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ÖNSÖZ 
IV. Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu’nun 
Kıymetli Katılımcıları; 

Gelenekselleşmesini düşündüğümüz IV. Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında 
Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu 27-30 Haziran 2018 tarihinde Bakü’de 
gerçekleştirilecektir. Sempozyumun ana temaları, Azerbaycan Halk Cumhuriyeti’nin 100. 
Kuruluş Yıldönümü ve Kafkas İslam Ordusunun Kuruluşunun 100 yılı olarak belirlenmiştir. 
Sempozyumu bildirileri özet metin olarak e-kitap olarak sitemizde yayınlanmıştır. 

Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu bildirileri özet 
metin olarak e-kitap olarak sitemizde yayınlanmıştır. Bu vesileyle, siz kıymetli bilim 
insanlarının katkılarıyla Türk dilini, Türk kültürünü, tarihini, sanatını, gelenek ve göreneklerini, 
Türk düşünce tarihini ve Türk eğitim tarihini konu edinen bildirileri ile katkı sağladığınızdan 
dolayı teşekkür eder, en derin saygılarımızı sunarız. Katılımınızla Türk kültür coğrafyasında 
eğitim-öğretim ve sosyal konular ele alınarak, bu bağlamda her türlü sorun gündeme 
getirilmiştir. Bilimsel bilginin birikimi ve paylaşımının temel araçları kongre ve 
sempozyumlardır.  Bu etkinlikler özellikle genç akademisyen ve araştırmacılar için her zaman 
bilgilendirici, yönlendirici ve destekleyici dönütler vererek Türk kültür coğrafyasının eğitim ve 
öğretiminde araştırma ve geliştirme kapasitesinin yükselmesine katkı sağlayacağını temenni 
ediyoruz. Eğitim ve sosyal bilimler arasında disiplinlerarası ortak bir tema ile 
gerçekleştirdiğimiz, ülkemizin sorunlarının tartışıldığı ve paylaşıldığı üniversitelerimizin bu 
sorunların çözümüne yönelik özgün çözüm ürettikleri için tüm katılımcılara sevgi ve 
saygılarımızı sunarız. 

 
 
 

Eğitim Bilimleri Araştırmaları Derneği Başkanı 
EDİTÖR 

Dr. Öğretim Üyesi Ümit POLAT 
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Özet 

Peyzaj mimarlığı disiplini; estetik, fonksiyonel aynı zamanda insan ile uyumlu mekânlar yaratmayı 
amaçlar. Kent konforunu sağlanması, insan yaşamının kolaylaştırılması, insanın fonksiyonel, estetik, psikolojik 
açıdan yaşamının kolaylaştırılması kent içinde kullanılan her türlü malzeme, donatımın antropometrik verilere 
uygun tasarlanması ile gerçekleşebilir. 

Bu çalışmada antropometri kavramı açıklanarak, peyzaj mimarlığı çalışmalarında önem taşıyan 
antropometrik ölçüler belirlenmiş ve Türk insanının antropometrik verileri ile farklı ülkelerin antropometrik 
verileri kıyaslanarak aradaki benzerlik ve farklılıklar ortaya konmuştur. Bu amaçla; ortalamalar arasındaki farkın 
manidarlığını test etmek üzere “z” testi uygulanmış her bir antropometrik özellik için Türkiye ile diğer ülkelerin 
değerleri teker teker karşılaştırılmıştır. 

Türkiye ile karşılaştırılan, Polonya, Hollanda, Amerika, İngiltere, İsveç, Brezilya, Japonya ve Çin 
arasında 16 antropometrik ölçü bakımından karşılaştırmalar yapılmıştır. Buna göre; boy, otururken baş 
yüksekliği, otururken göz yüksekliği otururken omuz yüksekliği, oturma yeri- dirsek yüksekliği, otururken kalça- 
diz uzaklığı, otururken kalça- baldır uzaklığı, otururken diz yüksekliği, otururken diz altı yüksekliği, omuz 
genişliği, kalça genişliği, kollar yana açık uçlar arası mesafe, kol yukarıda parmak ucu yüksekliği bakımından 
farkların önemli olduğu tespit edilmiştir. Göz yüksekliği bakımından Türkiye ile Polonya arasında benzerlik tespit 
edilmiştir. El uzunluğu bakımından Türkiye ile Brezilya, Japonya ve Çin arasında benzerlik tespit edilmiştir. Ayak 
uzunluğu bakımından Türkiye ile Polonya ve Brezilya arasında benzerlik tespit edilmiştir. Tespit edilen bu 
benzerlik ve farklılıklar, sözü edilen ülkelerin antropometrik verilerinden ve bu verilere dayalı tasarımlardan 
yararlanılırken dikkat edilmesini ve ülkemize ait antropometrik verilerin kullanılmasının gerekliliğini ortaya 
koymaktadır. 

Çalışma kapsamında Türk erkeklerine ait verilere dayanarak; oturma yeri yüksekliği 40 cm., derinliği 
39-40 cm., genişliği için (bir kişi için) 55.04 cm., basamak için gerekli genişlik  29 cm. olarak tespit edilmiştir. 
Kent içinde kullanılan bitkisel materyalin fonksiyonel kullanımında İnsan-bitkisel materyal bağlamında Türk 
erkek ve kadınlarına ait antropometrik verilere dayanarak; ilk dallanmanın başlayacağı yükseklik ≥ 239-240 cm., 
Otururken görüşü engelleme yüksekliği > oturma yeri yüksekliği + 84 cm., Otururken görüşü açma yüksekliği < 
oturma yeri yüksekliği + (61-72) cm.,  Ayaktayken görüşü engelleme yüksekliği > 172 cm’dir. Ayaktayken görüşü 
açma yüksekliği < 135-150 cm. olarak belirlenmiştir. Tüm bu değerlendirmeler bağlamında Ankara örneğinde 
incelenen peyzaj elemanlarında antropometrik yaklaşımı temel alan genel bir anlayış ve kabulden söz 
edilememektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: Antropometri, antropometrik ölçüler, peyzaj mimarlığında antropometri 
Not: Bu çalışma, “Kentsel Dış Mekânların Tasarımında Antropometrik Verilere Bağlı Olarak Peyzaj 
Elemanlarının Ankara Örneğinde Araştırılması” başlıklı doktora tezinden özetlenmiştir. 
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Özet 

Bu çalışmanın amacı, bugüne kadar yapılan Milli eğitim Şuralarında alınan kararların öğretmen adayı 
seçimi çerçevesinde incelenmesidir. Bu çerçevede şuralarda öğretmen yetiştiren kurumlara yönelik öğrenci 
alımlarında ne tür kriterlere yönelik kararlar alındığı belirlenmeye çalışılmıştır. Bu amaca yönelik çalışma nitel 
bir araştırmadır. Çalışmada veri toplama aracı olarak doküman incelemesi yöntemi kullanılmıştır. Araştırma 
kapsamında incelenecek dokümanlar bütün Milli eğitim Şura belgeleridir. İlgili dokümanlar incelenirkenşu 5 
aşama takip edilmiştir. (1) dokümanlara ulaşma, (2) özgünlüğü kontrol etme, (3) dokümanları anlama, (4) veriyi 
analiz etme, (5) veriyi kullanma (Foster, 1995; akt: Yıldırım ve Şimşek, 2011, 193). 

Araştırma sonucunda, 11. Şurada öğretmen okullarından ve bazı meslek liselerden öğrencilere, öğretmen 
yetiştiren kurumlara yönelik kontenjan tanınması gerektiği vurgulanmıştır. Ayrıca liseyi derece ile bitiren 
öğrencileri doğrudan öğretme yetiştiren kurumlara alınması konusunda da karar alınmıştır. 12. Şurada ise 
öğretmen yetiştiren kurumlara öğretmen liseleri dışında diğer ortaöğretim kurumların öğrenci alımında 
mülakattın uygulanması, bu kurumlara bedeni ve zihni özürlülerin alınması kararına varılmıştır. 15. Şurada 
“öğretmen olmak isteyen adaylar, öğretmenlik mesleğine uygun olanlar arasından titizlikle seçilmelidir.” kararı 
mevcuttur. 16. Şurada öğretmen yetiştiren kurumlara öğrenci seçimi sırasında ilgili alan öğretmenliğin 
gerektirdiği bilgi, beceri ve yetenek sınavı yapılması huşunda karara varılmıştır. Son olarak, en son yapılan 18. 
Şurada öğretmen liselerine vurgu yapılmış ve öğretmen yetiştiren kurumlar için temel teşkil etmesi gerektiği 
vurgulanmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: Öğretmen yetiştiren kurumlar, öğrenci seçimi, MEB şura kararları 
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Özet 

Araştırmanın amacı, Türkiye’de gerçekleştirilen TÜBİTAK Bilim Fuarlarına ziyaretçi olarak katılan 
kişilerin bilim fuarlarına yönelik görüşlerini ve bilim fuarlarının fizik dersine yönelik öğrenci tutumlarına etkisine 
ilişkin görüşlerinin incelenmesidir. Ziyaretçi görüşlerini belirlemek için iki faktörlü Likert tipi bir ölçek 
hazırlanmıştır. Veriler 2017 yılında Ankara’da yapılan TÜBİTAK bilim fuarını ziyaret eden kişilerden, tarama 
yöntemiyle toplanmıştır. Ölçeğin yapı geçerliliğini incelemek için açımlayıcı faktör analizi yapılmıştır. Ölçeğin 
“Bilim Fuarlarına İlişkin Görüşler” ve “Bilim Fuarlarının Fizik Dersine Yönelik Öğrenci Tutumlarına Etkisine 
İlişkin Görüşler” adında iki adet faktörden oluştuğu belirlenmiştir. Her bir faktör beşer adet madde ile 
ölçülmektedir. Toplamda ölçekte 10 madde bulunmaktadır. Ölçekten elde edilen verilerin güvenilirliğini 
belirlemek için her bir faktör için Cronbach Alfa güvenilirlik katsayısı hesaplanmıştır. Buna göre, ölçeğin “Bilim 
Fuarlarına İlişkin Görüşler” faktöründen elde edilen verilerin güvenilirlik katsayısı 0,64, “Bilim Fuarlarının Fizik 
Dersine Yönelik Öğrenci Tutumlarına Etkisine İlişkin Görüşler” faktöründen elde edilen verilerin ise güvenilirlik 
katsayısı 0,78 olarak bulunmuştur. Ölçek, bilim fuarlarını ziyaret eden toplam 203 kişiye bilim fuarını ziyaretleri 
sırasında uygulanmıştır. Örneklemi oluşturan bireylerin 70’i kadın, 103’ü erkektir ve ağırlıklı olarak 15-20 yaş 
aralığında yer almaktadırlar. Araştırmanın sonuçları, bilim fuarına gelen ziyaretçilerin bilim fuarlarına yönelik 
yüksek derecede olumlu görüşlere sahip olduklarını göstermektedir. Ayrıca ziyaretçiler bu tür fuarların 
öğrencilerin fizik dersine yönelik tutumlarına yüksek derecede olumlu katkı yapacağını düşünmektedirler. Bu 
görüşlerin cinsiyetten ve eğitim düzeyinden bağımsız olduğu yapılan bağımsız örneklem t testi ile belirlenmiştir. 
Bilim fuarlarının fizik dersine olan tutumun etkisine ilişkin görüşler ile yaş grupları arasında pozitif yönde anlamlı 
bir ilişki olduğu yapılan korelasyon analizi ile belirlenmiştir. 

 
Anahtar Kelimeler: Bilim fuarı, fizik dersi, ziyaretçi görüşleri 
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Birinci Türkoloji Kongresinin Türk Eğitim Sistemine Yansımaları 
Prof. Dr.  İsa korkmaz 
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26 Şubat- 6 Mart 1926 tarihinde yapılan I. Türkoloji Kongresi Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de 
gerçekleştirilmiştir.  Bu Kongre tarihte ilk ilmi Türkologlar kongresidir. Kongrenin amacı Türk dünyasını 
ilgilendiren meselelerin bilimsel bir şekilde ele alınarak aydınlatılması ve kültürel problemler için Türk 
dünyasındaki uygulamaların paylaşılmasıyla doğru analizlerin yapılmasıdır. Dolayısıyla kongredeki konuların 
teorik ve gerçek yaşamdaki uygulamalarla birlikte ele alınması planlanmıştır. 

Kongre ekonomik gelişmişlik, coğrafi konum ve kültürel-entelektüel zenginlik bakımından avantajları 
olan Bakü’de yapılmıştır. Türk dünyasının o dönemde en gelişmiş şehrinin Bakü’dür. Çünkü Avrupa’da 18 yy 
başlayan sanayileşme hamlesinin Türk dünyasında petrolün katkısıyla Bakü’de başlamış olmasıdır. Aynı zamanda 
Bakü’nün coğrafi konumu ve Türk topluluklarının kolayca ulaşabilir olmasıyla beraber Bakü’nün zengin bir 
entelektüel muhite sahip olmasıdır. 

Yeni kurulan Türkiye’nin nüfusu 13 milyon civarında iken Türklerin en fazla yaşadığı ülke 30 milyon 
civarında Türk nüfusuyla Rusya’dır. Çarlık döneminin Rusların milliyetler meselesine ilişkin politikaları 
Ruslaştırma ve sömürgeleştirme olunca Rusya içinde yaşayan farklı milletler özelliklede Türk toplumları oldukça 
acı tecrübeler ve hatıralara sahiptiler.  Fakat Rusya’daki Çarlık yönetimin yıkılarak yerine Bolşeviklerin gelmesi 
(1917 Ekim devrimi) Rusya yönetimi altındaki tüm farklı milletler gibi Türkler içinde yeni bir umut olmuştur. 
Çünkü Ekim Devrimi liderlerinden Lenin ve Stalin 3 Kasım 1917 tarafından açıklanan Bolşeviklerin milliyetler 
meselesine ilişkin manifestolarında: Rusya içindeki tüm halkların eşit ve bağımsız olarak devlet işleri, eğitim 
politikaları gibi meselelerde kendi kararlarını verebilecekler. Hatta Rusya’dan ayrılma gibi konularda karar 
alabilecekleri gibi kendi milli kimliklerini araştırma ve geliştirme haklarını özgürce kullanabileceklerdir. 

Kongre bir hafta devam edecekti. Toplamda 50 tebliğ öngörülmüştü. Tebliğ süresi 30 dakika olarak 
kararlaştırıldı. Birinci tebliğ tamamlayan kişiye ikinci tebliğ için 20 dakika, tartışma için de 10 dakika verilmesi 
kararlaştırıldı. 17 oturum yapılmıştır. Günlük oturum süreleri sekiz saat buluyordu. Oturumlar Türk İlminin 
Sarayı olarak bilinen ve Milyoner Tagiev tarafında ölen oğlu İsmail’in anısına inşa edilen “İsmailiye Büyük 
Salonunda” yapılmıştır. Oturumda yapılan konuşmalar bir hoparlör tesisatıyla Sabir meydanına verilerek  (Mirze 
El Ekber el Sabir) halkın görüşmeleri takip etmeleri sağlanmıştır.  Dolayısıyla mevsim koşularına göre havanın 
soğuk olmasına rağmen halkın kongreye ilgisi oldukça fazla olup meydanda kalabalıklar halinde kongredeki 
konuşmaları takip etmişlerdir. 

Kongreye Katılanlar toplamda 131 delegeden oluşuyordu. Delegelerden 92 si Türk asıllı fakat gazeteler 
98 olarak göstermişlerdir. Avrupalı 22 delege (3 Alman, 18 Rus, 1 Ukraynalı) ve 2 Yahudi. Kongreye katılanlar 
genel olarak üç gruba ayrılmaktadır. Bunlar: üçte bir oranında bilim insanları, sayıca az fakat etkili bir grup 
olarak partililer ve siyasetçiler ve son olarak edebiyatçılar ve eğitimciler.  Eğitim ortalaması nispeten yüksekti. 
131 delegenin arasında 3 ilimler akademisi üyesi, 18 profesör, 5 doçent, 2 hekim, 1 konsolos, 1 hukukçu, 22 
öğretmen ve pedagog, 4 edebiyatçı, 14 redaktör ve gazeteci, 2 öğrenci, 17 siyasetçi ve 42 delegenin mesleği 
bilinmemektedir. 

Tebliğlerin genel başlıklarıTarih: etnografya, 
1. Etnografya: 2. Edebiyat Dili 
3. Dilin Akrabalığı 4. Dersin Metodiği 
5. Türk Diller 6. Ülke Bilgisi 
7. Ortografi (İmla) 8. Edebiyat Tarihi 
9. Terminoloji 10. Kültürel Kazanımlar 
11. Alfabe Meselesi  

Kongrenin sonuçları öncelikle kongrenin yapıldığı dönemdeki Rusya’nın sınırları içindeki Türk 
toplumlarına yönelik kültürel politikalar geliştirmede ve Türkoloji konusunda ön alma çalışmaları olarak 
görülmektedir. Kongrede ilk defa farklı coğrafyadaki Türk katılımcıların birbirlerinin fikir ve görüşlerini tanıması 
hatta farklılıkları ifade etmeleri entelektüel zenginlik olarak görülebilir. Fakat tartışmalar çoğu zaman 
bilimsellikle delegenin geldiği toplumun ideolojik bakış açısını da yansıtmaktadır. Kongrede en çok tartışılan 
konunun Türk topluluklarının hangi alfabeyi kullanmasıdır. Kongre Türk topluluklarında milli kültür 
farkındalığını artırarak kültür araştırmalarını artırmıştır. Özellikle yeni kurula Türkiye Cumhuriyetinde Türkoloji 
konusunda çalışma yapacak yeni kurumlar kurularak Türkoloji çalışmaları hızlanmıştır. Dolayısıyla kongreye 
destek ve katılımda çokta istekli olmayan Türkiye’de bundan sonraki Türkoloji çalışmaların merkezi olma 
çalışmalarını başlatmıştır. 

 
Anahtar Kelimeler: Birinci Türkoloji Kongresi, Bakü, Türk Eğitim Tarihi  
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ÖZET 
Günümüzde insanların mutluluk, üretkenlik ve başarılarının bağlı olduğu en önemli etmenlerden biri de 

kendi duygularını anlama, tanımlama, kontrol edebilme; karşısındaki insanların duygularını anlama, 
anlamlandırma ve gerektiğinde duyguları üzerinden insanları yönlendirme becerilerini anlatan duygusal zekâ 
kavramıdır. Duygusal zekâ, bireyin kendi duygularını ve başkalarının duygularını çözümleyerek elde ettiği 
bilgiden yararlanma becerisi anlamına da gelmektedir. Araştırmalara göre, duygusal zekâ düzeyi yüksek olan 
bireyler, aile ve sosyal çevrelerinde iyi ilişkiler kurabilen, başarıyı daha kolay yakalayabilen, daha fazla üreten, 
iş hayatında astları ve üstleri tarafından sevilip sayılan ve kariyerinde daha hızlı yükselebilen kişilerdir. Duygusal 
zekânın sosyal zekâyla çok yakından ilişkili olduğu, birbiriyle ilişkili duygusal ve sosyal yeteneklerden meydana 
geldiği ileri sürülmektedir. Duygusal zekânın bir beceri olduğu, geliştirilebileceği iddiasından hareketle 
öğretmenlerin de duygusal zekâ düzeylerinin yükseltilebileceğini söylemek mümkündür. Bir öğretmenin duygusal 
zekâ düzeyinin yüksek olması, sınıf içi etkili iletişim becerilerinin düzeyini yükseltebilir. Bir öğretmenin duygusal 
zekâ düzeyinin yüksek olması, öğrencileriyle daha iyi iletişim kurmasını sağlayabilir, dolayısıyla sınıf içi etkili 
iletişim becerilerinin düzeyini yükseltebilir. Sınıf içinde etkili iletişim becerilerini yüksek düzeyde sergileyen 
öğretmenlerin ise sınıfta olumlu bir atmosferin zeminini hazırlayacakları, sınıf içi ilişkilerin gelişmesine katkıda 
bulunacakları, öğretimin kalitesini yükseltecekleri, öğrencilerin yüksek düzeyde öğrenme yaşamalarını 
sağlayacakları, bu nedenle öğretmenlerin duygusal zekâ düzeyleri ile sınıf içi etkili iletişim becerileri algı 
düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesinin önem arz ettiği düşünülmektedir. Ulaşılabilen alanyazında, 
öğretmenlerde duygusal zekâ ve iletişim becerilerini ayrı ayrı inceleyen araştırmalar olduğu belirlenmesine 
rağmen duygusal zekâ ile sınıf içi etkili iletişim becerileri arasındaki ilişkinin ele alınmış olduğu bir çalışmaya 
rastlanmamıştır. Bu çalışmanın temel amacı, ortaokul öğretmenlerinin duygusal zekâ düzeyleriyle ile sınıf içi etkili 
iletişim becerileri algıları arasındaki ilişkinin incelenmesidir. 

Nicel olan bu araştırmada, durumun genel olarak betimlenmesi amacıyla genel tarama ve ilişkisel tarama 
modelleri kullanılacaktır.  

Araştırmanın evrenini Kırşehir ili (Türkiye’de bir şehir) merkez ilçede görev yapan toplam 879 ortaokul 
öğretmeni, örneklemini ise anılan evren içinden basit seçkisiz örnekleme yöntemiyle seçilen 405 ortaokul 
öğretmeni oluşturmaktadır. 

Öğretmenlerin duygusal zekâ düzeylerini ölçmek için “Schutte Duygusal Zekâ Ölçeği”  ve sınıf içi etkili 
iletişim becerileri algılarını ölçmek için de “Sınıf İçi Etkili İletişim Becerileri Algı Ölçeği” kullanılacaktır.   

 Araştırmadan, ortaokul öğretmenlerinin duygusal zekâ düzeyleriyle sınıf içi etkili iletişim 
becerileri algıları arasında istatistiksel açıdan anlamlı, pozitif yönlü yüksek düzeyde bir ilişki olduğu sonucuna 
ulaşılması beklenmektedir. 

Anahtar kelimeler: Duygusal zekâ, sınıf içi etkili iletişim, ortaokul öğretmenleri.  
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Dr. Öğretim Üyesi, Sadık Yüksel SIVACI 
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Dr. Öğretim Üyesi, Bahadır GÜLBAHAR 
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Fırat Çöplü 
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ÖZET 
Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme yetkinliği, Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikleri Çerçevesi 

kapsamında lisans düzeyinde kazandırılması gereken yetkinliklerden biri olarak ifade edilmektedir. Bağımsız 
çalışabilme ve sorumluluk alabilme, bireyin etki altında kalmadan kendi iradesi ile bir işi veya eylemi yapmaya 
yönelik etkinliklerde bulunabilmesi şeklinde tanımlanabilir. Bu yeterliliğe yönelik algı bireylerin mesleki 
doyumunu doğrudan etkileyeceği gibi mental sağlıkları üzerinde de etkili olabilecektir. Lisansüstü eğitim, 
uzmanlaşmaya giden yolda pratik ve teorik bilginin inşası için öneme sahip bir eğitim basamağıdır. Lisansüstü 
eğitim yapısı gereği gönüllülük istemektedir. Lisansüstü eğitim düzeyine öğrenci kabulünde çeşitli kriterler 
aranmaktadır. Lisansüstü eğitim iş hayatına profesyonellerin kazandırılması için kritik bir kaynaktır. Öğretmenlik 
mesleği bir ülkenin geleceğini yani genç nesillerini donanımlı hale getirmeyi kendine vizyon edinmiştir. 
Öğretmenlik mesleğinin alan çalışmacıları olan öğretmenlerin meslek yaşantılarına yönelik algıları, mesleki 
olarak kendilerini daha donanımlı hale getirme isteklerinin araştırmamıza konu olan değişkenler ile ilişkili olduğu 
düşünülmektedir. Bu bağlamda araştırma, öğretmen adaylarının bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme 
yetkinliği ile lisansüstü eğitime yönelik tutum düzeyleri arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla yapılmıştır. 
Araştırma, korelasyonel tarama modelinde olup betimsel bir niteliktedir. Araştırmanın evrenini, 2017–2018 
akademik yılında bir devlet üniversitesinde öğrenim gören öğretmen adayları oluşturmaktadır. Araştırmada 
örnekleme yöntemi olarak “uygun örnekleme yöntemi” seçilerek 504 öğretmen adayı üzerinde yürütülmüştür. Bu 
araştırmanın verileri, “Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Ölçeği” ve “Lisansüstü Eğitime 
Yönelik Tutum Ölçeği” ile elde edilmiştir. Verilerin çözümlenmesinde SPSS paket programı kullanılmış ve 
verilerin analizinde Mann Whitney U testi, Kruskal Wallis testi ve Spearman Korelasyon analizine 
başvurulmuştur. Araştırma sonucunda, öğretmen adaylarının bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme 
yetkinlikleri ile lisansüstü eğitime yönelik tutumları arasında pozitif yönlü orta kuvvette bir ilişki olduğu sonucuna 
ulaşılmıştır. Öğretmen adaylarının bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme yetkinliğine yönelik algıları 
arttıkça lisansüstü eğitime yönelik isteklerinin arttığı görülmektedir. Ulaşılan sonuçlar dikkate alınarak çeşitli 
öneriler sunulmuştur.  

Anahtar kelimeler: Öğretmen adayları, bağımsız çalışma ve sorumluluk alabilme yetkinliği, lisansüstü 
eğitime yönelik tutum. 
  

                                                
1 Bu çalışma, Ahi Evran Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü tarafından EGT.A4.18.001 numaralı hızlı destek 

projesine tahsis edilen maddi kaynakla desteklenmiş olan bir çalışmadır.   
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4. ve 5.  Sınıf  Yeni Sosyal Bilgiler  Programında Kazandırılması Hedeflenen Ortak 
Becerilere İlişkin Kazanımların İçeriğe Yansıması2 

Tekin Çelikkaya 
Ahi Evran Üniversitesi 
tcelikkaya@gmail.com 

 
Mutlu Kürümlüoğlu 

Ahi Evran Üniversitesi 
dmnmutlu@gmail.com 

Öğretim programları; bireyi topluma, toplumu da bireye feda etmeyen, kişi hak ve 
hürriyetine saygılı, uzlaşmacı bireyler yetiştirmek üzerine temellendirilmiştir. Bu anlayışla bireyin sahip olduğu 
tüm yeterlilikleri potansiyeli ölçüsünde mümkün olduğu kadar geliştirmesine fırsat verecek; bireyin aklını ve 
duygularını sağlıklı şekilde işletebilmesi için gerekli olan bilgi, beceri ve anlayışı kazandırabilecek bir tasarım 
dikkate alınmıştır(MEB,2017:3). 2005 Sosyal Bilgiler Programı (MEB,2005), ilköğretim 4-7. sınıf düzeyinde diğer 
derslerle birlikte ilk 9 beceri olan genel becerileri kazandırmanın yanında, kendine özgü 6 alan  becerisini  
kazandırmayı da amaçlarken 2017 Sosyal Bilgiler Programında (MEB,2017), genel ve alan becerileri ifadeleri 
kaldırılmış olup  4-7. sınıf düzeyinde 26 beceriyi kazandırmayı amaçlamaktadır. 2005 öğretim programındaki 
genel ve özel becerilerin on üçü 2017 öğretim programında yer aldığı görülmektedir. Bu becerilerin bazıları 2005 
öğretim programında bulunan genel becerilerin ve alan becerilerinin alt beceriler olduğu görülmektedir. 2005 
sosyal bilgiler dersi öğretim programında 15 becerinin yer aldığı; bu becerilerden 13’ünün olduğu gibi 2017 yılı  
öğretim programında da olduğu, yine 2017 yılı öğretim programında 26 becerinin yer aldığı “Yaratıcı Düşünme” 
ve “Bilgi Teknolojilerini Kullanma” becerilerinin kaldırıldığı ve 13 yeni becerinin öğretim programa eklendiği 
tespit edilmiştir. Bu beceriler: “çevre okuryazarlığı, dijital okuryazarlık, finansal okuryazarlık, harita 
okuryazarlığı, iş birliği, kalıp yargı ve ön yargıyı fark etme, kanıt kullanma, konum analizi, medya okuryazarlığı, 
öz denetim, politik okuryazarlık, tablo, grafik ve diyagram çizme ve yorumlama, yenilikçi düşünme” becerileridir 
(MEB, 2017: 9). Okulların temel amacı akademik açıdan başarılı bireyler yetiştirmenin yanında bireylere temel 
becerileri de kazandırmaktır.Bu amacı gerçekleştirmek için öğretmen, aile, çevre gibi faktörlerin yanında ders 
kitapları da önemli bir rol oynamaktadır. Çünkü, öğrenci okulda geçirdiği sürenin önemli bir kısmını ders kitabı 
ile geçirmektedir.Sosyal Bilgiler dersinde, öğretmenlerin ve öğrencilerin birincil kaynak olarak kullandıkları ve 
takip ettikleri ders kitaplarında bu becerilerin hangilerinin yer aldığı, bu becerilere nasıl ve ne sıklıkta yer 
verildiği becerilerin aktarılma durumu açısından büyük bir önem taşımaktadır. Bu nedenle, araştırmada yeni 
programın 2017-2018 eğitim öğretim yılında sadece 4. ve 5. Sınıflarda uygulanacak olması dolayısıyla ilkokul 4. 
sınıf ile ortaokul 5. sınıf Sosyal Bilgiler ders kitaplarında ortak becerilere yer verilme durumunun belirlenmesi 
amaçlanmıştır. 

Bu amaç doğrultusunda aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır. 
4.sınıf MEB baskılı Sosyal Bilgiler ders kitaplarında beceri-kazanım ilişkisine hangi biçimde 

(görsel,bilgi,etkinlik,haber,değerlendirme gibi) ne kadar sıklıkla yer verilmiştir? 
5.sınıf MEB baskılı Sosyal Bilgiler ders kitaplarında beceri-kazanım ilişkisine hangi biçimde (görsel, 

bilgi, etkinlik, haber, değerlendirme gibi) ne kadar sıklıkla yer verilmiştir? 
Günümüzde, eğitim sistemlerinden düşünebilen bireyler yetiştirilmesi istenmektedir. Bunun 

gerçekleşebilmesi için de programda belirtilen temel becerilerin kazandırılması önem kazanmaktadır. Alan yazın 
incelendiğinde sosyal bilgiler dersindeki beceriler ile ilgili çalışmalardan bazıları becerilerin öğrenciler 
tarafından kazanılma durumları (Demir,2006) öğretmenler tarafından yapılan etkinlikler ve kullanılma durumu 
(Çelikkaya,2011; Çelikkaya,2012; Mutluer,2013; Narin,2010; Taşkıran, Baş ve Bulut,2016) programdaki belli 
becerilerin incelemesi (Baykara,2006; Bulut ve Taşkıran,2014) şeklinde olup bu çalışmaların hiç birinde bu 
becerilerine kitaplarda ne kadar ve ne şekilde yer verildiğine, ilişkin çalışmalara rastlanmamıştır. Araştırma 
kapsamında ele alınan 4. ve 5. sınıflardaki  altı becerinin her iki sınıfta ortak olduğu görülmektedir. Bu beceriler 
“Araştırma, Harita okuryazarlığı, İş birliği, Öz denetim, Sosyal Katılım ve Yenilikçilik” becerileridir. 

Bu araştırma, nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma 
kapsamında elde edilen verilerin çözümlenmesinde içerik analizi türlerinden tümevarımcı analiz 
kullanılmıştır.Kitaplardan toplanan veriler 5 tema ve 17 alt tema altında incelenmiştir. Çalışmada, tutarlılık oranı 
araştırma becerisi için %99, harita okuryazarlığı becerisi için %91, iş birliği becerisi için %96, öz denetim 
becerisi için %94, sosyal katılım becerisi için % 93 ve yenilikçilik becerisi için % 91 olarak hesaplanmıştır.  

Anahtar Kelimeler: 2017 Sosyal Bilgiler Programı, 4.ve 5. Sınıf, Ortak Beceriler, Kazanımlar  

                                                
2 Bu çalışma Ahi Evran Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimince Desteklenmiştir. 
Proje Numarası: EGT.A4.18.008 
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Yasemin KUŞDEMİR 

Kırıkkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi, yaseminkusdemir@kku.edu.tr. 
 

Serhat GÜLCEGÜL 
Yozgat Yerköy Şehit Kamil Çelikkaya İlkokulu,  serhatgulcegul@gmail.com 

ÖZET 
İnsanın bir işi yapabilme ve başarabilmeye ilişkin inancı ise öz yeterlik inancını 
açıklamaktadır. Öz yeterlik inancı, herhangi bir konuda kendi yetkinlik düzeyinin farkında olmaya işaret 

etmektedir. Yazma becerisine ilişkin öz yeterlik inancının, yazı yazma isteğini artıracağı, yazmaya dönük 
farkındalık oluşturacağı ve yazma etkinliklerinin düzenlenmesinde ipucu rolü üstleneceği düşünülmektedir. 
Özellikle çocukların yazma öz yeterliğinin belirlenmesi, bir çocuğun zorlanma veya yazamama gibi sorunlarını 
nasıl algıladığının anlaşılmasına da fırsat vermektedir. 

Bu araştırmanın amacı ilkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin yazma becerisine ilişkin öz yeterlilik 
inançlarının belirlenmesidir. Araştırma kapsamında ilkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin yazma özyeterlik 
inançları cinsiyet, öğrencilerin sınıf öğretmenlerinin cinsiyeti, öğrencilerin okul öncesi eğitim durumları ve 
sevilen derse göre incelenmiştir. Araştırmanın evreni, Yozgat ilinin Yerköy ilçesindeki 8 ilkokulda öğrenim gören 
toplam 421 dördüncü sınıf öğrencisidir. Araştırmada evrenin tamamına ulaşıldığı için ayrıca örneklem alınmasına 
gerek kalmamıştır. Ancak uygulanan veri toplama araçlarından 57 tanesi uygun doldurulmadığı için 
değerlendirilmeye alınmamış; 364 (Kız: n=186; Erkek: n=178) öğrencinin doldurduğu araç ise değerlendirmeye 
dâhil edilmiştir. Veri toplama aracı olarak “İlkokul Öğrencileri İçin Yazma Öz Yeterlilik Ölçeği” 
kullanılmıştır. Veriler, 2017-2018 eğitim-öğretim yılının güz döneminde Kasım ayında araştırmacılar tarafından 
toplanmıştır. Araştırmanın amacı ve işleyişi okul yönetimleri ve sınıf öğretmenlerine açıklanmış, gönüllü katılım 
esas alınmıştır. Sınıf öğretmenlerinin uygun gördüğü gün ve saatte sınıflar ziyaret edilmiş, öğrencilere çalışma 
hakkında bilgi verilmiştir. Her bir öğrencinin veri toplama aracını cevaplama süresi yaklaşık olarak 15-25 dakika 
olmuştur. 

Araştırmada elde edilen verilerin çözümlenmesinde istatistik paket programı kullanılmıştır. Veri 
girişinde öğrencilerin verdiği cevaplar, “Bana Uygun” (3); “Bana Biraz Uygun” (2); “Bana Hiç Uygun Değil” 
(1), şeklinde düzenlenmiş ve puanlanmıştır. Bu puanlama ölçeğin 2 numaralı (Yazı yazmak benim için zor bir 
etkinliktir.) maddesinde ters olarak işlenmiştir. İnceleme sonucunda ölçeğin genel güvenirlik değerinin α = ,68 
olduğu belirlenmiştir. Öğrencilere öğretim programında yer alan 9 ders arasından en çok hangisini sevdikleri de 
sorulmuştur. Buna göre en çok sevilen dersler sıralamasında Fen Bilimleri birinci, Matematik ikinci, Türkçe 
dersi ise beşinci sırada yer almaktadır. Araştırmaya katılan öğrencilerin % 68,7’si okul öncesi eğitim aldığını 
belirtirken % 31,3’ü okul öncesi eğitime katılmadığını bildirmiştir. Örneklem grubundaki öğrencilerin % 52,2’si 
hiç kütüphaneye gitmemiş ve kütüphanenin nerede olduğunu bilmemekte; % 33,8’i kütüphaneye üye değil ancak 
üye olmak istemekte; % 5,5’i ise kütüphaneye üye ve düzenli olarak gitmektedir. 

Araştırma bulguları değerlendirildiğinde öğrencilerin hem genel inanç düzeylerinin hem de yazmada 
yetkinlik, planlı yazma ve bağımsız yazma düzeylerinin yüksek olduğu görülmektedir. Okul öncesi eğitim alma 
durumunun sadece planlı yazma alt boyutunda anlamlı bir farklılık ortaya çıkardığı görülmüştür. İlkokul 
dördüncü sınıf öğrencilerinin yazma öz yeterliği inancı genel puanları ve planlı yazmaya ilişkin öz yeterlik inanç 
düzeyleriniğrencilerin sevdikleri derslere göre anlamlı şekilde farklılaştığı görülmüştür. Öğrencilerin 

hem anlamlı yazma puanları hem de genel inanç düzeyleri derslere göre değişmektedir. Planlı yazma 
puanının matematik ve sosyal bilgiler dersinde oyun dersine göre daha yüksek olduğu anlaşılmıştır. Araştırma 
kapsamında yalnızca ilkokul dördüncü sınıf öğrencileri ile çalışılmıştır. Yapılacak başka araştırmalarda hem 
ilkokul hem ortaokul öğrencilerin yazma öz yeterlik inancı farklı değişkenler açısından ele alınabilir. 
 
Anahtar Kelimeler: Öz Yeterlik, Yazma Öz Yeterlik İnancı, Yazma Eğitimi. 
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Hasan Şahin Kızılcık 
Gazi Üniversitesi 

hskizilcik@gazi.edu.tr 
 

Pervin Ünlü Yavaş 
Gazi Üniversitesi 

pervinunlu@gazi.edu.tr 
 

Sultan Çağan 
Kalecik Mehmet Doğan Fen Lisesi 

incilers@hotmail.com 
 

 
Bu araştırmanın amacı, liseye başlayan öğrencilerin önceki okul yaşamlarında fizik laboratuvarında 

bulunan deney malzemelerini ne derece tanıdıklarını belirlemektir. Araştırma tarama yöntemi ile 
gerçekleştirilmiştir. Araştırmada, araştırmanın yapıldığı fizik laboratuvarlarında kullanılan ve öğrencilerin 
tanıması beklenen 29 adet deney malzemesi seçilmiştir. Deney malzemeleri önce öğrencilere gösterilmiş ve 
incelemeleri istenmiştir. Öğrencilerden kendilerine gösterilen deney malzemesinin adını ve işlevini açık uçlu 
olarak yazabilecekleri alanları bulunan bir forma yazmaları istenmiştir. Formda, ayrıca söz konusu deney 
malzemesini daha önce görüp görmedikleri ve bu malzemeyi kullanarak daha önce herhangi bir deney yapıp 
yapmadıkları sorulmuştur. Araştırma, Türkiye’nin çeşitli illerinden gelerek Ankara’daki bir liseye yeni başlayan 
109 adet 9. sınıf öğrencilerine yapıldığı için, ek olarak formda öğrencilerin hangi ilden geldiği ve geldikleri 
ortaokullarda laboratuvar bulunup bulunmadığı da sorulmuştur. Araştırmanın sonuçlarına göre, öğrenciler çoğu 
deney malzemelerini tanımamaktadır. Öğrencilerin yarısından fazlasının adını bilmediğini belirttiği deney 
malzemesi sayısı 18, işlevini bilmediğini belirttiği deney malzemesi sayısı ise 19’dur. Öğrencilerin yarısından 
fazlası tarafından adı doğru olarak bilinen deney malzemesi sayısı yalnızca 7, işlevi doğru olarak bilinen ise 
yalnızca 3’tür. Malzemelerden 18’i öğrencilerin yarısından fazlası tarafından daha önce hiç görülmemiş, 
malzemelerin 26’sı ile de öğrencilerin yarıdan fazlası daha önce hiç deney yapmamışlardır. Öğrencilerin bir 
malzemenin adını ve işlevini bilmesi ile o malzemeyi daha önce görmüş ve deney yapmış olması arasında anlamlı 
bir ilişki bulunmuştur. Ayrıca malzemenin adını ve işlevini bilme ile cinsiyet grupları ve ortaokulda laboratuvar 
olanağı olması arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur. 
 

Anahtar Kelimeler: Laboratuvar malzemeleri, fizik laboratuvarı, deney 
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Dr. Taleh Halilov 
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x.taleh@gmail.com 

 

1920'de Azerbaycan'da Sovyet rejiminin kurulmasından sonra, Nahçıvan da dahil olmak üzere, eğitim ve 
kültürün gelişiminde yeni bir aşama başlamıştır. Sosyal hayatın her alanında olduğu gibi, eğitim Sovyet 
ideolojisinin taleplerine uyarlandı. Nüfusun kültürel düzeyini yükseltmek ve okuryazarlığı ortadan kaldırmak, kitle 
eğitiminde çocukları dahil etmeye ciddi bir bakış açısı vermeye başladı. Bu alanda, 1920’de Nahçivan Devrim 
Komitesi tarafından kurulan Halk Eğitim Müdürlüğü önemli bir rol oynadı. 

Bu dönemin en önemli başarılarından biri, yaşlıların okur-yazarlığının ortadan kaldırılmasıydı. O 
zamanlar, Nahçıvan’ın 124 köyünde okuryazarlık kursları düzenlendi. Bu kurslara ilk kez 750 genç katıldı. 

Sovyet döneminde Nahçivan'da okuma yazma bilmeme mücadelesinde kullanılan biçimlerden biri de 
kültürel mitinglerdi. 60537 kişi, yaratıcılık uğruna kitlesel mitinglere katıldı. 

Çalışma dönemi boyunca, eski Arap alfabesinden Latin alfabesine eğitimin geliştirilmesi, öğretmenlerin 
eğitimi ve kadınların okuryazarlığının ortadan kaldırılması. 

Bütün bu önlemler sayesinde Nahçivan'da yeni entelektüel kuşağın oluşumu hızlandı. Eğitim alanında 
çok kısa bir sürede büyük bir başarı yakalanmıştır. Genel eğitime ek olarak, yüksek ve orta öğretimin 
geliştirilmesine yönelik çalışmalar, nitelikli personelin hazırlanmasında gelecekte yeni bir aşamaya zemin 
hazırlamıştır. 
Anahtar Kelimeler: Nahçıvan, Sovyet, eğitim, okul, okur yazarlık 
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Özet 
Küresel turizm endüstrisi her geçen gün büyümektedir. 2017 yılının verilerine bakıldığı zaman dünya 

genelinde turist sayısının 1 milyar 322 milyonu, bu sektör için harcanan paranın da 1 trilyon 250 milyar Amerikan 
dolarını geçtiği görülmektedir. Modern kitle turizminin uluslar arası boyutunu siyasi ilişkiler, kültürel bağlar, 
zıtlıklar, göreceli maliyetler ve mesafe gibi çeşitli coğrafi ve ekonomik faktörler etkilemektedir. 

Sovyetlerin dağılması ile birlikte eski Sovyet ülkelerinin vatandaşları eğitim, ticaret ve turizm gibi 
amaçlarla çeşitli ülkelere daha sık gitmeye başlamışlardır. Türkiye ile diğer Türkî devletler arasında binlerce yıl 
öncesine dayanan kültürel bağlar bulunmaktadır. Bu açıdan Türkiye ile bu ülkeler arasında turizmin gelişmesi 
beklenmektedir. Türkiye üç tarafı denizlerle çevrili bir ülke iken Hazar gölüne kıyısı olanlar dışında, Türkî 
devletlerin denizden yoksun olduğu görülmektedir. Bu durum ülkemiz ile Türkî devletler arasında önemli bir zıtlık 
olup turizmin gelişmesine olumlu etki yapabilir. 

Göreceli maliyetler açısından bakıldığında Türkî cumhuriyetlerdeki vatandaşların gelir durumunun 
ülkemize göre oldukça düşük olması, onların Türkiye’de tatil yapmalarını olumsuz etkileyen bir faktördür. Yani 
kendi ülkelerindeki kazançları ve bu kazançlarının Türkiye’deki alım gücü açısından durumu, onların aleyhine bir 
tablo oluşturmaktadır.  Bu nedenle ülkemize turist olarak gelenler çeşitli işlerde çalışmaktadırlar. 

Türkiye ile Türkî cumhuriyetler arasındaki mesafenin turizme etkisi olumludur. Çünkü bu ülkelerin 
bazıları karayolu ile ve tümü hava yolu ile Türkiye’ye çok yakındır. Bu durum yolda geçen zaman ve ulaşıma 
ayrılan kaynak açısından turistler için avantajlar oluşturmaktadır. Türkiye ile Türkî cumhuriyetler arasında, 
1990’lı yılların başında başlayan siyasi ilişkiler genellikle iyidir. Türkî cumhuriyetler dış dünya ile özellikle de 
Türkiye ile siyasi ilişkilerinin gelişmesini önemsemektedirler. Doğal olarak siyasi ilişkilerin iyi olması vize ve 
seyahat kolaylıklarını ve insan hareketliliğini olumlu etkilemektedir.  

Kültürel bağlar, siyasal ilişkiler, zıtlıklar ve mesafe gibi çok sayıda etken açısından teorik olarak Türkiye 
ile Türkî devletler arasında turizmin gelişmesi beklenmektedir. Göreceli maliyetler açısından ise olumsuz bir 
durum söz konusudur. Ancak çok sayıda olumlu etkene rağmen Türkiye ile Türkî cumhuriyetler arasında turizm 
faaliyetinin iyi bir düzeyde olduğu söylenemez. 2014 yılı verilerine göre Türkiye’ye gelen toplam 36.837.900 
turistin sadece 1.536.023’ü yani % 4’ü Türkî devletlerden gelmiştir. Aynı yıl Türkiye’den yurt dışına yaklaşık 9,2 
milyon kişi giderken bunların sadece % 5’i Türkî devletlere gitmiştir. Bu veriler ülkemiz ile Azerbaycan, 
Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan, Kırgızistan ve Tacikistan gibi Kafkasya ve Orta Asya Türk devletleri 
arasındaki turizmin yeteri kadar gelişmediğini göstermektedir. Bu durumun nedenleri irdelenmeli, problemler 
ortadan kaldırılmalı ve akraba olan bu topluluklar arasındaki karşılıklı turistik hareketlerin geliştirilmesi için 
gerekli adımlar atılmalıdır.  

 
Anahtar kelimeler: Türkiye, Türkî cumhuriyetler, turizm, siyasi ilişkiler, kültürel bağlar. 
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Özet 
Bilindiği gibi Türkiye’nin doğusu ve batısı arasında sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel farklılıklar 

bulunmaktadır. Bu farklılık demografik süreçleri ve yapıyı da etkilemektedir. Türkiye’nin doğusu ve batısında 
demografik açıdan farklı süreçler yaşanmaktadır. Demografik olarak yaşanan süreçler beşeri coğrafyada 
genellikle yüksek durağanlık, ilk yayılma, geç yayılma ve düşük durağanlık olarak dört aşamaya ayrılır. Doğuda 
doğal artış hızının yüksek olduğu ilk yayılma aşaması yaşanırken batı illerimizde doğal artış hızının oldukça düşük 
olduğu geç yayılma aşaması yaşanmaktadır.  

 Günümüzde ülkemizin doğusunda doğum oranı yüksekken batıya doğru gidildikçe bu oran düşmektedir. 
Bu durum nüfusun doğal artış hızının da doğuda yüksek, batıda düşük olmasına neden olmaktadır. Bu değişkenlere 
bağlı olarak ülkemizin doğusu ile batısı arasında nüfusun yaş-cinsiyet yapısı, bağımlılık oranı ve ortanca yaş gibi 
değerler açısından önemli farklar ortaya çıkmaktadır. 

Bu çalışmada Doğu Anadolu Bölgesi’nden Van ile Batı (Ege) Anadolu’dan İzmir illerine ait veriler 
karşılaştırılarak Türkiye’nin doğusu ve batısı arasındaki demografik süreç ve yapı farklılığı somut veriler ışığında 
irdelenmiştir. Van’da doğal artış hızı, çocuk nüfus oranı gibi değerler Türkiye’deki ortalama değer ve İzmir’e 
göre daha yüksek iken medyan yaş, çalışma çağındaki nüfus ve yaşlı nüfus oranı gibi değerler ise daha düşüktür. 
İzmir’de ise tablo tamamen tersidir. Yani doğal artış hızı ve çocuk nüfus oranı düşük buna karşın ortanca yaş, 
çalışma çağındaki nüfus ve yaşlı nüfus oranı gibi değerler ülke ortalaması ve Van’a göre daha yüksektir. 

Her iki ildeki demografik süreç ve yapı farklılığı, ülkemizin doğusu ile batısı arasındaki nüfus eksenli 
problem ve fırsatların da farklı olduğu anlamına gelmektedir. Doğudaki yüksek genç nüfus oranı işsizliğe neden 
olmaktadır. Batıda ise yaşlı nüfusun fazla olması çalışan nüfus ile çalışma çağının dışına çıkmış nüfus arasındaki 
dengeyi olumsuz etkilemektedir. Öte yandan doğuda genç nüfusun halen fazla olması ve doğumların yüksek 
olması, ülkemizde 10-15 yıldır başlayan nüfusun yaşlanma sürecini yavaşlatan olumlu bir etken olarak 
değerlendirilebilir. Batı illerimizde ise nüfusun yavaş artması işsizliği azaltan bir etken olarak değerlendirilebilir. 
Bu örneklerden de anlaşılacağı üzere Türkiye’nin doğusu ve batısında yaşanan demografik süreçler çeşitli 
problemler doğurmakta ama aynı zaman bazı açılardan da fırsatlar oluşturmaktadır. 

 
Anahtar kelimeler. Türkiye, İzmir, Van, demografik süreç, demografik yapı. 
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Abdulgani Halil Efendi’nin Maktel-İ Hüseyin’i Yahut Tevarih-İ Teberrük’ü 
Murat ÖZTÜRK 

Van YYÜ 
muratozturk8@gmail.com 

Maktel veya Maktel-i Hüseyinler edebiyatımızda Hz. Hüseyin ve beraberindeki yetmiş iki kişinin Kerbela 
çölünde Muaviye’nin oğlu Yezid ve ordusu ile yaptıkları savaş neticesinde hayatlarını kaybetmelerinin konu 
edildiği bir türdür. Türün diğer adı Muharremiyedir. Bu türe dair yazılan manzum veya mensur eserlerde olayın 
ayrıntıları bütün trajedisiyle konu edilir. Hz. Hüseyin’in şehit edilmesi gerek Sünni gerekse Alevi-Bektaşi-Şii 
çevrelerde ortak bir hüzün dili kullanılmasına sebep olmuştur. Bu eserlerde lirik ve hazin bir üslup ve dil kullanılır. 
Türk edebiyatında konuyla ilgili yüzlerce şiir yazılmış, az sayıda da mensur eser kaleme alınmıştır. Bu bildiride 
hakkında edebiyat kaynaklarında yeterli bilgi bulunmayan ve şimdiye kadar hakkında yapılmış bir çalışmaya 
rastlayamadığımız Abdulgani Efendi’nin Maktel-i Hüseyin türündeki, Tevarih-i Teberrük’ü tanıtılmaya 
çalışılacaktır. Eserin yazma nüshası, katalog bilgileri, başlıkları, maktel geleneğine göre şekil ve muhteva 
özellikleri üzerinde dıurulacaktır. Eserin mersiye, muharremiye ve maktel türleriyle ilgisi de değerlendirilecektir. 
Eserde yer yer başvurulan manzum kısımların şiirsel özellikleri ve içeriğe dair etkileri de dikkate sunulacaktır. 

 
Anahtar kelimeler:Maktel, Kerbela, mersiye, Hz. Hüseyin, Abdulgani Efendi 
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Sosyal Bilgiler Dersi “Demokrasinin Serüveni” Ünitesinde Öğrencilerin Bilişsel 
Yapılarının Ve Kavramsal Gelişim Süreçlerinin İncelenmesi 

Tekin Çelikkaya 
Ahi Evran Üniversitesi 

tcelikkaya@gmail.com 
 

Mutlu Kürümlüoğlu 
Ahi Evran Üniversitesi 

dmnmutlu@gmail.com       
 
Bilim ve teknolojinin ve bunlara paralel olarak bilgi birikiminin çok hızlı bir şekilde arttığı günümüzde, 

bilgilerin tamamının öğrenenlere aktarılması zor olacağı için son yıllarda artık kavramlar düzeyinde öğretime 
önem verilmeye başlanmıştır (Özmen, 2005: 24). Kavram öğrenme özellikle ilköğretim kademelerinde 
gerçekleşen, yaşam boyu kullanılan ve yeni öğrenmelere temel oluşturan bir süreçtir. Öğrencilerin belli bir konuyu 
öğrenmesi de ancak o konuyu tanımlayan ve yapılandıran kavramlar ışığında düşünmeyi öğrenmesi ile 
gerçekleşmektedir. 

Herhangi bir konuda anlamlı öğrenmenin gerçekleşmesi için öğrencilerin o konuyla ilgili ön bilgileri 
tespit edilmeli, öğrencilerin geçmiş yaşantı ve tecrübelerinden getirdikleri bilgi, tutum, beceri ve deneyimlerini 
yeni kavramlar ile ilişkilendirmeleri sağlanmalıdır.(Akgün ve Aydın, 2009: 191 Öğrencinin bilişsel yapısını ve bu 
yapıdaki kavramlar arasındaki bağları, yani bilgi ağını gözler önüne nasıl koyabiliriz? Öğrencilerin uzun dönemli 
hafızasındaki kavramlar arasındaki ilişkilerin yeterli olup olmadığını veya anlamlı olup olmadığını nasıl tespit 
edebiliriz? Verilen bu soruları cevaplamak amacı ile eğitimciler çeşitli metotlar kullanmışlardır (Bahar ve Özatlı, 
2003:75) 

Bir ölçme aracı ya da bir tanılama aracı olarak kullanılabilen Kelime İlişkilendirme Testi(KİT); dersin 
başında ön test, sonunda da son test olarak uygulanır. Uygulama tamamlandığında her iki testin sonuçları 
birbiriyle mukayese edilir. Bu mukayese ile kavram gelişimleri konusunda öğrencilerdeki değişiklikler izlenir 
(Bahar vd., 1999). KİT, öğrencilerin bilişsel yapısını ve bu yapıdaki kavramlar arasındaki bağların anlamlı olup 
olmadığının tespiti açısından oldukça önemlidir. Ayrıca uzun dönemli hafızadaki kavramlar arası ilişkilerin 
yeterliliği veya yetersizliği de bu testlerle ortaya çıkarılabilir. KİT, öğrencilerin bilişsel yapılarını ortaya koymak, 
kavram yanılgılarını tespit etmek ve kavramsal değişimleri belirlemek gibi amaçlarla kullanılmaktadır. 

Araştırmada yöntem olarak mevcut durumu tespit etmek amacıyla tarama yöntemlerinden boylamsal 
tarama yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Sivas ili Kangal ilçesine bağlı bir ortaokulun 6. 
sınıfa devam eden 46 öğrenci oluşturmuştur.Araştırmada veri aracı olarak KİT kullanılmıştır. Testi oluşturmak 
amacıyla “demokrasinin serüveni” ünitesinde yer alan 10 kavram (giriş düzeyinde: Cumhuriyet, Demokrasi, 
Meşrutiyet, Monarşi, Oligarşi,Saltanat,Teokrasi ,Yargı, Yasama,Yürütme ) seçilmiştir. Ön test ve son test ile 
toplanan veriler analiz edilerek anahtar kavramlar için tekrarlanan kelimelerin sıklığını gösteren frekans tabloları 
ve frekans tablolarından yararlanarak kavram ağları oluşturulmuştur. Ayrıca her bir kavrama yönelik olarak 
kurdukları ilgili cümleler, içerdikleri anlam ve sahip oldukları özelliklere göre sınıflandırılarak(kategorilere 
ayrılarak) analiz edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Sosyal Bilgiler,  Bilişsel Yapı, Kavramsal gelişim, Kelime İlişkilendirme Testi. 
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Öğretmen Adaylarının Öğretim Yeterliklerine İlişkin Algıları 
 

Volkan Lütfi PAN 
Mersin Üniversitesi 

volkanpan@gmail.com 
 

Fuat Serkan SAY 
Mersin Üniversitesi 

serkansay13@hotmail.com 
 

Anıl KALE 
Mersin Üniversitesi 

volkanpan@gmail.com 
 
Eğitim bireyin yaşamında birçok amaca hizmet etmektedir. Ailesinin, kendisinin ve toplumun refahı için 

bireyin sahip olduğu potansiyeli geliştirmesini sağlar. Her bakımdan kendini geliştiren ve üretken bireyler 
yetiştirmek, çağdaş eğitim gereksinimlerinden biri haline gelmiştir. Bu anlamda öğretme öğrenme süreçlerinin en 
önemli paydaşlarından biri olan öğretmenlere büyük sorumluluk düşmektedir. Çünkü öğretim çok yönlü bir 
etkinlik olmanın yanı sıra güncel bilgi ve geniş bir vizyon gerektirmektedir. Etkili bir öğretim gerçekleşmesi 
öğretmenlerin sahip olması beklenen bir dizi yetkinliğe dayanmaktadır. Sahip olunan bilgiyi, kişisel donanımı, 
sosyal özellikleri veya yöntembilimsel hakimiyeti öğretim hayatında kullanma becerisi olarak tanımlanan yetkinlik 
öğretmenler için önemlidir. Öğretmen yetiştirme programları, eğitim alanında kaliteyi arttırmak için bu 
yetkinliklerin geliştirilmesine vurgu yapmaktadır. Öğretmenlerin istenen düzeyde öğretim yeterliğine sahip 
olmalarında algılarının önemli olduğu düşünülmektedir. Çünkü öğretmen adaylarının öğretim yeterliklerine 
ilişkin algıları, öğretmenlerin benimsedikleri öğretim stilleri ve yöntemlerinin etkisini taşımaktadır. Pek çok 
araştırmacı öğretmen adaylarının kendi öğretmenlerinin öğretme yollarını yansıttığını ifade etmiştir. Bu çalışma, 
öğretmen adaylarının bir öğretmende olması gereken temel yeterliklere yönelik algılarına odaklanmaktadır. Nicel 
ve nitel verilerin toplandığı öğretmen adaylarının öğretim yeterliklerine ilişkin algılarının belirlenmesini 
amaçlayan çalışmada tarama modeli kullanılmıştır. Katılımcılar 2017-2018 akademik yılı güz döneminde Mersin 
Üniversitesi Eğitim Fakültesinde 4. sınıfta öğrenim gören 280 (165 kadın ve 115 erkek) öğretmen adayından 
oluşmaktadır. Öğretmenlik mesleğine ilişkin alan bilgisi derslerinin çoğunluğunu tamamlamış ve öğretmenlik 
uygulamalarında daha fazla deneyime sahip olduğu için 4. sınıf öğrencileri seçilmiştir. Veri toplama aracı olarak 
Öğretmen Adayları İçin Kişisel-Mesleki Yetkinlikler Algı Ölçeği ve Kişisel-Mesleki Yetkinlikler açık uçlu soru 
formu kullanılmıştır. Araştırma sonuçları öğretmen adaylarının mesleki olarak kendilerini yeterli hissettiklerini, 
öğretim süreçlerinde öğretmenlerini model aldıklarını, öğretmenlik için doğuştan gelen bir yeteneğin önemli 
avantaj sağladığını ortaya koymuştur. Öğretmen adaylarına göre öğretmende olması gereken kişisel yeterliklerin 
başında kendine güvenme, aklını kullanma ve arkadaş canlısı olmak gibi durumlar yer almaktadır. Mesleki 
yeterliklerde ise konu alanı bilgisi, etkili iletişim ve öğrencileri güdüleme en çok üzerinde durulan durumlar 
olmuştur. 

Anahtar kelimeler: öğretmen adayı, öğretim yeterlikleri, öğretmen yetiştirme 
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Sultana Ve Şehzadelere Yazılan Modern Mersiyeler 
 

Murat ÖZTÜRK 
Van YYÜ 

muratozturk8@gmail.com 
 

Mersiye, klasik Türk şiirinde ölenin ardından duyulan üzüntünün dile getirildiği şiir türüdür. Bu şiir türü 
edebiyat tarihimizde en çok sultanlara ve şehzadelere yazılmıştır. Bu şiirlerde bir yandan ölümden kaynaklanan 
acılar dile getirilip feleğe sitem edilirken diğer yandan ise ölenlerin olumlu vasıfları anlatılırdı. Bu çalışmada 
biri-genelde devrik sultanlara- ancak göndermelerinden ötürü II. Osman’a, ikisi şehzade (Şehzade Cem ve 
Şehzade Bayezid), hanedandan üç kişiye yazılan günümüzün üç şairinin (Muhsin Macit, Ahmet Efe ve Ali Ural) 
modern mersiyeleri, mersiye geleneğinin devamı açısından ele alınacaktır. Hanedandan üç isim de trajik şekilde 
can vermiş, ecelleriyle ölmemişlerdir. Üçü de şair olan bu sultan ve şehzade şairlerin trajik ölümleriyle ilgili kısa 
tarihi bilgiler bağlamında haklarında yazılan diğer şiirlere, geleneksel mersiyelere ve kendi şiirlerinden örneklere 
de yer verilecektir. Böylelikle hem klasik şiir geleneğinin modern şiir üzerindeki etkisine kısaca değinilecek hem 
de gelenekten yararlanan şairlerin şiirleri üzerinden mersiye türünün gelenekten moderne evrilen özelliği üzerinde 
durulacaktır. Çalışmamızda Necip Fazıl Kısakürek ve Bülent Ecevit gibi şairlerin de hanedandan isimlerin 
yaşanan trajedilerine yönelik şiirleri ve telmihleri de aynı bağlamda dikkate sunulacaktır. 

Anahtar Kelimeler: mersiye, gelenek, Cem Sultan, Bayezid, Genç Osman 
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Matematik Eğitiminde  Öğrenenlerin Problem Çözme Becerilerinin Gelişimine 
Performans Tabanlı Öğrenme Yaklaşımının Etkisi 

 
Yrd.Doç.Dr. Sami ACAR 

Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi, Öğretim üyesi 
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Sultan İĞREK 

Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi, Doktora Öğrencisi, 
igrek.sultan@gmail.com 

 
 
ÖZET 
 
 Araştırma, matematik eğitiminde öğrenenlerin problem çözme becerilerine performans tabanlı 

öğrenme yaklaşımının etkisini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Araştırmada ‘‘deney ve kontrol gruplu ön test-
son test uygulamalı’’ araştırma modeli kullanılmıştır. Araştırmada veriler öğretim öncesi ve öğretim sonrası 
uygulanan Matematik Problem Çözme Rubriği (α=0,875 ) ile elde edilmiştir. 

 Araştırma, 9. sınıf öğrencilerinden oluşan 40 öğrenci üzerinde 8 ders saatini içeren bir sürede 
gerçekleştirilmiştir. Araştırmada performans tabanlı öğrenme yaklaşımının uygulandığı grup deney grubu, 
geleneksel öğrenme yaklaşımının uygulandığı grup kontrol grubu olarak ifade edilmiştir. Uygulamada her iki 
grupta 20 öğrenci yer almış, böylelikle gruplardaki katılımcı sayısında tesadüfi olarak denklik sağlanmıştır.  

 Araştırma kapsamında deney ve kontrol gruplarında bulunan öğrencilerin matematik problem 
çözme becerileri başlangıç düzeyinde, kabul edilebilir, iyi, çok iyi olmak üzere 4 farklı performans gelişim 
düzeyinde incelenmiştir. Araştırma bulgularına göre; deney ve kontrol grubu öğrencilerinin öğretim öncesi başarı 
düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık olmadığı ve performans gelişim düzeylerinin kabul edilebilir düzeyde 
olduğu görülmüştür. Öğretim programı sonunda elde edilen verilerin analizi sonucunda, her iki grubun 
öğrencilerinin öğretim sonrası başarı düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık olmadığı ve performans gelişim 
düzeylerinin iyi düzeyde olduğu görülmüştür. Ayrıca, her iki grubun öğretim sonrası performans gelişim 
düzeylerinde öğretim öncesine göre artış olduğu, deney grubunun son test başarı puan ortalaması, kontrol 
grubuna göre biraz yüksek olsa da bu farkın anlamlı olmadığı gözlemlenmiştir. Araştırma bulguları ışında, 
matematik eğitiminde problem çözme becerilerinin geliştirilmesinde geleneksel öğretimin yanı sıra performans 
tabanlı öğrenme yaklaşımının da aynı düzeyde etkili olduğu diğer bir ifadeyle aralarında önemli bir farkın 
olmadığı yargısına varılmıştır. 

Anahtar kelimeler: Performans tabanlı öğrenme yaklaşımı, matematik eğitimi, problem çözme 
becerilerinin gelişimi 
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Azərbaycanda Müstəqıl Dövlətçılıyın  Qorunmasında 

 Neft Amılı 
Arş. Gör. Dr. Xalıqova Gülşən Kamil qızı 

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti, Bakı, Azərbaycan.  
xaliqova.gulshen@mail.ru 

 
1918-ci il may ayının 28-də əsası qoyulan Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin – 23 aylıq  fəaliyyəti 

dövründə çox böyük işlər görülmüş,  iqtisadi –siyasi, sosial mədəni islahatlar həyata keçirilmişdir. 1918-1920-ci 
illərdə Azərbaycanda əsası qoyulmuş demokratiya və  demokratik dövlət quruculuğu prosesləri  hazırkı dövrdə 
suveren Azərbaycan Respublikasında  sürətlə həyata keçirilir və inkişaf etdirilir. 

Azərbaycan Cümhuriyyətinin   mövcudluğu  dövründə dövlətin əsas vəzifəsi həm dağılmış təsərrüfatı 
bərpa etmək,  yeni iqtisadi sistemin prinsiplərini müəyyənləşdirmək, həm də həmin prinsiplər əsasında islahatlar 
keçirmək idi. Amma  Azərbaycan iqtisadiyyatını bərpa etmək üçün nə vaxt, nə də əsaslı vəsait yox idi. Ölkə zəngin 
təbii sərvətlərə  malik olduğuna görə, Azərbaycanın iqtisadi vəziyyəti qonşu dövlətlərə nisbətən yaxşı 
idi.  Yaranmış böhrandan çıxmaq  yollarından biri, Bakı neftini Avropa bazarlarına çıxarmaq, əldə olunun 
gəlirləri zəruri məqsədlərinin həyata keçirilməsinə yönəltmək idi. Buna görə də AXC Bakıya köçdükdən sonra 
xarici ticarətdə neftin qiymətinin müəyyənləşdirilməsini dövlət öz üzərinə götürdü.  Diplomatik danışıqlardan 
sonra Azərbaycan öz neftini Versal müqaviləsinə əsasən Avropaya Bakı-Batumi kəməri ilə çıxarmaq hüquqi 
qazandı. Bu dövrdə Azərbaycanın təbii sərvətlərinin dünya bazarlarına çıxarılmasında dəmir yolları müstəsna 
əhəmiyyət kəsb edirdi. 

Bu illərdə də neft sənayesi iqtisadiyyatın prioritet sahəsi sayılırdı. Parlament və hökümət vaxtaşırı neft 
hasilatı və emalının vəziyyətini təhlil edir dünya neft bazarını öyrənirdi.  Təbii sərvət iqtisadi inkişaf üçün maddi 
baza olsa da, iqtisadi qüdrət və gücün təbii sərvətdən asılılığın həmişəlik olmadığı və gələcəkdə  dəyişəcəyi 
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin istinad etdiyi başlıca iqtisadi müddəalardan biri idi. 

Bu dövrdə neft amili təkcə iqtisadi güc deyil, həm də AXC siyasi müstəqilliyinin təminatı idi. Böyük 
Dövlətlərin Cənubi Qafqaz uğrunda mübarizəsində Azərbaycan nefti əsas faktorlardan biri idi.  Müasir dövrdə də 
Azərbaycanın müstəqilliyinin qorunub inkişaf etməsində neft amili olduqca vacib amillərdən biridir. 

Bu məqalədə istər AXC dövründə, istərsə də müasir dövrdə Azərbaycanın siyasi müstəqilliyinin qorunub 
saxlanmasında neft amilinin müxtəlif yönləri müqayisəli şəkildə təhlil edilərək sempozyum iştirakçılarının 
diqqətinə çatdırılacaqdır. 

AXC, Neft amili, Cənubi Qafqaz, Dəmir yolu, Dünya bazarlari 
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Teknolojinin hızla gelişmesi ve onun ürettiği araçlar ile birlikte toplumsal yaşantınız ve kişiler arası 

ilişkilerimiz değişmektedir. Özellikle sosyal medya araçlarıyla ile birlikte rahatlıkla internette içerik üretici ve aynı 
zamanda tüketici olduk. Sosyal medya birçok araştırmanın çalışma konusu olmuştur. Birçok çalışmada, kullanılan 
sosyal medya araçları, sosyal medya kullanım süreleri ve etkililiği konuşunda araştırma yürütülmüş. Sosyal 
medyanın etkili kullanımına ilişkin öneriler getirilmiştir. Sosyal medyanın etkili kullanılması  kişilerin sosyal 
medyaya ilişkin tutumları ile doğrudan ilgilidir. Bu çalışmada Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerinin sosyal 
medyaya ilişkin tutumlarının nasıl olduğu, cinsiyet, bölüm, yaş ve kullanım sürelerine göre anlamlı bir farklılaşma 
olup olmadığı araştırılmıştır. Çalışmada, ölçme sonuçları normal dağılıma sahip olmadığı için analizler için non-
parametrik testlerden Mann-Whitney U ve Kruskal-Wallis testi kullanıldı. Araştırma sonuçlarına göre; 
katılımcıları tutumları düşük ve orta düzeydedir. Öğrencilerin tutumları cinsiyetlerine, bölümleri ve yaş gruplarına 
göre değişmemektedir. Ama öğrencilerin sosyal medyaya ilişkin tutumları onların günlük sosyal medya kullanım 
sürelerine göre değişmektedir. 

Anahtar Kelimeler: sosyal medya, Güzel Sanatlar fakültesi öğrencileri, Tutum 
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ÖZET 
Atlı-göçerevli bir yaşam tarzı benimsemiş olan Türkler için at, yaşamın merkezinde yer almaktadır. At; sadece bir 
binek hayvanı değil, aynı zamanda savaş aracı, yiyecek, giyecek ve içecek kaynağı, bir ticaret unsuru ve kutsal 
sayılan bir hayvandır. At sırtında mavi gökle yarışarak topraklar aşan Türkler at sayesinde birçok ırkı kendisine 
bağlar ve onları idare etmek üzere yeryüzündeki ilk siyasî birlikleri meydana getirip ilk kanun koyucu milletlerden 
biri olur. Atın sosyal yaşamdaki bu etkinliği Türklerin zihninde onun kutsiyete ulaşmasını sağlamaktadır. 
Diğer Türk boylarında olduğu gibi Kırgız Türklerinin sosyal hayatında ve inanç dünyasında at önemli bir 
konumdadır. Atın sosyal hayattaki ve inanç dünyasındaki anlam değerleri onların sözlü anlatılarına da 
yansımaktadır. Destanlarda at olağanüstü bir varlık olarak kurgulanmaktadır. Atlar konuşabilir, şekil 
değiştirebilir, sihir yapabilir, doğaüstü güce ve hıza sahiptir. At; kahramanın yaşayış tarzını belirleyen bir unsur 
olmasının yanında ona öğüt veren, güç durumlarda kahramana yardımcı olan ve tabiatüstü niteliklere sahip bir 
varlıktır. Uçabilme yetisi olan atlar, gök ve yer âleminde hatta yer altında yaşayabilmektedirler. Zaman ve mekân 
kavramını ortadan kaldırabilen bir hıza sahip oluşları da destanlarda at motifinin özellikleri arasındadır. 
Tavsiyede bulunma, tehlikeleri önceden sezinleme gibi insanî nitelikler atı, kahramanın ayrılmaz parçası hâline 
getirmektedir. Olağanüstü büyüme özelliğine, büyü gücüne, olağandışı fizikî güce sahip olma özelliği ile 
destanlarda yer alan at, destan kahramanlarının yanlarından ayırmadıkları kılavuzlarıdır ve atları onların hayat 
güvenceleri gibidir. 

Bu çalışmada Kırgız Türklerinin destanlarında yer alan at motifinin mitolojik anlam değerleri ele 
alınacaktır. Değerlendirme esnasında zaman zaman Anadolu sahası anlatılarıyla benzerlik gösteren yönler 
üzerinde durulacaktır. Bu benzerlikler Türk dünyasını oluşturan Türk boylarının ortak bir kültür ve inanç 
dünyasına sahip olduklarını ortaya koyması bakımından oldukça önem taşımaktadır. 

 
Anahtar Kelimeler: Kırgız Türkleri, At, Mitoloji, Türk Dünyası 
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Özet 
Eğitim insanın gerekli bilgi ve becerilerle donanmasını sağlarken sadece bireyi değil toplumu da 

geliştirir. Hem bireysel hem de toplumsal açıdan ilerlemeyi sağlayan eğitim, bir toplumun çağdaş uygarlık 
çizgisine ulaşmasındaki ilk aşamayı oluşturur. Bilim, fen, teknik ve kültürün ışığında daha iyi şartlar altında 
medeni bir yaşam eğitim ve eğitimli bireylerle mümkündür. Tanzimat’ın ilanıyla birlikte Batılılaşmanın resmî 
devlet politikası hâline gelmesi Osmanlı’daki eğitim anlayışını ve faaliyetlerini hareketlendirir. Modern bir dünya 
anlayışının eğitim ile sağlanacağı düşüncesi yeşermeye başlarken bu fikre dönemin sanatçıları da kayıtsız 
kalmazlar. Tanzimat dönemindeki sosyo-kültürel dönüşümler edebî ortamda da yankısını bulur. 

Ahmet Mithat Efendi, Tanzimat dönemi edebiyatı içerisinde fikirleri ve eserleriyle öne çıkan bir isimdir. 
Ahmet Mithat medeniyetin, modernleşmenin odağına eğitimi yerleştirir. Onun medeniyet algısını maddi ve manevi 
varlıklarını bünyesinde barındıran bir toplumun yaşam şartlarını en iyi düzeye ulaştırmak için devamlı çalışılması 
gerektiği düşüncesi oluşturur. Çalışkanlık ve çabayla kendi medeniyetini yaşatacak neslin bu gücü temin edecek 
kaynağını da eğitim olarak görür. Bu görüşünü kaleme aldığı pek çok yazısında ve eserinde dile getirirken “Fennî 
Bir Roman Yahut Amerika Doktorları” ve “Rikalda Yahut Amerika’da Vahşet Âlemi” adlı romanlarında da işler. 
Yazarın bu fikirlerini sıklıkla dile getirmesi halkın her alanda eğitilmesi gerektiğine olan inancından kaynaklanır. 
Okuru bilgilendirme noktasında sanatçılara ve aydınlara çok büyük sorumluluklar düştüğünü belirten Ahmet 
Mithat fennin, bilimin anlaşılır bir dilde sunulması taraftarıdır. Bu nedenle romanlarında da bilgilendirici bir 
tutumla çeşitli konularda okurunu eğitir. 

“Fennî Bir Roman Yahut Amerika Doktorları” ve “Rikalda Yahut Amerika’da Vahşet Âlemi” adlı 
romanlarda eğitim izleği, bir toplumun medenileşmesi ve çağın gerisinde kalmadan diğer devletler yanında 
varlığını sürdürebilmesi için öncelikli olarak işlenir ve çeşitli yönleriyle ele alınır. Yazar bilimi, fenni ve sanayiyi 
yalın bir dille okura aktarırken vahşi yaşam ve yeni/medeni yaşam kurgusuyla da eğitimin önemini okurun 
zihninde netleştirir. Bununla birlikte asıl vahşetin miskinlik; medeniliğin ise çalışkanlık olduğu fikrini aşılar. 
Romanlarda temelden başlayan ve aşamalı olarak devam eden eğitim sürecinin etkisi belirtilirken ayrıca 
uygulamalı eğitimin de önemi ortaya çıkarılır. 

Bu çalışmada, Ahmet Mithat Efendi’nin medeniyetin ve modernleşmenin temel gereği olarak gördüğü 
“eğitim” anlayışı  “Fennî Bir Roman Yahut Amerika Doktorları” ve “Rikalda Yahut Amerika’da Vahşet Âlemi” 
romanları çerçevesinde değerlendirilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Tanzimat dönemi, Ahmet Mithat Efendi, roman, eğitim, medeniyet. 
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XÜLASƏ 
Qədim tarixə və dövlətçilik ənənələrinə malik olan Azərbaycan xalqının dövlətçilik tarixi çox zəngindir. 

Qədim dövrlərdən başlayan bu dövlətçilik ənənələri tarixin müxtəlif mərhələlərində inkişaf etmiş, formalaşmış və 
dünya tarixində olduqca əhəmiyyətli iz buraxmışdır.  

Təəssüflər olsun ki, müvcud  dünya tarix elmində Azərbaycan dövlətçilik tarixinə münasibət birmənalı 
deyildir və daha çox subyektiv xarakter daşıyır. XX əsrdə daha çox siyasi və ideoloji sifarişlər əsasında formalaşan 
dünya tarixçiliyi Azərbaycanın yerli dövlətçilik ənənələrini inkar etmiş, tarixi dövrün müxtəlif mərhələlərində 
ardıcıl olaraq mövcud olan Azərbaycan dövlətçiliyinin yaranmasını  müxtəlif qeyri-Azərbaycan mənşəli etnoslara, 
gəlmə tayfa və sülalələrin adına bağlamışdır. 

Dünya tarix elmində Azərbaycan türklərinin aborigen statusu inkar edilir, dövlətçilik tariximizin əsasını 
təşkil edən tunc dövrü “Kür-Araz mədəniyyəti” haqqında danışılmır, XI əsrə qədər Azərbaycan ərazisində mövcud 
olan dövlətlər qeyri-türk əhalisinin yaratdığı dövlətlər kimi təqdim olunur.  

Orta əsr ərəb və farsdilli qaynaqların verdiyi məlumatlara əsaslanaraq deyə bilərik ki, erkən orta əsrlər 
dövründə hüdudları “Şimalda Dərbənddən başlayarq, cənubda Həmədana qədər, şərqdə Xəzər dənizi və qərbdə 
Ərzənruma qədər...” olan Azərbaycan məmləkətinin əhalisinin dili, dini, siyasi və fəlsəfi dünyagörüşü artıq 
formalaşmış, Azərbaycan türklərinin yaratdığı böyük şəhərlər və siyasi və mədəniyyət mərkəzləri müsəlman 
tarixçiləri və coğrafiyaçılarının əsərlərində heyranlıqla təsvir edilmişdir. Azərbaycan sivilizasiyası Sasani-fars və 
ərəb mədəniyyəti ilə yüz illər boyunca rəqabət apararaq davam gətirmiş, hətta bu gəlmə mədəniyyətləri öz 
mədəniyyəti içərisində əritmişdir.  

 Dünya tarix elmində Azərbaycanın orta əsrlər dövlətçilik tarixinə və bu tarixin ən parlaq dövrlərindən 
biri olan Azərbaycan Səfəvilər dövlətinə də münasibət olduqca subyektiv xarakter daşıyır. Səfəvilərin şiə məzhəb 
siyasəti qabardılaraq bu Qızılbaş-Türk dövləti  İran dövlətçiliyinin təməl qaynağı hesab edilir. Səfəvilər 
sülaləsinin Azərbaycan dövlətçilik tarixindəki əhəmiyyətli rolu inkar edilir, bu dövlət tariximizin sonrakı 
mərhələlərində yaranan Azərbaycan dövlətlərinin deyil, müasir İran dövlətinin sələfi kimi təqdim olunur. Qeyd 
edək ki.  ərəbdilli  qaynaqlarda dəfələrlə Azərbaycanın siyasi hüdudları və sərhədləri qeyd olunduğu halda bu 
faktı “İran dövlətinə”  şamil edə bilmirik. Adı əsatirlərdə, rəvayətlərdə, bədii əsərlərdə vurğulanan, rəsmi dövlət 
kimi siyasi hüdudları haqqında heç bir məlumat olmayan, yalnız XX əsrin birinci yarısında siyasi səhnəyə çıxan 
İran dövlətini Səfəvi dövlətinin siyasi varisi elan etmək iddiası elmi əsası olmayan bir yanaşmadır.  

Dünya tarixçiliyində Azərbaycan dövlətçiliyinə münasibətdə mövcud olan bu qeyri-obyektiv yanaşma 
sonrakı Əfşarlar və Qacarlar dövrü üçün də xarakterikdir.   

Tarixi qaynaqların verdiyi məlumatları obyektiv şəkildə təhlil etsək, bu qənaətə gələ bilərik ki, siyasi 
hüdudları ərəblər dövründən konkret olaraq göstərilən Azərbaycan məmləkətində yaranan bütün dövlətlər 
sülaləvi mahiyyət daşıyan Azərbaycan dövlətləri olmuş və bu sülalələr bir-birini əvəz etmişdir.  

XX əsrin əvvəllərində Yaxın və Orta Şərqdə baş verən milli dövlətləşmə prosesində Azərbaycan Xalq 
Cümhuriyyəti özündən əvvəl gələn Azərbaycan dövlətlərinin siyasi varisi rolunda çıxış edərək bu mirasa sahib 
çıxmışdır.   

Həmin dövrdə Qacarlar dövlətində monarxiya üsul-idarəsinin mövcudluğu, hakimiyyət bürokratiyasında 
baş verən etnik-siyasi proseslər, Böyük Dövlətlərin Qacarlar xanədanına siyasi həyatına müdaxiləsi, bu Türk 
xanədanlığının Azərbaycan milli dövlətinə çevrilməsinə imkan vermədi. 1925-ci ildə Fars Pəhləvilərin hakimiyyəti 
ələ keçirməsi ilə Qacarlar dövlətinin etnik-siyasi mahiyyəti tamamilə dəyişdi və bu dövlətin əsas etnosu olan 
azərbaycan türkləri tamamilə siyasi idarəetmədən uzaqlaşdırıldı. Cənubi Azərbaycan isə Fars pəhləvilər 
dövlətinin bir əyalətinə çevrildi.  Azərbaycanda milli dövlət quruculuğu Qacarlar dövlətinin timsalında  gerçəkləşə 
bilməsə də, bu siyasi missiyanı, Rusiya imperiyasından qoparaq, Şimali Azərbaycan torpaqlarında öz 
müstəqilliyini elan edən və tarixi Azərbaycan adını qoruyaraq bu ada rəsmi dövlət status verən Azərbaycan Xalq 
Cümhuriyyəti öz üzərinə götürdü. Məhz bu baxımdan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti, tarixən Azərbaycan 
torpaqlarında yaranan və ardıcıl olaraq bir-birini əvəz edən Azərbaycan dövlətlərinin siyasi varisidir. 

Açar sözlər: Azərbaycan dövlətçiliyi, tarixi inkişaf mərhələləri, tarxi-siyasi təhlil, AXC, siyasi varislik,  
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It is directly proportional to the importance of the students' success in the school education. 
The interest of the parents to the school and the students will ensure the motivation of the students. This will help 
increase the student's success. Families who know the importance of the school and know the value of their 
children better will be able to better guide their children. Family involvement encourages children and young 
people to achieve their academic success as well as raise their students and increase their school attendance. 
Besides, family-school relations; enhances the positive aspects of the class, makes the students more internally 
supervised, increases the working trends and supports the students to obtain higher educational goals. When the 
issue of communication with the school, which is the basis of the school-family relationship, is handled, it seems 
that the parents often think that they are summoned to the school for reasons such as complaints about their 
children, financial assistance, notification of the student's taking notes and reporting of negative behaviors. 
Emotions that appear in families due to such thoughts often cause feelings of anxiety, anxiety, lack of empathy, 
disregard and anger. These drawbacks prevent parents and children from taking an active role in the education 
of their children. In this context, it depends on the content of parent meetings and the attitude of teachers to the 
active participation of parents in education process. The ability of students to achieve academic achievements and 
developments at the desired level depends on the enrichment of student life both at the school level and at home. 
Therefore, in this study, it is aimed to investigate how the supportive home environment, which is a dimension of 
parental participation in educational process, takes place in parent meetings and what is done to orient parents. 
The following questions have been sought for this purpose: 

1. According to parents, how and in what ways do teachers guide parents about the home 
environment that supports learning in interviews? 

2. How and in what ways do teachers guide parents about the home environment that they support 
learning? 

3. What are the decisions made by the teachers about the supportive home environment in parents' 
meeting minutes? 

In the qualitative research model for the purpose of the study, the case study was designed with a pattern. 
25 teachers and 30 parents participated in the study group. Data from the study group were obtained by semi-
structured interview form and observation forms. In the analysis of the data, content analysis method was used. 

The results were analyzed and 8 themes were determined. These themes include: (1) the area of use for 
individual study, (2) the use of materials, (3) the peacefulness of the study environment, (4) attentive to creating a 
quiet environment, (5) parents' incentive behaviors, (6) home library or bookcase, (7) communication in the home 
environment (using a successful driving language) and (8) the content of conservation at the same times spent 
together. The vast majority of the parents stated that teachers were touching this theme on the theme of "the area 
of use for individual study", emphasizing parental information. If it is related to "theme of material" as a result of 
the interview with the parents; the vast majority of the parents said teachers did not touch at all about the course 
materials they should have at home, while only a few parents said their teachers were touching this topic in the 
teachers' meetings. In the interview with the parents about the theme of "encouraging behaviors to the 
parents";  most of the parents expressed that they were informed by their teachers, while some parents stated that 
they were not informed. While the vast majority of the parents concerned about reading books on this topic stated 
that their teachers gave relevant information on this topic, only a few parents said that teachers gave information 
about educational games on this subject. In addition, it was found that a parent had been informed by the teachers 
about the contests while none of the nine parents were informed about these issues. In the interview with the 
parents about "the theme of library or bookcase at home"; some parents stated that they were informed about the 
theme, and most of them stated that they were not informed about the theme. Very few of them have told that their 
teachers recommended about the library or bookcase. However, the vast majority of the parents have not 
commented on the theme. 

Keywords: parent involvement, home learning environment, teacher, parent 
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Yapılan bu çalışmanın amacı, öğrencileri, yabancı dilde eğitim veren mühendislik lisans programlarına 

hazırlama konusunda sağlanan hazırlık eğitiminin dil öğretimi açısından eksikliklerini ortaya koymak ve hazırlık 
eğitimine yönelik programın hedef ihtiyaçlarını belirlemektir. Bu amaca yönelik ihtiyaçlar Hutchinson ve Waters 
(1991) tarafından belirtilen yaklaşıma göre hedef ihtiyaçları boyutuyla ele alınmıştır. Hedef ihtiyaçların 
belirlenmesinde ise gereksinimler ve eksikler belirlenerek ihtiyaçlar ortaya konmaya çalışılmıştır. Nitel araştırma 
modeliyle kurgulanan bu çalışmada hedef ihtiyaçların belirlenmesi için ihtiyaç belirleme yaklaşımlarından farklar 
yaklaşımı kullanılmıştır. Gereksinimlerin, eksikliklerin ve mevcut durumun belirlenmesi aşamalarında, çalışma 
grubu, kolay ulaşılabilir durum örneklemesi yöntemiyle belirlenmiştir. Gereksinimlerin belirlenmesi aşamasında 
araştırmaya toplam 19 öğretim üyesi katılmıştır. Bu öğretim üyelerinin 9’u gıda mühendisliğinde, 6’sı makine 
mühendisliğinde ve 2’şer öğretim üyesi ise endüstri ve elektrik mühendisliğinde görev yapmaktadır. Eksikliklerin 
ve mevcut durumun belirlenmesi aşamasında ise, çalışma grubunu hazırlık sınıfını bitiren 23 mühendislik 
öğrencisi oluşturmaktadır. Ayrıca hazırlık sınıfta verilen İngilizce eğitimin, dil öğretimi çerçevesinde öğrencileri 
mühendislik bölümlerine hazırlama konusunda mevcut durumunu ortaya koymaya yönelik araştırmaya 32 
okutman katılmıştır. Eksiklikler ve mevcut durumun belirlenmesi aşamasında, hazırlık sınıfını bitiren mühendislik 
öğrencileri ile çevrimiçi birebir görüşmeler yapılmıştır. Gereksinimlerin belirlenmesi aşamasında ise 34 maddelik 
5’li Likert tipi bir anket geliştirilmiş ve bu anket önem derecesi bakımından mühendislik bölümlerinde alan 
derslerinde eğitim veren öğretim üyelerine, kazandırma derecesi bakımından hazırlık sınıflarında eğitim veren 
okutmanlara iletilmiştir. 

