енгізу туралы: Қазақстан Республикасының Заңы, № 506-V ҚРЗ, 2016 жылғы 28
сәуір).
Заң экологиялық мәселелерді шешуге және халықтың өмір сүру сапасын
жақсартуға мүмкіндік беретін ережелерді қамтиды, соның ішінде:
1) бірінші бағыт - жаңартылатын энергия көздерін енгізу.
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Пайдалы қазбаларды ары қарай сақтау туралы мәселе орасан ауқымға ие
болады. Біздің мемлекет табиғи қорлары өте бай ел ретінде танылған. Мұнай, газ –
бүкіл дүние жүзінде ең ірі энергетикалық қорлардың бірі ретінде сыныпталады,
бірақ тіпті олардың өзі уақыты келгенде сарқылады, демек өмір үшін жаңа
ресурстар табу қажет. Бұл ретте Қазақстаннның жақсы экожүйеге, жер қыртысына
және орманға ие болуы айғағы басқа елдер алдындағы өзінің ұстанымын
айтарлықтай арттырады.
2011 – 2015 жылдар кезеңінде Қазақстан Республикасында энергия
сыйымдылығы 29,4%-ға төмендеді. Егер 2011 жылы энергия сыйымдылығы 1,8
мың АҚШ долл. шаққандағы м.э.т. құраса, 2015 жылы энергия сыйымдылығы 1,27
мың АҚШ долл. шаққандағы м.э.т. құрады (сурет 1);

Сурет 1. ЖІО энергия сыйымдылығы (Қоршаған ортаны бағалау және
мониторингілеудің экологиялық индикаторлары: Қазақстан Республикасы Статистика
комитетінің сайты // http://stat.gov.kz/.)

2) екінші бағыт – тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығындағы энергия
тиімділігі.
Қалалық тұрғын үй қорының маңызды бөлігі кеңестік дәуірден кейінгі
уақытта салынғандықтан, тұрғын үй кешендерінің көпшілігі тиімсіз жылу
изоляциялық құрылымдармен және жылумен қамтамасыз ету жүйелерімен
жабдықталған, ол маңызды жылу шығындарына алып келеді. Қазіргі уақытта
Қазақстанда жылумен қамтамасыз ету аспаптарының жұмысының істен шығуы
саласындағы іс-шараларды жүзеге асыратын энергия сервистік компаниялары
әрекет етеді.
2008 жылдан бастап 2015 жылға дейінгі кезеңде электр энергиясын өндіру
кезінде жаңартылатын энергия көздерін пайдалануда оң үрдіс байқалады. Егер
2008 жылы жаңартылатын энергия көздерін пайдаланатын энергия өндіретін
ұйымдардан электр энергиясын өндірудің жалпы көлемінде электр энергиясын
өндірудің үлесі 0,39%-ға құраса, 2015 жылы осы көрсеткіш 0,77%-ға артты (сурет
2);
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Сурет 2. Электр энерргиясын өндірудің жалпы көлеміндегі ЖЭК-тен электр
энергиясының үлесі (Қоршаған ортаны бағалау және мониторингілеудің экологиялық
индикаторлары: Қазақстан Республикасы Статистика комитетінің сайты //
http://stat.gov.kz/).

3) үшінші бағыт – ауыл шаруашылығындағы органикалық егін
шаруашылығы.
Бірінші кезекте бағыттың аталмыш түрі әр түрлі азық қоспаларынан,
синтетикалық тыңайту өнімдерінен (пестицидтерден) бас тартуды қарастырады.
Дақылдық өсімдіктердің шығымдылығын, өсуін қамтамасыз ету үшін органикалық
тыңайтқыштарды пайдалану туралы сөз болып отыр. Ауыл шаруашылығын
«көгалдандыру» табиғи қорларға зиян келтірместен, халыққа азық-түлікті
қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Қазақстан мынадай бағыттар бойынша әрекет
етуді жоспарлайды:
 жердің құнарлылығын басқару;
 суды тиімді пайдалану;
 өсімдіктер және жануарлар денсаулығын басқару;
 фермаларды механикаландыру.
2000 жылдан бастап 2015 жылға дейінгі кезеңде минералдық
тыңайтқыштарды енгізудің өсуі байқалады. Егер 2000 жылы минералдық
тыңайтқыштарды енгізуді жалпы көлемі 46,1 мың тоннаны құраса, онда 2015 жылы
минералдық тыңайтқыштарды енгізудің жалпы көлемі 404,6 мың тоннаны құрады.
Сонымен қатар, органикалық тыңайтқыштарды енгізудің құлдырауы белгіленді.
Егер 2000 жылы органикалық тыңайтқыштарды енгізудің жалпы көлемі 175,7 мың
тоннаны құраса, 2015 жылы органикалық тыңайтқыштарды енгізудің жалпы көлемі
145,2 мың тоннаны құрады (сурет 3);