Öğrencilerle çevrimiçi ortamda yapılan görüşmelerden elde edilen sonuçların içerik analizi sonucunda 
2 kategori ve 18 kod ortaya çıkmıştır. Mevcut durum kategorisi incelendiğinde hazırlık okulunda alınan eğitimin 
bölümde eğitim alabilmek için yeterli olmadığına işaret eden kodlar olduğu görülmektedir. Nitekim görüşmeye 
katılan öğrencilerden sadece 1 kişi hazırlık eğitiminin yeterli olduğunu belirtirken diğer 22 öğrenci ise yetersiz 
olduğunu ifade etmiştir. Mevcut durum kategorisinde en çok tekrarlanan kodun hazırlıkta genel İngilizce’nin 
öğretilmesi kodu olmuştur. Hazırlıkta alınan genel İngilizce ile bölümde alınan derslerin İngilizce yapısının 
uyuşmadığı anlaşılmaktadır. Gereksinimlerin belirlenmesi aşamasında ise öğretim üyelerinden ve okutmanlardan 
elde edilen bulgular sonucunda teknik ve mesleki İngilizcenin hazırlık sınıflarında öğretilmesinin önemli olduğuna 
vurgu yapmaktadır. Genel olarak öğrencilerle yapılan görüşmeler sonucunda ve alan eğitimi veren öğretim 
üyelerinin görüşleri birbirini desteklemektedir. 

İhtiyaç analizi, yabancı dil eğitimi, mühendislik 
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Bireylerin içerisinde bulundukları gelişim dönemlerinde yerine getirmeleri beklenen bir takım görevler 

ve kazanmaları gereken çeşitli beceriler vardır. Üniversite yaşantısının da öğrencilerin akademik gelişimleriyle 
birlikte; mesleki, kişisel ve sosyal gelişimlerinde önemli bir yeri bulunmaktadır. Nitekim bu dönemde birçok birey 
ailesinden ayrılarak farklı kültüre sahip bir şehirde ve yeni tanıdığı insanlarla bir arada yaşamak 
durumundadır.Bu dönemde yer alan bireylerin, kişisel kararlar vermesi, çeşitli sorumluluklar alması ve içerisinde 
bulunduğu ortama uyum sağlaması gerekmektedir. Ayrıca bu kişilerden duygularını fark edebilmesi, kendisini 
ifade edebilmesi, karşıdaki insanı anlayabilmesi, diğer insanların düşünce ve duygularına karşı anlayışlı olması 
ve sağlıklı ilişkiler kurabilmesi beklenmektedir.Öğrencilerin bu gibi sosyal becerileri kazanmalarında üniversite 
yaşantısı onlar için bir fırsat olabilmektedir. Bu düşüncelerden hareketle üniversite yaşantısının öğrencilerin 
sosyal becerileri üzerindeki etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda üniversitede öğrenim 
gören öğrencilerin sosyal becerileri yılda bir kez olmak üzere, toplam dört kez ölçülmüştür. Sosyal becerilerin 
ölçüldüğü ölçme aracı 225 kız ve 80 erkek olmak üzere toplam 305 öğrenciye uygulanmıştır. Elde edilen 
verilerTekrarlı Ölçümler İçin Tek Faktörlü ANOVA ve Tekrarlı Ölçümler İçin İki Faktörlü ANOVA ile analiz 
edilmiştir. Araştırma sonucunda öğrencilerin her yılki sosyal beceri puanları arasında herhangi anlamlı bir 
farklılığın olmadığı ortaya çıkmıştır. Ayrıca öğrencilerin sosyal becerilerinin cinsiyet, not ortalaması, ebeveyn 
tutumu, ailenin yerleşim yeri ve ailenin aylık geliri değişkenleri açısından da anlamlı şekilde farklılaşmadığı 
sonuçlarına ulaşılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre öğrencilerin sosyal becerilerinin üniversite yaşantısından 
anlamlı şekilde etkilenmediği anlaşılmıştır.İleride yapılacak araştırmalarda bu durumun nedeni daha detaylı 
şekilde gözlem, görüşme yada farklı ölçme araçları kullanılarak belirlenmeye çalışılabilir. 
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Ortaokul yılları öğrencilerin kişisel ve sosyal gelişimleri için önemli bir dönemi kapsamaktadır. Bu 
dönemde bulunan öğrencilerde bir takım istenmeyen davranışlar gözlenebilmektedir. Bu tür davranışlardan birisi 
de saldırganlıktır. Öğrencilerin bu davranışının arkasında yatan nedenlerin bilinmesinin bu davranışa yönelik 
yapılacak müdahalelerin ilk adımı olacağı düşünülmektedir. Saldırganlığa neden olabilecek faktörlerden birisinin 
algılanan sosyal destek olduğu değerlendirilmektedir. Ortaokul öğrencilerinin ailesi, arkadaşları ve 
öğretmenlerini kendilerine ne derece destek olarak algıladıklarının, istenmeyen davranışları üzerinde etkisinin 
olabileceği tahmin edilmektedir. Ayrıca öğrencilerin saldırganlıkları üzerinde bir takım demografik faktörlerin de 
etkisinin olabileceği değerlendirilmektedir. Bu düşüncelerden hareketle bu araştırmada ortaokul öğrencilerinin 
saldırganlıklarının açıklanmasında algılanan sosyal destek, cinsiyet ve yaşın etkisinin olup olmadığının 
belirlenmesi amaçlanmıştır. Nicel araştırma yaklaşımına dayalı olarak gerçekleştirilen bu çalışmada 159 kız ve 
158 erkek olmak üzere toplam 317 ortaokul öğrencisine ölçekler uygulanmıştır. Elde edilen verilerin analizi çoklu 
regresyon analizi ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın sonucunda ortaokul öğrencilerinin saldırganlıklarının 
açıklanmasında algılanan aile desteği, cinsiyet ve yaşın anlamlı birer yordayıcı olduğu; algılanan arkadaş desteği 
ve algılanan öğretmen desteğinin ise anlamlı birer yordayıcı olmadığı bulunmuştur. Öğrencilerin algılanan aile 
desteğinin artması ile saldırganlıklarının azaldığı, yaşlarının artması ile saldırganlıklarının arttığı ve erkeklerin 
kızlara göre daha fazla saldırgan eğilimlere sahip olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır. Elde edilen bu sonuçlara 
dayalı olarak ortaokul öğrencilerinin saldırganlıklarının önlenmesi veya azaltılmasına yönelik olarak yapılacak 
uygulamalarda algılanan aile desteği, cinsiyet ve yaş değişkenlerinin de dikkate alınmasının yararlı olacağı 
düşünülmektedir. Ayrıca ileride yapılacak araştırmalarda öğrenciler ile yapılacak görüşmeler sayesinden 
saldırganlığın nedenleri daha derinlemesine ortaya koyulabilir. 
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Educational technology is considered to be one of the most significant taxonomy of sociological 

deliberations into particular society, and could be grounded on the dealings with separation between Free/Libre 
Open Source Software (FLOSS) and Proprietary Close Source Software (PCSS). The aim of the paper is thereby 
to analyse educational technology momentum with accessing the governance of educational strategies in Turkey. 
To do so, this paper analyses governmental political discourses with trace process approach by case by case 
since1999. In this sense, the Governments of Turkey have been consistently declared to be approaching the 
momentum of educational technology based on the principles of Corporate Governance Strategy: nevertheless, 
the evidence of analysis indicates that their strategies rather analogy with the Anglo Governance Strategy which 
is driven by the principles of ‘empirical’ and ‘strategical’ governance model, for the purpose of being a leading 
decision maker in capitalist monetary marketing. Unfortunately, without FLOSS’ values, any inventiveness(s) from 
the Anglo-Governance Strategy would lead to what already be considered to be the PCSS Hegemonic Polycentric 
Governance Strategy in which the state apparatuses, in particular, the governments have eventually turn out to be 
an undesirable and insignificant decision maker and capitalist monetary marketing driven by PCSS-based giants 
corporates implement decision making over the political official authorities in Turkey to make sure establishment 
of Plutocratic Corporatocracy. In other words, authorities of Turkey have been manipulated and propagated not 
to be decision-maker(s) in their own educational governance. 

 
 
Keywords: Educational Sociology, Educational Policy, Educational Technology, Governance Models, 

Free Open Source Software 
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There are many schools of united classes in each city in Turkey due to the fact that there are various 

reasons from a lack of financial budget to a harsh geographic demographic condition. Although, the governments 
have been providing many educational projects ($$$) not only to improve better and rich educational outcomes 
but also to establish fair and equal educational opportunities, there are still many critical debates about these 
schools structures and their educational policies. In order to achieve the desirable outcome of effectiveness and 
efficiency from these schools, the teachers’ perception about these schooling is one of the crucial influencers. 
Therefore, this study aims to investigate how candidates of classroom teacher perceive the educational practices, 
in particular before and after visiting several of united classes’ schools (Trabzon, Rize and Artvin Samples). The 
snowball sample group consisted of 150 teacher’s candidates though the mixed methodology. In the study, the 
prior and post semi-structures questionnaires were collected and the results of the T test and arithmetic mean of 
the obtained findings were also observed. After taking quantitative data, the focus group meetings were further 
held to determine why and how they perceive these schools and schooling in this manner. Although there is no 
significant difference between the variables according to the results obtained, qualitative data further indicates 
that teachers have been aware what kind of educational problems they would be faced and they are already 
summited to themselves into the worse educational conditions. They feel that the educational conditions of these 
schooling ought to be improved immediately by individual case; but interestingly the teachers also think that the 
issues and solutions ought to be driven by the central government initiatives, not the local level. Consequently, 
there is a responsibility and accountability issue about why and how these schoolings would be approached by 
whom and why. 

Keywords: United Classes Schools, Education of United Classes, Mobile Teaching, Teacher Candidate 
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ÖZET 
Azerbeycan'da yenilenme süreçleri 19. yüzyılın sonu 20. yüzyılın başlarında başlamıştır. O çağlarda, 

Azerbeycanlı maarifçiler çağdaş zamanın taleplerine uyuşmayan bakışları eleştirmiştiler.  Onların amacı 
geçmişin yükünden kurtulup yeni yaşama başlamak idi. Azerbeycan edebiyyatında  modernizmin derinleşmesinin 
objektif nedenleri Rusya'nın terkibine katılmış Müslüman halkları sıkıntılar içinde yaşaması, imparatorluğun 
başka halklarından çok geridəqalması idi. Ayrıca modernizme katkıda bulunan faktör Ermeni sorunu olmuştur. 
Bu nedenle toplumun yenilenmesi fikirler öne çekilmiştir. Azerbeycan Halk Cumhuriyeti faaliyeti döneminde bu 
eğilimler daha da güçlenmiştir. Ancak, bağımsızlığının kaybedilmesi Azerbeycan'da Bolşevik-komünist ideolojisi 
zafer çalması sonucu modernizmin gelişimi durdurulmuş, sosyal realizmlə ile değiştirilmişti. Bu yeni ideolojinin 
içinde insanların düşüncelerinde köklü değişiklikler yapılmış, dekonstruktiv prosesler gitmiştir. Ancak, bu doğal 
akarla gitmemiş, literatürde modern akımların güçlenmesine yol çıkarmamıştır.  Eski kavramlar sadece sosyalist-
kommunust fikirleri ile değiştirilmiştir. Bu ise, son olarak, eski ahkamların yerine yenilerinin gelmesine yol 
çıkartmıştır. Yalnız Sovyetler Birliği dağıldıkdan sonra onun değerleri  dekonstruksiya olmuş, geç de olsa, 
modernizme geçmek için imkanlar oluşmuştur.  

Sovyet devri Azerbeycan edebiyyatı zaman bakımından uzun, çelişkili ve karmaşık bir dönemdir. Bildiri 
metninde 60'lı yıllarda, Sovyet dönemi olmasına rağmen edebiyatımızda oluşmuş modernist eserler onların 
yazarları hakkında bilgi vereceğim. Totaliter siyasi rejimin hakim olduğu dönemde "çerçeve" den kenarda oluşan 
bu edebiyatın analizi ilginç sonuçları ile dikkati çekmektedir. 
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XÜLASƏ 
Mövzunun aktuallığının bir tərəfi Xalq Cümhuriyyəti ilə əlaqəlidirsə, digər tərəfi isə XX əsrin əvvəlləri 

Azərbaycanda mürəkkəb problemlər dövründə yaranan maarifçiliyin ictimai fikrə olan təsirinin natamam 
araşdırılması ilə bağlıdır. XIX əsrin sonu, XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda yaranan maarifçiliyi, tədqiqat 
obyektinə çevirən müəlliflərin bir çoxu ideoloji stereotiplərlə qarşılaşmış, beynəlmiləlçi sosialist prinsipləri əldə 
rəhbər tutmuşdur. XX əsrin əvvəlləri Azərbaycanda mövcud olmuş maarifçiliyin ideya və hədəflərini dəqiq 
müəyyənləşdirən,  o dövr haqqında ümumi mənzərə yaradan, vahid izahata gətirib çıxaran elmi nəticələr demək 
olar ki, yox səviyyəsindədir. Məhz bu baxımdan, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin elan olunmasına yalnız siyasi 
qərarın nəticəsi olaraq yanaşılması, Cümhuriyyətin yaranmasına birbaşa təsiri olan maarifçilik ideyalarının 
doğurduğu nəticələri elmi metodoloji baxışlardan kənarda saxlanılması deməkdir. Yəni, Azərbaycanda XX əsrin 
əvvəllərində maarifçilik dalğasını yaradan əsl səbəblərin mahiyyəti düzgün işıqlandırmalı, dövrün elmi 
araşdırmaları hər hansı ideologiyanın, siyasətin təsirindən uzaqda saxlanılmalıdır. Bir tərəfdən regionda baş 
verən geosiyasi proseslərin, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin siyasi quruluşuna olan təsirləri, bu dövrə olan 
müəllif yanaşmasında nəzərə alınırsa, digər tərəfdən Cümhuriyyətin mədəni, mənəvi xarakterində mövcud olan 
dəyərlərin formalaşması birbaşa özündən əvvəl maarifçiliyin doğurduğu nəticələr kimi nəzərə alınmalıdır. Məhz 
bu baxımdan XX əsrin əvvəlləri Azərbaycan maarifçiliyi xalqın milli şüurunun oyanışında, milli özünüdərkin 
təyinində obyektiv tarixi şəraiti uzaqgörənliklə, layiqincə qiymətləndirir, millətinin əsl ruhunun daşıyıcısı kimi, 
türk milli kimliyini önə çıxarırdı. Bu, o dövrdə maarifçiliyin Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətində milli maraqların 
həqiqi ifadəsi baxımdan demək olar ki, gördüyü inqilabi bir iş idi. Bütün bu qeyd olunanları nəzərə alaraq qeyd 
etməliyəm ki, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin var olmasında misilsiz xidmətləri olmuş maarifçilərin milli-
mənəvi irsini mənimsəmədən, onların ideya və hədəflərini təhlil etmədən fəlsəfi və ictimai fikir tariximizin 
öyrənilməsi, araşdırılması istiqamətində aparılan elmi tədqiqatlar bu sahədə olan boşluqların yerini doldura 
bilməyəcəkdir. Bu dövrə yeni konseptual baxışda maarifçilik- Cümhuriyyəti doğuran səbəb olaraq, tariximizin 
ümumi harmoniyası kimi nəzərdən keçirilməlidir. Konfransa təqdim edəcəyimiz məqalədə yuxarıda qeyd 
olunanlar daha geniş şəkildə nəzərə alınacaqdır. 

Açar sözlər: Azərbaycan, AXC, maarifçilik, hədəflər, ideya istiqamətləri  
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Öğretmenlik eğitiminden, ilk öğretmenlik işine geçmek bazen üzücü ve etkileyici bir deneyim olabilir. 

İngiliz ve Alman literatüründe bu dönüşüm sıklıkla “gerçeklik şoku”, “dönüşüm şoku”, “çalışma şoku” olarak 
adlandırılmaktadır. Bu kavram genelde, öğretmenlik eğitimi boyunca edinilen “sert ve kaba günlük sınıf yaşantısı 
gerçeklerinin” çöküşünü ifade etmek için kullanılır. Bu nedenle göreve yeni başlayan bir öğretmenin karşılaştığı 
problemler küçümsenmeyecek kadar önemlidir. Bu bağlamda araştırma, farklı branşlardaki öğretmenlerin, 
meslek hayatlarının ilk üç haftasında yaşadıkları deneyimleri belirlemeyi amaçlamaktadır. Araştırma kapsamında 
bu deneyimleri ilk derslerde yaşanan tedirginlikler, kendini nasıl tanıttığı, sınıfta disiplini sağlamaya yönelik 
alınan tedbirler, sınıf yönetimine yönelik algıları, plan yapma, öğrenci gözüyle sergilenen öğretmen profilinin 
nasıl olması gerektiği, öğretmenin giyimi ve olumlu bir sınıf iklimi oluşturma çabaları konularının belirlenmesi 
planlanmaktadır. Bu kapsamda araştırma için nitel araştırma modeli benimsenmiştir. Araştırmanın çalışma grubu 
amaçlı örnekleme yöntemlerinden uygun örnekleme yöntemi ile belirlenmiştir. Dolayısıyla araştırmanın çalışma 
grubunu farklı branşlardan ve farklı mesleki deneyime sahip 40 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmada veri 
toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilmiş yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. 
Görüşme formu araştırma kapsamında belirlenen konuları temele alarak 8 sorudan oluşmaktadır. Veriler 
araştırmacı tarafından ve yüz yüze görüşme yapılarak öğretmenlerden toplanmıştır. Verilerin analizinde betimsel 
analiz yöntemi kullanılmıştır. 

Araştırma sonucunda elde edilen bulgular incelendiğinde; öğretmenlerin büyük çoğunluğunun ilk 
haftalarda tedirginlik yaşadığı, yine öğretmenlerin büyük çoğunluğu sert mizaçlı bir görünüm oluşturmaya 
çalıştığı ortaya çıkmaktadır. Sınıf disiplinini sağlamaya yönelik aldıkları tedbirleri ise düzeni bozan öğrencileri 
ısrarla uyarma olarak ifade ederken, bazı öğretmenler ceza yöntemine başvurdukları ifade etmişlerdir. Ceza 
olarak ise çoğunlukla 2. Tip cezayı kullandıklarını belirtmişlerdir. Öğretmenlerin ilk haftalarda sınıf yönetimine 
yönelik algıları çoğunlukla iletişim kanallarının açık olması olarak vurgulamışlardır. Öğretmenler ilk haftalarda 
öğretmen kılavuz kitabındaki plana bağlı kaldıklarını, giyim konusunda ise çok renkli ve dikkat çekici kıyafetlerden 
uzak durmak olarak belirtmektedirler. Bu karşın daha düzenli, öğrenciye örnek olabilecek tarzda ütülü ve uyumlu 
olması gerektiği üzerinde durmuşlardır.  Öğretmen profili konusunda öğretmenlerin büyük çoğunluğu demokratik 
bir yaklaşım sergilemek olarak ifade etmişlerdir. Son olarak ise öğretmenlerin olumlu bir sınıf iklimi oluşturma 
konusunda ön plana çıkan davranışları, öğrencilerle iyi bir iletişim kurma, onlara sevgiyle yaklaşma, yanlışlara 
karşı toleranslı olma vb. davranışlardır. 

Anahtar Kelimeler: Öğretmen, deneyimler, öğretmenlikte ilk haftalar 
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Kafkas İslam Ordusu’nun İzleri: Hatıratlar Ve Şehit Mezarlıkları 
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Tarih Doktoru, 

Uzman, Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi 
Tarih Bölümü; sbunturk@yahoo.com.tr  

 
ÖZET 
Bildiride Azerbaycan, Türkiye, Gürcistan ve Rusya kaynakları kullanılacaktır. Konu farklı acılardan ele 

alınacak, o dönemle ilgili devam eden bazı tartışmalara değinilecektir.  
Ayrıca Kafkasya İslam Ordusu’nun Şehit mezarlıklarının durumu son dönemde Azerbaycan’da çektiğim 

belgesel filim ve resimlerle ele alınacak ve 100. yılı anma törenleriyle ilgili yaptığımız çalışmalar hakkında bilgi 
verilecektir.  

Bildiri aşağıdaki Plan üzere hazırlanacaktır: 
1. Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti ile Osmanlı Devleti ilişikleri 
2. Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti nin Osmanlı Devletinden askeri yardım talebi (Naki 

KEYKURUN’un / ŞEYHZAMANLI’nın Hatıraları ışığında) 
3. Kafkas İslam Ordusu’nun kurulması ve Harekete geçmesi 
4. Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti’nin kurtuluşu için Kafkas İslam Ordusu’nun mücadelesi (Manaf 

SÜLEYMANOV’un hatıraları) 
5. Mondros Anlaşması ve sonuçları: Kafkas İslam Ordusu’nun geri çekilmesi ve Azerbaycan Demokratik 

Cumhuriyeti’nin yıkılışı 
6. Kafkas İslam Ordusu’nun izleri: Hatıratlar ve Şehit Mezarlıkları 
Anahtar Kelimeler: Azerbaycan  Demokratik Cumhuriyeti, Kafkas İslam Ordusu, Enver Paşa, Nuri Paşa, 

Memmed Emin Resulzade, Feteli Han Hoyski, Karabağ, Bakü, Derbent, Şehit Mezarlıkları 
 

Anahtar Kelimeler: Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti, Kafkas İslam Ordusu, Enver Paşa, Nuri Paşa, 
Memmed Emin Resulzade, Feteli Han Hoyski, Karabağ, Bakü, Derbent, Şehit Mezarlıkları 
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Milli Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi (Mebim) ‘’Alo 147’’ Üzerine Bir İnceleme (Rize 
İli Örneği) 

Cem TOPSAKAL 
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 

cem.topsakal@erdogan.edu.tr 
 

Ahmet DUYSAK 
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 

ahmet.duysak@erdogan.edu.tr 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına göre vatandaşların dilekçe, bilgi edinme ve kamu denetçisine 

başvurma hakkı bulunmaktadır. Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanuna göre, Türk vatandaşları 
kendileriyle veya kamu ile ilgili dilek ve şikâyetleri hakkında, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne ve yetkili 
makamlara yazı ile başvurma hakkına sahiptirler. 

 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 01.03.2012 tarihinde Millî Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi 
(MEBİM)  ‘’ALO 147’’ faaliyete geçirilmiştir. MEBİM’e Türk Milli Eğitim Sisteminde denetim, hesap verebilirlik, 
saydamlık, sorgulayıcılık ve bunların yanında eğitimle ilgili talep, şikâyet, görüş-öneri, ihbar ve bilgi edinme gibi 
konularda vatandaş ve kurumlar başvurabilmektedir. 

 Bu araştırmada, MEBİM ALO 147’ye Rize ilinden yapılan başvuruların hangi başlıklarda toplandığı, 
bu hattın hangi amaçlar doğrultusunda kullanıldığı belirlenmiştir. Araştırma MEBİM ALO 147’ye yapılan 
başvuruların incelenmesini amaçlayan tarama modelinde nitel bir araştırmadır. Araştırmada MEBİM ALO 
147’ye yapılan, iletişim merkezinden Rize İl Milli Eğitim Müdürlüğüne iletilen 2017 yılının ilk altı ayında toplam 
152 başvurunun kayıtları incelenmiştir. 

 Araştırmaya göre yapılan başvurularının zamanında cevaplandığı, başvuruları en fazla velilerin ve 
öğrencilerin yaptığı, başvuru şeklinin en fazla şikâyet ve bilgi edinme olduğu, şikâyet konularının velilerce okul 
servileri ve öğretmen memnuniyetsizliği, öğrenci açısından performans notu ve öğretmenden memnuniyetsizlik, 
öğretmenler açısından sınav görevlendirilmeleri, yönetici açısından personel yetersizliği olduğu ortaya çıkmıştır. 
Talep konularının ise velilerce öğretmen ve sınıf değişikliği, öğrencilerce öğretmen değişikliği, öğretmenlerce 
okula ulaşım konularında olmuştur. Araştırma sonuç ve önerilerle son bulmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Millî Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi (MEBİM), ‘’ALO 147’’, Talep, Şikâyet, 
Görüş-Öneri, İhbar ve Bilgi Edinme 
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Qafqaz İslam Ordusunun Tarixi: Mənbəşünasliq Və Tarixşünasliq Məsələləri 
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Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti, Bakı, Azərbaycan. 
naiba_66@mail.ru  

 
Xülasə 
2018-ci ildə Azərbaycan Xalq Cümhuriyətinin yaranmasının 100-cü ildönümünü qeyd edirik. 

Cümhuriyyətin şərəfli tarixinin bir parçası Qafqaz İslam Ordusunun tarixidir.  Qafqaz İslam Ordusu 1918-ci ildə 
Azərbaycan hökümətinin xahişi ilə Türkiyədən Azərbaycana gəlmiş Osmanlı hərbi qüvvələri ilə Azərbaycan hərbi 
qüvvələrinin birgə təşkil etdiyi qurumdur. Bu qurumun yaranması, strukturu, keçdiyi döyüş yolu, onun komandanı 
Nuru paşanın həyatının öyrənilməsi Azərbaycan tarixşünaslığında kifayət qədər maraq doğurur. Qafqaz İslam 
Ordusunun tarixinin öyrənilməsi üçün Azərbaycanda mövcud olan mənbələrin və tarixi ədəbiyyatın öyrənilməsi, 
onların təhlili məqalədə öz əksini tapmışdır. Burada Qafqaz İslam Ordusuna məxsus sənədlər, Nuru paşanın 
özünün xatirələri, Azərbaycana göndərilmiş 5-ci Qafqaz Firqəsinin qərargah rəisi Rüştü bəyin xatirələri əsasında 
məlumatlar əldə edilmişdir. Nuru paşa Qafqaz İslam Ordusunun komandanı kimi Azərbaycana gələndə 29 yaşı 
vardı. Müsəlman korpusunun komandanı olan Əliağa Şıxlinski onun müavini oldu. O, tamamilə dolaşıq siyasi 
hadisələrin mövcud olduğu bir şəraitə düşmüşdür.  Buna görə də proseslərə bələd olduqca onun düünyagörüşündə 
ciddi dəyişikliklər baş verir. Məqalədə Nuru paşanın Azərbaycanda Sovet hakimiyyəti qurulduqdan sonrakı 
fəaliyyəti, Azərbaycanda antisovet üsyanların hazırlanması və təşkilindəki rolu barəsində məlumatlar da yer 
almışdır.  Burada Nuru paşa hətta 2-ci Dünya müharibəsi illərində Sovet hakimiyyəti altında olan türk xalqlarının, 
o cümlədən Azərbaycanın yenidən öz müstəqilliyinə qovuşması üçün fəal türkçülük fəaliyyəti də araşdırılmışdır.  

Açar sözlər: Mənbəşünaslıq, tarixşünaslıq, Qafqaz İslam Ordusunun tarixi, türkçülük, Nuru Paşa. 
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Political System 
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LEU VPO “Russian Academy of lawyers and notaries,” 

mekhtisharif@gmail.com 
 

Abstract 
 
The sovereignty exists and functions as a political and legal phenomenon, characterized by a particular 

state of the sovereign. Sharing sovereignty on the form (the national, state and national) and species has the 
character of a legal fiction. Conclusions about the degradation of state sovereignty in a multi-level governance 
and the emergence of so-called «perforated sovereignty» are erroneous. Redistribution (delegation) of state power 
to non-state elements of the political system is based on the sovereign will of the state, not a form of restriction of 
state sovereignty. Inclusion of political institutions in the process of adoption and implementation of sovereign 
decisions requires consideration of the characteristics of each country. In some cases the inclusion of legally 
functioning of the political system can lead to a loss of sovereignty. In these cases justified the removal of these 
elements is to participate in the formation and implementation of sovereign voli. Redistribution (delegation) of 
state power to non-state elements of the political system is based on the sovereign will of the state, not a form of 
restriction of state sovereignty. Inclusion of political institutions in the process of adoption and implementation of 
sovereign decisions requires consideration of the characteristics of each country. In some cases the inclusion of 
the legally functioning of the political system can lead to a loss of sovereignty. In these cases justified the removal 
of these elements is to participate in the formation and implementation of the sovereign will. 

Keywords: state sovereignty, «perforated sovereignty», sovereign democracy, the political system, the 
post-Soviet space, a national leader. 
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sonmez.omerfaruk@gmail.com 

 
Orta Asya Türk Cumhuriyetleri Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan ve 

Özbekistan olarak bilinen geniş bir coğrafyayı kapsamaktadır. Bu coğrafyanın ülkemiz açısından ve Türk dünyası 
açısından önemi büyüktür. Bunun için Türk soyu ülkelerinin  iyi bilinmesi ve ilişkilerin bu bağlamda sağlam 
temellerle devam etmesi gerekmektedir. Tamda bu noktada bu çalışma ile bu algı ve bilgi düzeyi ortaya konulmaya 
çalışılacaktır. Bu araştırmanın amacı sosyal bilgiler öğretmen adaylarının Orta Asya Türk Cumhuriyetleri algısını 
belirlemektir. Araştırma olgu bilim deseninde nitel araştırma yöntemine bağlı kalınarak gerçekleştirilmiştir. Veri 
toplama aracı olarak standartlaştırılmış açık uçlu görüşme formu kullanılmıştır. Görüşme 2017-2018 eğitim-
öğretim yılında Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 4. Sınıf 
öğrencilerinden 20 kişi ile yapılacaktır. Verilerin analizinde içerik analizi tekniği kullanılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Türk Dünyası, Sosyal Bilgiler, Öğretmen Adayı 
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Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası 
Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu 
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Xülasə 
Kommunikasiya texniki vasitələrin inkişafı kreollaşmış müasir romanların inkişafına təsir göstərir, 

informasiyanın ötürülməsinin yeni formalarını yaradır. Retranslyasiya edilmiş kommunikasiya texniki 
vasitələrinin vasitəsilə kommunikasiya texniki vasitələrinin inkişafı kreollaşmış romanların meydana çıxmasına 
gətirib çıxardı. Romançılıq audio və kino, həmçinin internet şəbəkəsi vasitəsilə yayımlana bilən əsərlər yaradır. 
Müasir yazıçılar ictimai sorğuya öz münasibətlərini bildirərək, audio və kinoda canlandırmaq üçün nəzərdə 
tutulan, həmçinin internet şəbəkəsi üzrə yayımlana bilən iri nəsr nümunələri yaratmağa cəhd edirlər. Bu cür 
əsərlər texniki kommunikasiya vasitələrinin retranslyasiya xüsusiyyətlərini nəzərə alır. 

Romanın semantik nüvəsinin çoxsəviyyəli strukturu əsərə digər janrların elementlərini daxil etməyə geniş 
imkanlar yaradır. Roman və epik başlanğıcların nisbi və qarşılıqlı əlaqəsi müxtəlif roman növlərinin subyektiv və 
obyektiv səviyyələrində fərqlidir. Bu janr konstruksiyalarının variativ xarakter daşımasına gətirib çıxarır. 
Romanda əsas mövqe tutan bədii təsvir və təhkiyə üsulları dəyişməz qalır. Kreollaşmış romanlarda verbal və 
qeyri-verbal təhkiyə informasiyanın ötürülməsi üsulları ilə uyğunlaşır, janr forması isə yalnız kommunikasiya 
sosial aspektlərin deyil, həm də texniki təsirə məruz qalır. 

Audioroman, kinoroman və hipertekst roman arasında fərqlər olmasına baxmayaraq, onları ümumi cəhət 
birləşdirir: qeyri-verbal informasiyanın ötürülməsi hesabına «“yaddaş həcmi”nin genişləndirilməsi». Söhbət 
qismən kreollaşmış komponentlər haqqında getmir. Verbal elementlərin tam kreollaşması baş verir. Qeyri-verbal 
komponent verbal komponentin icbari və ayrılmaz elementi olur. Bu zaman qeyri-verbal komponentlər asılı 
xarakter daşıyır. 

Audioromanı romanının audioyazısı və onun oxu üçün kağız daşıyıcısında qələmə alınmış ilk 
variantından ayırd edilməlidir. Eyni ilə həmçinin roman bazası əsasında yaradılmış kinofilm ssenarisini, eləcə də 
elektron formatda yayılmış adi romanları kino və ya telefilmlərin çəkilişi üçün əsas ola biləcək kinoromandan 
fərqləndirmək lazımdır. Audio, kino və elektron retranslyasiyası üçün ilkin yaradılmış bədii əsərlərdən müvafiq 
kommunikasiya imkanlarından istifadə, psixoloji və texnoloji tələblər və informasiya retranslyasiyasının 
şərtlərinin imkanlarını nəzərə alırlar. 

Ardıcıllığı qorunmayan mətnlərin silsiləsi olan hipertekstə son dövrlərdə qələmə alınmış əsərlərdə rast 
gəlinir. Hipertekstin əsas xarakterik cəhəti oxucu mövqeyinin gözlənilməz qarışıqlığının imkanı sayəsində təhkiyə 
mətni şaxələnir, oxucuya müxtəlif alqoritmləri seçməklə mətnin hissələri ilə tanış olmağa, mətnin oxunmasında 
oxucuya sərbəstlik verir. «Hipertekst»də informasiya modeli, insan beynində fikirlərin ardıcıllığa uymadan, 
sərbəst axınla, biri digərini doğuraraq ortaya çıxmasına əsaslanaraq mətnin başqa hissəsinə qısa yolla keçid 
qoyulmuş istənilən, romanı, lüğəti, veb-saytı başa düşürük. Hipertekstin üstün cəhətlərdən biri də, mətni oxucuya 
daha dərindən çatdırmaq üçün əlavə vasitələrdən istifadə etməyə, mətnin içindən lazım olan informasiyanı tez 
axtarıb tapmağa imkan verir Hipertekstin oxucuya sərbəstlik verdiyini və oxucunun mətni istədiyi ardıcıllıqla 
oxuduğunun, mətndaxili keçidlərin mövcudluğu, vahid təhkiyənin olmamasının da şahidi oluruq. Oxucunun mətni 
istədiyi kimi oxumasının qaydalarla məhdudlaşmaması, mətn intensiyası, “immanent” mənanı gözə almadan 
oxumasını alqışlayan illüziya tənqidçilərini isə tənqid edirdi. Hipertekst romanda “əlavə” məna yükü hipertekstin 
xassələrini sayəsində mümkün olur:  

- quruluşun parçalanması: mətn montaj prinsipi üzrə vahid bir tama çevrilmiş halda kiçik fraqmentlər 
formasında qurulur;  

- qeyri-xətti təhkiyə: təhkiyə hər hansı bir fraqment ilə başlana bilər və mövcud fraqmentləri çərçivəsində 
istənilən ardıcıllıqla «davam etdirilir»; 

- müxtəlifnövlü, müxtəlif dil, üslub və janr xüsusiyyətləri ilə mətn birləşmələrini vəhdətini tələb edən; 
- multimedia: hipertekstdə bədii üsullar seçim və şriftlər vəhdətini, illüstrasiya, cizgi əlavələri, səsli 

müşayiətini əhatə edə bilər. 
Romanın yuxarıda adı çəkilən variasiyalarını (audioroman, kinoroman və hipertekst roman) bir qrupda 

birləşdirmək olar – kommunikasiya texniki vasitələrin vasitəsilə retranslyasiya edilən kreollaşmış roman.  
Açar sözlər: kreollaşmış roman, audioroman, kinoroman, hipertekst roman, kommunikasiya texniki 

vasitələri, retranslyasiya 
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Türkiye’de 2016 yılında çıkarılan Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelik ile sözleşmeli 

öğretmenlik uygulaması başlamıştır. Dört yıllık bir çalışma süresi sonunda adaylık sürecinde başarılı olan 
öğretmenler, talepleri halinde görev yaptıkları eğitim kurumlarında kadroya atanacak, adaylık hükümleri 
kalkacak, kadrolara atanan öğretmenler aynı yerde en az iki yıl daha görev yapacaktır. 

Bu çalışmada okul yöneticileri ve sözleşmeli öğretmenlerin görüşlerine göre sözleşmeli öğretmenlik 
sisteminin olumlu ve olumsuz yönleri ele alınmıştır. Nitel araştırma yaklaşımının kullanıldığı bu çalışmada, 
ilkokul, ortaokullarda görev yapan 10 okul yöneticisi ve 20 sözleşmeli öğretmen ile görüşme yapılmıştır. Elde 
edilen veriler içerik analizine tabi tutularak, ortaya çıkan sonuçlar sunulmuştur. Sonuçlardan bazılarına göre: 
Yöneticilerin tamamı yeni uygulamaya göre, sözleşmeli öğretmenlerin atandıkları okulda dört yıl kalmaları ve iki 
yıl daha aynı ilde görev yapmalarını olumlu görmektedir. Sözleşmeli öğretmenlerin büyük çoğunluğu sözleşmeli 
öğretmenlik yerine kadrolu olmayı uygun görmektedir. Sözleşmeli öğretmenlerin tamamı tayin haklarının 
kısıtlanmasını olumlu bulmamaktadır. Çalışma sonuç ve önerilerle son bulmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Sözleşmeli Öğretmenlik Uygulaması, Okul Yöneticisi, Sözleşmeli Öğretmen, Eğitim 
Politikası, Sorunlar 
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XÜLASƏ 
“Atalar və oğullar” məsələsi ədəbiyyatımızda həmişə aktual olub. Bu da təsadüfi deyil. Çünki zaman, 

dövr dəyişir. Nəsillər bir-birini əvəz etdiyi kimi, mühitə, cəmiyyətə münasibət də dəyişir, yeniləşir. Oğullar ataların 
ənənələrini davam etdirməklə yanaşı, onların da öz yolu və həyat idealı olur. Bu prosesdə, şübhəsiz ki, nəsillərin 
mövqeyi bir çox hallarda üst-üstə düşmür. Hətta bəzən ziddiyyətlər meydana çıxır ki, bədii yaradıcılıqda bütün 
bunların necə əks olunduğunu görürük. Ədəbiyyat tarixinə nəzər salsaq, problemin bədii həllini ardıcıllıqla bu 
cür izah edə bilərik: a) klassik Şərq ədəbiyyatında “atalar və oğullar”; b) maarifçi-realizmin prinsipləri nöqteyi-
nəzərindən “atalar və oğullar”; c) Sovet dövründə “atalar və oğullar”. Tarixi şəraitin tələbindən asılı olaraq 
bədii əsərlərdə bu məsələ fərqli şəkildə ədəbiyyata gətirilirdi. Bu nəticəyə gəlirik ki, XIX əsri dönüş nöqtəsi kimi 
götürə bilərik. XIX əsrə qədər olan əsərlərdə oğula nəsihət verən, yol göstərən, oğulun yenilik duyğusu ilə barışan 
ata obrazı tərənnüm olunurdu. Klassik irsdə ata və oğul münasibətinin bu şəkildə  təzahürünü Məhəmməd 
Füzulinin “Ənisül-qəlb”, “Leyli və Məcnun”, “Rindu Zahid” poemalarında görə bilərik. “Rindu Zahid” əsərində 
oğul Rind ilə ata Zahid arasında ziddiyyət atanın oğulun fikirləri ilə barışması ilə nəticələnir. XIX əsrdə tarixi 
şəraitin nəticəsi olaraq, atalar və oğullar münasibətində yeni təzahürlər üzə çıxır, ata və oğul ortaq məxrəcə gələ 
bilmir, atanın tələbi oğulun yenilik duyğusu ilə uyğun gəlmir. Mülkədar ataya qarşı çıxan ideal oğul “atalar və 
oğullar” məsələsini ortaya çıxarır. Oğul yeni quruculuq işlərinin tərəfdarı, ata isə köhnə qanunlarla yaşayan 
mülkədar idi. Öz qızını qoca kişiyə ərə verən, pul üstündə öz qardaşlarını öldürən ataların təsviri Rusiya 
imperiyasının və Sovet rejiminin tələbi idi. 

Məsud Əlioğlunun araşdırmalarında bu məsələyə geniş yer verilmişdir;  
Atalar və oğullar. “Azərbaycan” jurnalı, 1959-cu il, №11 
Atalar və oğullar. “Azərbaycan” jurnalı, 1959-cu il, №12 
Atalar və oğullar. “Azərbaycan” jurnalı, 1961-ci il, №2 
Atalar və oğullar. “Azərbaycan” jurnalı, 1961-ci il, №3 
O, “atalar və oğullar” məsələsinin kökünü haqlı olaraq XIX əsrlə bağlayır. M.F.Axunzadənin “Müsyo 

Jordan və dərviş Məstəli şah”, N.Vəzirovun “Ev tərbiyəsinin bir şəkli”, “Adı var, özü yox”, “Yağışdan çıxdıq, 
yağmura düşdük”, “Sonrakı peşmançılıq fayda verməz”, “Müsibəti Fəxrəddin”, Ə.Haqverdiyevin “Dağılan 
tifaq”, “Bəxtsiz cavan”, C.Məmmədquluzadənin “Ölülər”, “Anamın kitabı”, C.Cabbarlının “Aydın”, “Oqtay 
Eloğlu” əsərlərini tədqiqata cəlb edən tənqidçi Şahbaz bəy obrazı vasitəsilə ədəbiyyata gələn maarifçi nəsli, 
Fatma xanım və Sərvinaz xanım surətləri vasitəsilə qaynana-gəlin konfliktini, Fəxrəddin, Fərhad bəy, Ömər obrazı 
əsasında başqa ölkələrdə təhsil alıb Vətənə qayıtdıqdan sonra mülkədarlığa xas qaydaları dəyişmək istəyən gənc 
nəsli təhlil edir. İskəndər, Aydın, Oqtay kimi oğulları “Qəribə adamlar”, “Anamın kitabı” əsərinin üç qardaşını 
“Daxili düşmənlər” adlandırır. “Şamo”, “Studentlər”, “Dünya qopur”, “Yoxuşlar”, “Qəhrəman” romanları 
əsəsında yeni əsrin oğullarını diqqət mərkəzinə çəkir. Tənqidçinin bu məsələyə bir fikir cərəyanı, yaradıcılıq 
hadisəsi kimi yanaşması həqiqətə uyğundur. Bu o deməkdir ki, M.F.Axundzadə ilk komediyası ilə  Azərbaycan 
ədəbiyyatında yeni bir yaradıcılıq məsələsinin əsasını qoymuşdur. 

M.Əlioğlu yalnız ata və oğul arasında baş verən konfliktdən bəhs etmir, bu mübarizəyə köhnəliklə 
yeniliyin mübarizəsi kimi baxır. Deməli, onun təhlil etdiyi əsərlərdə yalnız mühafizəkar atalar deyil, tüfeyli həyat 
keçirən, eyni zamanda həyatda öz yolunu tapa bilməyən, maarifdən, elmdən xəbəri olmayan oğullar da tənqid 
olunurdu.   

Açar sözlər: Məsud Əlioğlu, atalar, oğullar, Şahbaz bəy 
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Xülasə 
 
Şərqdə yaranan ilk demokratik dövlət olan Azərbaycan Demokratik Cümhuriyyəti cəmi 23 ay bərqərar 

olmasına baxmayaraq mövcud olan bu müddətdə istər iqtisadi –siyasi, istər sosial – mədəni sahədə, istərsə də 
xarici siyasətdə çox böyük işlər görmüşdür. Ən əsası dünyanın bir çox qabaqcıl ölkələri Azərbaycanın 
müstəqilliyini tanıdılar və təsdiq etdilər. Həmçinin öz səfirliklərini, öz ölkələrinin təmsilçilərini Azərbaycana 
yollamaqla birmənalı şəkildə AXC-ni tanıdılar.  

1918-ci il may ayının 28-də Tiflisdə Cümhuriyyət elan olunduqdan sonra Azərbaycan höküməti təşkil 
edilir və Azərbaycanın ilk Xarici İşlər Naziri Məhəmmədhəsən Hacınski təyin edilir. O, bu vəzifəni 1918-ci il 28 
may tarixindən 1918-ci il 6 oktyabr tarixinə kimi icra edir. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi çox tez bir zamanda 
gərgin işə başlayır nəticədə, tezliklə dünya ölkələri bir – birinin ardınca Azərbaycanın dövlət müstəqilliyini 
tanımağa başlayır, Bakıda diplomatik korpusların binaları və iqamətgahları bəlli olur. Qeyd etmək lazımdır ki, 
Fransa, İngiltərə, ABŞ, Fars (İran) dövlətlərinin diplomatik korpusları şəhərin mərkəzində yerləşməsinə 
baxmayaraq, Finlandiya nümayəndəliyinin yerləşdiyi bina şəhərin mərkəzindən kənarda idi.   

Bəzi dövlətlərin ya səfirliyi, ya da konsulluğu yerləşdiyi halda, Fransanın Bakıda həm səfirliyi həm də 
konsulluğu – yəni hər iki nümayəndəliyi fəaliyyət göstərirdi. Xarici siyasətdə xüsusi önəm Türkiyə, İngiltərə və 
Amerika dövlətlərinə verilirdi. Təsadüfi deyil ki, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin xarici siyasəti məhz üç dövrə 
bölünür: Türkiyə dövrü(1918-ci il may-oktyabr), Qərb ölkələri dövrü(1918-ci il noyabr-1920-ci il yanvar) və 
beynəlxalq aləmdə tanınmaq uğrunda mübarizə dövrü (1920-ci il yanvar-aprel). 

 
Açar sözlər: Azərbaycan Demokratik Cümhuriyyəti, xarici əlaqələr, səfirliklər, konsulluqlar.  
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Fizikte mekanik konuları matematiksel çıkarımların ürünü değil, bilim insanlarının nesnelerin nasıl 
hareket ettiği ile ilgili yaptığı çok sayıda deneyin gözlemlerinin bir sentezidir. Newton’un hareket yasaları diğer 
fizik ilkelerine dayanarak ispatlanamadıkları için tam bir temel ilke olarak kabul edilirler. Bu nedenle Newton’un 
hareket yasaları karşılaştığımız mekanik problemlerini çözerken gereksinim duyduğumuz bütün temel ilkeleri 
içerir.  

Mekanikte karşılaştığımız problemleri çözerken Newton’un hareket yasalarını başarıyla uygulayabilmek 
için, öncelikle sisteme etki eden tüm kuvvetleri tanımlayabilmemiz gerekir. Sistemde verilen her cisim için Serbest 
cisim diyagramı çizmemiz gerekir. Serbest cisim diyagramı, bir sistemde ki cismi bağımsız olarak ya da onunla 
etkileşen diğer cisimler tarafından ona uygulanan tüm kuvvetlerin yön ve büyüklüklerini göstermek için çizilen 
vektörlerden oluşan bir çizimdir. Sistemde birden fazla cisim olduğu durumlarda, her cisim için ayrı ayrı serbest 
cisim diyagramının çizilmesi mekanik problemlerinin çözümünde büyük kolaylık sağlar. Serbest cisim diyagramı 
sistemin hareket nedenlerini iyi analiz edebilmek için gereklidir.  

Bu çalışmanın temel amacı, matematik öğretmenliği anabilim dalında öğrenim gören 2.sınıf 
öğrencilerinin mekanik konularında serbest cisim diyagramının çiziminin başarı ve başarı motivasyonlarına etkisi 
hakkında öğrenci görüşlerini belirlemektir. Bu amaç doğrultusunda aşağıdaki alt problemlere cevap aranacaktır.  

Öğrenciler mekanik problemlerinde verilen bir cisim için serbest cisim diyagramını doğru bir şekilde 
çizebiliyorlar mı? 

Öğrencilerin mekanik problemlerinde verilen bir cisim için harekete neden olan ve hareketi engelleyen 
kuvvetleri belirleyebiliyorlar mı? 

Öğrencilerin mekanik problemlerinde verilen bir cisim için serbest cisim diyagramını çizebilmeleri 
başarı motivasyonu nasıl etkiliyor? 

Çalışma nitel yaklaşımla yapılmış durum araştırmasıdır. Araştırmanın evrenini 2017-2018 akademik 
yılında güz döneminde Kırıkkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Matematik Eğitimi Anabilim dalında öğrenim 
gören 2.sınıf öğrencileri ve örneklem grubunu 33 öğrenci oluşturmaktadır.  Çalışmada amaçlı örnekleme 
yöntemlerinden ölçüt örnekleme kullanılmıştır. Matematik Eğitimi Anabilim dalında öğrenim gören 2.sınıf 
öğrencilerinin Fizik-I dersini almış öğrenci olmaları temel ölçüt olarak belirlenmiştir.  

Çalışmada veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından mekanik problemlerinden oluşan sorular 
hazırlanmıştır. Geliştirilen soruların kapsam geçerliliğinin sağlanması için alan uzmanlarından görüş alınmıştır. 
Çalışmada, Matematik Eğitimi Anabilim dalında öğrenim gören 2.sınıf öğrencilerine Fizik-I dersinde çeşitli 
mekanik problemleri için serbest cisim diyagramını çizerek cisme etki eden hız, ivme ve kuvvet gibi niceliklerin 
vektörel gösterimleri istenmiştir.  

Çalışma nitel bir araştırma olması nedeniyle, verilerin değerlendirilmesinde içerik analizi yöntemine 
başvurulmuştur. Bulgular, sonuç ve tartışma bölümleri için veri analizi süreci devam etmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Serbest cisim diyagramı, Mekanik, Matematik öğretmen 
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ÖZET 
 
Araştırma, bürolarda çalışan yöneticilerin ve yönetici asistanların inovatif ofis teknolojileri 

farkındalıklarını ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda araştırma, nicel verilere dayalı tarama 
araştırması olarak tek grup son test şeklinde desenlenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu, Antalya organize 
sanayi bölgesinde bürolarda çalışan yöneticiler (n=15) ve yönetici asistanları (n=33) oluşturmaktadır. 
Araştırmada veriler, “İnovatif Ofis Teknolojileri Farkındalık Ölçeği” ile elde edilmiştir (α=0,98). Ölçek, 8 boyutta  
toplam 87 maddeden oluşmaktadır.  

 
Araştırmada elde edilen verilerin analizi sonucunda; katılımcıların çoğunun kadın (%81,3), yaş aralığı 

olarak daha çok 31 ve üstü yaş (%62,5), ofis ortamında çalışılan yıl olarak daha çok 1-5 yıl aralığında (%31,3), 
ofis ortamındaki pozisyonu olarak ise yöneticilerin (%31,2) yönetici asistanlara (%68,8) göre daha az sayıda 
olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. Buna ilaveten, katılımcılarının yarısının (%50) daha önceden ofis teknolojileri ile 
ilgili bir eğitim almasına karşın, inovatif ofis teknolojileri kavramını duymayanların (%54,2) daha fazla olduğu 
görülmüştür. Bürolarda çalışan yöneticilerin ve yönetici asistanların inovatif ofis teknolojileri farkındalıkları 
incelendiğinde; “Arşivleme, Veri Depolama ve Saklama Teknolojileri” ile “Haberleşme ve İletişim Teknolojileri” 
farkındalıklarının yüksek; “Dinlenme, Beslenme ve Sosyalleşme Ortamı Teknolojileri” ile “Çevre Dostu ve Enerji 
Tasarruflu Ofis Teknolojileri” farkındalıklarının düşük düzeyde olduğu gözlenmiştir.  Ayrıca araştırmada, 
bürolarda çalışan yönetici asistanların inovatif ofis teknolojileri farkındalık düzeylerinin (x̄=2,83), yöneticilere 
(x̄=2,76) göre az da olsa fazla olduğu buna karşın bu farkın anlamlı olmadığı görülmüştür. Bürolarda çalışan 
yöneticilerin ve yönetici asistanların inovatif ofis teknolojileri farkındalıkları; cinsiyet, yaş, çalışılan yıl, pozisyon 
ve eğitim alıp almama gibi çeşitli demografik değişkenlerine göre incelenmiş ve bu değişkenlere göre anlamlı bir 
farklılık bulunmamıştır.  

 
Araştırma bulguları ışığında, bürolarda çalışan yöneticilerin ve yönetici asistanların inovatif ofis 

teknolojileri farkındalıklarının orta düzeyde olduğu, yöneticilerin ve yönetici asistanların inovatif ofis teknolojileri 
farkındalıkları arasında önemli bir fark bulunmadığı sonucuna varılmıştır. Alanyazındaki araştırmacılara, farklı 
sektörlerde daha fazla katılımcının bulunduğu ve farklı değişkenler boyutunda araştırmalar yapmaları 
önerilebilir. 

 
Anahtar kelimeler: Yönetici, yönetici asistanı, inovatif ofis teknolojileri farkındalığı. 
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ÖZET 
Dünya üzerinde geçmişten günümüze kadar olan meslekler içerisinde en kutsal ve insanlık için hayati 

önem taşıyan şüphesiz ki öğretmenlik mesleğidir. Bir ülkenin geleceği o ülkenin eğitimiyle ve eğitimin uygulayıcısı 
öğretmenleri ile doğrudan ilişkilidir. Çünkü öğretmenler, eğitim politikalarını uygulamaya koyar, uygulama 
biçimleri ile politikaları etkiler, bir bakıma eğitim hizmetlerini başlatıp geliştirerek eğitim sistemine hayat verir. 
Bu bağlamda ülkelerin gelişmişlik düzeyinin eğitime verilen dolayısıyla öğretmenlere verilen önemle doğru 
orantılı olduğu görülmektedir. 

Bu araştırmanın amacı, Türk Cumhuriyetleri’ndeki öğretmenlik mesleği ve günümüzde bu ülkelerdeki 
öğretmenlerin mevcut çalışma koşullarını ortaya koymaktır. Bu amaç doğrultusunda; Türk Cumhuriyetleri’nde 
öğretmen olabilmek için hangi eğitimi almak gerektiği, alınması gereken eğitime giriş şartları, alınan eğitimin 
süresi ve niteliği, öğretmen olarak atanma koşulları, öğretmenlerin çalışma saatleri ve aldıkları maaşlar ayrıca 
çalıştıkları süre boyunca uyması gereken etik değerler irdelenmiştir. 

Araştırmada bilimsel araştırma tekniklerinden nitel yöntem kullanılmış ve doküman analizi yapılmıştır. 
Türk Cumhuriyetleri’nin istatistiki verileri, ilgili bakanlıkların internet adresleri, öğretmen yetiştiren kurumların 
ders ve içerikleri, mevcut yasa ve öğretmenleri içeren eğitimle ilgili kanunları incelenerek elde edilmiştir. 
Verilerin çözümlenmesinde, içerik analizi yöntemi kullanılmış, veriler temalara ayrılmış ve gruplanmıştır. 
Araştırma sonucunda; Türk Cumhuriyetleri’ndeki öğretmenlerin yetiştirilmesinden ,mevcut çalışma koşullarına 
kadar benzerlik ve farklılıklar ortaya konmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Türk Cumhuriyetleri, Öğretmenlik Mesleği 
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        AXC yarandığı gündən təhlükəsiz beynəlxalq şəraitin yaradılması və yeni dövlətin dünya birliyi 
tərəfindən tanınması üçün ardıcıl xarici siyasət xətti yürütməyə başladı. Hökümətin xarici siyasətində ilk uğurlu 
diplomatik addımlarindan biri 1918-ci il iyunun 4-də Batumda Türkiyə ilə sülh və dostluq müqaviləsi bağlanması 
oldu. Bu müqavilə  ilə milli hökümət Osmanlıdan hərbi yardım almaq imkanı qazandı, Bakı şəhərinin düşməndən 
azad edilməsi və Qarabağda erməni silahlı qüvvələrinin zərərsizləşdirilməsi haqqında Türkiyə hökümətindən 
təminat aldı.Türkiyə höküməti Batumda Gürcüstan və Ermənistanla müqavilələr bağlayaraq onların da 
müstəqilliyini tanımışdı.Türkiyənin razılığı əsasında İrəvan paytaxt olmaqla Ermənistan respublikası 
yaradıldı.Türkiyə höküməti Cənubi Qafqazda kiçik və zəif olan Ermənistan dövləti yaratmaqla, ”erməni 
məsələsini” birdəfəlik həll edəcəyinə və bununla bölgədə daimi sülh yaranacağına ümid bəsləyirdi. Ermənilər isə 
əksinə, üzərlərinə götürdükləri  öhdəliklərin heç birinə əməl etmədilər. 

        AXC höküməti 27 avqust 1918-ci il tarixli Rusiya-Almaniya gizli sazişinin şərtlərinin aradan 
qaldırılması üçün Türkiyə ilə birlikdə kəskin diplomatik addımlar atmağa başladı. Çünki bu sazişə görə Almaniya 
Bakı neftinin 25% əvəzində Bakı və onun neft rayonlarını Rusiyanın nüfuz dairəsi hesab etmişdir. Azərbaycan-
Türkiyə hökümətlərinin diplomatik siyasi münasibətləri nəticəsində bu mənfur plan pozuldu.1918-ci il  sentyabrın 
15-də Bakı düşməndən azad  edildi və o dövrün sənədlərində deyildiyi kimi “baş bədənlə birləşdi”. 

       Osmanlı dövlətinin I Dünya müharibəsində məğlub olaraq 1918-ci il 30 oktyabrda Mudros barışığını 
imzalaması Azərbaycan Respublikasının xarici siyasətinə mənfi təsir göstərdi. Sazişə uyğun olaraq türk 
qoşunlarının  Bakını və Azərbaycanı tərk etməsi ilə 1918-ci il noyabrın 17-də Antantanın üzvü olan İngiltərənin 
qoşunu general Tomsonun başçılığı ilə Bakıya daxil oldu. M.Ə.Rəsulzadə, Topçubaşov, F.Xoyski və s. 
məqsədyönlü fəaliyyəti nəticəsində Parlamentin çağırılması və 1918-ci il dekabrın 26-da onun qarşısında 
məsuliyyət daşıyan Koalisyon hökümətin təşkil edilməsi Azərbaycanı xarici işğaldan xilas etdi. Dekabrın 28-də 
müttəfiqlərin Bakıdakı nümayəndəsi general Tomson F.Xoyskinin sədrliyi ilə yaradılmış Koalisyon höküməti 
Azərbaycanda yeganə qanuni hakimiyyət kimi tanıdı. Bunun ardınca İngiltərə höküməti Azərbaycan dövlətini 
rəsmən tanıdığını bildirdi və 1919-cu ilin yayında qoşunlarını Azərbaycandan çıxartdı. 

       Milli hökümət öz xarici  siyasətində qonşu dövlətlərlə diplomatik münasibətlərə böyük əhəmiyyət 
verirdi. Borçalı, Tiflis və Sığnaq qəzalarının başdan-başa müsəlmanlardan ibarət olan bölgələrinə Azərbaycanın 
haqlı ərazi iddiaları, Gürcüstanın isə Zaqatala dairəsinə haqsız torpaq iddiası ilk vaxtlar iki  dövlət arasındakı 
münasibətləri kəskinləşdirmişdi. Lakin çar generalı Denikin ordusunun Dağıstana hücumu və cənuba doğru 
irəliləməsi Azərbaycan Gürcüstan əməkdaşlığını əhəmiyyətli məsələyə çevirdi. 1919-cu il iyunun 16-da iki  dövlət 
arasında 3 il müddətinə hərbi-müdafiə paktı (ittifaqı) imzalandı. Bu pakta görə Azərbaycanın və Gürcüstanın 
müstəqilliyi və ərazi bütövlüyü hər hansı dövlət tərəfindən hərbi müdaxiləyə  məruz qalardısa , tərəflər bir-birinə 
hər cür yardım göstərməli idilər. Azərbaycan və Gürcüstanın Ermənistanı da bu pakta cəlb etmək  cəhdləri uğursuz 
oldu. Əksinə, ermənilər Denikinlə Azərbaycan əleyhinə gizli danışıqlar aparırdılar.Bağlanılan müqaviləyə uyğun 
olaraq Gürcüstan Azərbaycana xeyli sayda hərbi texnika və silah-sursat  göndərdi, hətta birgə Hərbi Şura da 
yaradıldı. 

Açar sözlər: AXC höküməti, diplomatik münasibətlər, xarici  siyasət, nümayəndə heyəti, diplomatik 
addımlar 
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The rich content of this specific intellectual work needs to be introduced onto the public in the systemic 

and plain ways of explanation and mutual understanding.  It is clear that the religious understanding has been 
most typically associated with people’s belief and ritual systems. However, it has been usually ignored the basic 
understanding of cultural and art historical knowledge hidden within the religious knowledge. In this association, 
it should be considered comparatively the findings of the Tureg culture and art with those of the ancient times 
culture in order to understand the role and impact that have been played by the Tureg culture and art. Because 
Tureg culture usually comprises a range of study fields and “it includes all possible aspects of knowledge gain”, 
it considers the field of art, as an important field combining an unity of body, language and human feelings, among 
Oriental knowledge fields. 

Therefore, it is clear that via investigating the meanings of art historical, it is possible to reinterpret the 
content of that art while employing scientific methodology and it is necessary to outline that such a work would 
have a theoretical and practical significance. In order to understand this large body knowledge of cultural 
heritage, it needs to study it in an interdisciplinary approach using a variety of disciplines such as history, art, 
and cultures. As a result, cultural monuments of Tureg dynasty continues to be an important research field for the 
cultural study as well as art history. 

They continued and developed Central Asian nomadic tradition. They left many numbers of thing and 
culture heritage. 

Keywords: cultural heritage, territory, boundaries, Orkhon river 
 
  



 
 

 46 

IV. Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim ve 
Sosyal Bilimler Sempozyumu  

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

Beden Eğitimi Öğretmeni Adaylarının Gözünden Öğretmen Nitelikleri 
Dr. Öğretim üyesi Fikret ALINCAK  

Gaziantep Üniversitesi    
falincak27@hotmail.com 

 
Dr. Öğretim üyesi Ahmet YIKILMAZ 

Bitlis Eren Üniversitesi 
ahmetyikilmaz84@gmail.com 

 
Özet  
Eğitim öğretim sürecinde son yıllarda öne çıkan en önemli konulardan birisi de öğretmen niteliğidir. Hiç 

şüphesiz öğretmenlerin yetişmiş olduğu ortam ve almış olduğu eğitim biçimi öğretmenlik niteliğini de 
etkilemektedir. Nitelikli öğretmenin sahip olması gereken özelliklerle ilgili birçok soru ve cevap bulunmaktadır. 
Genel anlamda bakıldığında her öğretmenin niteliği birbirinden farklıdır. 

Bu çalışmanın amacı beden eğitimi öğretmeni adaylarının gözünden öğretmen nitelikleri ile ilgili 
görüşlerinin ortaya konulmasıdır. Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından geliştirilen açık 
uçlu sorular 2016-2017 eğitim öğretim yılında dört farklı üniversitede öğrenim görmekte olan 40 beden eğitimi 
öğretmeni adayına sunulmuştur. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden olan mülakat yöntemi kullanılarak 
elde edilen veriler, içerik analizi yöntemi ile çözümlenmiştir. 

Araştırma sonucunda öğretmenlerin sahip olması gereken nitelikler bakımından; iyi bir rehber olma ve 
öğrenciye yol gösterici olma özelliklerinin ön plana çıktığı görülmüştür. Sonuç olarak araştırma grubu nitelikli 
bir öğretmenin mesleğinde yetenekli olma, işini ve öğrencilerini sevme, onlara örnek olma ve öğrenciyi 
sahiplenme niteliklerinin ön plana çıktığı görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Beden eğitimi, Öğretmen, Nitelik 
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Özet 
Oyunun bireylerin gelişimi üzerinde büyük önemi bulunmaktadır. Çocuklar, oyun ile öğrendikleri tüm 

bilgi ve becerilerini günlük yaşamında uygulayarak yaşantısına yön verirler. Çocuk çevresini oyun ile tanır ve 
akranlarıyla olan ilişkilerini böylece devam ettirir. Böylece bir takım ihtiyaçlarını oyunla giderme yoluna gider. 
Çocuğun hayatında bu kadar önemli bir yere sahip olan oyuna eğitimde gerekli yerin verilmesi eğitimin 
amaçlarına ulaşmasını hiç şüphesiz kolaylaştırmaktadır. Böylece öğrenme süreci daha kolay ve daha hızlı 
gerçekleşebilir. 

 Bu çalışma, sınıf öğretmenlerine göre oyunun öğrenme üzerindeki etkilerini incelemek amacıyla 
yapılmıştır. Araştırmada sınıf öğretmenlerinin oyunla öğretim hakkındaki genel düşünceleri, oyun ile öğretim 
yapıp yapmadıkları, oyunun öğrenme üzerindeki etkileri, öğretimde kullanmış oldukları oyun çeşitleri, oyununun 
okuma alışkanlığı kazandırmadaki etkileri ve öğretmenlerin oyunla öğretim hakkındaki önerilerinin neler olduğu 
belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden olan mülakat yöntemi kullanılarak 
Gaziantep il sınırları içerisindeki ilkokullarda görevli 40 sınıf öğretmeninden elde edilen veriler, içerik analizi 
yöntemi ile çözümlenmiştir. 

Araştırma grubu, çoğunlukla diğer derslerin de oyunla öğretilmesi yönünde görüş bildirmişlerdir. Ayrıca 
çalışmaya katılan sınıf öğretmenleri, programın yeniden düzenlenmesi, hizmet içi eğitim kurslarının verilmesi, 
ders araç-gereci temin edilmesi, fiziki şartların sağlanması, etkinliklerin öğretime uygun olması, oyunla ilgili ders 
materyallerinin verilmesi biçiminde temalarının ön planda tutulması gerektiği yönünde görüş 
belirtmişlerdir. Sonuç olarak araştırmaya katılan sınıf öğretmenleri oyunun çocukların gelişimi üzerinde önemli 
etkileri olduğunu belirtirken, oyunun derste öğrencilerin verimini arttırdığını, öğrenmenin hızlı ve kolay olduğunu 
ve oyunun çocukların derse karşı ilgisini arttırdığını ve tüm derslerde oyunla öğretim tekniğini kullandığı yönünde 
görüş ifade etmişlerdir.  

 
Anahtar Kelimeler: Sınıf öğretmeni, Oyun, Öğrenme 
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Kırsal turizm son yıllarda büyük gelişme göstermiş ve kırsal kalkınmanın sürdürülebilirliği açısından 
büyük önem taşıyan küresel bir faaliyettir. Doğal kaynakların içinde yer aldığı,  çevre kaynaklarına zarar 
vermeden sürekli kullanmayı ve doğru işletilmesini amaçlayan turizm şeklidir. Kırsal yerleşmelerimiz için olumlu 
etkiler yapan ekoturizm alternatif turizm olarak önemi artmaktadır. Türkiye ortalama yükseltisi fazla olan ve 
akarsu ağlarının doğal güzellikler sunduğu nadir ülkelerdendir. Bu özelliğiyle kırsal yerleşmelerimize alternatif 
turizm olanakları sunmaktadır. 

Günümüzde teknolojinin gelişmesine bağlı olarak doğal güzelliklerimiz planlama yapılmadan tanıtımı 
yapılmakta ve bilinçsizce tahrip edilmektedir. Araştırma sahasını oluşturan Seyhan nehrinin bir kolu olan Eğlence 
Çayının oluşturduğu Dokuzoluk Kanyonu Güney Torosların Adana bölümünde bulunmaktadır. 

Bu çalışmada, Eğlence akarsuyunun oluşturduğu Dokuzoluk kanyonunun doğal güzellikleri ve ekoturizm 
potansiyelinin kırsal kalkınma için planlanması amaçlanmıştır. Dokuzoluk kanyon başlangıcı talveg yükseltisi 
700m olup kanyon bitişi talveg yükseltisi 260 m’den oluşan 10km uzunlukta bir kanyondur. Seyhan Nehri’nin 
önemli bir kolunu oluşturan 544 km2 havza alanı ile Eğlence Çayı’nın vadi yamaçları 500’’nin üzerinde yüksek 
eğime sahiptir. Eğlence Çayı’nın yatağını derince kazması sonucu çevresi plato karakteri kazanan saha yüzeyinde 
lapya, dolin, uvala vb. birçok karstik şekil gelişmiştir. Kanyon içerisinde ve yakın çevresinden kızılçam, kermez 
meşesi, zeytin, sandal, defne gibi tipik Akdeniz bitki elemanları görülürken kanyonu çevreleyen plato yüzeylerinde 
ardıç ve meşe türleri baskın bitki örtüsüdür. Karaisalı ilçesi sınırları içindeki Dokuzoluk Kanyonu doğal mirasının 
kırsal kalkınma çalışmaları, ekoturizm ve kırsal kalkınma kapsamında değerlendirilmek için arazi çalışmaları 
coğrafi bilgi sistemleri teknolojileri kullanılarak ve yöre halkıyla mülakatlar yapılarak coğrafi perspektifle 
değerlendirilmiştir. Dokuzoluk ve çevresinin ekoturizm potansiyeli belirlenerek uygun projeler önerilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Ekoturizm, Kırsal Kalkınma, Dokuzoluk Doğal Mirası. 
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ÖZET 
 Genel anlam itibariyle şu’ara tezkireleri, şairlerin hayatları eserleri ve sanatçı kişilikleriyle 

ilgili bilgi veren biyografik kaynaklardır. Elbette ki tüm tezkirelerin şaire ait bu hususların tamamı hakkında bilgi 
verdiklerini söylemek güçtür. Bazı tezkireler şairin hayatı ile ilgili bilgi veren biyografik malumatlara ağırlık 
verirken bazı tezkireler ise yoğunluklu olarak şairin şiirlerine yer vermeyi tercih etmiştir. Kimi tezkireler ise bu 
her iki hususun yanı sıra bir de şairin şiirlerini sanatsal açıdan değerlendirme yoluna gider. Hangi açıdan 
bakılırsa bakılsın tezkireci, şairlerle ilgili bu değerlendirmeleri yaparken mutlaka farklı kaynaklardan istifade 
etmek zorundadır. Türk tezkirecilik geleneğine bakıldığında zeyl olarak yazılan tezkireler dışında hemen hemen 
bütün tezkirelerin yazılı ve sözlü birçok kaynaktan istifade ettikleri görülür. Sözlü ve yazılı kaynakların kullanılma 
sıklığı tezkireden tezkireye farklılık gösterir. Bu kaynakların kullanılma sıklığı tezkirecinin kaynakları elde etme 
durumuna göre değişmektedir. Örneğin Âşık Çelebi’nin Meşâ’irü’ş-şu’arâ tezkiresinde tezkireci, yazılı kaynak 
kullanmak yerine şairlerin önemli bir kısmını tanıdığı için onlardan birebir bilgi edinme yoluna gider. Öte yandan 
Gelibolulu Ali’nin Künhü’l-ahbâr tezkiresinde ise özellikle tezkirecinin tarihçi kimliğinden dolayı tarih kitapları 
ve farklı şair tezkireleri gibi yazılı kaynaklardan istifade ettiği görülür. Ancak bazı tezkireciler eserlerini vücuda 
getirirken yazılı ve sözlü birçok kaynağı tenkit etme yoluna gitmiştir. Tezkireci istifade ettiği kaynakları genellikle 
şairin biyografisi ile ilgili hususlar ve şiiri hakkında tenkide tabi tutmuştur. Kimi tezkireciler bahsettikleri 
kaynakların bilgi yanlışlarını düzeltmek için farklı kaynaklara müracaat ederken bazı tezkireciler ise tenkitlerini 
sadece verilen bilginin yanlış olduğuyla sınırlandırmıştır. 

 Yazıldığı tarih itibariyle Türk tezkirecilik geleneğin yazılı kaynak tenkidinin yapıldığı ilk tezkire 
1564 tarihinde Bağdatlı Ahdî Çelebi tarafından kaleme alınan Gülşen-i Şu’arâ adlı şairler tezkiresidir. Tezkirede 
çok etraflı bir tenkit algısı güdülmeden yazılı kaynak sadece yüzeysel açıdan değerlendirmeye tabi tutulmuştur. 
Ahdî’nin tezkiresinde eleştiriye tabi tuttuğu kaynak, kendisinden önce Latîfî’nin kaleme aldığı Tezkiretü’ş-şu’arâ 
ve Tabsırâtü’n-nuzamâ adlı şairler tezkiresidir. Latîfî tezkiresi, özellikle biyografisi verilen çoğu şairi doğduğu 
şehir olan Kastamonu’ya ait göstermesi sebebiyle eleştirilmiştir. Türk tezkirecilik geleneğinde Ahdî ile başlayan 
yazılı kaynak tenkidi daha sonraki tezkireciler tarafından da sürdürülmüştür. Tezkiresinde yazılı kaynak eleştirisi 
yapan tezkireciler başta Ahdî Çelebi olmak üzere Âşık Çelebi, Esrâr Dede, Riyâzî, Mehmed Siraceddin ve Mehmed 
Tevfik’tir. İsimleri zikredilen bu tezkireciler, eserlerinde kimi zaman yazılı, kimi zaman da sözlü kaynakları 
eleştirmişlerdir. Tezkirecilerin bazıları eleştiriye tabi tuttuğu kaynağı tenkide mevzu olan sebepleri de ifşa ederek 
ortaya koymaya çalışırken; kimi tezkireciler ise kaynağı sadece yüzeysel açıdan tenkit etmiş ve çoğu kez de bunu 
tek bir cümleyle geçiştirmiştir. Bu bildirimizde XV. yüzyıldan XX. yüzyıla kadar tezkirecilerin eserlerinde 
yaptıkları kaynak tenkidine kısaca yer verilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Şair Tezkireleri, Kaynak Tenkidi, Yazılı Kaynak. 
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XÜLASƏ 
Senzura bir çox sahələri əhatə edən və müxtəlif sferalarda müəyyən qadağaların tətbiq olunmasına 

nəzarət edən sistemdir. Bədii söz sənətində senzuranın tətbiqində əsas vasitələrindən biri polisemiya⃰ ilə mübarizə 
idi. 1920-ci il aprel çevrilişindən sonra Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətin süquta uğramasından sonra, 
bolşeviklərin Azərbaycanda sovet hakimiyyətinin proqram və ideyalarını həyata keçirmək, cəmiyyətdə yeni 
düşüncə tərzini formalaşdırmaq istiqamətində apardığı mübarizə, müəyyən qadağaların tətbiq olunması ədəbi 
aləmə də təsirsiz ötüşmədi. İlk növbədə fikri, düşüncəsi, amalı Cümhuriyyətlə bağlı olan yüksək vətəndaşlıq, milli 
təəssübkeşlik hissinə malik şair və ədəbiyyat adamları göz altına alındı.  Qlavlit bədii sənətdə senzuranın 
tətbiqində ən intensiv və operativ vasitələrdən biri kimi diqqəti əsərlərdəki məna yozumlarına yönəltdi.  
Polisemiyaya qarşı mübarizə sovet poeziyasının yeni ideoloji proqramını müəyyənləşdirmək, bu istiqamətdə 
təbliğatı gücləndirmək, türkçülük ideyalarına, milli-mənəvi sərvətlərə, ənənəyə qarşı çıxmaq, milli düşüncəyə 
bağlı olan qüvvələrə  siyasi repressiyaları gerçəkləşdirməkdə idi. 1920-ci illərin əvvəllərindən başlanan bu 
mübarizə 1930- cu illərə doğru daha da intensivləşdi. H.Cavid, Ə.Cavad, M.Müşfiq, A.Şaiq, H.Sanılı və bir çox 
söz adamları yeni qurluşun normativlərinə zidd olaraq şeirlərində işlətdikləri polisemik söz və simvollara görə 
təqib olunur, sorğu-suallara çəkilir, təzyiqlərə məruz qalırdılar. 1920- ci illərdə Ə.Cavadın “Göy göl” şeiri 
ətrafında başlanan müzakirələr, qurulan məhkəmələr get-gedə intensivləşdi.  Qlavlitin H.Cavid, Ə.Cavad, 
M.Müşfiq, H.Sanılı və b. əsərləri üzərində apardığı araşdırmalar milli simvolik sistemin ciddi nəzarətə 
götürülməsi, söz – simvolların sıxışdırılması, poetik dövriyyədən çıxarılması ilə sonuclandı. Diqqət çəkən 
məqamlardan biri budur ki, yalnız  Cümhuriyyətlə əlaqələndirilən simvol, rəmz, işarə və sözlər (ay,ulduz, mavi 
rəng, Səməndər quşu və s.) deyil, yeni quruluşun təntənəsinin bədii göstəricisi olan (pambıq, traktor) söz və 
obrazlarda da müxtəlif mənalar axtarılırdı. Bir sözlə göz altına alınan şairlərin mövzusundan asılı olmayaraq 
şeirlərində işlətdikləri söz-simvollar ədəbi tənqid tərəfindən deşifrə olunub şairlərə qarşı mübarizə silahına 
çevrilirdi. 

Konfransa təqdim olunacaq məruzədə Azərbaycanda 1920-1930-cu illər ədəbi prosesində sovet senzurası 
və polisemiya ilə mübarizə prosesi repressiyaya uğramış şairlərimizin şeirləri, mətbuat və ədəbi məhkəmələrdə 
onlara qarşı yönəldilən ittihamlar əsasında geniş şəkildə araşdırılacaqdır. 

Açar sözlər: Azərbaycan, şeir, senzura, simvol, polisemiya, repressiya   
 
  

                                                
⃰  [ yun.poly – çox və sema –işarə] dilç. Bir sözdə bir neçə mənanın olması; sözün çoxmənalılığı. 
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  ÖZET 
 XX əsrin 1980- ci illərindən başlayaraq Azərbaycan ədəbiyyatında bədii-sənədli nəsr nümunələrinin 

inkişafında canlanma müşahidə olunmaqdadır.  1990- cı illər roman-memuarların sayının artması, ötən illərdə 
qələmə alınmış sovet yazıçılarının gündəliklərinin çap olunması, mühacirətdə yaranan ədəbiyyatın öyrənilməsi ilə 
müasir ədəbiyytaşünaslıqda bədii-sənədli nəsrə maraq xüsusi ilə artmışdır. Bu proses bütün possovet ölkələrində 
müşahidə olunmaqdadır. Sovet dövrünün faciələrindən bəhs edən bu əsərlərdə dövrün gerçəkliklərinin, 
təcrübəsinin təsviri və dərki yer almışdır.    

XX əsrin ikinci yarısından başlayaraq memuarların  daha mürəkkəb forması olan roman -memuarların 
sayı artdı. Romanlarının ənənəvi janrlar üzrə təsnifatı ilə kifayətlənməyən müəlliflər əsərlərinin janrlarına 
aydınlıq gətirməyə çalışırlar:  N.Rəsulzadə “Qolfstrim”( roman- kardioqram), Vidadi Babanlının “Gizlinlər” ( 
gerçək- roman), Sabir Azərinin “Tələbə məhbusun xatirələri”  (bioqrafik- roman) və s. kimi əsərlər yaranmışdır. 

 Sovet illərinin əks olunduğu  bu əsərlərdə sovet insanın ağrı-acısı təsvir edilmiş, tarixin mühüm bir 
mərhələsi yenidən tam fərqli mövqedən dəyələndirilmişdir.  

Bu  əsərələri aşağıdakı kimi qruplaşdırmaq olar:  
“Yaradıcı insan və  totalitar sistem”  konfliktinin canlandırıldığı romanlarda  (Vidadi Babanlının 

“Gizlinlər”, Sabir Əhmədovun “Yazılmayan yazı”, Sabir Azərinin “Tələbə məhbusun xatirələri”,  Balaş 
Azəroğlunun “Ömrün səhifələri” və s.) sovet hakimiyyəti illərində yaradıcı insanın qarşılaşdığı çətinliklərin, 
təzyiqlərin təsviri.  

Sovet yazıçı və şairləri haqqında mifləri aradan qaldıran bioqrafik əsərlər (Anarın “Həyatım ağrıyır” 
(Ənvər Məmmədxanlı haqqında xatirə-povesti), “Kərəm kimi” (Nazim Hikmət haqqında bioqrafik - düşüncələr 
romanı), X.Rzanın M.Müşfiq, H.Cavid, S.Vurğun haqqında xatirələri və s.). Rekonstruktiv yanaşmanın yer aldığı 
bu əsərlərdə müəlliflər xoşbəxt sovet şairi və yazıçısı mifini dağıdaraq, sovet sistemində gerçək yaşamın 
özəlliklərini canlandırmağa çalışmışlar.   

Repressiyaya məruz qalmış yazıçıların həyatından bəhs edən “düşərgə ” ədəbiyyatı (Cəfər Bağırov 
“Ümidim olmasaydı” və b.)  

Dövrün bilavasitə  ictimai siyasi hadisələrinin təsviri - stalinizm epoxası ( Anarın bədii-sənədli nəsri), 20 
yanvar hadisələrinin təcəssümü (Fikrət Qoca “Qanlı qərənfillər”, Xəlil Rza Ulutürk “Lefortovo zindanında”), 
Qarabağ müharibəsi (Yusif Kərimov “İçimizdən içimizə atəş”), Milli qəhrəmanlarımız haqqında əsərlər (Mustafa 
Çəmənli “Fred Asif”, “Mübariz”).  

 Sosial tematikanın etirafla əvəzlənməsi (Anarın “Sizsiz”, Əli Əmirlinin “Ağdamda nəyim qaldı?”, 
N.Rəsulzadə “Qolfstrim” və s.).  

 Beləliklə, son illər yaranan yazıçı xatirələrində memuar janrının hibrid forması olan roman xatirələrin 
sayı artmaqdadır. Bu əsərlərdə ilk əvvəl, 1990-cı illərdən başlayaraq sosial mündəricə, yaradıcı insan və sistem 
qarşıdurması öndə idisə, zaman kesdikcə etiraf məzmunlu əsərlər yaranmaqdadır.  

Açar sözlər: Azərbaycan ədəbiyyatı, müstəqillik dövrü, roman-memuarlar, yardıcı insan və sistem 
qarşıdurması,  repressiya, etiraf.  
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ÖZET 
XIX. yüzyılda Osmanlı devletinin zayıflamasını fırsat bilen Rusya Kafkasya hâkimiyeti ve egemenliğini 

sürdürmek için planlar yapmış ve uygulama yollarını aramaya başlamıştır. Bu planlar Osmanlı- Rus mücadelesini 
daha da artırmıştır. Gülistan (1813), Türkmençay (1828) ve Edirne (1829)   antlaşmalarının yapılması Rusya'nın 
bölgede siyasi açıdan etkin rol oynamasına neden olmuştur. Bu antlaşmalar Kafkasya’da ekonomik ve kültürel 
faaliyetlere girişmesine vesile olmuştur.  Hedeflerine ulaşmak isteyen Rusya Hükümeti, Kafkasya'da yerli 
Müslüman nüfusunun Hıristiyanlaştırılması politikasına başlamıştır. Bu politikasını uygularken yerli Müslüman 
halkı göç etmeye zorlamış, göç eden nüfusun yerine Ermenilerden oluşan Hıristiyan nüfusu yerleştirmeye 
başlamıştır. Bu politika kapsamında binlerce insan 1860’da Anadolu'ya göç ettirilmiştir. Göç ettirilen nüfus 
Ahıska Türkleri, Çeçenler, Çerkezler, lezgiler, Tatarlar (Azerbaycanlılar)’dan oluşmuştur.  

Bu çalışmada kaynaklar ışığında Müslüman Türklerin neden Anadolu'ya göç ettirildiği, göç sırasında 
yaşadıkları sıkıntıları, göçün nasıl gerçekleştirildiği ve sonuçları incelenerek, Rusya'nın Kafkasya'da yaptığı 
Hıristiyanlaştırma politikası aydınlatılmaya çalışılmıştır. Ayrıca göç sırasında yerli halk ve devlet arasında ortaya 
çıkan sorunlara değinilerek, Rusya'nın bu alandaki faaliyetleri de ortaya konmuştur. Kaynaklara göre,  XVIII. 
yüzyılın ortalarından itibaren Osmanlı Devleti Kafkasya'ya sadece siyasi değil, aynı zamanda ekonomik ve 
kültürel açıdan da hâkim olmasına rağmen Rusya, Osmanlı topraklarında hâkimiyet alanını genişleterek,  İran 
topraklarına da yayılmaya çalışmaktadır. Bu yayılma girişimiyle Aras nehrinin kuzeyindeki bütün toprakları 
İran'dan alarak, Ahıska, Poti, Anapa, Ahılkelek ve Gürcistan'ı da ele geçirmeye çalışmaktadır.   

 Rusya’nın hem Kafkasya’da hem de Balkanlardaki yayılmacı politikası İngiltere, Fransa ve Avusturya-
Macaristan İmparatorluğu’nu rahatsız etmeye başlamıştır.   Kırım Savaşı (1853–1856) sonucunda yapılan Paris 
Antlaşması’nın hükümleri Rusya'nın Osmanlı topraklarında daha fazla yayılmasına engel olmuştur. Öyle ki, 
“Osmanlı Devleti’nin toprak bütünlüğü Avrupa devletlerinin garantisi altındadır” hükmü Rusların bu bölgeye 
hakim olması için yeni yollar arayışına itmiştir.  

Osmanlı Devleti topraklarında yayılması engellenen Rusya’nın Kafkasya topraklarındaki emellerini 
engelleyebilecek büyük bir gücün olmaması Rusların Kafkasya’ya yönelmesini sağlamıştır. Kafkasya’daki 
Hıristiyanlaştırma politikasına hız veren Rusya, Gürcistan kilisesini ve Rus Ortodoks kilisesini birleştirerek, 
bölgedeki mutlak hâkimiyetini kurmuştur. Bu makalede 1860 ve sonrasında Kafkas kökenli göçmenlerin 
Anadolu'ya gelişinin iki temel aşaması açıklanarak, iskânları, onlara yapılan yardımlar, karşılaştıkları zorluklar 
ve devletin mültecilere bakış acısı işlenmiştir. Sonraki dönemde ortaya çıkan kimlik meselesi ve buna bulunan 
çözümlerde yeni kaynaklara dayanarak açıklanmıştır.  Azerbaycan Türklerinin Osmanlı Devleti’ne genel olarak 
kütlesel, ticari ve entellektüel göçlerinden bahsedilmiştir. Özellikle Azerbaycan Türklerinin Anadolu'da Türk 
milletçiliğini yayan aydınlarının Türk Cumhuriyeti'nin temelini atanlardan oldukları da vurgulanmıştır.  

Mukayeseli analiz yönteminin kullanıldığı bu makalede yukarıda bahsi geçen problem tarihçilik 
açısından ele alınmıştır.  Sonuç olarak, Kırım ve Kafkasya'dan Osmanlı topraklarına bilhassa Anadolu bölgesine 
gelen göçmenlerin insan psikolojisi, sorunları, yerel nüfusun sos-ekonomik durumuna etkisi, yerel halkın 
göçmenlere bakışı kaynaklara bağlı kalınarak ortaya konmuştur. Ayrıca Azerbaycan Türklerinden aydın 
muhacirlerin Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna etkileri, Anadolu’da Türk milliyetçiliğinin oluşmasındaki 
katkıları da vurgulanmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Kafkas, Kırım, Osmanlı, Anadolu, göç.  
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Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin qısa bir müddət mövcud olmasına baxmayaraq xalqın istiqlal 

düşüncəsindəki, milli taleyindəki misilsiz rolu danılmaz tarixi fakt və gerçəklikdir.Bu dövrün ədəbiyyatını 
yaradanların əksəriyyəti elə cümhuriyyətin özünü yaradanlar, onun ideoloji istiqamətini müəyyənləşdirənlər idi. 
Qeyd edək ki, AXC dövründə milli mətbuatın, milli teatrın, təhsil sahəsinin uğurları, inkişafı ilə yanaşı xalqın 
istiqlaliyyət düşüncəsini əks etdirən böyük ədəbiyyat da yaranrdı.  

AXC dövrü ədəbi-nəzəri fikri Sovet dövründə marksizm-leninizm metodologiyası ilə, yanlış yozum və 
yanaşmalarla tədqiq edilmişdir.Hətta tanınmış Azərbaycan yazıçı və şairləri-Əhməd Cavad, Abdulla Şaiq, Üzeyir 
Hacıbəyli, Cəfər Cabbarlı, Məhəmməd Hadi və başqalarının AXC dövrü yaradıcılığı sovet senzurasının 
“redaktəsi”, amansız ixtisarları ilə çap olunur, böyük əksəriyyəti isə ümumiyyətlə nəşrdən kənarda qalırdı.  

XX əsrin sonlarında Azərbaycan müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra Cümhuriyyət dövrü ədəbiyyatı yeni 
təfəkkür işığında və obyektiv yanaşma ilə yenidən araşdırılmağa başlandı. 1990-cı ilin ilk aylarından artıq 
mətbuatda AXC ilə bağlı yazılar görünməyə başlayır. May ayında isə AMEA Ədəbiyyat və Tarix İnstitutları, 
Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin birlikdə keçirdiyi “Azərbaycan Demokratik Respublikası” adlı elmi sessiyada 
AXC dövrü Azərbaycan tarixi və ədəbiyyatının yenidən obyektiv və fundamental metodlarla tədqiq edilməsinə 
qərar verilir. Həmin sessiyadakı çıxışında görkəmli ədəbiyyatşünas alim Yaşar Qarayev qeyd edir ki, “Azərbaycan 
Cümhuriyyətinin birinci ildönümü 1919-cu ildə qeyd olunub. İş elə gətirib ki,onun ikinci ildönümü 1990-cı ildə 
qeyd edilir. Şübhəsiz, belə bir “lənglikdə” hamının, o cümlədən ictimai-humanitar fikrin, xüsusilə də sovet 
diktatura rejiminin günahı var...”. Bu sessiyadan sonra AXC dövrünün poeziyası, nəsri, dramaturgiyası, ədəbi 
tənqidi və ədəbiyyatşünaslığı haqqında elmi tədqiqat əsərləri yazıldı. 

Ümummilli Lider Heydər Əliyevin 1998-ci il 30 yanvar tarixli “Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 80 
illiyinin keçirilməsi haqqında” Sərəncamı bu sahədə elim tədqiqatların aparılmasına geniş vüsət verdi.. Xüsusilə 
də Müstəqillik dövründə AXC-nin çoxşaxəli fəaliyyətini əks etdirən Ensiklopediya hazırlandı.  

Konfransa təqdim olunan elmi məqalədə AXC dövrü ədəbiyyatının tədqiqi vəziyyətindən və onunla bağlı 
qarşıda duran elmi-nəzəri məsələlərdən bəhs olunacaqdır.  

Açar sözlər: AXC, ədəbi-nəzəri məsələlər, ədəbiyyatşünaslıq, tədqiq məsələləri 
 

  



 
 

 54 

IV. Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim ve 
Sosyal Bilimler Sempozyumu  

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

Azerbaycan Ve Türkiye Müzelerinde Korunan  Manevi Eserlerimiz 
 Maşide Niğmet MEMİŞ 

 ADMİU Doktorant  
 mnmbakumnm@gmail.com 

                                                       
ÖZET  
Tarih içerisinde göç eden Türkler, çeşitli coğrafyalarda yer almışlardır.Bu yerleşmeler ve göçler 

sonucunda bulundukları coğrafyaları etkilemişlerdir.Türk toplumu bir çok coğrafyada bulunması nedeniyle  bu 
ismin yayılmasını sağlamışlardır.“Türk milleti, uzun bir tarih içerisinde yüksek bir medeniyet ve kültürle bütün 
dünyaya büyüklüğünü göstermiş bir millettir.Son asırlarda karşı karşıya geldiği büyük felaket, badire, tehlike, ve 
müşkilleri hep bu yüksek milli kültürü ve onun neticesi olan sağlam seciye ve ahlakıyla atlatabilmiştir.” 
Azerbaycan-Türkiye kardeşlik  ilişkilerinin  tarihi birçok  dönemlerde büyük sınavlardan 
geçmiştir.Azerbaycan`dan-Osmanlı`ya, Osmanlı`dan ise Azerbaycan`a ilim ve din görevlileri vasıtasıyla karşılıklı 
bir iletişim içinde olarak,kültür ilişkilerini yaşatmışlardır.Türkiye Cumhuriyeti muzelerinde Azerbaycana ait 
eserlerde  saklanmaktadır.XV asır Akkoyunlu-Osmanlı,XVI-XVII asırları Safevi-Osmanlı savaşları sonuçunda 
ganiment olarak götürülmüş veya diplomatik ilişkilerde hediye olarak götürülmüş eserlerin çogunlugu Askeri 
Müze ve Topkapı Sarayı Müzesinde korunmaktadır.Şirvanşahlar ve Akkoyunlular devletinin Azerbaycanlı ustaları 
tarafından yaptıkları eserler bu devletlerin isimleriyle yazılmıştır.      

  Azerbaycanda müzelerin kuruculuğu,müzelerin gelişmesi ilerlemesi 1969-cı yıldan  Haydar Aliyevin 
birinci ve ikinci defa hakimiyete gelişinden sonra yapılmaya başlanmıştır.Azerbaycan müzelerinde korunan 
Türkiye`ye ait Türk sanat eserlerinin koleksiyonlarıda bulunmaktadır.Kolleksiyonları incelediğimizde günlük 
yaşamı yansıtan eserlerle  kültürlerin muhafıza edildiğini görmekteyiz.Osmanlı dönemine ait eserler 1925 yılından 
itibaren Milli Tarih Müzesi`nde kayıtları yapılmıştır.Koleksiyonun içeriği satın alma ve hediye olarak verilen 
eserlerden ibarettir.Çoğunlugu ise Azerbaycanlılar tarafından hediye olarak verilmiştir.Türkiye`den Bakü`ye 
gelen devlet kurumlarında  resmi olarak çalışan insanlar tarafından müzelere bağışlar yapılmıştır. 

  1917-1918 Nuri Paşa ile birlikte ulu babam Bakü’ye gelmiştir.12.alayda bulunarak bu topraklar için 
savaşmışlardır.10 sene o günün şartlarında Azerbaycanda esir kalmıştır. Yıllar sonra ulu babam Azerbaycandan 
Türkiye’ye gitmiş,Mustafa Kemal Atatürk kendisine İstiklal Madalyası vermişdir.Azerbaycandan dönerken 
sırtında bu cografyaya ait dini içerikli kitaplar götürmüş.Bu kitapları Bakü de  AMEA Nizami Gencevi Adına Milli 
Azerbaycan Edebiyat Muzesine,Milli Azerbaycan Tarih Müzesine,Azerbaycan İstiklal Müzesine,Azerbaycan Milli 
Elmler Akademiyası Muhammet Fuzili adına Elyazmalar İnstituna bağışlamış bulunmaktayım.Milli Azerbaycan 
Tarih Müzesine ulu babamın öz eliyle yapmış olduğu oragın bağışını gerçekleştirdik.Oragın üzerinde islimi 
nakışlar mevcuttur.Destegi agaçtandır. Üzerinde 1938 yazmaktadır.Azerbaycan’ın kurtuluşu için hayatlarını 
ortaya koyan büyük Türk milletinin içerisinde var olan,bir dedenin torunu olarak gurur duymaktayım.Bu ülkeyi 
karşılıksız sevmek bu olsa gerek.Manevi değerlerimiz olan eserlerimizi gün yüzüne çıkartarak iki ülke arasında 
müzelerin karşılıklı iletişim içinde olmaları gerekmektedir.Geleneksel sanat ve kültürel değerlerimize sahip 
çıkmalıyız.Bu birliğinin köklerinden doğan büyüyen değerlerimizi koruyarak kültür zenginligimizi aktarmalıyız. 

Anahtar Kelime: Osmanlı,Türkiye,Azerbaycan,Mustafa Kemal Atatürk,Nuri Paşa,İstiklal Madalyası, 
Müzeler 
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Nesin Və Anar Yaradıcılığı Əsasında) 

 
Maya AXUNDOVA 

Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu, doktorant 
mayaaxundova93@gmail.com 

 
XÜLASƏ 

Mehmet Nüsrət Nesin-Əziz Nesin (1915-1995) Cümhuriyyət dövrü türk ədəbiyyatının ən məhsuldar yazıçılarından 
biri, ən böyük satira ustasıdır. Əziz Nesin ədəbi növlərin hər üç sahəsində müxtəlif janrlarda yazdığı çoxsaylı 
əsərləri ilə yarım əsrdən çox türk ədəbiyyatını zənginləşdirmiş, satirik qələmi ilə xalqına xidmət etmişdir. Əziz 
Nesin təkcə Türkiyədə deyil, bütövlükdə dünya ədəbiyyatında tanınmış və sevilmişdir. Əsərlərində toxunduğu 
məsələr hətta bu günümüz üçün yazılıbmış kimi ciddiliyini və aktuallınını qoruyub saxlayır.  

Məqalədə xalq yazıçısı Anarın “Molla Nəsrəddin-66” satirik hekayələr silsiləsi Əziz Nesinin “Taxtalı 
köydən məktublar” povesti qarşılıqlı təhlil olunur, ortaq tənqid hədəfləri tədqiq edilir. Eyni zamanda Əziz Nesinin 
mövzusu xalq nağıllarından gələn satirik nağılları ilə Anarın “Yaxşı padşahın nağılı” satirası müqayisəli təhlil 
olunur. Əziz Nesin nağıl motivlərindən istifadə etməklə, yaxud da nağıllardan təsirlənərək qələmə aldığı böyüklər 
üçün nağıllarında da təkcə türklərin deyil, bütöv bəşəriyyətin yaşamındakı naqislikləri, insan xislətinin qüsurlarını 
tənqid obyektinə çevirmişdir. Böyüklər üçün yazdığı nağılların satirik hekayələrdən daha qüvvətli tənqidi gücə 
malik olduğunu düşünmüşdür. Əziz Nesinə görə, nağıl janrı hekayələrə nisbətən insanları daha çox düşündürür. 
Bu cəhətinə görə də ədib nağılları daha üstün satirik “silah” hesab edir. Digər tərəfdən yanaşdıqda isə nağıllarda 
gizlilik, ictimai-sosial və iqtisadi-siyasi qüsurları üstüörtülü şəkildə daha rahat tənqid etmək imkanı olur. Nağıl 
üslubunda yazılmış satiraya Azərbaycan ədəbiyyatında da rast gəlinir. Anarın “Yaxşı padşahın nağılı” adlı satirik 
pamfleti də eyni məqsədlə yazılmışdır ki, Əziz Nesinin “Sədrəzəm eşşək”, “Qarğaların seçdiyi padşah” adlı satirik 
nağılları ilə müqayisəli şəkildə təhlil olunur.  

Tədqiqatın əsasını müqayisəli təhlil metodu təşkil edir.  
Tədqiqatın elmi yeniliyi ondan ibarətdir ki, Əziz Nesin və Anarın satirik əsərləri paralel şəkildə ilk dəfə 

xüsusi olaraq sistemli müqayisə, təhlil və tədqiq edilir. XX əsrin II yarısında Türkiyə və o zamanlar sovet ölkəsi 
olan Azərbaycan satirik ədəbiyyatında ortaq tənqid hədəfləri ayrıca bir məqalə səviyyəsində araşdırılır.  

Tədqiqat zamanı məlum olur ki, ayrı-ayrı siyasi rejim altında yaşayan iki qardaş ölkənin, eyni köklü 
xalqın ədəbiyyatında, eyni zamanda satirik nəsrində ortaq problemləri paralel olaraq tənqid hədəfinə çevirmiş 
satirik əsərlər mövcud olmuşdur. 

Açar sözlər: Əziz Nesin, Anar, satira, tənqid, satirik nağıl 
  



 
 

 56 

IV. Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim ve 
Sosyal Bilimler Sempozyumu  

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

Yoksulluğun Kadınlaşması: Mikro Krediler Ve Karz-I Hassen Finansman 
Uygulamaları İle Yoksullukla Mücadele 

 
Serpil ALTINIRMAK 
Anadolu Üniversitesi 

saltinirmak@anadolu.edu.tr 
 

ÖZET 
Kadın yoksulluğu 1995 yılında “yoksulluğun kadınlaşması” ifadesi ile literatürde yerini almıştır. Toplum 

içinde kadınlar ve çocuklar yoksullaşma riski karşısında dezavantajlı bir konumda yer almaktadırlar. Kadınlar 
toplumda yoksulluğu daha derinden yaşamaktadırlar. 

Kadınların yoksullukla mücadelesinde girişimcilik faaliyetlerine yönelmeleri bir çözüm olarak 
görülmektedir. Ancak bu noktada sermaye yetersizliği karşımıza önemli bir sorun olarak çıkmaktadır. Mikro 
krediler pek çok ülkede kadınlara sermaye sağlamak için bir finansman modeli olarak benimsenmiştir. Ancak bu 
uygulamaların bir kısmı başarılı olurken bir kısmı da başarısız olmaktadır. 

Çalışmada, kadın yoksulluğu ve mikro krediler tartışılırken İslami finansmanda önemli bir yeri olan 
Karz-ı Hassen finansman modelinin kadınları girişimci yapmada kullanılabilirliği üzerinde durulmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Kadın Yoksulluğu, Mikro Kredi, Karz-ı Hassen 
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AMEA Tarix İnstitutunun elmi işçisi, Bakı, Azərbaycan 
hakimqambarov@gmail.com  

 
XIX əsrin II yarısına təsadüf edən Azərbaycan türk millətinin formalaşması prosesində kapitalizmin 

coşqun inkişafı, milli burjuaziya və demokratik ruhlu ziyalıların fəaliyyəti, iqtisadi və mədəni mərkəzlərin, yeni 
tipli təhsil və maarif müəssisələrinin, milli teatrın yaranması kimi bir çox amillərlə yanaşı milli mətbuatın meydana 
gəlməsi də həlledici rol oynamışdır. “Əkinçi” qəzeti ilə əsası qoyulan milli mətbuat ənənələri XX əsrin 
əvvəllərində nəşr olunan “Həyat” qəzeti ilə yeni bir mərhələyə qədəm qoymuşdur. Böyük Azərbaycan maarifçiləri 
və ideolaoqları Ə.Hüseynzadə və Ə.Ağaoğlunun redaktorluğu ilə nəşrə başlayan bu mətbu orqanı qısa zamanda 
Həsən bəy Zərdabi, Ə. Topçubaşov, Ü.Hacıbəyov, Ə. İbrahimov, M.Ə. Rəsulzadə, N.Nərimanov, M.Hacınski, 
A.Səhhət, M.Hadi, H.S.Ayvazov, Ə.Haqverdiyev, M.Ə.Sabir, M.Ə.Şeyxzadə, S.M.Qənizadə Axund Əbuturaboğlu 
və s. dövrün demək olar ki, bütün demokratik ziyalılarını, sonradan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 
qurulmasında yaxından iştirak edən ictimai-siyasi xadimləri öz ətrafında birləşdirərək milli-demokratik, milli-
azadlıq hərəkatının ideoloji tribunasına çevrildi. Başqa sözlə desək, “Həyat” qəzeti nəinki fəaliyyətini 
Azərbaycanda, Rusiya imperiyasında və  dünyda baş verən gündəlik hadisələri işıqlandırmaqla 
məhdudlaşdırmadı, tam əksinə bütün diqqət və faəliyyətini çarizmin imperiya əsarətinə məhkum olunmuş 6 
milyondan  artıq türk-müsəlman əhalinin təməl ehtiyaclarının, ən zəruri insani haqlarının təmin olunması uğrunda 
mübarizəyə yönəltdi və fəaliyyət göstərdiyi qısa zaman kəsiyində milli şüurun, özünüdərk prosesinin inkişafınada, 
müstəqillik ideyalarının təbliğində misilsiz xidmətlər göstərdi.  

“Həyat” qəzetinin ən böyük uğurlarından və  fərqləndirici cəhətlərindən biri budur ki,  o, ilk dəfə olaraq 
ümumrusiya müsəlmanlarının qurtuluş və  nicat yolununun islamçılıq və  türkçülük ideyası ətrafında sıx şəkildə 
birləşməsi, “maarifi-ümumiyyə”, “hüquqi-mədəniyyə”, “milli tərəqqi”, “milli birlik” vasitəsi ilə mümkün olması 
fikrini konseptual formada əsaslandırmağı bacardı. Bunun nəticəsində isə, bir tərəfdən çox geniş coğrafi məkanda 
qərar tutmuş türk milləti vahid, ümumi ideoloji- siyasi  xətt ətrafında birləşərək mütəşəkkil qüvvəyə çevrildi. Digər 
tərəfdən isə, Azərbaycan xalqının mütləqiyyətə qarşı azadlıq uğrunda mübarizəsi Rusiyanın inqilabçı 
cərəyanlarının, sosializm ideyalarını təbliğ edən bolşeviklərin, ümumilikdə rus inqilabi hərəkatının zərərli 
təsirlərinə məruz qalmadan həqiqi mənada milli azdlıq hərəkatına çevrildi və 1918-ci ilin mayında Azərbaycan 
Xalq Cümhuriyyətinin qurulması ilə qalibiyyətlə yekunlaşdı.    

Açar sözlər: XX əsrin əvvəlləri, Azərbaycanın müstəqillik hərəkatı, “Həyat” qəzeti, Ə.Hüseyinzadə, 
Ə.Ağaoğlunun 
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Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası 
 Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu                              

vahabova_s@mail.ru 
 

ÖZET 
Problem zəruriliyi, cəmiyyət üçün lazım olan düşündürücü məsələlərə canatma  meyilləri, ictimai bəla və 

eybəcərliklər, onun kökünü göstərmə cəhdləri və bunun yüksək poetik tələblər səviyyəsində orijinal formada, bədii-
estetik keyfiyyətlə ifadəsi müasir satiramızın  uğurlu cəhdi kimi səciyyələndirilmir.  

Müstəqillik dövrü Azərbaycan ədəbiyyatında satira bədii forma və sənətkarlıq axtarışları baxımından  
zəngin  bir material vermir. Cəmiyyətdəki cəmiyyət-insan, cəmiyyət və fərd məsələsi də eyni zamanda satirik 
ədəbiyyatın əsas təsvir obyektidir. İnsanın  cəmiyyətdə tutduğu yer, mövqe, onun dövrü, ictimai-siyasi 
münasibətlər sistemi ilə sıx bağlıdır. Zamanın və dövrün, ictimai-siyasi quruluşun, idarə etmə sisteminin insan 
üzərindəki təsirləri, elm, təhsilə, mədəniyyətə və hətta siyasətə qədər nüfuz etməsi cəmiyyət daxilində mövcud 
olduğuna görə ictimai anlam qazanır. Biz, ilkin olaraq bu gün satira niyə yazılmır, satirik ədəbiyyat yoxdur kimi 
təqdimlərin və ya satira “qıtlığının” səbəblərini araşdırmağa çalışmış, səbələrini öyrənməyə çalışacağıq.  Bu 
səbəblərsə müxtəlifdir. Buna birinci səbəb kimi mühitin ümumən satirik yazara biganə, ədalətsiz və ya aqressiv 
münasibəti əsas götürülür.  

Satiranın durğunluğunda ikinci əsas səbəbsə fikrimizcə virtual dünyanın kəşf olunması, qloballaşan sivil 
cəmiyyətdə  müasir insanın texnologiya dünyasındakı bütün mövqeləri əldə etməsi, ən vacib şərt kimi isə, ictimai-
siyasi şüurda KİV-nin  formalaşmasından ibarətdir. 

Üçüncü əsas səbəblərdən biri kimi isə, Azərbaycan ədəbiyyatında Postmodernizm ideyasının təşəkkülü 
və onun bədii üslub kimi ədəbiyyata daxil olmasıdır.  

Dördüncü əsas səbəblərdən biri isə bədii ədəbiyyatın  tarixən  qədim bir janrı olan həcvin satirik boyaları 
kəskin bir formada kobud və vulqar sözlərlə əvəzləyərək konkret ünvanlı şəxsə yönləndirməsidir.  

Satira  anlayışı ilə bağlı bu günə qədər mübahisəli fikirlərin olması ona baxış bucağını ortaq məxrəcdə 
yox, müxtəlif qütblərdə formalaşdırır.  Mütəxəssislər tərəfindən bir mənalı qarşılanmayan bu termin-ədəbi növ, 
janr, gerçəkliyin əksetdirməsinin xüsusi prinsipi, üslub, tipikləşdirmə xüsusiyyəti, “bədiilik prinsipi” 
adlandırılmışdır. Nəzəriyyəçilərin satira ilə bağlı mülahizələrini araşdıraraq, ümumi nəticəmiz satira janrlarda 
təqdim olunan  qüsurları  ifşa edici kinayə ilə əksetdirmənin  üsulu, “bədiilik prinsipi olaraq dəyərləndirilir.  Bu 
fikrə uyğun olaraq  günümüzdə janr işləkliyində  satiranı belə ümümiləşdirə bilərik: 

1. Əldə olunan  satirik ədəbiyyatda nəzm daha aparıcıdır,  satira poeziyada, seirdə müəyyən nümunələrin 
nisbətdə çoxluğunda  müşahidə  olunur. 

2. İkinci sıralama nəsrindir. Bədii nəsrdə minatür  və hekayə, qafiyəli nəsr əsəri (bəhri-təvil), lətifələrlə 
yanaşı satirik publisistik janr olan  felyetonda az da olsa yer alır. Pamflet, satirik povest, roman və s. ümumiyyətlə 
müşahidə olunmur. 

3. Dramarik növə gəlincə isə,buradada eyni boşluq nəzərə çarpmaqdadır. Tək-tək komediya, Xeyrəddin 
Qocanın “ Hərənin öz payı”, “Bu bizim zəmanədir”, “Düzü-düz, əyrini-əyri”, Hüseynbala Mirəhmədovun 
“Axirətdən gələn zəng”, “Miras” və s. kimi əsərlərdə dramatik növdə  satirik ədəbiyyatın zənginliyi  üçün yetərli 
sayılmır. 

 
Açar sözlər: masir ədəbiyyat, satira, cəmiyyət və fərd, həcv, postmodernizm 
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Özet 
Başkurt Türkleri Ural dağlarının kuzey ve doğu kısımları ile Volga nehri etrafında yaşamaktadırlar. 

Başkurt Türkleri İdil Bulgar Devleti, Altın Orda Devleti, Kazan Hanlığı, Çarlık Rusyası, SSCB, Rusya 
Federasyonu içerisinde varlıklarını devam ettirdiler. Başkurt Türkleri günümüzde Rusya Federasyonu içerisinde 
özerk bir statüde yaşamaktadırlar. Başkurt Türkçesi çok zengin bir kültürel mirasa sahiptir. Başkurt Türkleri kendi 
dillerini asırlarca korumuşlardır. Zengin bir halk edebiyatına sahip olan bu dil, Çağatay Türkçesinden, Eski 
Türkçeden birçok arkaik unsuru da muhafaza etmiştir. Diğer Türk lehçelerinde olduğu gibi Başkurt Türkçesinde 
de cins kategorisi yoktur. 1921 yılının Temmuz ayında Sovyetler Birliği’nin İkinci Bütün Başkurdistan Toplantısı 
gerçekleştirilmesi ve bu toplantıda Başkurt hükümetine Başkurt Türkçesini kullanma, Başkurt Türkçesini fonetik 
olarak esas alan kitapların hazırlanması emri verilmesi Başkurt Türkçesinin şekillenmesinde etkili olduğu 
görülmektedir. Başkurt hükümeti 5 Aralık 1922 tarihinde bu konuda birçok karara imza attı. Bu tarihten itibaren 
bu fikir artık uygulanmaya başlanmıştır. Bu kararın neticesi olarak 1924 yılının Ağustos ayında Başkortostan 
Gazetesi, Başkurt Türkçesi fonolojisini esas alarak yayın hayatına başladı. Gazetenin peşi sıra Başkurt Türkçesini 
fonetik olarak esas alan kitaplar neşredildi.  Ekim Devrimi’nden sonra yürütülen çalışmalar neticesinde Başkurt 
Türkçesinin Kuvan ve Yumatı ağızları esas alınarak yazı dili olduğu görülmektedir. Bildiride Başkurt Türkçesinin  
Kuvan ve Yumatı ağızları esas alınarak yazı dili olması süreci incelenecektir.  

Anahtar Kelimeler: Başkurt Türkçesi, Ağız, Yazı Dili, Ekim Devrimi, Başkurdistan. 
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ÖZET 
Eğitim planlı bir kültürleme işidir ve birçok bileşeni içermektedir.  Eğitim ortamlarının ve kullanılan 

mekanın fiziksel koşullarının eğitimde etkisi büyüktür. Duyuşsal, nörofizyolojik, davranışsal ve sosyal öğrenmede 
eğitim aktivitesinin vazgeçilmez unsurlarından biri de mekan tasarımıdır. Tarihsel süreçte eğitimin verildiği 
binalar, verilen eğitimin şekline göre özellikle yaşadığımız son yüzyılda belirgin bir değişim ve dönüşüm 
yaşamıştır. Günümüz koşullarında çocuklar okul öncesi eğitimine erken yaşlarda başlamakta ve kurumların 
fiziksel koşullarından etkilenmektedir. Çocukların sahip oldukları gelişimsel özelliklerinin gereği olarak; koşması, 
oynaması, araştırması ve doğayla tanışması için uygun mekanların hazırlanması erken çocukluk eğitiminde 
günümüzde de güncelliğini koruyan konular arasında yer almaktadır. Bununla birlikte okul öncesi kurumlarda 
güvenli çevrenin oluşturulması da elzemdir. Türkiye’de okul öncesi kurumlar çeşitli yönetmeliklerle açılmakta ve 
sıklıkla Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak çalışmaktadır. Yapılan denetimin azlığı ya da kullanıcı özellikleri 
nedeniyle her okul öncesi kurum yönetmelik maddelerinin gereklerini taşımamaktadır. Bu araştırma; “okul öncesi 
eğitim kurumlarının sahip oldukları fiziksel mekan koşullarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi” 
amacıyla yapılmıştır. Çalışma kriterlerin belirlenmesinde “Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Kurum Açma 
Yönetmeliği” esas alınmıştır.  Bu araştırma kapsamında, İstanbul ilinde faaliyet gösteren, Milli Eğitim 
Bakanlığına bağlı 95 okul öncesi kurum incelenmiştir. Verilerin toplanmasında araştırmacı tarafından geliştirilen 
“Okul Öncesi Eğitim Kurumlarının Sahip Oldukları Fiziksel Mekan Koşulları İnceleme Formu” kullanılmıştır. 
Çalışma, nitel araştırma yöntemlerinden içerik analizi tekniği kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Veriler belirlenen 
temalara göre gruplandırılarak yüzde frekans hesaplamaları yapılmış ve sonuçlar elde edilmiştir. Yapılan 
analizler sonucunda; mevcut okul öncesi kurum binalarının sahip olduğu iç ve dış fiziksel özellikler tespit edilmiş; 
eğitim ve güvenlik perspektifinde incelenmiş, öneriler getirilmiştir. 

Anahtar kelimeler: Eğitim, Okul öncesi kurum, Güvenli çevre, Fiziksel mekan.  
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ÖZET 
Bu çalış-mada, psikolojik danışman adaylarının sosyal medya bağımlılık düzeyleri ile depresyon, kaygı 

ve stres düzeyleri arasındaki farklılıkları ortaya koymak amaçlanmıştır. Araştırma grubunu, 2017-2018 öğretim 
yılının ikinci yarıyılında öğrenim gören farklı sınıf ve cinsiyette psikolojik danışman adayları oluşturmuştur. 
Çalışmaya katılmayı kabul eden psikolojik danışman adaylarına, araştırma hakkında ayrıntılı bilgi verildikten 
sonra veri toplama araçları uygulandı. Sonuç olarak, istatistiksel değerlendirmeye 365 psikolojik danışman 
adayının verileri alınmıştır. Bu araştırmada veriler, Kişisel Bilgi Formu, Sosyal Medya Bağımlılığı Ölçeği: 
Öğrenci Formu ve Depresyon, Anksiyete ve Stres Ölçeği ile toplanmıştır. Araştırmada elde edilen veriler 
bilgisayar ortamına aktarılmış ve SPSS 20.0 programından yararlanılarak çözümlenmiştir. Araştırmanın amacına 
uygun olarak çözümlemeler gerçekleştirilmiştir. Örneklemin, sınıf ve cinsiyet değişkenlerine göre dağılımını 
ortaya koymak amacıyla frekans ve yüzdelik hesaplamalar yapılmıştır. Toplanan verilerin normal dağılıp 
dağılmadığına Kolmogorov-Smirnov testinden elde edilen bulgular değerlendirilmiş ve verilerin normal 
dağılmadığı belirlenmiştir (p<0.05). Normallik şartı sağlanmadığı için parametrik olmayan testlerin 
kullanılmasının gerekli olduğu görülmüş ve fark analizleri gerçekleştirilirken Kruskall-Wallis testinin 
uygulanmasında karar verilmiştir. Bu test sonucunda belirlenen gruplar arası farkların kaynağını belirleyebilmek 
amacıyla ikili karşılaştırmalı Mann–Whitney U testinin uygulanmasına karar verilmiştir. 

Elde edilen bulgulara göre psikolojik danışman adaylarının depresyon, kaygı ve stres düzeyleri arttıkça 
sosyal medya bağımlılığı düzeylerinde artış gösterdiği bulunmuştur. Buna göre, psikolojik danışman adaylarının 
sosyal medya bağımlılık düzeylerinin depresyon, kaygı ve stres düzeyine dayalı olarak farklılık göstermektedir. 
Dolayısıyla, depresyon, kaygı ve stresin bireyleri sosyal medya kullanmaya yönelten psikolojik yapılar arasında 
olduğu söylenebilir. 

Anahtar Kelimeler: Psikolojik danışman adayı, sosyal medya bağımlılığı, depresyon, kaygı, stres. 
*Bu çalışma Ahi Evran Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimince 

desteklenmiştir. Proje Numarası: EGT.A4.18.012 
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ÖZET 
Günümüzde sosyal medya en önemli iletişim araçlarından birisidir. İnternet kullanma sıklığı artmasıyla 

birlikte sosyal medya kullanım sıklığı da yükselmektedir. Bağımlılık kavramı genellikle alkol, uyuşturucu, sigara 
gibi maddelerin kullanımına yönelik değerlendirilmektedir. Ancak son yıllarda kumar, egzersiz, yeme, uyuma gibi 
bazı davranışların da bağımlılık yaptığı ileri sürülmektedir. Benzer durumun bilgisayar, internet, çevrimiçi oyun, 
tablet, mobil telefon gibi teknolojik cihazlar ve uygulamalar için de geçerli olduğunu bildirilmektedir. Yaşam 
doyumunun problemli internet ya da sosyal medya kullanımına nasıl yol açtığına ilişkin temel tartışma, bireylerin, 
kendileri ve yaşamlarıyla ilgili yaşadıkları tatminsizlik duygularından kaçmak ve psikolojik bir doyum aramak 
için internette daha fazla zaman geçirmeyi tercih ettikleri yönündedir. 

Bu çalışmanın amacı, beden eğitimi ve spor yüksekokulu öğrencilerinin sosyal medya bağımlılığı ile 
yaşam doyumu arasındaki ilişkiyi incelemektir. Bu çalışma tarama modeline dayalı ilişkisel bir yöntemle 
yürütülmüştür. Araştırma grubu, bir Türk üniversitesinin beden eğitimi ve spor öğretmenliği bölümünde öğrenim 
gören 424 öğrenciden oluşmaktadır. Çalışmada araştırmacılar tarafından geliştirilen “kişisel bilgi formu”,  Şahin 
(2018) tarafından geliştirilen “sosyal medya bağımlılığı ölçeği: öğrenci formu” ve Diener, Emmons, Larsen ve 
Griffin (1985) tarafından geliştirilen, Yetim (1991) tarafından Türkçeye uyarlanan “yaşam doyumu ölçeği” 
kullanılmıştır. Verilerin analizinde bağımsız gruplar t testi, Pearson momentler çarpım korelasyon katsayısı (r) 
ve çoklu doğrusal regresyon analizi yöntemleri kullanılmıştır.  

Araştırmanın temel bulguları, yaşam doyumu ile sosyal medya bağımlılığı arasında negatif ilişki 
olduğunu göstermektedir. Regresyon analizi sonuçlarına göre yaşam doyumu ile sosyal medya bağımlılığı düzeyi 
arasında anlamlı bir ilişki vardır. Sonuç olarak, öğrencilerin yaşam doyum düzeyi azaldıkça sosyal medya 
düzeyinin arttığı söylenebilir. 

Anahtar Kelimeler: Üniversite öğrencisi, sosyal medya bağımlılığı, yaşam doyumu. 
*Bu çalışma Ahi Evran Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimince 

Desteklenmiştir. Numarası: Numarası: BES.A4.18.003 
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 XÜLASƏ  
 
XX əsrin II yarısında Keçmiş Sovet İmperiyasında “Şəxsiyyətə pərəstiş” dövrünün aradan qalxması ilə 

ədəbi mühitdə də müəyyən mənada keyfiyyət dəyişmələri baş verdi. Bədii düşüncə milli-tarixi yaddaşın bərpası, 
soykökə qayıdış amillərini ədəbiyyatın əsas təsvir obyektlərindən birinə çevirdi. Bununla da, ədəbiyyat, xüsusilə 
də bədii nəsr diqqəti tarixi keçmişimizə və milli-mənəvi dəyərlərimizə çəkə bildi. Sözügedən mövzuya bir neçə əsər 
həsr etmiş sənətkarlardan biri də xalq yazıçısı İsmayıl Şıxlı olmuşdur.  

Məlumdur ki, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin Milli Ordusunun artilleriya generalı Əliağa Şıxlinski 
İsmayıl Şıxlının yaxın qohumu olmuşdur. Odur ki, yazıçının əsərlərində milli özünüdərk, cümhuriyyət mövzularına 
yer verməsi də təsadüfi deyildi.  

İsmayıl Şıxlının bədii nəsrində cümhuriyyət mövzusu, əsasən, Azərbaycan Demokratik Respublikası və 
onun devrilməsi dönəminin təsviri, prototipi real şəxsiyyətlər olmuş obrazların taleyi, sözügedən dövrdə baş verən 
milli-tarixi gerşəkliklərin birbaşa, yaxud alt qatda verilməsi yolu ilə təqdim edilmişdir. Bu kontekstdə yazıçı şifahi 
epik ənənədən, xüsusilə, dastan poetikasına məxsus obraz, motiv və təhkiyədən yaradıcı şəkildə bəhrələnmişdir. 

İsmayıl Şıxlının “Dli Kür”, “Ölüləri qəbristanda basdırın”, “Ölən dünyam” kimi əsərlərində bədii təsvir 
obyektinə çevirdiyi hadisələr məhz Azərbaycanın sözügedən dövrdəki real tarixi gerçəklikləri idi. Bu əsərləri 
qələmə alarkən yazıçı bir sıra mənbələrdən yararlansa da, əsas istinad etdiyi mənbə mənsub olduğu nəslin həmin 
dövrdə yaşamış nümayəndələrinin taleləri, doğmalarının danışdıqları hadisə-əhvalatlar və özünün kiçik 
yaşlarında görüb-eşitdikləri olmuşdur. Təsadüfi deyil ki, əsərlərində canlandırdığı əsas qəhrəmanların əksəriyyəti 
onun yaxın qohumları olmuşlar. 

Bütün bunlar hazırlayacağımız məruzə mətnində konkret bədii nümunələr əsasında geniş şəkildə 
araşdırmaya cəlb ediləcək və təhlil-tədqiq olunacaqdır. 

  
Açar sözlər: İsmayıl Şıxlı, “Ölən dünyam”, cümhuriyyət dönəmi, türk etnik psixologiyası, tarixi yaddaş, 

prototip, dastan təhkiyəsi. 
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ÖZET 
Giriş 
İnsanlık tarihi aslında bir mücadele tarihidir. Tabiatla, başka milletlerle ve elbette cehaletle yapılan bir 

mücadele… Sanayi devrimi bu mücadeleyi daha sistemli ve etkili yönetmek için önemli bir kırılma noktası 
olmuştur. Sanayi devrimiyle seri üretime geçen insanlar daha karmaşık işlerin üstesinden gelebilmek için örgütler 
kurmuşlar, bu sayede işlerin daha hızlı ve daha verimli yapılmasını sağlamışlardır. Ancak bu durum insanları 
basit birer makine dişlisi gibi gören Klasik Yönetim anlayışına götürmüştür. 
Her örgüt varlığını sürdürebilmek için sermayeye ihtiyaç duyar. “Gelir yaratma yeteneğine sahip her türlü mali 
veya fiziksel varlık” (Türk Dil Kurumu, 2017) olarak maddi bir çerçevede tanımlanan sermaye kavramı, Klasik 
Yönetim anlayışından günümüze kadar pek çok açıdan değişikliğe uğramış, derinlik kazanmıştır. 
Örgütlerin yapıları, amaçları ve hizmet alanları onların ihtiyaç duyduğu sermayenin türünü belirler. Ekonomik 
olmayan sermaye türlerine Valvarde (1990) Moral Sermayeyi eklemiştir. Moral Sermaye, ahlaki kuralları 
kullanarak insanların iyiyle kötüyü ayırt edebilmelerini sağlayacak bir sosyal yapı geliştirmeyi amaçlar. 
Örgütlerde uzun süreli bir birikim sonucu oluşan Moral Sermaye, örgütün insan kaynağına kazandırdığı 
değerlerle bireyin davranışlarında olumlu değişiklikler meydana getirmeyi hedeflemektedir. Eğitim örgütleri 
açısından iyi insan yetiştirme noktasında önemli bir role sahiptir. 

Yöntem 
Araştırma yöntemi olarak literatür tarama yöntemi kullanılmıştır. Literatür tarama yönteminde 

araştırma problemi alanında var olan yazılı kaynaklar (kitaplar, makaleler, bildiriler) ve çeşitli internet 
sitelerinde var olan bilgiler bir araya getirilir (Büyüköztürk, Akgün, Karadeniz ve Demirel, 2014). Moral Sermaye 
kavramının ilk kez kullanıldığı 1990 yılından başlanarak literatür taranmıştır. 

Bulgular 
Valvarde (1990) Moral Sermayenin tarihini Victoria dönemi hayırseverlik faaliyetlerine bağlamakta ve 

o dönemde fakirlere yapılan yardımlarla onlarda karakter oluşturulmasını amaçlayan faaliyetlerin Moral 
Sermaye yatırımı olduğunu ifade etmektedir. Aslından Moral Sermaye’nin başlangıcını Ahiler’e kadar götürmek 
mümkündür. 13. yüzyılda Anadolu’da ortaya çıkan Ahilik her ne kadar bir esnaf ve sanatkâr birliği olarak 
kurulmuş olsa da dini, sosyal ve ekonomik boyutları da olan bir sistem olarak faaliyet göstermiş sosyal bir yapıdır. 

Tartışma 
Bu bölümde Moral Sermayeyle ekseninde konuyla ilgili fikir yürüten Valvarde (1990), Sergiovanni 

(1992), Swartz (2010), Kane (2001) gibi literatürde adı geçen Batılı araştırmacılarla Mevlana, Yunus Emre, Sadi 
ve Hacı Bektaş-ı Veli gibi Doğulu düşünürlerin görüşleri Doğu-Batı Paradigması bağlamında ele alınacaktır. 
Meriç (1985) şu soruyu sorar: Goethe “Ya örs olacaksın ya çekiç.” derken Sadi: “ Dünyanın bütün toprakları bir 
tek insan kanını akıtmaya değmez.” diyor. Kim haklı? 

Öneriler 
Bu bölümde Moral Sermayeyle ilgili tarihsel ve kültürel temel ortaya konduktan sonra bundan sonra 

yapılacak çalışmalar hakkında önerilerde bulunulacaktır. 
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ÖZET 
Kazaklar oldukça zengin bir sözlü edebiyat kültürüne sahiptirler. Bu sözlü edebiyat kültürü içerisinde 

jırav ve akınların mirası özel bir önem taşımaktadır. Jırav ve akınların mirası edebi yönden araştırılmış olmakla 
birlikte Türkiye türkolojisinde bu eserler üzerine ciddi bir dil incelemesi yapılmamıştır. Kazakistan’da yapılan dil 
incelemeleri de sınırlıdır. Kazak edebiyatında ve Kazak edebiyat tarihi eserlerinde jırav ve akınların eserleri 
“Kazak Hanlığı Devrindeki Edebiyat” başlığı altında ele alınmaktadır. Bu eserler sözlü edebiyat ürünleridir. Söz 
konusu şiirler yalnızca Kazaklar arasında değil, Türk dünyasının diğer toplulukları tarafından da sözlü edebiyat 
ürünleri olarak kabul edilmekte ve söylenmektedir. Tarihî kaynaklar 12. yy.dan sonra Kazakistan’ın batısında 
Oğuz nüfusunun bulunmadığı yönünde bilgiler verse de özellikle 15. ve 16. yüzyıllarda bu bölgede ömür süren 
Kazak jırav ve akınlarının dilinde Oğuzca unsurlar olduğu görülmektedir. Meselâ, I. teklik şahıs zamirinin ilgi 
hâliyle çekimi (meniñ yerine menim “benim”); belirsiz gelecek zaman I. teklik şahıs olumsuz çekimi (ökinbespin 
yerine ökinben “pişman olmam”); emir kipi (jırav ve akınların dilinde, birkaç örnekte, 1. teklik şahıs çekiminde -
(A)yIn yerine -AyIm) vb.   20. yy.ın başında Mangışlak bölgesine gezi düzenleyen Richard Karuts isimli bir gezgin 
de bu bölgede yaşayan iki Türkmen boyuyla karşılaştığını ifade etmiştir. Çağdaş Kazakça ile karşılaştırıldığında 
15-17. yy. jırav ve akınlarının dilinde farklı gramer yapılarının kullanıldığı görülmektedir. Dikkate değer diğer 
bir nokta ise bu farklı yapıların genellikle Kazakistan’ın batı diyalektlerinde kullanılıyor olmasıdır. Bu yapıları 
kullanan jıravlar da Kazakistan’ın batısında yaşamışlardır. Biz bu makalede 15-17. yy.lar arasında yaşayan 
Kazak jırav ve akınlarının sözlü edebiyat ürünlerindeki farklı gramer yapıları üzerinde durduk. 

Anahtar Kelimeler: Kazak jırav ve akınları, Oğuzca 
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Tənzimlənməsi Kontekstində 

 
Günel BAXIŞOVA 

Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət  Universiteti 
Bakı, Azərbaycan 

Doktorant 
baxishgunel@gmail.com 

 
Xülasə: 
    Artıq daha çox ölkələr, dini təsisatlar ,müxtəlif beynəlxalq qurumlar anlayırki , silahlanmanın hər il 

artdığı,iqtisadi böhranların yaşandığı dövrümüzdə dini-etnik problemlərin qarşını almaq, cəmiyyətdə sosial  rifahı 
təmin etmək üçün yeganə yol masa ətrafı danışıqlar yolu, mədəniyyətlər və sivilizasiyalararası dialoqdur. 

   Bu amillərin reallaşdırılması üçün  multikulturalizmə nail olmaq, onu yaşam fəlsəfəsi kimi qəbul 
etməklə bağlıdır. 

    Azərbaycan fərqli dinlərin və etniklərin bərabər yaşadığı ölkələrdən biridir.Tarixi proseslər 
nəticəsində xalqların birlikdə yaşayışı bu torpaqlarda fərqli din,dil daşıyıcılarına, fərqli etniklərə qarşı hümanist 
düşüncə və tolerant münasibətləri formalaşdırmışdır.Bügün dünyada dini-etnik zəmində ciddi problemlərin 
yaşandığını nəzərə alsaq, sivilizasiyalar arası dialoqun tənzimlənməsinin nə dərəcədə vacib olması haqqında 
fikirə sahib ola bilərik. 

    Dünyada etnik-dini qaynar nöqtələrin mövcud olması və hər il bu səbəblərdən minlərlə insanın öz 
torpaqlarını tərk etməsi dünyanı bu barədə düşünməyə vadar etməlidir. 

    Bügün dünyanın inkişaf etmiş ölkələrində  multikulturalizm siyasətinin iflasıyla  bağlı fikirlər 
səslənməkdədir.Lakin, Azərbaycan modeli bu fikirlərin yalnışlığına bariz nümünədir. 

     Hümanitar problemlərin getdikcə artması, bu sahəyə xüsusi diqqət yetirən  Azərbaycanı dünyanın 
hümanitar  əməkdaşlıq mərkəzinə çevrilməkdədir. Ölkədə təşkil olunan humanitar form və tədbirlər ənənə halını 
almaqdadır.Hər il sivilizasiyalararası dialoqa ev sahibliyi edilir, dünyada öz problemlərini gözləyən hümanitar 
məsələlər müxtəlif ölkələrədən gələn siyasətçilər,elm adamları ,QHT nümayəndələri tərəfindən dünya 
ictimaiyyətinə çatdırılır.  

      Bu  məqalənin məqsədi Azərbaycan multikulturalizm modeli,onun  və sivilizasiyalararası 
münasibətlərin tənzimlənməsi kontekstindəki rolunu ümumi dəyərləndirərək,multikultural  

siyasətinin priroritetləri  və keçirilən form-zirvələrin önəmi barədə söylənən fikirləri 
ümümiləşdirmək,həmçinin Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzinin   Azərbaycan modelinin dünyaya 
tanıdılmasındakı  fəaliyyətlərini araşdırmaqdır.Eyni zamanda Azərbaycan cəmiyyətindəki dinlərarası 
münasibətlərə də toxunulacaq. 

 
Açar sözlər: Multikulturalizm siyasəti,Azərbaycan modeli  , sivilzasiyalararası dialoq, Bakı Beynəlxalq 

Multikulturalizm Mərkəzi  
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Xülasə 
 Araşdırmada Azərbaycan mühacirət ədəbiyyatının görkəmli simalarından biri,  yazıçı-publisist, 

tərcüməçi, naşir, redaktor, folklorşünas Ceyhun Hacıbəylinin repressiya mövzusunda qələmə aldığı bədii və mətbu 
əsərləri tədqiqata cəlb edilmişdir. Ədibin qələmə aldığı “Stalinin öpüşü və ya staxanovçu Fatimə”, “Nejdanovun 
işi” hekayələrində, eləcə də “”Şamaxı məhkəməsi, yaxud bir xainin mükafatı”, “Əhməd Cavad faciəsi”, “SSRİ-
də ziyalılar” mətbu məqalələrində Azərbaycan, o cümlədən digər türk xalqlarının taleyindən qırmızı xətlə keçən 
repressiya bütün mahiyyəti ilə öz əksini tapmışdır. Üzərindən uzun müddət ötməsinə rəğmən Ceyhun Hacıbəylinin 
əsərləri bu mövzuda yazılmış ən dəyərli əsərlər kimi tədqiqata cəlb edilməsi aktuallıq kəsb edir. 

 
Açar sözlər: repressiya, imperiya, Ceyhun Hacıbəyli, Əhməd Cavad 
 
 Repressiya SSRİ adlanan imperiyanının mahiyyətindən doğan və onun rəhbərliyinin birbaşa 

göstərişi ilə həyata keçirilən total qanlı kompaniya olmuşdur. İmperiya rəhbərliyi bu kompaniyanı icra etməklə 
bir neçə məqəsədə çatmağı planlamışdır. Birincisi, xalq arasında qorxu yaratmaq və bu yolla idarəetməni 
möhkəmləndirmək, ikincisi, xalqların düşünən beyinlərini, ziyalarını, görkəmli ədiblərini aradan götürməklə daha 
çox “sözəbaxan” ziyalı tipləri formalaşdırmaq, Çingiz Aytmatovun təbiri ilə xalqı manqurtlaşdırmaqdan ibarət 
olmuşdur. Həmin hadisələr barədə sovet dövlətinin sərhədləri çərçivəsində uzun müddət danışmaq, yazmaq çətin 
və hətta mümkünsüz olmuşdur. Yalnız Çingiz Aytmatov 1980-ci ildə yazdığı “Gün var əsrə bərabər” romanında 
Abutalıb kutubbayev obrazının timsalında həmin hadisələrə işıq saldı. 

Buna baxmayaraq SSRİ-nin sərhədlərindən kənarda, mühacirətə getmiş ədiblərimizin yaradıcılığında 
repressiyaya obyektiv qiymət verilmişdir. İmperiyanın hər hansı basqısı olmadığı üçün onların yaradıcılığında 
Azərbaycanın, daha geniş mənada türk xalqlarının başına gətirilən faciələr əhatəli şəkildə öz əksini tapmışdır.  

XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda yetişən görkəmli ictimai xadim, öz bədii, ictimai-siyasi və mətbu 
fəaliyyəti ilə xalqımızın tarixində iz qoymuş Ceyhun Hacıbəyli irsində repressiya mövzusu tam  aydınlığı ilə əks 
olunmuşdur. Ceyhun Hacıbəylinin sovet imperiyasının və kommunist ideologiyasının mahiyyətini öz bədii irsində 
və məqalələrində ifşa etmişdir. Həmin hekayə və məqaələlərin bir qismi repressiyaya həsr olunmuşdur.  

AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutunun təsis etdiyi “Azərbaycan mühacirət ədəbiyyat 
kitabxanası” seriyasında Ceyhun Hacıbəylinin “Seçilmiş əsərləri” çap olunmuş və Azərbaycan geniş oxucu 
kütləsinə təqdim edilmişdir. Ədibin repressiya mövzusuna toxunduğu “Stalinin öpüşü və ya staxanovçu Fatimə”, 
“Nejdanovun işi” hekayələri, eləcə də “Şamaxı məhkəməsi, yaxud bir xainin mükafatı”, “Əhməd Cavad faciəsi”, 
“SSRİ-də ziyalılar” mətbu əsərləri həmin kitabda nəşr olunmuşdur.  

Ceyhun Hacıbəyli “Stalinin öpüşü və ya staxanovçu Fatimə” hekayəsində hadisələr Özbəkistanda, 
“Nejdanovun işi”ndə isə Moskvanın özündə cərəyan edir. “Stalinin öpüşü və ya staxanovçu Fatimə” hekayəsində 
basmacı hərəkatına qarşı mübarizədə ad çıxaran, sonra kolxoz sədri işləyən Zahidin ailəsi ətrafında dövrün 
reallıqları təsvir edilir. “Nejdanovun işi”ndə isə məktəbdə uşaqlara dərs deyən müəllimin bir məktəblinin 
“şübhə”si nəticəsində şişirdilərək necə okeanın o biri tayına işləyən “sabotajçı”, “agent”ə çevrilməsi göstərilir. 
Yazıçı obrazların dili imperiyanı ifşa edir. Eyni zamanda “Əhməd Cavad faciəsi” məqaləsində görkəmli 
Azərbaycan ədibi, istiqlal şairimiz Əhməd Cavada qarşı təqiblər, onun bu qanlı cinyətin qurbanı olması əks 
olunur. 

Üzərindən uzun müddət ötməsinə, Ceyhun Hacıbəylinin bu prosesləri vətəndən çox uzaqda müşahidə 
etməsinə rəğmən onun qələmə aldığı əsərləri bu gün də öz aktuallığını qoruyur, Azərbaycanda repressiya ilə bağlı 
yazılmış ən yaxşı əsərlər sırasında olmağa layiqdir. Tədqiqat işində görkəmli ictimai xadim, nasir, ədəbiyyatşünas, 
tərcüməçi Ceyhun Hacıbəylinin adıçəkilən əsərləri əasında qanlı repressiya hadisələrinə münasibəti 
araşdırılacaqdır.  

 
Bu iş Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondunun maliyyə yardımı ilə yerinə 

yetirilmişdir –  Qrant № EİF/GAM-4-BGM-GİN-2017-3(29)-19/14/5 
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 utozkoparan@mehmetakif.edu.tr                 
 

Arş.Gör.Dr. Halil Önal  
Mehmet Akif Ersoy Üni.  
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 Arş.Gör. Onur Yayla  
Mehmet Akif Ersoy Üni    

oyayla@mehmeakif.edu.tr 
 
 

 Türk özel isminin tarih sahnesinde gözükmesi M.S. 8. yüzyılda yazılan Orta Asya’daki Orhun 
Yazıtlarıyla ortaya çıkmıştır. Bu kapsamda M.S. 8. yüzyıldan günümüze kadar Asya kıtasını hatta Avrupa’nın 
içlerine kadar ulaşan bir Türk kimliği, dili ve kültürünün etkili olduğu görülmektedir.  Böylece bu coğrafyada Türk 
kimliği altında farklı isimlerle devletler kurarak toplumları etkilemiştir. Eğitim Öğretim kapsamında öğrenci 
hareketliliği ile bu devletler birbirleriyle etkileşim halinde olmuştur. Öğrenciler akademik başarılarını artırmak 
ve bilimsel olarak yeniliklere ulaşmak adına öğrenci hareketliliği gerçekleştirerek farklı devletler içerisinde eğitim 
öğretim hayatlarını sürdürmektedirler. 

Bu çalışmanın amacı lisans öğrenimi tamamlamak amacıyla Türk Cumhuriyetlerinden Türkiye’ye gelen 
öğrencilerin Türkiye’ye bakış açılarını belirlemektir.  Çalışma Burdur ili Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinde 
2017-2018 eğitim öğretim yılında Türk Cumhuriyetlerinden gelerek lisans öğrenimi tamamlamak isteyen 
öğrenciler ile gerçekleştirilecektir. Araştırmanın çalışma grubunu Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, 
Özbekistan ve Türkmenistan devletlerinden birer öğrenci belirlenerek toplamda 5 öğrenciye uygulanacaktır. 
Çalışma grubu oluşturulurken amaçlı örneklem yöntemi kullanılarak en az 1 yıl aynı üniversitede eğitimini 
tamamlama kriteri belirlenecektir. Nitel araştırma üzerine temellendirilecek olan çalışma durum çalışması 
desenine örnek teşkil edecektir. Verilerin toplanmasında öğrencilerin Türkiye’ye bakış açılarını belirlemek 
amacıyla araştırmacılar tarafından açık uçlu sorular oluşturulacaktır ve veri toplama aracı olarak Odak Grup 
Görüşmesi tekniği kullanılacaktır. Verilerin analizinde betimsel yorumsal analiz tekniği kullanılacaktır.  Türk 
Cumhuriyetlerinden Türkiye’ye gelen lisans öğrencilerin bakış açıları belirlenecektir.  

 
Anahtar Kelimeler: Türk Cumhuriyetleri, Türkiye, Eğitim Öğretim. 
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Figen DURKAYA 
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Fizik, genel olarak öğrencilerin sevmedikleri ve anlamadıkları ya da matematiksel işlemlerde yetersiz 

olduklarından dolayı zorlandıkları bir derstir. Bu nedenle fizik dersi pek çok öğrenci için kaygıyla bakılan bir ders 
olarak görülmektedir.  Fizik derslerinde konular ve kavramlar açıklanırken çok fazla sayısal işlemlere ve 
formüllere girmeden, günlük yaşamdaki olaylar ile ilişkilendirerek örneklerle açıklanmalıdır.  Böylelikle, 
öğrencilerin başarısını olumlu yönde etkileyerek ve fizik dersine karşı ilgi ve tutumlarını olumlu yönde 
değiştirecektir. Fizik konularının anlaşılma düzeyi de artmış olacaktır. Günümüzde, fizik pek çok öğretmen 
adayının sınav kaygısı nedeniyle alan sınavlarında zorlandığı derslerden biridir. 

Bu çalışma, Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı’nda öğrenim gören öğretmen adaylarının KPSS 
Öğretmenlik Alan Bilgisi Sınavında Fizik konularının anlaşılma düzeylerini ve zorlanma nedenlerini belirlemek 
amacıyla yapılmıştır. Çalışmanın evreni, Kırıkkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim 
Dalında öğrenim gören öğretmen adaylarıdır. Örneklemi ise 2017-2018 eğitim öğretim yılı bahar döneminde 
4.sınıfta öğrenim gören gönüllü 45 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Bu adayların seçilmesinde amaçlı örnekleme 
yöntemlerinden ölçüt örnekleme kullanılmıştır. Çalışma, nitel ve nicel araştırma desenlerinin her ikisinin bir 
arada kullanıldığı karma yöntem ile yapılmıştır. Bu çalışmada, veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış 
görüşme formu ve semantik farklılık ölçeği kullanılmıştır. Elde edilen veriler, içerik analizi teknikleri ve betimsel 
istatistik yöntemleri kullanılarak değerlendirilmektedir. Bulgular, sonuçlar ve tartışma bölümleri için veri analizi 
süreci devam etmektedir. 

Anahtar Kelimeler:Fizik, Semantik farklılık ölçeği, KPSS 
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ÖZET 
 
Özel yetenekli öğrenciler normal öğretim programlarının ötesinde yeteneklerini destekleyecek öğrenme 

ortamlarına gereksinim duymaktadırlar. Bu bağlamda Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) özel yetenekli olarak 
tanılanan öğrencilerin yeteneklerini geliştirme gereksinimlerini karşılamak üzere devam ettikleri kurumdur. Bu 
kurumda eğitim öğretim etkinlikleri özel yetenekli öğrencilerin yetenekleri ve eğitim ihtiyaçları doğrultusunda 
hazırlanarak bireysel ya da grup şeklinde yürütülmesi, farklı gelişim alanlarının bütünlüğünün sağlanması, 
öğrenci merkezli olması, üst düzey düşünme becerilerine dayalı uygulamalara yer verilmesi ve bilimsel bakış açısı 
kazandırılması esaslarına uygun şekilde düzenlenmektedir. Eğitim süreci beş aşamada tamamlanmaktadır. İlk 
aşama uyum programı dönemidir. Bu dönemde öğrencilere BİLSEM fiziksel ortamıyla birlikte tanıtılır, kurum ve 
kurumda uygulanan eğitim modeli hakkında bilgiler verilir. İkinci aşama olan destek eğitim programı döneminde 
ise öğrenciyi karşılaştığı problemleri çözebilen, bilimsel araştırma yapabilen, proje üretebilmek için bilimsel 
araştırma yöntemlerini uygulayan bir birey haline getirmek amaçlanmaktadır. Üçüncü aşama olan bireysel 
yetenekleri fark ettirici programda ise öğrencinin yeteneklerini farklı alanlarda etkinlikler yaparak keşfetmesi 
hedeflenmektedir. Dördüncü aşama olan özel yetenekleri geliştirici programda öğrencilerin disiplinler arası 
ilişkiler dikkate alınarak yeteneği olan bir disiplinde ileri düzeyde bilgi, beceri ve davranış kazanmaları 
sağlanmaktadır. Son aşama olan proje üretimi ve yönetimi programında ise proje hazırlama ve geliştirme 
süreçlerine ilişkin bilgi ve deneyim kazandırmak için gerekli danışmanlık yapılmaktadır. Beş aşama dikkate 
alındığında BİLSEM de özel yetenekli öğrencilerin bireysel yeteneklerini fark etmeleri ve bu yeteneklerini 
geliştirmelerinde en önemli nokta kendi gelişimleri üzerinde düşünerek kararlar vermeleridir. Özel yetenekli 
öğrencilerin kendi gelişimleri üzerine düşünmelerini sağlayacak yansıtıcı düşünme becerilerini kullanmaları 
oldukça önemlidir. Bu bağlamda araştırma kapsamında, BİLSEM’e devam eden özel yetenekli öğrencilerin 
yansıtıcı düşünme becerilerinin incelenmesi amaçlanmaktadır. Araştırma bir özel durum çalışmasıdır. 
Araştırmanın çalışma grubunu BİLSEM’e devam eden 16 özel yetenekli öğrenci oluşturmaktadır. Çalışma 
grubunun seçiminde matematik alanında proje üretimi ve yönetimi programına devam etmeleri dikkate alınmıştır. 
Araştırmada kullanılacak veri kaynakları yansıtıcı düşünme günlüğü ve algı anketleridir. Yansıtıcı düşünme 
günlüğü ve algı anketi araştırmacılar tarafından hazırlanmış olup uzman görüşü alınmıştır. Öğrencilerin yansıtıcı 
düşünme becerileri farkındalık durumları, düzenleme kararları, yeniden düzenleme kararları ve planlama 
kararları aşamalarına göre belirlenecektir.  Elde edilecek verilerin analizinde betimsel analiz yöntemi 
kullanılacaktır. Araştırma sonuçları ile özel yetenekli öğrencilerin yansıtıcı düşünme becerilerini nasıl 
kullandıkları belirlenecektir. Özel yetenekli öğrencilerin yansıtıcı düşünme becerilerinin geliştirilmesi için 
önerilerde bulunulacaktır. 

Anahtar kelimeler: BİLSEM, eğitim programı, özel yetenekli öğrenciler, yansıtıcı düşünme.  
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ÖZET 
         Değerler bir kanaatler ve inançlar bütünüdür (Beill,2003). Bireylerin davranışlarına yön veren 

düşünce örgüsü, iyiyi ve kötüyü ayırmalarında yardımcı olan fikir kodlarıdır. Değerler, hayatta bir vizyon arayışı 
içinde insan eylemlerini ve davranışını destekleyen bir dizi ilkedir. Bir kişinin iyilik, değer veya güzellik anlayışını 
belirlerler ve saygı, sorumluluk, benlik saygısı, toplumsallık, bütünlük, dürüstlük ve sivil erdem gibi niteliklerin 
altını çizerler. Bütün bu değer bileşenleri, kişinin veya bu kişinin ait olduğu toplumsal grubun inanç sisteminde 
bir biçimde veya başka bir biçimde bulunur (Hossain&Marinova, 2004). Değer arzu edilen, ilgi duyulan, ihtiyaç 
duyulan şey ve olması gereken durumdur (Bolay, 2007). 

         Dünyanın hızla geliştiği ve değiştiği 21.yüzyılda değerler eğitimi artık eskiden olduğu gibi sadece 
ailelerin ve toplumun kendi içerisinde yapmış olduğu bir aktarım olmaktan çıkarak devletlerin bizzat eğitim 
kurumları aracılığı ile yürütmeye başladığı bir proje durumuna gelmiştir. Bu araştırmada Türk efsanelerini Milli 
Eğitim Bakanlığı Türkçe dersi öğretim programında yer alan “kök değerler”e göre incelemek amaçlanmıştır. 
Çalışmada nitel araştırma veri toplama yöntemlerinden doküman incelemesi kullanılmıştır. Çalışmada Saim 
Sakoğlu’nun 101 Anadolu Efsanesi ve 101 Türk Efsanesi adlı iki eseri veri kaynağını oluşturmaktadır. Verilerin 
analizinde betimsel analiz yaklaşımı benimsenmiştir. Çalışma sonucunda MEB’in belirlediği “kök değerler”e 
göre incelenen 202 efsanede en çok yer alan değerlerin öz denetim(128) ve sevgi (118) olduğu belirlenmiştir. 
Diğer değerler sırasıyla sorumluluk(99), yardımseverlik(97), saygı(82), dürüstlük(58), vatanseverlik(40), 
dostluk(34), sabır(28), adalet(18) biçiminde sıralandığı görülmüştür. 

      
Anahtar Kelimeler: Türk efsaneleri, Değerler eğitimi, Kök değerler, 101 Anadolu Efsanesi, 101 Türk Efsanesi. 
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Giriş 
Bireylerin tek başlarına yapamayacakları işleri daha etkin ve verimli yapabilmesini sağlamak için 

oluşturdukları sosyal sistemler olan örgütler, amaçlarını gerçekleştirebilmek için etkin bir liderliğe gereksinim 
duyar. Bu anlamda açık birer sistem olan örgütlerin hedeflerine ulaşmasında liderlik kritik önem taşır. 

Günümüz liderlik uygulamasındaki yetki temelleri daha çok bürokratik, psikolojik veya teori araştırma 
sonucu ortaya çıkan teknik akıcılığa dayanır. Bu üç temeli vurgulamak bizim liderlik uygulamasındaki ilave 
temeller olarak adlandırdığımız profesyonel ve ahlaki otoriteyi ihmal etmemize neden olmaktadır (Sergiovanni, 
2015). 

Türk Edebiyatının bilinen ilk mesnevisi olan Kutadgu Bilig, Türk Kağanından beklenen liderlik 
özelliklerini ele alması ve açıklaması bakımından önemli bir başyapıttır. Eserde Kağanı temsil eden Kün-Togdı 
tıpkı güneş gibi en tepede oturmakta ve adalet dağıtmaktadır. Aslında bir nasihat kitabı olan Kutadgu Bilig, 
geçmişten günümüze ışık tutmaya devam etmektedir. 

Yöntem 
Bu araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi tekniği kullanılmıştır. Nitel 

araştırma; gözlem, görüşme ve doküman analizi gibi nitel veri toplama yöntemlerinin kullanıldığı, algıların ve 
olayların doğal ortamda gerçekçi ve bütüncül bir şekilde ortaya konmasına yönelik nitel bir sürecin izlendiği 
araştırmadır. Diğer taraftan doküman incelemesi tekniği ise araştırılması hedeflenen olgu veya olaylar hakkında 
bilgi veren yazılı materyallerin incelenmesidir (Yıldırım ve Şimşek, 2006). Bu amaçla Kutadgu Bilig'te geçen 
Liderlikle ilgili beyitler tespit edilerek, Moral Liderlik özelliği taşıyan beyitler ayrı ayrı incelenmiş ve 
yorumlanmıştır. Eserin yazıldığı dönemden bugüne liderlik anlayışı için taşıdığı değer ortaya konulmuştur. 

Bulgular 
Kaya (2017) Kutadgu Bilig’te liderlikle ilgili beyitleri yedi başlıkta incelemiştir: 
Adaletli Olması 
Akıllı ve Bilge Olması 
Fedakâr ve Cömert Olması 
Güvenilir, Erdemli ve Doğru Olması 
Cesaretli ve Kararlı Olması 
Anlayışlı ve Hoşgörülü Olması 
İhtiyatlı ve Tedbirli Olması 
Söz konusu sınıflandırma sonunda oluşan liderlik özellikleri Moral Liderlikle ilişkilendirilecektir. 
Tartışma 
Kutadgu Bilig’te geçen Kağan’ın özellikleri literatürdeki Moral Liderlik perspektifinden ele alınacaktır. 
Öneriler 
Moral Liderliğin çalışma alanları hakkında önerilerde bulunulacaktır. 
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Abstract 
One time rising flag will never fall (Rasulzade, 1918) 
Introduction 
        Many poets wrote works in the period of Azerbaijan Democratic Republic. Azerbaijani people had 

been troubles in these ages because the Azerbaijani Republic was in conflict. From 1918 to 1920 years many 
works were written about patriotism. The Azerbaijan Republic was flourishing in these ages. Azerbaijan had many 
ideologists in this duration. Three ideologists' actions are disputed in this research. One of them was the writer, 
other was a critic and another one had been the politician. Readers will observe these ideologists works about 
Azerbaijani literature and also live feelings of patriotism in this topic.        

It is possible to be aware of facts in literary works about independence history of Azerbaijani. Well-known 
Azerbaijan statesman who is the founding leaders of the Azerbaijani Democratic Republic. Establishing the first 
university in Azerbaijan deal with the name of Mammad Amin Rasulzade. In 1919 after important meetings Baku 
State University founded. It was known the first school in East being European style.  

In 1920 Rasulzade was arrested by the Soviets. Stalin released him and Rasulzade moved to Moscow due 
to supporting by Stalin.           

Azerbaijani people should be aware of creativity of ideologists because Azerbaijan has the old and 
valuable history. Azerbaijan always lived bloody controversies but firstly independent of the country was 
established by founders in 1918.  

Option 
Under the government’s decree of 24 June 1918, a flag made of red pieces was depicted as a national 

flag of Azerbaijan on a red background with a white crescent and an octagonal star.  
 
      Mammad Amin Rasulzade was  Sayavush of the twentieth century. Sayavush was a hero in the history 

of Turan and he was known as a brave knight. There are a lot of stories which were written about the hero in 
Azerbaijani literature. 

     Rasulzade compiled a major role in the growing of the democratic youngs in Azerbaijani. The 
democrat never gives up his reliefs for the liberty of Azerbaijani. M.A.Rasulzade was a leader to try to be 
independent of our country. In 1911 he was forced to migrate to Turkey and he established national emigration in 
our motherland. Mammad Amin Rasulzade also challenged intellectuals and patriot people who were trying hard 
to get bright future for the homeland.  

      People of Azerbaijani have ever heard this expression written by M.A.Rasulzade "One time raised 
flag will never fall"(Yaqublu, 2013, p3). Now we say this opinion without fear. In ancient times BC there was a 
war Turan between Iran and which lasted a long time. Azerbaijani also met troubles similar to these conflicts. The 
country was subjected to pressure from all sides. That's why Rasulzade again appreciated Sayavush as a 
personage in the history of Azerbaijani.      

       If we look at classic literature we will perceive our glorious history of the country. Rasulzade 
preferred to read our old writers so he wrote the work as"Azerbaijani poet Nizami" about the prominent poet. He 
called this research under this title because he wanted to emphasize again that Nizami was Azerbaijani poet. Most 
Azerbaijani people know that there were many disputes about Nizami's nationality.  

      The national values of Azerbaijan were also represented by playwright Cafar Cabbarli. If we look at 
the works in his creativity we can also see Turkism, Turan’s ideas. We witness patriotic feelings of our people in 
his poem which is called Azerbaijani flag. 

                               Allah, əməllərim edib şu bayrağı istiqlal, 
                               Birər-birər doğru olmuş, bir ad almış: İSTİQLAL! 
                               Yürəyimdə bir dilək var, o da doğru kəsilsin, 
                               O gün olsun bir göy bayraq Turan üstə açılsın. (Cabbarli, 2005, p63) 
Cafar Cabbarli underlined that our actions helped to be independent that too appealing to God in this 

poem. He wished that in one day our blue flag will be opened to all nations of Turan. Cafar Cabbarli wanted to 
unite of Turkish people under one language and one flag.  

 
      Keywords: Our independence country, ideas of Turkism, the national flag 
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Bu çalışmanın amacı Ömer Halisdemir Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Beden Eğitimi 
ve Spor Öğretmenliği ile Antrenörlük Eğitimi bölümü öğrencilerinin atılganlık ve yalnızlık durumlarını 
belirlemektir. Araştırmaya 200 öğrenci katılmıştır. Öğrencilerin yalnızlık düzeyleri, orijinali 1978 yılında Russel, 
Peplau ve Ferguson tarafından geliştirilen ve Demir (1989) tarafından Türkçeye uyarlanan 20 maddelik “UCLA 
Yalnızlık Ölçeği” (University of California Los Angeles Loneliness Scale) kullanılarak değerlendirilmiştir. Anketi 
Türkçe’ye Demir (1998) uyarlamıştır. Ölçeğin güvenirlik çalışmasında ilk form ile 1980’de gözden geçirilen form 
arasında .91 korelasyon bulunmuştur. İç tutarlık katsayısı ise .94 olarak bulunmuştur. Ölçeğin güvenirliği için 
yapılan çalışmada Cronbach Alfa Katsayısı 96, beş hafta arayla uygulanan test-tekrar test yöntemi elde edilen 
korelasyon katsayısı ise .94 olarak bulunmuştur. Araştırmanın sonuçlarına göre öğrencilerin cinsiyetleri ile 
atılganlık ve yalnızlık düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık tespit edilememiş,  bölümleri ile atılganlık ve 
yalnızlık düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık tespit edilememiş ve yaşları ile atılganlık ve yalnızlık düzeyleri 
arasında anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Spor, Atılganlık, Yalnızlık 
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ÖZET 
Kültürel miras, geçmişten günümüze uzanan ve çeşitli gerekçelerle gelecek nesle miras olarak bırakılmak 

istenen ve bir ülkenin zengin kültürel birikimini gösteren değerler bütünüdür. Toplumu oluşturan bireylerin ortak 
geçmişlerini yansıtması, birlik ve dayanışma ruhunu güçlendirmesi bakımından bir hazine niteliğinde olan kültürel 
miras unsurları oldukça geniş bir kapsama sahiptir. Bu sebeple somut (maddi) kültürel miras ve somut olmayan 
kültürel miras olmak üzere iki ayrı kategoride değerlendirilmektedir. Somut kültürel miras daha çok “durağanlık”, 
“değişmezlik”, “sabitlik” kavramları ile beraber tanımlanırken somut olmayan kültürel miras kavramının bağlam 
ve kişilere bağlı olarak “değişim” tarafıyla birlikle anıldığı görülmektedir. 

Somut kültürel miras; anıtlar, yapı toplulukları, tarihî kentler, sitler, jeolojik fizyolojik oluşumlar, doğal 
siteler ve kültürel objeler gibi maddi kültürel değerlerin bütününü içerir. Özetle tarihî ve doğal özelliğe sahip 
taşınabilen ya da taşınamayan unsurlar bu başlık kapsamında düşünülmektedir. 

Somut Olmayan Kültürel Miras UNESCO tarafından; toplulukların, grupların ve kimi durumlarda 
bireylerin, kültürel miraslarının bir parçası olarak tanımladıkları uygulamalar, temsiller, anlatımlar, bilgiler, 
beceriler ve bunlara ilişkin araçlar, gereçler ve kültürel mekânlar biçiminde tanımlanmaktadır. Daha çok kültürel 
çeşitliliğe ve insan yaratıcılığına dayalı olan bu unsurlar, yeniden üretilebilen ve devamlılığı olan miras 
alanlarıdır. 

Somut olan ve olmayan kültürel miras unsurlarını geleceğin toplumunu oluşturacak çocuklara tanıtmak 
ve emanet etmek gerekmektedir. Kültürüne sahip çıkan duyarlı ve sorumluluk sahibi bir nesil yetiştirmek, söz 
konusu unsurların ileriki nesillere aktarılması için de önemlidir. Çocuklara bu unsurları tanıtmanın farklı yolları 
vardır: Bu yerlerle ilgi bilgi aktarımında bulunmak, geziler düzenlemek gibi. Bunlara ek olarak kültürel mirasın 
çocuklara aktarılmasında niteliğe uygun edebî eserlerden faydalanmak da mümkündür. 

Bu çalışmada Levent-Türkiye’yi Geziyorum kitap dizisi aracılığıyla çocuklara kurgusal bir metin içinde 
sunulan kültürel miras unsurların neler olduğu üzerinde durulacaktır. Çalışma nitel araştırma modeline göre 
tasarlanmıştır. Çalışmada dokuz yaş üstü çocuklar için kaleme alınan Levent-Türkiye’yi Geziyorum kitap dizisinde 
yer alan beş kitap kültürel miras unsurları açısından inceleneceğinden betimsel araştırma yöntemlerinden tarama 
modeli kullanılmıştır. Çalışmanın temel materyali kitap dizisinde yer alan Levent Kapadokya’da, Levent 
Gaziantep’te, Levent Rize’de Levent Mardin’de ve Levent Pamukkale’de olmak üzere beş kitaptır. Söz konusu 
eserler araştırmacılar tarafından ayrı ayrı incelenmiş, kültürel miras unsurları belirlenmiş ve ardından bu 
unsurlar somut olan ve somut olmayan kültürel miras unsurları olarak kategorize edilmiştir. Buna göre Levent 
Kapadokya’da kitabında 12, Levent Gaziantep’te kitabında 6, Levent Rize’de kitabında 14, Levent Mardin’de 
kitabında 13, Levent Pamukkale’de kitabında 8 kültürel unsurun bir olay kurgusu içerisinde çocuklara tanıtıldığı 
tespit edilmiştir. Levent ve arkadaşlarının “Gezi Kulübü” ile öğretmenleri rehberliğinde gezi düzenledikleri bu 
yerlerdeki kültürel miras unsurları doğrudan bilgi verilerek değil bir olay etrafında ve mizahî unsurlarla 
birleştirilerek anlatıldığından öğrencilerin bu yerleri tanıması, kültürel miras unsurlarına karşı duyarlılık 
geliştirmesi bakımından kitapların önemli ve etkili olacağı düşünülmektedir. Ayrıca Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim 
Programı’nda dersin edebî ürünlerle desteklenmesi, öğrencilerin konuyla ilgili hikâye, roman, gezi yazısı gibi 
edebî ürünlerle buluşturulması yaklaşımının öğrenmede etkili olacağı ön görülmektedir. Gezi yazısı tadındaki 
“Levent-Türkiye’yi Geziyorum” serisinin bu bağlamda dersin öğretim programının yaklaşımına uygun olduğu 
düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Kültürel Miras, Çocuk Edebiyatı, Edebî Eser. 
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ÖZET 
  
Dünyanın en eski kıtası olan Asya, tarihi ve coğrafi bakımdan Kuzey Asya, Doğu Asya, Güney Asya, Ön 

Asya ve Orta (İç) Asya olmak üzere beş ana kısma ayrılmaktadır. Türklerin anayurdu bunlardan Orta Asya’dır. 
Orta Asya’nın coğrafi sınırları kuzeyde Sibirya, doğuda Büyük Kingan dağları, güneyde Himalaya ve Hindikuş 
sıradağları, batıda Hazar denizi ve Yayık nehri ile çevrelenmiştir. Orta Asya her ne kadar Türklerin anayurdu ise 
de dilcilerin yapmış olduğu araştırmalar sonucunda Türk anayurdunun bu bölge ile sınırlı kalmayarak doğu, batı 
ve güney yönünde genişlediği görülmüştür.  

Orta Asya’da yaşayan Türkler tarihsel süreçte çeşitli nedenlerden farklı yerlere göç etmişlerdir. Türkler 
göç ederken iki ana yol izlemişler. Orta Asya’da anayurt olarak nitelendirilen bölgeden çıkıp kuzey İpek Yolu’nu 
takip eden Hun, Ogur, Dokuz Oğuz, Avar ve Ak-Hun gibi Türk toplulukları batıya doğru göç etmişlerdir.  

Bozkır kavimleri Kafkasya’ya barış içinde gelmemişlerdir. Onlar bölgeye geldikleri zaman çeşitli kale ve 
yerleşim birimlerine saldırmış ve saldırdıkları bu toprakları üstün savaş yetenekleri sayesinde ele geçirmişlerdir. 
Bu kale ve yerleşim yerlerinde bıraktıkları maddi kültür unsurları yapılan kazı çalışmaları sonucunda ortaya 
çıkarılmıştır. Kafkas tarihi incelendiği zaman burada görülen yerleşim merkezlerinin yapılış şekilleri ve isimleri 
Bozkır kavimlerinde de görülmektedir. Bölge halkının gelenek ve görenekleri Orta Asya Türklerinin kültürleri ile 
aynı.   

Çalışmamızda milattan sonra doğudan batıya yapılan göçler ele alınırken konunun daha iyi bir şekilde 
anlaşılması amacıyla öncelikle göç nedenleri ve göç yolları verilecek. Milattan sonra doğudan batıya göç eden 
Türk kavimleri ve göç yolları anlatıldıktan sonra bu göç yollarının kesişme noktası olan Kafkasya bölgesinde 
bıraktıkları kültürel mirasa değinilecektir.  

 
Anahtar Kelimeler: Türk göçleri, Milattan Sonra, Karadeniz’in kuzeyi, Kafkasya. 
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The following absract might be drawn based on the studies of historical and cultural monuments of Kok 
Tureg dynasty. 

Results of these attempts can be outlined as follows: 
First,  Main purposes are to purify human minds and can be considered as a great product of human art. 

As such, the Kok Tureg`s artifacts are have been inherited as values in intellectual life of the society. We attempt 
to investigate the origin and  development of Kok Tureg`s historical artifacts main features and analyse them in 
the unity of culture and art studies. 

Second, We summarize the following conclusions in regards to the Kok Tureg historical and cultural 
artifacts. We have been comparison of Kok Tureg deer stone monuments and tomb in Central Mongolia, Eastern 
and Western Mongolia style, and have been observed on the way how built them. These artifacts have been 
localized as Mongolian style. This is one of the important opinions. 

Third, However, historical and cultural artifacts style for the Kok Tureg deer stone monuments and tomb 
have wide measures. The main specifics are the following: 

Which are an important feature for Kok Tureg`s artifacts. 
It can be consider that such techniques make possible a variety of methods and methodology to Kok 

Tureg`s artifacts. 
It is a specific feature for Kok Tureg artifatcs that their style. Such styles can be seen analysis 
Kok Tureg`s artifacts in the interdisciplinary field of studies and may serve as primary research materials 

in the fileds of history, aestethics, culture and art studies. 
Research studies of Kok Tureg artifacts would provide a good foundation not only for art studies, and 

cultural studies but also for the entire cultural heritage of all orientals. 
Keywords: deer stone monuments, aristocratic tomb, khirgisuur, location and preservation 
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Birinci Dünya müharibəsi dövründə mühüm strateji mövqeyə malik olan Cənubi Qafqazda Rusiya 

imperiyasının dağılması ilə bağlı rəqabət aparan böyük dövlətlər arasında münasibətlər xeyli kəskinləşmişdi. 
1917-ci ilin dekabrında süqut etmiş çar Rusiyası imperiyasının ərazisinin, nüfuz dairələrinə bölüşdürülməsi 
haqqında Fransa-İngiltərə gizli sazişi imzalanmışdı. Sazişə görə, Azərbaycan ərazisinin də Böyük Britaniya 
qəyyumluğu nüfuz dairəsində daxil edilməsi bölgədə ingilislərin hərbi-siyasi iştirakını gücləndirmişdi.  

Ona görə də Cənubi Qafqazda Rusiya kimi, ermənilərə böyük ümid bəsləyən Böyük Britaniya ermənilərə 
maliyyə yardımı da göstərdi. Belə ki, 1917-ci ilin dekabrın-18-də Londondakı Amerika səfiri Peyc dövlət katibi R. 
Lanzingə məlumat verirdi ki, ingilis hökuməti erməni və gürcülərə maliyyə yardımı ayırsın.  

Birinci Dünya müharibəsinin çar Rusiyası üçün nəticələri ermənilərin Şərqi Anadoluda dövlət yaratmaq 
planlarını puça çıxardı. Bundan sonra erməni millətçiləri Cənubi Qafqazda özlərinə dövlət yaratmaq üçün böyük 
dövlətlərin maraqlarına xidmət etməklə buna nail oldular. 1918-ci ilin mayında Gürcüstan, Azərbaycan 
Respublikalarının yaranması ilə ermənilərin də Cənubi Qafqazda Ararat respublikasını elan etmələrinə 
baxmayaraq, bu dövlətin ərazisi və paytaxtı yox idi.  

Ona görə də ermənilər Azərbaycan hökumətinə müraciət edərək İrəvan şəhərinin Ararat hökumətinə 
paytaxt kimi güzəştə getməsini xahiş etdilər. AXC-nin Milli Şurası cavab olaraq, bu şərtlə İrəvanı güzəştə getdi ki, 
ermənilər Qarabağa və Zəngəzura olan iddialarından imtina etsinlər. Batumda erməni nümayəndələri bu şərtlərlə 
razılaşsa da sonralar buna əməl etmədilər.  

Hətta İngilislərin Cənubi Qafqaza 1918-ci il avqust ayının əvvəllərində “Sentrokaspi diktaturası” 
hökumətinin dəvəti ilə gəlişi erməniləri ümidləndirdi.  

Çünki bu dövrdə bolşevik Rusiyası da Şaumyanın başçılığı ilə ermənilərə istənilən siyasi-hərbi dəstəyi 
verirdi. 

Lakin ingilis və bolşevik hərbi qüvvələri Qafqaz İslam ordusunun Bakı istiqamətində irəliləməsi 
nəticəsində Bakını tərk etməyə məcbur oldular.  

Müharibədə iştirak edən dövlətlərin bağladığı Mudros sazişinin şərtlərinə görə, Osmanlı qoşunları 
Cənubi Qafqazı tərk etdi. Yenidən 1918-ci il noyabr ayının 7-də V.Tomsonun başçılığı altında ingilis qoşunları 
Bakıya daxil oldu. V.Tomson dərhal özünü Bakının general-qubernatoru elan etdi.  

Belə bir dövrdə Fransa da daşnakların fəaliyyətini müdafiə edirdi. Fransanın İrəvandakı nümayəndəsi 
Antanta bloku adından bildirirdi ki, Anatanta Naxçıvanda, Zəngəzurda və Qarabağda daşnakların hərbi 
əməliyyatlarına hər cür yardımı göstərəcəkdir.  

Britaniya hökuməti Cənubi Qafqaz məsələsində Fransanın marağını duyub, onunla qarşılaşmamaq üçün 
1918-ci ilin dekabrında Ararat respublikasını Fransaya güzəştə getmək qərarına gəlmişdi.  

Çünki artıq 1918-ci ilin dekabr ayında Azərbaycanın Qarabağ regionuna Ararat Respublikasının hərbi 
təcavüzü başlamışdı. Böyük Britaniya Hibbonun komandanlığı altında kiçik bir hərbi qüvvəsin Şuşaya, göndərdi. 
Ermənistanı Fransızlara güzəştə gedən İngilis hökuməti belə bir şəraitdə Azərbaycan tərəfini dəstəkləmək mövqeyi 
sərgiləməyə çalışırdı. O dovr ingilis generalı V.Tomsonun təşəbbüsü ilə Qarabağa ingilis-erməni-müsəlman 
nümayəndə heyəti göndərilmiş, ermənilərin başçılarına müsəlman əhaliyə qarşı təcəvüzkar hərəkətlərdən 
çəkindirən teleqramlar göndərmişdi. V.Tomsonun imzası ilə analoji məzmunlu məktub Andronikə də təqdim 
olunmuşdu. Britaniya qoşunları 1918-ci ildə Bakıya daxil olduqdan sonra, Müttəfiq Dövlətləri təmsil edən 
V.Tomson Zəngəzur qəzası ilə birlikdə Qarabağın AXC-nin idarəsi altında olmasını tanıdı və Azərbaycan 
hökuməti tərəfindən Xosrov bəy Sultanovun Qarabağ general-qubernatoru təyin edilməsini təsdiqlədi. 1919-cu 
ildə Dağlıq Qarabağın erməni assambleyası rəsmi olaraq Azərbaycan hakimiyyətini tanıdı.  

Ümumiyyətlə, XX əsrin əvvəlində Cənubi Qafqazı maraq dairəsində saxlamağa çalışan çar Rusiyası, 
Böyük Britaniya, ABŞ, Fransa kimi böyük dövlətlər birləşərək regionda özlərinin siyasi-iqtisadi maraqlarını təmin 
etmək üçün ermənilərdən də istifadə etmişlər. 

Açar sözlər: AXC, Böyük dövlətlər, Cənubi Qafqaz, Qarabağ problemi 
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XX əsrin əvvəllərindən Azərbaycan multikulturalizminin inkişafına ermənilərin törətdiyi terrorlar və 
soyqırım bir maneə kimi durmuşdur. “Böyük Ermənistan” xülyasını reallaşdırmaq məqsədi ilə Stepan Şaumyan 
Bakı quberniyasında “etnik təmizləmə” siyasətini həyata keçirdərək minlərlə dinc türk-müsəlman əhalisini məhv 
edir. Lakin 28 may 1918-ci ildə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin elan olunması, milli hərbi qüvvələrin və 
gənctürklərin Bakı istiqamətində hərəkət etməsi Stepan Şaumyanın və onun dəstələrinin “etnik təmizləmə” 
istiqamətinə yönəlmiş planlarını pozur. Şərqdə ilk dünyavi demokratik dövlət olan, 23 ay ölkəni idarə edən 
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətini bolşeviklər 28 aprel 1920-ci ildə devirir və beləliklə 1920-ci ildə Cənubi 
Qafqazın sovetləşməsindən öz məqsədləri üçün istifadə edərək, Zəngəzuru və Azərbaycanın bir sıra torpaqlarını 
Ermənistanın SSRİ-yə daxil etməyə nail oldular. Bununla kifayətlənməyib ermənilər Azərbaycanın tarixinə 
“Qarabağ məsələsi”ni gətirir. 

Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin dinc yolla həllinə aparılan danışıqlar istiqamətində 1992-ci ildən 
etibarən böyük dövlətlərin və beynəlxalq təşkilatların vasitəçilik səyləri nəticəsində addımlar atılmışdır. 

Azərbaycan ərazisi tarixən müxtəlif dini konfessiyaların və etno-mədəni qrupların birgə yaşadığı məkan 
olmuşdur. Azərbaycanda multikultiralizm cəmiyyətin həyat tərzinə çevrildiyi üçün, hal-hazırda Azərbaycan 
Respublikasının dövlət siyasətinin tərkib hissəsidir və bu siyasətin alternativi yoxdur. Bu gün multikulturalizm 
siyasətinin uğurla həyata keçirilməsi Ulu öndərin davamçısı Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham 
Əliyevin adı ilə bağlıdır. 

Azərbaycanın mədəniyyətini, tarixən millətimizə aid olan multikultural dəyərləri, tolerant və 
multikultural siyasətini, inkişaf meyillərini əldə etdiyimiz uğurlarla müqayisə edərək, nəticə çıxardıb gələcək 
inkişaf addımlarımızın daha qətiyyətli və aydın olması üçün səy göstərməliyik. 

Müasir dünyamızda multikulturalizm siyasəti erməni terrorizmi ilə qarşıdurmada olaraq, tolerantlığın 
əsas prinsiplərinə riayyət edərək, polietnik cəmiyyətlərin birgəyaşayış qaydalarını nizamlamağa, insanlığın 
maddi-mədəni irsinin qorunması istiqamətində tədbirlərin görülməsini məqsəd olaraq qarşıya qoyur. Əsas 
məqsədlərdən biri də “Dağlıq Qarabağ” probleminin həllidir. Bu problemin həllinə nail olmaq üçün də vacib və 
əsas şərtlərdən biri beynəlxalq münasibətlər sistemində ikili standartlardan imtina edərək, erməni lobbisinin 
uydurma ərazi iddiasına son qoymaqdır. Bu məqsədlərə nail olduğumuz zaman multikulturalizm münbit köklü 
müstəvidə özünün yeni inkişaf mərhələsinə daxil olacaq. 

 Açar sözlər: Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti, multikulturalizm, Dağlıq Qarabağ, bolşeviklər, erməni 
quldurları. 
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XÜLASƏ 
 
Məqalədə 1918-ci il mart soyqırımı nəticəsində bolşevik- daşnak hərbi qüvvələri tərəfindən Azərbaycan 

xalqına qarşı yönəldilmiş soyqırımdan bəhs edilir. Azərbaycanın istiqlaliyyətinin elan edilməsindən sonra 
bolşeviklərin Gəncəyə gözlənilən hücumunun qarşısının alınması üçün Nuru Paşanın başçılığı ilə Qafqaz İslam 
Ordusunun Türkiyə höküməti tərəfindən Azərbaycana göndərilməsindən və Azərbaycanın könüllü hərbi dəstələri 
ilə birlikdə Bakının azad edilməsi uğrunda qəhrəmancasına mübarizəsindən bəhs edilir. 

1918-ci ilin mart-aprel aylarında Bakı, Quba, Şamaxı və Azərbaycanın digər qəzalarında  
azərbaycanlılara qarşı təşkil edilən qətlimanlar, qısa müddətdə 50 mindən çox dinc adamın amansızcasına 
öldürülməsi xalqımızın başına gətirilən soyqırım siyasəti idi.    