Сурет 3. Минералдық және органикалық тыңайтқыштарды енгізі (1000тонна)
(Қоршаған ортаны бағалау және мониторингілеудің экологиялық индикаторлары:
Қазақстан Республикасы Статистика комитетінің сайты // http://stat.gov.kz/).
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4) төртінші бағыт – қалдықтарды басқару жүйесін жетілдіру.
Қалдықтарды басқару мәселесі ерекше танымалдылыққа ие болды. Лас
көшелер, үйінділер және қандай да бір болып жатқанға бақылаудың жоқтығын жиі
кездестіресіз. Қалыптасқан жағдайларға байланысты қалдықтарды өндірістік
өнімнің қайталама өнімі ретінде пайдалану ұсынылған. Осылайша, мысалы қатты
тұрмыстық қалдықтарды кешенді қайта өңдеу және балама отынды алу
технологиясы Алматыда іске асырылуда.
2000 жылдан бастап 2015 жылға дейінгі кезеңде пайда болған қауіпті
қалдықтардың негізгі көлемін тау-кен өндірісі мен кеніштерді қазу құрайды. 2015
жылы пайда болған муниципалдық қалдықтардың көлемі жан басына шаққанда
184,4 кг құрады. 2015 жылғы қауіпті қалдықтардың ЖІӨ бірлігіне көлемі 1000
АҚШ долларға 588,8 кг құрады. 2015 жылы қалдықтардың қалыптасу деңгейі өткен
жылдың ұқсас кезеңімен салыстырғанда 25,2%-ға төмендеп, жылына 254 801,1
мың. тоннаны құрды (сурет 5);

Сурет 4. Қалдықтардың қалыптасуы (1000 тонна/жыл) (Қоршаған ортаны бағалау
және мониторингілеудің экологиялық индикаторлары: Қазақстан Республикасы Статистика
комитетінің сайты // http://stat.gov.kz/).

5) бесінші бағыт – су қорларын басқару жүйелерін жетілдіру.
Су адамзаттың өмір сүруін және экожүйелердің тұтастығын қамтамасыз
етудің шешуші табиғи құрылымы болып қала береді. Осыған байланысты су
қорларын тиімді пайдалану орасан ауқымға ие болатын мәселе болып қала береді.
2000 – 2015 жылдар аралығындағы кезеңде Қазақстан Республикасындағы
судың жалпы тұтыну көлемі 10,2% жоғарылады. Егер 2000 жылы суды жалпы
тұтыну 463 млн.м3 болса, 2015 жылы суды жалпы тұтыну 510,24 млн. м 3 құрады.
Сонымен қатар Қазақстан Республикасындағы халықтың жан басына шаққанда
шаруашылық үшін су тұтыну 2015 жылды 2000 жылмен салыстырғанда 31,1 м 3-ден
29,2 м3-ге төмендеген, бұл халық санының өсуімен түсіндіріледі (сурет 5);
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Сурет 5. Халықтың жан басына шаққандағы шаруашылық үшін су тұтыну (млн.м3)
(Қоршаған ортаны бағалау және мониторингілеудің экологиялық индикаторлары:
Қазақстан Республикасы Статистика комитетінің сайты // http://stat.gov.kz/).

6) алтыншы бағыт – «таза» көлікті дамыту.
Қазақстандағы тасымалдардың көпшілігі дизелде/бензинде жүргізіледі.
Қазіргі уақытта тасымалдардың басым бөлігі бензин (дизель) негізінде жүзеге
асырылады. Бірінші кезекте бұл парник газдарының жоғары шығарындыларына
жағдай жасайды.
1990 жылы парниктік газдардың (CO₂ баламасында) жиынтық
шығарындылары 387,2 млн.т. құрады. Соның ішінде көміртегі оксидтардың, азот
оксиді (N2O) мен метанның (СН4) шығарындылары жылына 272,7 млн.т., 17,9
млн.т. және 96,6 млн.т. сәйкесінше құрады. 2014 жылы парниктік газдардың
жиынтық шығарындылары 1990 жылмен салыстырғанда айтарлықтай төмендеп,
338,5 млн.т. құрады. Көміртегі диоксидтардың шығарындылары жылына 243,8
млн.т., азот оксидтың (N2O) – 17,0 млн.т., метанның (СН4) – 50,7 млн.т. құрады
(сурет 6);

Сурет 6. Парниктік газдар шығарындылығы (жылына /млн.т) (Қоршаған ортаны
бағалау және мониторингілеудің экологиялық индикаторлары: Қазақстан Республикасы
Статистика комитетінің сайты // http://stat.gov.kz/).