   1918-ci il may ayının 28-də Azərbaycan Milli Şurası Azərbaycanın istiqlaliyyətini elan etdi və 6 
bənddən ibarət “İstiqlal Bəyannaməsi”ni-“Əqdnamə”ni imzaladı. Lakin, Bakı XKS-nin sədri S.Şaumyan yeni 
yaradılmış Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətini beşiyində boğmaq üçün 20 minlik bolşevik-daşnak hərbi 
birləşmələrinə Gəncədə yerləşən gənc müstəqil respublika üzərinə hücum əmrini verdi. 

Azərbaycan hökumətinin hərbi qüvvələri bolşevik-daşnak hərbi birləşmələrinin hücumlarının qarşısını 
almaq üçün kifayət qədər deyildi. M.Ə.Rəsulzadə yazırdı ki, o zaman yaranmış şəraitdə yalnız Türkiyəyə ümid 
qalırdı və bu qardaş millət Azərbaycanı düşnənlərin əlindən qoparıb almalı idi. 

 1918-ci iliyunun 4-də Osmanlı imperiyası ilə Azərbaycan Cümhuriyyəti arasında dostluq 
haqqında müqavilə imzalandı. Müqavilənin 4-cü maddəsində deyilirdi ki, Osmanlı hökuməti,əgər zəruri olarsa, 
sülh və əmin-amanlığın möhkəmləndirilməsi, ölkənin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi məqsədilə Azərbaycan  
Cümhuriyyətinə hərbi kömək göstərməyi öz üzərinə götürür.  

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin ərazi bütövlüyünün təmin edilməsində, daşnak-bolşevik qüvvələrinin 
darmadağın edilməsində, milli Azərbaycan ordusunun formalaşmasında Qafqaz İslam Ordusunun böyük rolu və 
xidmətləri olmuşdur.  Türkiyə hökumətinin tapşırığı ilə Qafqaz İslam Ordusuna rəhbərlik Nuru paşaya 
tapşırılmışdı.  Nuru paşa və onunla birlikdə Azərbaycana gələn türk hərbçiləri Gəncədə xalqımız tərəfindən böyük 
sevinclə qarşılandı. Nuru paşa Azərbaycanda  son dərəcə  gərgin və mürəkkəb şəraitdə daşnak-bolşevik 
qüvvələrinin Azərbaycanda hakimiyyəti ələ keçirmək  təhlükəsinin qarşısını almaq üçün ciddi  tədbirlər həyata 
keçirməyə başladı.   Azərbaycanı düşmən qüvvələrdən birdəfəlik təmizləmək üçün qardaş Türkiyə dövləti 5-ci və 
15-ci Çanaqqala türk diviziyalarını Azərbaycana göndərdi. Qafqaz İslam Ordusu və Azərbaycan hərbi qüvvələri 
Gəncə ermənilərini tərksilah etdi, Qarabağı və Azərbaycanı daşnak-bolşevik qüvvələrdən təmizlədi, Bakını 
düşməndən azad etmək uğrunda şiddətli döyüşlər apardı.  

 Qafqaz İslam Ordusu yerli əhalidən ibarət  könüllü dəstələrin köməyi ilə 1918-ci ilin iyunun 27-dən 
iyulun-1-dək Kürdəmir,  Qaraməryəm və Göyçay əməliyyatında düşməni darmadağın edərək Göyçayın bütün 
kəndlərini azad etdi.  İyulun 6-da Ağsu, iyulun 10-da Kürdəmir, iyulun sonlarında isə Şamaxı, Qarasu, Hacıqabul, 
Ələt və Sənqəçal azad edildi.  Avqustun 5-6-da ağır döyüşlə Bibi-Heybət, Badamdar ələ keçirildi. Volçiy Vorot 
(Qurd qapısı) döyüşündən sonra  sentyabrın 15-də  Qafqaz İslam Ordusu və Azərbaycan könüllü hərbi dəstəsi 
həlledici əməliyyatdan sonra Bakıya daxil oldu.  Sentyabrın 17-də Azərbaycan hökuməti Gəncədən Bakıya 
köçürüldü. 

Bakının azad edilməsi uğrunda keçirilən hərbi əməliyyatlarda  1100-dən çox türk hərbçisi, 30-dan çox 
türk zabiti şəhid oldu.Azərbaycan xalqı Qafqaz İslam Ordusunun qardaş köməyini daim sonsuz minnətdarlıq hissi 
ilə xatırlayır, onu nəsildən- nəsilə ötürür. 

Açar sözlər:  Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti, Qafqaz İslam Ordusu, Nuru Paşa, qardaş köməyi, milli 
dövlət,  demokratik respublika. 
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Ümidlərin izi ilə… 
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Xülasə: Şəmil Sadiq və Müşfiq XANın qələmə aldıqları «Ümidlərin izi ilə» romanının əsas ideyası milli 

üstünlük ideologiyasının doğurduğu təhlükənin bədii təzahüründən ibarətdir. Yazarlar bu təhlükəni Cənubi 
Qafqaz sakinlərinin talelərinə faciəvi təsiri ilə açıqlayırlar. Roman millətçi-faşist dünyagörüşünün müasir 
təzahürlərinin, bu dünyagörüşün törətdiyi ictimai ziddiyyətlərin və insanların talelərinə təsirinin oxucuya 
çatdırılması baxımından maraq doğurur. Milli üstünlük ideologiyası bir tərəfdən bu ideologiyanın daşıyıcılarının 
daxili aləmini dağıdır. Digər tərəfdən isə zorakılığa və cinayətkarlığa geniş imkanlar yaradır. 

Romanda milli üstünlük ideologiyasını təbliğ edən qüvvələrin iqtisadi maraqları da əks etdirilmişdir. 
«Böyük» ideyalardan danışan düşmən millətçiləri və insan hüquqları ideyasını əlində bayraq edən «qərb» 
vətəndaşları Kəlbəcərin qızıl yataqlarında əsir götürülmüş azərbaycanlıların qul kimi istifadə etməsini normal hal 
kimi qəbul edirlər. Fransız Fabian Soisson Vaskanyanla iş birliyi qurmuş, Kəlbəcərdəki qızıl yataqlarını işlədən 
əcnəbidir. 

Romanın əsas ideyası əsərin təhkiyəsinə, süjet və kompozisiyasına önəmli təsir göstərərək, əsərin janr 
xüsusiyyətlərini müəyyənləşdirir. «Ümidlərin izi ilə» romanının təhkiyəsi öz sənədliliyi ilə seçilir. Qeyd etmək 
lazımdır ki, romanda MTN-nin arxiv materiallarından geniş istifadə olunmuşdur. Təsadüfi deyil ki, romanda 
təhkiyə Aytəkinin apardığı «Girov qadının xatirələri» gündəliyi əsasında qurulmuşdur. Bir tərəfdən, gündəlik 
forması arxiv materiallarının daha ətraflı oxucuya bədii formada çatdırmağa imkan verir, digər tərəfdən isə 
Xocalı faciəsinin dəhşətlərini xocalıların xatirələri ilə verməyə şərait yaradır. 

«Ümidlərin izi ilə» romanının süjeti iki əsas süjet xətləri ilə səciyyələnir. Birinci süjet xətti milli üstünlük 
ideologiyası realizə edildikdə yaranan ziddiyyətləri açıqlayır. İkinci süjet xətti isə universitet tələbələri olmuş 
Aytəkin Səfərova və Ramil İbrahimovun məhəbbəti və taleləri ətrafında qurulmuşdur. Birinci və ikinci süjet xətləri 
Aytəkin ilə əlaqəlidir. Lakin birinci süjet xətti çərçivəsində Aytəkin ümumiləşdirilmiş obraz kimi çıxış edirsə, ikinci 
süjet xətti çərçivəsində - fərdi şəxsiyyət kimi iştirak edir. Birinci süjet xətti çərçivəsində Aytəkin əsir düşmüş qadın 
obrazını əks etdirir. Qeyd etmək lazımdır ki, romanda ikinci dərəcəli obrazlar sırasında digər əsir qadın obrazları 
da mövcuddur. Məsələn, romanda təsvir edilən Rəna adlı qadının epizodik surəti. Bu surət vasitəsi ilə müəlliflər 
bu qadının başına gələn olaylarla Aytəkinin tək olmadığını, əsirlikdə olan qadınlarımızın əzaba düçar olmalarını 
göstərməyə cəhd edirlər. Qeyd etmək lazımdır ki, romanın iki süjet xətti bir nöqtədə birləşir – Xocalı faciəsində. 
Romanda bir sıra yardımçı süjet xətləri mövcuddur. Onlar əsas mövzunun başa düşülməsinə xidmət göstərir. 

«Ümidlərin izi ilə» romanının kompozisiyasında Xocalı faciəsinin təsviri xüsusi yer tutur. Xocalı faciəsi 
romanda kompozisiyanın düyünü kimi çıxış edir. Xocalı faciəsi romanın əsas qəhrəmanlarının sındırılmış 
ümidlərinin, məhv olmuş həyatlarının rəmzi kimi çıxış edir.  Xocalı əsərdə canlı obraz kimi təsvir edilir, əsərin 
qəhrəmanı Aytəkinin monoloqunda canlandırılır.  

Romanın iki əsas süjet xətti Aytəkin və Xocalı obrazları ilə yanaşı, həm də «Ümid» ilə birləşdirilir. 
Təsadüfi deyil ki, «ümid» sözü əsərin adında xüsusi vurğulanır. «Ümid» məhz müstəqil obraz kimi əsərdə təqdim 
edilmişdir. Aytəkinlə dialoqda Ümid canlı bir varlığın düşüncəsi kimi təsvir edilir. Aytəkin ürək ağrısı ilə qeyd 
edir ki, «ümidlər daha mənə təsəlli ola bilmirdi. Gizlənməyə yer axtarırdı, amma tapa bilmirdi. Axı harda gizlənə 
idi? Həsrətdən deşik-deşik olan qəlbimdə, məkanı murdarlanmış ruhumda, yoxsa şərəf və namusunun 
pozulduğunu gördüyü üçün kor olmuş gözlərimdə? Gizlənə bilmirdi, lüt-üryan halda qarşımda diz çökdü 
ümidlərim».  

Əbədi yaşamağa qadir Ümid müəlliflərin Qarabağ münaqişəsinə və onun inkişaf perspektivlərinə milli 
romançılığımızda yeni yanaşmanın formalaşma prosesini əks etdirir. Son iyirmi il ərzində Azərbaycan 
ədəbiyyatında «Qarabağ romanı» kimi qəbul edilən janr forması yaranmışdır. Adətən «Qarabağ romanında» 
münaqişənin perspektivləri ya pessimist, yaxud qeyri-müəyyən şəkildə verilirdi. «Ümidlərin izi ilə» romanında isə 
perspektivlər optimist şəklində verilir, Azərbaycanın parlaq gələcəyi aydın göstərilir. Bu da Azərbaycanda baş 
verən inkişafın təsiri altında fərdi və kütləvi şüurun transformasiyasını əks etdirir, eyni zamanda «Qarabağ 
romanı» janr formasına yeni çalarlar gətirir. 

 
Açar sözlər: Xocalı faciəsi, «Ümid», Azərbaycan ədəbiyyatında «Qarabağ romanı», Milli üstünlük 

ideologiyası 
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Evril Turan Ve Bozböri Romanı 
Tuğba SERT 

Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Ana Bilim Dalı 
Öğrencisi  

tuuubasert92@gmail.com 
 ÖZET 
Özbek Edebiyatının önemli yazarlarından Evril Turan, 1945 yılında Cizzah’ın Feriş ilçesine bağlı 

Bogdan köyünde doğmuştur. İlk eğitimini köy mektebinde alan Turan, lise eğitimini Rusya’da Teknik Lisede 
tamamlamıştır. O, kendisi edebiyat alanında da geliştirme gayreti içerisinde olmuştur. 1972 yılında Taşkent 
Devlet Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nü bitiren Evril Turan, 1990 yılına kadar Özbekistan Yazarlar 
Birliği’ndeki sekreterlik görevini icra etmiş, yine bu yıllarda o, Medeniyet Vakfının da başkanlığını yürütmüştür. 

Yazar, ilk eseri olan “Bo’g’dan Qashqiri” [Boğdan Kurdu] adlı eserinde, Sovyetler Birliğinin 
oluşturduğu “Basmacı” imaj ve algısını eleştirmiş, bununla ilgili Sovyetlerin ortaya koyduğu düşünceleri 
değiştirmeye çalışmıştır. 

“Basmacı” kelimesinin tam karşılığı “eşkıya”dır. Ruslar, Türkçe olan bu kelimeyi 1918-1935 yılları 
arasındaki Türkistan hürriyet mücadelesini bir eşkıya hareketi olarak vasıflandırmak gayesiyle kullanmıştır. 
Türkistanlılar ise Sovyet Rusya’ya karşı yürüttükleri hürriyet çabasını “milli mücadele” olarak ifade etmiştir. 

Özbekistan topraklarının Çarlık Rusyası tarafından işgalini anlatan ikinci romanı “Ölmes Kayalar” ise 
daha sonra “Bu Taġlar Ulu Taġlar” adıyla yayımlanmıştır. 

Yazar son romanı olan “Bozböri”yi ise düşünce suçlusu olarak cezaevinde bulunduğu sırada yazıp 
tamamlamıştır. Bozböri, İslam tarihi içeresinde ortaya koyduğu fikirler ve sonuçlar bakımından önemli bir dinî 
ve siyasî hareket sayılan “Beyaz Elbiseliler Hareketi”nin lideri Mukanna’nın hayatı ve faaliyetlerini anlatan ilk 
eserlerden olması bakımından mühim bir öneme sahiptir. Asıl adı bazı kaynaklarda Ata ve Haşim ibn Hâkim 
olarak da geçen Mukanna, Abbasilerle girdiği savaşlar ile tarihte önemli bir yer tutmuştur. Romanda daha çok 
Alp Hakan adıyla gördüğümüz Mukanna’nın ondan yana olan gönüllüler, ailesi, yakınları, dostları ve eşlerinin 
desteğiyle, Abbasi Halifesinin ve İslam ordusunun Turan yurdu üzerindeki baskıcı tutumunu kırarak ve geri 
püskürterek “Orta Türk Yurdu Hakanı” olduğunu görüyoruz. Mukanna adının nereden geldiği, İskit ve Hun 
torunlarının hangi bölgelere yayıldıklarına dair bilgiler de içeren roman ara ara Narşâhî’nin Tarih-i 
Buhara’sından da alıntılar ve atıflar yaparak ilerlemektedir. Aynı eserde kendisine destek veren dostları ile Savaş 
Sanatı dersleri aldığı anlatılan Mukanna, dönemin yenilmez kahramanlarından olarak görülmektedir bu yüzden 
o dönemde kendisinin sihirbazlık ve cadılık yaptığı da düşünülmüştür. Yazar, romanında, başkahramanına 
Araplar tarafından Mukanna yani “peçeli” ismi verilmesine sebep gösterilen, yüzünün çirkin, gözlerinin şaşı 
olduğu iddialarına da karşı çıkmaktır. Turan yurtlarını Arap baskınından ve zulmünden kurtararak tekrar 
diriltmeye çalışan Mukanna’nın mücadelelerini anlatan Bozböri romanında, yazar, gerçeği kurgusal bir yapı ile 
anlatmıştır. 

Bu tebliğde önce Evril Turan’ın eserlerinin hakkında bilgiler verilecek arkasından da onun son romanı 
Bozböri’nin incelemesi yapılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Mukanna, Özbek edebiyatı, Evril Turan, Basmacı, Bozböri. 
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Yabancılara Türkçe Öğretiminde Kalıp Sözlerin Film Etkinlikleri İle Öğretimi: 
Propaganda Film Örneği 

Fatih YILMAZ 
Gaziosmanpaşa Üniversitesi 

fatih.ylmaz@gop.edu.tr 
 

Tufan YASSITAŞ 
Gaziosmanpaşa Üniversitesi 

tufanyas60@hotmail.com 
ÖZET 
Yabancılara Türkçe öğretimi kapsam olarak bir dilin öğretimi ve bir kültürün aktarımıdır. Kapsamı geniş 

ve soyut olması bakımından öğretim teknikleri ve yöntemleri de ona göre düzenlenmeli ve hazırlanmalıdır. 
Filmlerle yabancılara Türkçenin öğretimi bireyin soyut konuları öğrenmesini sağlamıştır. Yabancı dil öğretiminde 
dilin kelimelerden ve dil bilgisinden ibaret olmadığı bilinmelidir. O dile ait kültürel öğelere de yer verilmeli ve 
bireye, dile ait olan kültürel değerler aktarılmalıdır. Bir dilin hem kültüründe hem de yapısında yer alan kalıp 
sözlerin öğretiminde günümüz teknolojisinin öğretim materyali olan filmlerin etkinlik aracı olması Türkçe Öğretim 
Merkezlerine yeni ve yaygın olarak kullanılmaktadır. Yeni bir öğretim materyali olan filmlerle yabancılara Türkçe 
öğretiminde Türkçenin yapısında önemli bir yer edinen kalıp sözlerinde öğretimine yönelik çalışmalar sınırlıdır. 
Bu çalışma yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde filmler aracılığıyla kalıp söz öğretimini ele almıştır. Türkçenin 
doğru ve güzel kullanılması, Türk kültürüne dair ögelere yer verilmesinden dolayı "Propaganda" filmi örnek 
alınarak etkinlik oluşturmada tercih edilmiştir. Propaganda filmi üzerinden özgün 5 etkinlikten oluşturulmuştur. 
Film etkinlikleri oluşturulurken film görsel duyuya hitap ettiği için etkinliklerinde görseller sıkça kullanılmıştır. 
Ayrıca film etkinliklerinde sese ve yazıya dayalı etkinliklere de yer verilmiştir. Film etkinlikleri öğrencilerin 
dinleme, konuşma, okuma, yazma temel dil becerilerinin yanı sıra telaffuz ve iletişim gibi becerileri geliştirmeyi 
de amaçlamıştır. Çalışmada hazırlanan etkinlikler Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Metninde B1-B2 ve C1-C2 
seviyelerinde oluşturulmuştur. Etkinliklerde her etkinlik farklı beceri alanını kapsamaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Film Etkinlikleri, Kalıp Sözler, Yabancılara Türkçe Öğretimi 
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Azərbaycanda ahıl vətəndaşlarla sosial işin təşkili 
Aynur BAĞIRLI 

Azərbaycan Turizm və Menecment Universiteti 
aynurbagirli15@gmail.com 

 
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Sosial Müdafiə Fondunda 2017-ci il 

üçün  qeydiyyatda olan əmək pensiyaçılarının 329,3 minə yaxını ahıl vətəndaşlardır. Onlardan 201,8 mini qadın, 
127,4 min nəfəri kişidir. Ahıl pensiyaçıların 208,6 min nəfəri 70-80, 110,9 min nəfəri 80-90 yaşlarında, 9,7 min 
nəfəri isə yaşı 90-dan yuxarı olan vətəndaşlardır. Ümumilikdə hazırda ahıl vətəndaşların 87,1 faizi əmək pensiyası 
ilə təmin olunur. Əmək pensiyası hüququ olmayan ahıl şəxslərə isə yaşa görə aylıq sosial müavinət ödənilir. BMT-
nin hesablamalarına görə «hazırda hər 10 nəfərdən biri 60 və ya daha yuxarı yaş qrupuna daxildir. 2050-ci ilin 
sonunadək hər beş nəfərdən biri, 2150-ci ilin sonunadək isə hər üç nəfərdən biri 60 və daha yuxarı yaşda 
olacaq. Azərbaycanda 2007-ci ildə «Ahıl vətəndaşların sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi üzrə Dövlət 
Proqramı» təsdiqlənib. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən (ƏƏSMN) bildirilib ki, hazırda Dövlət 
Proqramının həyata keçirilməsi istiqamətində müvafiq işlər görülür. Dövlət Proqramına əsasən, tənha ahıllar hər 
il aidiyyətı qurumlar tərəfindən yoxlanılmalı, tənha yaşayanların təhlükəsizliyi və sağlamlığı qorunmalıdır. 
Bununla yanaşı onların asudə vaxtlarının səmərəli keçirilməsi, istirahəti üçün müvafiq tədbirlər 
görülməlidir. Beynəlxalq təcrübədə ahıl vətəndaşların asüdə vaxtlarının səmərəli təşkili üçün özəl müəssisələr 
fəaliyyət göstərməkdədir. Bu təcrübənin Azərbaycana tətbiqi maraqlı hal ola bilər. Bu həm yaşlı insanlıların 
vaxtlarını daha səmərəli, maraqlı və əyləncəli keçirməklərinə, həm də biznesin bir növü kimi ola bilər.  Bu sahəyə 
diqqətin artırılması və inkişaf etdirilməsi əhəmiyyətlidir. 

Həmçinin əl qabiliyyəti olan, incəsənətin müxtəlif sahələrinə marağı olan və bu sahələrlə məşğul olmağa 
üstünlük verən aztəminatlı ahılların hazırladıqları məhsulların cəmiyyətə təqdim olunması üçün şəraitin 
yaradılmasına ehtiyac var. 

Açar sözlər: ahıl, yaş. asudə vaxt, sosial müdafiə. 
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Mustafa ŞAHİN 

Dokuz Eylül Üniversitesi 
msahin66@gmail.com 

Araştırmanın Amacı: Bu araştırmanın amacı, erken Cumhuriyet döneminde Türkiye-Romanya eğitim 
ilişkilerinin incelemektir. Yapılan alanyazın taramalarında Türkiye-Romanya ilişkilerine genellikle siyasi 
çerçevede bakıldığı görülmüş, eğitim ilişkilerini doğrudan ele alan bir araştırmaya ise rastlanmamıştır. Oysa 
Türkiye-Romanya arasında kültürel alışverişin bir gereği olarak akademisyenler, öğretmenler ve değişik 
kademelerden öğrenciler gelip gitmiştir. Bu araştırmada erken Cumhuriyet döneminde Romanya’dan Türkiye’ye 
değişik amaçlarla gelmiş ve Türkiye’den Romanya’ya gitmiş olan öğrenci, öğretmen ve öğretim üyelerinin geliş-
gidişleri, söz konusu geliş-gidişlerin nedenleri ve bu karşılıklı ziyaretlerin yıllara göre gelişimi ele alınmıştır. 

Araştırmanın Yöntemi: Araştırmada tarama modeli ve doküman inceleme yöntemi bir arada 
kullanılmıştır. Tarih araştırmalarında arşiv belgeleri her ne kadar temel araştırma materyalini oluştursa da bunun 
yanında salnameler, seyahatnameler, hatıratlar ile geçmişin anlaşılmasında önemli bir yere sahip olan gazeteler 
de önemli bir materyal olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle bu araştırmada Türkiye ile Romanya arasındaki 
eğitim ilişkileri Akşam, Anadolu, Cumhuriyet, İkdam, Milliyet, Tan, Ulus, Vakit ve Yeni Asır gazetelerinin ışığında 
ele alınmıştır. 

Araştırmanın Bulguları: Erken Cumhuriyet döneminde Romanya’dan Türkiye’ye onlarca grup, yüzlerce 
öğrenci, öğretmen ve akademisyen gelmiştir. Bu grupların/kişilerin önemli bir bölümü kalabalık öğrenci 
gruplarından oluşurken, bazıları ise öğretmen, müfettiş ve akademisyenlerden oluşan daha küçük gruplardır. 
Ağırlıklı olarak ziyaret edilen şehir İstanbul olmuştur. Gelen grupların türü incelendiğinde öğrenci gruplarının 
ağırlıkta olduğu görülmektedir. Grupların geliş amaçları da çoğunlukla okul ziyareti nedeniyle olmuştur. 
Paskalya tatili nedeniyle Nisan aylarında Türkiye’ye gelişler artmış, gelen konuklar Türkiye’de eş değer 
kurumların öğrencileri, öğretmenleri, akademisyenleri ya da maarif müdürlüğünün üst düzey yetkilileri tarafından 
karşılanmıştır. Gelen öğrenci gruplarının karşılanmasında Milli Türk Talebe Birliği önemli rol oynamıştır. Gelen 
öğrencilerin büyük çoğunluğu İstanbul’u ziyaret etmiş ve Türkiye’de mevkidaşları tarafından ağırlanarak 
kendilerine çay ve yemek ziyafetleri verilmiştir. Zaman zaman bu ziyafetlere İstanbul Belediye Başkanı ve 
milletvekilleri de katılmıştır. Gelen gruplar Türkiye’den ayrılırken memnuniyetlerini ifade etmişlerdir. 
Türkiye’den Romanya’ya giden grupların ziyaretleri 1929’da başlamış, 1938 yılı da dahil, aralıklarla ve sınırlı 
oranda gerçekleştirilmiştir. Seyahatlerin tamamına yakını başkent Bükreş’e olmuştur. Giden grupların türü 
incelendiğinde öğrenci gruplarının ağırlıkta olduğu görülmektedir. Grupların gidiş amaçları da çoğunlukla okul 
ziyareti nedeniyle olmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Atatürk, Eğitim, Kültür, Romanya, Türkiye 
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Dokuz Eylül Üniversitesi 

msahin66@gmail.com 
 

Mehmet SOYSAL 
İzmir Milli Kütüphane 

mehmetsoysal35@hotmail.com 
Araştırmanın Amacı: Bu araştırmanın amacı, Türkiye’de ortaokul ve lise tarih ders kitaplarında 

Sovyet/Rus imgesinin ve Sovyet İhtilalinin hangi ölçüde ve nasıl ele alındığını ortaya koymaktır. Yapılan literatür 
incelemesinde Türk-Sovyet/Rus ilişkilerine yönelik eserler arasında Acar (2004), Bilge (1992), Beydeş (2015), 
Butur (2008), Ergül (2009), Gürsel (1968), Gürgüç (1950), Gürün (2010), Hasanlı (2011), Karaboran (2016), 
Kaya (2008), Kocabaş (1989), Koleskinov (2010), Kumkale (1991), Kurat (1948 & 2011), Qasımlı (2013), Saray 
(1998), Şen (2006), Şener (2010), Şimşek & Cengiz (2015) ile Türk-Rus İlişkilerinde 500 Yıl Sempozyumu tespit 
edilmiştir. İlgili eserlerde genellikle Türk-Rus ilişkilerinin siyasi yönüne yer verildiği görülmüştür. Bu eserlerden 
Şimşek & Cengiz (2015) Rus tarih ders kitaplarında Türk-Osmanlı İmgesini ele alması; Koleskinov (2010) ise 
Atatürk Dönemi Türk-Rus ilişkileri siyasi, ekonomik ve kültürel boyutlarıyla incelemesi nedeniyle diğer 
araştırmalardan farklılık göstermektedir. Bu araştırmaya konu olan Türk tarih ders kitaplarında Sovyet imgesi bu 
yönüyle ise ilk defa ele alınmaktadır. Araştırma bu şekliyle orijinaldir ve ilgili literatüre katkı sağlayacağı 
umulmaktadır. 

Araştırmanın Yöntemi: Bu çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman ve belge incelemesi 
tekniği kullanılmıştır. Bilindiği üzere, doküman incelemesi, araştırılması hedeflenen olgular hakkında bilgi içeren 
yazılı materyallerin analizini kapsar. Araştırmanın temel kaynakları Cumhuriyet döneminin farklı evrelerini temsil 
ettiği düşünülen ortaokul ve lise tarih ders kitaplarıdır. Çalışmada sözü edilen ders kitapları içerik itibariyle 
kısaca tanımlanacak; adı geçen ders kitaplarında 20. yüzyıl boyunca Türk-Sovyet ilişkilerinin ve yeni Sovyet 
sisteminin Türk tarih ders kitaplarına izdüşümü ele alınacaktır. 

Araştırmanın Bulguları: 19. yüzyılda Osmanlı’nın en yoğun mücadele içinde olduğu devletlerden biri 
Rusya idi. Bu durum tarih ders kitaplarında olumsuz ifadelerle görülmektedir. Rusya’ya ilişkin olumsuz bakış açısı 
20. yüzyıl evresi için de değişmemiş; yeni devlet Türk tarih ders kitaplarında genel olarak yayılmacı ve sömürgeci 
olarak ifade edilmiştir. Tarih ders kitaplarında Rusya’daki Ekim 1917 ihtilali, farklı dönemlerde farklı 
isimlendirmelere tabi tutulmuştur: “İhtilal”, “İçtimai İnkılap”, “Bolşeviklik”, “Sosyalizm”, “Komünizm”, 
“Komünist İhtilal” gibi. Araştırmanın ilk bulgularına göre, Atatürk dönemi tarih ders kitaplarında Sovyetler 
Birliğine ayrılan oran daha fazla iken onu takip eden İnönü, Demokrat Parti ve 27 Mayıs dönemlerinde azaldığı 
görülmüştür. Örneğin bakalorya sınıfları için yazılmış olan Tarih El Kitabında iktisadi hareketlerin doğurduğu 
iki sonuç olan sömürgecilik ve sosyalizme 276 sayfalık kitapta 6 sayfa ayrılmıştır. Yine aynı sınıflar ve aynı konu 
başlıklarını içeren bir diğer Tarih El Kitabında ise 224 sayfanın 13’ünün ayrıldığı görülmüştür. Sonraki evrelerde 
belki de dünya konjonktürünün bir gereği olarak Sovyetler Birliğine bakış açısı ağırlıklı olarak “kızıl diktatörlük” 
etrafında şekillenmiştir. 

Anahtar Kelimeler:Tarih Ders Kitapları, Türkiye, Rusya, Sovyetler Birliği 
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aparıcı elmi işçisi, fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru,dosent   
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XÜLASƏ  
 
Azərbaycanda milli şüur məsələsini öyrənilməsini və araşdırılmasını zəruri edən bir neçə faktor vardır: 

Birincisi, milli şüur və beynəlmiləl şüur arasında oxşarlıqlar və ziddiyyətlər təhlil olunmalıdır. Xüsusilə, gənc bir 
dövlətdə milli mənəvi dəyərləri özündə əks etdirən milli şüurun, yoxsa qloballaşma adı altında beynəlmiləl şüurun 
(demokratiya, vətəndaş cəmiyyəti, modernləşmək və s.) vacibliyi məsələsinə aydınlıq gətirilməlidir.  

Ikincisi, 20-ci əsrin əvvəllərində, o cümlədən Azərbaycan Cümhuriyyəti (1918-1920) və Sovet 
Azərbaycanı (1920-1991)dövrlərində Azərbaycanda mövcud olan ideya və yaxud ideologiyaları milli şüur nəzər 
nöqtəsindən təhlil etmək lazımdır.  Burada, xüsusilə fəlsəfə tarixi baxımdan əsas siyasi-ideoloji məsələ həmin 
dövrün ideya və ideologiyalarından hansıların bu gün iqrar, hansıların isə inkar olunması məsələsidir.  

Üçüncüsü, türkçülüyün və azərbaycançılığın bir-birlərinə tamamilə alternativ  ideyalar kimi irəli 
sürülməsi ciddi şəkildə təhlil olunmalıdır. Fikrimizcə, «üçlük»lə, daha çox da türkçülüklə azərbaycançılıq 
arasında heç bir  ziddiyyətin olmaması, onların bir-birini tamamlaması mülahizəsi önə çəkilməlidir. Bu, milli 
şüurun normal şəkildə formalaşması üçün zəruridir. 

Dördüncüsü, sovet nəsli ilə yeni nəsil arasındakı dünyagörüş, təfəkkür məsələləri nəzərə alınmalıdır. 
Sovet nəsli ilə yeni nəsil arasındakı ideya savaşlarını düzgün istiqamətləndirmək gərəkdir. Xüsusilə, sovet 
ideologiyasının davamı olan avrasiyaçılığın rus imperiya təfəkürünün yeni forması olub-olmaması araşdırmalıdır. 

Beşincisi, milli şüura alternativ olan beynəlmiləl-kosmopolit ideyalarla (demokratiya, liberalizm və b.) 
yanaşı, dini-islami şüura diqqət yetirilməlidir. Əslində dini şüur özü də bir beynəlmiləl şüurdur, ancaq Azərbaycan 
türkləri onu daha çox özlərinə doğma sayırlar. Bu mənada, Azərbaycan türklərinin dini hissiyatından sui-istifadə 
etməyı çalışanlara qarşı milli şüurun hansı formada önə çəkilməsi variantları işlənməlidir. Xüsusilə, İranın “şiə-
islamçılığı” məsələsinə diqqət yetirilməlidir. 

Açar sözlər: şüur, milli şüur, kosmopolit şüur, Azərbaycan Cümhuriyyəti (1918-1920),  Sovet 
Azərbaycanı (1920-1991). 
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ÖZET 
 
 
XIX. yüzyıldan itibaren Avrupalılar Osmanlı Devleti’ni “hasta adam” olarak nitelendirmişlerdir. 

Özellikle XX. Yüzyıl başında Osmanlı ekonomik olarak çökmüş, savaşlar yüzünden de üretim gücünü de hepten 
kaybetmiştir. 1699 Karlofça Antlaşması’ndan sonraki süreçte toprak kaybetmesi ve bu topraklardaki nüfusun 
Osmanlı Devleti sınırlarına geri çekilmesi de nüfus yapısında büyük değişikliklere neden olmuştur.  

I. Dünya Savaşı ve sonrasında yapılan Mondros Ateşkes Antlaşması ise Osmanlı Devleti’nin 
kaçınılamayan sona doğru sürüklemeye başlamıştır. Mondros Ateşkes Antlaşması maddelerine göre ise İngiltere, 
İtalya, Fransa ve bu devletlere ek olarak Yunanistan Anadolu topraklarını işgal planlarını uygulamaya 
başlamışlardır. 1919–1922 dönemi Milli Mücadele Dönemi olarak isimlendirilmektedir. Bu dönem aynı zamanda 
Kurtuluş Savaşı olarak da isimlendirilebilir.  

Milli Mücadele Dönemi sonrasında yeni kurulan bir devlet olan Türkiye Cumhuriyeti’nin şekillenmesinde 
oldukça etkili olan bir dizi Atatürk Devrimi devreye girmiştir. Devletin yeniden yapılanması ve şekillenmesini 
sağlayan bu devrimlerin ülke içinde halk tarafından algılanması ve uygulanmasıyla ülke dışından algılanmasında 
farklılıkların olması da oldukça doğaldır.  

Bu çalışmada Kurtuluş Savaşı ve Atatürk Devrimlerinin Türkiye dışındaki etki ve yansımalarından 
bahsedilmiştir. Çalışmanın ana kaynakları dış basında aynı dönemde yazılmış olan gazete ve dergiler 
oluşturmaktadır. Çalışma doküman inceleme yöntemiyle hazırlanmıştır. Ayrıca konuyla ilgili araştırma inceleme 
eserlerinden de faydalanılmıştır.  

 
Anahtar Kelimeler: Atatürk Devrimleri, Dış Basın, Kurtuluş Savaşı, Milli Mücadele Dönemi 
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Gazi Üniversitesi 

 
ÖZET 
Yabancı dil öğretiminde konuşma becerisi, dili öğrenenden beklenen en temel yetidir. Dört beceri 

(konuşma, okuma, yazma, dinleme) içinde en çok önemsenen ve öncelenen beceri konuşmadır. Yabancı dil öğretim 
metodolojisine göre, bu dil becerileri öğrenciye bir bütün halinde verilmelidir. Anlatım becerileri içerisinde yer 
alan konuşma becerisi, hayatın her alanında kişiye gerekli olacak bir beceridir. Bu bağlamda, dil öğretiminde 
konuşma becerisinin geliştirilmesine dair eğitimler, yöntem ve teknikler, öğrenci ve eğitimcilere yönelik 
çalışmalar, konuya gösterilen önem açısından dikkat çekicidir. Yabancı dil sınıflarında öğrencilerin konuşma 
yeterliklerini artırmak için yapılan etkinlik ve pratikler,  literatür bakımından oldukça zengindir. 

Konuşma etkinliklerinde öğrenciler arasındaki etkileşimi güçlendirmede sınıf ortamının rolünü 
tartışılmaz değerdedir. Sınıf ortamında yapılacak farkındalık yaratma faaliyetleri, kontrollü etkinlikler ve özerk 
çalışmalar, konuşma becerilerini geliştirmeye yönelik önemli stratejilerdir. Konuşma becerisinde öğrencinin 
özgüvenini arttırmak, konuşmaya teşvik edici motivasyonunu sağlamak yararlıdır. 

Dil öğretiminde -özelde- konuşma becerisi kazandırmada bilişsel, duyuşsal ve sosyal stratejiler 
öğrenciler arasında en çok kullanılan stratejilerdir. Bu bağlamda, sınıf ortamında kullanılabilecek bu stratejilerin 
etki değerini bilmek gerekir. Öğrencinin yabancı bir dili konuşma deneyimi, pek çok yönden ciddi motivasyon 
kaynağıdır. Konuşma, bilgi değil beceri gerektiren bir olgudur.  Konuşma becerisi, kolaydan zora ve öğrenci 
seviyesine uygun olmalıdır. Yabancı dil öğretiminde uygulanan kur sisteminin temel nedeni biraz da bundan 
kaynaklanmaktadır. Çağdaş dil öğretim yaklaşımlarında öğrenci merkeze alınmakta ve dil öğretim aşamalarında 
bütün becerilerin öğrencilere aynı düzeylerde verilmesine dikkat edilmektedir. 

Bu çalışmada, konuşma becerisinin geliştirilmesinde sınıf ortamının rolü ile kullanılan stratejiler 
üzerinde durulmuştur. Özelde konuşma becerisi için kullanılan deneysel çalışmalara atıf yapılarak bunların 
yabancı dil olarak Türkçenin öğretilmesindeki yeri üzerinde durulmuştur.  

Anahtar Kelimeler: deneysel çalışmalar, konuşma becerisi, öğrenme stratejileri, Türkçe. 
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Son illərdə mədəniyyətlərarası inteqrasiya prosesinin güclənməsi, elm-texnikanın sürətli inkişafı, 

insanların gərgin iş rejimindən dolayı asudə vaxtlarının azlıq təşkil etməsi, qloballaşma və s. kimi amillər 
xalqların milli-mədəni dəyərlərinə verilən önəmi tədricən azaldır və ya rəfə qaldırır. Hətta deyərdik ki, bəzi 
hallarda bu proseslər milli-mədəni dəyərlərin, adət-ənənələrin unudulmasına, aradan qaldırılmasına belə gətirib 
çıxara bilir. Milli-mədəni dəyərlər dedikdə, ən kiçik halda ailədə valideynlərə hörmətdən başlayaraq kiçiklərə 
hörmət, ailə dəyərləri, cəmiyyətdə insanlara davranış, adət-ənənələrimizin yaşadılması və s. kimi onlarla maddi, 
mənəvi və əxlaqi dəyərlər nəzərdə tutulur. İstənilən bir xalq bu dəyərlərin qorunub saxlanılmasına, yeni nəsillərə 
ötürülməsinə çalışır. Bu ənənələr sadəcə mənəvi dəyər kimi formalaşmaqla kifayətlənmir. Eyni zamanda 
həyatımızın iqtisadi-sosial sahələrində özünü göstərir. Bu dəyərlərin təsirinə məruz qalan, eləcə də bu dəyərlərə 
öz təsirini əsirgəməyən sahələrdən biri məhz turizmdir. Turizmin mənfi təsirlərindən bəhs edilərkən əksər hallarda 
inteqrasiya prosesinin milli dəyərlərin tədricən azalmasına səbəb olması göstərilsə də, əslində milli-mənəvi 
dəyərlərdən turizmin müxtəlif növlərində istifadə edilir. Bunlara birbaşa olaraq kənd-yaşıl turizmi, mədəni turizm, 
hadisə və ya tədbir turizmi, işgüzar turizm, dolayı yolla isə əslində xalqımızın qonaqpərvərlik ənənələrindən yola 
çıxaraq bütün turizm növləri aid edilə bilər. Bu nöqteyi-nəzərdən məqalədə milli-mədəni dəyərlərimizin, adət-
ənənələrimizin, milli bayramların, festivalların turizmdə təzahürü, turizm baxımından qiymətləndirilməsi, bu 
ənənələrimizin qorunub saxlanılması ilə yanaşı dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasında turizmin rolu, eləcə də mənfi 
təsirləri araşdırılmış, bu dəyərlərin turizmdə daha geniş istifadəsi üçün təkliflər irəli sürülmüşdür. 

Açar sözlər: mədəniyyətlərarası inteqrasiya, turizm, milli-mədəni dəyərlər, adət-ənənə, bayram, festival. 
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Bu araştırmanın temel amacı öğretmenlerin pozitif psikolojik sermaye algıları ile örgütsel bağlılıkları 
arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Temel amaç kapsamında öğretmenlerin pozitif psikolojik sermaye (PPS) 
algıları ve örgütsel bağlılık (ÖB) düzeylerinin ne olduğu, PPS algıları ile ÖB arasındaki ilişki durumu ve PPS’nin 
ÖB’ta anlamlı bir yordayıcı olup olmadığı sorularına cevap aranmıştır. Araştırma nicel desenli olup ilişkisel 
tarama modelindedir. Araştırmanın evrenini Siirt ilinde görev yapan 4153 öğretmen oluşturmaktadır. Evrenin 
tamamına ulaşmadaki zorluk ve maliyetten dolayı evreni temsil edebileceği düşünülen örneklem alma yoluna 
gidilmiştir. Bu kapsamda kolay ulaşılabilir örnekleme yöntemi ile seçilen 374 öğretmen araştırmada yer almıştır. 
Böylelikle örneklemin evreni temsil ettiği varsayılmıştır (Büyüköztürk vd., 2014). Araştırmanın amacına ulaşmak 
için Tösten ve Özgan (2014) tarafından öğretmenlerin PPS algısını ölçmek için geliştirilen “Pozitif Psikolojik 
Sermaye Ölçeği”; Allen  ve Meyer (1991) tarafından geliştirilen ve Türkçeye Demirkıran (2004) tarafından 
uyarlanan “Örgütsel Bağlılık Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçme araçlarından elde edilen verilerin güvenirliği için 
bakılan iç tutarlık katsayısında (Cronbach Alpha) PPS Ölçeği verileri .93; ÖB Ölçeği verileri .77 bulunmuştur. 
Her iki ölçekteki verilerin de güvenilir olduğu kabul edilmiştir. Ölçeklerin geçerliliği için, benzer örneklem 
grubuna uygulanmasından ötürü (öğretmenlere), herhangi bir çalışma yapılmamış olup uzman görüşü yeterli 
kabul edilmiştir. Verilerin çözümlenmesinde düzey belirleme için aritmetik ortalama ve standart sapma 
değerlerine, değişkenler arsındaki ilişki için korelasyon testine bakılmıştır. PPS’nin ÖB için anlamlı bir yordayıcı 
olup olmadığını test etmek için ise regresyon analizi yapılmıştır. Araştırma sonucunda öğretmenlerin PPS 
algılarının yüksek düzeyde olduğu (X= 4.34; ss= .94), ÖB’nın ise orta düzeyde olduğu (X= 2.97; ss= .94); PPS 
ile ÖB arasında düşük düzeyde pozitif yönde bir ilişkinin olduğu (r=.10; p<.05); PPS’nin ÖB’ta  anlamlı bir 
yordayıcı olmadığı görülmüştür (p>.05). 

 
Anahtar Kelimeler: Psikolojik Sermaye, Örgütsel Bağlılık, Öğretmenler 
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Azərbaycan Cümhuriyyəti elan olunandan sonra (28 may 1918-ci il) xüsusi diqqət ayırdığı sahələrdən 

biri də dini münasibətlər idi. Qafqaz  əraziləri çar Rusiyası tərəfindən işğala məruz qalan dövrlərdə ona qarşı baş 
verən üsyanların önündə həmişə din xadimləri getmişlər. Azərbaycan din xadimləri Rusiya işğalına qarşı bütün 
Qafqazda gedən mübarizədə nəinki iştirak etmiş, həm də onun ideoloji bazasını da yaratmışdılar.  Misal üçün 
tarixdə bizə müridizm kimi gəlib çatan Şeyx Şamil hərəkatının ideoloji bazası azərbaycanlı Şeyx İsmayıl Şirvani 
tərəfindən hazırlanmışdır. Nəşqibəndlik tərqiətinin Xalidiyyə qoluna məxsus olan Şeyx İsmayıl Şirvani Qafqaz 
xalqlarının Rusiya işğalına qarşı mübarizəsini sistemli şəkildə ortaya qoymuşdur. Bunları diqqətlə nəzərdən 
keçirən Rusiya hökuməti Qafqazda dini parçalanma yaratmaq üçün müxtəlif üsullardan istifadə etmişdir. 
Bunlardan biri din xadimlərini müxtəlif yollarla “ələ almaq”, digəri isə sünni-şiə ədavətini qızışdırmaq idi. 
Beləliklə, Qafqazda dini siyasətə tam nəzarət etmək üçün çar Rusiyası ilk olaraq  Azərbaycanda dini məzhəb 
ayrılığını daha da dərinləşdirmək siyasəti həyata keçirmişdir. Belə ki, 1872 və 1917-ci illərdə imperiya tərəfindən 
azərbaycanlıları şiə və sünni olmaqla məzhəblərə parçalayan qərəzli sərəncamlar verilmiş, onların ayrıca ruhani 
idarələri yaradılmışdır. Məscidlərin əmlakı üzərində nəzarət və sahiblik çar Rusiyasının hakimiyyət orqanlarına 
məxsus olmuşdur. İş o yerə çatmışdı ki, pravoslav kilsəsinin icazəsi olmadan hər hansı məscid fəaliyyət göstərə 
bilməzdi. 

Azərbaycan Cümhuriyyəti elan olunanda ölkə ərazilərində dini münasibətlər sahəsində ciddi problemlər 
var idi. Çar Rusiyasının apardığı siyasət öz bəhrəsini vermişdi. Qeyd edək ki, Milli Şura Tiflisdə Azərbaycanın 
istiqlalını bəyan edən zaman Cənubi Qafqaz Şiə və Sünni İdarələri də bu şəhərdə yerləşirdi. Müstəqillik elan 
olunandan dərhal sonra hər iki idarə öz fəaliyyətini dayandırır. Qafqazda müstəqil dövlətlərin yaranması və bu 
dövlətlər arasında münasibətlərin bir çox hallarda gərgin olması, diyarda yaşayan müsəlmanların vahid dini 
idarədə birləşməsini demək olar ki, mümkünsüz edirdi. Bu baxımdan Azərbaycan hökuməti Cənubi Qafqaz Ruhani 
İdarəsinin Azərbaycanın müvəqqəti paytaxtı olan Gəncə şəhərinə köçürülməsini məqəsədəuyğun hesab etdi. Bu 
həm də ondan irəli gəlirdi ki, Azərbaycan Cümhuriyyət rəhbərləri dini vəhdətin yaranmasını dövlətin əsas 
prinsiplərindən biri sayırdılar. Çünki Qafqaz müsəlmanları artıq dörd dövlətin ərazisində yaşayırdı və onların 
dini əqidələrinin şəraitə uyğun istiqamətləndirilməsinə böyük ehtiyac vardı. O zamanlarda həmişə olduğu kimi 
əhali arasında din xadimlərinin nüfuzu güclüydü. Buna görə də yeni yaradılmış Azərbaycan hökuməti Cənubi 
Qafqaz ruhani idarələrinin Azərbaycana, Gəncə şəhərinə köçürülməsi zamanın şərtlərindən biri idi. Məhz 
Gəncədə 1918-ci il sentyabr ayının 1-də ilk olaraq ruhani rəhbərlər tərəfindən şiə və sünnilərin “Məşixət” adı 
altında vahid idarədə birləşməsi məsələsi həllini tapdı. Bu da çarizmin məzhəb ayrılıqlarından istifadə edərək, 
Azərbaycan dindarları arasında ədavət yaratmaq niyyətlərinin iflasa uğradığının əyani nəticəsi idi. Yeni 
yaradılmış idarənin ştatı 20 avqust 1918-ci il tarixli qərar ilə təsdiq edildi. Şeyxülislamlıq vəzifəsi o dövrün 
tanınmış din xadimi Axund Əli Ağazadəyə həvalə edildi. “Əhrar” partiyasının yaradıcılarından olan Mustafa 
Əfəndi Əfəndizadə isə müfti təyin edildi. 1920-ci ilin mart ayında milli hökumət tərəfindən “Məşixət” sədrlərinə 
nazir köməkçiləri ilə eyni status verilməsi barədə sərəncam imzalanmışdır. 

Açar sözlər: Azərbaycan Cümhuriyyəti, Şeyxülislam, din, dövlət, “Məşixət”    
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XÜLASƏ 
       Azərbaycan Cümhuriyyətinin (1918-1920) yaranmasının 100 illik yubileyi ərəfəsində də 

M.Ə.Rəsulzadənin (1884-1955) zəngin elmi, ədəbi irsinin anlaşılması və beynəlxalq aləmə tanıdılması zərurəti 
aktualdır. 

       Orta əsrlərdə Azərbaycan xalqının mədəni təkamülü problemlərinin təhlili M.Ə.Rəsulzadənin 
çoxcəhətli fəaliyyətində mühüm yer tuturdu. Müsəlman Şərqində ilk demokratik respublikanın qurulucularından, 
Azərbaycan dövlətçiliyinin bərpaçılarından olmuş M.Ə.Rəsulzadə 1920-ci ilin 28 aprel çevrilişindən sonra 
Azərbaycanı tərk etmək məcburiyyəti qarşısında qalmış, ömrünün sonunadək mühacirətdə yaşamış, lakin 
Vətəninə, xalqına üzvi bağlılığın parlaq nümunələrini yaratmışdır. Onun “Əsrimizin Səyavuşu”, “Çağdaş 
Azərbaycan ədəbiyyatı”, “Çağdaş Azərbaycan tarixi”, “Azərbaycan Cümhuriyyəti”, “Azərbaycanın kültür 
gələnəkləri”, “İstiqlal məfkurəsi və gənclik”, “Qafqaz türkləri”, “İran türkləri”, “Milli birlik”, “Azərbaycan şairi 
Nizami” əsərlərində Azərbaycan xalqının çoxəsrlik mədəniyyət tarixinin əsas məsələləri özünün dolğun və 
obyektiv əksini tapmışdır. 

      M.Ə.Rəsulzadə təqribən 100 il bundan öncə  anlamışdı ki, Azərbaycan xalqı tarixinin, mədəniyyətinin 
obyektiv şəkildə, xalqın ümdə mənafelərinə uyğun tərzdə araşdırılmasının başlıca şərti ölkənin siyasi 
müstəqilliyidir: “Xalqın düşüncəsində Azərbaycan məfhumu coğrafi bir mənadan ziyadə fikir və əməl şəklində 
təcəssüm ediyor. Istiqlal xaricində onun üçün bir Azərbaycan yoxdur”. 1920-1991-ci illərdə yarımmüstəqil hala 
düşmüş Azərbaycan xalqı M.Ə. Rəsulzadənin bu müddəasının tamamilə doğru olduğuna əmin oldu. Azərbaycanın 
siyasi müstəqilliyi yenidən bərpa edildikdən (1991) sonra M.Ə.Rəsulzadənin elmi, ədəbi irsi xalqın öz tarixindən, 
mədəni irsindən uzaqlaşması meyilini ləngidən qüdrətli amil oldu. 

      M.Ə.Rəsulzadə “Azərbaycan Cümhuriyyəti” əsərində azərbaycanlıların “milliyyət etibarilə türk, din 
etibarilə İslam, mədəniyyəti-əsasiyyə  etibarilə şərqli”, “kəndi Ləhceyi-məxsusilə Anadolu türkcəsinə yaxın bir 
şivə ilə qonuşan Azərbaycan türkünün müxtəlif şivələrə malik və tutduğu yerlərə nisbətlə müxtəlif isimlər daşıyan 
böyük türk ağacının bir dalı (budağı)” olduqlarını, geniş bir ərazidə əsrlər boyu müxtəlif dövlətlər quraraq 
hökmranlıq etdiklərini fəxrlə qeyd edirdi. Əsrlər boyu zəngin dövlətçilik ənənələri, mədəni dəyərlər yaratmış 
Azərbaycan türklərinin XIX əsrin ilk onilliklərində siyasi müstəqilliyini itirməsi, rus müstəmləkçiliyinə məruz 
qalması onu daim qayğılandırırdı. M.Ə.Rəsulzadə XVI əsri Azərbaycan xalqının təkamülündə “ədəbi və milli 
intibah” mərhələsi kimi dəyərləndirir, mütəfəkkir şair Məhəmməd Füzulini (1494-1556) həmin mərhələnin əsas 
siması kimi təqdim edir və göstərirdi ki, “Azəri ədəbiyyatının təkamülü-təbəqi Füzulinin həyati-ədəbisinə bənzər”. 
Onun fikrincə, “Azərbaycan türk ədəbiyyatı məhz həmin zamandan etibarən “müstəqil bir cərəyan aldı”. 

      1941-ci ildə yazılmış, yalnız 1951-ci ildə Türkiyə Cümhuriyyətində nəşr olunmuş, lakin geniş oxucu 
kütləsinə çatmamış “Azərbaycan şairi Nizami” əsəri M.Ə.Rəsulzadənin elmi-ədəbi irsində müstəsna yer tutur. 
Sovet hakimiyyəti dövründə Nizami Gəncəvi və onun zəngin irsi tədqiqatçılara, geniş oxucu kütləsinə 
A.Y.Krımskinin, V.V.Bartoldun, Y.E.Bertelsin, M.Şaginyanın əsərləri vasitəsilə “tanıdılır”, M.Ə.Rəsulzadənin 
“Azərbaycan şairi Nizami” əsəri isə uzun müddət ərzində nəşr edilmirdi. Həmin əsər sovet hakimiyyəti varlığının 
yalnız son ilində (1991-ci ildə) xeyli xətalarla və təhriflərlə nəşr edildi. M.Ə.Rəsulzadənin bu əsəri 2008-ci və 
2011-ci illərdə Bakıda daha 2 dəfə işıq üzü gördü. M.Ə.Rəsulzadənin “Azərbaycan şairi Nizami” əsəri dahi 
Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvi yaradıcılığına həsr edilmiş ən mükəmməl tədqiqat nümunəsidir. 

Açar sözlər: Tarix, mədəniyyət, orta əsrlər, Azərbaycan, İslam, Nizami Gəncəvi, M.Ə.Rəsulzadə. 
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Bizans Tarihi Kaynaklarına Göre VI. –X. Yüzyıllarda İstanbul’da Görülen Veba 
Salgınları 

 
Mevlüt AKDERE 

 
Özet 
 
Tarih boyunca milyonlarca insanın ölümüne neden olan salgın hastalıklardan en önemlisi Veba olmuştur. 

Çoğunlukla kemirgenlerin taşıdığı haşerelerden bulaşan bu hastalık batıda “Kara Ölüm, Petse, Pestis”, biz de ise 
“Kıran, Taun” adlarıyla anılmaktadır. Yersinia pestis bakterisinin neden olduğu Veba, pandemi (Büyük salgın) 
şeklinde görülen tarihin en korkulan hastalığıdır.  

 
Vebanın yıkıcı etkileriyle baş etmek zorunda kalan devletlerden biri de Bizans olmuştur. Çok geniş bir 

coğrafyada hüküm süren Bizans Devleti tarihinin hemen hemen her döneminde veba salgınlarının neden olduğu 
ölümlerle mücadele etmek durumunda kalmıştır. Ticaret güzergâhları boyunca yayılan veba mikrobu çok kısa 
sürede imparatorluğun tüm limanlarına ve nüfusun yoğun olduğu büyük şehirlere yayılmıştır. Bu salgınlarından 
fazlasıyla etkilenen şehirlerin başında ise İstanbul gelmektedir. 

 
İstanbul, bilinen tarihi boyunca depremler, yangınlar, kıtlık-kuraklık ve salgın hastalıklar gibi pek çok 

doğal afete maruz kalmış kadim bir şehirdir. İstanbul’un maruz kaldığı bu felaketlerden biri de veba salgınlarıdır. 
İstanbul’da görülen veba salgınları özellikle Bizans döneminde fazlasıyla etkili olup, binlerce insanın ölümüne 
sebep olmuştur. İstanbul şehri sahip olduğu stratejik konumuyla Roma İmparatorluğunun yeni başkenti olduğu 
andan itibaren ticaret güzergâhlarının merkezinde olması dolayısıyla her zaman için farklı kültürlerin buluştuğu, 
kaynaştığı bir nokta olmuştur. Aktif ticaret yollarının merkezinde olmasının pek çok avantajı olduğu gibi bir takım 
dezavantajları da mevcuttur. Bu ticaret yolları sayesinde yapılan aktif ticaret başkente sadece zengin malları 
getirmemekteydi. Aynı zamanda bu ticaret güzergâhı boyunca veba gibi salgın hastalıklar limandan limana sirayet 
ederek İstanbul’a kadar ulaşmaktaydı. Ticaretle başkente ulaşan veba çok kısa sürede bütün şehre ve civarına 
yayılmakta çok sayıda insanın ölümüne sebep olmaktaydı. 

 
 Bu çalışmada, Bizans kroniklerinin aktardığı bilgiler ışığında VI. yüzyıldan X. yüzyıla kadar İstanbul ve 

çevresinde etkili olmuş olan veba salgınları ve imparatorluğun vebanın neden olduğu yıkımla mücadelesi ele 
alınmıştır. Bizanslı tarihçiler kroniklerinde değişik zamanlarda İstanbul’da görülen bu veba salgınlarıyla ilgili 
önemli kayıtlar düşmüşlerdir. Kronikler, veba salgınlarının nerelerde ortaya çıktığı, İstanbul’a hangi yollardan 
ve nasıl geldiği, başkent ve civarının bu salgınlardan nasıl etkilendiği, kaç kişinin öldüğü, ne kadar sürdüğü gibi 
konularda önemli bilgiler vermektedir.  

 
Sonuç olarak VI. yüzyıldan X. yüzyıla kadar İstanbul’da 5 büyük veba salgının yaşandığı tespit edilmiştir. 

Bu salgınlardan dolayı İstanbul nüfusunun VI. yüzyıldan itibaren bir düşüş eğilimi içerisinde olduğu ve son büyük 
veba salgınından sonra tekrar artmaya başladığı görülmektedir. Veba yüzünden azalan nüfusun yerine konması 
için de devletin başkentte ciddi bir iskân faaliyeti yürütmüş ve dolayısıyla demografik yapıda da büyük bir 
değişimin yaşanmıştır.  

 
Anahtar Kelimeler: Veba, İstanbul, Justinianus Vebası, Bizans kronikleri, İskân, Demografik Yapı.  
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XÜLASƏ 
 
1918-ci ildə Bakı və digər ərazilərdə baş verən amansız qırğınlar bəşəriyyat tarixində ən ağır 

cinayətlərdən biri, qabaqcadan planlaşdırılan və хüsusi hazırlıq görülmüş erməni daşnak–rus bolşevik 
qüvvələrinin azərbaycanlılara qarşı törədilmiş soyqırım kimi tarixə düşmüşdür. S.Şaumyanın əsas məqsədi 
Azərbaycanın azadlıq mübarizəsinin başında duran Musavat partiyasının sosial dayağı olan türk-müsəlman 
əhalisini məhv edərək Azərbaycan ərazisində Böyük Ermənistan qurmaq idi. Lakin buna baxmayaraq ingilisdilli 
tarixşünaslıqda mart soyqırımına lazımi hüquqi-siyasi qiymət verilməyib. M.Smit baş vermiş hadisələri satqın 
daşnak dəstələri tərəfindən anti-müsəlman talan kimi xarakterizə edir. S.Kronin isə əksinə qeyd edir ki, 
müsəlmanların hirsi o dərəcə güclü idi ki, sovet ordusu sporadik şəkildə atəşə tutulmuşdur. Erməni əsilli müəllif 
R.Süni isə azərbaycanlıların 1917-1918-ci illərin sovet hakimiyyətini xristianlarla bir tutduqlarını, onların dini 
dözümsüzlüyini vurğulayaraq 1918-ci ilin mart hadisələrini “müsəlman üsyanı” kimi səciyyələndirir. Analoji fikri 
M.Kavendiş da təsdiq edir.  

Bir sıra ingilisdilli müəlliflər isə, məsələn, M.Kruassan, mart hadisələrini vətəndaş müharibəsi kimi 
işıqlandırır. F.Kazımzadə olanları Sovetla Musavat partiyası arasındakı vətəndaş müharibəsi adlandırsa da əlavə 
edir ki, daşnakların müdaxiləsi qırğınlara yol açdı. Müəllif qeyd edir ki, ermənilər siyasi əqidə, sosial və iqtisadi 
durumdan aslı olmayaraq qətllər törədirdilər. T. De Vaal isə mart hadisələrini “azərbaycanlıların Bakı Sovetinə 
qarşı üsyanı” kimi təqdim edir. 

 Bununla yanaşı, elə tətqiqatçılar var ki, bolşevikların və daşnakların mart qırğınlarını 
Musavatın və ümumilikdə Azərbaycan əhalisinin “antisovet ünsürü” adı altında reallıqları qizlətmək istəklərinə 
baxmayaraq obyektiv qiymət verməyə bacarmışlar. Beləliklə, A.Marşal və C.Minahan qeyd edirlər ki, 1918-ci ilin 
martında daşnaklar Bakıda azərbaycanlıları amansızca qırdılar. M.Smitə əsasən, erməni əsgərlərinin 
ideologiyasının əsasını məhz vəhşi millətçiliyi təşkil edirdi. Daşnak-bolşevik birləşmələrinin azərbaycanlılara 
qarışı qəddarlığı və amansızlığını müəllifin növbəti ifadəsi açıq-aydın nümayiş etdirir: “Bakı müsəlmanları 
vakxanaliyaya məruz qaldılar. Bu günlər Bakı və ətraf küçələrində ölənlərin sayı 1917-ci ilin fevralında 
Petrograddakı döyüşlərdə və ya bolşevik çevrilişi zamanı ölənlərdən çox idi. Ölənlərin sayını nəzərə alsaq mart 
hadisələri Rusiya inqilabı tarixində ən dəhşətli epizodlardan idi.”  

M.Reynolds qeyd edir ki, daşnaklar Bakını nəinki Musavata, ümumilikdə müsəlmanlara qarşı yönəlmiş 
terror və talan qalasına çevirmiş və 12 min müsəlmən öldürümüşdürlər. 

P.Hopkirk qeyd edir ki, ermənilər qisas almaq arzusunda idilər, bu səbəbdən də bütün müsəlman əhali 
öldürülməyincə və yaxud köçürülməyincə döyüşlər davam edirdi, küçələr əksəriyyəti müsəlman olmaqla cəsəd və 
yaralılarla dolu idi. P.Payps vurğulayır ki, şəhərdə kontrolu ələ keçirmək uğrunda hərhansı mübarizə müsəlman-
erməni qırğınına çevrilirdir. G.Roberts da ermənilərin azərbaycanlıları xüsusi qəddarlıqla öldürdüklərini 
təsdiqləyir. Müəllif qeyd edir ki, 3 minəcən (12 min! – müəl.) müsəlman əhalisi 1915-ci ildə Anadoluda türklər 
tərəfindən törədilmiş erməni soyqırımına (tarixi yalan! – müəl.) görə cavab verdi. Britaniyanın Bakıdakı vitse-
konsulu R.Makdonel qeyd edir ki, mart hadisələri nəticəsində şəhərdə heç bir nəfər də əhəmiyyətli müsəlman 
qalmamışdır. Bu isə öz növbəsində onu təsdiqləyir ki, daşnakları Bakıda sovet hakimiyyətinin möhkəmləsi yox, məhz 
azərbaycanlıların qanını axıtmaq maraqlandırırdı.  

İngilisdilli tədqiqatçıların Vətən tarixçilərimizin əsərləri, Fövqəladə Təhqiqat Komissiyasının 
sənədlərindən yox, məhz S.Şaumyanın və əsasən sovet tarixçilərinin əsərlərində qeyri-obyektiv məlumatlarından 
istifadə etmələri mart soyqırımının sinfi mübarizə, vətəndaş müharibəsi, müsəlmanların üsyanı, musavatçıların 
üsyanı, sovet hakimiyyətinə qarşı yönəlmiş əksinqilabçıların üsyanı kimi səciyyələndirilmələrinin 
səbəblərindəndir. 

 
Açar sözlər: Azərbaycan, 1918-ci il, mart soyqırımı, ingilisdilli tarixşünaslıq 
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XÜLASƏ 
 Bu gün müasir tədqiqatların aparıcı istiqamətlərindən biri də arxetiplər nəzəriyyəsidir. "Bu 

nəzəriyyəyə görə, insanın özünü  ifadə simvollarının əsasında onunla bərabər doğulan ilkin obrazlar mühüm yer 
tutur ki, bu da yaradıcılığın bütün məqamlarında aparıcı mövqeyə malik olur. Beləliklə, harada yaşamasından 
asılı olmayaraq insanın dünya duyumu və psixoloji imkanları bir-birinə oxşar obrazlar vasitəsi ilə təcəssüm olunur 
və Karl Qustav Yunq bunları arxetiplərin təzahürü hesab edirdi".  

Dünyanın müxtəlif xalqları arasında qədim dünyagörüşlərdən biri olan ilana sitayiş geniş yayılmışdır. 
Bu inam şifahi xalq ədəbiyyatında - əsatirlərdə, əfsanələrdə, nağıllarda, eyni zamanda, tarixi abidələr üzərində 
təsvirlərdə  özünü büruzə verir.  

 "E.ə. II minillikdə I minilliyin başlanğıcında bütün dünyada günəşin ilanlarla mübarizəsi 
haqqında əsatir yayılmışdı. İlan bir çox xalqlarda qorxu hissi yaradırdı. İlan şamanların köməkçisi, müqəddəs və 
toxunulmaz idi. Lakin müqəddəs ilanlara sitayiş təkcə zəhərli və təhlükəli heyvan qarşısında qorxu ilə deyil, həmdə 
onların əzəməti qarşısında ehtiramla bağlıdır. İlanlara ehtiram digər heyvanlarla müqayisədə daha qədim hesab 
olunur və dünyanın bir çox xalqlarına məlumdur. 

 "İlan qədim türklər inanc sisteminin başlıca elementləri arasında yer alır. Başqa xalqların 
mifologiyasında şər gücləri təmsil edən ilan, türklərin varlığına işarə hesab olunur. Orta Şərq və Avropa 
xalqlarının mifologiyasına ilanla bağlı inanclar şumerlər vaitəsilə daxil olmuşdur. Tövrat və digər dini kitablarda 
da öz əksini tapan bu simvolun kökləri, Çin mənbələrinə görə, b.e.ə. VII minillikdə meydana gələn və 5000 il 
ərzində davam edən “Neklərin (ilanların) müharibəsi”nə qədər gedib çıxır. Qədim türklər ilan və ya əjdahaya 
çincə “luu”, “lang” kimi adlar da vermişdi. Dilimizdə “ilan” kimi tələffüz edilən “yılan” sözü “su”, “bulaq” 
mənasına gələn “yul”dan törəmişdir.  

 Azərbaycan şifahi və yazılı ədəbiyyatı ilə yanaşı, Çin ədəbiyyatında da ilan arxetipi 
nümunələrini görmək mümkündür. Mustafa Çəmənli "Xallı gürzə" romanı, Şərif Ağayar "Haramı" romanı, İsa 
Muğanna "İlan dərəsi və ya Peyğəmbərin taleyi" povesti, Səxavət Sahilin "Əliverdinin ilanı" hekayəsi, "İlan 
məhəbbəti" əfsanəsi, "Abduləsər dağı" əfsanəsi, "İlan oğlan" əfsanəsi, "Qızıl ilan" əfsanəsi, "İlan və qız" nağılı, 
“Dad Xanpərinin əlindən” nağılı və s. ədəbiyyatımızda işlənən arxetip nümunələrini göstərmək olar. Çin 
ədəbiyyatında isə Li Bixua (Li Bihua) “Yaşıl ilan”, Pu Sonlin (Pu Songling) “Yalnız Studinin qəribə nağılları”, 
Xalq əsatiri “Ağ ilanın nağılı” (Bai She Zhuan), Fın Menlon (Feng Menglong) “Dünyanı xəbərdar etmək üçün 
adi sözlər – Xanım Ağ ilan”, “Fu Si” (Fu Xi) və “Nü Va” (Nü Wa) hər ikisi əsatirdə insan başlı ilanlardır, Lyu 
Conyuan (Liu Zongyuan) “İlan tutanın söhbəti” və “Taypinin müfəssəl qeydləri” əsərləri və s. arxetipik 
nümunələrdir. 

  İlan arxetipinin şifahi və yazılı Azərbaycan və Çin ədəbiyyatında təzahürü formaları müəyyən 
nümunələr əsasında araşdırılmış və hər iki ədəbiyyatda arxetip nümunələrinin oxşar və fərqli xüsusiyyətləri 
işlənmişdir. 

 
Açar sözlər: Azərbaycan, Çin, ədəbiyyat, ilan, arxetip 

 

  



 
 

 97 

IV. Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim ve 
Sosyal Bilimler Sempozyumu  

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

Portfolyo Yönteminin Mesleki Gelişim Amaçlı Kullanılmasına İlişkin Öğretmen 
Adaylarının Görüşlerinin İncelenmesi: Durum Çalışması 

Arş. Gör. Gürol YOKUŞ  
Mersin Üniversitesi 

gurolyokus@gmail.com 
 

Doç. Dr. Hakan AKDAĞ 
Mersin Üniversitesi 

 hakanakdag@mersin.edu.tr 
 

ÖZET 
Bu araştırma kapsamında portfolyo yönteminin mesleki gelişim amaçlı kullanılmasına ilişkin öğretmen 

adaylarının görüşleri incelenmiştir.  Öğretmen adaylarının mesleki gelişimleri temel olarak pedagojik ve alan 
bilgilerinin geliştirilmesine bağlıdır. Bu gelişimi sağlamak için öğretmen yetiştiren kurumlar çeşitli yöntemler 
kullanmaktadır. Bu yöntemlerin başında portfolyo gelmektedir. Öğretmen eğitimi alanında portfolyo kullanımı 
giderek yaygınlaşmıştır. Portfolyo bireysel kullanıma uygun olduğu kadar kullanıcının kariyerini ilerletme ve 
mesleki gelişimini sürdürme açısından da oldukça yararlı bir yöntemdir.  

Bu çalışmada bilimsel araştırma yöntemi olarak nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması 
kullanılmıştır. Çalışma grubundaki katılımcılar seçkisiz olmayan örnekleme türlerinden amaçlı örnekleme altında 
yer alan ölçüt örnekleme tekniği kullanılarak belirlenmiştir. Nitel veriler Sınıf Eğitimi Bölümünde okuyan ve 
portfolyo tutmuş olan 24 öğretmen adayından veri toplanmıştır. Veri toplama aracı olarak uzman görüşleri 
doğrultusunda geliştirilen Açık Uçlu Anket Formu kullanılmış ve veriler içerik analizine tabi tutulmuştur. 

Verilerin analizi sonucunda “mesleki gelişim amaçlı kullanımı” teması altında “öz değerlendirme 
yapma, mesleki gelişimi izleme fırsatı sunma, öğretimin iyileştirilmesine katkı sağlama” kodları; “kişisel gelişim 
amaçlı kullanımı” teması altında “bireysel yetkinliğinin farkına varma, geliştirmeye açık yönlerini fark etme, 
problem çözme ve karar verme becerilerini artırma” kodları; “mesleki aidiyet” teması altında ise “mesleğini 
daha iyi tanıma, mesleki motivasyon ve öğretmen kimliğinin gelişmesi  ” kodları ortaya çıkmıştır. Araştırmanın 
bulguları, portfolyo yönteminin mesleki gelişim amaçlı kullanmaya uygun olduğu, kullanıcıların meslekleriyle 
ilgili gelişimlerini sağladığı, öğretmenlik mesleğine ilişkin aidiyet duygusunu artırdığı, öğretmen adaylarının 
kendi öğrenmeleri üzerinde yapıcı bir rol oynadığı, bir öğretmen olarak karar verme, problem çözme ve yansıtıcı 
düşünme becerilerini geliştirdiğini göstermiştir.  

Anahtar Kelimeler: Portfolyo yöntemi, öğretmenlerin mesleki gelişimleri, mesleki aidiyet 
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Özet  
Teknolojik gelişmeler birçok alanda yaşamı kolaylaştırırken, zaman zaman da insanları bağımlı hale 

getirmektedir. Özellikle bilgisayar ve internet günlük hayatta çalışmaları kolaylaştırırken, bir eğlence aracı olarak 
da yaşam içerisinde giderek yaygın hale gelmektedir. Genel anlamda çocukların ve yetişkinlerin önceden 
oynadıkları geleneksel oyunları terk ettikleri görülmektedir. Dolayısıyla dijital oyunların yaygın hale gelmesiyle 
birlikte toplum içerisinde bir bilgisayar bağımlılığı meydana gelmektedir. Bu çalışmanın amacı, ebeveynlerin, 
çocukların dijital oyun oynamaları ile ilgili görüşlerini ortaya koymaktır. 

Araştırmada ebeveynlerin görüşlerini ortaya koymak amacıyla araştırmacı tarafından geliştirilen açık 
uçlu sorular ebeveynlere sunulmuştur. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden olan mülakat yöntemi 
kullanılarak, Gaziantep İl sınırları içerisinde bulunan çeşitli oyun salonlarına ve oyun parklarına gelen 25 
ebeveynden elde edilen veriler, içerik analizi yöntemi ile çözümlenmiştir. 

Araştırma sonucunda ebeveynlerin, oyunu eğlence ve eğitim aracı olarak gördükleri gözlemlenmiştir. 
Ayrıca araştırma grubu oyunun zaman geçiren ve keyif veren bir etkinlik olduğunu belirtmişlerdir. Bunun yanında 
araştırmaya katılan ebeveynler dijital oyun denilince akıllarına bilgisayar ve telefon oyunlarının geldiğini ve bu 
oyunların çocukların gelişimini olumsuz yönde etkilediğini ve çocukları tutsak ettiğini belirtmişlerdir. Sonuç 
olarak her ne kadar bazı ebeveynler dijital oyunların az da olsa yararlarına dikkat çekerken, genel anlamda 
ebeveynler dijital oyunların zararlı olduğunu ve çocukları sosyal hayattan uzaklaştırdığını belirtmişlerdir. Ayrıca 
dijital oyunların; çocukların fiziksel gelişimini etkilediği, bedensel rahatsızlık verdiği, çocukların içine kapanık 
oldukları, duyuşsal ve bilişsel gelişimi yavaşlattığı sonucuna ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Dijital oyun, Ebeveyn, Çocuk 
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Özet 
Bu araştırmanın amacı, lise müdürlerinin ders denetimi uygulamalarının liselerde derslere giren alan 

öğretmenlerinin görüşlerine göre değerlendirilmesidir. Bu amaca yönelik olarak Siirt il merkezinde yer alan ve 
tesadüfi yolla belirlenen 9 lisede görev yapan 50 öğretmenle mülakat yapılmıştır. Araştırma nitel olarak 
desenlenmiş betimsel bir araştırmadır. Öğretmenlerden detaylı veri toplamak için yapılandırılmış görüşme formu 
kullanılarak görüşmeler yapılmıştır. Yapılandırılmış görüşme formu soruları alan yazın ve mevcut uygulamalara 
bağlı olarak hazırlanıp öğretmen ve okul yöneticileri ile yapılan ön görüşmelerde düzenlenmiştir. Forma yer alan 
sorulara alanda uzman akademisyenlerce son hali verilmiştir. Elde edilen veriler içerik analizi yöntemiyle analiz 
edilerek tablolar halinde ifade edilmiştir.  

Araştırma bulgularına göre, derslerin denetim amaçlı gözlenmesiyle ilgili olarak 23 öğretmen ders 
denetimini akademik gereklilik sebebiyle uygun bulmaktadır. 11 öğretmen kısmen uygun bulmakla beraber 16 
öğretmen de; ihtiyacın olmaması, suni ortam oluşturması, gizliliği ihlal etmesi, baskı unsuru oluşturması, 
denetleyicilerin liyakatsizliği ve denetimi güvensizlik göstergesi olarak kabul etmesi gibi sebeplerle ders 
denetimini uygun bulmamıştır. Okul müdürlerinin ders denetimi yeterlik düzeyleri konusunda öğretmenlerden 
12’si mesleki deneyimleri sebebiyle müdürleri yeterli görmüştür. 15 öğretmen alan yeterliklerine sahip olmama 
ve iletişim becerileriyle ilgili olarak müdürleri kısmen yeterli bulmuştur. Ders denetimi yeterlikleri konusunda 
müdürleri yeterli bulmayan 21 öğretmen gerekçe olarak; akademik yetersizlik ve deneyimsizlik, profesyonel 
yaklaşımdan uzak olma, gayrı resmi ilişkiler ve denetimin çok yönlülük gerektirmesi gibi sebepler belirtmiştir. 
Ders denetiminin nasıl yapılması gerektiği konusunda öğretmenler sırayla; yapıcı, geliştirmeye yönelik (35 kişi), 
sürece yayılarak yapılma (8 kişi), yetkin kişilerce yapılma (7 kişi), doğallık ve olağan seyir aksatılmadan yapılma 
(5 kişi), seminerler vasıtasıyla (1 kişi), kameralı-mikroöğretim yoluyla yapılma (1 kişi) gibi farklı görüşler 
belirtmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Ders denetimi, Lise, Okul müdürü.  
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Karaman Çevresinde Bulunan Kaya Üstü Resimleri (Petroglif) Ve Dokumalardaki 
Damgalar İle Azerbaycan Kaya Üstü Resimleri Ve Damgalarının Benzer Yönleri 

Osman ÜLKÜMEN 
Araştırmacı Yazar, Karaman İbrahim Bey İlkokulu öğretmeni.  

E-posta: islikli42@hotmail.com 
Özet 
İnsanoğlu yazı öncesi dönemlerde önce mağara duvarlarına sonra da kayalara yaşantılarını, 

tecrübelerini, duygu ve düşüncelerini resimle anlatmıştır. Bu yolla gelecek kuşaklara bilgi ve birikimlerini, 
tecrübelerini, buluşlarını, yaşantılarını, inançlarını, kültürlerini miras olarak bırakmıştır. Yazı öncesi dönemlerin 
tarih ve kültürünü bu yolla öğrenmekteyiz. Onun için kaya üstü resimleri yazı öncesi tarih için son derece 
önemlidir. Bu yolla halkların göçlerini, tarihi ve kültürel bağlarını takip etmekteyiz. Karaman ile Azerbaycan 
arasında kaya resimlerinin benzerlikleri ve yapım şekilleri, resimlerdeki anlatımların, dokumalarda kullanılan 
motif ve damgaların da aynılığı aynılığı karşılaştırmalarda görülecektir. Buda ister istemez Azerbaycan’dan 
bölgemize tarih öncesi çağlardan beri göçlerin olduğu veya kültürel etkileşim içerisinde olduğunu fikrini ortaya 
koymaktadır. 

Karaman ve çevresinde 70 kilometrelik alanda binlerce kaya resmi tarafımızdan bulunmuş 
resimlendirmeleri ve çizimleri yapılmıştır. Şu ana kadar hiçbir yerde yayınlanmamıştır. Burada bulunan kaya 
resimlerinin Azerbaycan’ın muhtelif yerlerinde bulunmuş olan kaya resimleri ile şaşırtacak derecede benzerliği 
bulunmaktadır. Bu resimlerde av sahneleri, hayvan mücadeleleri, insan yaşamından kesitler, inanç ve dini 
ritüeller, savaş sahneleri, Şamanist unsurlar ve Gök Tanrı İnancına ait ritüeller bulunmaktadır. Karaman kaya 
resimlerinde tekerlek, araba ve yazı unsuruna rastlanmamıştır. Vurma ve kazıma tekniği ile yapıldığı 
görülmektedir. Birkaç bağımsız veya tek başına yapılmış Göktürk Alfabesi harfine rastlanmıştır. İlk incelemelerde 
Bronz devrinden başlayarak erken Orta Çağ’a kadar yapıldığı anlaşılmaktadır. Dağ Keçisi, geyik, karaca, kuş, 
deve, at üstünde adamlar, ok atan adamlar, kurt, köpek, öküz, domuz, gök cisimleri, özellikle güneş, ay ve yıldız 
gibi çizimler çok benzemektedir. Yapım ve panolarda anlatılan konular nerdeyse aynıdır. Azerbaycan Gobustan 
ve Nahçıvan Gemikaya kaya üstü resimleri ile oldukça benzerlik göstermektedir. Karaman kaya resimleri yatay 
kayalara yapılmıştır. Bu resimlerden bazı bölgelerde kült merkezlerinin varlığı anlaşılmaktadır. Şaman 
törenlerinin betimlendiği sahnelerin ve Azerbaycan’da bulunan resimlerdeki bazı damgaların buralarda olması 
benzerliği iyice ortaya koymaktadır. İki ülke dokumalarında kullanılan motif ve damgalar aynıdır. Ayrıca 
bölgemizdeki mezar taşları ile yine Azerbaycan’da bulunan mezar taşları ve üzerindeki resimlerin ve damgaların 
benzerliği de şaşırtıcıdır. 

İki ülkede bulunan bu resimler karşılaştırmalı olarak ele alındığında ve yapım tarzlarına, işlenen 
konularına, ele alınan sahnelere, kullanılan damga ve motiflere bakıldığında bunların aynı kişilerin veya aynı 
geni taşıyan insanların elinden çıktığı kanısı güçlenmektedir. Buda tarihe bakış açısına ve yazımına yeni belgeler 
ve bulgular olarak geçecek, belki tarihin aydınlanmamış bir bölümüne ışık tutacaktır. İki ülke bilim insanlarının 
ortak çalışması ile yeni bilgi ve bulgulara ulaşılacağı, tarihin güncellenmesi ve yeniden yazılması gerekliliği 
ortaya çıkacaktır. 

Anahtar Kelimeler:  Kayaüstü Resimleri (Petroglif), Damga, Motif, Karaman, Türkiye, Azerbaycan, 
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Azerbaycan Halk Cumhurıyetinin Kurucularından Ali Merdan Topçubaşov'un Paris 
Mektupları Üzerine Bazı Dikkatler 

Selçuk Kürşad KOCA 
Dr Öğretim Üyesi, Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyat Bölümü 

Öğretim Üyesi‚ kursadkoca@gmail.com 
 

 Yıldırım OKATAN 
Gümüşhane Üniversitesi‚  Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Öğrencisi‚  

yildirimokatan@hotmail.com 

 
ÖZET 
 
Alimerdan Alekberoğlu Topçubaşov 4 Mayıs 1863’de Tifliste doğmuş, Petersburg’da hukuk eğitimi almış 

daha sonra ise Bakü’ye gitmiştir.  Bakü’de bir sure avukatlık yapmış, bir süre de gazete editörlüğü yapmıştır. 
Gazete editörlüğü yaptığı dönemde yoğun olarak Rus İmparatolruğunda yaşayan Müslamanların durumu, Çar 
siyasetinin yapmış olduğu diskriminasyon ve bununla mücadele yollarının altını çizmekteydi. 1905’te Azerbaycan 
Devlet Dumasına seçildi. 1906’da Rusya'daki Müslümanlar Birliği Başkanı olduktan sonra "İttifak-El-Musslim" 
birlik teşkilatının oluşturulması  çalışamalarını yürütmüştü. Bu vesile ile Türk dünyası ve Rusya müslümanları 
için bir avukat olarak büyük hizmetler yapmıştır.  

28 Mayıs 1918’de bağısmzlığını ilan eden Azerbaycan, Topçubaşov’u önce Dışışleri bakanı daha sonra 
ise yetkili elçi olarak İstanbul’a gönderdi. Yedi ay İstanbul’da kalan Topçubaşov, dış ülke temsilciliklerine 
verilmek üzere bir memorandum hazırlar ve bunu Azerbaycan’ın Teşekkülü adıyla kitapçık şeklinde yayımlar. 
Aralık 1918’de gıyaben Azerbaycan Parlamento Başkanı seçilir ve ardından Paris Barış Konferansı’na 
gönderilecek delegasyona başkan olur. 

22 Nisan 1919 tarihinde Paris Sulh Konferansı görüşmesi sırasında Topçubaşov milletlerini kendi 
kaderini tayin hakkında konuşmalar yapar ve Azerbaycanın Bağımsızlığının tanınmasını ister ve Paris Barşı 
Konferansında  Azerbaycan Cumhuriyeti  de facto olarak tanıma kararı alınır. 

28 Nisan 1920 tarihinde Bolşeviklerin Azerbaycanı işgal etmesi üzerine Topçubaşov ve beraberindeki 
heyet Paris'te kalır ve 5 Kasım 1934 tarihinde Paris'te vefat eder.   Topçubaşov burada kaldığı 14 yıl içerisinde 
Paris Mektuplarını yazar. Bu mektuplar; Azerbaycan Cumhuriyetinin diplomasi tarihinin önemli bölümlerini 
yansıtan kendine mahsus tarihi belgeler niteliğindedir.  

Anahtar Kelimeler: Azerbaycan, Ali Merdan Topçubaşov, Paris Mektupları, Azerbaycan Diasporası 
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Öğretmen Adaylarının Farklılıklara Saygı Düzeyleri 
Dr. Öğr. Üyesi Sevilay YILDIZ 

Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü 
sevil_yil@yahoo.com 

 
Doç. Dr. Kaya YILDIZ 

Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü 
kaya_yildiz@hotmail.com 

 
Öğretim Görevlisi Sibel İNCİ 

Kocaeli üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu 
incisibel@yahoo.com 

Bu çalışmanın amacı öğretmen adaylarının farklılıklara saygı düzeylerini belirlemektir. Bu amaç 
doğrultusunda araştırmanın soruları şu şekilde belirlenmiştir: 1. Öğretmen adaylarının farklılıklara saygı 
düzeyleri nedir? 2. Öğretmen adaylarının farklılıklara saygı düzeyleri cinsiyet ve anabilimdalı değişkenlerine göre 
değişmekte midir? Araştırmanın çalışma grubunu 2017-2018 eğitim-öğretim yılında amaçlı-kolay ulaşılabilir 
örnekleme ile belirlenmiş; Karadeniz Bölgesinde bir üniversitenin eğitim fakültesinin farklı bölümlerinde öğrenim 
gören toplam 483,  4. sınıf öğrencisi oluşturmuştur. Araştırmada veri toplama aracı olarak Öksüz ve Güven (2012) 
tarafından geliştirilmiş olan “Farklılıklara Saygı Ölçeği” kullanılmıştır. Farklılıklara Saygı Ölçeği 30 maddeden 
ve “Bilgiye Dayalı Farklılıklar”, “Sosyal Kategori Farklılıkları” ve “Değer Farklılıkları” olmak üzere toplam üç 
alt boyuttan oluşmaktadır. öğretmen adaylarının farklılıklara saygı düzeylerini belirlemeyi amaçlayan bu 
araştırmanın yöntemini betimsel yöntem kapsamında tarama metodu oluşturmuştur. Araştırmanın sorularına 
cevap bulabilmek amacı ile ölçme aracı ile toplanan verilerin analizinde SPSS 17.0 (Statistical Packet for Social 
Sciences) paket programından yararlanılmıştır. Araştırmada betimsel istatistik yöntemlerinden (f) frekans , (%) 
yüzde ve ( X ) aritmetik ortalama analizleri yapılmış, cinsiyet değişkenine ilişkin farklılıkları belirlemek amacı ile 
t-testi;  anabilim dallarına ilişkin farklılıkları belirlemek amacı ile ANOVA testlerinden yararlanılmıştır. Çoklu 
karşılaştırmalar yapılırken farklılıkların yönünü belirlemek amacı ile Post Hoc Testlerinden “Scheffe Testi”nden 
yararlanılmıştır. Ulaşılan verilerin analizleri sonucu ulaşılan sonuçlar tablolaştırılarak yorumlanmış, bağımsız 
değişkenler arasındaki farklılık da α = .05 düzeyinde test edilmiştir. Ayrıca cinsiyet ve öğrenim gördükleri 
anabilimdalı değişkenlerine göre anlamlı bir farklılık görülmüştür. 

Anahtar kelimeler:  Farklılık, Saygı, Öğretmen Adayı 
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Hüseyn Rəhmi Gürpinarın Romanlarında Aıle-Meışet Konflikti 

 (1920-ci iller romanları esasında) 
Eshqane BABAYEVA 

AMEA Edebiyyat Institutu 
eshqane@mail.ru 

 
XX əsr türk roman tarixində özünəməxsus yeri olan yazıçılardan biri də Hüseyn Rəhmi Gürpinardır 

(1864-1944).  Ə.M.Əfəndi məktəbinin davamçılarından hesab olunan Hüseyn Rəhmi həm ideya-məzmun, həm də 
maraqlı süjet və kompazisiyasına görə diqqəti cəlb edən əsərlər qələmə almışdır. O, yaradıcılığa “Tərcümən-i 
həqiqət” qəzetində dərc olunan yazıları ilə başlamış, roman, hekayə, pyes və s, kimi müxtəlif sahələrdə əsərlər 
yazmışdır. Esasən romanlarıyla şöhrət qazanan yazıçı  İffət” (1896), “Mürəbiyyə” (1896), “Təsadüf” (1900), 
“Quyruqlu ulduz altında izdivac” (1912),  “Son Arzu” (1922), “Təbəssümi ələm” (1923), “Cəhənnəmlik” (1924), 
“Əfsunçu baba” (1924), “Meyxanada xanımlar” (1924), “Mən dəliyəmmi” (1925), “Tutuşmuş könüllər” 
(1926),  “Billur qəlb” (1926), “Evlərə şənlik qaynanam necə qudurdu” (1927), “Məzarından qalxan şəhid” 
(1928),  “Şeytan işi” (1933), “Utanmaz adam” (1934),  “Kəsik baş” (1942) “Könül bir yel dəyirmanıdır, sevda 
üyüdür” (1943), “Dirilən sklet” (1946), Dünyanın Mihveri paramı, qadınmı (1949), “Ölüm bir qurtuluşdurmu” 
(1954), “Dəli filosof” (1964), “Qədərin cilvəsi” (1964), “İnsanlar meymunmuydu” (1968), “Can bazarı” (1968), 
“Ölüler yaşayırmı” (1973) və s. kimi 40-dan yuxarı romanın müəllifidir.  Xəlqi bir üslübla qələmə alınan bu 
əsərlərdə bəzən çox ciddi, bəzən isə satirik şəkildə ailə məişət konflikti əks olunur. Bundan başqa, qulyabanı, cin, 
pəri, şeytan və s. kimi xurafat inancı tənqid atəşinə tutulur. Romanlarında diqqəti cəlb edən məsələlərdən biri də 
qadın xarakterləridir. Xüsusilə də, qadın haqları, qadın şəxsiyyəti, qadının cəmiyyətdəki yeri, ailədaxili konfliktlər 
və s. kimi məsələlər romanlarının leytmotivini təşkil edir. Məqalədə, yazıçının 1920-ci illərdə qələmə aldığı 
romanlar tədqiq ediləcəkdir. 

 
Açar sözlər: Türk edebiyyatı, Hüseyn Rahmi Gürpinar, konflikt, gelın-qaynana, qadın. 
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20 Yanvar Faciəsi Azərbaycan Mətbuatinda (1990-2000) 
Aynurə Niyaz qızı Paşayeva 

AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu 
Mətbuat tarixi və publisistika şöbəsinin elmi işçisi, Bakı şəhəri, 

aynure8@mail.ru 
Azərbaycanın azadlığı və ərazi bütövlüyü uğrunda mübarizə tarixinə qəhrəmanlıq səhifəsi kimi daxil 

olmuş Qanlı 20 Yanvar faciəsi xalqımızın əzmkarlığını, vətənpərvərlik hissinin qüdrətini göstərən və yaşadan zəfər 
salnaməsidir. 1980-ci illərin sonunda Azərbaycanda başlanan siyasi oyanış sovet rəhbərliyini  ciddi narahat 
edirdi. Bu oyanışın qarşısını almaq üçün bəhanə axtaran Moskva səbəbi də, bəhanəni də özü hazırladı. Ümumilli 
lider Heydər Əliyev 1987-ci ilin oktyabr ayında erməni lobbisinin təzyiqi ilə keçmiş Sov.İKP MK-nın Siyasi 
Bürosunun üzvlüyündən və SSRİ Nazirlər Soveti sədrinin 1-ci müavini vəzifəsindən uzaqlaşdırıldı. Daha sonra 15 
yanvar 1990-cı ildə SSRİ Ali Sovetinin Rəyasət Heyətinin sədri Mixail Qorbaçov “DQMV və bəzi başqa rayonlar-
da fövqəladə vəziyyət elan edilməsi haqqında” fərman imzalamış, 15-17 yanvar tarixində SSRİ rəhbərliyi Bakının 
ətrafına müxtəlif kontingentli qoşun hissələri və ağır texnika gətirib yerləşdirmişdir.  İkinci dəfə SSRİ Ali Sovetinin 
Rəyasət Heyəti Azərbaycan SSR Ali Sovetinin razılığı olmadan yanvarın 20-də saat 00-dan “Bakı şəhərində 
fövqəladə vəziyyət tətbiq edilməsi haqqında” fərman vermişdir. Lakin həmin dövrdə xalqın mətbuata daha böyük 
ehtiyac duyduğu zamanda yanvarın 19-da hərbi əməliyyatın növbəti mərhələsi kimi Azərbaycan televiziyasının 
enerji bloku partladılmış, respublika televiziyası və radiosunun verilişləri tamamilə kəsilmişdir. Bakı şəhərində 20 
Yanvar saat 00-da fövqəladə vəziyyət tətbiq edilməsi haqqında SSRİ Ali Soveti Rəyasət Heyətinin fərmanı səhər 
saat 5:30-da radio ilə elan olunmuşdur. Azərbaycan KP MK-nın birinci katibi Əbdürrəhman Vəzirov yanvarın 20-
nə keçən gecə gizli surətdə SSRİ Müdafiə Nazirliyinin Bakıda yerləşən hərbi qərargahına getmiş, Dmitri Yazovla 
birlikdə hərbi əməliyyatlara rəhbərlik etmişdir. 

Açar sözlər: 20 Yanvar, faciə, mətbuat, publisistika, Heydər Əliyev. 
 

 
 
 
  



 
 

 105 

IV. Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim ve 
Sosyal Bilimler Sempozyumu  

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

Cümhuriyyət  Nəğməkarı  Ə.Cavadın “Səslı Qız”  Əsərındə Tarıxı Reallığın  Metaforık 
Təqdımi 

Afaq Xəlil qızı Yusifli 
Gəncə Dövlət Universiteti 

filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent 
yusifli.afaq@mail.ru 

Xülasə 
Məqalə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin nəğməkarı Ə.Cavadın “Səsli qız” poemasının təhlilinə həsr 
olunmuşdur. Poemada tarixi keçmişimizin metaforik əksinə dair faktlar analiz edilmiş, müqayisələr 
aparılmışdır.Danılmaz faktdır ki, Azərbaycanın işğalı və azadlıq mübarizəsi  haqqında yazılmış ən maraqlı 
əsərlərdən biri Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin nəğməkarı Əhməd Cavadın “Səsli qız” əsəridir. “Səsli qız”ın 
hansı janrda yazıldığına dair mübahisə və təxminlərə akademik B.Nəbiyev son qoyaraq belə yazmışdır: ”Mənim 
qənaətimə görə “Səsli qız” mükəmməl süjet əsasında qurulmuş epik poema...dır”.Təxminən 780 misradan ibarət 
olan poema 1928-1929-cu illərdə qələmə alınmış, “tarixi keşmişə müraciətlə” yazıldığından tədris və ədəbi 
təhlildən uzun müddət kənarda qalmışdır. “Səsli qız” sanki məkandan və zamandan qəsdən məhrum edilib, kifayət 
qədər şəffaf işarələrin olmasına baxmayaraq poemadakı qanlı işğal səhnələrini istənilən məkana və zamana aid 
etmək olar. 
Poemadakı işarələr və faktlar həddindən artıq şəffafdır: “seyrək saqqallı” Xaqan Ağa Məhəmməd şah 
Qacar,  “zavallı məğlub ölkə”  isə Qarabağ xanlığıdır və əslində geniş proyeksiyada bütünlükdə XX əsrin 20-ci 
ilində işğal olunmuş, lakin “yüksələcəyinə” inam ifadə olunmuş  Azərbaycandır. 
Cümhuriyyətin süqutundan sonra 28 mayın 28 aprellə əvəz olunması və Azərbaycanın işğalı gününün uzun illər 
məcburi bayram edilməsi poemada çox ətraflı əks olunur. Bizim fikrimizcə, tarixi metaforik şəkildə 
obrazlaşdıran  və  Ə.Cavadın bədii yaradıcılıqla məşğul olduğu dövrdə çox dəbdə olan Qacar mövzusunun “Səsli 
qız” poeması üçün bir leytmotiv olaraq seçilməsi bu mövzuya müraciət edən digər sənətkarlarda olduğu 
kimi  yaşadıqları  tarixi kəsimdə işğal və haqsızlıqlara etiraz ifadə etməyin  bir yolu olmuşdur. Ümumiyyətlə, 
Qacar dönəmini canlandıran, təxminən eyni ədəbi epoxaya  aid  olan əsərlərdə tarixi keçmişin müasir mühitə 
inkorporasiyası baş verir ki, bu da həmin tipli əsərlərin müqayisəli şəkildə və geniş tədqiqinə ehtiyac olduğunu 
göstərir. 
 
Açar sözlər: azadlıq, işğal, Qacar, metafor 
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Sosiologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent, 
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XÜLASƏ 
XX əsrin 80-ci illərininin sonlarından etibarən Azərbaycan Respublikasında, o cümlədən də təhsil 

sistemində baş verən dəyişikliklər, təhsilin sosiologiyası sahəsinin vəzifələrinə yeni nöqteyi nəzərdən baxılmasına 
məcbur edir. Burada əsas vəzifələrdən biri yeni nəzəri-konseptual, təşkilati-idarəetmə modelinin 
formalaşdırılması və inkişaf etdirilməsidir. Belə ki, transformasiya və qloballaşma şəraitində ölkəmizin təhsil 
sistemində tərbiyə və təhsil fəaliyyətinə dair yeni konseptual yanaşma hazırlamaq zərurəti yaranıb və bu 
prosesinin uğurlu fəaliyyətinin şərti demokratikləşmədir. 

Təhsilin üstünlüyü iqtisadiyyatda, mədəniyyətdə və əhalinin həyat səviyyəsində daha çox 
müvəffəqiyyətlərə nail olmuş dövlətlərin sosial siyasətinin xarakterik xüsusiyyətidir. Praktikada yoxlanılmış bu 
həqiqətə əsaslanaraq təsdiq etmək olar ki, bizim ölkəmiz həyat fəaliyyətinin bütün sahələrinin müvəffəqiyyətli 
inkişafı üçün müasir təhsil sisteminin təşkilinə maksimum diqqət ayırmalıdır. Bu prioritet məsələnin uğurlu həlli 
üçün bu kompleks problemin bütün aspektlərini, o cümlədən sosioloji aspektlərini müfəssəl öyrənmək lazımdır; bu 
isə hər şeydən əvvəl təhsil sistemi ilə cəmiyyətin qarşılıqlı təsirinin tədqiqini, ali təhsilə nisbi müstəqil system kimi 
kompleks yanaşmanı nəzərdə tutur. 

Tədqiqatın müxtəlif mərhələlərində elmi idrakın əsas metodlarından müqayisə, analiz və sintez, eləcə də 
kompleks sistemli analiz metodu istifadə edilmişdir. Əsas mənbələr yerli və xarici alimlərin əsərləri olmuşdur. 
Tədqiqatın metodologiyası, fikirlərin plüralizminə və sosial proseslərin çoxamilliyinə əsaslanan kifayət qədər 
metodologiya və texnikanı səciyyələndirir. Beləliklə, təhsilin sosial problemlərini öyrənməyə yönəlmiş sosioloji 
işlər bir sıra sosial elmlərin uğurla inkişaf etdirilməsi və bütövlükdə cəmiyyətin inkişafı üçün son dərəcə vacibdir. 

Məqalədə sistemli mövqedən Azərbaycanın təhsil sisteminin islahatında optimal yol və istiqamətləri 
tapmaq üçün cəhd göstərilmişdir. Alimlərin fikirlərinə əsaslanaraq, belə qənaətə gələ bilərik ki, ictimai həyatın 
bütün sahələri birbaşa təhsil sisteminin fəaliyyətinin səmərəliliyi dərəcəsi ilə bağlıdır, çünki həyatın bütün 
sahələrinin subyektləri məhz təhsil sferasında hazırlanır. Təhsilin keyfiyyətindən hazırlanan subyektin keyfiyyəti 
asılıdır və nəticədə məhz bu subyektin keyfiyyətləri bütün sosial sistemin fəaliyyətinin səmərəliliyini müəyyən edir. 

Açar sözlər: təhsil sistemi, optimallaşdırma, demokratikləşmə, islahatlar, qloballaşma. 
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Tarihi metinler, sözcüklerin anlam ve dilbilgisi yönünden günümüze kadar nasıl geldiklerinin en iyi 

belgeleridir. Bu metinler üzerinde çalışmalar yapmak Türkçenin zenginliğini ortaya koyması bakımından son 
derece faydalı olacaktır. Her bir metni kendi konu alanı içinde değerlendirip söz varlığı açısından ortaya koymak, 
sözlükbilim açısından da faydalı olacak bir husustur. 

Tıp biliminin tarihi yönü incelendiği vakit, çokça eserin yazıldığı görülecektir. Anadolu sahası ele 
alındığında 14. yüzyılda yazılmaya başladığı tahmin edilen tıp metinlerinin dilini incelemek Türkçe söz varlığı 
adına büyük faydalar sağlamıştır Metinlerde geçen bitki isimleri, hastalık isimleri, tedavi yöntemleri, tıpla ilgili 
araç ve gereçler vd. unsurlar tıp tarihinin hangi aşamalardan geçtiğini anlatması bakımından önemlidir. 

Sözcüklerin tek başlarına kullanımları, başka sözcüklerle kullanılırken oluşan anlam farklılıkları anlam 
bilime katkı sağlayacak ögelerdir. Yan anlamlar, mecaz anlamlar, anlam değişmeleri ve birçok öge anlambilim 
konusu içinde değerlendirilir. İşte bu hususları tarihi tıp metinleri içerisinde değerlendirmek de Türkçenin tıp 
alanında söz varlığına ne derece sahip olduğunu göstermesi bakımından değer arz etmektedir. Hekimlerin Arapça, 
Farsça ve Latince sözcük karşılığı olarak Türkçe ifadeler kullanmasının tarama ve derleme sözlüklerine de büyük 
katkılar sağlayacağı bir gerçektir. 

Bu çalışmada yukarıda bahsedilen hususlar dikkate alınarak tarihi tıp metinleri incelenecektir. 14. 
yüzyıldan sonra yazılmış ve günümüzde incelenme imkanı bulunan eserler değerlendirilecektir. Bu eserler 
anlambilimin alt dalları yönünden ele alınacaktır. Türkçe söz varlığına ne derece katkı sağladıkları ortaya 
konulacaktır. Devam eden yüzyıllarda tıp metinlerinin anlam yönünden ne gibi değişiklik gösterdikleri 
gözlemlenecektir. Bu çalışma konusunun geniş bir alanı kapsaması sebebiyle incelenen eserler sınırlı sayıda 
tutulacaktır. Aynı zamanda günümüz halkbilimi ögeleri içinde tarihi tıp metinlerinden hangi izler görülmektedir, 
bunlar da tartışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Tarih, tıp, anlambilim, Türkçe, söz varlığı 
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Ayşe SEYHAN 

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Fakültesi 
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Ayşegül YILMAZER 
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aysegulylmzr@gmail.com 

 
Bu araştırmada kullanılan   Olası Benlikler Kuramı (Possible Selves Theory), Markus ve Nurius) 

tarafından 1986 da geliştirilmiş olan  eğitimde benliğin önemine dikkat çeken bir teoridir. Bu kuram, üç farklı 
benlik türünden söz eder. 1. Beklenen benlik (expected selves), 2.Umulan benlik (hoped-for selves) ve 3. 
3.Korkulan benlikten (feared selves). Bu bağlamda öğretmen adaylarının olası benlikleri onların gelecekte nasıl 
bir öğretmen olacağının ipuçlarını vermesi açısından önemlidir. 

Bu araştırma Tarih Bölümlerinde eğitim gören ve formasyon eğitimi alan  öğretmen adaylarının olası 
benliklerini farklı değişkenler açısından belirlemek amacına dönük olarak gerçekleştirilmiştir.  Araştırmanın 
örneklem grubunu Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinde Eğitim Fakültesinde  formasyon eğitimi alan tarih 
öğretmen adayları oluşturmaktadır. 

2017-2018 Öğretim Yılı Bahar Döneminde  gerçekleştirilen bu araştırmada Hamman ve diğerleri (2013) 
tarafından geliştirilen ve Dalioğlu Ve Adıgüzel (2015) tarafından Türkçeye uyarlanan olası benlikler ölçeği 
kullanılmıştır. 

90  formasyon öğrencisine uygulanan ölçek henüz veri çözümleme aşamasındadır. Bu nedenle özette 
bulgu ve sonuçlara yer verilmemiştir. 

 Anahtar Kelimeler:Tarih, formasyon, öğretmen adayı, olası benlik 
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Fedaral Üniversitesi: Doktorant  
Özet 
Giriş. Kırım Tatar dilinde eğitim   terminolojisi  50 yıllık sürgünlik neticesinde buyük kayıplara uğramış 

ve dolayısıyla günümüzde sistemli araştırmalara ihtiaç duyulmaktadır.  Ana Vatanımıza döndüğümüzden sonra, 
Kırım’da devlet   eğitim sistemi içerisinde Kırım Tatarca  eğitim ve öğretim sürecini başlatan okullar açılmış. 
Günümüzde ana okul, ilk okul, orta okul, lise ve üniversitelerde Kırım Tatarca eğitim süreci  gerçekleştiriyor.   Bu 
okullar için  Kırım Mühendislik ve Pedagoji Üniversitesi’nde ana dili, ana okul ve ilk okul  öğretmenleri 
yetiştiriliyor. Bu  öğretmenlerde pedagojik dil  yeterliliğin  oluşumu gayet önemli. Bu yeterliliğin oluşumunda 
pedagojik  termilojinin öğrenilmesi zarur. Onun için Rusça – Kırım Tatarca eğitim terminolojisini ve  sözlüğünü 
yeniden işlemek ve  oluşturmak amaç olarak belirledik.  

Bilidiri amacı: Rusça - Kırım Tatarca  eğitim termilojisinin  yeniden işlenilmesi ve oluşmasının yollarını  
açıklamak. 

Yöntemler: tarihsel analiz, karşılaştırma, sentez, sonuçların genelleştirilmesi. 
Bildiride Kırım Tatarca eğitim terminolojisinin oluşma  yolları açıklanıyor : 
İlk önce 1928-1944 seneleri yani  sürgünlikten önce kullanılmış  eğitim terminoloji analizi.  

Araştırmamızda  bu döneme ait  kullanmalar,eğitim programalardaki terimler  hususunda malümat veriliyor.  
 Çağdaş Türk eğitim sözlükleri ve  terminolojisi analiz ediliyor.  
A. Abbasov, A. Cevizli, H. Demirtaş, H. Güneş, G. Gabdullin, E. Hujiehmetov, Ya. Hanbikov, Ş. 

Hanbikova’nın eğitim sözlükleri esasında,   Azerbaycan Türkçesi, Türkiye Türkçesi, Tatarca ve  Kırım Tatarca  
ortak eğitim termiliojisi analiz ediliyor. 

Yabancı dillerden alınan eğitim  terminlolojisi ve onların kullanımı inceleniyor. 
İlk önce  1928- 1944 seneleri yani sürgünlikten önce  latin ve kiril yazısıyla Kırım’da basılan  talim-

terbiye  kitapları , derslikler  ve eğitim-metodik kaynakları analiz ediliyor; İ.Gasprinskiy, Noman Çelebicihan, 
Ablakim İlmiy, Ş. Bektöre, A. Odabaş’ın edebiy eserlerinde kullanılan eğitim terimnler  hususunda bilgi veriliyor. 

Bildiride  Çağdaş Azerbaycan, Tatar, Türk dillerinde eğitim  sözlüklerinin tahlili neticesinde  ortak eğitim  
terminoloji teklifleri açıklanayor. 

İlmi inceleme neticesinde Enise Abibullayeva ve  Milara Sattarova’nın  hazırladığı Rusça-Kırım Tatarca 
eğitim  terimler sözlügü hakkında malümat verilmesi nazarda-göz önünde  tutuluyor.  

  Tartışma ve öneriler: Anazliz gösteriyor ki, Kırım’da, Azerbaycan’da ve Tataristan’da çağdaş eğitim 
termilojisi ve sözlükleri sovyet pedagoji ve terminoloji üzerinde oluşuyor. Rus dilinde oluşan terimlere ana dilimize 
uygun karşılıkları aranıyor. Türkçe eğitim terminolojisi  ve sözlükleri ise İngliz pedagojik terminolijisine 
dayanarak ve uygun karşılıkları bulunarak  oluşturılıyor. Bu yüzden, Ortak Türkçe eğitim terminolojisi ve eğitim  
sözlüğü üzerinde çalışmalar düzenlenmesine ihtiyaç duyuluyor. 

Anahtar kelimeler: terminoloji, termin, Kırım Tatar dilinde eğitim terminolojisi, terminoloji 
araştırmaları, iki dilli sözlük, Rusça-Kırım Tatarca eğitim sözlüğü 
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Özet 
Zihinsel engel, bireylerin zihinsel gelişim ve işlevlerinde meydana gelen kusur olarak ifade edilebilir. 

Dolayısıyla bu yetersizlik, toplum tarafından kabul edilmeli ve bireysel olmaktan daha çok toplumsal bir sorun 
olduğu bilinmelidir. Bu araştırmanın amacı, zihinsel yetersizliğe sahip çocuklar üzerinde 16 hafta boyunca 
uygulanan hareket eğitiminin çocukların fiziksel zindeliğe etkisini belirlemektir. Çalışmaya orta düzeyde zihinsel 
engele sahip 30 erkek çocuk dâhil edilmiştir. Hareket eğitimine katılmayan grup A (15 çocuk) ve hareket eğitimine 
katılan grup B (15 çocuk) olmak üzere katılımcılar rastgele iki gruba ayrılmıştır. Ölçümler yaş, boy, ağırlık, sağ 
ve sol kavrama gücü, anaerobik güç, doldurulmuş top atma, VO2max, 30 m hızlı koşu ve uzun atlama 
parametrelerini içermektedir. İki grubun ön test sonuçlarının karşılaştırıldığında; uzunluk, uzun atlama ve 
esneklik parametrelerinde p<0,05 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar olduğu görülmüştür. Her iki 
grup için son test değerlerinin sonuçları karşılaştırıldığında, ağırlık, uzun atlama ve VO2max parametrelerinde p 
<0,05 düzeyinde anlamlı farklılıklar bulunmuştur. Grup A'nın ön test ve son test sonuçlarının karşılaştırılması ile 
sağ el kavrama, sol el kavrama, uzun atlama, anaerobik güç, VO2max, 30 m hızlı koşu ve esneklik 
parametrelerinde p <0,01 düzeyinde anlamlı farklılıklar olduğu görülmüştür. Grup B'nin ön test ve son test 
değerlerinin sonuçları karşılaştırıldığında, sol el kavrama, uzun atlama, anaerobik güç, VO2max, 30 m hızlı koşu 
ve esneklik parametrelerinde p <0.01 düzeyinde anlamlı fark olduğu bulunmuştur. Bu bulgular her ne kadar 
engelli olsalar bile, bu çocukların düzenli ve programlı hareket eğitimleri almalarının gerektiğini ve önemli 
olduğunu ortaya koymaktadır. Zihinsel engelli çocukların dikkat süreleri kısa olduğundan ve öğrenme yetenekleri 
düşük olduğundan, hareket eğitim programları, bu çocukların fiziksel zindeliğini iyileştirmekle kalmamakta, aynı 
zamanda çevrelerini daha iyi öğrenmelerini ve daha bilinçli olmalarını sağlamaktadır. Aktiviteler ve egzersiz 
programları zihinsel engelli çocukların zihinsel düzeylerinde büyük bir değişikliğe neden olmayabilir ancak bu 
çocukların sosyal gelişiminde önemli bir yer tutan uyum davranışlarının gelişimine katkıda bulunmaları açısından 
önemli bir yere sahiptirler. 

Anahtar Sözcükler:  Zihinsel engel, Hareket eğitimi, Fiziksel zindelik. 
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ÖZET 
Kazanımlar öğretim programlarında öğrencilerin ulaşması hedeflenen becerileri ifade etmektedir. 

Programlarda hedeflenen becerilerinin incelenmesi açısından kazanımlar bir göstergedir. Bu bağlamda Bloom 
ve arkadaşlarının  (1956) geliştirmiş olduğu taksonomi programlarda hedeflenen becerilerin bilişsel, duyuşsal ve 
devinişsel (psikomotor) açıdan sınıflandırılmasında kullanılmaktadır. Bu doğrultuda, bu çalışmanın amacı, 2018 
yılında Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Talim Terbiye Kurulu (TTK) tarafından yayımlanan İlkokul 1-4. sınıflar 
Oyun ve Fiziki Etkinlikler Dersi Öğretim Programında yer alan kazanımları “Bloom Taksonomisine” göre analiz 
ederek, bilişsel, duyuşsal ve devinişsel beceriler açısından değerlendirilmesidir. Çalışmada nitel araştırmalarda 
kullanılan doküman inceleme tekniği benimsenmiştir. Oyun ve Fiziki Etkinlikler Dersi Öğretim Programı 
çalışmanın dokümanını, 1-4. sınıflar düzeyinde yer alan 106 kazanım ise araştırma verilerini oluşturmaktadır. 
Kazanımlar iki araştırmacı tarafından analiz edilmiştir. Analizler birbirinden bağımsız olarak gerçekleştirilmiş 
ve iki araştırmacının analizlerinin tutarlılığı Miles ve Huberman (1994)  güvenirlik formülü ile hesaplanmıştır. 
Çalışmadan elde edilen bulgulara göre Oyun ve Fiziki Etkinlikler Dersi Öğretim Programında yer alan 106 
kazanımın %34.9’u (n=37) bilişsel becerilere, %14.2’si (n=15) duyuşsal becerilere ve %50.9’u ise devinişsel 
(psikomotor) becerilere yönelik olduğu belirlenmiştir. Genel olarak programda yer alan kazanımların sınıflara 
göre dağılımına bakıldığında bilişsel, duyuşsal ve devinişsel becerilerde dengeli bir dağılım görülmektedir. 
Bununla birlikte ilgili kazanımların ilkokul 1. sınıf düzeyinde bilişsel, duyuşsal ve devinişsel becerilere yönelik 
genel dağılımdan kısmen farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. Kazanımların taksonomik olarak daha derinlemesine 
incelenmesi ve geçmiş programla karşılaştırılmasının yapılması daha bütüncül ve sürece dönükte becerilerin 
incelenmesi için önerilmektedir.  

Anahtar Kelimeler:  Oyun, fiziki etkinlik, kazanımlar, ilkokul, taksonomi. 
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Özet 
Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi esas alınarak oluşturulan Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi doğrultusunda 8 

beceri “Anahtar Yetkinlik” olarak belirlenerek sosyal bilgiler öğretim programında yer almıştır. Bu yetkinliklerle 
birlikte 27 temel becerinin tüm sınıf düzeylerinde kazandırılması amaçlanmıştır. Beceri öğrencilerde, öğrenme 
süreci içerisinde kazanılması, geliştirilmesi ve yaşama aktarılması tasarlanan kabiliyetler olarak 
tanımlanmaktadır. Sosyal Bilgiler dersine ait temel beceriler arasında yer alan ve çalışmanın konusunu oluşturan 
iş birliği becerisi toplumun bireyden beklediği özelliklerin değişimine paralel olarak ilk kez 2017 sosyal bilgiler 
öğretim programında kazandırılması planlanmıştır.  İş birliği becerisi 4. Sınıf “Etkin Vatandaşlık”, 5. Sınıf 
“Üretim Dağıtım Tüketim” ve 7. Sınıf “Küresel Bağlantılar” öğrenme alanlarında kazandırılması hedeflenmiştir. 
Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin ilk ve ortaokul öğrencilerine iş birliği becerisi kazandırma durumlarının 
belirlenmesi amacıyla yapılan çalışmada nitel desen kullanılmıştır. 

Araştırmanın çalışma grubunu, ulaşılabilen, çalışmaya katılmayı kabul eden ve Rize il ve ilçelerindeki 
ilk ve ortaokullarda görev yapan 15 Sosyal Bilgiler öğretmeni oluşturmuştur. Çalışma grubundaki öğretmenlerden 
7’i kadın, 9’si erkektir. Çalışmanın amacına uygun olarak, öğretmenlerin konu ile ilgili görüşlerinin alınması için, 
araştırmacılar tarafından hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Görüşme formunun 
hazırlanmasında uzman görüşlerine başvurulmuştur. Görüşme formu ile elde edilen bilgiler içerik analizine tabi 
tutularak değerlendirilecektir. Öğretmenlerin sorulara verdikleri cevaplar kategorilendirilecek, frekans ve 
yüzdeleri verilerek yorumlanacaktır. 

Anahtar Kelimeler: İş birliği becerisi, sosyal bilgiler öğretim programı, öğretmen, 
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Müharibənin başlanğıcında, müharibəyə qoşulmuş bütün dövlətlər, öz koalisiyaları ilə ittifaqını 

gücləndirmişlər və digər tərəflərlə güclü diplomatik əlaqələr qurmuşdular. Bu dəfə bütün iştirakçı dövlətlərin 
xarici işlər nazirlikləri dövlətləri öz tərəflərinə çəkmək üçün siyasi manevrlər tətbiq edirdilər. Bu manevrlərin 
görünməz hissələrinin məzmunu və məqsədləri məruzəmizdə özünü ehtiva edəcəkdir. İngiltərə, Fransa və 
Almaniyanın Türkiyə ilə əlaqəsinin səbəbləri və bu marağın məqsədləri Rusdilli qaynaqlarda əks olunmuşdur. 
Mənbələrdə verilənə görə İngiltərə və Fransanın böyük bank sistemi Türkiyə üzərində qurulmuşdu. Bunu görərək, 
Almaniya bu ərazidə öz suverenliyini qurmaq üçün Osmanlı siyasəti üzərində səlahiyyətlərini yaymağa başladı və 
bu işdə böyük uğurlar qazandı. Məruzmizdə Osmanlılar üzərində aparılan Rusiyanın siyasəti xətti tənqidi şəkildə 
müzakirə olunacaq. Müharibənin başlanğıcında, Osmanlı Dövlətini müharibəyə daxil etmək istəməyən Rusiya 
Birləşmiş Ştatlarla İstanbulu bölüşmək barədə gizli yazışmaları məqaləyə geniş izzahla əlavə olunacaq. 

Dünyanın İstanbul siyasəti rus mənbələrində ən vacib məsələlərdən biri olmuşdur və bu sahədəki iddialar 
və müqavilələr mənbələrdə əhatəli şəkildə verilmişdir. Birinci Dünya müharibəsi dövründə Osmanlı dövlətinin 
daxili vəziyyəti və digər dövlətlərin bu vəziyyətdən istifadəsi məqalədə tədqiq ediləcək ən vacib mövzulardandır. 
Rus yazılı mənbələrdəki ən diqqət çəkən nöqtə Osmanlı Alman münasibətlərinin dərin dövlət siyasətini 
aydınlaşdırmaq cəhdidir. Qaynaqlarda Türkiyənin Savaşdan əvvəl iki ittifaq arasında dəqiqləşməyən mövqeyi 
politik yanaşma ilə açıklanılmaya çalışılmışdır. 

Bunularla birlikdə Türkiyə və İngiltərənin Ərəb siyasəti bu dövrlər böyük siyasi manevrlərin olduğu isti 
bölgə idi. Bununla yanaşı, Osmanlı agenti (casusluq) fəaliyyətinin qaynaqlarda tənqidi təsvir olunduğunu 
görürük. Xüsusilə Birinci Dünya müharibəsinin əvvəli Avropa dövlətlərinin Osmanlı İmperatorluğuna qarşı 
cəsusluq fəaliyyətlərində çox aktiv olduqları müşahidə edilir. Ruslar, Fransızlar, Balkan dövlətləri və Almanlar, 
xüsusilə İngilis cəsuslar, Osmanlı ərazisində fəaliyyət göstərmişlər. 

Məruzədə bu məsələlər, eləcə də mənbələrdən yazılanlara tənqidi olaraq yaxınlaşacaq və obyektiv 
olmağa səy göstərəcək, müxtəlif görüş və fikirlər müqayisə ediləcəkdir. 

Birinci Dünya Müharibəsi, Osmanlı, Rusya, Gizli Siyasət 
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Ümumi təhsilin dövlət və cəmiyyət qarşısında ən mühüm vəzifələrindən biridə ayrı-ayrı sahələr üzrə 
istedadlı, xüsusi qabilliyyəti ilə fərqlənən şagird və tələbələrin üzə çıxarılması və buna səbəb olan təlim siteminin 
inkişaf etdirilməsi olmuşdur.  Təlim prosesinin mahiyyəti, təlim metodlarının məzmunu ictimai şərait inkişaf 
etdikcə dəyişdiyindən, Azərbaycan Respublikası azad, müstəqil inkişaf yoluna keçdikdən sonra inkişafın 
xarakterinə uyğun olaraq təlim metodları da forma və məzmunca yeniləşməyə başlamışdır. Müstəqil 
Azərbaycanda son illərdə təhsilin beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırılması və dünya təhsil sisteminə 
inteqrasiyası, təlim tərbiyənin şagirdlərin meyl və marağı əsasında qurulması tələbləri ümumi təhsilin 
məzmununda köklü dəyişikliklər aparılmışdır. Cəmiyyət müstəqil düşünən, kamil, rəqabətə qabil şəxsiyyət, 
yaradıcı insan yetişdirməyi problem kimi təhsil müəssisələrinin qarşısında qoyulmuşdur. Azərbaycan 
Respublikasında təhsil sahəsində İslahat Proqramı yeni təlim metodlarından, təlim texnologiyalarından 
istifadənin elmi, pedoqoji-psixoloji əsasların işlənilməsini əsas problem kimi qarşıya qoyulmuşdur. Təlim 
prosesini aktivləşdirmək üçün düşünmə qabiliyyətini inkişaf etdirmək, yaradıcılığa həvəsləndirmək və öyrənməyə 
maraq yaratmaq məqsədini güdən müəllim, şagirdi təlimə cəlb edəcək müəyyən metod, texnika və proseduralardan 
istifadə edilməlidir. Şagird təlimin fəal iştirakçısı olmaq üçün hazırlanmalıdır. Müəllim şagirdə dünyanı başa 
düşməkdə və qazandıqları bilikləri real həyat şəraitinə tətbiq etməkdə yardım göstərməlidir. bu məsələlər başda 
olmaqla digər bununla bağlı təhsil məsələlərini məqaləmizdə tədqiq edəcək və elmi təcrübələrimizi tətbiq etmə 
zamanlı yaşadaığımız problemlərin həllini araşdırmağa çalışacağıq. 

Demokratika, Təhsil, müəllim, tələbə. 
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“Koroğlu” dastanı türk xalqlarının epik yaradıcılığında geniş yayılmış dastanlardan biridir. Bu gün 

“Koroğlu” dastanı türk, qazax, qırğız, özbək, türkmən, tatar, başqırd, qaqauz, Azərbaycan, qaraqalpaq, uyğur və 
s. xalqlar arasında öz həyatını davam etdirir. Koroğluşünas alimlərdən B.Qarrıyevə və P.N.Boratava görə 
“Koroğlu” dastanı türkmən mənşəlidir. Bir çox sovet və Azərbaycan alimlərin ortaq fikrinə görə isə dastan Cənubi 
Qafqazda və Azərbaycanda ortaya çıxmış, oradan Anadoluya və yaxın bölgələrə yayılmışdır. Bu dastanının 
Mərkəzi Asiyada yayılmış variantları içərisində türkmən xalqının “Goroğlu” dastanı xüsusi yer tutur. Dastanın 
həcmi böyükdür və qollarının sayı etibarilə zəngindir. Azərbaycan və türkmən versiyalarında “Koroğlu” 
dastanının tipoloji xüsusiyyətləri kifayət qədər fərqlilik göstərir. Bu sahədəki araşdırmalar versiyaların ortaq və 
fərqli tərəflərini üzə çıxarmaqla dastanın variantlarını daha dərindən anlamağa yardım edir. Bu araşdırmalar 
həm epik yaradıcılığın etnik təfəkkür və mədəniyyətlə əlaqəsinin, həm də qardaş xalqlar arasında epik yaradıcılıq 
mübadiləsinin öyrənilməsinə yardım edir. Şifahi xalq yaradıcılığında söyləyicilik prinsipinə bağlı olaraq bu epik 
əsərin girişi ilk qoldan başlayır. 

Bu məqalədə “Koroğlu” dastanının hər iki versiyasındakı qollar haqqında məlumat verilir, dastanın 
tipoloji xüsusiyyətlər, ortaq və fərqli motivlər, epizodlar haqqında söhbət açılır. 

 “Koroğlu” dastanı, türkmən, versiya, variant, Koroğlu, qol 
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Soğuk Savaş sonrası sınırlarını genişleten Avrupa Birliği'nin (AB) enerjide dışa bağımlılığı da önemli 

ölçüde artmıştır. Dünyadaki jeopolitik gelişmelerin yanı sıra, özellikle Baltik ve Doğu Avrupa bölgesindeki yeni 
üyelerin enerjide tek bir tedarikçiye bağımlı olması noktasından hareketle Birlik farklı seçenekler arayışına 
girmiştir. Nitekim Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı'nın başarıyla tamamlandığı 2006'da AB ile Azerbaycan 
arasında enerji alanında stratejik ortaklığa dair Mutabakat Zaptı imzalanmıştır. Enerji işbirliği aynı yıl imzalanan 
AB-Azerbaycan Eylem Planı çerçevesinde taraflarca on öncelikli işbirliği alanlarından biri olarak da 
belirtilmiştir. Geçen süre zarfında "enerji arz güvenliği" konusunun Birlik gündeminde ilk sıralarda yerini 
koruması AB-Azerbaycan ilişkilerinde enerji işbirliğinin önemini arttırmıştır. Güney Kafkasya ve Ortadoğu’da 
meydana gelen jeopolitik gelişmeler, devam eden sıcak çatışmalar, özellikle devlet dışı aktörlerin devreye girmesi 
ile artan terör olayları, son dönemde yaşanan siber saldırılar, ham petrolde %90, doğalgazda %69 gibi yüksek 
bir oranda dışa bağımlı AB için “enerji arz güvenliği” konusunun ciddiyetini korumuştur. Bir diğer taraftan, 
petrol ve doğalgaz Azerbaycan’ın en değerli servetleri olup, ülke milli gelirinin önemli bir kısmını bu kaynakların 
dünya pazarlarında satışından sağlamaktadır. Dolayısıyla, AB için “enerji arz güvenliği” önemli olduğu kadar 
Azerbaycan için de “enerji talep güvenliği” elzemdir. Bu bağlamda karşılıklı çıkarlara dayalı işbirliği 
kapsamında AB, Azerbaycan enerji kaynaklarının kullanılması için kurumsal yapılar geliştirilmesine ve enerji 
yönetiminin Avrupalılaştırılması’na yönelik çabalar ortaya koymaktadır. Bu çalışmada Azerbaycan enerji 
politikasının Avrupalılaştırılması hususunda yapılan girişimler değerlendirilerek, gelinen noktadan hareketle 
geleceğe yönelik bazı çıkarımlarda bulunmak hedeflenmektedir. 

Anahtar Kelimeler:Avrupa Birliği, Avrupalılaştırma, Azerbaycan, enerji politikası. 
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Dil bir milletin kültürel dinamiğinin en önemli soyut kazanımıdır. Bu özellik Anadolu’nun her bölgesinde 

farklı tarz ve yorumda oluşan türkülerde de bulunduğu, dilde bulunan yöresel unsurun türkülere de aynı yapıda 
yansıdığı görülür. Bu ortaklığın dil eğitimi alanında kullanılması, her iki soyutun somut bir öğretim modeliyle 
müfredata dönüştürülmesi fikrinin dil ve sanat uzmanları ile projelendirilmesi gerekmektedir. 

Konuşma ve yazı dilinin öğretilmesinde bulunan ana yapılar olan dilde zamanlar, dilde olumlu-olumsuz 
yapı, soru yapısı, geniş zaman, edebi sanatları (mecaz, teşbih, istihare, tecâhül-i ârif, mübalağa, kinâye vb.) içeren 
Türk halk türküleri, bu çalışmada özel bir tasnifle seçilerek oluşturulan bu yöntemler, eğitim müfredatında 
kullanılmaya son derece uygun örneklerdir. 

Türk halk ezgilerine bu yönüyle bakıldığında, hayatın her alanı ile ilgilenmiş, bazen sözlerle 
söylenemeyenleri şiirlere, şiirleri de ezgilere dökerek anlatmış ve anlaşılmasını sağlamıştır. Toplumsal mesajlar, 
acılar, özlemler, türkülerin vazgeçilmez konuları olurken, diğer taraftan da mecaz, tecahül-i ârif, teşbih, teşhis, 
tenkit, taşlama, mübalağa, mâni ve cinas vb. edebi sanatların her örneğini halk şiirlerinde, dolaylı olarak da Türk 
halk ezgilerinde görmek mümkündür. Türkülerin bu özelliklerinin yanında önem arz eden başka bir özelliği de 
Türkçenin dil bilgisi gramatiğine uygun söz yapısıdır. Türkçe öğretiminin temel konusu olan zamanlar, türkülerde 
her şekliyle karşımıza çıkmaktadır. Türk halk ezgilerinde bulunan bu zamanların birinci tekil şahıstan üçüncü 
çoğul şahısa kadar olan sistematiğinin bulunduğu birçok yapı örnekleri bulunmaktadır. 

Bu çalışmanın sonuçları, yeni bir sanatsal çalışmanın başlangıcı olabilecek, kolay algılama, kolay ve 
doğru telaffuz, türkülerin yalın dil yapısı sayesinde doğru Türkçe ve türkülerle sağlanan toplumlararası kültürel 
diyaloğa giden yol yaratılmış olacaktır. 

Farklı ülkelerde yapılacak farklı üniversitelerin Türkoloji bölümlerine uygulanan bu çalışma ile 
türkülerin ezgisel yapısında bulunan folklorik-dinamik hafızanın algısına katkı sağlayacaktır. Tüm Avrupa ve 
Erasmus bölgesinde bulunan Türkoloji enstitüleri aracılığı ile sadece Türk insanı değil, projenin 
uygulandığı/uygulanacağı toplumlarda da yakın işbirliği sağlanmış olacaktır. 

Anahtar Kelimeler:Türkü, Türkçe, dil, kültür, öğretim 
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 XX əsrin əvvəllərində Azərbaycan milli dövlətçiliyinin təməlini qoyan müsəlman-türk, demokrat, 

humanist,  ziyalı, jurnalist, siyasətçi, inqilabçı və dahi dövlət xadimi Məhəmməd Əmin Rəsulzadə 1884-cü ilin 
yanvarında Novxanıda anadan olmuş və 1955-ci il martın 6-da Ankarada vəfat etmişdir. Ailəli olub, 1909-cü ildə 
əmisi qızı ilə evlənmiş və 4 ovladı olmuşdur.  

M.Ə.Rəsulzadənin həyatı, yaradıcılığı və siyasi-ictimai fəaliyyəti haqqında yüzlərlə elmi-ədəbi əsərlər 
yazılmışdır. Onun siyasi fəaliyyəti 1902-ci ildən başlanmış, yaratdığı və yaranmasında iştirak etdiyi təşkilatların 
sayı 16-ya çatmışdır. İ.V.Stalin ilə M.Ə.Rəsulzadənin yaxın dostluq münasibətləri olmuşdur. Sonralar Almaniya 
hökuməti ilə də əlaqədə olmuşdur. Yaratdığı “Azərbaycanlı Gənc İnqilabçılar Dərnəyi” təşkilatının bir xətti 
də Təbrizdən başlanan Məşrutə hərəkatı inqilabçıları ilə sıx əlaqədə olmuşdur.  

M.Ə.Rəsulzadnin siyasi jurnalistika fəaliyyəti də zəngindir. Müxtəlif dövlətlərdə və müxtəlif dillərdə nəşr 
edilmiş 200-dən artıq siyasi-ictimai elmi məqalənin və bir neçə kitabın müəllifidir. Rəsulzadə öz yazılarında 1906-
cı il 20 fevral tarixində ilk dəfə olaraq, Qacarlar xənadanında baş vermiş hadisələrə və “ədalətxana” məsələsinə 
toxunur. 1907-ci ilin sonlarında siyasi fəaliyyətinə görə Rusiya dövləti tərəfindən təqib olunur və 1908-ci ildə 24 
yaşında olarkən Təbrizə gedib Səttar xan və məşrutə hərəkatında yaxından iştirak edir. O, güney Azərbaycanın 
şəhər və kəndlərini gəzir, öz doğma xalqının acınacaqlı vəziyyətini yaxından görür, bir qrup Güney Azərbaycan 
ziyalısı ilə birlikdə 1910-cu ilin sentyabr ayında İran Demokrat Partiyasının əsasını qoyur və partiyanın 
orqanı "İran-e nov" qəzetinin baş redaktoru olur. Qəzet, 1909-cu ilin avqustun 23-dən 1911-ci il mayın 
ortalarınadək  Rəsulzadənin redaktorluğu ilə Tehranda nəşr edilir və Güney Azərbaycan  demokratik hərəkatı 
tarixində əsaslı yer tutur. Bu qəzetdə Rəsulzadənin 230-dan artıq yazısı çap edilmişdir. 

Məqalədə 1908-1911-ci illərdə M.Ə.Rəsulzadənin güney Azərbaycan və İran ərazisində apardığı azadlıq, 
demokratiya, ədalət və maarifçilik uğrunda mübarizəsinin detalları açıqlanır və onun İran və Güney Azərbaycan 
hadisələrı haqqında nəşr etdiyi əsərlərinə istinad edərək, müstəmləkəçiliyə, irqçiliyə, xurafata, zülmə və vətəndaş 
müharibəsinə qarşı fikir və baxışları şərh olunur.   

Açar sözlər: M.Ə.Rəsulzadə, Azərbaycan, türk, İran, dövlətçilik, ədalət, azadlıq, demokratiya   
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 Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu 
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XÜLASƏ 
Müharibələrdə döyüşçü və əsgərlərimizin hər zaman ruh yüksəkliyi verən faktorlardan biri də ədəbiyyat, 

şeir, söz, sənət olmuşdur. Birinci Dünya savaşında da şeir qabaqda getmiş, döyüşçülərimizi mübarizəyə 
ruhlandırmışdır. Demək olar ki, bütün döyüşlərdə vətəni müdafiə mövzulu şeirlər, nəğmələr əsas rol oynamışdır. 
Xüsusilə döyüşlərdə marş tipli şeirlər üstünlük təşkil etmişdir. Və çox haqlı olaraq, Türk  ziyalıları, 
ədəbiyyatşünasları marş tipli şeirləri qiymətləndirirlər, Müharibələrdə  marş tipi şeirlərin böyük əhəmiyyəti 
olduğunu vurğulayan Akademik İsa Həbibbəyli yazırdı: "himn hər millətin və ya dövlətin tarixində bir dəfə 
yazılması şərəf işidir. Marşlar isə cəmiyyət həyatının çətin dönüş dövrlərində, sınaq məqamlarında, şərəf 
anlarında yenidən təkrar-təkrar yazıla bilər. "Hər zaman marşlar əsgərlərimizə güvən, cəsarət vermiş və mənəvi 
baxımdan qidalandırmışdır. Birinci dünya müharibəsində Azərbaycan xalqı bir millət iki dövlət olaraq Türk 
torpaqlarının qorunmasında ona dəstək olmuş, Birinci dünya savaşında uğursuzluqlarla nəticələnən Sarıkamış 
əməliyyatlarını həm hərbi yardım, həm də hadisələri poeziyaya gətirməklə qardaş Türkiyənin dərdlərini, 
yaşantılarını əks etmişlər. Böyük Türk şairi Əhməd Cavad, Hüseyn Cavid, Məhəmməd Hadi, Abbas Səhhət, 
Abdulla Şaiq, Ümmü Gülsüm və onlarla yazarlarımız Birinci dünya müharibəsinin faciələrini Türk ədəbiyyatına 
gətirmiş, bu döyüşün qalibiyyətlə sona çatmasını dəstək olmuşlar. Bu gün yaşadığımız Qarabağ müharibəsi də 
ermənilərin Türk xalqına yaşatdığı haqsız bir müharibədir. Bu döyüş da hər iki xalqın ədəbiyyatında əks 
olunmaqdadı. Müstəqillik illərində Azərbaycan poeziyasında bir çox mars tipli nəğmələr yadda qaldı. Bəxtiyar 
Vahabzadənin, Xəlil Rza Ulutürkün, Məmməd Arazın, Abdulla Qurbaninin, Əflatun Saraclının mars tipli 
nəğmələri əsgər və döyüşçülərimizin döyüş ruhunun artırılmasına xidmət etdi. Məqaləmdə Türk xalqının yaşadığı  
müharibələr zamanında böyük əhəmiyyəti olan marşlarımızdan bəhs edəcəyik. Eyni zamanda bir çox marş tipli 
şeirlər, nəğmələri təhlil edəcəm. Marşlar bizim qəhrəmanlıq nəğmələrimizdir və Müstəqil Azərbaycanın yeni 
mərhələsi milli marşlar gözləyir. 

 
Açar sözlər: poeziya, müstəqillik, marş 
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Ali İhsan ÇEVİK 
Bakü Yunus Emre Enstitüsü 

aihsancevik@gmail.com 
 ÖZET 
Azerbaycan Halk Cumhuriyeti döneminde halkın içinde bulunduğu siyasi ve manevi hayatı, sanatı ile 

kültüre ait değişimlere değinirken; Azerbaycan edebiyatı tarihinde Türkçülük ve milliyetçilik akımlarıyla daha da 
artan vatan sevgisini ve bu fikirlerin gelişmesinde Türk sevdalısı, Türkçü milliyetçi şair ve yazarların faaliyetleri 
kaleme alınmaya çalışılmıştır. 

Cumhuriyet dönemi, milli ve ideoloji mücadelelerin siperinde oluşarak bir asır boyunca sömürge zulmü 
altında ezilen halkın özgürlük sesinin habercisi olmuştur. O dönem Azerbaycan’da yaygın bir şekilde devam eden 
milli demokrasi harekatının başında gelen aydınların ismi Azerbaycan’ın şanlı tarihine altın harflerle yazılmıştır. 

28 Mayıs 1918 tarihi ile Doğu’da ilk bağımsız Cumhuriyetin Azerbaycan’da kurulması yalnız edebiyatta 
değil, milli-kültürel düşüncede uyanışı ve öze dönüşün temelini teşkil etmiştir. Halk Cumhuriyeti 23 ay gibi kısa 
bir zaman diliminde Azerbaycan tarihinde unutulmaz izler bırakmış ve müstesna hizmetler göstermiştir. Kısa 
zamanda bu iktidarın hayata geçirdiği faaliyetler, gerçekleştirdiği veya planladığı işler milli zeminde köklü 
değişiklerin ne demek olduğunu göstermiştir. Azerbaycan Türkçesinin devlet dili ilan edilmesi, milli basının 
geliştirilmesi, Bakü Devlet Üniversitesinin kurulması, Azerbaycan Devlet Tiyatrosunun açılması Cumhuriyet 
döneminde çok yönlü verimli işlerin yürütüldüğünün göstergelerindendir. Dönemin öncü yayın organlarından biri 
olan “İstiklal” gazetesinde büyük Türk şairi Tevfik Fikret’in meşhur mısralarında yer alan “ Millet yoludur, hak 
yoludur tuttuğumuz yol. Ey hak! Yaşa, ey sevgili millet yaşa, var ol!” dizeleri Azerbaycan Halk Cumhuriyetinin 
amaç ve niyetini de açıklar niteliktedir. Amacı millet yolu, hak yolu olan Azerbaycan Halk Cumhuriyeti kurulduğu 
ilk günden itibaren “ Türkleşmek, İslamlaşmak, Modernleşmek” ilkesini esas alarak yaşamın bütün alanlarında, 
özellikle de eğitim, kültür ve edebiyatta geniş ıslahatlar gerçekleştirmiştir. 

Milli dönem Cumhuriyet edebiyatı sosyal çevrenin etkisi altında gelişerek Türk milletinin milli değer ve 
düşüncelerini ön planda tutan bir edebiyat akımıdır. Muhammet Hadi, Abdullah Şaik gibi bu dönem şairleri şekil 
bakımından şiirde manevi özgürlükten doğan hislerin, milli duygular ile beraber Türkçülük, Milliyetçilik ve 
Turancılık düşüncelerinin edebiyatta yer bulmasına önem veriyorlardı. XX yüzyılın başlangıcında edebiyatın 
gelişmesine destek olan realizm ve romantizm edebi akımlarının paralel gelişmesi ve dönemin güncel edebi 
tezahürlerini kendinde yansıtması “Molla Nasrettin” ve “Füyuzat” gibi dergilerin faaliyetlerinde görülmektedir. 
Realist şair ve yazarlar Celil Memmedguluzade’nin önderliğiyle “Molla Nasrettin” dergisi etrafında, romantik 
şair ve yazarlar ise Ali Bey Huseynzade’nin yol göstericiliğiyle “Füyuzat” dergisi etrafında toplanmışlardır. 
Molla Nasrettinciler edebi dilin halkın konuşma dilinin esasında oluşturulmasını, Füyuzatçılar ise ortak Türk 
dilini benimseyerek Türkiye Türkçesinin esas alması gerektiğini iddia ediyorlardı. 

Bu dönemin bir diğer önemli ismi olan İstiklal şairi olarak da tanınan Türkiye sevdalısı, Türkçü milliyetçi 
şair Ahmet Cevat’ın “Azerbaycan Bayrağına”, “Çırpınırdı Karadeniz”, “Türk Ordusuna”, “Şehitler”, 
“İstanbul” vb. şiirlerinde ülkedeki milli mücadeleler anlatılarak, bu yolda canını kurban veren şehitlere karşı 
duyulan saygı ve sevgi kaleme alınmıştır. Bu eserlerde Mehmet Emin Resulzade’nin “ Bir kere yükselen bayrak, 
bir daha inmez” düşüncesi, Azerbaycan’ın bağımsızlığına kavuşması, halkın mücadele ile dolu hayatı, milli 
duyguları ifade edilmektedir. Şairin “Azerbaycan Bayrağına” isimli şiirinde milli gurur ve bayrak sevgisi şu 
mısralarla dile getirilmiştir: 

Türküstan yelleri öpüp alnını, 
Söylüyor derdini sana, bayrağım! 
Üç rengin aksini Quzğun denizden, 
Armağan yollasın yara, bayrağım! 
  
Anahtar kelimeler: milli düşünce, Türkçülük, milli edebiyat, Cumhuriyet dönemi 
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Azərbaycan bədii fikrinin inkişaf meyllərini xalqın mill-mənəvi dirçəlişi, folklora, mifə, klassik poetik 

ənənələrə – kökə qayıdışla səciyyələndirən proses hələ 1960-ci illərdən başlamışdır. Onun intensiv (davamlı) 
proses halına keçməsi 1980-ci illərdəki milli-azadlıq hərəkatı ilə bağlıdır. 

1980-ci illərin ortalarında xalqı kütləvi surətdə meydanlara çıxaran (itən) azadlıq və istiqlal ideyaları 
hələ 1960–70-ci illərdə milli ruhda yazılmış bir sıra əsərlərdə öz əksini tapmışdır. 

Əli Kərim, Bəxtiyar Vahabzadə, Məmməd Araz və başqa sairlərin poeziyasında rəsmi siyasi-ictimai 
ehkamlara, sistemin əxlaqi və təfəkkür tərzinə qarşı ciddi etirazlar ifadə olunmuşdu. Onların əsərlərində xalqın 
tarixi-taleyi ilə bağlı problemlər qaldırılır, şəxsiyyətin mənəvi azadlığı məsələləri irəli sürülürdü. 

Poeziyada yeni qəhrəmanı ilə təşəkkül edən yeni müstəqil mərhələ başlanır ki, bu mərhələ totalitar 
rejimin hər cür təzyiqlərindən əsas mahiyyətini–insanın mənəvi azadlığı ideyasını ləyaqətlə qoruya bilir. 

Poeziya bu mühüm cəhəti ilə cəmiyyətə təsir etdi, onu daxilən zənginləşdirdi. Müstəqillik meylini ehtirasa 
çevirdi. Odur ki, 1980-ci illərin ortalarında meydanlara axışanlar həmin lirikanın qəhrəmanları idilər. 

Azərbaycan milli-azadlıq hərəkatı öz bədii-tarixi mərhələsini məhz bu dövrdən başladı. Bu dövr 
poeziyasında artıq sovet sisteminin ideoloji ehkamlarından xilas olmuş milli poeziyanın meylləri formalaşmışdı. 

Bu dövrün poeziyasına xas olan poetik, fəlsəfi xüsusiyyətləri aşkara çıxarmaq üçün belə bir təsnifatı 
izləyəcəyik: 

80-ci illər poeziyasında vətənin bütövlüyü ideyasını səciyyələndirən ideya-bədii xüsusiyyətləri 
ümumiləşdirmək. 

Qarabağ problemi və onun bədii-tarixi yorumunu, qaçqınlığın, didərginliyin milli faciə kimi poeziyada 
ifadəsini səciyyələndirmək. 

Meydan hərəkatı, onun tarixi mənasının poetik tərənnümü, imperiya siyasətinin əsas mahiyyətini açan 
şeir nümunələrinin təhlili. 

Müasir poeziyada şəhidlik mövzusu ilə bağlı rekviyem janrının formalaşması, “20 Yanvar” faciəsi ilə 
əlaqədar poetik fəryadların səciyyəsi. 

Müasir Azərbaycan seirinin xalqımızın keçdiyi tarixi yolun bütün məziyyətləri ilə işıqlandırılmasında, 
inqilabi hərəkatın səlnaməsində tutduğu şərəfli mövqeyini göstərmək. 

Açar sözlər: Milli-azadlıq hərəkatı, poeziya, meydan hərəkatı, Qarabağ, Qanlı yanvar. 
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XÜLASƏ 
Giriş: 
Türk dünyası elmi fikrinin görkəmli simalarından biri professor Fuad Köprülü “Əlişir Nəvai” risaləsini 

özünün də bir qeydində bildirdiyi kimi, “bu kiçik və sadə risaləni 1941-ci il fevralın 9-da Türkiyədə Nəvai ilə bağlı 
keçiriləcək tədbirlərlə əlaqədar” yazıb nəşr etdirmişdir.  

“Əlişir Nəvai” risaləsini niyə yenidən tədqiqata cəlb  etmək istədik? – sualının ilk cavabı, Əlişir Nəvainin 
ədəbi şəxsiyyətinə və irsinə ehtiramdan, türk ədəbi dilinin, elmi dilinin  bünövrəsi tarixinə müraciətdən irəli gəldi. 
XX əsr türk elmi fikrinin nəhənglərindən olan Mehmed Fuad Köprülünün Nəvai haqqında düşüncələrinin dəyəri 
də əsas meyarlarımızdan oldu.   

Fuad Köprülü tədqiqatlarından sonra, özünün də bu risalədə qeyd etdiyi kimi, Türkiyədə Nəvai irsinin 
təbliği və tədqiqi istiqamətində böyük işlər görüldü.  

İstanbulda keçirilən "Keçmişdən gələcəyə Xoca Əhməd Yəsəvi" adlı beynəlxalq konfransda  (26-28 
sentyabr, 2016) türkoloq-nəvaişünas Kemal Eraslanın “Əlişir Nəvainin “Nəsaim ül-məhəbbbət” təzkirəsinin əldə 
etdiyimiz keçi dərisi üzərindəki nadir və qədim əlyazması üzərində tədqiqatlarımız davam edir, yaxın illərdə 
araşdırmaçılara təqdim ediləcək” – sözü yeniliklərin hələ davam etdiyinə sübutdur.  

Bu kimi çox araşdırmaların adını çəkə bilərik, amma Fuad Köprülü tədqiqləri bütün bu işlərin özülündə 
dayanır. 

Metod - Tədqiqatın yeniliyi: 
Türkiyə ədəbiyyatşünaslığından fərqli olaraq, Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığının o dövrü üçün bu 

tədqiqat yeni bir şey deyildi. Bu əsərin “Biblioqrafiya”sında göründüyü kimi, nə əsrin əvvəllərində Baxçasarayda 
(1902) Ə.Nəvainin "Mühakimət ül-lüğəteyn” əsərinin (İ.Qaspiralının giriş məqaləsi ilə Azərbaycan dilində) kitab 
şəklində çapından, nə də 1907-1916-ci illər arasında Ə.Həsənzadənin “Dəbistan” və “Dirilik” dərgilərində da-
vamlı olaraq dərc edilmiş "Təracümi-əhval Əlişir Nəvai" adlı irihəcmli məqalələrindən bəhs edilmir.   

Firudin bəy Köçərlinin (1863-1920) “Azərbaycan ədəbiyyatı tarixinin materialları” (1925-ci il nəşri) 
kitabı “Əlişir Nəvai” adlı elmi məqaləsi ilə açılır: “Bu şair əslən cığatay türklərindən isə də, Azərbaycan şüərası 
arasında artıq hörmət və şöhrət kəsb etmişdir və onlara Nəvainin təsiri artıq dərəcədə olubdur. Buna da ümdə 
səbəb onun təbi-lətifindən törəyən asari-nəfisə və əşari-məmduhəsi olubdur ki, çox şirin və dadlı dil ilə rişteyi 
nəzmə çəkilmişdir”.  

Eləcə də, Özbəkistanda Əlişir Nəvai haqqında ilk elmi tədqiqatlar 1920-ci illərin əvvəllərində milliyətcə 
krımtatarı olan Özbəkistanda fəaliyyət göstərən Əbdürrəhman Sədi və Əbdürrauf Fitrət tərəfindən yazıldı.  

Azərbaycandan Daşkəndə sürgün edilən Maqsud Şeyxzadənin 1930-cu ildə özbəkcə yazdığı ilk elmi 
məqaləsi də Ə.Nəvai haqqında oldu. 

1926-cı ildə I Bakı Türkoloji Qurultayında Ə.Nəvai ədəbi şəxsiyyətinə və irsinə verilən yüksək dəyər, 
Türkiyəyə dönən F.Köprülü bu istiqamətdə yeni tədqiqatlara, yeni təqdimatlara ehtiyac olduğunu gördü və Türkiyə 
elmi fikrində “Əlişir Nəvai” adlı elmi, ədəbi yeniliklərin ortaya qoyulmasına stimul oldu. Nəvai haqqında yazılmış 
bu qısa mətn – “Əlişir Nəvai” risaləsi o dövr Türkiyə elmi üçün yenilik idi: ondan sonra Ə.Nəvai haqqında dolğun, 
geniş tədqiqatlar yazıldı, bu gün də yazılır. Əsərləri Türkiyə türkcəsində nəşr edildi, bu gün də nəşr olunur.  

Mübahisə və təkliflər: 
Haqqında söhbət gedən risalədə bu tədqiqatlardan söz açılmamaşının əsas səbəblərindən biri yəqin ki, 

sovet sərhədlərinin bağlı olması ilə məşhur professorun həmin əsərləri əldə edə bilməməsi idi. 
F.Köprülünün yazdığı kimi, “Nəvainin əsərləri, yalnız öz şəxsiyyətini öyrənmək üçün deyil, yaşadığı 

dövrün ümumi mənzərəsini anlamaq üçün də birinci dərəcəli sənədlərdir”. 
İnanırıq ki, məşhur türk tarixçisi, ədəbiyyatşünası, professoru Fuad Köprülünün bu kiçik əsər 

tədqiqatçıların diqqətini cəlb edəcəkdir. 
 
Açar Sözlər: Əlişir Nəvai, Fuad Köprülü, I türkoloji qurultay, özbək ədəbiyyatı, tük xalqları ədəbiyyatı, 

Azərbaycan-Türkiyə-özbək ədəbi əlaqələri 
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Almaz Ülvi BİNNƏTOVA 
AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu 

“Azərbaycan-Türkmənistan-Özbəkistan  
ədəbi əlaqələr”şöbəsinin müdiri,  

filologiya elmləri doktoru, almazulvi1960@mail.ru 
 

XÜLASƏ 
Giriş: 
1918-20-ci il ədəbi tarixində nisbətən yaşlı yazıb-yaradan ədiblərimizlə yanaşı, yeni ictimai-siyasi dövr 

ədəbiyyatının gənc nəsli bəlkə də yetkin və püxtələşmiş qüvvə kimi xüsusi yer tutdu. Orijinal duyumlu, coşqun 
hissli, azadlığa qovuşmaq yanğısı ilə ilhamlanan bu ədəbi nəsil mənəvi-psixoloji sahədə daha uğurlu mübarizə 
xətti götürdülər. Demokratiya və milli müstəqillik uğrunda mübarizə meydanında, xüsusən poeziya səhifəsində ən 
qaynar görünən, düşünən, milli bəşəri duyğu ilə coşub-çağlayan gənclik idi. Həyatın bərkinə-boşuna düşməyən, 
ancaq səmimi, dupduru duyğular burulğanında qaynayan gənclik poeziyası əsasən milli təfəkkürün qaynaqlarına 
güvənirdi. 1918-ci il ədəbi mühitinə qədəm qoymuş gənc şairlərdən  –  26 yaşlı Əhməd Cavad, 18 yaşlı Cəfər 
Cabbarlı, 19 yaşlı Əli Yusif, 19 yaşlı Ümmügülsüm və başqalarının poeziyalarının mayası şeirimizin milli 
köklərinə bağlı idi.  

Metod – Tədqiqatın yeniliyi: Ümmügülsüm Azərbaycan Demokratik Respublikasının ədəbi-mədəni 
tarixində şərəfli yeri və öz dəstixətti olan milli şairədir. Milli ədəbi-mədəni, ictimai-siyasi tariximizi öz 
səhifələrində yaşadan 1918-ci ildən nəşrə başlayan Azərbaycan Demokratik Cümhuriyyətinin orqanı 
“Azərbaycan” qəzetində, daha sonra həmin dövrün demokratik ruhlu mətbuat orqanlarında – “İstiqlal”, 
“Qurtuluş”, “Məktəb”, “Füqarə füyuzatı”, “Şərq qadını” və s. qəzet və məcmuələrdə Ümmügülsüm imzasına rast 
gəlirik.  Qəribə tale – mübarizliyindən dönməyən bir ruh bu gün yenidən səmamızda dolaşır. Hazırkı müstəqil 
dövlətçilik tariximizdə əzəlki günəş zərrəsiylə sanki həyatımıza daxil olur.  

Ümmügülsüm, yazıb-yaradanlar içində sayılan-seçilən gənc, sonralar imzası ilə tanınmış yazıçı olan 
Seyid Hüseyn Sadiqzadə (1887-1938) ilə ömür-gün sevdası bağlayıb. Ümmügülsüm dünyasındakı azadlıq eşqi ailə 
eşqi ilə yanbayan olub. Amma o Ana idi. Milli azadlıq eşqi ilə könlünün gözü yanan gənc Ümmügülsüm hər misrası 
ilə sanki millət azadlığı yoluna, istiqlaliyyət yoluna çıraq tutmaq istəyib. Orijinal, fidan poeziyası ilə buna nail 
olub. Poetik əzəmət və qürur, haray və çırpınan hissləri milli ictimai siyasi fəaliyyətini bütövləşdirir, 1918-1920-
ci il ADR ədəbi-mədəni mühitində Ümmügülsüm xətti ayrıca görünür:  

Ey türk, sən ey qəhrəman, igid oğlu türklərin, 
Şanlı, ulu babanın öyüdünü unutma. 
Sən də yürü o yolu, ad çıxarsın əsgərin, 
Ulular ardınca get, başqa bir yolu tutma. 
– bu misraların nəfəsi şair hisslərindən doğan estetik baxış yox, dəli sevgiylə çırpınan pıçıltıdır, ilahi 

eşqlə ünü göylərə ucalan haraydır, yeri-göyü titrədən könül hıçqırığıdır.  
Xalq milli özünəqayıdış mərhələsinə tam keçmək üçün inqilablar, milli azadlıq inqilabları yolunu  –  milli 

müstəqillik və demokratiya uğrunda mübarizə xəttini seçdi. Bu vaxt milli özünüdərketmə  –  qan qeyrəti, qan 
yaddaşı daha çox kara gəldi.  

Bu, yenilməzlikdir, fədailikdir. Milli müstəqillik və demokratiya uğrunda mübarizə tərənnümü 
Ümmügülsüm yaradıcılığında “Ey türk oğlu”, “Əməlim”, “Əsgər anasına”, “Yollarını bəklərəm”, “Yolunda”, 
“Yurdumun qəhrəmanlarına” şeirlərində könül açan misralarla qatarlanıb.  

1900-cu ildə Bakının Novxanı kəndində doğulan, 1938-ci ildə milli əqidəsinə görə həyat yoldaşı (Seyid 
Hüseyn 1937-ci ildə həbs olunub) ilə birlikdə repressiya qurbanı olaraq uzaq Sibirə (Mordova MR Yavas 
qəsəbəsindəki Temlaq əmək islah düşərgəsinə) göndərilir. Ağır xəstəlikdən kor qalacağını düşünən və bundan 
qorxan Ummügülsüm 1943-cü ildə SSRİ XDİK-nın Xüsusi Müşavirəsinə ərizə ilə azadlığa buraхılmasını хahiş 
edir. Onun azad olunmasına yalnız 1945-ci ilin aprel ayında qərar verilir. Artıq sürgün günlərinin geridə 
qaldığına, uşaqlarına və evinə qovuşduğuna yenicə sevinmiş Ümmügülsüm Bakıya dönür, amma 20 gün sonra ona 
şəhərdə qalmaq yasaqlanır. 44 yaşında balaları ilə birgə Şamaxıya göçürülür və beş ay sonra (1945-ci ildə) qızı 
Qumralın qucağında həyatla vidalaşır.  
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Doğu Ortaklığı Kapsamında AB-Azerbaycan İlişkileri 
Doç. Dr. Murteza HASANOĞLU 

Cumhurbaşkanlığına Bağlı Devlet İdarecilik Akademisi 
m_hasanoglu@yahoo.com.tr 

 
Yrd. Doç. Dr. Çiğdem ŞAHİN 

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi & Bakü Avrasya Üniversitesi (Doktora Sonrası Araştırmacı) 
csahin@ohu.edu.tr 

Avrupa Birliği’nin (AB) 21. yüzyıla başlangıç politikalarından biri, son büyük genişleme dalgasının ilk 
ayağında 10 yeni üyenin de Birliğe katıldığı 2004 yılında uygulama koyduğu Avrupa Komşuluk Politikası’dır 
(AKP). AB’nin 2004’te ulaştığı sınırlara göre Doğu ve Güneyde yer alan coğrafi ve jeopolitik komşuları olarak 
kabul ettiği ülkelerle ilişkilerini yürütmek için kurguladığı bu politikaya, Azerbaycan Güney Kafkasya grubu 
içinde 2005 yılında dahil edilmiştir. 16 ortak ülkeyle yürütülen AKP’nin özel bir boyutu olarak Doğu Ortaklığı 
(DO) 2009 yılında ayrıca oluşturulmuştur. AB’nin DO ülkeleri olarak belirlediği Azerbaycan, Gürcistan, 
Ermenistan, Beyaz Rusya, Moldova ve Ukrayna ile ilişkilerinde özel bir boyuta ihtiyaç duyulmasının bir sebebi, 
aynı yıllarda Akdeniz için Ortaklık inisiyatifi içinde yer alan Güney komşuları yanında bir denge oluşturmakken, 
diğer önemli sebebi özellikle 2007 yılından itibaren Avrupa pazarında Rusya kaynaklı enerji krizlerinin yarattığı 
güçlüklere karşı özel ilgi gerektiren transit komşuları daha fazla kazanmaktır. İşte bu kapsamında AB’nin DO 
içinde en öne çıkan ülke olarak Azerbaycan’a yönelik politikasını ayrıca incelemek gerekmektedir. 

Tüm bu geniş kapsamlı bölgesel politikalar, AB’nin bu üyelik perspektifi olmayan komşularına yönelik 
ikili ve çok taraflı ilişkiler yapısını içermektedir. Ancak her bir ülkenin, özellikle DO’ya dahil ülkelerin günümüze 
kadarki durumları incelendiğinde, Azerbaycan’ın özel bir konumda yer aldığı görülmektedir. AB ile 
Azerbaycan’ın 2006 yılında imzaladıkları Enerji Alanında Stratejik Ortaklığa İlişkin Mutabakat Zaptı’ndan 
itibaren AKP içinde Azerbaycan’ın önemi yükselmeye başlamış, partner ülkeler da ortak bir demokrasi, refah, 
istikrar ve işbirliği alanı oluşturmaya yönelik DO’nun oluşturulmasıyla konumu daha da güçlenmiştir. Bununla 
birlikte imzalanması beklenen Çerçeve Anlaşma konusunda yaşanan anlaşmazlıklar, Karabağ sorununda AB’nin 
ve özellikle Ermenistan’ın da içinde olduğu DO’nun işlevselliği konusundaki şüpheler, Azerbaycan’ın bu ortak 
alandan beklentilerini tartışmalı hale getirmiştir. 

Bu kapsamda çalışmada öncelikle AKP ve DO yapısı kısaca incelenecek, AB’nin partner ülkelere yönelik 
teknik ve mali destekleri ile beklentileri değerlendirilecektir. Ardından Azerbaycan’ın DO’na dahil olması ve bu 
yapı içindeki yeri detaylı olarak incelenecektir. Son olarak ise günümüze kadar karşılıklı ilişkilerin somut 
ilerleyişlerinin değerlendirilmesiyle, Azerbaycan’ın DO kapsamındaki kazanımları/karşılanmayan beklentileri 
tartışılacaktır. Çalışmada AB resmi mevzuatı esas olmak üzere, ilgili devletlerin resmi düzeyde raporları ve 
açıklamaları, teknik ve stratejik analizler, ilgili yazında yer alan tartışmalardan faydalanılacak, mevcut durum 
analiz edilecektir. 

Anahtar Kelimeler: AB, Azerbaycan, Komşuluk Politikası, Doğu Ortaklığı 
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 sinanates84@gmail.com 

Özet 
Cumhuriyet tarihinde önemli bir yere sahip olan Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası, Türkiye 

Cumhuriyetinin ilk resmi muhalefet partisidir. Beyannamesi, nizamnamesi ve programı bulunan fırkanın siyasi 
hayatı oldukça kısadır. Fırkanın siyasi hayatı yedi ay gibi kısa bir süre olsa da siyasi ve sosyal etkileriyse uzun 
yıllar devam etmiştir. Kurulduğunda ülke sathında geniş yankı uyandırmayı başarmış olan fırka, sonraki dönemde 
kurulan muhafazakâr cenahtaki bazı siyasi partileri de etkilemiştir.  

Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nın kuruluş nedenini, dönemin şartları içerisinde kurucularının neyi 
amaçladıklarını ve yeni dönem adına neyi düşündüklerini daha iyi anlayabilmek için programda bulunan 
maddelerin ve bu maddeler içerisinde yer alan dini yaklaşımların çok iyi anlaşılması gerekmektedir. Fırkanın 
programında toplam 58 madde bulunmaktadır. Bu 58 madde; esaslar, iç siyaset, iktisadi konular, itibar, mali 
hususlar, eğitim ve sosyal konulardan oluşmaktadır. Fırkanın programında bulunan bu maddelerin bazısında bir 
takım dini fikirler ve söylemler yer almaktadır. Programda yer alan 3. maddede, kanunların vazedilip ortaya 
konması hususunda adalet prensibinin hâkim olacağı hususu belirtilmektedir. Yine 6. maddede, fırkanın 
düşüncelere ve dini prensiplere hürmetkâr olacağı beyan edilmiştir. Fırka programının iç siyasetle alakalı olan 
bölümündeyse kamu ahlakının korunması gerektiği ifade edilmiştir.  

Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nın kapatılmasında da hiç kuşkusuz parti programındaki maddelerde 
yer alan dini fikirler ve yaklaşımlar ve özellikle de 6. madde büyük rol oynamıştır. Terakkiperver Cumhuriyet 
Fırkası’nın çalışmaları karşısında, tek partili düzene bir süre daha devam mı edileceği yoksa demokrasiye mi 
devam edileceği hususunda bir karar vermek zorunda olan Atatürk ve arkadaşları neticede partiyi kapatmayı 
uygun bulmuşlardır. Dolayısıyla fırkanın dini tutumunun ne olduğu anlaşıldığında niçin kapatılmış olduğu da 
daha iyi anlaşılacaktır. 

Bu çalışmada Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nın programında yer alan maddeler üzerinde durulmuş, 
programda bulunan maddelerde yer alan dini yaklaşımlar ve söylemler ele alınarak Fırka’nın dini tutumunun ne 
olduğu hususu değerlendirilmiştir. Bunların yanı sıra fırkanın kurucuları ve önde gelenlerinden bazılarının dini 
konular bağlamında yapmış oldukları konuşmaları tahlil edilerek fırkanın dini tutumunun daha bütüncül 
anlaşılmasına gayret edilmiştir. 

   Anahtar Kelimeler: Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası, Muhalefet Partisi, Fırka Programı, Dini Tutum 
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Adakale’nin Osmanlı Devleti’nden Romanya Krallığı’na Geçiş Süreci 
Doç. Dr. Şaban ORTAK 
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sortak33@yahoo.com 

Adakale; Tuna Nehri'nin içinde Romanya'ya ait olan Orsova yerleşim birimi yakınlarında, yaklaşık 
büyüklüğü 160.000.m² büyüklüğünde bir adadır. Romanya ve Yugoslavya'nın 1964-1972 yıllarında yaptıkları İron 
Gates I Barajı suları altında kalan adadaki kale, Romanya tarafından Turnu  Severin yakınlarındaki Simian 
Adasına nakledilmiştir. 1960'larda adada yaklaşık 1000 civarında Türk yaşamaktaydı.  

Osmanlı Devleti'nin Rumeli'deki fetihleri sırasına zaman zaman Osmanlı birlikleri tarafından ele 
geçirilmiş ise de Adakale'nin fetih tarihi 1691 senesi kabul edilmektedir. 18 ve 19. yüzyıllarda Avusturya-
Macaristan'ın işgal girişimlerine maruz kalan Adakale'nin bu durumu 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı'na kadar 
devam etmiştir. Bu savaşın sonunda imzalanan Ayastefanos Antlaşması’nın 3. Maddesinde “Adakale’nin 
boşaltılması ve tahrip edilmesi” hükmü yer almaktaydı. 

Ancak diğer Avrupa devletlerinin soruna müdahale etmeleri neticesinde Berlin Konferansı toplandı. 
Ayastefanos Antlaşması maddeleri yeniden görüşülecek ve düzeltmeler yapılacaktı. Görüşmelerin sonunda 
imzalanan anlaşmada; Tuna Nehri üzerinde taşımacılığın kontrolü ve güvenliğin sağlanması için uluslararası bir 
komisyon (Tuna Komisyonu) kurulacak, Demirkapı’dan (İron Gates) Tuna Nehri’nin Karadeniz’e döküldüğü yere 
kadar olan kısmı üzerindeki kale ve istihkamlar yıkılacak ve yenileri yapılmayacaktı (52.madde). Yine Demirkapı 
civarında deniz nakliyesi inşaat yapma görevi Avusturya-Macaristan’a verilecekti (57.madde). Ancak 
Demirkapı’nın batısında yani nehrin üst bölgesinde yer alan Adakale’den bu anlaşmada bahsedilmemekteydi. Bu 
sonuçta; konferans sırasında Adakale’nin Avusturya-Macaristan tarafından işgal edilmiş olmasının da etkisi 
düşünülebilir. Bu antlaşmada Adakale hakkında açık bir hükmün yer almaması, Lozan Konferansı görüşmelerinde 
bu adanın diplomatik temaslarda unutulduğu yorumlarına neden olacaktır.  

Berlin Anlaşması’ndan sonra Adakale’nin nahiye statüsünde Osmanlı toprağı olma özelliği devam etti. 
Bir Müdür atandı ve idare meclisi oluşturuldu. Bu hukuki statü I. Dünya Savaşı’na kadar sürmüştür. Savaş 
sonunda Adakale’nin hukuki durumu ile ilgili belirsizlik sürerken Romen birlikleri Adakale’yi ve nehrin kuzey 
kıyısındaki Orsova’yı işgal ettiler.  

I. Dünya Savaşı sonrasında imzalanan Saint Germain Antlaşması’nın 305. maddesine göre; Berlin 
Antlaşması’nın 57. maddesi ile Adakale üzerindeki Avusturya-Macaristan mandası kaldırılacak, adadaki Macar 
askerleri geri çekilecekti. Aslında Berlin Antlaşması’nın Osmanlıca ve İngilizce metinlerinde Tuna Nehri’nin 
Demirkapı bölgesinde inşaat görevi verildiği görülmektedir. Yani Adakale’nin yönetiminin Avusturya-Macaristan 
mandasına bırakıldığına dair bir açık hüküm yer almamaktadır. 

Macaristan’la İtilaf Devletleri arasında imzalanan Trianon Antlaşması’nın 45.maddesi göre; bu 
anlaşmanın 27.maddesi ile çizilen sınırlar dışında kalan topraklar Romanya’ya bırakılacaktı. Yani açıkça isim 
geçmemekle beraber Adakale Romanya’ya bırakılmış oluyordu. 

Osmanlı Devleti'ne imzalatılan Sevr Antlaşması'nda Adakale ile ilgili açık bir hüküm bulunmamaktadır. 
Ancak bu antlaşmada; Osmanlı Devleti'nin belirlenen sınırları dışında kalan topraklar üzerindeki haklarından 
feragat edeceği (md.132), İtilaf Devletleri ile Almanya, Avusturya-Macaristan ve Bulgaristan arasında imzalanan 
anlaşmaları kabul ettiği (md.133-134, 348) hükümleri yer almaktadır. Buna göre Adakale'nin Romanya'ya 
geçtiğini zımmen kabul etmiş oluyordu.  

Sevr Antlaşması hukuken ve fiilen uygulanamayan bir antlaşma olduğu için Türkiye, Adakale'yi 
yönetmeye devam etmiştir. Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi'nde bulunan belgelerden anlaşıldığına göre; Adakale 
kadısı ve sulh mahkemesi TBMM Hükümeti ile yazışmaya devam etmiştir. Adakale Nahiyesi halkı adına memurlar 
ve Nahiye Müdür Vekili Kadı Osman Niyazi Efendi tarafından 14 Kasım 1922 tarihinde gönderilen telgrafta 
zaferin kazanılması dolayısıyla duyulan sevinç dile getirilmektedir. Aynı duygularla bu telgrafa Meclis tarafından 
cevap yazılmıştır.  

Diğer taraftan Edirne Mebusu Mehmed Şeref Bey, Adakale'de görevli memurların maaşlarının TBMM 
Hükümeti bütçesinden ödenmesi için önerge vermiştir. Nitekim, TBMM'nin 22 Mart 1924 tarihli toplantısında 
değişiklik yapılan Hariciye Vekâleti'nin 1923 Yılı Bütçesi'nde Adakale Nahiye Müdürü'ne aylık 20 lira maaş tahsis 
edilmiştir.  

Lozan Barış görüşmeleri sırasında Adakale'nin hukuki durumunun ne olacağı gündeme gelmiştir. 
Amasya Mebusu Ömer Lütfi Bey, TBMM Başkanlığı'na sunduğu önergede; Berlin Antlaşması'yla Türkiye'ye 
bırakılan ve o tarihlerde 600 civarında Türk ahalisi ve camisi bulunan Adakale üzerindeki haklarımızın 
korunmasını temenni etmiştir. Aynı şekilde Başvekil Rauf Bey ile Lozan Konferansı'na katılan İsmet Paşa 
arasındaki telgraf haberleşmelerinde de Adakale üzerindeki haklarımızın korunmasından bahsedilmiştir. 

Lozan Barış Konferansı tutanaklarında da yer aldığı üzere, TBMM Hükümeti Temsilcisi olan İsmet Paşa 
Adakale'nin Türkiye'ye bırakılması yönündeki ısrarlı tutum dikkati çekmektedir. Ancak İtilaf Devletlerinin sert 
tutumları ve diğer konularda büyük ölçüde anlaşılmış olunması nedeniyle, barışın önünü tıkamamak için Türkiye 
Adakale üzerindeki ısrarından vazgeçmek durumunda kalmıştır. 24 Temmuz 1923 tarihinde imzalanan 
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Antlaşmanın 16.maddesinde "Türkiye belirlenen sınırları dışında kalan arazi ve adalar üzerindeki haklarından 
feragat eder" hükmü yer almıştır. Böylece Türkiye, ismi açıkça belirtilmese de, Adakale'nin Romanya'ya 
bırakılmasına dair Trianon Antlaşması hükmünü kabul etmiş oluyordu.  

Adakale Kadılığı'ndan Adliye Vekaleti'ne gönderilen 23 Eylül 1923 tarihli telgrafta halkın ve memurların 
durumları hakkında nasıl hareket edileceği sorulmaktaydı. Bunun üzerine Başvekalet, konuyla ilgili olarak 
Hariciye Vekaleti'nden görüş istemiştir. 25 Aralık 1923 tarihinde Başvekalet'e sunulan yazıda; Anlaşma tasdik 
edildikten sonra Adakale'nin teslim işleminin yapılabileceği, bu tarihe kadar memurların görevlerine devam 
etmeleri gerektiği, devir işleminden sonra halkın Anlaşmanın diğer maddelerindeki hükümlere göre istediği 
devletin vatandaşlığına geçebileceği belirtilmiştir. Türklerin çoğunluğu Romanya idaresinde adada kalmaya 
devam etmiştir. Sonuç olarak; barışın engellenmemesi amacıyla, hukuken Adakale üzerinde devam ettirilebilecek 
olan hükümranlık hakkından vazgeçilmiş oluyordu. 

Bildiride; konu ile ilgili Başbakanlık Osmanlı ve Cumhuriyet Arşivlerindeki belgeler, Antlaşmalar, 
TBMM zabıt cerideleri, telif eserlerden yararlanılarak Adakale'nin hükümranlık hakkının Osmanlı Devleti'nden 
Romanya'ya geçiş süreci ele alınacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Adakale, Osmanlı Devleti, Romanya, Lozan Antlaşması, Iron Gates Barajı. 
 

  



 
 

 128 

IV. Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim ve 
Sosyal Bilimler Sempozyumu  

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

Azərbaycan  Xalq Cümhuriyyəti Dövrünün Publisistikasında Milli  İctimai, Mənəvi 
Problemlərin Bədii Əksi 

 
Səba NAMAZOVA 

filologiya üzrə fəlsəfə doktoru 
Gəncə Dövlət Universiteti 

seba8080@mail.ru 
 

ÖZƏT 
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinə, hürriyyətçiliyə münasibət məsələsi XX əsrin ilk onilliyinin 

publisistikasında aparıcı mövqedə dayanırdı. Belə ki, Üzeyir Hacıbəylinin “Mühüm məsələlər”, “Ordan-burdan”, 
“İçimizdəki Denikinlər”, Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin “Unudulmaz faciə”, “Həşəmətli bir gün”, “Gözlərimiz 
aydın”, Məhəmməd ağa Şahtaxtlının “Azərbaycanda darülfünun”, “Cümhuriyyətimizin beynəlmiləlcə təsdiqi”, 
Hekayənəvisin “Könüllü”, Tazənin “Reminqitunistqalar”, Nəcəf bəy Vəzirovun “Naleyi-Dərviş”, Yusif Vəzir 
Çəmənzəminlinin “Milli və mədəni işlərimiz”, Ə.Həmdinin “Azərbaycanın böyük günü”, “İstiqlal bayramı”, 
“Rəsmi bayram” və s. hekayə və məqalələrində ictimai-bədii fikrin qarşısında dayanan dövrün başlıca milli 
mənəvi problemləri hərtərəfli işıqlandırılmış, onların ətraflı şərhi verilmişdi. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti 
dövrünün publisistikası bədii-estetik düşüncəyə fəal, olduqca aydın şəkildə müraciət və müdaxilə edərək onu 
müəyyən dərəcədə istiqamətləndirmişdi. Bu baxımdan Məhəmməd Əmin Rəsulzadə “Həşəmətli bir gün” adlı 
məqaləsində xalqın əldə etdiyi istiqlalı uca tutacağına əminlik hissi ilə “Azırbaycan xalqı artıq əsarətə getməz! 
Yaşasın Azərbaycan!”-deyə duyğularını hərarətlə ifadə edirdi.  

Məhəmməd Əmin Rəsulzadə “Azərbaycan” qəzetinin 14 yanvar 1920-ci il tarixli “Müstəqil Azərbaycan” 
adlanan xüsusi sayında dərc olunmuş “Gözlərimiz aydın” başlıqlı məqaləsində isə ölkənin istiqlala qovuşmasının 
Paris sülh konfransı tərəfindən tanınması ilə əlaqədar olaraq “Azərbaycan istiqlalı təsdiq edildi!” kəlmələri ilə 
xalqa gözaydınlığı verirdi.  

Bütün bunlar onu deməyə əsas verir ki, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti qısa zaman ərzində yalnız siyasi 
düşüncədə deyil, ədəbi fikirdə də öz mövcudiyyətini qürurla təsdiq etmişdi.  