7) жетінші бағыт – экожүйелерді сақтау және тиімді басқару.
Осы бағыттағы қызмет басты түрде біздің елдің бірегей табиғат байлығын
сақтауға бағытталған.
«Жасыл» экономикаға ауысу барынша үлкен танымалдыққа ие болып келеді
және ауқымды қызығушылық тудырады. «Жасыл» экономика бірінші кезекте
экономикалық прогреске жағдай жасайды және мыналарды қамтамасыз етеді:
 ішкі жалпы өнімнің өсімі;
 елдің табыстарын ұлғайту;
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 елдегі жұмыссыздық көрсеткіштерін азайта отырып, халық үшін жұмыс
орындарын құру.
Бұл жерде «жасыл» экономикаға ауысу климаттың өзгеруі, пайдалы
қазбалардың сарқылуы және су ресурстарының тапшылығы сияқты жаһандық
қауіптен тәуекелдерді төмендетеді.
«Жасыл» экономиканы дамыту бағдарламасы аясында Қазақстан
экономиканың 10 шешуші секторына құралдарды инвестициялауды жоспарлайды:
 ауыл шаруашылығы;
 тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы;
 энергетика;
 балық аулау;
 орман шаруашылығы;
 өнеркәсіп;
 туризм;
 көлік;
 қалдықтарды кәдеге жарату және қайта өңдеу;
 су қорларын басқару ( Қазақстан Республикасының «жасыл
экономикаға» көшуі жөніндегі тұжырымдама туралы: Қазақстан Республикасы
Президентінің Жарлығы, № 577, 2013 жылғы 30 мамыр)
Секторлар бойынша Тұжырымдаманың нақты міндеттерін іске асырудың
құралдары, кейіннен түзетіліп, ауа сапасын жақсарту, өндіріс және тұтыну
қалдықтарын басқару, құрғақшылыққа, жердің бүлінуіне қарсы күрес және
топырақтың құнарлылығын көтеру, балық шаруашылығын, аквадақылдарды
дамыту мен балық ресурстарын молықтыру сияқты мәселелерге жаңадан назар
аударылатын «Агробизнес – 2020» Қазақстан Республикасында агорөнеркәсіптік
кешенді дамыту жөніндегі 2013 – 2020 жылдарға арналған бағдарлама, Қазақстан
Республикасын үдемелі индустриялық-инновациялық дамыту жөніндегі 2010-2014
жылдарға арналған мемлекеттік бағдарлама, Қазақстан Республикасында білім
беруді дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы,
аумақтарды дамыту бағдарламасы, мемлекеттік органдардың стратегиялық
жоспарлары, 2010-2014 жылдарға арналған «Жасыл даму» салалық бағдарламасы
мен басқа да салалық бағдарламалар сияқты, Тұжырымдаманың негізгі бағыттарын
енгізу бөлігінде өзгерістер мен толықтырулар енгізу ескерілетін, қолданыстағы
бағдарламалық құжаттар болып табылады.
Қорытынды
«Жасыл экономика» еліміздің орнықты дамуын қамтамасыз ету үшін
маңызды құралдарының бірі болып табылады. Қазақстанға «Жасыл экономикаға»
көшу әлемнің ең дамыған 30 елдің қатарына мақсатқа қол жеткізу үшін мүмкіндік
береді. Есептеулер бойынша, 2050 жылда «жасыл экономика»дағы иновациялар,
ЖІӨ 3% өсімін, 500 мыңнан астам жаңа жұмыс орындарын құруға, өнеркәсіптің
жаңа салалары мен қызметтер жасау, жалпы халық үшін өмір сүру сапасының
жоғары стандарттарын қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. «Жасыл экономикаға»
көшу үшін қажетті инвестициялар көлемі, 3-4 млрд АҚШ доллары жылына тең,
жыл сайын ЖІӨ-нің шамамен 1% құрайды.
Бүгінгі күні қазірдің өзінде қоғамдық саясатының өзгеруі жоғары қарқында
белгіленді. 2050 Стратегиясы және басқа да стратегиялық бағдарламалық құжаттар
өршіл міндеттерге ұмтылуда:
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- электр энергетикасы саласындағы: баламалы және жаңартылатын
энергетиканы үлесі 2050 жылға қарай 50% -ға жетеді деп күтілуде;
- энергия тиімділігі базалық 2008 жылмен салыстырғанда 2020 жылға қарай
2015 жылы 10% -ға ЖІӨ-нің энергия сыйымдылығын төмендету және 25% -ға
міндет болып табылады;
- су 2020 жылға халықтың ауыз су проблемаларын шешу және 2040 жылға
қарай су, ауыл шаруашылығы қамтамасыз ету міндеті болып табылады;
- ауыл шаруашылығында міндет 2020 жылға қарай 1,5 есеге, ауыл
шаруашылығы жер өнімділігін арттыру.
Осы мақсаттарға қол жеткізу қазақстандық экономиканың дамуының қазіргі
жолында елеулі өзгеріс талап етеді, оның нәтижесінде 2030 жылға қарай елдің су
және жер ресурстарын қалпына келтіру сондай-ақ Экономикалық ынтымақтастық
және даму ұйымының мүше елдердің және басқа да дамыған елдердің табиғи
капиталды тиімді пайдалану орта көрсеткішлеріне туңдесуге мүмкіндігіне ие
болады,
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