Açar sözlər: Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti, publisistika, məqalə, istiqlal, ədəbi fikir 
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Əxlaqi-Didaktik Əsərlər və Onların Mənəvi Dəyərləri   
   Kəminə Həvil qızı 

 AMEA Nizami Gəncəvi adına Milli Ədəbiyyat muzeyi 
  filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent 

  Mamedova.Kamina@mail.ru 
Klassik ədəbiyyatın nümunələrinə baxarkən görürük ki, bütün zamanlarda ailədə uşaqların düzgün 

tərbiyə olunması əsas məsələlərdən qəbul edilir. "Avesta" dan başlayaraq, bütün əsərlərdə mənəvi elementlər əsas 
yerlərdən birini tutur. "Avesta" da doğru, düzgün olmaq, daxili va zahiri təmiz olmaq, gözəl işlər görmək, paxıllığa 
qarşı barışmaz olmaq, kimsəsizlərə əl tutmaq ön plandadır. Azərbaycan xalq ədəbiyyatının ən mükəmməl 
strukturlarından sayılan "Kitabi-Dədə Qorqud" da başdan ayağa öyüd qaynağıdır. "Kitabi-Dədə Qorqud" 
dastanları dünyagörmüş el bilicisi, el ağsaqqalı Qorqud hikmətamiz öyüdləri ilə başlayır. Burada təhsil 
prinsipləri, fəlsəfi düşüncələr insan dəyərində əsas amildir. 

Bütünlüklə tərbiyə mücəssəməsi olan müqəddəs kitabımız "Quran-i Kərim"də təhsil-tərbiyə problemləri, 
valideyn əlaqələri, əxlaqi dəyərlər, yüksək insani məziyyətləri haqqında kifayət qədər danışılır. Klassik ədəbi 
əsərlərin rolundan söz edərkən, böyük Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri Nizami Gəncəvinin əsərlərini xüsusilə qeyd 
etmək lazımdır. 

Klassik Azərbaycan ədəbiyyatının simalarından olan M.Füzulinin əsərləri də əxlaqi səpkidə yazılmış, 
insani məziyyətlər, mənəvi dəyərlər öz əksini tapmışdır. 
Şərq ədəbiyyatında etik-didaktik əsərlərdən danışarkən N.Tusinin "Əxlaqi-Nasiri" əsəri unudulmamalıdır. 

Klassik mənəvi-didaktik əsərlər əsnasında köklərini Hindistandan götürən uşaqlar və gənclərin düzgün 
intizamında müəyyən bir əhəmiyyətə malik olan "Kəlilə və Dimnə" abidəsini vurğulamaq lazımdır. "Kəlilə və 
Dimnə" məzmununa görə mənəvi-didaktik bir əsərdir. Ümumiyyətlə, "Kəlilə və Dimnə" bütün dünya və Şərq 
ədəbiyyatına güclü təsir göstərən mənəvi-didaktik və allegorik əsərlərin formalaşmasında böyük əhəmiyyətə 
malikdir. Bu mənada klassik nəsr nümunələri olan "Qabusnamə", "Bəxtiyarnamə", "Sindbadnamə", “Tutinamə“, 
“Mərzbannamə”, “Səmək əyyar”, “Munisnamə”, “Səfərnamə”,”Əxlaq-i nasiri” və s. kimi nəsr əsərlərini 
göstərmək olar. 

Klassik əxlaqi-didaktik əsər nümunələri indi çox gənc olan uşaqlar üçün yazılmış kitablarda, tələbələr 
üçün nəzərdə tutulmuş dərsliklərdə və oxucular üçün dərc edilmiş kitablarda yer alır. Bu günə qədər gələn klassik 
əsərlər həmişə oxunacaq, seviləcək və həmişə yaşayacaqdır. 

klasik eserler, didaktik nesr, Dede-Korkud 
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ramilmahir@gmail.com  
 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin (1918-1920) qurucuları və fəallarından bir çoxu (M.Ə.Rəsulzadə, M. 
B. Məmmədzadə, C.Zeynaloğlu, M.H.Vəliyev (Baharlı), K.Odər və başqaları) həm Cümhuriyyət dövründə, həm də 
onun devrilməsindən sonrakı dövrdə yazmış olduqları əsərlərində Azərbaycan tarixinin bir sıra məsələləri, o 
cümlədən əhalisi və onun etnik tərkibi ilə ilə bağlı maraqlı fikirlər söyləmişlər.   

M.Ə.Rəsulzadə (1884-1955) özünün “Qafqaz türkləri” əsərində hunlar, sabirlər və xəzərlərin Dərbənd 
keçidi vasitəsilə Cənubi Qafqaza daxil olaraq, Azərbaycanın şimal torpaqlarında məskən saldıqlarını, bir sıra 
hallarda Arazın o biri tayına, yəni indiki Cənubi Azərbaycan ərazisnə də keçdiklərini, Azərbaycan türk xalqının 
formalaşmasında mühüm rol oynadıqlarını qeyd etmişdir.  

M.Ə.Rəsulzadə “Azərbaycan cümhuriyyəti” adlı əsərində türklərin Azərbaycanı ikiyə bölən Araz çayının 
hər iki tərəfində məhkum deyil, hakim bir millət kimi məskən saldıqlarını, Azərbaycan ərazisinin “daima türk 
elinin oturağı və türk xanlarının ovlağı” olduğunu, xüsusilə vurğulamışdır. 

M.Ə.Rəsulzadənin “Azərbaycan şairi Nizami” əsərində də Azərbaycan türkləri və onların dili haqqında 
maraqlı məlumatlara rast gəlinir. O, türk ədəbi dilinin gec formalaşmasının səbəblərini də izah etməyə 
çalışmışdır. 

AXC ordusunun zabiti Cahangir Zeynaloğlu (1892-1944) “Müxtəsər Azərbaycan tarixi” adlı əsərində 
albanlar haqqında məlumat vermiş və Albaniyanın məhz Şimali Azərbaycan olduğunu qeyd etmişdir. O, 
“Şirvanşahlar yurdu” adlı əsərində isə orta əsrlər dövründə Şirvanda yaşayan xalqlar və tayfalar haqqında daha 
ətraflı məlumat vermişdir.  

AXC Dövlət Bankının müdiri vəzifəsində çalışmış M.H.Vəliyev (Baharlı) (1896-1937) özünün 
“Azərbaycan: (Fiziki, coğrafi, etnoqrafik və iqtisadi oçerk)” adlı əsərində Azərbaycanın polietnik mənzərəyə 
malik olduğunu ön plana çəkərək onu “etnoqrafik xəzinələr muzeyi” adlandırmışdır. Onun əsərində gəngərlər, 
peçeneqlər, bulqarlar, qarqarlar haqında məlumat verilir. O, gəngərləri peçeneqlərlə eyniləşdirir və onların 
Naxçıvan əhalisinin əsasını təşkil etdiyini göstərir. M.H. Vəliyev (Baharlı) maskutları türkmənşəli sayır və qeyd 
edir ki, bu tayfanın adına ilk dəfə Herodotun əsərində rast gəlinmişdir. O, Şabran şəhərinin adının da sabirlərlə 
bağlı olması haqqında fikirlərin mövcud olduğun bildirir. Müəllif xəzərlərin Azərbaycan tarixində böyük rolunu 
qeyd edərək, bu adın mənasını da izah etməyə çalışmışdır. 

M.H.Vəliyev öz əsərində talışlar, tatlar, yəhudilər, udinlər, avarlar, ingiloylar, ləzgilər, eləcə də buduq, 
qrız, cək, xınalıq və haput etnik qrupları haqqında da bəhs etmişdir. O, udin adına qədim türk kitabələrində də 
rast gəlindiyini bildirir. Müəllif ərəblərin köçürmə siyasətinin Azərbaycanın etnik mənzərəsinə təsirini də qeyd 
etmişdir. 

Müsavat partiyasının fəal üzvlərindən M. B. Məmmədzadənin (1898-1959) “Azərbaycan tarixində qədim 
türk Albaniya”  adlı əsərində “Albaniya” adının dağlıq, yüksəklik, bəyazlıq, parlaqlıq, qəhrəmanlıq, hakimiyyət 
kimi bir çox mənalar ifadə edən xalis türkcə bir kəlmə olduğunu və digər bənzər kəlmələrin də ondan törəndiyini 
qeyd etmişdir. M.B.Məmmədzadə belə qənaətə gəlir ki, “Albaniya türk ölkəsi” olmuşdur. 

Gənc yaşlarından AXC Xarici işlər nazirliyində fəaliyyətə başlayan Kərim Odərin (1901-1981) 
“Azərbaycan” adlı əsərində Azərbaycanın hüdudları, əhalisinin etnik tərkibi, azəri türkcəsi haqqında xüsusi 
paraqraflar vardır. Müəllif yazılı qaynaqlara və kitabələrə istinad edərək, belə bir nəticəyə gəlir ki, Sasanilər və 
Ərəb xilafəti dövründə Azərbaycanın şimal sərhəddi Dərbənd olmuşdur.  

Beləliklə, AXC dövlət xadimlərinin əsərində Azərbaycan etnik tarixi ilə bağlı bir sıra maraqlı 
məlumatlara rast gəlinir və bu məlumatların bir çoxu mötəbərdir. 

 
Açar sözlər: Azərbaycan, Qafqaz, xəzərlər, türk, etnos. 
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Çar monarşisi Bolşevikler tarafından 1917 yılında devrildikten sonra sadece Rusya’da değil, onun 
müstemlekelerinde de sosyalizm propagandası yapılmaya başlatılmıştır. O dönemde Azerbaycan’da faaliyet 
gösteren komünist ideolojiyi temsil eden Hümmet partisi kendi propagandasını hayata geçirmek için “Al Bayrak” 
gazetesini yayınlatmıştır. 

            Al Bayrak gazetesi, 4 Şubat 1918 yılında Tiflis’te faaliyete başlamıştır. 1919 yılında Tiflis’teki 
faaliyeti durdurulmuş ve gazete Bakü’ye taşınmıştır. Hükümete muhalif olan gazetenin yazılarında dönemin 
hâkimiyeti keskin bir şekilde eleştirildiği için 31 Mart 1920 tarihinde Al Bayrak’ın faaliyetine son verilmiştir. 
Gazetenin ilk müdürü Ahmet Cevdet, daha sonra ise Ali Haydar Garayev olmuştur. 

            Karışık siyasi dönemde çıkan gazetede sosyalist ideolojiye hizmet eden yazılar kaleme alınmış ve 
halk devrime aktif şekilde katılmaya davet edilmiştir. Bunun yanı sıra I. Dünya Savaşı’nda yer alan ülkelerin 
siyaseti sert bir şekilde eleştirilmiştir. Gazetede siyasi yazıların yanı sıra edebî yazılara da zaman zaman yer 
verilmiştir. 

            Al Bayrak gazetesinde Ahmet Cevdet, Ali Kulu Kamküsar, Ali Haydar Garayev, Nimet Besir gibi 
siyasi şahsiyetlerin ve aydınların yazıları çıkmıştır.  Bu çalışmada 1917 devriminden sonra Azerbaycan’da 
faaliyete başlayan Al Bayrak gazetesi ele alınacak ve içinde yer alan konular ve yazarlar hakkında bilgi 
verilecektir. 
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ÖZET 
 
Okul öncesinde fen eğitimi, fizik, kimya, biyoloji, yer bilimi, gök bilimi gibi alanları içinde bulunduran, 

çocukların soru sormalarına, merak ve keşfetme duygularını gidermelerine olanak tanıyan, yaparak ve yaşayarak 
öğrenmeleri için fırsatlar sunan etkinlikleri içeren eğitim çalışmalarıdır. İyi bir fen eğitiminin temelini, fen 
eğitiminin günlük yaşamın bir parçası olarak çocuklar için anlamlı hale getirilerek eğitim programlarıyla 
bütünleştirildiği, çocukların bütün gelişim alanlarına yönelik kazanım ve göstergeleri içeren, onların soru sorma, 
araştırma yapma, veri toplama ve sorulara cevap aramalarına fırsat veren yaparak yaşayarak öğrenme sürecinin 
doğal bir sonucu olarak çocukların aktif olarak katıldığı, uyguladığı, yaptığı çalışmalar oluşturmaktadır. Bu 
süreçte çocukların bilimsel süreçleri kazanmasında en önemli faktörlerden biri de okul öncesi öğretmenleri ve 
öğretmenlerin okul öncesi dönemde fen eğitimine karşı tutumları olarak bilinmektedir.  

Bu çalışmada okul öncesi öğretmenlerinin fen eğitimine ilişkin görüşlerinin ortaya konulması 
amaçlanmıştır. Araştırmanın amacına uygun olarak nitel araştırma yönetmelerinden olgu bilim (fenomenolji) 
çalışması kullanılmıştır. Çalışma, Kilis ilinde görev yapan 80 (33 anasınıfı ve 47 anaokulu) okul öncesi 
öğretmeniyle gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın kapsam geçerliliği sebebiyle sorulara eksik cevap veren beş 
öğretmen çalışmadan çıkartılmıştır. Veri toplama aracı olarak dokuz açık uçlu sorudan oluşan bir soru formu 
kullanılmıştır. Verilerin analizi esnasında NVivo nitel analiz programından yararlanılmıştır.  

Çalışmada elde edilen bulgular incelendiğinde, okul öncesi öğretmenlerinin büyük çoğunluğunun fen 
eğitiminin okul öncesi dönemde verilmesi gerektiğini belirtmişlerdir. Fen eğitimine başlamak için ilköğretimin bu 
konuda geç bir dönem olduğunu vurgulamışlardır. Öğretmenlerinin büyük çoğunluğu fen etkinliklerinde 
kullanabilecekleri materyalleri kendilerinin hazırlayabildiğini veya geliştirebildiğini fakat yine büyük çoğunluğu 
bu konuda farklı eğitimlerle profesyonel desteğe ihtiyaçlarının olduğunu dile getirmişlerdir. Öğretmenlerin büyük 
çoğunluğu lisans düzeyinde almış oldukları fen eğitimine yönelik derslerin yetersiz olduğunu ve bu konuda daha 
fazla uygulamalı ve teorik derslerin yükseköğretim okul öncesi müfredatında olması gerektiğini belirtmişlerdir. 
Öğretmenlerin yarıya yakın kısmı okul öncesinde fen etkinliklerine ilişkin öğretmene rehber olacak kitapları 
yeterli bulurken yarıya yakın kısmı da yetersiz bulduklarını ve uygulamalı rehber kitapların olması gerektiğini 
ifade etmişlerdir. Sınıf ortamındaki materyallere ilişkin olarak okul öncesi öğretmenlerinin büyük çoğunluğu, 
materyal noktasında sınıflarının yetersiz olduğunu dile getirmişlerdir. Materyal temin edilmesi hususunda Milli 
Eğitim Bakanlığından, okul yöneticilerinden ve çocuk velilerinden destek sağlanması gerektiğini ifade 
etmişleridir. Öğretmenlerin büyük çoğunluğu fen etkinlikleri planlanması noktasında kendini yeterli görürken yine 
de bu konuda materyaller ve geliştirici kurslara ihtiyaç duyduklarını belirtmişlerdir. Öğretmenler fen etkinliklerini 
uygularken sırayla en çok gezi gözlem, grup çalışmaları, drama ve çalışmaları yaptıklarını dile getirmişlerdir. 
Ayrıca öğretmenlerin büyük çoğunluğu, fen etkinliklerini düzeni olarak yaptıklarını dile getirirken bir kısmı ara 
sıra ve haftada bir kaç kez yaptıklarını dile getirmişlerdir.  

Çalışmanın sonuçlarına bakıldığında, okul öncesi öğretmenlerinin büyük çoğunluğu fen etkinliklerine 
ilişkin olarak pozitif tutum sergilerken sınıf içeresinde çeşitli materyal ve destekleyici kaynağa ihtiyaç duydukları 
ortaya çıkmıştır. Ayrıca öğretmenler fen etkinliklerini uygularken farklı yöntem ve teknikleri kullandıkları 
saptanmıştır. Öğretmenlerin fen öğretimi noktasında kendilerini yeterli görmelerine rağmen yine de bu konuda 
hizmetiçi eğitimler talep ettikleri sonucuna ulaşılmıştır. Bu durum öğretmenlerin kendilerini bu alanda geliştirmek 
istemelerinden ve fen eğitimine önem vermelerinden kaynaklandığı düşünülmektedir. 
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ÖZET 
 
Okul öncesi eğitim doğumdan zorunlu eğitim yaşına kadar, çocukların gelişim özellikleri, bireysel 

farklılıkları ve yetenekleri göz önüne alınarak çocukların sağlıklı bir biçimde fiziksel, duygusal, dil, sosyal ve 
zihinsel yönden gelişimlerini sağlayıcı, olumlu kişilik temellerinin atıldığı, yaratıcı yönlerin ortaya çıkarıldığı, 
çocukların kendilerine güven duymalarının sağlandığı ebeveyn ve eğitimcilerin etkin olduğu sistemli bir eğitimdir. 
Çocuğun yaşamı için gerekli olabilecek bilimsel beceri ve fen gelişiminin temelini oluşturan kavramlar ve 
beceriler okul öncesi dönemde gelişmeye başlar. Bu süreçte okul öncesi öğretmenlerine sınıflarındaki çocukların 
bilişsel gelişimleri, duygusal gelişimleri ve dil gelişimleri gibi alanlarını destekleyen fen eğitimlerine yönelik 
çalışmalar yapmaları beklenmektedir. Fen eğitimi ve öğretimi, gerek okulda gerek okul dışındaki öğrenme ve 
öğretme etkinliklerini bütünüyle içine alan geniş ve kapsamlı bir süreçtir. Bu doğrultuda bu çalışmada okul öncesi 
öğretmenlerinin fen etkinliklerine ilişkin yeterliliklerinin farklı değişkenler açısından değerlendirilmesi 
amaçlanmıştır.  

Bu araştırmada nicel araştırma desenlerinden birisi olan tarama modeli kullanılmıştır. Tarama 
modelinde, bireylerin herhangi bir konu üzerindeki duygu, düşünce ve görüşleri belirlenmektedir. Bu araştırmada 
okul öncesi öğretmenlerinin fen etkinliklerine yönelik yeterlilikleri araştırılmıştır.  Çalışma grubunu Kilis ilinde 
görev yapmakta olan 33 anasınıfı ve 47 anaokulu öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırma kapsamında okul öncesi 
öğretmenlerinin günlük eğitim programında yer alması gereken fen etkinliklerine ilişkin yeterliliklerini belirlemek 
amacıyla Özbey (2006) tarafından geliştirilen; dört faktörlü, beşli Likert tipi bir ölçek olan ve 29 maddeden oluşan 
“Okul Öncesinde Fen Etkinliklerine İlişkin Öğretmen Yeterlilik Ölçeği” kullanılmıştır. Öğretmenlerin 
yeterlilikleri ve demografik özellikleri ile ilgili veriler aynı ölçek ile elde edilmiştir. Verilerin analizi için SPSS 
programı kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen verilerin betimlenmesinde ortalama ve standart sapma değerleri 
kullanılmıştır. Öğretmenlerin fen etkinliklerine ilişkin yeterliliklerinin demografik özelliklerine göre değişip 
değişmediğine tek yönlü varyans analiz ile bakılmıştır. 

Çalışmanın analizleri sonucu elde edilen sonuçlara bakıldığında, okul öncesi öğretmenlerin kıdemleriyle 
yeterlilikleri arasında anlamlı bir fark olduğu saptanmıştır (p<.05). Öğretmenlerin görev yaptıkları okul ile 
yeterlilikleri arasında anlamlı bir fark olduğu saptanmıştır (p<.05). Öğretmenlerin mezun oldukları okul ile 
yeterlilikleri arasında anlamlı ilişki olmadığı saptanmıştır (p>.05). Öğretmenlerin çevre eğitimi dersi alma 
durumları ile yeterlilikleri arasında anlamlı bir fark olmadığı saptanmıştır (p>.05). Öğretmenlerin çevreyle ilgili 
sivil toplum kuruluşlarına üye olma durumuyla yeterlilikleri arasında anlamlı ilişki olmadığı saptanmıştır (p>.05). 
Öğretmenlerin fen/çevre alanları ile ilgili haber ve bilgileri takip etme düzeyi ile yeterlilikleri arasında anlamlı 
bir fark olmadığı saptanmıştır (p>.05). Öğretmenlerin fen/çevre alanları ile ilgili sportif etkinliklere katılma 
düzeyi ile yeterlikleri arasında anlamlı bir fark olduğu saptanmıştır (p< .05).  

Çalışmanın sonuçlarına bakıldığında öğretmenlerin bulunmuş oldukları ortam ve çalışma sürelerinin 
onların yeterliliklerini olumlu yönde etkilediği saptanmıştır. Bu durumun temel sebeplerinin sınıf ortamlarından 
kaynaklandığı düşünülmektedir. Buradan hareketle öğretmenlerin fen eğitimine ilişkin yeterliliklerine destek 
verebilmek için hizmetiçi eğitimler ve seminer programlarıyla öğretmenlere destek sağlanabilir. Ayrıca eğitim 
fakültelerinde fen eğitimi derslerine daha fazla yer verilerek geleceğin öğretmenlerinin fen öğretimi yeterlik 
algıları geliştirilebilir. 
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ÖZET 
Pozitif psikoloji, 1990’dan itibaren ruh sağlığı alanında ortaya çıkan ve son yıllarda oldukça popüler 

olan bir akımdır. Pozitif psikoloji, insan doğasının güçlü yönleri, olumlu kişilik özellikleri ve erdemleri üzerine 
odaklanarak, bireyin yaşam kalitesini artırmayı hedeflemektedir. Pozitif psikolojinin en temel kavramlarından biri 
“iyi oluş” kavramıdır. İyi oluş kavramı ile ilgili yapılan çalışmalarda bu kavramın iki farklı şekilde ele alındığını 
görülmektedir: öznel iyi oluş ve psikolojik iyi oluş. Öznel iyi oluş kavramı, hazcı bir bakış açısı ile, olumlu 
duygulanımın daha fazla yaşanması ve yaşamdan doyum almak olarak tanımlanırken; psikolojik iyi oluş kavramı, 
işlevsel bir bakış açısı ile, yaşamın belirli alanlarında bireyin yaşamını işlevsel olarak sürdürebilmesi üzerine 
odaklanmaktadır. İyi oluş kavramını açıklamaya yönelik çeşitli modeller bulunmaktadır. İyi oluş modelleri 
arasında yer alan bir model Martin Seligman tarafından ortaya koyulan iyi oluş modelidir (PERMA). Seligman’ın 
iyi oluş modeli; olumlu duygular (positive emotions), bağlılık (engagement), olumlu ilişkiler (positive 
relationships), anlam (meaning) ve başarı (accomplishment) bileşenlerinden oluşmaktadır ve beş boyutun baş 
harflerinden PERMA  ifadesi oluşturulduğu için model PERMA modeli olarak da bilinmektedir.  

Türk şiirinin öncüleri arasında yer alan Yunus Emre, Anadolu’da yaşamış, sade Türkçe ile yazmış olduğu 
şiirlerle ünlenmiş ve Türk kültürünün geliştirilmesi ve gelecek nesillere aktarılmasında büyük katkıları olmuş Türk 
İslam düşünürü, tasavvuf ve halk şairidir. Yunus Emre’nin şiirlerinde Allah aşkı, hoşgörü, barış, insan sevgisi gibi 
temaların vurgulandığı bilinmektedir. UNESCO tarafından 1991 yılı, eserlerinde insan sevgisini temasını 
yansıtması ile dikkat çekmesinden ötürü Yunus Emre Sevgi Yılı ilan edilmiştir. Yunus Emre’nin en bilinen 
şiirlerinin yer aldığı eseri Divanı’dır. Tüm bunlar göz önünde bulundurulduğunda Yunus Emre Divanı’nda yer 
alan şiirlerin, Pozitif Psikolojinin alanında önemli bir yaklaşım olan Seligman’ın Beş Boyutlu İyi Oluş Modeli 
(PERMA) kapsamında yer alan bileşenleri içerdiği düşünülmektedir.  

Bu doğrultuda bu çalışmanın amacı Yunus Emre Divanını Seligman’ın Beş Boyutlu İyi Oluş Modeli 
(PERMA) bağlamında incelemektir. 

 Bu çalışma, betimsel nitelikli nitel bir araştırmadır. Araştırmanın verileri, doküman analizi yolu 
ile elde edilmiştir ve elde edilen veriler içerik analizi yöntemi ile analiz edilmiştir. Araştırmanın veri 
kaynağını, Yunus Emre Divanı oluşturmaktadır. Çeşitli yayınevleri tarafından yayımlanmış çok sayıda Yunus 
Emre Divanı yayınları arasından, Türk Dili ve Edebiyatı alanında öğretim üyesi olarak çalışan iki uzmanın 
görüşlrti doğrultusunda Kapı Yayınları’ndan basılmış Prof. Dr. Faruk Kadri Timurtaş tarafından yayına 
hazırlanmış Yunus Emre Divanı, çalışma kapsamında incelenmek üzere belirlenmiştir. Araştırmanın veri toplama 
aracı olarak PERMA modeline dayalı olarak araştırmacı tarafından oluşturulmuş “PERMA Modeline Dayalı 
Kitap İnceleme Formu” kullanılmıştır.  

 Bu çalışmanın analiz aşaması devam etmektedir. Elde edilen bulgular Türk Kültürü, ve pozitif 
psikoloji alanyazınlarına dayalı olarak değerlendirilecektir.  
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Biyoloji eğitimi soyut gözle görülmesi mümkün olmayan olguların mikro evrende cereyan ettiği bir 
içeriğin öğretimi ile uğraşmaktadır. Makro düzeyde biyolojik olaylar mikro düzeyde biyomoleküllerin etkileşimleri 
ile açıklanır ancak öğrencilerin bu iki düzeydeki kavramı ilişkilendirmekte zorlandıkları yapılan çalışmalarda 
ortaya çıkmaktadır. Bu durumun ortadan kaldırılmasında en büyük yardımcı ise şema, model, kimyasal formüller, 
çizimler, şemalar, grafikler gibi görsel nitelikli araçlardır. Görsel okuryazarlık temel okuryazarlık, bilgisayar 
teknoloji ve bilgi okuryazarlığını tamamlar. Bu konudaki okuryazarlık görsel düşünceyi problemlerin çözümünde 
kullanabilir. Yapılan araştırmalar incelendiğinde hareketli, hareketsiz veya multimedya karakterli çok sayıda 
eğitimsel kaynak biyokimya ve moleküler biyoloji alanında olmasına rağmen ders işlenişi esnasında bu görsellerin 
okunacağı, görsellerin neden kullanıldığı fazlaca dikkate alınmadan sadece ders esnasında gösterilip yeterli 
bilgilendirmenin yapılmadığı görülmektedir. Bir konunun kavranmasının bilginin farklı gösterim türleri ifade 
edilebilmesi olduğu düşünüldüğünde görsel okuryazarlığın konu alanına ait kavramların anlaşılmasında bir 
gösterge olarak kullanılabileceği düşünülebilir. Buradan hareketle fen bilgisi öğretmen adaylarının biyokimya 
konularına ilişkin görsel dile aşina olmaları bu görselleri yorumlayabilmeleri önemlidir. Fen bilgisi öğretmen 
adayları Genel Biyoloji, Kimya gibi derslerin içinde biyokimya konularına ilişkin birçok konu görmekte ve konuya 
ilişkin moleküllere ait görsel materyal ile karşılaşmaktadır.  Buradan hareketle öğretmen adaylarının belirli 
düzeyde görsel okuryazarlığa sahip olmaları gerekmektedir. Yapılan literatür taramasında Türkiye’de fen bilgisi 
öğretmen adaylarının biyokimya konularındaki görsel okuryazarlığına ilişkin bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu 
konuda eğitim alan öğretmen adaylarının durumuna ilişkin bir tespit yapılması literatürümüzde eksiklik 
konusunda farkındalık kazandıracağı, araştırmacıların dikkatini bu yöne çekeceği düşünülmektedir. Ayrıca 
biyokimya konusunda fen bilgisi öğretmen adaylarına ilişkin öğrenme durumlarının da tespit edileceği 
söylenebilir. Çalışmamız fen bilgisi öğretmen adaylarının biyokimya konularında görsel okuryazarlık durumları 
nasıldır? sorusunun cevabını aramaya çalışarak öğretmen adaylarının eğitimleri sonucu görsel okuryazarlık 
düzeylerini belirlemek ve konuya ilişkin yanlış ya da eksik kavramalarını tespit etmektir. 

Betimsel bir araştırma deseninde yapılan çalışma tarama stratejisi kullanılarak fen bilgisi öğretmen 
adaylarının durumunu araştırma soruları kapsamında ortaya koymaya çalışılmıştır.  

Ölçme aracı olarak biyomoleküllere ilişkin görsel okuryazarlık testi kullanılmıştır. Testte biyomoleküllere 
ilişkin görsellerin adını, görseli nasıl değerlendirerek isimlendirdikleri ve hücrede bulunduğu yer şeklinde açık 
uçlu sorular yer almaktadır. Testte verilen cevaplar içerik analizi yapılarak değerlendirilmiştir.  

Araştırmaya fen bilgisi öğretmenliği programında okuyan 85 2. ve 3. sınıf öğretmen adayı katılmıştır. 
Araştırmanın amacı doğrultusunda öğretmen adayları biyomoleküllerin çeşitli gösterimlerini inceleyerek 
biyomoleküllerin ait oldukları grupları belirlemeye çalışmışlardır. Öğretmen adaylarının cevapları 
incelendiğinde büyük bir çoğunluğunun nükleik asitlere ilişkin görselleri tanırken, karbonhidratlara, yağlara ve 
proteinlere ilişkin görselleri tanımada ise zorlandıkları tespit edilmiştir. Ayrıca araştırma kapsamında fen bilgi 
öğretmen adaylarına biyomoleküller konusundaki ders çalışma eğilimlerine ilişkin açık uçlu soruya verilen 
yanıtlar değerlendirildiğinde öğretmen adaylarının büyük çoğunluğunun görselleri incelemedikleri, konuya ilişkin 
metinleri ve ders notlarını okudukları belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Görsel Okuryazarlık, Biyomoleküller, Fen Eğitimi 
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Şangay İşbirliği Örgütü’nün Güvenlik İşbirliğine Yaklaşımında Diğer Uluslararası 
Örgütlerle İlişkileri 

Dana KASKABAYEVA 
Doktora öğrencisi, Hacettepe Üniversitesi, Kamu Hukuku bölümü, kdb-83@mail.ru 

Özet 
Şangay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ), Soğuk Savaş bittikten sonra kurulan ve güvenlik merkezli amaçlara sahip 

bir uluslararası örgüttür. Bu yönüyle ŞİÖ, kısa sürede gelişmiş; amaçları, faaliyetleri ve potansiyeli ile 
uluslararası toplumun dikkatini çekmiştir. Birçok devlet ve uluslararası kuruluş, ŞİÖ ile temas kurma ve işbirliği 
olanaklarını araştırma konusunda çaba göstermeye başlamıştır. Özellikle 11 Eylül sonrasındaki gelişmeler, 
ŞİÖ’nün gerek bölgesel gerekse küresel düzeydeki konumunu güçlendirmiştir.   

Örgütün faaliyetleri bazı alanlarda birçok uluslararası yapıyla kesişmektedir. Zaten örgütün diğer 
uluslararası kuruluşlarla işbirliğinin geliştirmesine yönelik yaklaşımı, ŞİÖ Şartı’nda resmen ilan edilmiştir. Bu 
bildiride de temel kesişim alanı olan güvenlik odaklı bir inceleme yapılacak; ŞİÖ’nün diğer uluslararası örgütlerle 
ilişkisi, güvenlik çerçevesinde ele alınacaktır.  Örgütün güvenlik alanındaki yaklaşımı ve kabulleri ile Birleşmiş 
Milletler (BM), Küzey Atlantik Paktı Teşlikatı (NATO) ve Kollektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) gibi 
uluslararası kuruluşlar ile ilişkileri, taraflar arasında imzalanan belgeler üzerinden değerlendirilecektir ve bir 
uluslararası hukuk kişisi olan ŞİÖ’nün uluslararası toplum içindeki önemli diğer aktörlerle ilişkisi 
değerlendirmeye tabi tutulacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Şangay İşbirliği Örgütü, BM, NATO, KGAÖ, Uluslararası Terörizm, Uluslararası 
Terörizmle Mücadele. 
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Türk Qəhrəmanlıq Dastanı – Edigey 
Qumru Şəhriyar 

AMEA-nın Folklor İnstitutunun elmi işçisi 
BAAU-nun dissertantı 

 
“Edigey” dastanı özündə canlı tarixi əks etdirən əvəzsiz mənbələrdən biri olmaqla yanaşı, eyni zamanda 

qəhrəmanlıq səlnaməsidir. Dastanın 30-dan çox müxtəlif variantları mövcuddur. Bunlar Krım-tatarlarına, 
başqırdlara, qazaxlara, qaraqalpaqlara, noqaylara, özbəklərə, baraba tatarlarına, dağlı altaylara və s. bir sıra 
türk xalqlarına aiddir. Edigey dastanın müxtəlif variantlarında İdigey, İdukay, Yedigey, İdige, İdiqu və İdik olaraq 
adlandırılır. Bu dastanın dəfələrlə noqay, rus, tatar, qazax dillərində yayınlanmasına və tədqiq olunmasına 
baxmayaraq, dastan hələ də alimlər tərəfindən maraqla qarşılanır. 

Məqalədə dastan haqqında ətraflı məlumat veriləcək, Edigeyin tarixi şəxsiyyət olmasından bəhs ediləcək 
və dastanın tədqiqat tarixinə nəzər yetiriləcəkdir. 

 
Açar sözlər: Edigey, dastan, noqay, türk, qəhrəman  
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Multikultural Cəmiyyət 
 Həvilova Fəxriyyə Həvil qızı 

Bakı Dövlət Universiteti,  
Arxeologiya və etnoqrafiya kafedrasının muəllimi,  

tarix üzrə fəlsəfə doktoru   
Havilova.f.bdu@gmail.com 

  
Multikulturalizm tərcümədə   çox mədəniyyətlilik deməkdir. Çoxmədəniyyətlilik dedikdə isə ilk növbədə 

etnik, irqi, dini və mədəni müxtəlifliklər, bu müxtəlifliklərin əsasını təşkil edən dəyərlər nəzərdə tutulur. Müasir 
dövrdə dünya ölkələrinin əksəriyyətində etnik, irqi, dini və mədəni müxtəlifliklər mövcuddur. Bu müxtəlifliklər 
tarixi prosesin inkişafının  nəticəsi kimi obyektiv xarakter daşıyır. Onlar xalqların etnik-mədəni dəyərlərini, 
mədəniyyətlərini xarakterizə etməklə onların dünyagörüşü və fəaliyyətlərinin əsasını təşkil edir və həyatında 
müsbət rol oynayır. 

Multikulturalizm 1960-cı illərin sonunda Kanadada meydana gəlmişdir. Termin kimi o, 1970-ci illərdə 
ədəbiyyatda əks olunmuşdur. The Harper Colins sosiologiya lüğətində (1991) Multikulturalizmə belə bir tərif 
vermişdir: “Multikulturalizm – bir çox cəmiyyətlərin xüsusiyyəti kimi plüralizmin mövcudluğunun etiraf olunması 
və inkişafı deməkdir. Multikulturalizm mədəni müxtəlifliyin, məsələn azlıqların dilinin məsələsini öz qarşısına 
qoyur. Eyni zamanda o, azlıqların mədəniyyətinin müdafiəsi ilə əsas mədəniyyətin qeyri-bərabər münasibətlərini 
nəzərdə saxlayır”. 

Multikulturalizm – sosial ədalət, imkanların bərabərliyi, demokratiya kimi anlayışların müzakirə olunan 
terminləri sırasına daxildir. 

Multikulturalizm etnik-mədəni müxtəlifliklərin və onların əsasını təşkil edən dəyərlərin qorunması va 
inkişafını nəzərdə tutur. Bu isə, insanların hüququ və azadlıqlarının müdafiə olunmasının tərkib hissəsidir. 
Multikulturalizmi təbliğ edən ölkə onu dövlət ideologiyasının tərkib hissəsi, dövlət siyasəti səviyyəsinə qaldırır. 
Bir sosial hadisə kimi meydana gələn multikulturalizmin inkişafının sonrakı mərhələləri onun dövlət 
ideologiyasına, dövlət siyasətinə daxil olmasıdır. Bu mərhələlərin reallaşmasında əsas rol dövlətə məxsusdur. 

Multikulturalizmin vətəndaşların hayat tərzinə çevrilməsi, onun inkişafının ən yüksək mərhələsidir. Bu 
mərhələdə  vətəndaş cəmiyyəti multikulturalizmin cəmiyyətdə yayılmasında olduqca fəal rol oynayır. 
Multikulturalizm ideyaları ictimai şüurda möhkəmlənir. Azərbaycanda multikulturalizmin dövlət siyasəti və həyat 
tərzinə çevrilməsi onun yüksək inkişaf mərhələsindən xəbər verir. 

Etnik, irqi, dini va mədəni müxtəlifliklər dövlət tərəfindən  tənzimlənmədikdə və yaxud düzgün 
tənzimlənmədikdə cəmiyyətin inkişafının müxtəlif sahələrində ciddi problemlərə, hətta münaqişələrə səbəb olur. 
Buna görə də bu müxtəlifliklərin düzgün tənzimlənməsi hər bir çoxmədəniyyətli dövlət üçün böyük praktiki 
əhəmiyyət kəsb edir. 

Beləliklə, multikulturalizm ilk növbədə mədəniyyətin ictimai inkişafda aparıcı rol oynadığını, etnik- 
mədəni qrupların maraqlarının tanınmasını va həyata keçirilməsi ideyasına əsaslanır. Bu qrupların tələblərinin 
əsasında dil və din məsələsidir. 

Multikulturalizm siyasi ideologiyanın vacib bir hissəsi olaraq, etnik qrupların qarşılıqlı münasibətlərinin 
tənzimlənməsinə yönəlmişdir. 

Azərbaycanın davamlı sosial-iqtisadi inkişafını müəyyən edən əsas amillərdan biri ölkədə ardıcıl 
yeridilən multikulturalizm siyasəti olmuşdur. Respublikada yayılmış mədəni və dini müxtəlifliyin qorunması 
istiqamətində həyata keçirilən siyasət nəticəsində regionlarda sosial yönümlü 
layihələr  realizə  etmək  mümkün  olmuşdur. 

Multikulturalizm elə bir siyasətdir ki, o, mədəni plüralizmi qəbul edir və onun inkişafına şərait yaradır. 
Bu, ölkə əhalisinin etnik irqi və dini müxtəlifliyindən asılı olmayaraq, onların hamısının hüquq və azadlıqlarına 
hörmətlə əlaqədardır. 

Multikultural cəmiyyətdə hər bir vətəndaş öz mədəniyyətini, dilini, ənənəsini, etnik və dini dəyərlərini 
inkişaf etdirmək, ana dilində məktəb açmaq, qəzet və jurnal dərc etdirmək sahələrində bərabər hüquqlara 
malikdir. Multikulturalizm siyasəti assimilyasiyanı inkar edən inteqrasiyaya aparır. Məhz buna görə də bu siyasəti 
təkcə siyasi elita deyil, eyni zamanda millətin yüksək vəzifə tutmayan digər nümayəndələri ilə yanaşı həm də milli 
və dini azlıqlar da dəstəkləyirlər. 

 Açar sözlər: demokratiya, pozitiv, liberal, tolerant, strategiya, plüralizm 
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Cümhuriyyət  Dövrünün  Dahi Sənətkarları 
  Aytən ƏHMƏDOVA 

Gəncə Dövlət Universiteti 
83-aytan@mail.ru 

 
Cümhuriyyət dövrünün ədəbi prossesinə istiqamət verən görkəmli şairlərdən Cəfər Cabbarlını, 

Məhəmməd Hadini, Əhməd Cavadı və s. göstərmək olar. Onların şeirlərinin əsas mövzusunu vətənpərvərlik, ana 
xəttini isə doğma yurdun istiqlalının tərənnümü təşkil edirdi. Doğma yurdun azadlığa çıxmasından sevinən bu 
şairlər milli istiqlalı alqışlayır, oxucuları ayıqlığa ,Vətən, xalq yolunda mübarizəyə çağırırdılar. 

1918—1920-ci illərin poeziyasında Azərbaycanın Dövlət bayrağının tərənnümü xüsusi yer təşkil edirdi. 
Şairlər Parlament binasının üzərində dalğalanan üçrəngli bayrağı Milli Dövlətin rəmzi, Azərbaycan millətini 
dünyaya tanıdan rəmz, xalqın milli iftixarı və qüruru kimi mənalandırıdılar. Cəfər Cabbarlının “Azərbaycan 
bayrağına” şeirində  üçrəngli dövlət bayrağının göylərə yüksəlişini görən lirik qəhramanın keçirdiyi daxili sevinc, 
qürur, iftixar hislərinin canlı-poetik təsviri verilir . “Üç boyalı , üç mənalı bayrağı” məhəbbətlə seyr edən lirik 
qəhrəman, eyni zamanda, onun rəngi, üzərindəki nişan-emblem barədə düşünür. Görəsən bayraqdakı rənglərin 
və ay-ulduzun mənası nədir, bu rəmzlər nəyi bildirir? Eyni zamanda şairin düşündüyü sualların cavabı şeirdə öz 
əksini tapır. Şeirdə deyilir : 

Bu ay, yıldız, boyaların qurultayı nə demək ? 
Bizcə,belə söyləmək : 
Göy moğaldam qalmış bir türk nişanı ; 
Bir türk oğlu olmalı !..... 
Bu dövrün poeziyasında xüsusi yer tutan sənətkarlardan biri də Məhəmməd Hadidir. 1918-ci ildə xalqının 

milli istiqlaliyyət qazanmasına , yeni qurulan hökümətə Məhəmməd Hadi bir neçə şeir həsr etmişdir .Onlardan 
biri Üzeyir Hacıbəyovun redaktorluğu ilə çıxan Azərbaycan  qəzetində nəşr olunmuş türkün nəğməsi idi . 

Türkün tökülən qanları bihudə gedərmi ? 
    Diqqətlə düşün yoxsa bu qan həbsi hədərmi ? 
Qan ilə qazandıq zəfəri ,verməyiz əldən ... 
 Üçrəngli bayraq emblemi var tariximizdə. Üçrəngli poeziya bədii yaddaşa hamıdan  əvvəl 

Əhməd Cavadın qələmi ilə həkk olunmuşdur.Göygölün mavisi, dan yerinin qızartısı və dini-mənəvi-milli 
ekologiyanın yaşılı! Bu üç rəng həyatda olduğu kimi , poeziyada da eyni məqsədlərə xidmət etmişdir. “Azərbaycn  
bayrağına “ adlı şeirində şair bayrağa güvənc yeri, arxa kimi baxır, öz dərdini ona söyləyir və ondan dərdinə əlac 
umur.  

Türküstan yelləri öpüb alnını 
Söylüyor dərdini sana , bayrağım. 
Üç rəngin əksini quzğun dənizdən , 
Ərmağan yollasın yara, bayrağım! 
“Cümhuriyyət şairi ” kimi Əhməd Cavad öz poeziyasında hər şeydən əvvəl azadlığı və Vətən şərəfini 

tərənnüm edir.”Bən kiməm?” şeirində sənətkar vətənin “haqq bağıran səsi ” olduğunu söyləyir: 
Soranlar, bən bu yurdun 
Anlatayım nəsiyəm: 
Bən çeynənən bir ölkənin  
“Haqq” bağıran səsiyəm!. 
Maraqlıdır ki, gerbimiz öz rəngini, himnimiz  öz sözlərini,  marşımız öz ritmini Əhməd cavad 

poeziyasından alıb. 
Dahi söz sənətkarımız  Əhməd Cavadın sonralar bütün Türkiyədə az qala milli himn qədər kütləvi şəkildə 

oxunan  və sevilən əsəri “Cırpınırdı Qara dəniz ” şeirində yazırdı: 
Çırpınırdı Qara dəniz  
Baxıb türkün bayrağına  
Ah, deyərdik heç ölməzdik, 
Düşə bilsəm ayağına. 
Şair Qara dənizi sanki azadlıq rəmzi kimi verirdi. Çünki ümid yeri kimi Türkiyəni bilirdi. Sənətkar özünü 

bu ümmana atıb onun ayaqlarına baş qoymaq istəyirdi. Bu azad dənizdə azadlığın şəkərini dadmaq istəyirdi. 
        
         

 

  



 
 

 140 

IV. Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim ve 
Sosyal Bilimler Sempozyumu  

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

Örgütsel Bağlılığın Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi: Futbolculara Yönelik Bir 
Araştırma 

Mehmet DALKILIÇ 
Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Kilis/ Türkiye 

(m.dalkilic@hotmail.com) 
 

Meliha UZUN  
Şırnak Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Şırnak/ Türkiye 

  
Faruk YAMANER 

Hitit Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Çorum/ Türkiye 
Özet 
Örgütsel bağlılık, bireyin kurumsal amaç ve değerleri kabul etmesi, bu amaçlara ulaşılması yönünde 

çaba sarf etmesi ve kurum üyeliğini devam ettirme arzusudur (Swailes, 2002). Bu araştırmada, futbolcuların 
örgütsel bağlılıklarının çeşitli değişkenlere göre incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu; Kilis, 
Konya ve Niğde’de ikamet eden 47’si kadın ve 128’i erkek olmak üzere toplam 175 futbolcu oluşturmaktadır. 
Araştırmada veri toplama aracı olarak, futbolcuların demografik özelliklerini belirlemek için “Kişisel Bilgi 
Formu” ile örgütsel bağlılıklarını belirlemek için Meyer ve Allen (1984-1997) “Örgütsel Bağlılık Ölçeği” nin 
Wasti (2000) tarafından yapılan Türkçe uyarlaması kullanılmıştır. Verilerin analizinde; betimsel istatistik 
yöntemler, ikili karşılaştırmalar için t testi, ikiden fazla grupların karşılaştırmaları için anlamlı bir fark olup 
olmadığını test etmek amacıyla Tek Yönlü Varyans Analizi (One Way ANOVA) ve farklılığın hangi gruptan 
kaynaklı olduğunu tespit etmek için post-hoc testlerinden Tukey testi kullanılmıştır. Çalışmada betimsel tarama 
modeli kullanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda, futbolcuların örgütsel bağlılığında; cinsiyet, yaş, eğitim 
durumu ve çalışma süresi değişkenlerine göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığın olduğu görülmektedir. 
Futbolcuların örgütsel bağlılıklarında medeni durumun anlamlı farklılığa neden olmadığı tespit edilmiştir. 
Örgütsel bağlılık ölçeği toplam puanda cinsiyet değişkenine erkekler lehinde anlamlı bir farklılık olduğu 
görülmektedir. Futbolcuların örgütsel bağlılık durumlarında cinsiyet, yaş, eğitim durumu ve çalışma süresinin 
etkili olduğu sonucuna varılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Örgütsel Bağlılık, Futbolcu. 
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XÜLASƏ 
Psixologizm probleminin  öyrənilməsi onun  bir sıra  mühüm və zəruri cəhətlərinin  üzə  çıxmasına imkan 

verir. Psixologizm və ya psixloji təhlil  ədəbi-tarixi  hadisə olmaqla  yanaşı   nəzəri-estetik amil kimi 
müəyyənləşərək qavranılır. Bədii əsərdə ədəbi-estetik fakt kimi  müəyyənləşən  psixologizm və ya psixoloji təhlil, 
proses, vəziyyət, hal, məqam hiss-emosiyalar, düşüncələr, hərəkətlər, davranışlar, münasibətlər, müəllif təhkiyyəsi 
və təsviri   və bədii dil   şəklində üzə çıxır. Bu baxımdan psixoloji  analiz  və ya psixologizm  müəllif  psixologiyası, 
onun personajları, geniş  mənada cəmiyyətin  psixologiyası (sosial qrup, epoxa) vəhdət halında birləşərək   müəllif  
şəxsiyyətinin  və yaradılmış obrazların,  qəhrəmanların  ümumiləşmiş bədii ifadəsində  aşkarlanır. 

Açar sözlər: psixologizm, nəzəri, estetik, ədəbi, tarixi 
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Xülasə 
Obrazın milli xarakterinin gerçək mahiyyəti təkcə milli dəyərlər sisteminin müxtəlifliyi prizmasından 

təhlil olunmur. Hekayədəki millilik anlayışı, obrazın daxili dünyasını tamamlayan çalarlar, geyim tərzi, davranış 
qaydaları, həyat hadisələrinə milli-mənəvi əxlaq normalarından yanaşmaq bacarığı yazıçı təhkiyəsi vasitəsilə 
tamamlanır. Bu baxımdan Azərbaycan yazıçıları Varisin “Zalımlar, babam və əncir ağacı”, Ələsgər 
Davudoğlunun “Qumru” hekayəsi və Türkiyənin məşhur hekayə ustaları olan Rasim Özdenören “Ailə”, Selim 
İlerinin “Gəlinlik kız” adlı hekayələri təhkiyədə millilik, obrazların davranış və geyim tərzləri kontekstindən çıxış 
edərək təhlil olunacaqdır.  Varis nağıl mətninin simvolikasına sığınmaqla oxucuya çatdırmaq istədiyi millilik abu-
havasına “Zalımlar, babam və əncir ağacı” adlı hekayəsində köhnə Azərbaycan kişisinə məxsus mənəvi dəyərlərin 
süjete gətirilməsi ilə nail olmuşdur. Selim İlerinin “Gəlinlik kız” hekayəsində isə türk qadınına məxsus mental 
xüsusiyyətlər və etnik-mənəvi yaddaşın daşıyıcısı sayılan səciyyəvi cizgilər xülasənin predmeti olaraq diqqət 
mərkəzində olacaqdır. Rasim Özdenörenin “Ailə” hekayəsində kasıb Anadolu məhəlləsində yaşayan bir ailənin 
daxilində yaşananlar, qazanılan və itirilən hər bir detal onların hissləri və düşüncələri ilə birbaşa əlaqəlidir. Evin 
təsvirindən tutmuş obrazların hər birinin təsvirinə kimi təsvir və təhkiyədə milli kolorit və canlılıq hiss olunur. 
Ümumiyyətlə, bədii nəsrdə milliliyin güclü alınması milli koloritə söykənir. Evlərini özlərinin arxası, dayağı, pis, 
yaxşı günlərinin şahidi hesab edən bu evin qadınları evə, ailəyə bağlılıqları, milli əxlaq və vərdişlərə olan 
sadiqlikləri ilə hekayə daxilində özünəməxsus özək yaratmış olurlar. Onu da qeyd edək ki, adət-ənənələr və əxlaqi 
dəyərlər milliliyi artıran mexanizmin bir hissəsidirlər. Əsas məqsəd olaraq hekayələr bu prizmadan təhlil 
ediləcəkdir. Yazıçının yazı vasitələrindən biri də, obrazın xarakterini yaratmaqla yanaşı onun daxili 
xüsusiyyətlərini yerli şəraitə bağlamaqdır. Bu cəhət xarakterə bir kolorit aşılayır, onun milli keyfiyyətlərinin 
tamamlanmasına kömək edir. Vətən dağlarının, çaylarının adı, həmin yerlərə məxsus gül-çiçəyin ətri, heyvan və 
quşların görünüşü və digər təbii təsvirlər Ələsgər Davudoğlunun “Qumru” hekayəsinə zəngin boyalar verir. Kökə, 
yuvaya bağlılıq isə hüzur və millilik abu-havası yaradır. Bu cür yanaşma  insan mənəviyyatına qarşı diqqət və 
həssaslığı artırır, təhkiyəyə isə təbiilik gətirir. 

Açar sözlər: milli xarakter, yazıçı təhkiyəsi, hekayə 
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ÖZET  
Azerbaycanlı yazar Kamal Abdulla’nın “Parisin Seçimi” isimli hikâyesi, Yunan mitolojisinin yakışıklı 

âşığı Paris etrafında şekillenen mitik anlatıya yeni bir yorum getirmektedir. Edebiyat teorisinin metinlerarasılık 
başlığı altında ele aldığı şekilde bir yeniden yorumlama çabasının ürünü olan hikâye, Yunan mitolojisinin bilinen 
bir anlatısını postmodern çağın çok kültürlü ve çok alternatifli dünyasına uygun şekilde dönüştürüme uğratarak 
insanlığın evrensel boyuttaki bazı psişik özelliklerine göndermede bulunur. Hikâyenin temel gerilim ve çatışma 
noktasını iktidar, bilgelik ve aşk seçenekleri arasında bir tercih yapmaya itilen insanoğlunun, nefsini zorlayan 
zaaflar üçgenindeki dramatik seçimi oluşturur. Bütün insanlığın bir temsilcisi olarak bu dramatik seçimi yapmakla 
görevlendiren Paris, kendi içsel çatışmasını bir sonuca ulaştırırken aynı zamanda hikâyenin entrik düğümünü de 
çözmüş olur. Ancak bir ana metin özelliği gösteren mitik Paris anlatısı ile hikâye arasında entrik düğümün 
çözülmesi aşamasında büyük bir farklılık ortaya çıkar. Mitolojide aşkın temsilcisi olarak karşımıza çıkan Paris, 
hikâyede ise sahip olduğu tek tercih hakkını güç ve iktidardan yana kullanır. Paris’in hikâyede yaptığı seçim; 
ezberlenmiş olay örgüleriyle kolektif bellekte yer edinmiş ve donukluklarından dolayı metaforik ifade 
kabiliyetlerini yitirmeye başlamış olan geleneksel ve mitik anlatılara yeniden hayat vermek amacıyla yapılmış iyi 
niyetli bir başkaldırı örneği mahiyetindedir. Bu türdeki bir başkaldırı; mitik anlatıyı kolektif bellekten tamamen 
silmeye değil, tam tersine yeni sorgulamalara kapı aralayarak anlatının içinde barındırdığı evrensel mesaja 
yeniden devingenlik kazandırmaya yöneliktir. Paris’in serüveni, antik çağdaki bağlamından kısmen koparılarak 
postmodern sorgulamalara imkân verecek şekilde yeniden kurgulanmıştır. Bu sayede hikâye, insanın kendi içsel 
çatışmalarına karşı yeni bir farkındalık seviyesi oluşturma işlevini üstlenebilmektedir. Hikâyenin dikkat çeken bir 
başka özelliği ise bilimsel yaklaşımın öncelendiği modern zamanlar boyunca mitik düşünceden hayli uzaklaşan 
okuyucuyu antik çağın olağanüstü anlatı dünyasıyla buluşturmasıdır. Bu, mümkün olduğunca mitik düşünceden 
de beslenmeye gayret eden postmodern edebiyatın modern dönem duvarını aşarak köklerini mitoloji toprağına 
salma sürecine de bir katkı anlamına gelir. Modernizm sonrasının farklı arayışları çerçevesinde mitik anlatılara 
yönelişin bir örneğini teşkil eden hikâyenin incelenmesinde de postmodernizmin ruhuna uygun olarak hermeneutik 
bir yaklaşım esas alınacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Kamal Abdulla, Postmodernizm, Metinlerarasılık, Mitoloji, Hikâye, Parisin Seçimi. 
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Azərbaycan xalqının folklorunda ağac kultunun özünəməxsus yeri vardır. Xüsusilə möcüzəli doğulmanın 

əsas növlərindn biri kimi ağadan törəmə, ağacdan doğulma motivləri geniş yayılmışdır. Araşdırma zamanı 
çoxsaylı folklor mətnləri incələnmiş və bu qənaətə gəlinmişdir ki, ağacın soy ağacı olması, can verməsi, ana bətni 
rolunda çıxış etməsi, qadın kimi doğurqanlıq xüsusiyyətlərinə malik olması inancının sistemli tədqiqata ehtiyacı 
vardır. Bu inancın yaranmasına səbəb isə, bitkilərin, xüsusən də ağacların qeyri-adi artma, bar vermə, törəmə 
qabiliyyətinin gücündədir.Araşdırma müqayisəli təhlil metodu ilə aparılmışdır. 

 
Açar sözlər: ağac, möcüzəli doğuluş, dünya ağacı, soy ağacı. 
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XÜLASƏ 
 
1917-ci il Sovet inqilabı təkcə Rusiyada deyil, çar istibdadı altında inləyən torpaqlarda, eləcə də, 

Qafqaziyada bir çox dəyişikliklərə yol açdı. XX əsrin əvvəllərindən etibarən nəzərə çarpan yumşalma 
Azərbaycandanda bir çox dəyişikliklərlə özünü göstərdi. Mətbauta nisbi azadlıq verildi. Bundan istifadə edən 
ziyalılar yeni jurnal və qəzetlərin nəşrinə nail oldular. Azərbaycanda bir çox dərnəklər quruldu. Bu dərnəklərin 
bir çoxu kasıb uşaqlarının təhsil alması, xüsusilə qızların təhsilə cəlb edilməsi üçün misilsiz xidmətlər göstərdilər.  

Təbrizdə doğulan, İran məşrutə inqilabına verdiyi dəstəyə görə Şimali Azərbaycana gələn, bundan sonra 
Dağıstan, Türkmənistan, Tacikistan kimi yerlərdə yaşayan və çalışan Məmmədəli Manafzadə Sabit (1888-1940) 
yaradıcılığında rus inqilabının təsirlərini bu və digər şəkildə görmək mümkündür.  

Hələ inqilabdan əvvəlki yaradıcılığında sosial-iqtisadi, siyasi, ictimai problemləri müxtəlif janrlı 
əsərlərində işıqlandıran M.M.Sabit inqilabdan sonrakı yaradıcılığında bu fəaliyyətini daha da genişləndirmişdir.  

Şairin “Ya Rəb!” (“Molla Nəsrəddin” jurnalında “Müftəxorlar marşı” başlığı  ilə dərc olunmuşdur – 
V.B.), “Dəyişiklik”, “Kooperativ”, “Şeyxin minbərdəki son moizəsinə ithaf”, “Din inqilabçısı”, “İşlər” kimi 
şeirləri inqilabdan sonra Azərbaycanın sosial-ictimai mühitində baş verən dəyişikliklərin satirik dillə ifadəsidir.  

Məqaləmizin əsas məqsədi XX əsrin əvvəllərində yaşamış, məhrumiyyətlər içərisində ömür sürən, ancaq 
yaşadığı dönəmin problemlərini heç bir halda görməzdən gəlməyən, bunu əsərlərində ustalıqla əks etdirən 
Məmmədəli Manafzadə Sabitin yaradıcılığına diqqət çəkmək, Sovetlərin Azərbaycanı işğalından sonra ölkədə baş 
verən dəyişikliklərin onun əsərlərinə təsirini araşdırmaqdır.  

Məqalə tarixi-müqayisəli yolla tədqiq olunacaqdır. Tədqiqat aparılarkən istifadə olanacaq əsas mənbə 
şairin əsərləridir. Məmmədəli Manafzadə Sabit “İqbal”, “Bəsirət”, “Füqəra füyuzatı”, “Molla Nəsrəddin”, 
“Məzəli”, “Kommunist”, “Zəhmət”, “Türkmənistan” kimi  qəzet və jurnallarda zəmanəsinə işıq tutan əsərlər 
yayımlamışdır. Biz də araşdırmamızda bu mənbələrə və şairin Azərbaycanda dərc olunan kitablarına istinad 
edəcəyik. Bundan başqa dönəmin ədəbi, siyasi, ictimai, sosial mənzərəsini daha aydın ifadə etmək üçün gərəkli 
olan bir çox elmi mənbələrdən istifadə olunacaqdır. 

Azərbaycanda Sovet rejiminin qurulmasından sonra ədəbi-mədəni mühitdə müşahidə edilən yeni ruh 
Məmmədəli Manafzadə Sabitdən də yan keçməmişdir. Bunun nəticəsi olaraq 1926-cı ildə Bakıda bütün türk 
dünyasının aydınlarını eyni məfkurədə birləşdirən Birinci Türkoloji Qurultay işə başlamışdır. Bu dönəmdə 
Türkmənistanda fəaliyyət göstərən Sabit qurultaya Türkmənistan təmsilçisi olaraq qatılmış, sonradan repressiya 
dalğasında məhv edilən minlərlə aydından biri olmuşdur.  

 
Açar sözlər: Məmmədəli Manafzadə Sabit, Rus ixtilalı, “Molla Nəsrəddin”, şeir, satira, toplumsal 
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ÖZET 
 Çevre, insanların ve diğer canlıların yaşamları boyunca ilişkilerini sürdürdükleri ve karşılıklı 

olarak etkileşim içinde bulundukları fiziksel, biyolojik, toplumsal, ekonomik ve kültürel ortam (Karataş, 2014) 
olarak tanımlanabilir. Bu ortamda özellikle insanların arasındaki etkileşim kadar, insan-doğa etkileşimi de söz 
konusudur. Çevrede insanın doğa ile etkileşiminin bir sonucu olarak birçok değişiklikler meydana gelmiştir. 
İnsanların yaşadığı çevrede gerek duyarsızlıktan, gerek bilgi eksikliğinden, gerekse yanlış tutumlardan dolayı 
önemli sorunlar ortaya çıkmıştır. Çevre sorunlarında birinci dereceden sorumlu olan insana, çevreye karşı ilgi, 
sorumluluk ve duyarlılık kazandırılmalıdır. Bu da amacı, genel çevre bilgisi ile birlikte aynı zamanda çevreye 
karşı duyarlı bireyler yetiştirmek olan çevre eğitimi ile mümkün olabilir. Çevre sorunları, çevre duyarlılığı ve 
çevre eğitimi arasında doğrudan bir ilişki bulunmaktadır. Çevre sorunlarının çözümünde, bireyin duyarlılığı ve 
bu konuda aldığı eğitimin yeterliliğinin etkisi önemli bir role sahiptir (Çabuk ve Karacaoğlu, 2003). Bu bağlamdan 
hareketle bu araştırmanın amacı, eğitimli bireyler olarak kabul edilen üniversite öğrencilerinin günümüz 
dünyasının en önemli çevresel olgularından birisi olan geri dönüşüme ilişkin duyarlılıklarının belirlenmesi olarak 
belirlenmiştir. Bu amaçla bu çalışmada, Türkiye’nin güney doğusunda bulunan bir devlet üniversitesinin 
fakültelerinde ve yüksekokullarında öğrenim görmekte olan son sınıf öğrencilerinin çevresel geri dönüşüm 
hakkındaki duyarlılıkları bazı değişkenler açısından incelenmiştir.  

 Bu araştırma, tarama modeli ile gerçekleştirilmiştir. Tarama modelinde, kişilerin herhangi bir 
konu hakkında duygu, düşünce ve görüşleri araştırılır ve analiz edilir. Tarama modeli; çok sayıda elemandan 
meydana gelen bir evrende, evren hakkında genel bir yargıya varmak amacıyla, evrenin bütünü veya ondan 
alınacak bir grup, örnek ya da örneklem üzerinde yapılan tarama düzenlemeleridir. Araştırmanın evrenini 
Türkiye’nin güney doğusunda bulunan bir devlet üniversitesinin dört yıllık lisans programlarının tüm öğrencileri, 
örneklemini ise son sınıf öğrencilerinden seçkisiz olmayan örnekleme yöntemlerinden tabakalı amaçsal örnekleme 
ile belirlenmiş 132’i erkek (%34,1), 255’i kadın (%65,9) olmak üzer toplam 387 öğrenci oluşturmaktadır. 
Çalışmada veri toplama aracı olarak, Aksakal (2013) tarafından geliştirilen ve 34 sorudan oluşan beşli Likert tipi 
bir anket olan “Çevresel Geri Dönüşüm Duyarlılık Anketi” kullanılmıştır. Uygulama sonucunda elde edilen 
veriler SPSS paket programı kullanılarak analiz edilmiştir. Aritmetik ortalamalar, frekans ve yüzdeler belirlenmiş, 
karşılaştırmalarda t-testi, tek yönlü varyans analizi (ANOVA) kullanılmıştır. 

 Araştırmada elde edilen sonuçlara göre ölçme aracındaki soruların tamamına verilen 
cevapların ortalamaları değerlendirildiğinde, öğrencilerin çevresel geri dönüşüm konusundaki duyarlılıklarının 
genel olarak yüksek olduğu bulunmuştur. Öğrencilerin çevresel geri dönüşüme yönelik duyarlılıklarında cinsiyete 
göre farklılık olup olmadığını tespit etmek için yapılan t testi sonucuna göre cinsiyete göre anlamlı bir farklılık 
olmadığı tespit edilmiştir. Öğrencilerin üniversitedeki birimi, üniversiteye gelmeden önce yaşadığı çevre, ailenin 
geliri, annesinin ve babasının öğrenim düzeyi, yaşadığı ev tipi, annesinin ve babasının iş durumu gibi değişkenlere 
göre gruplar arasında bir farklılık olup olmadığını belirlemek için ANOVA testi yapılmış ve bu test sonucunda 
öğrencilerin çevresel geri dönüşüm konusundaki duyarlılıklarında gruplar arasında anlamlı farklılık olmadığı 
tespit edilmiştir. Fakat öğrencilerin mezun oldukları lise türleri değişkenine göre çevresel geri dönüşüm 
duyarlılıkları açısından anlamlı bir farklılık olduğu belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Çevre, geri dönüşüm, duyarlılık, eğitim, üniversite öğrencileri 
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Öğrenmenin nitelik ve niceliği, öğrencilerin benimsedikleri öğrenme yaklaşımı ile belirlenir. Öğrenme 

yaklaşımlarının son yıllarda bazı öğrencilerin diğerlerine göre neden daha başarılı olduğunu açıklamada etkili 
olduğunu ortaya koyan çalışmalar mevcuttur. Bu araştırmanın amacı ortaokul matematik öğretmen adaylarının 
öğrenme yaklaşımlarını belirlemektir. Tarama modelindeki araştırmanın çalışma grubu 2017-2018 eğitim öğretim 
yılı bahar döneminde ortaokul matematik öğretmenliği bölümüne devam etmekte olan birinci, ikinci, üçüncü ve 
dördüncü sınıf öğretmen adaylarından oluşmaktadır. Çalışmada öğretmen adaylarının öğrenme yaklaşımlarının 
belirlenmesi için Batı, Tetik ve Gürpınar (2010) tarafından Türkçeye uyarlama ve geçerlilik güvenirlilik çalışması 
yapılan “Öğrenme Yaklaşımları Ölçeği” ve kişisel bilgi formu kullanılmıştır. Yirmi maddeden oluşan beşli likert 
tipindeki ölçek, her biri beş maddeden oluşan ve ikişer belirleyicisi olan derin yaklaşım ve yüzeysel yaklaşım olmak 
üzere iki alt ölçekten oluşmaktadır. Yüzeysel yaklaşım, öğrenenlerin düşük nitelikli öğrenme sonuçlarına yol açan, 
en az çabayla sadece sınavı geçmeye yönelik çalışmayı tercih etmesidir. Derin yaklaşım ise yeni bilgilerin eskisi 
ya da diğer kaynaklardan elde edilen bilgilere aktif entegrasyonunu kapsar ve çalışılan materyali anlamayı 
hedefler. Bu bağlamda öğrencilerinin öğrenmesinde aktif rol alacak olan öğretmen adaylarının öğrenme 
yaklaşımlarının belirlenmesi önem arz etmektedir. Veriler SPSS (The Statistical Package for The Social Sciences) 
paket programı kullanılarak çözümlenmekte ve betimsel istatistikler kullanılmaktadır. Analizler devam etmekte 
olup bulgular ve sonuçlar kongrede paylaşılacaktır. 

Anahtar Kelimeler:Öğrenme stratejileri, derin öğrenme, yüzeysel öğrenme, matematik öğretmen adayı.  
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Uzun yıllardır gerçekleştirilen çalışmalar geometrik çizimlerin yapılabilmesi için geometrik düşünmenin 

gerekliliğinin ve öneminin altını çizmektedir. Öğrenme sürecinde durup düşünmek, problemin çözümüne yanıt 
ararken veya çözüme ilişkin farklı bir bakış açısı geliştirirken sorgulamak, yaptıklarımızı bir nedene dayandırmak, 
ihtiyaç duyulan ve sahip olunan bilgiyi değerlendirmek ve geçirilen sürece ayna tutmak öğrenmenin etkililiğini 
sağlamak açısından gerekli görülmektedir (Dewey, 1933). Sorgulama bir düşünme şekli olduğundan geometrik 
düşünme ile sorgulama becerisi arasında bir ilişki olması muhtemeldir ancak yapılan incelemeler sonucunda bu 
konuda yapılmış bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu çalışmanın amacı matematik öğretmen adaylarının geometrik 
çizim beceri düzeyleri ile sorgulama becerileri arasında bir ilişki olup olmadığını belirlemektir. Çalışmaya birinci 
sınıf geometri dersini almakta olan ve bu ders kapsamındaki çizim konularını tamamlamış olan 50 matematik 
öğretmen adayı katılmıştır. Araştırmada öğretmen adaylarının sorgulama becerilerini belirlemek amacıyla Aldan 
Karademir ve Saracaloğlu (2013) tarafından geliştirilen 14 maddelik 5’li likert tipi “Sorgulama Becerileri 
Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçeğin güvenirlik katsayısı .82’dir. Geometrik çizim yaparken kullandıkları düşünme 
becerisini belirlemek için ise iki farklı beceri gerektiren çizim sorusu sorulmuştur. Sorularda yaptıkları çizimlerini 
basamak basamak yazılı olarak açıklamaları ve hangi geometrik özelliklere dayanarak gerçekleştirdiklerini 
belirtmeleri istenmiştir. Öğretmen adaylarının geometrik kavramların öğretimi ile ilgili dersleri anlatacak kişiler 
oldukları düşünüldüğünde bu çizimleri yorumlama şekilleri önem taşımaktadır. Analizler devam etmekte olup 
sonuçlar ilgili literatür ile desteklenerek tartışılacaktır. 

Anahatar Kelimeler:Sorgulama becerisi, geometrik çizim, matematik öğretmen adayı  
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ÖZET 
 Okul öncesi dönem  bilimsel beceri ve tutumların kazandırıldığı, bu dönemdeki çocukların fen, 

matematik, teknoloji ve mühendislik gibi alanlara yönelik ilgi ve olumlu tutumların kazandırıldığı zaman olarak 
da tanımlanabilmektedir. Bu dönem de öğretmenler kaliteli eğitim programlarının, eğitim ortamının ve 
materyallerinin oluşturulmasında önemli rol oynamaktadır.  Bu dönemde bilimsel becerilerin kazandırılmasında 
çocukların ilgilerinin olduğu kadar öğretmen, sınıfın fen etkinliği yapılabilmesine elverişli olması, ve aile de önem 
arz etmektedir. Araştırmacılar bu dönemde yapılan fen etkinliklerinin büyük çoğunluğunun fen etkinliği olarak 
kabul edilemeyeceğini, bu durumun temel sebebinin öğretmenlerin fen öğretimi esnasında, kendilerini rahat 
hissetmemeleri ve bu yüzden fen etkinliklerine yeteri zaman ayırmadıklarını ortaya koymuşlardır. Bu doğrultuda, 
bu çalışma da okul öncesi öğretmenlerinin fen öğretimi yapmalarını ve bunu etkileyen değişkenleri ortaya koymayı 
amaçlamıştır. 

Bu araştırmada çalışmanın verilerini araştırmacının doktora çalışmasının verilerinin bir kısmı 
oluşturmaktadır. Araştırmada okul öncesi öğretmenlerinin ve fen etkinliklerini kullanma sıklığı ve bu öğretimlerini 
etkileyen faktörler araştırılmıştır. Çalışmanın evrenini Trabzon ve Adıyaman illerinde görev yapmakta olan 44 
anasınıfı ve anaokulu öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırma kapsamında iki  veri kullanılmıştır. Bunlardan 
birincisi, öğretmenlerin günlük eğitim programında yer alması gereken fen etkinliklerine ve öğretmenlerin 
demografik bilgilerinin yer aldığı sorulardır. Diğeriyse öğretmenlerin fen öğretimi öz yeterlik inançlarının 
belirlendiği Riggs ve Enochs  (1990) tarafından geliştirilen ve araştırmacı tarafından Türkçeye çevrilip yeniden 
geçerlik ve güvenirlik testi yapılan  Science Teaching Efficacy Beliefs Instrument (STEBI-A) verileri kullanılmıştır.  
Çalışmanın analizi esnasında SPSS software programından yararlanılmıştır.  

Çalışmanın analizlerine bakıldığında öğretmenlerin öğretmenlik deneyimleriyle sınıf içerisinde fen 
öğretim yapma sıklıkları arasında anlamlı ilişki olduğu saptanmıştır (p< .05). Ayrıca öğretmenlerin görev 
yaptıkları okul öncesi sınıfında fen merkezlerinin bulunması ile sınıf içerisinde fen öğretim yapma sıklıkları 
arasında anlamlı ilişki olmadığı saptanmıştır (p> .05).  Fakat öğretmenlerin sınıflarında bulunan yeterli fen 
materyalleriyle sınıf içerisinde fen öğretim yapma sıklıkları arasında anlamlı ilişki olduğu saptanmıştır (p< .05). 
Benzer olarak öğretmenlerin fen öğretimi öz yeterlik inançları ile  sınıf içerisinde fen öğretim yapma sıklıkları 
arasında anlamlı ilişki olduğu saptanmıştır (p< .05). Cinsiyet açısında karşılaştırıldığında öğretmenlerin 
cinsiyetleriyle sınıf içerisinde fen öğretim yapma sıklıkları arasında anlamlı ilişki olmadığı saptanmıştır (p> .05).  

Çalışmanın sonuçlarına bakıldığında, beklenildiği gibi, okul öncesi öğretmenlerinin fen öğretimi 
uygulamalarını  etkileyen temel sebeplerin başında  kendilerinin fen öğretimi öz yeterlik inançlarının olduğu daha 
sonra öğretmenlik deneyimleri ve sınıf içerisinde yeteri kadar fen materyallerinin olması olarak gözlenmiştir. 
Şaşırtıcı bir sonuç olarak ise, sınıf içerisinde fen merkezlerinin olup-olmamasıyla öğretmenlerin fen öğretimi 
yapma sıklıkları arasında herhangi bir ilişki olmadığı gözlenmiştir. Buna ek olarak öğretmenlerin cinsiyetleriyle 
fen öğretimi uygulama sıklıkları arasında da yine anlamlı bir ilişki olmadığı belirlenmiştir. Buradan hareketle, 
okul öncesi dönemde sınıfların fen materyalleri tarafından zenginleştirilmesi gerektiği, öğretmenlerin hem hizmet 
içi eğitimlerle hem de lisans düzeyindeki öğretmenlik programlarında daha fazla alacakları fen eğitimi dersleri 
ve uygulamalarıyla, fen öğretimine karşı öz yeterlik inançlarının kazandırılmasının ileriki yıllarda okul öncesi 
sınıflarında daha fazla fen etkinliklerine yer vermeleri konusunda yardımcı olacaktır. 

 
Anahtar Kelimeler: Okul öncesi öğretmenleri, fen eğitimi, fen öğretimi öz yeterlik inancı, fen merkezleri. 
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The aim of this study is to develop a scale that can measure the levels of parentification of adult 

individuals. In this study, reliability and validity studies of Parentified Child Scale- Adult Version (PCS-A) 
developing in Turkish culture have been introduced. Validity and reliability studies were conducted with two 
different groups of participants. The first study was conducted with 424 participants (307 women, 117 men) and 
the second study is with 281 participants (203 women, 78 men). Data were analyzed through SPSS, Lisrel and 
Factor Analysis programs. Primarily, an item pool related to parentification was formed and expert opinion was 
taken, then the scale was reformed in line with the feedback from the experts. By means of trial application of the 
reformed scale, the items which are not clear enough to and understood by the participants are rearranged. A 
descriptive factor analysis was then carried out on the data collected from 424 individuals and the factor structures 
of the scale were determined. Then, similar scale validation and confirmatory factor analysis studies were fulfilled 
by collecting data from 281 adult people. Accordingly, the scale consists of a total of 32 items and two parts. The 
first part (22 items - four factors) is for all adults. The second part consists of 10 items and is prepared for the 
individual who has minimum one sibling and has been analyzed as a single factor. PCS-A explains 59.52% of the 
total variance. As a result of confirmatory factor analysis of the first part of the PCS-A, a 22-item four-factor 
structure was confirmed, and the fit values of the scale were acceptable or at the perfect fit ( c2= 506.42, Sd= 
203, p = .00, RMSEA = .073, CFI =. 95, NFI = .92, NNFI = .94, IFI = .95, RFI = .91, GFI = .86). A similar scale 
validity analysis of the PCS-A was also performed via the Filial Responsibility Scale-Adult Form developed by 
Jurkovic, Thirkield and Morrel (2001) and adapted by Karagöbek (2014). The correlation coefficient between 
PCS-A and FRS was calculated as .82. The reliability study of the PCS-A was also tested in two different ways. 
First, the Cronbach Alpha coefficient was determined and the alpha coefficient value of the first part of the scale 
was .89 while the alpha value of the second part was calculated as .88. As a second method, test-retest method 
was applied and it was found that the correlation coefficient between the PCS-A and FRS was positive and highly 
correlated (r = .86). This information will be presented in the light area and suggestions for the experts to use. 

Key Words: Parentification, parentified child, adult, parentified child scale. 
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ÖZET 
 Okul öncesi dönemde fen öğretimi ve öğrenimi okul öncesi dönem için müfredatta önemli yer 

tutmaktadır. Fakat bu konuda hem öğretmen adaylarının hem de uygulama öğretmenlerinin pek çok sorunla 
karşılaştığı bilinmektedir. Okul öncesi öğretmen adaylarının hem pedagojik gelişim noktasında hem de 
öğretmenlik uygulamalarında fen öğretiminde kendilerini yeterli görmediklerini belirtmişlerdir. Bu konuda 
öğretmen adaylarına öğretmen yetiştirme programlarının yeterli desteği sağlamadığını göstermektedir. Bunun 
başlıca sebeplerinden bir tanesi öğretmenlik uygulamalarından kaynaklanan aksaklıklar olduğu düşünülmektedir. 
Öğretmenlik uygulaması surecinde karşılaşılan başlıca sorunun uygulama öğretmeninin fen öğretimine karşı  
tutumları ve uygulama esnasında öğretmen adaylarına vermiş oldukları mentorluk desteği olarak dile getirilebilir. 
Bu çalışmada okul öncesi öğretmen adaylarının fen öğretimi öz yeterlik inançlarına uygulama öğretmenlerinin 
etkilerinin ortaya konulması amaçlanmıştır. 

Bu araştırmada çalışmanın verilerini araştırmacının doktora çalışmasının verilerinin bir kısmı 
oluşturmaktadır. Çalışmanın evrenini Trabzon ve Adıyaman illerinde görev yapmakta olan 44 okul öncesi 
öğretmeni ile 96 okul öncesi öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırma kapsamında öğretmen adaylarının 
demografik bilgileri, öz yeterlik inançları ile uygulama öğretmenleri hakkında doldurmuş oldukları mentorluk 
deneyimlerine ait veriler kullanılmıştır. Araştırmacı tarafından öğretmen adaylarının fen öğretimi öz yeterlik 
inancı Enochs & Riggs (1990) geliştirilen Science Teaching Efficacy Beliefs Instrument (STEBI-B) ile 
toplanmıştır. Ogretmen adaylarının uygulama öğretmenlerinin mentorluklerini değerlendirmek için Hudson 
(2007) tarafından geliştirilen Mentoring for Effective Science Teaching (MEST) ölçeği kullanılmıştır. Çalışmanın 
analizi esnasında SPSS software programından yararlanılmıştır.  

Çalışmanın verileri incelendiğinde katılımcıların çoğunluğunun (%84.4) uygulamaya haftada bir kez 
gittikleri ve uygulama esnasında ortalama 155.26 dakika fen öğretimi gözlemi ve 192.08 dakika fen öğretimi 
uygulamaları yaptıkları belirlenmiştir. Çalışmada ilişki analizi incelendiğinde, okul öncesi öğretmen adaylarının 
fen öğretimi öz yeterlik inancıyla uygulama öğretmenin fene karşı pozitif tutum kazandırılması, fen merkezlerinin 
nasıl sağlanabileceği gibi kişisel gereksinimler noktasında vermiş oldukları mentorluk desteğiyle istatistiksel 
olarak anlamlı ve orta derecede ilişki olduğu saptanmıştır (p< .05). Ayrıca öğretmen adaylarının fen öğretimi öz 
yeterlik inancıyla uygulama öğretmenin sınıf yönetimi, materyallerin kullanımı, ve cocuklarin değerlendirilmesi 
gibi sistemsel gereksinimler noktasında vermiş oldukları mentorluk desteğiyle istatistiksel olarak anlamlı fakat 
düşük bir ilişki olduğu bulunmuştur (p< .05). Benzer olarak okul öncesi öğretmen adaylarının fen öğretimi öz 
yeterlik inancıyla uygulama öğretmenin kazanım ve göstergelerin belirlenmesi, yöntem ve tekniklerin nasıl 
uygulanması gerektiği gibi pedagojik bilgiler noktasında vermiş oldukları mentorluk desteğiyle istatistiksel olarak 
anlamlı ve düşük bir  ilişki olduğu belirlenmiştir (p< .05). Öğretmen adaylarının fen öğretimi öz yeterlik inancıyla 
uygulama öğretmenin fen öğretimine model olma noktasında vermiş oldukları mentorluk desteğiyle istatistiksel 
olarak anlamlı ve yüksek  bir  ilişki olduğu saptanmıştır (p< .05).  Öğretmen adaylarının fen öğretimi öz yeterlik 
inancıyla uygulama öğretmenin öğretmen adayına vermiş olduğu geri bildirim noktasında vermiş oldukları 
mentorluk desteğiyle istatistiksel olarak anlamlı ve orta derecede bir  ilişki olduğu saptanmıştır (p< .05). 

Çalışmanın sonuçlarına bakıldığında, okul öncesi öğretmen adaylarının fen öğretimi öz yeterlik 
inançlarının gelişmesinde almış oldukları öğretmenlik programının olduğu kadar yapmış oldukları öğretmenlik 
uygulamaları surecinde uygulama öğretmenlerinin de etkisinin olduğu saptanmıştır. Buradan yola çıkarak 
uygulama öğretmenlerinin fen öğretimi noktasında öğretmen adaylarına daha fazla mentorluk desteği 
vermelerinin öğretmen adaylarının bu konuda gelişmesine daha fazla katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Ayrıca 
öğretmenlik uygulamaları surecinde öğretmen adaylarının daha fazla fen öğretim yapmalarının, onların ileriki 
yıllarda fen öğretimlerini daha rahat yapmalarına yardımcı olacaktır. 

 
Anahtar Kelimeler: Okul öncesi öğretmen adayları, fen öğretimi, fen öğretimi öz yeterlik inancı, 

öğretmenlik uygulaması, mentorluk. 
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XÜLASƏ 
Giriş: 
Kütləvi informasiya vasitələri sistemində cəmiyyətə yüksək təsir imkanlarına malik «televiziya yarandığı 

ilk dövrdən incəsənət nümunələrinin işıqlandırılması işində vacib kommunikativ iş görməyə başlamışdır». 
Sosioloqların nəzəri cəhətdən əsaslandırdıqları elitar və kütləvi mədəniyyət formalarının hər ikisi televiziyada 
paralel görünməkdədir. Biz televiziyanın efirində bir tərəfdən, məsələn, klassik rəssamların yaradıcılığını, digər 
tərəfdən modern sənət əsəri yaratmış Pikassonu görə bilərik. Bunların hər ikisi tamaşaçının estetik zövqünün 
formalaşmasına xidmət edir, biri digərini tamamlayır. Televiziyanın təsir gücü, yayım arealının böyüklüyü 
incəsənətimizin nadir nümunələrini nəinki Azərbaycan, habelə dünya tamaşaçısına çatdırmaqla hələ ötən əsrin II 
yarısından bu sahədə xeyli iş görmüşdür. Hələ o zamanlarda yaradılmış bir sıra proqram formatları da 
Azərbaycanın mədəniyyət və incəsənət nümunələrinin həm qorunub saxlanmasına, həm də geniş təbliğinə səbəb 
olmuşdur. Azərbaycan televiziyasında uzun müddət fəaliyyət göstərən “Ədəbi-dram verilişləri” redaksiyası 
“Palitra”, “Miniatür sənəti”, “Tarixin yaddaşı”, “Ədəbiyyat söhbətləri”, “Klassiklərin yaradıcılıq dünyası” 
kimi hər biri xeyli müddət davam edən verilişlər meydana çıxdı. Ümumiyyətlə, tədqiqatçılar Azərbaycan 
televiziyasının formalaşma dövrünü araşdırarkən birmənalı olaraq mədəniyyətə, incəsənətə ayrılan diqqəti xüsusi 
qeyd edirlər.  

İşin elmi yeniliyi: Nəzəri fikir belə bir nəticəyə də gəlir ki, «yaradıcılıq axtarışlırı, incəsənətin təbliği ilə 
televiziya özü də incəsənətin bir növünə çevrilir». Deməli, özü də  incəsənət növü olan televiziya sənətin sinkretik 
vasitəsi kimi fəaliyyət göstərir. Bu mənada televiziyanın incəsənət proqramları «böyük sənət əsərləri işində ən 
səmərəli vasitədir».  

Aydındır ki, mədəniyyətin və ictimaiyyətin səviyyəli təbliğatı cəmiyyətin maariflənməsinə ciddi kömək 
göstərir ki, bu da daha çox müasir televiziyanın imkanları ilə həyata keçirilir. 

Azərbaycan teleməkanında dövlət - AzTV və İctimai televiziya kanalları bu missiyanı daha səmərəli 
həyata keçirirlər. 

Nəticə: Telenəzəriyyəçilərdən birinin gəldiyi nəticəyə görə «televiziya əhatə etdiyi cəmiyyətin 
strukturlarını formalaşdırır, sosiumun mədəniyyətini tənzimləyir, cəmiyyətdə baş verən mədəniyyət hadisələrini 
təqdim edərək, yeni mədəni baxış formalaşdırır». Reytinq qazanmaq və bununla da reklam bazarına sahib çıxmaq 
problemi yaşayan özəl kanallar da incəsənət proqramlarına diqqəti artırırlar. «Spaсe» telekanalındakı «Xanımlar 
saatı», AzTV-də «Səadət», İctimai TV-də «Qadın saatı» incəsənətin bir çox sahələrinə qadın baxışını əks etdirir. 
Bir sıra telekanallar xalq sənətini, incəsənət ustalarının yaradıcılığını, incəsənətin musiqi, rəssamlıq, teatr və s. 
kimi faktlarını əks etdirən telefilmlər silsiləsinə də diqqətlə yanaşırlar. Bütün bunların hamısının əsasında 
isəteleviziyanın daşıdığı maarifçilik funksiyasının real faktları dayanır.  
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Bu araştırmanın amacı, ergenlerde mizah kullanım durumları ve öznel iyi oluş düzeyleri arasındaki 
ilişkiyi incelemektir. Bu amaç doğrultusunda, katılımcıların özel iyi oluş düzeyleri ve mizah kullanım durumları; 
cinsiyet ve okul türü olmak üzere çeşitli bağımsız değişkenler açısından incelenmiştir. İlişkisel tarama modeli 
niteliğindeki araştırmanın örneklemini, 2017-2018 Eğitim-öğretim yılında Erzincan merkezde yer alan değişik 
liselerde  öğrenim gören 217 kız, 112 erkek olmak üzere toplam 329 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada, veri 
toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen Kişisel Bilgi Formu, Ergenlikte Mizah Ölçeği (Oral, 
2004) ve Ergen Öznel İyi Oluşu Ölçeği (Demirci, Ekşi, 2015) kullanılmıştır. 

Verilerin analizi SPSS-22 paket programı ile gerçekleştirilmiştir. Yapılan normallik testinde ise verilerin 
dağılımının normal olmadığı görüldüğünden parametrik olmayan testler kullanılmıştır. Buna göre; 

Ergenlerin mizah kullanım durumlarının cinsiyetlerine göre farklılaşıp farklılaşmadığı Mann Whitney U 
testi ile incelenmiş ve testin sonucunda anlamlı bir farklılık görülmemiştir. 

Ergenlerin mizah kullanım durumlarının okul türüne göre farklılaşıp farklılaşmadığı ise Kruskal Wallis 
H testi ile incelenmiş ve testin sonucunda anlamlı bir farklılık görülmemiştir. Ergenlerin öznel iyi oluş düzeylerinin 
cinsiyetlerine göre farklılaşıp farklılaşmadığı Mann Whitney U testi ile incelenmiş ve testin sonucunda anlamlı 
bir farklılık görülmemiştir. 

Ergenlerin öznel iyi oluş düzeylerinin okul türüne göre farklılaşıp farklılaşmadığı ise Kruskal Wallis H 
testi ile incelenmiş ve testin sonucunda anlamlı bir farklılık görülmüştür. Bu farklılığın kaynağına ilişkin yapılan 
Mann Whitney U testi sonuçları incelendiğinde, sadece sosyal bilimler lisesi öğrencilerinin öznel iyi oluş 
düzeyleri, Anadolu lisesi öğrencilerinin öznel iyi oluş düzeylerinden anlamlı bir şekilde daha yüksek olduğu 
bulgusuna ulaşılmıştır. 

Ergenlerde bilişsel, sosyal ve psikolojik alanlardaki mizah kullanımının, ergenlerin öznel iyi oluş 
düzeylerini manidar bir şekilde yordayıp yordamadığı çoklu regresyon analizi ile test edilmiştir. Yapılan analiz 
sonucunda ergenlerde bilişsel ve psikolojik alanlardaki mizah kullanımı, ergenlerin öznel iyi oluş düzeylerini 
manidar bir şekilde yordamakta iken; sosyal alandaki mizah kullanımı ergenlerin öznel iyi oluş düzeylerini 
manidar bir şekilde yordamamaktadır. Ergenlerde bilişsel, sosyal ve psikolojik alanlardaki mizah kullanımı, 
ergenlerin öznel iyi oluş düzeylerindeki varyansın %18.10’unu açıklamaktadır. Ergenlerde bilişsel ve psikolojik 
alanlardaki mizah kullanımı, ergenlerin öznel iyi oluş düzeylerine ilişkin açıklanan varyansın %17.40’ına katkıda 
bulunmaktadır. 

Ergenlerin mizah kullanımının,  ergenlerin öznel iyi oluş düzeylerini manidar bir şekilde şekilde yordayıp 
yordamadığı çoklu regresyon analizi ile test edilmiştir. Yapılan analiz sonucunda ergenlerin mizah kullanımı, 
onların öznel iyi oluş düzeylerindeki varyansın % 6.50’ını açıkladığı görülmüştür. 

Bu bulgular ışığında ergenlerin mizah kullanımı ile cinsiyet ve okul türü arasında, öznel iyi oluş düzeyleri 
ile cinsiyet arasında herhangi bir ilişki bulunmazken; ergenlerin öznel iyi oluş düzeyleri ile okul türü arasında 
sosyal bilgiler lisesi öğrencilerinin lehine bir ilişki bulunmuştur. Bu sonuca göre akademik liselerde öğrenim 
gören öğrencilerin normal liselerde öğrenim gören öğrencilere göre daha yoğun bir öğretim programı ve daha 
çok beklenti ile karşılaşmaları ya da sosyal bilimler lisesinde akademik dersler kadar sosyal faaliyetlere de yer 
verilmiş olması öğrencilerin öznel iyi oluş düzeylerini olumlu yönde etkilemiş olabilir.  Yine ergenlerin mizahın 
alt boyutlarından olan bilişsel ve psikolojik alanlardaki mizah kullanımları onların öznel iyi oluşlarını anlamlı bir 
şekilde yordamaktadır. Yapılan araştırmalarda mizah kullanımının bireylerin düşüncelerini ve ruh sağlığını 
geliştirici etkiye sahip olduğu ve öznel iyiliği artırdığı görülmüştür. 

Kısaca mizahın günlük hayatta etkili bir şekilde kullanılması bireylerin bilişsel, sosyal ve psikolojik 
gelişimlerine olumlu yönde etki ettiği gibi onların öznel iyi oluş düzeylerini de olumlu yönde etkilemesi 
beklenmektedir. Bireylerin en çok eğlendiği, kendini iyi hissettiği ve öğrendiği konu ve derslerin öğretmenlerin 
mizah yeteneklerini kullandıkları dersler olduğu dikkate alındığında mizahı okullarda öğrenci yakınlarının sıklıkla 
kullanması önerilmektedir. 

Anahtar Kelimeler:Mizah, Öznel İyi Oluş  
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Bu araştırmada, yatılı bölge okullarıyla diğer devlet okullarında görev yapan ilkokul ve ortaokul 

öğretmenlerinin iş tatmin düzeylerinin kıyaslanması amaçlanmıştır. Araştırma, ilişkisel tarama modelinde 
gerçekleştirilmiş olup, araştırmanın evrenini yatılı bölge okulları ve diğer ilkokul ve ortaokullarda çalışan 
öğretmenler oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemi ise Ağrı İli ve çevresinde görev yapan ve evreni temsil eden 
300 öğretmenden oluşmaktadır. Ölçek uygulaması basit tesadüfî örneklem yöntemi kullanılarak, 150 yatılı ve 150 
diğer devlet okullarında görev yapan toplam 300 öğretmenden oluşmaktadır. Araştırmada veri toplama araçları 
olarak, öğretmenlerin iş tatmin düzeylerini ölçmek için Weiss, Davis, England ve Lofguist (1967) tarafından 
geliştirilen ve Baycan (1985) tarafından Türkçeye uyarlanarak geçerlik ve güvenirlik çalışmaları yapılan 
“Minnesota İş Tatmin Ölçeği” ile araştırmacı tarafından geliştirilen “Kişisel Bilgi Formu” kullanılmıştır. 
Araştırmadan elde edilen verilerin analizi yapılamadan önce iş tatmin ölçeğinin normallik sınamasına bakılmış 
ve normallik koşullarını sağlamadığından araştırmada non-parametrik testler kullanılmıştır. Buna göre ilkokul ve 
ortaokulda görev yapan öğretmenlerin okul türlerine, cinsiyetlerine ve kurumlarının bulunduğu yerleşim yerine 
göre iş tatmin düzeylerinin karşılaştırılması Bağımsız Örneklem T Testinin non-parametrik alternatifi Mann-
Whitney U ile, öğretmenlerin yaşlarına, kurumdaki görevlerine ve mesleki kıdemlerine göre iş tatmin düzeylerinin 
karşılaştırılması ise Tek Yönlü Varyans Analizinin non-parametrik alternatifi olan Kruskal Wallis testi ile analiz 
edilmiştir.  

Yapılan analiz sonuçlarına göre, yatılı okullarda ve diğer devlet okullarında görev yapan öğretmenlerin 
içsel tatminleri yüksek düzeyde iken dışsal tatminlerinin orta düzeyde olduğu; iş tatminleri genel olarak 
değerlendirildiğinde ise yatılı devlet okullarında görev yapan öğretmenlerin iş tatminleri orta düzeyde iken diğer 
devlet okullarında görev yapan öğretmenlerin iş tatmin düzeylerinin yüksek düzeyde olduğu bulunmuştur. Ayrıca 
yatılı okullarda çalışan öğretmenlerin genel iş tatmin, içsel tatmin ve dışsal tatmin düzeylerinin, diğer devlet 
okullarında görev yapanlara göre daha düşük olduğu, kadın ve erkek öğretmenlerin genel iş tatmin, içsel tatmin 
ve dışsal tatmin düzeylerinin farklılık göstermediği bulunmuştur. Öğretmenlerin içsel tatmin düzeylerinin 43–50 
yaş grubundakilere göre daha düşük olduğu bulunmuştur.  

Elde edilen bulgular değerlendirildiğinde yatılı okullarda çalışan öğretmenlerin iş yüklerinin ve çalışma 
koşullarının diğer okullara göre daha ağır olması (gece nöbet tutma, problemli ve dezavantajlı ailelerden gelen 
çocukların sayısının diğer okullara göre daha fazla olması) öğretmenlerin iş tatmin düzeylerini olumsuz yönde 
etkilemiş olabilir. 43- 50 yaş grubundaki öğretmenlerin iş tatmin düzeylerinin diğer yaş gruplarında yer alan 
öğretmenlerin iş tatmin düzeylerine göre daha yüksek olması özellikle kariyer danışmanlığı kuramlarının ileri 
sürdüğü görüşlerle ve kariyer danışmanlığı alanında yapılan araştırma sonuçları ile tutarlılık göstermektedir. 
Kariyer danışmalığı kuramları ve bu kuramlarla ilgili araştırma sonuçlarına göre; bir kişinin 45 yaşından sonra 
meslek ve iş değişikliği yapmasının bilişsel, sosyal ve biyolojik olarak çok zor olması ve bunun yanında kişinin 
yeni bir mesleki arayış içine girmesi ve bu alanda başarılı olabilmesine yönelik kafasında oluşturmuş olduğu 
olumsuz algı ile ilgili olabilir. 

Bu sonuçlar doğrultusunda şu önerilerde bulunulabilir. Özellikle yatılı okullarda görev yapan 
öğretmenlerin çalışma şartları ve özlük hakları yeniden gözden geçirilerek daha olumlu hale getirilebilir. 

Yatılı okullarda okuyan öğrencilerin daha problemli olmaları nedeniyle öğretmenler de bu durumdan 
olumsuz etkilenmektedirler. Öğrencilerin problemlerinin azaltılabilmesi için özellikle tecrübeli rehber öğretmen 
sayısının artırılması yararlı olabilir. Ayrıca ders dışı aktivitelerinin artırılması ile öğrencilerde sosyal ve 
psikolojik anlamda meydana gelecek olumlu değişimin öğretmenlere de olumlu bir şekilde yansıyacağı 
düşünülmektedir.  

 
Anahtar kelimeler: iş tatmini,  
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XX. yüzyılın başlarında Rusya’nın uluslararası ve ulusal politikasında yaşanan olaylar, Çarlığın 

terkibindeki diğer uluslar gibi Azerbaycan Türkleri’nin de istikbalini etkiledi. XIX. yüzyılın son çeyreğinde kısa 
süreliğine faaliyet göstermiş “Ekinçi” (1875-1877), “Ziya” (1879-1880), “Ziyayi-Kafkasiyye” (1880-1884), 
“Keşkül” (1883-1891) gibi yayın kuruluşlarının kapatılmasından sonra Azerbaycan türkçesinde herhangi bir 
yayın kurumunun faaliyet göstermemesine karşılık 1905 yılından sonra “Hayat” (1905-1906), “Teze Hayat” 
(1907-1908), “Terakki” (1909), “Burhan-i Terakki”, (1906-1911), “Rehber” (1906-1907), “Debistan” (1906-
1908), “Behlul” (1907), “Lek-lek” (1914) gibi ana dilinde gazete ve dergiler bir birinin ardınca faaliyete 
başlamıştır. Bu yayın kuruluşları arasında Tiflis, Tebriz ve Bakü’de çıkan “Molla Nasreddin” (1906-1931) ve 
Bakü’de yayınlanan “Füyuzat” (1906-1907) kalıcı etkileri bakımından en önemli iki yayın kuruluşunu 
oluşturmaktaydı. 
Azerbaycan’ın petrol endüstrisi, eğitim ve kültür alanlarında çığır açan iş adamı ve hayırsever Zeynelabidin 
Tağıyev’in finans desteğiyle yayınlanan derginin baş redaktörü Ali Bey Hüseynzade başta olmak üzere yazar 
kadrosunun büyük bir kısmı İstanbul’da yaşamış veya eğitim almıştı. Bu bağlamda dergide Abdulhak Hamid 
Tarhan, Namık Kemal, Recaizade Mahmud Ekrem, Tevfik Fikret, Mithat Paşa gibi yenilikçi edebi ve siyasi 
şahsiyetlerin okuma parçaları veya şiirleri de yer almaktadır. Böylece, dergi XIX yüzyılın sonları, XX yüzyılın 
başlarında Osmanlı’da yaşanan siyasi, sosyal ve kültürel gelişmeler konusunda Azerbaycan başta olmakla Rusya 
Türklerini de aydınlatmakta, bunu yaparken aynı zamanda Türk halkları arasında ortak Türk dilinin 
oluşturulmasını amaçlamaktaydı. 
Rusya Çarlığı’nın Ruslaştırma siyasetine alternatif olarak Türkleşmeyi ön plana çıkarması ve bunun vasıtasıyla 
milli duygular üzerine kurulu bir kimlik oluşturma çabasıyla Füyuzat dergisi XX. yüzyılın başlarında 
Azerbaycan’da milli kimliğinin oluşumunda önemli bir rol oynamıştır. Buna rağmen gerek yayın döneminde, 
gerekse daha sonraki dönemlerde derginin kullandığı dil ile ilgili Azerbaycan’ın yazılı basınında çeşitli eleştiriler 
yapılmıştır. Füyuzat’ın Arap, Fars ve Türk dillerinin sentezinden oluşan Osmanlıca yazıldığı gerekçesiyle, yalnız 
bu dilleri anlayan aydın kitlesi tarafından anlaşıldığı ileri sürülmüştür. Bu yüzden kendi döneminde en önemli 
rakip dergi olarak görülen, Tifliste Celil Memmedkuluzade’nin baş yazarlığında ve kendi ifadesiyle “Türkün açık 
ana dilinde” yayınlanan Molla Nasreddin dergisi kadar geniş halk kitleleri üzerinde etki yapamadığı ön plana 
çıkarılmıştır. 
Bu bildiride Füyûzât derginin XX. yüzyılın başlarında Azerbaycan’da ortak edebî dil oluşumuna etkileri 
araştırılacaktır. 

 
Füyuzat dergisi, Ortak Türkçe, Azerbaycan, Ali Bey Hüseynzade 
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ÖZET 
 
 İnsanoğlu yaşamını sürdürürken hayatının sonuna kadar doğal kaynakları tüketmekte ve atıklar 

üretmektedir. İnsanoğlu tarafından tüketilen her bir madde ve üretilen her bir atık belli miktarda verimli toprak 
ve su gerektirmektedir. Tükettiğimiz kaynakların üretimini sağlamak ve yarattığımız atıkların absorbe edilmesi 
için biyolojik olarak verimli toprak ve su alanına ihtiyaç duyulur. Başka bir ifadeyle, belirli bir yaşam standardı 
ve tüketim alışkanlıklarına sahip olan insanın veya topluluğun ihtiyaç duyduğu kaynakların üretildiği ve tüketim 
sonrası ortaya çıkan atıkların da zararsız hâle dönüştürüldüğü, sınırları belli olan ekolojik yönden üretken bir 
alan ekolojik ayak izi şeklinde tanımlanmaktadır (Marin, 2004; Schaller, 1999; Wackernagel ve Rees, 1996).  

 Ekonomik ve teknolojik gelişmeler, sanayileşme, kentleşme, ve artan dünya nüfusunun 
ihtiyaçlarını karşılamak için gereken doğal kaynak tüketiminin gezegene yüklediği baskı, duyarlı bireylerin ve 
toplumların gelecek için endişe duymasına ve ekolojik sorunlara daha ciddi eğilmelerine yol açmıştır. 
Gezegenimizdeki doğal kaynakların rezerv sınırlılığının anlaşılması bilim insanlarının çevre konusundaki 
duyarlılıklarının artmasına neden olmuştur. Ekolojik ayak izi çalışmaları da bu duyarlılığın bir sonucudur ve 
gezegenimizin gelecekteki ekolojik yıkımı konusundaki duyarlılığın artmasında önemli bir parametre haline 
gelmiştir. Bu bağlamdan hareketle bu çalışmanın amacı, ekolojik farkındalığın ve ekolojik bilincin geliştirilmesi 
açısından önemli bir role sahip olduğu düşünülen ekolojik ayak izi hesaplaması ile üniversite öğretim 
elemanlarının ayak izlerini hesaplayarak bir duyarlılık ve farkındalık geliştirmektir. 

Bu araştırma, Türkiye’nin güneydoğusundaki bir devlet üniversitesinde yürütülmüştür. Araştırmada, bu 
üniversitenin öğretim elemanları evren (330 öğretim elemanı) olarak belirlenmiştir. Örneklemdeki öğretim 
elemanlarının (206 öğretim elemanı) ülkenin değişik bölgelerinden gelmiş, farklı sosyo-kültürel özelliklere, 
değişik tüketim biçimlerine, yaşam tarzlarına, farklı gelir düzeylerine sahip oldukları kabul edildiği için bu 
örneklem seçilmiştir. Araştırmada öğretim elemanlarının ekolojik ayak izlerini hesaplamak amacıyla 
http://ekolojikayakizim.org/ sitesinde bulunan web tabanlı “Ekolojik Ayak İzi Hesaplama Aracı” kullanılmıştır. 
Öğretim elemanlarının cinsiyet, yaş, üniversitedeki birimleri, unvan, gelir düzeyi, çevre ile ilgili STK üyeliği gibi 
demografik özellikleri göz önüne alınarak ekolojik ayak izleri hesaplanmış ve farklılıklar incelenmiştir. 
Araştırmada öğretim elemanlarına ait ekolojik ayak izi hesaplama aracının alt boyutları olan gıda, ev, seyahat, 
ve diğer (mallar/hizmetler) puanlarına ait ortalamalar hesaplanmıştır. Öğretim elemanlarının toplam ayak izi 
ortalaması 3.4 gha (global hektar) olarak bulunmuştur. Bu değer Türkiye ortalamasının (2.7 gha) üzerinde bir 
değerdir. Cinsiyet, gelir durumu, ekolojik ayak izi kavramı hakkında bilgi sahibi olup olmama durumu ve çevre 
ile ilgili herhangi bir sivil toplum örgütüne üye olup olmama durumu değişkenlerinin analizlerinde t testi 
kullanılmıştır. Yaş, çalıştığı birim ve unvan değişkenlerinin analizlerinde tek yönlü varryans analizi kullanılmıştır.  
Yapılan analizler sonucunda, cinsiyete, gelir durumuna, ekolojik ayak izi kavramı hakkında bilgi sahibi olup 
olmama durumu ve çevre ile ilgili herhangi bir sivil toplum örgütüne üye olup olmama durumuna göre anlamlı 
bir fark olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Yaş, çalıştığı birim ve unvana göre anlamlı bir fark olmadığı tespit 
edilmiştir. Öğretim elemanlarının genel olarak ekolojik ayak izi ortalamaları sürdürülebilir bir yaşam için yüksek 
düzeydedir. Bu açıdan akademisyenlerin tüketim alışkanlıklarını sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda 
değiştirmeleri önerilebilir. 

Anahtar Kelimeler: Çevre, ekolojik ayak izi, sürdürülebilirlik, öğretim elemanları 
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Temel Eğitim Bölümü Öğrencilerinin Girişimcilik Düzeyleri İle Meslek Kaygıları 
Arasındaki İlişkinin İncelenmesi 

 
Serkan Say1, Volkan Lütfi Pan1 & Anıl Kale1 

1 Mersin Üniversitesi 
 

Özet 
21. yüzyıl becerileri içerisinde yer alana “girişimcilik” becerisi güncellenen eğitim programları ile daha 

da önem kazanmıştır. İlkokul eğitim programlarından başlanarak bireylerin girişimcilik özellikleri geliştirilmeye 
çalışılmaktadır. Bu aşamada rol model olan öğretmenlerin dolayısıyla da öğretmen adaylarının girişimcilik 
özellikleri önem kazanmaktadır. Bu sebeple bu çalışmada, temel eğitim bölümü öğrencilerinin girişimcilik 
düzeyleri belirlenmeye çalışılmış ve öğretmen adaylarının girişimcilik düzeyleri ile meslek kaygıları arasında bir 
ilişkinin olup olmadığı araştırılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Temel 
Eğitim Bölümü Sınıf Öğretmenliği ve Okul Öncesi Öğretmenliği Anabilim Dallarında ikinci, üçüncü ve dördüncü 
sınıflarda okuyan toplam 336 öğrenci oluşturmaktadır. Bu araştırma genel tarama modelinin bir alt türü olan 
ilişkisel tarama modelidir. Araştırmada veri toplama araçları olarak, Yılmaz ve Sünbül (2009) tarafından 
geliştirilen Üniversite Öğrencileri İçin Girişimcilik Ölçeği ve Cabı ve Yalçınalp (2013) tarafından geliştirilen 
Öğretmen Adaylarına Yönelik Mesleki Kaygı Ölçeği kullanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda, sınıf öğretmeni 
adaylarının girişimcilik seviyelerinin (x̄=90) okul öncesi öğretmeni adaylarının seviyelerine (x̄=119) göre daha 
düşük olduğu görülmüştür.  Öğretmen adaylarının girişimcilik seviyeleri sınıf düzeylerine göre incelendiğinde ise; 
her anabilim dalında da sınıf seviyesi yükseldikçe öğretmen adaylarının girişimcilik seviyelerinin yükseldiği 
görülmüştür. Öğretmen adaylarının mesleki kaygı ölçeğinden aldıkları puanlar incelendiğinde sınıf öğretmeni 
adaylarının (x̄=181) okul öncesi öğretmeni adaylarına (x̄=143) göre daha kaygılı olduğu tespit edilmiştir. 
Girişimcilik ve mesleki kaygı düzeyleri arasındaki ilişkiye bakıldığında ise, öğretmen adaylarının girişimcilik ve 
mesleki kaygı seviyeleri arasında orta düzeyde, negatif ve anlamlı bir ilişki olduğu bulunmuştur. Kaygının çoğu 
gerekli beceriye olumsuz etkisi olduğu gibi girişimciliğe de olumsuz etkisi olmuştur denebilir.  

 
Anahtar Kelimeler: öğetmen adayı, girişimcilik, kaygı 
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Bakü Destinasyonunu Oluşturan Unsurların Keşfi: Türk Ziyaretçilere Yönelik Nitel Bir 
Araştırma  

 Aysel MAMMADOVA 
Akdeniz Üniversitesi, Turizm Fakültesi, (Yükseklisans Öğrencisi) 

ayan.eliyeva.1988@mail.ru 
 

Doç.Dr. Özlem GÜZEL 
Akdeniz Üniversitesi, Turizm Fakültesi 

ozlemmguzel@hotmail.com 
ÖZET 
Günümüz turizm literatüründe destinasyon kavramı ve pazarlaması destinasyon yönetiminin göz önünde 

bulundurması gereken önemli konular olarak ortaya çıkmıştır. Destinasyonlar,  turizm çekicilikleri, turizm 
işletmeleri, yerel halk ve yöntemden oluşan bir yapıya sahiptir. Bu bağlamda turizm sektöründe önemli bir 
ziyaretçi ve gelir artışı sağlamak isteyen destinasyonlar öncelikli olarak ziyaretçilerin destinasyon algılarını iyi 
değerlendirmeli ve destinasyon pazarlaması stratejileri geliştirmelidir. Bu noktadan hareketle bu çalışmanın 
amacı, turizm geçmişi çok uzun olmayan Bakü destinasyonuna gelen Türk ziyaretçilerinin deneyimlerinden yola 
çıkarak Bakü destinasyonuna ilişkin unsurları ortaya çıkarmaktır. Bu nedenle araştırma yaşanmış deneyimler 
üzerine odaklandığı için Fenomoloji deseninde planlanmış olup, nitel araştırma yöntemi ile betimleyici olarak 
analiz edilmiştir. Analiz sonucunda Türk ziyaretçilerin algılarına yönelik olarak elde edilen Bakü destinasyonu 
içerikleri “çekicilik, fiziksel çevre, yeme-içme kültürü, kaçış ve yerel halk” temaları etrafında sınıflanmıştır. 

Anahtar Kelimeler:Destinasyon, Destinasyon Pazarlaması, Destinasyon Unsurları, Bakü, İçerik Analizi. 
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Liseye Geçiş Sınavı Sistemi Üzerine  Ortaokul Öğretmenlerinin Görüşlerinin 
İncelenmesi  

 
Doç. Dr. Hakan AKDAĞ 

Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi 
hakanakdag@mersin edu.tr 

 
 ÖZET 
Türkiye’de, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2018-2019 eğitim-öğretim yılı için ortaokullardan liselere 

geçiş sisteminde yapılan değişiklikle bir milyonun üzerinde öğrenciyi ilgilendiren bir karar alındı. Önceki yıllarda 
TEOG (Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sınavı) adı altında yapılan sınav sistemine göre hazırlanan 
öğrenciler 2018 yılı içerisinde yapılacak LGS’ye (Liseye Geçiş Sınavı) göre hazırlanacaklar. Merkezi Sınav 
Sistemi ile öğrenci alacak liselerin sınavı 2 Haziran 2018 tarihinde saat 10.00’da yapılacağı ve söz konusu sınav 
için 40 sayısal ve 50 sözel sorudan oluşan örnek sorular, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yayınladı. Yapılan 
değerlendirmeler ışığında sınavın bilgiyi ezberleyen öğrencilerden ziyade bilgiyi kullanabilen ve disiplinlerarası 
bir yaklaşıma sahip öğrencilerin çözebileceği nitelikte soruların olduğu söylenebilir. Fen Bilgisi, Din Bilgisi, 
İnkılâp Tarihi, İngilizce, Matematik, Türkçe alanlarından soruların yer alacağı sınav için öğrencilerin 
hazırlılarının nasıl olduğu ve/veya sınava yönelik nasıl bir psikoloji içinde olduklarının önemi büyüktür. Ancak 
eğitim öğretim faaliyetlerinin doğrudan içinde yer alan öğretmenlerin LGS’ye bakış açılarının da önemli 
olduğu söylenebilir. Özellikle yukarıdaki kapsayıcı alanların katsayılarının belirleyici olacağı bu sınavda, 
ortaokul öğretmenlerinin sınavla ilgili değerlendirmelerinin alınmasının da önemli olacağı söylenebilir. Şöyle 
ki; öğretmenlerin sınavla ilgili hazırlıkları, öğrencilere olan yaklaşımı, ders araç gereçlerinin ve ders 
saatlerinin yeterliliği vb. unsurlarında etkili olacağı belirtilebilinir. Bu kapsamda, nitel araştırma 
yöntemlerinden durum çalışması desenine sahip olan araştırmanın çalışma gurubunu 2017-2018 eğitim-öğretim 
yılı ikinci kanaat dönemi içerisinde Mersin ili merkez Mezitli, Yenişehir ve Toroslar ilçelerinde bulunan beş 
ortaokulda, kolay ulaşılabilir durum örneklemesine uygun olarak seçilen farklı branşlarda 46 ortaokul 
öğretmeninden oluşmaktadır. Araştırmanın alt problemlerine göre hazırlanan açık-uçlu soru formu çalışma 
gurubuna uygulanmıştır. Elde edilen bulgular içerik analizine tabi tutularak ortaya çıkan sonuçlar neticesinde 
öneriler sunulmuştur.    

 
Anahtar Kelimeler: Alan Katsayısı, Liselere Geçiş Sınavı, Durum Çalışması, İçerik Analizi, Görüş. 
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Təlim Prosesində İstedadlı Uşaqlarla İşin Təşkilinə Müasir Yanaşma 
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Xülasə  
 Məqalədə istedadlı uşaqların bütün qabiliyyət və imkanlarının aşkarlanmasının, inkişaf 

etdirilməsinin və peşə fəaliyyətində reallaşdırılmasının təmin edilməsi, yaradıcılıq potensialının 
gerçəkləşdirilməsi üçün təlimin məzmun və formasının şagirdlər üçün maraqlı olmasının əhəmiyyəti qeyd olunur. 
Eyni zamanda məqalədə müəllif, istedadlı uşaqlarla işləyən müəllimlərin hazırlanmasının strategiyası, məzmunu, 
forma və metodları bu müəllimlərin peşəkarlığının həm baza, həm də spesifik tərkibinin formalaşmasını və 
inkişafını təmin edən bəzi məsələləri qeyd etmişdir.  

 Açar sözlər: pedaqoji proses, istedadlı uşaqlar, müəllim, təlim, şagird fəaliyyəti 
Giriş: Ümumi ictimaiyyət üçün ən vacib problemlər ilk növbədə, onların real həyat təzahürləri, 

müəyyənləşdirilməsi, inkişaf etdirilməsi və ictimailəşmə üsulları istedadlılığın elmi əsasları deyil. Bu gün istedadlı 
uşaqlara qayğı elm, mədəniyyət və sosial həyatın inkişafı üçün sabahdır. Onların istedadlarını inkişaf etdirmək 
üçün, geniş bir tədris proqramı ilə öyrənmək və müəllimlərdən fərdi qayğı və diqqət hiss etməlidirlər. Burada 
vacib olan nə öyrənilməlidir və necə öyrənilməlidir. Bəzi pedaqoq və psixoloqların fikrinə görə, istedadlı uşaqların 
öyrədilməsi üçün xüsusi dərslər və xüsusi təhsil müəssisələri yaratmaq lazımdır. Digər nöqteyi-nəzərdən isə 
istedadlı uşaqlar bütün uşaqlarla birgə təlim keçməlidirlər, əks halda onlar "normal" insanlar arasında 
yaşamağa, ünsiyyət qurmaqda çətinlik çəkə bilərlər. 

Müasir dövrdə təhsilin əsas məqsədlərindən biri kimi istedadlıların bütün qabiliyyət və imkanlarının 
aşkara çıxarılmasının, inkişaf etdirilməsinin və peşə fəaliyyətində reallaşdırılmasının təmin edilməsi göstərilir. 
İstedadlı uşaqlarla iş zamanı, yaş imkanlarının nəzərə alınması, fərdiləşdirmə və differensasiya, inkişafetdirici və 
tərbiyəedici və s. prinsipləri qeyd edə bilərik. İnkişafetdirici və tərbiyəedici təlim prinsipləri təlimin əsas 
məqsədini, məzmununu və üsullarını nəzərə almaqla yalnız bilik, bacarıq və vərdişlərin mənimsənilməsinə deyil, 
eyni zamanda idrakın inkişafına da xidmət edir. Təlimin diferensiyası və fərdiləşdirilməsi prinsipinin əsas məqsəd 
və məzmunu şagirdlərin fərdi və tipoloji xüsusiyyətlərini daha qabarıq şəkildə nəzərə almalıdır. Bu prinsiplərin 
təlim prosesində həyata keçirilməsi, istedadlı uşaqların və onların fərdi fərqlərinin özünəməxsus şəkildə təzahür 
etməsini təmin edir. Təlimin məzmununun və metodlarının istedadlı uşaqların inkişafına uyğun olması və 
özünəməxsus tərzdə təlimə uyğunlaşdırılması yaş imkanlarının nəzərə alınması prinsipinin əsas məsələlərindən 
biridir. 

Tədqiqat metodu: Məqalədə pedaqoji müşahidə, pedaqoji müsahibə metodlarından istifadə edilmişdir.  
Apardığımız müşahidələrə əsasən çox vaxt təhsil müəssisəsində istedadlı uşaqlarla işə sinif müəllimi 

tərəfindən nəzarət olunur. Sinifdə, istedadlı şagirdlərlə iş üsul və formaları, ilk növbədə, bütün məktəb şagirdləri 
ilə iş üsulları və formaları ilə bir araya gəlməlidir və eyni zamanda fərqlənir. İstedadlı uşaqlarla işin forması 
haqqında danışarkən, bir an əvvəl aşağıdakıları qeyd etmək lazımdır: bu cür şagirdlərlə iş - iki formaya - dərs və 
məktəbə qədər ayrılır. İstedadlı uşaqlar digər uşaqlarla birlikdə siniflərdə təhsil almalıdırlar. Bu, istedadlı 
uşaqların gələcəkdə sosial uyğunlaşması üçün şərait yaratmağa imkan verir və eyni zamanda müxtəlif layihələrin 
icrası və yaradıcı vəzifələrin icrası üçün bütün tələbələrin maksimum inkişafı üçün müəyyən bir müddətə gizli 
istedadlılığı aşkar etmək üçün imkan yaradır. 

Gənc istedadlıların üzə çıxarılması eyni zamanda müəllim və valideynlərə yönəlmiş psixoloji və pedaqoji 
tədbirlər kompleksidir. İstedadlıların digərlərindən seçilməsi üçün müxtəlif üsullardan istifadə etməklə, həm də 
seçilmiş uşaqların inkişafı və nailiyyətləri davamlı izlənilməlidir.  

Hal-hazırda istedadlı uşaqlara gələcəkdə öz yaradıcılıq qabiliyyətlərini aktuallaşdırmaları, ünsiyyət və 
liderlik xüsusiyyətlərini, həmçinin şəxsi xüsusiyyətlərini formalaşdırmağı öyrətmək məqsədi ilə xüsusi təlim 
proqramları işlənir. 

 Tədqiqatın müzakirəsi:  “Xüsusi istedada malik olan uşaqların (gənclərin) yaradıcılıq potensialının 
inkişafı üzrə Dövlət Proqramının əsas məqsədi respublikanın ümumtəhsil müəssisələrində istedadlıları vaxtında 
müəyyənləşdirib, onların inkişafını təmin etmək məqsədilə xüsusi tədbirlər planını həyata keçirmək, ölkə 
ictimaiyyətinin diqqətini bu vacib məsələnin həllində yaxından iştiraka yönəltmək, istedad və qabiliyyəti olan uşaq 
və gənclərin inkişafına dövlət qayğısını artırmaqdan ibarətdir.[2]  

Ümumiyyətlə desək, istedadlı uşaqların bəzi yaşıdlarından fərqlənmələri, onlara qarşı qısqanclıq, 
diqqətsizlik kimi münasibətlərin yaranması təlim zamanı baş verən uğursuzluqlara təsir edən amillərdəndir. 
Müəllimlər də çox vaxt dərsdə bu cür faktlara fikir vermir, şagirdlərin hamısını eyni dərəcədə fəallaşdırmağa cəhd 
göstərirlər [3].  
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İstedadlı uşaqlarla işləmək üçün pedaqoji kadrların hazırlanması strategiyası və üsulları bu müəllimlərin 
peşəkarlığının baza tərkibinin formalaşmasını və inkişafını təmin etməlidir. Eyni zamanda istedadlı uşaqlarla 
işləmək üçün tələb olunan şəxsiyyət keyfiyyətlərinin də formalaşması istiqamətinə də xüsusi diqqət yetirilməlidir.  

Qeyd edək ki, istedadlı uşaqların vaxtında aşkara çıxarılması, onlara göstərilən dəstək və etimad, 
inkişaflarının təmin edilməsi də təlimin əsas məqsədlərindən biridir. Xüsusi olan daxili motivasiya istedadın 
sistemləşmə tərkiblərindən (komponentindən) biri olduğundan, onun inkişafı şəxsiyyətin inkişafının mərkəzi 
problemlərindəndir [1].  

İstedadlılarla düzgün münasibət, ünsiyyət yaratmaq pedaqoqdan professionallıq, yaradıcılıq, yüksək 
məntiqi düşüncə tələb edir. Müsahibə, dərslərdə diaqnostika, yeniliklərin hansı formada qəbul edilməsi 
səviyyəsinin testin köməyilə yoxlanılması, çətinliyi artırılmış məsələlərlə fərdi iş və s. üsulların köməyi ilə istedadlı 
şagirdlərin aşkar edilməsində xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. 

Psixoloqlar istedadlı uşaqlarla işləməli olan müəllimlər üçün zəruri keyfiyyətləri, onların fəaliyyətinin 
tərkib hissələrini müəyyənləşdirərək qeyd edirlər: istedadlıların pedaqogikasının və psixologiyasının 
mənimsənilməsi əsasında qazanılmış psixopedaqoji biliklər, bacarıqlar və vərdişlər (istedad, onun növləri, 
psixoloji əsasları, kriteriyaları, aşkarlanma prinsipləri və s. haqda biliklər) - istedadlı uşaqların psixoloji 
xüsusiyyətləri, onların yaş və fərdi inkişafı barədə məlumatlar; istedadlı uşaqlarla işləyən müəllimlərin peşəkarlıq 
xüsusiyyətləri, istedadlı uşaqlarla işin istiqamət və formaları barədə, istedadlılıq əlamətləri əsasında istedadlı 
uşaqların müəyyənləşdirilməsi metodlarının hazırlanması və tətbiqi sahəsində bacarıq və vərdişlərə 
yiyələnməlidir. Həmçinin istedadın növü, xüsusiyyəti, şagird kontingenti və konkret təlim şəraiti nəzərə alınmaqla, 
istedadlıların təliminin didaktikası və metodikası sahəsində bacarıq və vərdişlər; istedadlı uşaqların, onların 
valideynlərinin və digər ailə üzvlərinin psixo-pedaqoji konsultasiyası sahəsində bacarıq və vərdişlərini aid 
etmişlər. Ümumiyyətlə, istedadlı uşaqlarla işləyə bilən hər bir müəllim təlim prosesini nəzarət və idarəçilikdən 
daha çox uşaq istedadının fəallaşdırılmasına, inkişaf etdirilməsinə və şagirdlərdə təlim müstəqilliyinin verilməsinə 
yönəltməlidir [4,5].  

Nəticə: İstedadlı uşaqlarla işləyən müəllimin işi mürəkkəb və başa çatmayan bir prosesdir. Bu, fərdi 
inkişaf, daim yenilənmiş bilikləri, həmçinin psixoloqlar, digər müəllimlər və valideynləri ilə sıx əməkdaşlıq tələb 
edir. Bacarıqların daimi artımını, pedaqoji elastikliyini, hələ də yaradıcı bir kəşf və gücü kimi görünənləri tərk 
etməmək bacarığını tələb edir. 
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Xülasə: Məqalədə yeniyetmələrin şəxsiyyət kimi formalaşmasında ailənin  əvəzedilməz rolu və buna təsir 

edən əsas amillər: sosial durum və maddi təminatı, ailənin bütöv və ya natamam olması, ailədəki usaqların say 
tərkibi, valideynlərin elm- təhsil səviyyəsi və s.  araşdırılır. 

Ailə  institunun dəyişilməsi şəraitində müxtəlif əlamətlər üzrə ayırd edilən ailə tiplərinin meydana çıxması 
prosesi müşahidə olunur. Əgər struktur (demoqrafik) əlaməti əsas kimi götürsək, bu zaman boşanma hesabına 
yaranan natamam ailələri (ana olur), nikahdankənar doğulanları və dulları, ikinci nikah əsasında yaranan ögey 
ata olan ailələri və s. ayırd edə bilərik. Ümumiyyətlə ailə cəmiyyətin və dövlətin tərəqqisində, xüsusən də 
şəxsiyyətin formalaşmasında mühüm rol oynayır. Sosioloqlar qeyd edir ki, insanın şəxsiyyət kimi formalaşmasında 
və sosiallaşmasında, həmçinin də xalqın milli-mənəvi dəyərlərinin nəsildən-nəsilə ötürülməsində ailə altqurum 
rolunda çıxış edir. Tanınmış sosioloq Parsons qeyd edir ki, ümumiyyətlə ailə cəmiyyətə qarşı dayanmır, tam 
əksinə, o sosiumun sabitliyini təmin edən altqurum sistemi kimi digər sosial altsistemlər və strukturlarla 
münasibətlər qurmaq üçün dəqiq, eyni zamanda şəxsiyyətlərarası münasibətlərin dinamikasını qorumaq üçün 
vacib əlaqələr formalaşdırır. O. Kont isə qeyd edir ki, ailə münasibətlərində ən əsası mənəvi-emosional ittifaqdır 
və ailənin də rolu fərdlə nəsil arasında vasitəçi olmaqdır [1, səh. 31]. 

Ailəni xarakterizə edən mühüm keyfiyyətlərdən biri də maddi təminatın səviyyəsi hesab edilir. Bu zaman 
ailə büdcəsinə daxil olan gəlirdən daha çox onun ailə üzvləri tərəfindən nə dərəcədə qavranılması önəmlidir. Ailə 
tipologiyasının differensiasiyaedici sosial əlamətləri sırasında ər-arvadın sosial-peşə statusu və təhsil səviyyəsini 
də qeyd etmək olar. 

Belə bir sual meydana çıxır: ailənin müxtəlif sosial və struktur xüsusiyyətləri ailədəki uşaqların 
şəxsiyyətinə, onların sosializasiyası prosesinə necə təsir göstərir?  

Son illərdə Azərbaycanda ailə strukturunun transformasiyası prosesi Avropa tendensiyalarına müvafiq 
getməyə başlayıb. Məsələn, Qərbdə uşaqların hər iki bioloji valideynləri, bacı və qardaşları ilə birgə yaşadığı 
ailələr 50%-dən də aşağıdır. 2010-cu ilin məlumatlarına görə, hər iki bioloji valideynlərin olduğu ailələr ümumi 
ailələrin 69%-ni, təkcə anadan ibarət ailələr 26%, atadan ibarət ailələr isə 5%-ni təşkil edir.  

Azərbaycanda ailə institunun inkişafı perspektivlərini sosioloqlar iki konsepsiya - ailə böhranı və ailənin 
modernizasiyası aspektindən nəzərdən keçirirlər. Günü-gündən artan maraq isə belə bir sual meydana çıxarır: 
nikahın transformasiyası prosesi o ailədə böyüyən uşağın rifahı ilə neçə əlaqələnir? Bir valideynli və ögey 
valideyn olan ailələr kimi normativ strukturdan fərqlənən ailələrdə sosializasiya funksiyasının məruz qaldığı mənfi 
təsir  ailə institutu böhranın tərəfdaşları üçün əsas arqument rolunda çıxış edir. Amerikan alimi P.Emeytin 
fikrincə, bu mövqelərdən birini qəbul etmək əvəzinə ailənin inkişafının mənfi nəticələrini analiz etmək lazımdır və 
bundan sonra  buna müvafiq yardım növləri hazırlamaq, eyni zamanda da baş verən dəyişikliklərin müsbət 
tərəflərini görmək məqsədəuyğundur [4, səh.9-11]. 

Ailə strukturunun dəyişilməsi prosesi kifayət qədər yavaş gedir.  Qeyd edək ki, yeniyetmələrin əksər 
hissəsi biloji valideynləri ilə yaşayırlar. Indi isə biz ailənin strukturundan asılı olmadan yeniyetmə şəxsiyyətinin 
inkişafını nəzərdən keçirək. Boşanmaların yeniyetmələrin sosial adaptasiyasına mənfi təsiri nəinki 
şəxsiyyətlərarası münasibətlər çərçivəsində, eyni zamanda fəaliyyətin digər sferalarına da təsirsiz ötüşmür. Bir 
qayda olaraq, bu cür ailələrdə yeniyetmələrdə idrak proseslərinin ləngiməsi, təlim müvəffəqiyyətinin aşağı 
düşməsi və uğura can atmamaq kimi hallar meydana çıxır. Ancaq aparılan sorğunun nəticələrinə nəzər saldıqda, 
normativ ailələrdə böyüyən yeniyetmələr ilə tək anası olan ailələrdə böyüyən yeniyetmənin təhsil potensialı 
arasında əhəmiyyətli fərqlər nəzərə çarpmır.  

Yeniyetmələrin bir çoxu əhalinin sosial məhdudiyyətli kateqoriyasına qarşı hər zaman mərhəmətli olmur. 
Məsələn, əlil insana kömək etmək istəyi 83% yeniyetmə oğlanda və 90% qızlarda,  köməksiz insana yardım etmək 
85% oğlan və 95% qızlarda, körpə uşağa yardım 63% oğlan və 81% qızlarda müşahidə olunur. Yeniyetmə qızlar 
uşaqlara oğlanlara nisbətən daha yaxşı münasibət göstərir ki, bunu da onların analıq instinkti ilə izah etmək olar. 
Digər göstəricilərə də nəzər saldıqda isə küçədə yaşayan evsiz birinə yazığı gəlmək və ya kömək etmək istəyi 36% 
oğlan və 32% qızlarda, evsiz itlərə yardım istəyi oğlanların 68%-i və qızların 87%-də müşahidə olunur. Yəni, belə 
bir nəticəyə gəlmək olar ki, yeniyetmələr evsiz insanlara evsiz heyvanlardan daha pis yanaşırlar. 

Bundan başqa, alturist yeniyetmə qrupu da ayırd edilir ki, onlar bütün göstəricilərə görə yardım etməyə 
və mərhəmət göstərməyə hazır olurlar (49%). Burada isə maddi təminatı yaxşı olan ailələrdəki yeniyetmə qızlar 
istisna təşkil edir. Köməyə ehtiyacı olanlara yardıma gəlməyən və tamamilə laqeyd olanlar isə 1% təşkil edir. 
Buna müvafiq olaraq da, müxtəlif ailə tiplərində böyüyən yeniyetmələrdə bu göstərici üzrə əhəmiyyətli dərəcədə 
fərqlər nəzərə çarpmır.  
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Son illərdə “əlverişsiz” ailə növlərinin sayı da artmaqdadır. Ailə rifahının əlverişsiz olmasının səbəbi isə 
valideynlərdə alkoqolizm, uşaqların tərbiyəsindəki nəzarətsizlik, ailədənkənar sahələrdə valideynlərin 
özünüinkişafa olan tələbatlarının olmaması və s. təşkil edir. Bu tip ailələrdəki valideynlər üçün bir qrupa aid 
olmaq və orda hansısa bir yeri tutmaq tələbatı, ətrafdakı insanların diqqətindən istifadə etmək, onların sevgi və 
hörmət obyekti olmaq kimi dəyərlər üstünlük təşkil edir. Onlar üçün ətrafdakı insanlarla qarşılıqlı münasibətlərə 
girmək sadəcə öz şəxsi qiymətləndirməsini artırmaq üçün vacibdir. Başqaları ilə qarşılıqlı münasibətlərə 
girmədikləri halda onlar özlərini alçaldılmış hiss edirlər. Bu səbəbdən də sıx münasibətlər onlara təhlükəsizlik 
hissi bəxş edir. Bu cür insanlar valideyn olduqda isə, uşağın tərbiyəsi zamanı xaotik davranışlar nümayiş etdirir, 
onların davranışlarının nəticələri haqqında düşünmürlər [3, səh. 26-27]. 

Bu cür ailələrin fərqləndirici xüsusiyyətlərindən biri də qeyri-sabit olmalarıdır. Bu ailədə böyüyən uşağa 
bu və ya digər bir şeyi niyə etmələri barədə çox nadir hallarda izahat verirlər. Tərbiyə əsasən cəza və qadağalar 
üzərində qurulur. Nəticədə isə yeniyetmədə onun davranışını tənzimləyəcək normalar formalaşmır. Onlar daima 
xarici nəzarətə ehtiyac duyurlar və zamanla bu tələbat daha kəskin olmağa başlayır. Nəticədə isə yeniyetmələrdə 
qismən və ya tamamilə ailəni tərk etmək istəyi yaranmağa başlayır. Belə ailələrdə böyüyən yeniyetmələri daha 
çox onlara emosional təsir göstərən, dinamik məşğuliyyətlər cəlb edir və onlarda deviant davranışın səviyyəsi 
digərlərinə nisbətdə daha yüksək olur. Bu cür yeniyetmələrin davranışında başqalarına qarşı zor tətbiq etmək 
halları daha çox müşahidə olunur.  

Əlverişsiz ailə mühitində böyüyən yeniyetmələrdə əməyə münasibətdə laqeydlik yönəlişliyi ilə rastlaşmaq 
ehtimalı daha çox olur. Onlar zəhmətkeşlik, səbr, inadkarlıq kimi keyfiyyətlərə daha az əhəmiyyət verirlər. Əməyə 
bu cür münasibətin olması fonunda isə onların fəaliyyəti hansısa məqsədə çatmaq məqsədi ilə deyil, öz 
davranışlarında hansısa mənfi nəticələrdən qaçmaq cəhdləri ilə tənzimlənir. Daima ətrafdakı insanlarla və sosial 
institutlarla qarşı-qarşıya gəlmək bu cür ailələrdə ətrafdakı insanlara (qonşulara, iş yoldaşlarına, hər hansı 
müəssisənin əməkdaşlarına) qarşı inamsızlığın formalaşmasına gətirib çıxarır.  

Müasir cəmiyyət və yeni dövrün tələbləri yeni bir ailə forması da meydana çıxarıb ki, biz bu tip ailələri 
karyera tipli ailələr adlandırırıq. Bu cür ailələrdə valideynlər daima iş və karyera, maddiyyat, iqtisadi və sosial 
prestij ardınca qaçır. Onlar yüksək sosial status əldə etmək üçün bir- birləri ilə mübarizədə olurlar. Karyera ilə 
həddindən artıq məşğul olmaq, bütün diqqətini maddi təminatın yaxşılaşdırılmasına vermək, əyləncələrə 
oriyentasiyanın yüksək olması bu cür ailələrdə yeniyetmənin şəxsiyyətinin formalaşmasına və tərbiyəsinə şüurlu 
münasibətin olmamasına gətirib çıxaran amillər rolunda çıxış edir ki, bunun da nəticəsində yeniyetmədə deviant 
davranış meydana çıxır. Bir qayda olaraq, bu cür ailədə böyüyən yeniyetmələrdə öz yaşadığı yerin hüdudları 
çərçivəsində qapalı bir həyat və digər həmyaşıdlarından kənarlaşma halları müşahidə olunur.  

Son illərdə mütəxəssislər diqqəti daha çox cəmiyyətdə natamam ailələrin sayının artmasına cəlb edirlər. 
Bu cür ailələrin formalaşmasının bir neçə səbəbi olur. Birincisi, ər-arvadın boşanması nəticəsində yaranmış 
ailədir. Statistika göstərir ki, son illərdə rəsmi qeydiyyata alınan göstəricilərə nəzər salsaq, on minə yaxın uşaq 
və yeniyetmə boşanma səbəbindən bir valideynini itirmişdir. Natamam ailənin yaranmasının ikinci səbəbi isə 
nikahdankənar doğumların olmasıdır ki, bu sahədə də göstəricilər günü-gündən artmaqdadır. Natamam ailələrin 
yaranmasının başqa bir səbəbi isə ailə başçısının ölümü ilə bağlı olur [4, səh. 13]. 

Natamam ailələrin problemlərindən biri də bu ailədə böyüyən yeniyetmənin tərbiyəsi və 
sosializasiyasıdır. Bu gün cəmiyyətimizdə hər 10 ailədən birində yeniyetmı valideynlərinin birindən məhrum olmuş 
olur. Bu cür ailələr ciddi maddi problemlərlə qarşı-qarşıya qaldığı üçün bu ailədə böyüyən yeniyetmələr öz 
həmyaşıdları ilə müqayisədə ciddi maddi çətinliklərlə üz-üzə qalırlar. Bundan əlavə, bu cür ailədə böyüyən 
yeniyetmələrdə valideynlərinin birinin olmaması ondan natamam şəxsiyyətin formalaşmasına, aqressiyaya, 
insanlara qarşı inamsızlığın olmasına, həmyaşıdları ilə münasibətlərdə çətinliklərin meydana çıxmasına gətirib 
çıxarır.  

Müxtəlif tipli ailələrdə böyüyən yeniyetmələrin şəxsiyyətinin formalaşmasını tədqiq edərkən biz daha 
sonra iki istiqamətdə psixoloji diskomfort məsələsinə də nəzər salırıq: birincisi, natamam ailənin fəaliyyətində 
obyektiv çətinliklərə reaksiya kimi meydana çıxan təşviş və ikincisi, ailə rifahının əlverişsiz olmasının nəticəsi kimi 
yeniyetmələrdə formalaşan şəxsi problemlər. Birinci istiqamətdə apardığımız sorğu zamanı yeniyetmələrdə 
ailədəki maddi çətinliklərlə bağlı təşviş ( natamam ailədə 39%, tam ailədə 22%), doğmalarının sağlamlığına görə 
təşviş hissi (46% və 35%), ailədə konfliktlərlə (6% və 19%) bağlı yaranan təşviş halları aşkar edilmişdir. Aldığımız 
faiz göstəriciləri natamam ailələrdə tam ailələr ilə müqayisədə maddi təminatın aşağı olmasını təsdiq edir. Bundan 
əlavə, natamam ailələrdə valideynlərinin birinin olmaması səbəbindən digər valideyninin sağlamlığına görə 
narahatlıq və onu itirmək qorxusu tam ailələrdəki yeniyetmələrə nisbətdə daha yüksək olur.  

Təşviş formalaşdıran ikinci qrup səbəblər isə yeniyetmələrin şəxsi problemləri ilə əlaqədar olur. Onlarda 
qorxu valideynləri ilə  aralarında baş verən münaqişələrdən (29% natamam və 19% tam ailələrdə), həmçinin də 
təlim proqramının mənimsənilməsindəki çətinliklərdən (24% və 15%) qaynaqlanır. Aşkar edilmişdir ki, boşanma 
halları yeniyetmənin valideynləri ilə konfliktə girməsinə əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərir. Onlarda hər bir 
valideyni ilə ayrı-ayrılıqda münasibət qurmağın vacibliyindən irəli gələn yüksək həyəcanlılıq formalaşmağa 
başlayır. Bəzən də valideynlərinin boşanması yeniyetmənin ürəyində ata və anasına qarşı düşmənçilik hissinin 
yaranmasına da səbəb olur. Natamam ailədə kişi etalonunun olmaması səbəbindən yeniyetmədə identifikasiya zəif 
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gedir və tənha ana övladında bu çatışmazlığı kompensasiya etmək üçün öz valideynlik rolunu bəzən dəyişməli olur 
[5, səh. 39]. Ancaq çox hallarda bu dəyişiklik faciəvi nəticələrə də gətirib çıxara bilir və nəticədə yeniyetmə həm 
atasından, həm də  ana obrazından məhrum olmuş olur.  

Beləliklə, bütün bunları nəzərə almaqla müasir cəmiyyətdə bütün növ ailələrdə böyüyən yeniyetmələrin 
cəmiyyətə adaptasiya olması üçün lazımı tədbirlərin görülməsi mütləqdir. 

Açar sözlər: ailə, yeniyetmələr, sosial-peşə statusu, natamam ailələr, çoxuşaqlı ailələr, sosializasiya 
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Fransız romantizmin nəzəri prinsipləri 
Əbdüləzizova Sədaqət Davud qızı 

Bakı Dövlət Universiteti 
Dünya ədəbiyyatı kafedrasının dissertantı 

“Azərbaycan dilinin tətbiqi məsələləri elmi-tədqiqat mərkəzi” laborant 
samira_mamedli@mail.ru 

 
Viktor Hüqo yaradıcılığı fransız romantizmi tarixində xüsusi yer tutur. Bu gözəl söz ustasının adı və 

yaradıcılığı çox qısa bir müddətdə Fransada romantizm hərəkatının təntənəsinin simvoluna çevrildi. Onun 
simasında romantizm, ilk növbədə, tam bir sıra səciyyəvi prinsiplərə əsaslanır. Bunların ən önəmlilrəindən biri 
qabaqcıl yazıçıların şəxsiyyətin obyektiv aləm və sosiumla qarşıdurması ideyasını müdafiə etmələridir. Bu, o 
deməkdir ki, şəxsiyyət, ilk növbədə, mənəviyyatın yeganə sığınacağı kimi dərk edilir. Eyni zamanda, insan kainatın 
mərkəzidir və bu səbəbdən də romantizmdə dünyanın dəyişdirilməsinin unikal mənbəyi qismində nəzərdən 
keçirilir. Məhz mənəviyyat prinsipinə belə sitayiş nəticəsində romantik fikrin məntiqi dini təfəkkür sistemlərini 
asanlıqla qəbul edir. Həmin sistemlər isə, bir qayda olaraq, romantik «iki dünya» struktur prinsipinə uyğun gələn 
«tərkidünyalıq aləmi» prinsipinin gerçəkləşdirilməsinə can atır.   

V.Hüqo Avropanın möhtəşəm klassik ədəbiyyatının ən yaxşı ənənələrinin müdafiəsində öndə getdi və 
onun romantik dünyagörüşünün növbəti prinsipi ən müxtəlif janrlarda yazmaq istəyi oldu. Məsələn, odalara, 
əsasən, Orta əsr mövzularında, fantastik motivlərlə yazılmış balladalar əlavə edildi. O dövr romanları «qotik» və 
romantik hiddəti ən kəskin formalarda nümayiş etdirir, onlarda «yerli kolorit» poetikası önəmli rol oynayırdı. 
V.Hüqonun müxtəlif janrlı əsərlərdə istifadə etdiyi «Şərq motivləri» də belə bir «yerli kolorit»in təzahürlərindən 
biri idi.  

Tipik fəal romantik kimi, Viktor Hüqo tam bir sıra nəzəri prinsipləri əldə rəhbər tutur, bunların əsasında 
yüksək bədii dəyərə malik əsərlər yaradırdı. Eyni zamanda, biz sənətkarın Şərqə xüsusi marağının da şahidi 
oluruq. Lakin bu, heç də Fransada yenicə təşəkkül tapmaqda olan dəbə, yaxud novatorluq ənənələrinə elementar 
riayətdən irəli gəlmirdi.  

Açar sözlər: V.Hüqo, romantizm, Şərq, dəniz, səma 
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Piaget’in Bilişsel Gelişim Kuramına Göre Bakış Behiç Ak’ın Gülümseten Öyküler 
Serisi’nde “Çocuk Kahramanlar” 
Doç.Dr.Esma DUMANLI KADIZADE 

Doç.Dr.; Mersin Üniversitesi, Eğitim Fakültesi,Türkçe Eğitimi Bölümü, 
 esma-dumanli@hotmail.com 

 
Didem AKINCI 

Mersin Üniversitesi, Türkçe Eğitimi Bölümü, Yüksek Lisans Öğrencisi 
 
 

Özet 
Bu çalışma Behiç AK’ın on iki öykü kitabındaki çocuk kahramanların, Piaget’in Bilişsel Gelişim 

Kuram’ına göre incelenmesi üzerine kurulmuştur. Amaç, yazar Behiç AK’ın kahramanlar üzerinden okuyucularda 
hangi bilişsel becerileri yokladığı ve kitapların hangi bilişsel düzeydeki çocuk okuyuculara hitap ettiğine ilişkin 
ipuçlarını ortaya çıkarmaya çalışmaktır. Bu bağlamda Behiç Ak tarafından yazılan Gülümseten Öyküler 
Serisinden, ‘Güneşi Bile Tamir Eden Adam’, ‘Akvaryumdaki Tiyatro’, ‘Geçmişe Tırmanan Merdiven’, ‘Pat 
Karikatür Okulu’, ‘Buzdolabındaki Köpek’, ‘Alâaddin’in Geveze Su Boruları’, Vapurları Seven Çocuk’ , 
‘Galata’nın Tembel Martısı’ isimli kitaplar basit seçkisiz örnekleme yöntemi ile çocuk kahramanların davranışları 
ve söylemleri, Piaget’in gelişim dönemi amaçlarıyla ilişkilendirilerek açıklanmış, bu kahramanların hangi gelişim 
evresinde olabileceği saptanmıştır. Bulgular incelendiğinde, ele alınan kahramanların üç farklı bilişsel düzey 
davranışta/söylemde bulunduğu gözlenmiştir. Bu üç düzey Piaget’in  işlem öncesi, somut işlemsel ve soyut işlemsel 
dönemi iken, kahramanlarda duyusal motor dönemine ait bir bilişsel beceri örneğine rastlanmamıştır. Çalışmada 
Piaget’in bilişsel gelişim dönemleriyle ilişkilendirilebilecek toplam (f:67) davranış ve söyleme ulaşılmıştır. Bunlar 
arasından en fazla soyut işlemsel dönem düzeyinde (f:42) örneğe rastlanmıştır. Bu düzeydeki söylemlerin toplamı 
diğer iki düzey söylemlerinin toplamından fazladır. Soyut işlemsel dönemini ise işlem öncesi dönem (f:10) ve somut 
işlemsel dönem (f:15) ile izlemiştir. 

Anahtar Kelimler: Bilişsel Gelişim, Piaget’in Bilişsel Gelişim Kuramı, Behiç Ak 
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İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Çevresel Değerleri 

 
Doç. Dr. Kadir KARATEKİN 

Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi, kadirkaratekin@gmail.com 
 

Dr. Ögr. Üyesi Muhammed SALMAN 
Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi, msalman@kastamonu.edu.tr 

 
Doç. Dr. Atila ÇAĞLAR 

Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi, atilacaglar@gmail.com 
 

 
İnsanların tutum ve davranışlarına yön veren temel motivasyonlardan birisi değerlerdir. Değerler 

öğrenilmiş, kazanılmış yaşantı ürünleridir. Formal ya da informal öğrenmeler sonucunda bireylerin değerler 
sistemi oluşur ve gelişir. İnsanların değerler sisteminin oluşmasında aldıkları eğitimin düzeyi ve alanı etkili 
olabilir.  Üniversite eğitimi kimlik arayışı içinde olan gençlerin değerler sistemi üzerinde son derece etkilidir.   
Özellikle dini ağırlıklı bir eğitim verilen İlahiyat Fakültelerinde öğrenim gören öğrencilerin değer yönelimleri, 
aldıkları eğitimden etkilenecektir. Bu etkinin İlahiyat Fakültesi öğrencilerinin çevresel değerleri üzerinde de bir 
etkisinin olacağı düşünülmektedir. Bu araştırmanın amacı da İlahiyat Fakültesinde öğrenim gören öğrencilerin 
çevresel değerlerini tespit etmektir. Bu amacı gerçekleştirebilmek için nitel araştırma desenlerinden özel durum 
çalışması deseni kullanılmıştır. Araştırmaya İlahiyat Fakültesinin son sınıfında öğrenim gören 20 öğrenci 
katılmıştır. Öğrencilerin çevresel değerlerini tespit etmek amacıyla 7 açık uçlu sorudan oluşan yarı 
yapılandırılmış bir görüşme formu kullanılmıştır. Görüşmelerden elde edilen verilerin analizinde ise içerik 
analizinden yararlanılmıştır. Araştırmada genel olarak şu sonuçlara ulaşılmıştır. İlahiyat Fakültesi öğrencileri 
bir yaşam alanı olduğu için doğanın değerli olduğunu, çevre için yaşam standartlarından fedakârlık 
yapabileceklerini ve doğaya karşı başlıca sorumlulukları arasında doğanın temiz tutulması geldiğini 
düşünmektedirler. Ayrıca katılımcıların çoğu kendisini doğanın bir parçası olarak görmekte, insan ile doğa 
arasındaki barışı bozan etkenlerin başında insanın geldiğini belirtmekte ve dini inançlarının doğaya olan 
bakışlarını kesinlikle etkilediğini düşünmektedirler.     

 
Anahtar Kelimeler: Çevre, çevresel değerler, ilahiyat fakültesi,  
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M.Ə.Rəsulzadə və Azərbaycan ( Türk) dili 
Fatma SARALOVA 

Gəncə Dövlət Universiteti 
gdu.azerbaycandili@gmail.com 

  
Əsrin əvvəllərində milli dil problemi ictimai-siyasi və mədəni həyatın ən mühüm amillərindən birinə 

çevrilmişdir. Sənətindən, səviyyəsindən asılı olmayaraq həmin dövrün elə bir  ziyalısı olmamışdır ki, bu məsələyə 
özünün münasibətini bildirməmiş olsun. 

 Ana dilinə münasibətdə M.Ə.Rəsulzadənin mövqeyi XX əsrin böyük mütəfəkkirlərinin  mövqeyi 
ilə eyni idi. Milli dil, ana dili, ədəbi dil onun tədqiqatlarının mərkəzində dayanmışdır.  M.Ə.Rəsulzadə xalqının 
qurtuluş yolunu onun  zəngin milli dilə, qədim tarix və mədəniyyətə, kökü əsrlərin dərinliklərinə gedib çıxan adət-
ənənələrə və bu gün itaət etdiyi islam dininə malik olan bir millət kimi özünü dərk etməsində görürdü. O, milli 
dirçəliş amilləri içərisində əsas yeri dilə verirdi. 

 M.Ə.Rəsulzadə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaradıcılarından biri, ictimai-siyasi və dövlət 
xadimi, jurnalist və publisist olmuşdur. Əsrin əvvəllərində verilən azadlıq sayəsində, milli-mədəni fəaliyyət 
başlayır. Azərbaycanın fikir mərkəzi olan Bakıda türkcə gündəlik, həftəlik və aylıq qəzet və jurnallar nəşr olunur. 
Milli mətbuatda M.Ə.Rəsulzadə də məqalələri ilə çıxış etməyə başlayır. 

 1903-cü ildə ədəbi fəaliyyətə başlayan Rəsulzadə ilk məqləsini Tiflisdə M.Şaxtaxtlının 
redaktorluğu ilə nəşr edilən "Şərqi-Rus" qəzetinə göndərir. M.Ə.Rəsulzadə sonralar ilk yazısının necə çap 
olunmasını belə xatırlayır. 

 "Bakıda 1903-cü ilin baharı idi. Qaladibi parkının xiyabanında dolaşan gənclərlə bir yerdə 
idim. Hamısı rusca danışırdı. Ana dili olan türkcə yerinə pozuq da olsa ruscaya üstünlük verirdilər. Bu mövzu ilə 
bağlı rusca  danışanları tənqid edən bir məqalə yazdım və Tiflisdə çıxan "Şərqi-Rus" qəzetinə göndərdim. Bu 
məqalə "Şərqi-Rus" qəzetində "Bakıdan məktub" başlığı ilə çap olunmuşdur. M.Ə.Rəsulzadə dil haqqındakı ilk 
məqaləsini, ömrünün sonuna qədər davam edən mücadilələrin başlanğıcı hesab etmişdir. 

 M.Ə.Rəsulzadə "Milli dirilik" əsərində  yazırdı: "Dil adətən hər bir  heyətin hankı bəşər dəstəsinə 
mənsub olduğunu göstərən bir lövhədir. Dil milliyyətin hamısını təşkil etməsə də, yüzdə doxsanını vücudə gətirən 
böyük bir amildir. Millətlər dəxi təccəddüd etmək istədikdə və milliyyətcə bənlik hasil etmək fikrinə düşdükdə, 
təbiidir ki, hər şeydən əvvəl dillərindən başlamalıdırlar. Çünki dil bir nöqteyi nəzərdən həman millət deməkdir". 

 "Milli dirilik" əsəri Azərbaycan millətini diriltmək, dirçəltmək məqsədi daşıyan, ona azadlıq və 
istiqlala nail olma yollarını müəyyənləşdirən proqram mahiyyətli bir əsərdir.  

 Dil məsələsi ilə bağlı M.Ə.Rəsulzadə "Milli dirilik" əsərində yazırdı: "Bu xüsuslarda vaqe olan 
münaqişə və müzakirələrin bütün türk aləmində  hər daim vaqe olduğu hər kəsin məlumudur.  Bu yoldakı fikir 
mübadilələri göstəriyor ki, türk aləminin hər tərəfində az-çox türklüyün rüknunu təşkil edən bu dil məsələsinin 
həlli əlzəm görülüyor. Bu özü bir də milli dirilik ilə dirilmək istədiyimizə böyük bir dəlildir. Fəqət bu xüsusda qəti 
qərara gələ bilmək üçün hələ bir çox elmi tədqiq lazımdır. Ancaq bu tədqiqlərin nəticəsindən hasil ola biləcək elmi 
müqəddəsnatdan sonradır ki, məsələnin həlli qabil olacaqdır. Bu müqəddəmələr hazır olmadığı müddətcə həman 
məsələnin həllinə qarışmaq bir az əcələ olur, ehtimal ki, arzu olunan nəticələri hasil etməz. Mənafiə bunlar hazır 
oluncaya qədər ədəbiyyatımız ilə dilimiz tamam durğun bir halda qalsın təklifini də etməyoruz. Yalnız bunu 
söyləmək istəyoruz ki, müqəddəmat məsələ hazır olunmayanadək məsələyə qəti bir qərar vermək mümkün 
olmayacaqdır".  

 M.Ə.Rəsulzadənin Bakıya dönüşü Romanovlar sülaləsinin 300 illik yubileyi münasibəti ilə elan 
olunan ümumi əfvdən sonra mümkün olmuşdur. İstanbul "Türk ocağı" mühitinin öz üzərindəki təsirini bu surətlə 
əks etdirən Rəsulzadə Bakıya döndükdən sonra "Osmanlı dili" ilə "azəri türkcəsi"  tərəfdarları arasında cərəyan 
edən münaqişələrə "Osmanlı dili" ilə nəşr olunan Şəlaləyə yazdığı "Dil ictimai bir amil" və "Yeni dilçilər" və 
"türkçülər" sərlövhəli məqalələri ilə qarışdı. Dilin geniş xalq kütləsinin başa düşülməsi üçün lazım olan ictimai 
bir amil olduğunu qeyd edən və türkçülərin dil haqqındakı sadəlik və birlik görüşlərindən ilham alan Rəsulzadə o 
istiqamətdə inkişaf edən yeni bir azəri türkcəsinin də artıq doğmuş olduğunu müjdələyir. 

 M.Ə.Rəsulzadə yazırdı: 
 Ziya Gökalpın "Türk yurdunda dərk olunan "Türkləşmək, islamlaşmaq və müasirləşmək " 

məqələləri məni adətən vəcdə gətirdi. 
 Bakıya geri döndüm. Mətbuat dil məsələsi ilə məşğul idi. Bu məsələdə Ziya nəzəriyyəsinin 

müdafiəçisi oldum. 
 M.Ə.Rəsulzadə dillə bağlı fəaliyyətini Cümhuriyyət dövrü də davam etdirmişdir.  
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Mil-Qarabağ Bölgəsinin İlk Tunc Dövrü Qəbir Abidələri 
Cəmilə HƏSƏNOVA 

Baş müəllim, Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti (UNEC) 
hasanovacemile@mail.ru  

Mövzunun aktuallığı. Azərbaycanın qədim dövr abidələrinin zənginliyi baxımından əhəmiyyətli dərəcədə 
fərqlənən tarixi Qarabağ ərazisində arxeoloji tədqiqatlara hələ XIX əsrin 90-cı illərindən başlanılmışdır. Həmin 
vaxtdan keçən müddətdə bir neçə nəsil arxeoloqlar tərəfindən çoxsaylı və müxtəlif dövrləri əhatə edən yaşayış və 
qəbir abidələri qeydə alınmış, bir çoxlarında arxeoloji qazıntılar aparılmışdır. Həmin arxeoloqların bəziləri 
peşəkarlıqdan kənar olsa da, əksər hissəsi sözün əsl mənasında öz peşəsinin sirrlərinə dərindən bələd olan 
mütəxəssislər olmuşdur. Bütövlükdə isə onların hamısı və hər birinin arxeoloji qazıntılarının nəticəsində elmi-
ictimaiyyətə dəyərli və tutarlı mənbələrə sahib olmuşlar.  

Giriş. Əldə olunan faktiki dəlillər bir sıra xüsusi istiqamətli və ya ümumiləşdirilmiş tədqiqat işlərinin 
ərsəyə gəlməsində qiymətli mənbə rolunu oynamışlar. Mövzumuz təkcə Qarabağla deyil, bütövlükdə Mil-
Qarabağla bağlı olduğu üçün, Qarabağın arxeoloji baxımdan öyrənilməsi ilə yanaşı, eyni ifadələri Mil bölgəsinə 
də aid edirik. Doğrudur, burada arxeoloji araşdırmalara bir qədər gec (az qala yüz il fərqlə) başlanmışdır. Bir 
neçə abidə nəzərə alınmazsa, burada araşdırmalar əsasən axtarış, kəşfiyyat xarakterli olub və vizual müşahidələrə 
əsaslanmışdır.  

Bütövlükdə mövzunun əhatə etdiyi Mil-Qarabağın arxeoloji baxımdan yetərincə öyrənilməsi faktını inkar 
etmək olmaz. Özü də, arxeoloji dövrləşmənin bütün mərhələləri, demək olar ki əhatə olunmuşdur. Poleolit 
dövründən tutmuş orta əsrlər dövrünə qədər. Lakin bu ilk baxışda belə görünür. Çünki, çox halda arxeoloji 
tədqiqatlar regionun bu və ya digər bölgəsini, ərazisini əhatə etmişdir. Həm dövr, həm də ərazi baxımından. Belə 
tədqiqatlar var və bu haqda təqdim olunan dissertasiyada yeri gəldikcə yetərincə məlumat getmişdir.  

Mil-Qarabağ bölgəsi fərdi götürüldükdə bu və ya digər tarixi mərhələsinin ayrıca götürülmüş bir tədqiqat 
obyekti kimi işlənilməsinə isə ilk dəfə müraciət edilir. Buda tədqiq olunan mövzunun aktuallığının əsas 
göstəricilərindən biri də bundadır.  

Mövzunun aktuallığı həmçinin, Mil-Qarabağın ilk tunc dövrü ilə bir sıra problemlərin tədqiqata cəlb 
edilməsi ilə bağlıdır. Məsələ burasındadır ki, mövzu ayrıca yaşayış yerləri, yaxud qəbir abidələri, həmçinin fərdi 
halda keramika və ya daş alətləri yox, həmin dövrün həm yaşayış, həm axirət dünyası ilə bağlı abidələrini, həm 
də artefaktlarını kompleks şəklində əhatə etmişdir. Bu faktın özü də mövzunun aktuallığına müsbət təsir göstərən 
amillərdəndir. 

Mövzunu aktual edən əsas faktorlar sırasında tədqiqata cəlb olunmuş bölgənin bir sıra ərazilərinin 
erməni təcavüzkarlarının işğalı altında qalması ilə həmin yerlərdəki abidələrin talehinin qeyri-müəyyən qalması 
ilə bağlıdır. Erməni vandallarının çox güman ki, başqa dövr abidələri ilə yanaşı mövzumuzun əhatə etdiyi 
Xankəndi, Xaçınçay, Qaraköpəktəpə və s. kimi ilk tunc dövrü abidələrini yaxşı halda özünüküləşdirilməsi, pis 
halda isə dağıtması və yer üzündən silməsi təhlükəsini də nəzərdan qaçırmaq olmaz. Odur ki, hələ də işğal altında 
qalan ərazilərimizin dövründən və təyinatından asılı olmayaraq, abidələrinin yeni-yeni tədqiqatlara cəlb edilməsi 
vacib məsələ kimi daima gündəmdə durmalıdır. Bu mövzunu qələmə almaqla biz, imkan daxilində bu sahəyə öz 
töhfəmizi verməyə çalışmışıq. Çünki, gənc nəslin çox hissəsi həmin ərazilərin varlığı, xüsusiyyəti, mövqeyi, tarixi 
keçmişi haqqında bəlkə də, kifayət qədər məlamata malik deyillər. Təqdim olunan dissertasiya işi, həm də 
yaddaşların təzələnməsinə yardımçı olar. 

Tədqiqatın əhatə etdiyi bölgənin ilk tunc dövründə sosial-iqtisadi, ictimai-siyasi, dini-ideoloji 
dünyagörüşü, ətraf əlamlə təmasda olması, mədəni-iqtisadi əlaqələrin durumu və bir çox başqa məsələlərin 
təhlilində yaşayış yerləri ilə yanaşı qəbir abidələrinin də bir mənbə kimi rolu böyükdür.  

Qeyd etmək lazımdır ki, ilk tunc dövrünə aid qəbir abidələri heç də tədqiqatın əhatə etdiyi ərazinin hər 
yerində eyni dərəcədə öyrənilməmişdir. Belə ki, Füzuli və Beyləqan bölgəsində, yəni Mil düzünün əsas zonasında 
bu dövrün qəbir abidələrinə hələlik rast gəlinməmişdir, daha doğrusu aşkar olunmamışdır. Burada yerüstü 
əlamətləri olan qəbir abidələrinə də, demək olar ki, təsadüf edilməmişdir. Qarabağ bölgəsinə aid dağlıq zonanın 
Füzuli rayonun ərazisində son tunc dövrünün kurqan abidələri (xüsusilə Qarabulaq kurqanları) tədqiqata cəlb 
olunmuşdur. Burada da ilk tunc dövrü qəbirləri hələlik məlum deyil. Doğrudur, Beyləqan rayonunun İmamverdilər 
və Asqallar kəndləri arasındakı möhtəşəm Saraytəpə kurqan abidəsi yerləşir. Lakin burada qazıntı aparılmadığı 
üçün kurqanın dövrü haqqında söz demək çətindir. Hərçənd ki, Ağcabədinin Salmanbəyli kəndinin yanındakı 
Üçtəpələrdən birində  A.A.İyessenin apardığı tədqiqatlar nəticəsində onun ilk tunc dövrünə aid olması müəyyən 
edilmişdir [114, s. 153-194]. Yəni, güman edirik ki, Saraytəpə kurqanının da nəzəri baxımdan ilk tunc dövrünə 
aid olmasını ehtimal etmək olar. Lakin bu fərziyyədir. 

Mil zonası ilə müqayisədə Qarabağın düzənlik, dağətəyi və dağlıq zonasında ilk tunc dövrünün qəbir 
abidələri həm aşkar olunmuş, həm də bu abidələrdə arxeoloji qazıntılar aparılmışdır. 

 Açar sözlər: Mil-Qarabağ, ilk tunc, qəbir abidələr, kurqan, dəfn adəti 
 



 
 

 170 

IV. Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim ve 
Sosyal Bilimler Sempozyumu  

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

Azərbaycanda Həyat Səviyyəsi Yüksəldilməsi, Qeyri-Bərabərliyin Yaranma Səbəbləri və 
İçtimai Siyasi Sabitlik  

Azəraycan Dpvlət İqtisad Universiteti 
i.f.d.K.A Nəcəfova 

 
Içtimai maraqlar nöqteyi- nəzərdən ölkədə pozitiv sabitlik vəziyyətinə keçid optimal sosial-bərabərlik 

formalaşdıra bilər. İstənilən inkişaf mərhələsində mövcud içtimai-siyasi və sosial vəziyyət arasında qarşılıqlı əlaqə 
mühüm tədqiqat obyektidir. Bu baxımdan qeyri-bərabərliyin yaranma səbəb-nəticələri və aradan qaldırılması 
yollarının araşdırılması günün aktual tələbidir. Bundan əlavə qeyri-bərabərliklə ölkənin daxili sabitliyi arasında 
qarşılıqlı əlaqə və asılılıqlar da qiymətləndirilməlidir. Əhalinin rifahının daha da yüksəldilməsi ölkədə aparılan 
sosial-iqtisadi nəticələrin prioritet istiqamətini təşkil edir. Bu baxımdan əhalinin rifahının yüksəldilməsi, fiziki və 
sosial sağlamlığının yaxşılaşdırılmasına yönəldilən əsaslı dövlət siyasəti həyata keçirilir. 

 Qeyri-bərabərlik anlayışı altında hər şeydən əvvəl gəlirlərin qeyri-bərabər bölğüsündən irəli gələn 
vəziyyət başa düşülür. Gəlirlərin əhali təbəqələri arasında ədalətli bölgüsü eyni zamanda yoxsulluğun 
azaldılmasına yönəldilən dövlət siyasəti baxımından əhəmiyyətlidir. Qeyd olunan bölgü metodoloji cəhətdən  Cini 
indeksi ilə qiymətləndirilir. Dünya üzrə hesablamalara görə bu indeksin 1% azalması gündəlik gəlirin 1 dollardan 
az olanların gəlirlərinin 4% artımına səbəb ola bilər. Qeyd etmək olar ki, Azərbaycanda Cini indeksinin kəmiyyəti 
2001-ci ildə 0,35-ə, 2002-ci ildə isə 0,236-ya bərabər olmuşdur. Bu əmsalın “0”-a yaxınlaşması gəlirlərin 
xərclərlə bərabər olması vəziyyətini əks etddirməsi həmin dövrdə respublikada yoxsulluğun və təbəqələşmənin 
real məzənnəsini əks etdirir. Qeyri-bərabərliyin tədqiqi zənginliyin və yoxsulluğun müxtəlif sxemlərinin təhlilinə 
istinad etməlidir. Bu onunla əlaqədardır ki, son dövrlərdə formalaşmış yeni konsepsiya və metodlar yoxsulluğu 
istehlakın lazımi səviyyədə olmaması kimi qiymətləndirilməsini istisna edir. Belə yanaşma həmçinin yoxsulluğun 
aradan qaldırılması mexanizminə də fərqli yanaşma formalaşdırır. Belə ki, yoxsulluğa qarşı mübarizənin sosial 
transferlərlə aparılması aztəminatlı təbəqənin istehlak səviyyəsini yüksəltsə də problemi kökündən həll etmir. 
Tanınmış yazıçı Viktor Hüqo öz yazılarından birində qeyd edirdi ki, biz yardım göstərilmiş yoxsullar deyil, aradan 
qaldırılmış yoxsulluq istəyirik. 

Insanların normal yaşayışı üçün “təhlükə” törədən və cəmiyyətdə onların mənəvi-psixaloji sıxıntısına 
səbəb olan amillərdən biri sosial qeyri-bərabərlikdir. Sosial qeyri-bərabərliyin səciyyəsi üçün əksər hallarda 
əhalinin cari gəlirlərinin differensiallaşdırılması göstəricilərindən istifadə olunur. Bir qayda olaraq həmin 
göstəriciləri aşağıdakı kimi qruplaşdırmaq olar: 1.Yüksək təminatlı 20% əhalinin orta gəlirinin aşağı təminatlı 20 
% əhalinin orta gəlirinə nisbəti; 2.Gəlirin differensiallaşdırılması əmsalı; 3.Gəlirlərin təmərküzləşdirilməsi 
indeksi 

Sosial qeyri-bərabərliyin səbəblərinə gəldikdə isə demək olar ki,  Milli iqtisadiyyatın real portretini təsvir 
edərək xammal hasilatı və ixrac, həmçinin bu fəaliyyət növünə xidmət edən maliyyə sektorunun inkişafını misal 
göstərə bilərik. Qeyd etmək lazımdır ki, hətta ardıcıl təkmilləşdirmə aparmadan effektiv institutların fəaliyyətinin 
saxlanılması mütləq şəkildə durğuluğu və növbəti durqunluğa səbəb olur. Bu baxımdan ölkənin daxili sabitliyinin 
müsbət keyfiyyət kimi qəbul edilməsi, həm də keçmiş pozitiv sabitliyin yenisinin xeyrinə olaraq daim inkar 
olunmasıdır.  Ardıcıl olaraq yeni pozitiv, daxili sabitlik vətəndaşların müxtəlif sosial, siyasi və içtimai qruplar 
arasında  dialoq ve kompromislərin axtarışı mexanizmləri vasitəsilə təkamül yolu ilə formalaşır. Bu halda qeyri-
bərabərliklərlə formalaşmış vəziyyət sabitliyin hansı ssenarisinə gətirib çıxarır? kimi sual yaranır: Və qeyri 
bərabərliklərin cari tipinin formalaşmasının yuxarıda qeyd olunan obyektiv səbəbləri özünün konservasiyası 
halında neqativ sabitlik yaradır.  Bu ssenari çərcivəsində hərəkət trayektoriyası daha bir neçə il ölkədə sabitliyin  
xarici əlamətləri ilə xarakterizə oluna bilər. Burada cəmiyyət üzvlərinin davranışının  müxtəlif cəhətlərinə diqqət 
yetirmək lazımdır. 

Birinci, orta hesabla son on ildə davranışında aşağıdakı davranış formaları- cinayətkatliq, alkoqolizm, 
narkomaniya, özünəqəsd, ailə münaqişəsi, təhsilə mənfi münasıbət, aşaği intellekt səviyyəsi olanların xüsusi 
çəkisini müəyyən etmək lazımdır. 

Ikinci, vətəndaşlar arasında ölkə daxilində yerləşmə və miqrasiya əhval-ruhiyyəsini təhlil etmək tövsiyyə 
olunur. Belə hadisələrin daha cox baş verdiyi ölkələrdə onları şərtləndirən əsas səbəblər demək Vətəndaşların 
özünü reallaşdırma perspektivlərinin olmaması. Bu əsasən iqtisadiyyatın arxaik strukturundan, iqtisadi fəaliyyət 
sferalarının qeyri-bərabər inkişafından irəli gəlir. a) Imitasion siyasi sistemin mövcudluğu; b)Müasir beynəlxalq 
standartlarla müqayisədə geridə qalmış təhsil və səhiyyə sistemi. Məhz yuxarıda göstərilən səbəblərdən 2008-
2009-cu illər iqtisadi böhran ərəfəsində bir sıra ölkələrdə orta sinfin (təbəqənin) inkişafı demək olar ki, dayandı. 
Bundan əlavə perspektivli və peşəkar kadrların ölkədən tədricən axını baş verdi. 

Sabitliyin saxlanılması adı altında cıxışlarla gizlədilən bütün bu neqativ meyllərə əhalinin, ölkənin 
regionları arasında yenidən bölüşdürülməsi  prosesi də əlavə olunur. Ölkənin paytaxtına və iri sənaye şəhərlərinə 
əhalinin axını güclənir, digər regionlarda isə yaşlıların və əmək qabiliyyəti olmayanların sayı  üstünlük təşkil edir. 
Cox təəssüf ki, hələlik Azərbaycanda da oxçar vəziyyət müşahidə olunur. Bakı-Abşeron iqtisadi rayonu respublika 
əhalisinin ən cox cəmləşdiyi region və ən böyük biznes mərkəzi olaraq qalmaqdadır.  
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Hadisələrin qeyd olunan şəkildə inkişafı ölkə iqtisadiyyatının aparıcı sahələrinin ixtisaslı işçi qüvvəsinə 
olan tələbatı və əmək bazarında onun təklifi arasında uçurum yarada bilər. Təbii ki, bu, ilk növbədə peşəkar təhsil 
sisteminin deqradasiyasından irəli gəlir. Ölkədə içtima-siyasi sabitlik, onun milli təhlükəsizliyinin, o cümlədən 
iqtisadi təhlukəsizliyinin əsaslarından biri olması inkar olunmazdır. Ona görə də, ictimai-siyasi sabitliyi təmin 
edən amillər kimi məşğulluq, gəlirlərin bölgüsü və optimal differensial əmək haqqı sisteminin tətbiqi ön plana 
çəkilməlidir. Bu ölkənin perspektiv dayanıqlı inkişafı üçün əsas ola bilər. 

Açar sözlər: gəlir, istehlak, sabitlik, sosial qeyri-bərabərlik, içtimai siyasi böhran 
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Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla bağımsız birer siyasi erk olarak ortaya çıkan Türk Cumhuriyetleri’nde 

boy kimlikleri bilincinin çok güçlü bir şekilde toplumlarına mündemiç olması ve bu niteliğin mütebariz bir vasıf 
olarak görünürlük kazanması günümüzde de bütüncül bir Türk kimliğinin oluşturulması önünde önemli bir 
sorunsal alanını teşkil etmektedir. (Süleymanlı 2003) Oysa Türk dünyasının toplumsal, kültürel, politik 
kurumlarının oluşumu ve gelişiminde belirleyici olan dinamikleri harekete geçirmek yoluyla Türkler arasında milli 
seviyede ortak bir kültürel mutabakat sağlamak, her türlü boy  asabiyetini aşmak mümkün olacaktır. Zira, Türk 
toplumlarıının aralarındaki ortak paydalar başka herhangi bir milletlere  nispetle çok daha fazladır; dilleri, tarihi 
gelişimleri, dinleri hemen-hemen aynıdır. İbn Haldun’un asabiyyet kavramı gibi kaynaklardan yola çıkarak 
kökene dayalı ortak düşünceleri gündeme getirmek, (Süleymanov 2007) Türk Dünyasında ortak bir düşünce 
anlayışının oluşturulması için ortak kültürel, folklor, tarihi ve dilsel çalışmalardan yararlanmak zorunludur.  

Bunun için parçalardan bütüne ulaşmak genel kabul gören bir çalışma yöntemini kabul etmemiz 
gerekir.(Kösoğlu 2009)  Türk toplumlarının bütünleri bugün için bellidir. Bunlar: 

Dil (Büyük ölçüde iki Türkçe dil grubuna ayrılan Türk toplulukları vardır: Oğuz ve Kıpçak); 
Din (mezhep farklılıklarıan ve birkaç Türk toplumunun diğer dinlere sahip olmasına rağmen); 
Tarih (çoğrafi tarihsel bakışlarda bir ölçüde tutucu olunmazsa Tarihsel bütünlük sağlanmış demektir); 
Toplumsal özellikler ve karakterler (Türkiye Türklerinin daha çok batı eksenli, İran’dakilerin İran ve 

Eski Sovyetler birliklerindeki Türklerinde bir ölçüde Sovyet bakışının gölgesinde kalmasına rağmen toplum 
psikolojisinde uyuşmalar yüksek düzeydedir); 

Coğrafya (Dünyanın en geniş coğrafyasına yayılmış tek topluluk olma özelliği ile ilk sırada gelmekteler); 
Gelişme ve Nüfus (Toplumsal ve ekonomik anlamda en hızlı gelişen toplumlardan biri olan Türkler nüfus 

oranlarına göre de dünyada ilk dört sırada yer almaktalar); 
İşte bu avantajları sosyal bir bütünlüğe dönüştürmek gerekmektedir. Bunun için de izlenilmesi gereken 

yol bu özelliklerin her birisini kendi alt başlığı altında bütünleştirip Sosyal bilimlerin araştırma alanına 
bırakmaktır. Bunu yaparken şunlar esas alınmalıdır: (Süleymanov 2008) 

Bilimsel bakış açısı sağlamak; 
Bilimsel bakış açıda geleneksel Batı bilim nasyonları yanında yerel değerleri de temel almak ve 

bunlardan sapmamak. Örneğin, Türk toplumsal yaşamının bir gerçeği olan “göçebelik” olgusuna karşı menfi 
düşünceleri çürütmek. 

Devamlı çalışır ve uygulanabilir bir bilimsel bir yol çizmek. Burada öncelikli olarak teorik tabanı 
oluşturmak;  

Toplumlar arası ayrışık unsurları gözardı edip bunları yerel farklar olarak görmek; genelde ise birleşik 
öğeler üzerinden hareket etmek; 

Toplumlar arasındaki isimsel, tanımsal, kimliksel gibi modern unsurları belirgin kılmamak ve bunları 
aynı değerlerin kendine özgü yerel bir uzantısı olarak görmek;  

-Diğer Türk topluluklarıyla üst bir kimlik olarak sürekli bağlantı kuracak, ideolojik kanalların açık 
tutulması gerekmektedir. “Türk kağanlığı” gibi bütün Türk boylarının ortak tarih dilimleri “Türk Kimliği” 
vurgusu üzerinden sürekli işlenmelidir. Bireylerin bilincinde Özbek, kazak, Türkmen, Kırgız olarak kendini ifade 
etse de “Türk soylu” olduğunun öz farkındalığı tarih zemininde sürekli pekiştirilmelidir. Bu ortak kimliğin sürekli 
olarak kendini canlı bir şekilde üretmesini sağlayacak böylece yerel tarih araştırmaları bütünsel bir parçanın, 
anlamlı bir bütünün oluşturucuları işlevine haiz olacaktır.     

Anahtar Kelimeler: Türk Kimliği, Türk Dünyası, Sosyal Bilimler, Ortak Düşünce Anlayışı 
 

  

 

 
  



 
 

 173 

IV. Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim ve 
Sosyal Bilimler Sempozyumu  

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

Türkiye, Gagavuz ve Azerbaycan Türkçesinde Ortak Kullanılan 

Türkçe Kökenli  Kelimeler 
Funda BUGAN 

Bakü Devlet Üniversitesi 
fundabugan@gmail.com 

 
Zülfiyə AGAYEVA 

Bakü Devlet Üniversitesi 
zuluaqa032@yandex.ru 

En tanınmış dil ailelerinden biri olan Türk dili dünyanın en zengin dillerinden biridir. Makale “Türkiye, 
Gagavuz ve Azerbaycan Türkçesinde isimlerin karşılaştırmalı incelenmesi”ne adanmıştır. Biz bu çalışmada 
Türkiye, Gagavuz ve Azerbaycan Türkçesinin sözcük katının en önemli katı olan adları incelemeye aldık. Söz 
hazinesi çağdaş Türk lehçeleri için en değerli servettir. Bu değerli servette Türk topluluklarının tarihi, etik 
değerleri korunup saklanmıştı. Türk lehçelerinin kelime varlığına ait yürütülen araştırmalarda daha çok ortak 
Türkçe kelimelere önem verilmektedir. Türk lehçelerinin Oğuz grubuna ait olan Türkiye, Gagavuz ve Azerbaycan 
Türkçesinin kelime varlıklarının gerek yakın, gerekse de farklı yönleri vardır ki bu özellikler adlarda kendisini 
gösterir. Böyle bir durum onların tarihî ve özgür ilerleme yoluna ilişkin ortaya çıkmıştır. Türkiye, Gagavuz yazı 
dilinin Azerbaycan yazı dili ile karşılaştırılması akraba olan bu üç Türkçede ortak kullanılan adları 
aydınlaştırmaya imkân sunar. Türkiye, Gagavuz ve Azerbaycan Türkçesinde aynı (anne, ana (Türkiye) – ana 
(Gagavuz) – ana (Azerbaycan) “ana”, arslan, aslan (Türkiye) - arslan, aslan (Gagavuz) – aslan (Azerbaycan) 
“aslan, şir”, küp (Türkiye) - küp (Gagavuz) – küp (Azerbaycan) “küp, küpə” və s.), bazen de küçük fonetik 
değişimlerle (kız (Türkiye) - kız (Gagavuz) – qız (Azerbaycan) “qız”, elma (Türkiye) – alma (Gagavuz) – alma 
(Azerbaycan) “alma”, kuşak (Türkiye) – kuşak (Gagavuz) – qurşaq (Azerbaycan) “qurşaq”, kundura (Türkiye) – 
kundura (Gagavuz) – qondara (Azerbaycan) “ayaqqabı, qaba başmaq”, açar, anahtar (Türkiye) – açar, anatar 
(Gagavuz) – açar// anaxdar// anahtar (Azerbaycan) “açar” və s.), bazen de tamamen farklı fonoformalarda (hala 
(Türkiye) – kaku (Gagavuz) – bibi (Azerbaycan) “bibi”, teyze (Türkiye) - lelü (Gagavuz) – xala (Azerbaycan) 
“xala” və s.) kullanılan adlar bu Türkçelerin Türk lehçeleri ailesinin Oğuz grubuna aid olmasının, aynı bir 
kökenden türemesinin en büyük göstergesidir. 

Anahtar Kelimeler: Türk lehçeleri, Oğuz grubu, Türkiye Türkçesi, Gagavuz Türkçesi, Azerbaycan 
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Okul öncesi dönem; çocukların gelişimlerinin büyük oranda şekillendiği, kişilerin gelecek yaşantıları 
üzerinde etkili olan, doğumdan ilkokulun başlangıcına kadar olan zamanı kapsayan dönemdir. Bu dönemde 
verilen eğitim ve çevre özellikleri bireyin gelişimi üzerinde doğrudan etkili olmakta ve gelişime yön 
verebilmektedir.  

Çocukların çevresiyle etkileşimde bulunduğu yerlerden birisi de okul öncesi eğitim kurumlarıdır (MEB, 
2016). Çocukların gelişimlerine, ilgi ve gereksinimlerine uygun zengin uyarıcı çevre olanakları sağlayan, 
çocukları toplumun beklentileri ve kültürel değerleri doğrultusunda geliştiren bu kurumlar çocukların etkin 
öğrenme yaşantıları kazanmasına yardımcı olur. Estetik özelliklere sahip ve kullanım açsından gerekli özellikleri 
taşıyan uygun bir fiziksel ortama sahip olan kurumlarda çocuk kendini rahat hissedecek ve mutlu olacaktır 
(Özaslan ve Güral, 2015:141). Okul öncesi eğitimde iyi planlanmış bir eğitim ortamı, çocukların yetenekleri, 
becerileri, başarıları ve gelişimleri açısından çok önemlidir. Eğitim ortamları çocukların gelişim özelliklerine 
uygun, güvenli, çocukların problem çözme becerilerini geliştirici ve yaratıcılıklarını destekleyici özellikte 
olmalıdır (Acer,2012:232-233). Okul öncesi eğitimde çocukların gelişimlerini, bilgi, beceri ve yeteneklerini 
geliştirmek açısından müzik, sanat, kitap, fen, dramatik oyun, blok merkezi ve su kum oyunları merkezlerine yer 
verilmektedir. Bu araştırmada okul öncesi eğitimde sınıf içi eğitim ortamlarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 
Bu amaçla öğretmenlerle bireysel görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Öğretmenlere sınıflarında hangi öğrenme 
merkezlerine ne sıklıkta yer verdikleri, öğrenme merkezlerini nasıl etkin kıldıkları, materyal temini, eğitim 
ortamlarını ve öğrenme merkezlerini düzenlerken nelere dikkat ettikleri, öğrenme merkezlerinin çocukların 
gelişim düzeyine etkisi gibi konularda çeşitli sorular sorulmuş, ayrıca gözlemler gerçekleştirilmiştir. Araştırma 
sonucunda öğretmenlerin öğrenme merkezlerini daha etkin kullanmak amacıyla desteğe ihtiyaç duydukları, okul 
öncesi eğitim kurumlarının fiziksel ortamlarının iyileştirilmesi gerektiği belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Okul öncesi, eğitim ortamları, öğrenme merkezleri 
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İnsan hayatındaki ilk yılların gelişim üzerindeki etkisi, son zamanlarda oldukça vurgulanmaktadır. 

Özellikle okul öncesi dönemde çocuk, ebeveynlerinden ve çevresindeki diğer bireylerden etkilenerek gelişimini 
sürdürmektedir. Çocukların ilk öğretmenleri onların kendi anne ve babalarıdır. Anne babaların çocuk yetiştirme 
tutumları, gelecekte nasıl bir ebeveyn olacağı konusunda çocuğa örnek model oluşturmaktadır. Ebeveynlerin 
çocuk yetiştirme tutumları çocuğun kişiliğini etkiler ve çocuk özdeşim modellerinden edindiği benzer tutumları 
ortaya koyacağı için ebeveynlerin çocuktan bekledikleri davranış modeline uygun bir davranış içerisinde olmaları 
gerekir (Yavuzer, 2016a:26). Anne baba tutumlarının çocuğun fiziksel, sosyal, duygusal, dil, bilişsel ve cinsel 
gelişimini etkileyerek çocuğun bütün gelişim alanlarını etkilemektedir (Yörükoğlu, 2016:126). Bu araştırmada 
dört-altı yaş grubu çocuğa sahip ebeveynlerin çocuk yetiştirme tutumlarının çeşitli değişkenler açısından 
incelenmesi amaçlanmıştır. Bu doğrultuda ebeveynlerin çocuk yetiştirme tutumlarının cinsiyete, gelir durumuna, 
eğitim durumuna, yaşına ve ailedeki birey sayısına göre farklılaşıp farklılaşmadığı değerlendirilmiştir. 
Araştırmada ölçme aracı olarak “Öğretmen Olarak Anne Baba Envanteri (PAAT)” ve “Çocuk Yetiştirme Tutum 
Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, puanlarının ekonomik duruma ve yaşa göre  anlamlı bir şekilde 
farklılaşmadığı, ailedeki birey sayısı ve eğitim durumuna göre farklılaştığı belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Çocuk yetiştirme, ebeveyn tutumu, dört-altı yaş  
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Özet 
Çevre sorunlarının çözümünde, çevre sorunlarını algılayabilen, bunların sebep ve sonuçlarını fark 

edebilen ve bu sorunlara kişisel ve toplumsal ölçekte çözüm üretebilen bireyler yetiştirmek örgün eğitimin temel 
amaçlarından biridir. Türk eğitim sisteminde bu hedefe ulaşmayı sağlayacak dersler arasında ise Sosyal Bilgiler 
öğretim programı ön plana çıkmaktadır (Selanik Ay, 2010). Bu yüzden sosyal bilgiler öğretmen adaylarının 
toplumda çevre bilinci ve duyarlılığı geliştirilmesi konusunda önemli görevleri bulunmaktadır. Bu görevi meslek 
hayatları boyunca istenen düzeyde yerine getirebilmelerinde çevresel sorunlara karşı geliştirdikleri farkındalık 
düzeyi oldukça etkilidir. Bu çalışmada Afyon Kocatepe Üniversitesi'nde öğrenim gören Sosyal Bilgiler öğretmen 
adaylarının çevre sorunları hakkındaki farkındalık düzeylerini belirlemek amaçlanmıştır. Sıralı karma araştırma 
modelinde tasarlanmış olan çalışmanın nicel bölümünde, Sosyal Bilgiler öğretmen Adaylarının çevre bilinci ve 
çevre duyarlılığı düzeylerini belirlemek için ölçme aracı olarak; Yeşilyurt, Gül ve Demir (2013) tarafından 
hazırlanan "Öğretmen Adaylarının Çevre Bilinci ve Çevresel Duyarlılığı Ölçeği" kullanılmıştır. Beş düzeyli likert 
tipi ölçek 37 madde ve iki boyuttan oluşmaktadır. Yeşilyurt, Gül ve Demir'in uygulamasında ölçeğin güvenilirlik 
katsayısı .92 olarak belirlenmiştir. Ölçek 218 Sosyal Bilgiler öğretmen adayına uygulanmış, hatalı doldurulduğu 
tespit edilen ve istatistik olarak normal dağılımın dışında kalan formların çıkarılmasıyla araştırma örneklemi 203 
kişiden oluşmuştur. Ölçeğe uygulanan istatistiksel işlemler sonucunda ölçekten alınan verilerin dağılımının 
normal, ölçeğin alt boyutları ve ölçek genelinin güvenilirlik düzeylerinin uygun (Cronbach alpha: .94; Spearman-
Brown: .82) olduğu belirlenmiştir. Ayrıca  ölçek boyutlarının birbirleriyle ve ölçek geneliyle olan korelasyonu da 
yüksektir. Araştırmanın nitel bölümünde ise katılımcıların çevresel farkındalıklarını ortaya çıkarmak amacıyla 
çevre sorunları hakkındaki bilgileri, bilgi kaynaklarının geçerliliği, yaşadıkları yerdeki çevre sorunlarını fark 
etme ve çözüm önerisi üretme gibi becerilerini sorgulayan dokuz yarı yapılandırılmış sorudan oluşan görüşme 
formu kullanılmıştır. Nitel ölçme aracından elde edilen veriler iki uzman tarafından kodlanmış, güvenilirlik 
derecesi Miles ve Hubermann formülüne göre .94 olarak belirlenmiştir. Nitel ölçme aracından elde edilen veriler 
içerik analizi yöntemiyle çözümlenmiş, kodlamaların frekans ve yüzdeleri tablolara dönüştürülmüştür.  

Araştırma bulgularına göre Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının çevre bilinci ve duyarlılıkları orta 
düzeydedir. Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının ölçeğe verdikleri cevapların ortalaması incelendiğinde 
katılımcıların çevresel duyarlılıklarının yüksek, çevresel bilinçlerinin ise orta düzeyde olduğu görülmüştür. 
Katılımcıların çevre sorunları hakkındaki bilgileri, bilgi kaynaklarının geçerliliği, yaşadıkları yerdeki çevre 
sorunlarını fark etme ve çözüm önerisi getirme becerileri ise beklenenin altındadır. Öğretmen adaylarının 
yaşadıkları yerin çevre sorunlarını fark etme ve bunlara çözüm önerisi getirmelerini sağlayabilmek için, gözlem 
ve sorgulama becerilerini geliştirmelerine  yardımcı olacak öğretim programları hazırlanmalıdır. 
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ÖZET 
Bu projede, 12-15 yaş aralığındaki gençlerin "Kod Adı 2023" projesi başlığı altında aldıkları eğitimin 

yaratıcı düşünme becerilerine etkisinin incelenmesi amaçlanmaktadır. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 
düzenlenen ve Türkiye'nin 81 şehrindeki gençlik merkezlerinde yaz ve sonbahar döneminde uygulanmakta olan 
“Kod Adı 2023” projesi kapsamında öğrencilere farklı konularda eğitim ve seminerler verilmektedir. 
Çalışmamızın örneklemini Kırşehir Gençlik Merkezinde eğitim almakta olan 12-15 yaş aralığındaki gençler 
oluşturmaktadır. Süreç aşamasında öğrencilere elektronik ve robotik eğitimler verilmiştir. Eğitimin süreci her 
öğrenciye bir bilgisayar düşecek şekilde gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın başlangıç ve son aşamasında Whetton 
ve Cameron (2002) tarafından geliştirilen ve Aksoy (2004) tarafından Türkçe’ye uyarlanan “Yaratıcı Düşünme 
Becerisi Ölçeği” uygulanmış ve erken yaşta elektronik ve robotik eğitimi alan öğrencilerden eğitim sürecine 
yönelik görüşler alınmıştır. Eğitim aşamasında öğrencilerin gelişimleri araştırmacı tarafından geliştirilen gözlem 
formu ile takip edilmiştir. Elde edilen veriler ışığında bilimsel raporlaştırma işlemi gerçekleştirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Kod adı 2023, yaratıcı düşünme becerisi, elektronik ve robotik 
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SUMMARY 
Students have difficulties in solving mathematical problems in chemistry because they may have a lack of 

mathematical knowledge and they may not apply, interpret or transfer this knowledge into chemistry. Proportional 
reasoning is a mathematical process that includes covariation and multiple comparisons and also requires keeping 
some pieces of knowledge in mind and use when it is necessary. Proportional reasoning is closely associated with 
interpreting and predicting and consists of both quantitative and qualitative thinking. Proportional reasoning 
helps students to solve problem including rate in mathematics, chemistry, and other disciplines. There are lots of 
researches that reveal the positive relationship between students’ proportional reasoning and achievement in 
problem-solving and it is well known that proportional reasoning is crucial in chemistry education. However, the 
community of science still needs further researches that demonstrate how proportional reasoning occurs in 
problem-solving. 

Within the context of the need of researches that examine proportional reasoning in chemistry education, 
this study aims to investigate pre-service science teachers’ proportional reasoning levels and solution strategies 
when they are engaging with stoichiometry problems that include chemical reactions. 81 pre-service science 
teachers who enroll in a science laboratory course will be administered a questionnaire that includes open-ended 
questions in the subject of stoichiometry. Ramfol and Narod (2014) examined a great number of stoichiometry 
problems and grouped them into five levels based on the complexities that problems have. The questionnaire was 
developed to contain problems that belong to all of the complexity levels. These levels are given below in the table. 

L
evel 

Definition 

1 Proportional relation is used directly without converting units. 
2 Quantities are given in different units and these units are needed to be converted into mole 

to use proportional relation. 
3 Proportional relations consist of quantities given in intensive units (density, molar volume 

for example) 
4 There are two or more proportional relationships (they can be expressed by two or more 

different chemical equations). It may involve intensive units or unit converting. 
5 Proportional relationship between two quantities where one of the quantities is unknown or 

includes an unknown element. It may involve intensive units or unit converting. 
 
Data will be analyzed using both quantitative and qualitative methods. The descriptive and content 

analysis will be employed to identify what kind of solution strategies pre-service teachers use to solve problems 
in a specific complexity level and how many pre-service teachers use a specific solution strategy in a specific 
problem. However, pre-service teachers’ proportional reasoning levels will be intended to be examined via a 
rubric. It is expected the more problems get complicated the less pre-service teachers use different solution 
strategies. 

Keywords: Pre-service teachers, proportional reasoning, chemical reaction problems, solution strategies  
Acknowledgement: This paper refers to data from the research project “Examining Preservice Science 

Teachers’ Proportional Reasoning in the Subject of Chemical Reactions” (EGT.A4.18.027), funded by the Ahi 
Evran University Scientific Research Projects Coordination Unit.  
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Ölkəmizdə bazar prinsiplərindən istifadə olunduğu şəraitdə aqrar sahədə sahibkarlığın inkişafı müasir 
tələblərə uyğunlaşdırılması hesabına mümkün olur. Aqrar sahədə müxtəlif kateqoriyalı sahibkarlıq subyektlərinin 
fəaliyyəti xüsusi özəl təsərrüfatların formalaşmasına əsaslanır. Belə şəraitdə aqrobiznesin inkişafı ön plana 
çəkilərkən aqrar sahədə sosial-iqtisadi münasibətlərin xarakteri dəyişir. Ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsi 
məqsədilə aqrobiznesin formalaşdığı şəraitdə kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalının inkişafını, emal sənayesini, 
kənd təsərrüfatı məhsullarının saxlanılması, daşınması və istehlakçıya çatdırılmasını qabaqcadan müəyyən etmək 
mümükün olur. Azərbaycanda ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsi məqsədilə aqrobiznes sistemində istehsalın 
səmərəli təşkili aqrar sahənin strukturunun formalaşmasının əsas amili hesab olunur və sahibkarlıq münasibət-
lərinin yarandığı şəraitdə yüksək rəqabətlilik təmin edilir. Aqrobiznesin formalaşması şəraitində istehsalın 
səmərəli təşkili və inkişafı ölkənin ərzaq təhlükəsizliyinin təmin olunmasını və əhalinin sosial rifahını 
müəyyənləşdirir. 

İnzibati amirlik iqtisadi sistemindən bazar iqtisadi sisteminə keçildikdən sonra həyata keçirilən islahatlar 
nəticəsində ölkənin aqrar sahəsində ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsi məqsədilə formalaşmış biznes 
sistemində istehsalın təşkilinin təkmilləşdirilməsinə zərurət yarandı. Aqrobiznes sistemində istehsalın inkişafı 
müxtəlif kateqoriyalı sahibkarlıq subyektlərinin tərəqqisi, ərzaq siyasətinin təkmilləşdirilməsi, aqrar sahədə milli 
istehsalın mövqeyinin dünya bazarında yüksək rəqabətqabiliyyətliliyə malik olması kimi proseslər üçün şərait 
yaratmalıdır.  

Müasir iqtisadi şəraitdə dövlətin dəstəyi hesabına aqrobiznes sistemində sahibkarlar yüksək gəlirli 
məhsulların istehsalında və rəqabət üstünlüklərinə nail olunmasında öz potensialını reallaşdırmağa imkan 
yaranır. Bu kimi reallığı aqrobiznesin iqtisadi rolu və inkişaf perspektivləri məlum olan xarici ölkələrin müasir 
təcrübəsi təsdiq edir. İnkişaf etmiş ölkələrin qabaqcıl təcrübəsindən istifadə etməklə Azərbaycanda ərzaq 
təhlükəsizliyinin təmin edilməsində aqrobiznesin inkişafının yeri və əsas istiqamətləri müəyyən olunmalıdır.  

Ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsi məqsədilə dövlət tərəfindən aqrar sahəyə göstərilmiş dəstək 
aqrobiznesin formalaşmasına təsir göstərir. Aqrobiznes sisteminin formalaşmasında kənd təsərrüfatı 
sahibkarlığına məxsus bütün spesifik xüsusiyyətlər eyni götürülür.  

Azərbaycanda ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsi və aqrobiznesin formalaşmasının elmi-metodoloji 
əsasları araşdırılmalı, müasir vəziyyəti təhlil edilməli və onun gələcəkdə təkmilləşdirilməsinin əsas istiqamətləri 
müəyyənləşdirilməlidir. Yuxarıda göstərilənləri nəzərə alaraq qeyd etmək olar ki, müasir iqtisadi şəraitdə Azərbaycanda 
ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsi və aqrobiznes sisteminin gələcəkdə təkmilləşdirilməsinin əsas 
istiqamətlərinin müəyyənləşdirilməsi məsələsi xüsusi əhəmiyyətə malikdir.  

Müstəqilliyimizin ilk illərində bazar tənzimləyicilərinin təsiri altında Azərbaycanda ərzaq təhlükəsizliyinin təmin 
edilməsi məqsədilə aqrobiznesin inkişafı tədricən postsosialist iqtisadiyyatının dövlət müdaxiləsinə ehtiyacı olan bir sahəsinə 
çevrilməyə başlamışdır. Həmin dövrdə aqrobiznesin inkişafı üçün xüsusi siyasət lazım idi. Nəzəri cəhətdən mükəmməl sayılan 
bazar mexanizminə ciddi dəyişikliklər edilməsi zərurəti yaranmışdır. Ərzaq mallarına tələb və təklifə məqsədyönlü təsir 
göstərilməsi, milli gəlirin bir hissəsinin aqrobiznesin xeyrinə yenidən bölüşdürülməsi və büdcədə müvafiq dəyişikliklər edilməsi 
məsələləri kəskin şəkildə qarşıya çıxmışdır. Xüsusi kənd təsərrüfatı siyasəti aqrobiznesin inkişafı ilə əlaqədar müxtəlif 
proqramlar qəbul olunmasını tələb edirdi. Bu proqramlar ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsi məqsədilə aqrobiznesin 
bazar şəraitinə transformasiyasının iqtisadi və sosial aspektlərini əlaqələndirməli idi. 

Respublikada ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsinə və aqrobiznesin inkişafına təsir edən təşkilati-
iqtisadi amillərin tədqiqi göstərir ki, Azərbaycan Respublikasında aqrobiznesin mövcud sistemi və kənd təsərürfatı 
məhsullarının satışının təşkili bazarın qanunlarına uyğun deyil. Respublikada bazar münasibətlərinin inkişafı 
şəraitində kompleks və məqsədyönlü aqrobiznes sistemi və mexanizmi formalaşdırılmamışdır. 

Respublikada ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsi məqsədilə aqrobiznesin inkişafı şəraitində xarici-
iqtisadi əlaqələri liberallaşdırmaq üçün müxtəlif tədbirlərlə milli iqtisadiyyatın rəqabətdən qorunması və xarici ölkələrin 
müdaxiləsinin məhdudlaşdırılması üzrə dövlət siyasəti həyata keçirilməlidir. Respublikamızın aqrobiznes sistemində daxili 
bazarı xarici rəqabətdən mühafizə etmək və istehsalı stimullaşdırmaq üçün idxal olunan kənd təsərrüfatı və yeyinti 
məhsullarına yüksək gömrük tarifi qoyulmalıdır. İntensivləşmə şəraitində kənd təsərrüfatı və yeyinti məhsulları istehsalının 
stimullaşdırılmaması ilə onların idxaldan asılılığı vəziyyəti yaranır ki, bu da istehlak mallarının alınmasında böyük xərclərin 
çəkilməsinə səbəb olduğu qeyd edilir. Ümumiyyətlə, ölkənin idxaldan asılılığının azalması onun iqtisadi təhlükəsizliyini artırır. 
Bunun üçün kənd təsərrüfatı istehsalının intensivləşdirilərək stimullaşdırılması ölkəmizin iqtisadi cəhətdən daha inkişaf etmiş 
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ölkələr sırasına qoşulmasına şərait yarada bilər. Azərbaycanda aqrobiznesin inkişafı üçün ərzaq təminatına dair elə 
siyasət həyata keçirilməlidir ki, aqrar-sənaye sahələri arasında ekvivalentlik təmin olunsun.  

Milli iqtisadiyyatın xüsusiyyətlərini nəzərə alaraq Azərbaycanda ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsi 
məqsədilə aqrobiznesin prinsip və metodlarının qəbulu sayəsində istehlakçıların tələbatının ödənilməsi və əmtəə-
pul münasibətləri mexanizminin təkmilləşdirilməsi üçün xarici təcrübədən istifadə edilməsi zərurəti yaranmışdır. 
Ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsi məqsədilə aqrobiznesin inkişafında iqtisadi səmərəliliyə müəssisənin 
marağı baxımından qiymət verilərkən müəssisədə geniş təkrar istehsalın inkişaf sürətinin əsas götürülməsi 
lazımdır. Eyni zamanda geniş təkrar istehsalın inkişaf sürətinin yüksək olması müəssisədə istehsalın iqtisadi 
səmərəliliyinin də yüksək olduğunu əks etdirir.	

Azərbaycanda ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edildiyi müasir iqtisadi şəraitdə aqrobiznesin inkişafı üçün 
aqrar sahədə əsaslı struktur dəyişiklikləri getməyə başlamış, yeni istehsal sahələri inkişaf etmiş, əhalinin ərzaq 
təhlükəsizliyinin təmin olunmasına yönəldilmiş struktur siyasəti həyata keçirilməsinə başlanılmışdır. Göstərilən 
proseslərin səmərəli təşkili və həyata keçirilməsi üçün aqrar sahəyə investisiya yönümlülüyü və onun həcminin 
artırılması zəruridir. 

Açar sözlər: ərzaq təhlükəsizliyi, aqrobiznes, sosial-iqtisadi münasibətlər, kənd təsərrüfatı, investisiya 
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SUMMARY 
Widespread effect of technology has affected the social and business lives of individuals such that most 

of the teachers use technology in order to record keeping, plan lessons, create worksheets or communicate with 
their peers, students and parents.  It can be seen that teachers are inclined to using technology conducive to 
support their existing practices such as demonstration and drill-and-practice. It is crucial to identify the factors 
that affect teachers’ technology use because teachers are the agents of change in technology integration. This can 
say us that effective technology integration may occur if teachers intend to use technology effectively. Two factors, 
called external and internal factors, affect teachers’ intention to use technology. Technology may not be integrated 
at an expected level because of internal factors although external factors are overcome. Thus, internal factors 
have greater effects on teachers’ intentions to use technology than external factors. 

Examining pre-service teachers’ is a way to predict how, why, and when pre-service teachers would use 
technology in their future classrooms because teachers’ beliefs related to their abilities to teach with technology 
will affect their thoughts and behaviors. Technology Acceptance Model (TAM) which is developed by Davis, 
Bagozzi, and Warshaw (1999) is a useful conceptual framework in order to formulate what kinds of relationships 
exist between teachers’ behavioral intention to use technology and beliefs such as epistemological and 
pedagogical. TAM used in this study have seven constructs; demographic variables, epistemological beliefs, 
pedagogical beliefs, perceived usefulness, perceived ease of use, attitude towards computer usage, and behavioral 
intention to use technology. 

This study employs a survey method to develop a model that shows the effect of pre-service teachers’ 
epistemological and pedagogical beliefs on their technology acceptance. Data has been collected by 
administrating a survey 616 pre-service teachers with different departments and grade levels. Participants were 
selected via criterion sampling from sophomores (n=214, 35%), juniors (n=196, 33%) and seniors (n=206, 33%) 
who took a few numbers of courses related to pedagogy and technology that help them to make sense of survey 
items. 74% of participants are females and 26% are males. The average age of pre-service teachers is 21.53 
(Sd=1,655). The data collection tool comprised of four sections. The first section includes demographic variables 
such as university, department, grade level, owning a computer, the level of computer use. The second and third 
section is related to pre-service teachers’ beliefs of epistemological and pedagogical, respectively. The last section 
of survey consists of remained constructs; perceived usefulness, perceived ease of use, attitude towards computer 
usage, and behavioral intention to use technology. The survey was administered in a paper-pencil environment. 
The structural equation will be employed in data analyzing to demonstrate the direct or indirect relationships 
between measured constructs (perceived usefulness, perceived ease of use, attitude toward using computer, 
intention to use computers, conceptions about teaching and learning, epistemological beliefs). The findings are 
expected to give insight into factors that affect pre-service teachers’ technology acceptance. 

Keywords: Pre-service teachers, technology acceptance model, epistemological beliefs, pedagogical 
beliefs 
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SUMMARY 
Effective technology integration is not related to the amount of technology use instead it is related to kind 

of technology use. Pre-service teachers’ attitudes and beliefs affect to what extent, how often and for what purpose 
they use technology. Therefore, identifying pre-service teachers’ beliefs help us to predict whether and how they 
will use technology in their future classrooms and to adjust teacher education programs in order to prepare pre-
service teachers in such a way that they would use technology effectively. This study which is designed as a single 
group per-posttest aims to investigate the change in pre-service teachers’ attitudes towards computers, self-
efficacy beliefs and intention to use technology at the end of an educational technology course. Participants are 
75 freshman pre-service teachers who enrolled in an educational technology course. The course syllabus consists 
of computer-assisted instruction, pros, and cons of teaching with technology, evaluating and selecting educational 
software and pre-service teachers’ assignments.  

Data were collected at the beginning and end of the course. Data collection tool is a survey consisting of 
four kinds of data related to demographic variables (gender, age, owning a computer, proficiency in computer use 
etc.), attitudes toward teaching with technology (12 items), computer self-efficacy (16 items), and computer use (7 
items) respectively. The items were determined after literature review and adopted into Turkish using back 
translation. Data will be analyzed using SPSS.  Data of pre-service teachers who completed the surveyed both at 
the beginning and end of the course is included in data analysis. Frequency (f), percentage (%), mean (�), 
standard deviation (Sd) will be used. However, t-test to compare pre-service teachers’ pre-and-posttest scores will 
be employed and Cohen’s d will be calculated to investigate the effect size of the significant difference. Findings 
reveal how pre-service teachers’ attitudes, self-efficacy, and perceived computer use correlate to each other and 
change after an educational technology course. 

 
Keywords: Pre-service teachers, attitudes toward computers, computer self-efficacy, and computer use 
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SUMMARY 
This study aims to investigate pre-service teachers’ technological pedagogical content knowledge 

(TPACK) and beliefs regarding science teaching and is designed as a cross-sectional survey method. 556 pre-
service teachers who studied at a state university in the midst of Turkey were included in the study. Participants 
were selected via criterion sampling from different departments and grade levels. The criterion was that 
participant must take at least one course related to science teaching. Within this context, 198 (34%) pre-service 
science teachers, 254 pre-service elementary teachers (46%), and 113 pre-service pre-school teachers (20%) 
participated the study. The age of pre-service teachers ranged from 19 to 33 and the average age was 21,39. 24% 
of them were males and 76% were females.  However, 32% of pre-service teachers (n=208) were sophomores, 
37% (n=208) were freshmen and 31% (n=170) were seniors.  

Data were collected with Technological Pedagogical Content Knowledge Self-Efficacy Scale (TPACK-
SAS) and Science Teaching Efficacy Belief Instrument (STEBI). TPACK-SAS consists of 67 items and seven factors 
named as pedagogical knowledge, technological knowledge, content knowledge, pedagogical content knowledge, 
pedagogical technological knowledge, technological content knowledge, and technological pedagogical content 
knowledge. STEBI has two factors (Outcome expectancy, Self-efficacy) and 23 items. Data collection tools 7-point 
Likert type (Strongly Disagree, Disagree, Disagree Somewhat, Neither Agree nor Disagree, Agree Somewhat, 
Agree, Strongly Agree) based on the development levels of participants. Surveys were administered to participants 
in a paper-pencil environment and participants were given the required time and asked to give sincere and correct 
answers. These attempts are expected to increase the validity of data. Statistical Package for the Social Sciences 
(SPSS) will be utilized to analyze data. All of the responses were examined individually for each item and missing 
values were omitted from the dataset. The relationships between factors will be revealed by correlation and 
regression analysis. 

Keywords: Pre-service teachers, technological pedagogical content knowledge, science teaching efficacy 
belief 
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 ÖZET  
          İnsanlığın var olduğu günden bu yana var olan şiddet kavramı, günümüzde hem bireysel hem 

toplumsal hem de evrensel anlamda sık sık karşılaşılabilen, toplumun yapısı, dinamiği ve toplumsal ilişkiler 
boyutunda ele alınan çok önemli hukuksal ve sosyolojik olgulardan biri olarak yaşamımızın her alanında 
karşımıza çıkmaktadır. Şiddet, insanların ruh ve akıl sağlıklarını, fiziksel, psikolojik ve sosyal anlamda hayatlarını 
olumsuz etkilemekte ve parçalamakta ve onların yaşamlarında çok derin izler bırakmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü 
(1996) şiddeti şöyle tanımlamıştır, ‘’Yaralanma, ölüm, psikolojik zarar, kötü gelişme ya da yoksunluk ile 
sonuçlanan ya da sonuçlanma ihtimali yüksek ya da yüksek olasılıklara sahip olan, kendisine, başka bir kişiye 
karşı ya da bir grup ya da topluluğa karşı tehdit altındaki ya da gerçek olan fiziksel gücü ya da gücü kasıtlı olarak 
kullanma’’. Bu tanım, her tür şiddeti ve ölüm ve yaralanmaların ötesinde şiddet ve ölümle sonuçlanabilecek 
sonuçlar doğuran çok çeşitli yıkım ve ihmal eylemlerini kapsamaktadır. İstismar ve şiddete maruz kalan çocuklar 
başta olmak üzere bütün bireylerde ciddi travmalara neden olan, hayatlarını tahrip eden ve psikolojik, sosyolojik 
ve bilişsel kısa veya uzun dönemli travmatik sorunlara yola açan çok boyutlu bir olgudur. Şiddet ve istismara 
maruz kalan bu bireylere alanında uzman kişiler tarafından psiko-sosyal müdahaleler yapılmalıdır. Bunların en 
başında gelen yaklaşım travma odaklı bilişsel davranışçı kuramdır (TO-BDK). TO-BDK travmatik bir deneyimin 
olumsuz etkilerinin üstesinden gelmek için çocuklara, gençlere ve ailelerine yardımcı olmak üzere tasarlanmış 
kanıta dayalı bir tedavi modeli ve travmatik yaşam olayları ile ilgili önemli duygusal ve davranışsal zorluklar 
yaşayan çocuklar ve ergenler için birleşik bir çocuk ve ebeveyn psikoterapi yaklaşımıdır. Travma odaklı bilişsel 
davranışçı kuramı , gençlerin istismar, şiddet ya da kederden kaynaklanan travma sonrası stres ve duygudurum 
bozuklukları ile kendine özgü sorunlarına özellikle duyarlıdır. Bu çalışmanın amacı şiddet ve istismar mağduru 
olan çocuklarda üçüncül müdahale hizmeti olarak kullanılan travma odaklı bilişsel davranış kuramının nasıl 
uygulandığını, yöntem ve ilkelerini ve uygulama örneklerini açıklamaktır. 

Anahtar Kelimeler: İstismar, şiddet, travma sonrası stres bozukluğu, bilişsel davranış kuramı  
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 Psikolojik danışmanlık (PD) mesleği giderek daha da fazla küresel olarak birbirine bağlı hale 

gelmektedir. Farklı alanlarda ülkelerinin dışında da eğitim görmekte olan yüzbinlerce yabancı öğrenci vardır. 
Birçok uluslararası öğrenci, özellikle de Amerika’daki üniversiteleri tercih etmektedir. Bu öğrenciler, psikolojik 
danışmanlık alanında eğitim almak, bu alanda çeşitli araştırmalar yapmak araştırmak, mesleği öğrenmek ve 
öğrendiklerini de kendi ülkelerinde uygulamak için bu alanda dünyanın sayılı üniversiteleri arasında bulunan bu 
bölümlerde öğrenim görmektedirler. Psikolojik danışmanlı eğitimlerini kendi ülkeleri dışında alan yabancı 
öğrenciler, aldıkları bu eğitimleri kendi ülkelerinde uygularken birçok adaptasyon problemi ve zorluk 
yaşamaktadır. Yapılan araştırmalara göre literatürde bu konu ile ilgili çok az çalışma vardır. 

 Amaç   
Bu çalışmanın amacı, Amerika’da psikolojik danışmanlık alanında doktora yapan Türk öğrenciler ile 

daha önce doktora eğitimlerini Amerika`da tamamlamış ve şu anda Türkiye`deki üniversitelerde çalışan 
akademisyenlerin yaşadıkları veya yaşayacakları uyum süreci ve bakış açılarını incelemektir. Buradan yola 
çıkarak son yıllarda ülkeye geri dönen ve hala Amerika’da eğitimlerine devam eden ve gelecekte ülkemize dönüp 
psikolojik danışmanlık mesleğinin profesyonel gelişimine katkı sağlayacak akademisyenlerin bu konuda 
görüşlerine başvurulmuştur. 

Bu genel amaç çerçevesinde aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır: 
Amerika’da doktora düzeyindeki Türk psikolojik danışman öğrencilerinin ve doktora eğitimlerini 

Amerika`da tamamlamış ve şu anda Türkiye`deki üniversitelerde çalışan akademisyenlerin, aldıkları bu 
uluslararası psikolojik danışmanlık eğitim deneyimini Türkiye’de nasıl uygulamaktadır? 

Amerika'da alınan psikolojik danışmanlık eğitiminin Türkiye'de hangi konularda uygulanabilir 
olduğunun araştırılması ve bu konularda benzer ve farklılaşan noktalar nelerdir? 

Yöntem  
Çalışma grubu psikolojik danışmanlık eğitimi alanında uzman toplam 18 kişiden oluşmaktadır. Birinci 

uzman grubu (n=13)psikolojik danışmanlık eğitimi alanındaki eğitimlerini Amerika`da devam ettiren doktora 
öğrencilerinden oluşurken, ikinci uzman grubu (n=5) ise daha önce doktora eğitimlerini Amerika`da tamamlamış 
ve Türkiye`deki çeşitli üniversitelerde bu alanda çalışan akademisyenlerden oluşmaktadır. Delphi çalışma tekniği 
temel alınarak katılımcıların(uzmanların) görüşleri iki turda alınmıştır. Delphi tekniğinin kullanılmasını amacı 
alanda uzman olan kişilerin görüşlerine ve algılamalarına başvurarak belirli bir konuyu derinlemesine 
araştırmaktır. 

Her iki gruptaki uzman görüşünü almak için her iki turda ayrı ayrı anket hazırlanmıştır. Birinci turda 
her iki uzman grubuna da şu anda karşılaştıkları ya da ileride karşılaşabilecekleri zorluklar, kendilerini şu anda 
yaşadıkları ya da gelecekte yaşayacakları konular, aldıkları eğitim sonrasında uygulamada zorlanacakları en zor 
ve kolay öğeleri ve literatür araştırması sonucuna göre ve Amerika’da Psikolojik Danışma ile İlgili Eğitim 
Kurumlarının Akreditasyon Kurulu’nun (CACREP- Council for Accreditation of Counseling and Related 
Educational Programs) programında bulunan ana başlıklar üzerinden oluşturulan (çok kültürlülük, teori 
yaklaşımları, gelişimsel olgunlaşma/iyi olma hali, örgütlenme/profesyonel gelişim ve psikolojik danışma 
uygulamaları/öğretimi/araştırma) sorulmuştur. Birinci turdaki verilerin analizi sırasında temaların belirlenmesi 
için sırasıyla açık kodlama ve eksensel kodlama kullanılmıştır. İkinci turda da oluşturulan anket her bir 
katılımcıya tekrar gönderilmiş ve her bir soru için bulunan temalar önem sırasına göre sıralandırmaları 
istenmiştir. 
İkinci turda, panelistlerden, kendi ülkelerindeki psikolojik danışma mesleğine yeniden girdiklerinde, onlarla yüz 
yüze olan sorunları sıralamaları istendi (çok önemliden (1) az önemliye doğru (10)). 

   
Bulgular ve Sonuç 
Her iki gruptaki uzman görüşleri temel alınarak yapılan bu çalışmada, akademisyenlerin ve öğrencilerin 

Amerika’da aldıkları Psikolojik Danışmanlık eğitiminin Türkiye’de uygulanması sürecinde yaşanılan zorluklar ile 
ilgili bazı önemli temalar bulunmuştur. Çıkan bulgulara göre, Türkiye’de Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 
programını tamamlayan öğrencilerin büyük bir kısmı sadece okul sisteminin içinde ve okul rehber öğretmeni 
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olarak çalışmaktadır. Her iki uzman grubunun görüşüne göre, bu alandan mezun olan öğrencilerin profesyonel 
olarak farklı alanlarda (ruh sağlığı ya da toplum danışmanlığı gibi) çalışması mümkün gözükmemektedir ve iki 
ülke arasındaki temel farklılıklardan biridir. Diğer bir sonuca göre, Türkiye’de psikolojik danışmanlık bölümünde 
okuyan öğrencilerin öğrenim süreleri boyunca bireyin profesyonelleşmesi için önemi olan danışmanlık 
uygulamalarının eksikliği ve ayrıca klinik uygulamaların gerçekleştirilebileceği alanların da kısıtlı olması önemli 
konulardan biridir. Her iki uzman grubunu yöneltilen soruların sonuçlarına bakıldığında, Türkiye ve Amerika’da 
psikolojik danışmanlık alanında farklılıkların olduğu diğer alanlar da şunlardır: süpervizyon, psikolojik 
danışmanlık teorileri ve temel becerileri, etik ve profesyonel kurallar, psikolojik danışmanlık eğitimi ve bürokratik 
konular. 

Anahtar Kelimeler: Psikolojik danışmanlık, uluslararası öğrenci, yeniden adaptasyon, Delphi tekniği 
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Bilgin Adalı’nın Çocuk Romanlarına Onomastik Açıdan Yaklaşım 
Doç.Dr.Esma DUMANLI KADIZADE 
Mersin Üniversitesi, Eğitim Fakültesi 

esmakadizade@mersin.edu.tr 
 

Olcay ANILAN 
Mersin Üniversitesi, Yüksek Lisans Öğrencisi 

olcayanilan@hotmail.com 
Adların kökeni ve anlamları ile uğraşan bilim dalı olan “Onomastik” özel adlar ve özellikle kişi adları 

bilimi olarak tanımlanır. (TDK; 1992,1111) Rus dilbilimcisi Kalinkin’e göre, edebi metindeki bazı onomastik 
birimlere, kendi anlam bünyesinde var olan nominatif işlev üzerine başka özel bir anlam da yüklenir. Böylece 
onomastik birimler metindeki tarihi, etnografik, konotatif ve diğer bilgilerden oluşan yapıyı daha etkili bir tarzda 
okuyucuya iletilmesine yardımcı olur (Kalinkin: 2006, 84, akt. Andaniyazova). 

Bilgin Adalı da çocuklara tarihi sevdirmeyi amaçlayan kitaplar yazmıştır. Yazar özellikle Sümer, 
Mezopotamya kültürlerine göndermelerde bulunmuştur. Bu nedenle  eserlerinde tarihsel kahramanların, 
kralların, tanrıların, tanrıçaların isimlerini kullanmayı tercih etmiştir. Sadece halkbilim ve dilbilim alanlarında 
dikkat çeken Onomastik’in bu çalışmada kurgusal metinlerde de varlığı tespit edilmiştir. 

Çalışma kapsamında ise Bilgin Adalı’nın basit seçkisiz örneklem yoluyla yazarın on üç tane çocuk kitabı 
ele alınmıştır. Bu kitaplar, Zaman Bisikleti-1, Zaman Bisikleti-2 (Geçmişten Gelen Konuklar), Zaman Bisikleti-3 
(Zamanda Kaza), Çatalhöyük Öyküleri-1 (Dünyamızın İlk Şafağı), Çatalhöyük Öyküleri-2 (Ateşin Çocukları), 
Çatalhöyük Öyküleri-3 (Bolluk ve Savaş), Atlantis’in Çocukları 1-2-3, Genlerin Şifresi, Aninna’nın Serüvenleri-1 
(Alev Kız Aninna), Aninna’nın Serüvenleri (Büyük Göç), Kralın Adaleti’dir. Kitaplar doküman taraması yoluyla 
incelenmiştir. Elde edilen verilen içerik analizi kullanılarak çözümlenmiştir.  Çalışmanın araştırma sürecinde 
TDK İsimler Sözlüğü, TDK Güncel Türkçe Sözlük, TDK Tarama Sözlüğü, Osmanlıca Türkçe Lugat, Sümerce 
sözlükler, Hititlerle ilgili yapılmış çalışmalar, Anadolu tarihi ile çalışmalar, hayvan türleriyle ilgili araştırma 
yazılarından yararlanılmıştır. 

Araştırmada Bilgin Adalı’nın belirtilen kitaplarındaki karekter adlarının sözlük anlamları ve tarihsel 
anlamlarının kurguya nasıl yansıtıldığı, kurguyla nasıl bağlantı kurulduğu yorumlanmıştır.  Ardından adların 
kitapta geçen özellikleri hakkında bilgi verilmiştir. Son olarak da kişi adları metne nasıl yansımıştır, bu adla 
onomastik açıdan nasıl bağlantı kurulmuştur?” sorularına cevap aranmıştır. Bu bağlamda tespit edilen özel adlar 
Tanrı-kral ve sıradan insanlar olarak iki kod altında incelenmiştir. 

Sonuç olarak araştırma kapsamında karakterler analiz edildiğinde bulgulanan 112 adet özel adın % 
...’nın onomastik birimlerle örtüştüğü, % ...’nın örtüşmediği tespit edilmiştir. Bu bağlamda yazarın kullandığı 
tarihi kahraman adlarını genel olarak Tanrı-krallardan seçmesi yazarın eserlerinin onomastik açıdan zengin bir 
yapı haline getirdiği sonucuna ulaşılmıştır. 

  
Anahtar Kelimeler: Onomastik, Hititler, Sümerler, Mezopotamya, Çocuk romanları, mitoloji, kral adları 
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esmakadizade@mersin.edu.tr 
 

Gizem ARIKAN 
Mersin Üniversitesi Yüksek Lisans Öğrencisi 

gizemarikan.33@gmail.com 
 

Ahmet Yılmaz Boyunağa, Türk ve İslam tarihi üzerine eserler kaleme almıştır. Yazar, tarihi romanlarında 
çocuk ve genç kitleye hitap ederek onlara kendi tarihlerini öğretmeyi ve tarih bilinci kazandırmayı amaçlamıştır. 
Ahmet Yılmaz Boyunağa, Türk tarihini bilinçli veya bilinçsiz, çarpıtarak verenler olduğu için tarihi romanlar 
yazmaya karar verir. (Kakul, 1993: 64) 

Çalışma kapsamında Boyunağa’nın tarihi çocuk kitaplarından; 1.Hilal Uğruna / III. Haçlı Seferi ve 
Selahaddin Eyyübi, 2.Koçyiğit/Seyit Battal Gazi, 3. Özgürlük Savaşçısı / Şeyh Şamil, 4. Osmanlı Leventleri/Seydi 
Ali Reis ve Leventlerinin Maceraları, 5.Denizler Ejderi, 6. Korkusuz Cengâver, 7. Altın Ferman/Berke Noyan, 8. 
Yasak Şehir adlı eserleri basit seçkisiz örneklem yoluyla seçilerek doküman taraması yöntemi kullanılarak 
taranmıştır. 

Araştırmada yazarın kitaplarında kullandığı benzetme sanatları tespit edilmiş ve sanatlarda vurgulanan 
unsurlar tasnif edilerek; “1.Kişi, 2.Mekân, 3.Ordu/Asker, 4.Millet, 5.Dini İnanç, 6.Doğa Olayları, 7.Düşman, 
8.Topluluk, 9.Nesne, 10.Hayvan kodları” etrafında değerlendirilmiştir. Kodlara göre frekans değerleri tespit 
edilmiştir. En fazla frekans değerine sahip olan kod “kişi” iken, en az frekans değerine sahip olan kodlar, “dini 
inanç” ve “doğa olayları”dır.  Sonuç olarak yazarın kitaplarında benzetme sanatları ile anlatım daha ilgi çekici 
ve sürükleyici hale gelse de yer yer anlatımın inandırıcılığını yitirmesine sebep olmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Ahmet Yılmaz Boyunağa, Tarihi Roman, Benzetme Sanatı 
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Yoksulların Bankası: Grameen Bank 
Nurkhodzha AKBULAEV 

Azerbaijan State University of Economics UNEC 
nurhoca@gmail.com 

Sanayi devriminin öncesinde de var olan yoksulluk olgusuyla mücadele metotları sanayi devrimi ile 
birlikte (özellikle ikinci dünya savaşı sonrası), çeşitli örgütler tarafından uygulanmaya başlatılmıştır. Yoksul ve 
az gelirli kesimin finansal ihtiyaçları doğrultusunda gelişen mikrokredi uygulamaları kredi, tasarruf, sigorta ve 
transferleri kapsayan mikrofinans sistemi şekline dönüşmüştür. Mikrofinans sistemi, başlangıçta geleneksel 
bankacılıktan farklı şekilde faaliyete başlamasına rağmen ticaret bankaları tarafından da benimsenmiştir. Ancak, 
yüksek maliyetlerinden dolayı geniş kapsamlı kullanılamamaktadır. Uygulama sadece yoksullukla mücadele ile 
sınırlı kalmayıp, köylerden şehre ya da gelişmiş ülkelere göçleri de büyük çapta azaltma özelliğine sahiptir. 
Özellikle kırsal bölgelerde hayvancılık ve balıkçılığın, tarımcılık ve ormancılığın finanse edilmesi hem istihdam 
oluşturacak hem de bölgesel kalkınmayı sağlayacaktır. 

Grameen Bankası, 1976 yılında yoksulların yeteneklerini değerlendirmek amacıyla Muhammed Yunus 
tarafından Bangladeş'te kurulmuş olan bir bankadır. Günümüzde bu model esasında, 81 ülkede faaliyet 
göstermektedir. Grameen Bankası’nın başlangıcı mikrokredi fikri olarak 1973 yılında Prof. Dr. Muhammed Yunus 
tarafından Bangladeş’in Çitagonk köyünde uygulanmaya başlamıştır. Muhammed Yunus; 42 aileye toplam 27 
dolar borç vererek onların kendi paralarını kazanmalarını sağlamış ve bu insanların nispeten mutlu olduklarını, 
kendilerine güvenmeye başladıklarını ortaya koymuştur. 1979 yılına kadar Bangladeş Merkez Bankası ve diğer 
ticari bankaların desteği ile proje geliştirilmiş ve 1983’te Grameen Bank adı altında yoksullara kredi veren 
mikrokredi bankası kurulmuştur. Bangladeş’te Grameen Bankası’ndan 6.2 milyon kişi bu krediyi kullanarak kendi 
işlerini yapmaktadırlar. 

Bu çalışmada mikrofinans uygulamalarında en başarılı mikrofinansman kurumu olan Grameen Bank’ın 
ortaya ve gelişimi, amacı ve hedef kitlesi, kurumsal ve faaliyet yapısı,  yenilikleri ve finansal yapısı üzerinde 
durulmuştur. Ayrıca, Grameen Bank sistemleri müşteri türleri, finansal hizmet çeşitleri ve şartları bağlamında 
ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Ayrıca, kuruluş yılından günümüze kadarki finansal yapısı incelenerek analiz 
edilmiştir. 

Grameen Bank, Yoksulluk, Mikrokredi, Mikrofinans, Bankacılık 
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Müasir İdarəetmə Nəzəriyyəsində “Şüşə Tavan” Anlayışı 
Mətanət MƏMMƏDOVA 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti (UNEC), 
İqtisadiyyat və İşlətmə kafedrası, müəllim, 

salmanova_m@hotmail.com 
Xülasə 

Bu tədqiqatda mövzuyla bağlı yazılmış ədəbiyyatlar və tədqiqatlara baxılmışdır. İdarəetmə elmində “şüşə tavan” 
ABŞ-da 1970-ci illərdə ortaya çıxan bir anlayışdır. Şüşə tavan qadınların yüksək mövqelərə yüksəlməsini 
əngəlləyən təşkilati mühakimədən ibarət süni əngəllərdir. Menecer kimi fəaliyyət göstərən qadınların, müəyyən 
bir pillədən sonra yüksəlmələrini əngəlləyən faktorların cəminə "Şüşə Tavan" ya da "Şüşə Tavan Sendromu" adı 
verilir. Şüşə Tavan adından da məlum olduğu kimi, görünməz bir əngəli ifadə etməkdədir. Şüşə tavan, bir qadın 
yönətici olaraq bəlli bir nöqtəyə yükseldikdən sonra önəmli bir yüksəlmə gözlədiyi anda adını tam olaraq ortaya 
çıxara bilmədiyi səbəblərdən ötrü istədiyi yüksəlməni ala bilməməsi vəziyyətidir. Şüşə Tavan Sendromunu ortaya 
çıxaran səbəblər : 
1. Kişi menecerlər tərəfindən qoyulan əngəllər: Bu əngəllərdən birincisi qadınlarla bağlı mühakimədir. Daha çox 
negatif olan bu mühakimə, qadınların verilen yüksək pillədəki işləri edə bilməyəcəyi düşüncəsi ilə bağlıdır. 
Qadınlar xarakterlilik, qərarlılıq və əzm baxımından yetərsiz olaraq dəyərləndirilirlər. Kişi menecerlər tərəfindən 
ortaya çıxarılan digər əngəllər isə “qadınlarla ünsiyyət qurmağın çətinliyi” və “kişilərin gücü əldə tutma” 
istəyidir. 
2. Qadın idarəçilər tərəfindən qoyulan əngəllər: “Kraliça arı” sendromu (Qadın idarəçilərin başqa qadınları 
qısqanmaları); Bu cür qadınlar ən yüksəkdə görülən ‘tək qadın’ olmağın bir müvəffəqiyyət və imtiyaz olduğuna 
inanırlar. Bu səbəbdən başqa qadınların onlara rəqib olmasını istəmirlər və onlara menecer olma yolunda əngəl 
olurlar. 
3. Qadının öz özünə mane olması: Fərdi maneələrin iki növü var. Birinci qadının öhdəsinə götürdüyü rolların 
çoxluğundadır. Bu maneə evdə ana, iş yerində də idarəçi olmağın çətinliyindən ortaya çıxır (Duman, 2017). Bu 
rollar üst üstə düşdüyü anda qadınlar idarəçi rolundan daha rahatlıqla imtina edirlər. İkinci səbəb qadının 
cəmiyyətin cinsiyyətlə bağlı qəbul etdiyi fikirləri sorğu sual etmədən qəbul etmək, özünə güvənməmək, qərarsızlıq, 
nə istədiyini bilməməkdir. Qadınların kariyer həyatına təsir edən səbəblərdən biri də cəmiyyət içində öz öhdəliyinə 
götürdüyü cinsiyyət roludur. Bu rol hansı işlərin qadınlar, hansı işlərin kişilər üçün olduğunu ayırıb və qadınlar 
aldıqları təhsili də bu istiqamətdə formalaşdırırlar. Qadınların idarə işlərə deyil, ixtisalaşmaya ehtiyac olan 
işlərdə, müəllimlik, həkimlik işlərinə istiqamətlənməsi buna misal ola bilər. 
Nəticə etibarilə şüşə tavan sendromunun ortadan qaldırılması üçün cəmiyyət və təşkilat olaraq aşağıdakı 
strategiyalar həyata keçirilməlidir: 
• Qadınların təhsildə aktiv iştiraka sövq etmək və onların təhsilli şəxslər kimi formalaşmasına köməklik göstərmək 
• Qadınlara rol model olacaq qadın menecerlerin fəaliyyətləri 
• Sosial həyatda qadınların aktiv iştirakını təmin etmək 
• Qadınların sorğu sualsız öhdəliyinə götürdüyü cinsiyyət rollarından azad etmək 
• Qadınların ailədə və cəmiyyətdə qərarlarının tək verməsi üçün şərait yaratmaq 
• Kariyer proqramlarında qadınların aktiv iştirakını təmin etmək 
• Cinsiyyət ayrı seçkiliyindən təmizlənmiş təşkilati davranışlar və təşkilat mədəniyyəti formalaşdırmaq 
• Son olaraq da qadınları daha azyaşlı olduqları vaxtlardan etibarən daha çox özünə güvənən fərdlər kimi tərbiyə 
etmək 

şüşə tavan, glass ceiling, qadınlar 
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Türk Dillərində Sintaktik Sinonimlər Məsələsinə Dair 

 
Gülbəniz İsmayılzadə 

 filologiya üzrə fəlsəfə doktoru 
ADİU(UNEC), “Azərbaycan dili” kafedrasının dosenti 

(ulduz.alizade@yahoo.com) 
XÜLASƏ 
Məqalədə türk və Azərbaycan dillərinin materialları əsasında sintaktik sinonimlik məsələsinə nəzər 

salınır, bu hadisənin yaranması səbəbləri, sinonimliyin nitq mədəniyyətindəki rolu və digər xüsusiyyətlərinə 
aydınlıq gətirilir. 

Sintaktik sinonimlik hadisəsi müstəqil söz birləşmələri, həmçinin sadə və mürəkkəb cümlələr, hətta 
mətnlər arasında özünü göstərir.  

Araşdırma onu göstərir ki, sintaktik sinonimlik məsələsi türk dillərində müqayisəli planda 
öyrənilməmişdir, ancaq ayrı-ayrı türk dillərində (məsələn, özbək dilində) bu məsələ tədqiqat obyektinə çevrilə 
bilmişdir. 

Açar sözlər: sintaktik sinonimlik, sintaktik parallelizm, sintaktik dublet, paralel konstruksiyalar, 
üslubiyyat 
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Bağlanma Stilleri Ve Duygusal Tepkisellik Arasındaki İlişkide Psikolojik Sağlamlığın 
Aracılık Rolünün İncelenmesi 

 
 Özge Nur ÇAKMAK 

 İstanbul Arel Üniversitesi 
ozgee_nur_61@hotmail.com  

 
 Prof. Dr. Mehmet Engin DENİZ 

Yıldız Teknik Üniversitesi 
edeniz@yildiz.edu.tr 

 
 

Bu araştırmanın amacı üniversite öğrencilerinde bağlanma stilleri ve duygusal tepkisellik arasındaki 
ilişkide psikolojik sağlamlığın aracılık rolünü incelemektir. Araştırmaya Karadeniz Teknik Üniversitesi ve 
İstanbul Arel Üniversitesinde öğrenim gören 207 si kadın 177 si erkek olmak üzere toplam 384 üniversite öğrencisi 
katılmıştır. Çalışmada veri toplama aracı olarak; duygusal tepkisellik ölçeği, yetişkinler için psikolojik 
dayanıklılık ölçeği, yakın ilişkide yaşantılar envanteri ve kişisel bilgi formu kullanılmıştır. Araştırma kapsamında 
kullanılan ölçme araçlarından elde edilen verilere dair sonuçlar tablolar halinde bulgular bölümünde 
gösterilmiştir. Verilerin analizi aşamasında, araştırmanın bağımlı değişkeni olan duygusal tepkiselliği çeşitli 
sosyo demografik değişkenler açısından incelemek için bağımsız örneklem t testi ile tek yönlü varyans analizi 
kullanılmıştır. Bağlanma stilleri ile duygusal tepkisellik ilişkisinde psikolojik sağlamlığın aracılık rolünü 
incelemek amacıyla bootstrapping işlemi gerçekleştirilmiştir. Elde edilen verilerin analizi “IBM SPSS Statistics 
22” paket programı kullanılarak yapılmıştır. Yapılan araştırma sonucu incelendiğinde cinsiyet ve ebeveyn tutumu 
açısından üniversite öğrencilerinin duygusal tepkisellik düzeyi puan ortalamaları arasında anlamlı düzeyde bir 
farklılaşma bulunurken sınıf düzeyi, kardeş sayısı, aile içindeki çocuk sırası ve aile yapısında anlamlı bir 
farklılaşma bulunmamıştır. Duygusal tepkisellik; kaçınma bağlanma stili ve kaygılı bağlanma stili ile pozitif yönde 
anlamlı ilişki gösterirken psikolojik sağlamlık ile negatif yönde anlamlı ilişkiye sahiptir. Diğer taraftan psikolojik 
sağlamlık; kaçınma bağlanma stili ve kaygılı bağlanma stili ile negatif yönde anlamlı ilişkiler göstermektedir. 
Kaçınma bağlanma stili ve kaygılı bağlanma stili psikolojik sağlamlık düzeylerini doğrudan negatif yönde anlamlı 
yordadığı görülmektedir. Diğer taraftan psikolojik sağlamlık da duygusal tepkiselliği doğrudan negatif yönde 
anlamlı düzeyde yordadığı bulunmuştur. Yapılan araştırmadaki analiz sonuçlarına göre üniversite öğrencilerinde 
kaçınma bağlanma stili ile duygusal tepkisellik ilişkisinde psikolojik sağlamlığın tam aracı rol, kaygılı bağlanma 
stili ile duygusal tepkisellik ilişkisinde psikolojik sağlamlığın kısmı aracı rol oynadığı sonucuna varılmıştır. 

 
Anahtar kelimeler: Bağlanma Stilleri, Duygusal Tepkisellik, Psikolojik Sağlamlık. 
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İletişim Teknolojilerinin Eğtimde Önemi 
Basti ALİYEVA 

Azerbaycan Devlet Iktisat Üniversitesi 
bastiyusfova@gmail.com 

 
İçinde bulunulan bilgi çağının en belirgin özellikleri arasında bilim, hızlı teknolojik değişmeler ve 

küreselleşme sayılabilir. Üretimde sermaye “bilgi” olmuş, elektrik enerjisinin yerini nükleer enerji almış ve 
iletişim teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte, “ulaşım-erişim” daha kolaylaşmıştır. Artık çağdaş toplumların 
gelişmişlik düzeyleri, genellikle, ürettikleri bilim ve teknoloji ile ölçülmeye başlamıştır. Teknolojinin ise topluma 
aktarılması ancak eğitim yoluyla sağlanabilmektedir. Bu anlamda, son yıllarda, iletişim bilimi ve 
teknolojilerindeki hızlı gelişmeler ve uygulamadaki yaygınlık, gelişmiş eğitim sistemlerinin yetiştirdiği yaratıcı 
üretici ve tüketicilerle birebir alakalıdır. Teknoloji ve iletişim araçlarının sağladığı olanaklarla bireylerin 
uluslararası iletişiminin kolaylaşması ve yaygınlaşması ile birlikte ulusal egemenlik fikri ve ulusal sınırların etkisi 
sınırlanmaya başlamıştır. Bu süreçle birlikte bireyler ulus devletlerin sınırlarını aşan kimliklere daha fazla ilgi 
duymuş ve küresel bilgi ve etki gittikçe daha fazla tartışılmaya başlanmıştır. Teknolojik değişmeler çalışma 
ilişkilerinin daha hiyerarşik ve merkezi olarak kontrol edildiği yapıları mümkün kılmaktadır. BT hem çalışan hem 
de yöneticiler açısından bilgiyi dağıtma ve kullanmaya imkân sağlasa da yöneticiler otoritelerinin bir dayanağı 
olarak gördükleri bilgiyi ellerinde tutmak istemektedirler. Bu yüzden  BT’nin işi yeniden örgütlerken ortak 
kazançlar üretmek için bir araç mı, yoksa eskiye göre daha basıklarmış bir hiyerarşinin tepesinde yer alan kesimin 
kazançlarına hizmet eden verimlilik artışı için mi var olduğunu sorgulamak gerekir. Bu sorunun cevabını almak 
ise BT’nin çalışanların da lehine olan bir esneklik ve otonomiyi sağlayıp sağlamadığına dair bir analizle mümkün 
olacaktır. Eğitimin, her toplumda özel bir önemi haline gelmiştir. Eğitim bir yandan geçmişe bakmayı, ama ona 
takılmamayı, diğer yandan geleceğe bakarak, insanın yaratıcılığını keyifli bir arayış ve gezintiye çıkarır. Bu 
anlamda eğitim, insan ve toplum için bir yeniden inşa aracıdır. 

Anahtar kelimeler: Teknoloji, Azerbaycan, İletişim, Küreselleşme, Bilgisayar, Bilgi Toplumu 
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Azerbaycan-Avrupa Birliiı İlişkilerinde Enerji Faktörü 
PhD. Elşen MEMMEDLİ 

Azerbaycan Devlet İktisat Universitesi Türk Dünyası İşletme Fakültesi 
 ÖZET 
Günümüzde enerji kaynaklarının önemi giderek artmakta, hızla büyümekte olan dünya ekonomisi bu 

kaynaklara her zaman olduğundan daha fazla ihtiyaç duymaktadır. Bunun doğal sonucu olarak zengin enerji 
kaynaklarına sahip ülkeler ekonomik ve jeopolitik açıdan kilit konuma gelmektedirler. Sahip olunan kaynakların 
pazarlanması konusunda devletler arasında sıkı bir rekabet yaşanmaktadır. Enerjinin sadece devlet kasalarını 
dolduran ekonomik bir araç olarak görülmesi de mümkün değildir. Enerji kaynaklarının fiyatlandırılması, uzun 
vadeli anlaşmalara ulaşma hedefi, enerji geçiş güzergahlarının belirlenmesi sadece enerji kaynaklarının getirdiği 
gelirlerle, başka bir ifadeyle ekonomik değere ilintili değildir. Devletlerin izledikleri dış politikanın temel 
esaslarına, devletlerin kısa, orta ve uzun vadedeki çıkarlarına, uluslararası ortamda meydana gelen gelişme ve 
karar alıcıların yaklaşımlarına bağlı olarak enerji politikaları şekillenmekte, dolayısıyla ekonomik boyutunun yanı 
sıra, enerji politikaları stratejik ve politik boyutlar kazanmaktadır. 

Doğal enerji kaynakları ile zengin sahip olan Azerbaycan Cumhuriyeti bu faktörden bağımsızlığının 
korunması ve güçlendirilmesi, ulusal çıkarlarının geliştirilmesi adına etkili bir biçimde kullanmaktadır. Öyle ki, 
günümüzde stratejik enerji kaynakları küresel jeopolitik duruma etki eden faktörlerden biri haline gelmiştir. 
Dünyanın gelişmiş güç merkezleri (ABD, Avrupa Birliği ülkeleri, Çin, Japonya vb.) enerji kaynaklarına 
erişebilmek ve kendi enerji güvenliklerini sağlamak amacıyla güvenilir ihraç güzergâhları geliştirmeye başladılar. 
Böyle bir ortamda bağımsızlığını yeni kazanmış Azerbaycan için temel hedeflerden biride enerji kaynaklarının 
işletilmesi ve hidrokarbon rezervlerinin ülkenin çıkarlarına uygun şekilde dünya piyasasına ulaştırılması 
olmuştur. 

Stratejik enerji kaynaklarına sahip olan Azerbaycan ve özellikle Hazar Havzası Avrupa Birliği’nin ulusal 
güvenlikle eş değer tutduğu enerji arz güvenliğinin sağlanması açısından jeopolitik kilit konuma sahip olan 
alternatif bir coğrafi mekandır. Bu bölge, aynı zamanda Avrupa Birliği’nin enerji ithalatı bakımından Rusya’ya 
olan aşırı bağımlılığının ortadan kaldırılması için alternatif taşıma güzergahı özelliğini de bulundurmaktadır. Bu 
çalışmanın temel amacı, Azerbaycan’ın enerji potansiyelini ortaya koyarak, bu aktörün AB’nin enerji güvenliğinin 
sağlanmasına etkisini araştırmaktır. 

Anahtar kelimeler: Enerji, Enerji Güvenliği, Dış Politika. 
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Neo-Realist Kuram Perspektifinde Azerbaycan Dış Politikasının Analizi 
 Agil MAMMADOV 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti (UNEC), İqtisadiyyat və İşlətmə Kafedrası, Müəllim 
aqil.arifoglu@gmail.com 

 
Azerbaycan dış politika analizini yaptığımız zaman karşımıza iki esas sorun çıkmaktadır. Bunlardan 

birincisi, Azerbaycanın mevcut olan dış politika sorunlarını ya güçe başvurma yolu ile, ya da uluslararası sistemin 
üzerinde durduğu uluslararası hukukun temel ilkelerine göre dış politikasını şekillendirmek olmuştur. 
Uluslararası ilişkilerin klasik teorilerinin de tartışdığı bu sorun, küçük devletlerin dış poltika tercihi yapmaları 
açısından da önemlidir.   

Neo realizm klasik realistlerin üzerinde durduğu gibi, uluslararası politikada tüm sorunların insan 
doğasında değil, uluslararası sistemden kaynaklandığını belirtmektedir. Günümüzde, devletler için dış politikada 
en hassas konu güvenlik konusudur. Özellikle, küçük devletler uluslararası sistemi kontrol eden büyük devletlerin 
tutum ve davranışlarından endişe duymaktadırlar. Fakat, tüm bu sorunlara rağmen, bu devletleri bir-birine 
bağlayan ekonomik ilişkilerin de mevcut olduğunu da ifade edebiliriz. Bu çalışmada neo realizmin temel 
argümanları açıklanarak, Azerbaycan dış politikasındaki mevcut sorunlar incelenecektir. 

Anahtar Kelimeler : Azerbaycan, Dış Politika, Uluslararası Sistem 
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Türk Cumhuriyetlerinde Turizm Hukukunun Gelişimi Karşılaştırılması 
Neriman HANAHEDOV 

Azerbaijan State University of Economics UNEC 
nermanhan@gmail.com 

 
Günümüzde ister Uluslararası ve isterse de Ulusal düzeyde turizm hukukuna büyük ihtiyaç 

duyulmaktadır. Turizm sektörü diğer gelişmekte olan ülkelerde olduğu gibi,  Azerbaycan’da da ihtiyaç duyulan 
önemli alanlardandır. Türkiye ve 1991 senesinde bağımsızlığını ilan eden Türk Cumhuriyetleri,  kendi iç 
Hukukunda düzenlemeye gitmiştir ki, bunlardan bir tanesi de Turizm Hukukudur. 

Bu bağlamda çalışmanın amacı, Türk Cumhuriyetlerinde 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 Turizm Stratejisileri ve Eylem Planları ile üretim, yönetim ve 
uygulama süreçlerinde sektörün önüne bir yol haritası çizilecektir. Uluslararası Turizm yönlendirilmesi temel 
amaç olarak kabul edilecektir. Özellikle Azerbaycan Turizm kanunu diğer Türk Cumhuriyetleri ile kıyaslanacaktır. 

Günümüzde Türkiye'deki gelişmeler örnek alınarak başta Azerbaycan olmak üzere diğer Türk 
Cumhuriyetlerinde de 2020. yılına kadar, uluslararası pazarda turist sayısı ve turizm geliri bakımından ilk beş 
ülke arasında önemli bir varış noktası ve uluslararası bir marka haline getirilmesinin sağlanmasıdır. 

Anahtar Kelimeler: Türk Cumhuriyetleri, Hukuki Düzenleme, Turizm Hukuku, Turizm Stratejisi 
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Azerbaycan Eğitim Sisteminde Değişim Programları ve Yurtdışında Eğitim 
Sudabe SALİHOVA 

Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi 
sudabe74@gmail.com 

ÖZET 
Azerbaycan Cumhuriyeti bağımsızlığını yeniden ilan ettikten sonra devlet yapılanması yönünde başarılı 

adımlar atılmıştır. Uluslararası örgütler ve kurumlarla işbirliği gelişmeye başlamış, gelişmiş dünya ülkeleri ile 
ayrı ayrı alanlarda entegrasyon süreçleri geniş boyutlara ulaşmıştır. Ülkenin iç ve dış politikasını sağlayan 
kurumların faaliyetleri, çeşitli alanlarda yeni iş yerlerinin açılması, bölgelerin gelişme seviyesindeki farklılıkların 
giderilmesi ve ekonominin yeni altyapısının oluşturulması amacıyla hükümet tarafından gerçekleştirilen 
etkinlikler ülkemizde çeşitli mesleklerde personel eksikliği sorununun çözümünü zorunlu kılmıştır. 

Azerbaycan bağımsızlığını ilan ettikten sonra eğitim alanında uluslararası ilişkilerini genişletmiş, dünya 
ve Avrupa eğitim mekanına uyum sağlama yönünde esaslı adımlar atılarak uluslararası eğitim kuruluşları ile 
işbirliğinin temeli konulmuştur.. Eğitim Bakanlığı dünyanın 30-dek uluslararası kuruluşu ile 100-den çok program 
ve projeleri gerçekleştirmeye başlamıştır. Yüksek eğitim alanında uluslararası ilişkilerin esas istikameti Avrupa 
Şurası, UNESCO, ISESCO, Avrupa Birliği, UNISEF ve diğer önemli uluslararası kuruluşlar ile ilişkilerin 
geliştirilmesine yönelik olmuştur. Genellikle küreselleşme ve eğitim ilişkisi dikkatten kenar konulardan biridir. Bu 
makale, küreselleşmenin çok tartışılan ekonomik, siyasi ve kültürel boyutlarının eğitim boyutuyla olan ilişkisini 
değerlendirmektedir. Çalışmada, eğitim ve eğitim programlarının toplumsal değişme ve küreselleşme kavramları 
çerçevesinde Azerbaycan Eğitim sisteminin yeri ve konumu incelenmiştir. Dünya örgütleriyle yürütülen ortak 
projelere değinilmiş ve bu örgütlerin Azerbaycan’la birlikte yürüttükleri projelere yer verilmiştir. “MEVLANA 
Değişim Programı”, “Türkiye Bursları” ve Azerbaycan’da gerçekleştirilen en önemli eğitim programlarından 
biri olan “2007-2015 yıllarında Azerbaycan gençlerinin yurtdışında eğitimi  Devlet Programı” hakkında bilgi 
verilerek her eğitim düzeyinde bu projelere katılım istatistikleri incelenmiştir. Bu program çerçevesinde eğitimini 
tamamlayarak ülkemize dönen mezunların çalışma durumları, çalıştıkları alanlar kurumlar da araştırılmıştır. 
Çalışmada ayrıca, kendi hesabına ile Türkiye Cumhuriyetinde eğitim alan öğrenci istatistiklerine de yer 
verilmiştir.  Azerbaycan gençleri eğitim için yurtdışını tercih ederken, farklı ülke vatandaşları da eğitim için 
ülkemizi tercih etmektedir. Araştırmada ülkemizde eğitim gören yabancı uyruklu öğrencilerin sayısı ve ülkeleriyle 
ilgili istatistikler de yer almaktadır. 

 Anahtar Kelimeler: Azerbaycan Eğitim Sistemi, öğrenci değişim programı, yurtdışında eğitim 
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2018 Sınıf Öğretmenliği Lisans Programının İçerik Bağlamında Değerlendirilmesi  
Doç.Dr.Ömer Faruk SÖNMEZ 

Gaziosmanpaşa Üniversitesi 
sonmez.omerfaruk@gmail.com 

 
Öğrt.Üy.Dr.Yasin GÖKBULUT 

Gaziosmanpaşa Üniversitesi 
yasingkbulut@yahoo.com 

 
Sınıf öğretmenleri Milli Eğitim sisteminin temel yapı taşıdır. Bu bağlamda düşünüldüğünde ise bu 

programdan yetişen öğretmen adaylarının çağın gerekliliğini bilen, kendini yetiştirmiş ve donanımlı birer 
öğretmen olarak Milli eğitim sistemi içerisinde yerini alması hiç kuşkusuz önemlidir. Tamda bu noktada bu 
araştırma, 2006 sınıf öğretmenliği lisans derslerinin içeriği ile 2018 yılında güncellenen içeriğin 
karşılaştırılmasını amaçlamaktadır. Araştırma nitel araştırma yöntemlerinden doküman inceleme kullanılmıştır. 
Bu bağlamda doküman olarak 2006 ve 2018 yıllarında Yükseköğretim Kurulu tarafından hazırlanan sınıf 
öğretmenliği lisans programları incelenmiştir. 2006 sınıf öğretmenliği programının içeriğinde Teorik 133 saat ve 
42 saat uygulama toplam 175 saat olarak karşımıza çıkarken 2018 sınıf öğretmenliği programında ise 134 saat 
teorik ve 16 saat uygulama olmak üzere toplam 150 saat olarak karşımıza çıkmaktadır. Uygulama derslerinin 
toplam oranda yerini azaldığı ve torik ders içeriğinin az da olsa yükseldiği sonucuna varılmıştır. Ayrıca 
programdaki ders saatinin azaldığı da görülmektedir.  

Kelimeler: Sınıf öğretmenliği lisans  programı, içerik, değerlendirme. 
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Hüseyn Cavid və Milli düşüncə 
    Hüseyn Cavid Azərbaycan ədəbiyyatının spikeridir. Daxili incəsənət idealına uyğunlaşdırılmışdı. 

Bəlkə də bu ideal, incəsənət çoxsaylı fərqli xüsusiyyətlərə malikdir. "Gözəllik, sevgi" yazan böyük sənətçi, dəniz 
qəhrəmanlarının, küləkdə sabaha qədər işləyən əmək ustalarından yazmağı bacara bilməmişdir. Azərbaycanın 
yaradıcı ideyası, təhlükəli olmasına baxmayaraq, Cavid onun incəsənət sənətinə xəyanət etməyib və onu satmadı. 
O, gözəllik və sevgi şairi idi və qaldı.   
 

Açar sözlər:ədəbiyyat,incəsənət,gözəllik, yaradıcılıq, şeirlər,təfəkkür 
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  Azerbaycan’da Turizm Eğitimi: Mevcut Durum,  Sorunlar Ve Çözüm Arayışları 
 

Doç.Dr. Gadir BAYRAMLI 
Azerbaycan Devlet İktisat  Üniversitesi, Türk Dünyası İşletme Fakültesi 

kadirbayramli@gmail.com 
 
     Özet 
 Turizmi geliştirme açısından en önemli faktörlerden birisi turizm eğitimidir. Sovyet döneminde 

bu alanda belirli girişimlerin olmasına rağmen Azerbaycan’da kapsamlı turizm eğitiminin verilmesi yalnızca 
bağımsızlık döneminde mümkün olmuştur. 2006 yılında Turizm Üniversitesinin açılması ülkede nitelikli eleman 
hazırlanması yolunda en önemli adım olarak değerlendirilmektedir. Bunun yanısıra Azerbaycan Devlet İktisat 
Üniversitesi, Bakü Devlet Üniversitesi ve diğer yüksek okulların “Turizm ve Otelcilik”  bölümlerinde kadro 
hazırlığı yapılmaktadır. 2016 yılında kabul edilmiş olan “Azerbaycan Cumhuriyetinde uzmanlaşmış Turizm 
Sanayisinin Gelişmesine Dair Yol Haritası”nda  turizm alanında eğitin programlarına yatırımların artırılması  
öncül alanlardan birisi olarak seçilmiştir. Söz konusu belge turizm eğitiminin geliştirilmesi için geniş olanaklar 
ortaya çıkarmaktadır. 

Azerbaycan’da turizm eğitiminin mevcut durumunun analizi söz konusu eğitimin önemini anlamak, 
sorunları tespit etmek ve çözüm önerilerinde bulunmak açısından büyük önem arz etmektedir. 

Ülkede turizm eğitiminde gelinen nokta, sorunların irdelenmesi, nedenlerinin ortaya çıkarılması ve 
sorunların çözüm yollarının bulunması gibi konuları ele alan işbu çalışmamızda ilgili literatür taraması yapılmış, 
kıyaslamalı analiz, istatistik analiz, mülakat,  genelleştirme gibi yöntemler kullanılmıştır. 

Turizm eğitiminin incelenmesi sırasında kaliteli dersliklerin yetersiz, dünya turizmindeki gelişmeleri konu 
alan çalışmaların ve dar alanlarda uzmanlaşmış kadroların az olduğu sonucuna varılmıştır. Staj eğitimindeki 
eksikliklerin, öğrencilerin pratik bilgilerini olumsuz etkilediği, öğrencilerin dünyadaki ilgili gelişmeleri takip 
etmek için yabancı dil sorunu yaşadıkları, yüksek okullarla işletmeler arasındaki işbirliğinin zayıf olduğu, öğrenci  
mübadele programlarının sınırlı  olduğu  tespit edilmiştir. 

   Azerbaycan’da turizm eğitimi ile  ilgili sorunların çözümü bütünlük arz eden bir yaklaşım 
gerektirmektedir. Turizm eğitimine yatırımların artırılması, yüksek okullarda yeni bölümlerin açılması, staj 
iyileştirme çabaları turizm eğitiminin geliştirilmesi ile ilgili ümitleri artırmaktadır.  

Anahtar kelimeler: Turizm, eğitim sorunu,  endüstri,  yol haritası, mübadele programları 
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ÇOCUKLARDA BİLGİSAYAR BAĞIMLILIĞI İLE DEPRESYON VE ANKSİYETE 
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Canan OĞUZ  
Özel Mavi Umut Koleji  
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Prof. Dr. Mehmet Engin DENİZ 
Yıldız Teknik Üniversitesi  

edeniz@yildiz.edu.tr 
ÖZET 
Öz: Giriş: Bilgisayarlar bir bakıma insanların internet ile tanışmasını sağlamıştır. Bilgisayar ve internet 

insanlara pek çok alanda kolaylık sağlarken bir yandan da insanları kendisine bağımlı hale getirmektedir. Amaç: 
Bu araştırmanın genel amacı çocukların bilgisayar bağımlılığı düzeylerinin depresyon ve anksiyete düzeyleri 
açısından incelenmesidir. Yöntem: Araştırmanın çalışma grubunu İstanbul ilindeki ortaokullarda öğrenim gören 
218’i kız, 177’si erkek olmak üzere 395 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada yer alan değişkenlerin ölçülmesi 
amacıyla katılımcılara Kişisel Bilgi Formu, Ergenler İçin Bilgisayar Bağımlılığı Ölçeği, Çocuklar İçin Anksiyete 
ve Depresyon Ölçeği uygulanmıştır. Araştırmanın istatistiksel analizlerinde değişkenlere bağlı olarak t testi, tek 
yönlü varyans analizi (ANOVA), tukey testi, Pearson momentler çarpımı korelasyon tekniği (LSD), Pearson 
korelasyon testi kullanılmıştır. Bulgular: Analizlerde yapılan t testi sonuçlarına göre cinsiyet değişkeni ile 
bilgisayar bağımlılığı arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Buna göre erkeklerin bilgisayar bağımlılığı 
kızlarınkinden yüksek bulunmuştur. Sınıf düzeyi ile bilgisayar bağımlılığı arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur. 
Buna göre sınıf düzeyi arttıkça bilgisayar bağımlılığı da artmaktadır. Anne baba birliktelik durumunu inceleyen t 
testi sonuçlarında bilgisayar bağımlılığı ile anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Analiz sonucuna bakıldığında anne 
babası ayrı olanların bilgisayar bağımlılıkları anne babası birlikte olanlarınkinden fazladır. Bilgisayar kullanım 
süreleri değişkeni açısından bilgisayar bağımlılığı puan ortalamaları arasında anlamlı düzeyde farklılaşmanın 
olup olmadığı incelenmiş olup; bilgisayar kullanım süreleri arttıkça bilgisayar bağımlılığının arttığı sonucuna 
varılmıştır. Bilgisayar oyun oynama süresi değişkeni açısından bilgisayar bağımlılığı puan ortalamaları arasında 
anlamlı düzeyde farklılaşmanın olup olmadığını incelenmiş ve bilgisayar oyun oynama süreleri arttıkça bilgisayar 
bağımlılığının arttığı belirlenmiştir. Yapılan analizlerde bilgisayar bağımlılığı ile depresyon puanları arasında 
pozitif yönde anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Son olarak bilgisayar bağımlılığı ile anksiyete puanları arasında 
pozitif yönde anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Tartışma: Araştırmalar incelendiğinde, bilgisayar oyun bağımlılığı 
ve bilgisayar internet bağımlılığının erkeklerde kızlara göre daha fazla olduğu görülmüş, yapılan araştırmanın 
sonucu ile tutarlık gösterdikleri gözlemlenmiştir. Öğrencilerin bilgisayar başında harcadıkları zamanın artması 
ile akademik başarıda düşüş yaşanması öğrencilerin akademik sorumluluklarını yerine getirecekleri zamanı 
bilgisayar başında geçirmelerine bağlanabilir. Araştırmalar incelendiğinde bilgisayar kullanımı arttıkça 
bilgisayar bağımlılığı düzeyinin artmasına yönelik sonuçlar olduğu görülmektedir. Sonuçlar araştırma 
bulgularını desteklemektedir. Bağımlılıkta da bağımlılık yapan maddenin aşırı kullanımı söz konusudur. 
Dolayısıyla bilgisayarın kullanım süresinin artması bağımlı olma riskini de artıracaktır. Literatür incelendiğinde 
bilgisayar oyun oynama süresi arttıkça bilgisayar bağımlılığının da arttığını gösteren pek çok araştırmaya 
rastlanmaktadır. Sonuçlar araştırmanın bulgularını destekler niteliktedir. Depresyon ve anksiyete düzeyleri 
değişkenleri ile bilgisayar bağımlılığı arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığına bakılmış ve depresyon ile 
bilgisayar bağımlılığı puanları arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki bulunmuştur, anksiyete ile bilgisayar 
bağımlılığı puanları arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Araştırmalara bakıldığında, yapılan 
araştırmanın sonucunu destekleyen bulgulara rastlandığı gibi, az sayıda olmakla birlikte tersi bulgulara da 
rastlanmıştır. Bu anlamda yapılmış olan bu araştırmanın literatüre önemli ölçüde katkı sağlayacağı söylenebilir. 
Öneriler: Ergenlik döneminde karşılaşılan problemler, hissedilen duygular ergeni daha fazla bilgisayar 
kullanımına itebilmektedir. Bu nedenle okul psikolojik danışma ve rehberlik servisinin öğrencilere ergenlik 
dönemiyle ilgili de çalışmalar yapması oldukça önemlidir. Araştırmaya 5. ve 8. sınıf öğrencileri dahil edilmiştir. 
Bundan sonra yapılacak olan araştırmalarda tüm ortaokul kademeleri araştırmaya dahil edilebilir. Bilgisayar 
bağımlılığı ile ilgili öğrencilere, velilere, öğretmenlere ve okul idaresine önleyici nitelikte bilinçlendirme 
seminerleri düzenlenebilir. 

Anahtar Kelimeler: Bilgisayar Bağımlılığı, İnternet Bağımlılığı, Bilgisayar Oyun Bağımlılığı, Anksiyete, 
Depresyon. 
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Nurhodja AKBULAEV 
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Yusif ALİYEV 
Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi-UNEC 

aliyev.yusif@gmail.com 
 

Birçok destinasyonda bölgesel turizm gelirlerini arttırmak amacıyla, son yıllarda etkinlik turizmine 
ağırlık verilmektedir. Ziyaretçilerin yaptıkları harcamalar göz önünde bulundurulduğunda olimpiyatlar, Grand 
Prix’ler ve şampiyonalar gibi etkinliklerin bölge ekonomilerine önemli katkılar sağladığı görülmektedir. Bunun 
en önemli nedeni bu tür etkinliklere katılan ziyaretçilerin yüksek gelir grubundan ve katılımda devamlılık gösteren 
bir özelliğe sahip olmasıdır. Spor etkinliklerine katılan ziyaretçilerin bölge içinde yaptıkları harcamaların 
ekonomiye doğrudan, dolaylı ve uyarılmış olmak üzere üç tür etkisi bulunmaktadır. Bu çalışmanın amacı, bir 
turizm etkinliği olarak değerlendirilen 2016 ve 2017 Formula One Azerbaycan Grand Prix’sine katılan yabancı 
ziyaretçilerin yapmış oldukları harcamaların bölge ekonomisi üzerindeki doğrudan, dolaylı ve uyarılmış 
etkilerinin ortaya çıkartılmasıdır. Bu araştırmada Formula 1 spor etkinliğinin seçilmesindeki etkenler; bu 
etkinliğin bütün dünyada bilinen ve çok sayıda ziyaretçi çekebilen bir spor etkinliği olması ve etkinliğin devamlılık 
arz etmesidir. Ülkede gerçekleştirilen etkinliğin olumlu ve olumsuz yönlerinin ölçülmesinde temel unsurlardan 
biri söz konusu etkinliğin ekonomik etkileridir. Gerçekleştirilen etkilerin ekonomik etkilerinin belirlenmesi ile 
sonraki yıllarda benzeri etkinliklerin planlanması ve geliştirilmesinde önemli araçlardan biridir. Aynı zamanda 
etkinliğe katılan ziyaretçilerin profillerinin ve harcama şekillerinin belirlenmesi ile ulaşılması düşünülen hedef 
kitlenin istek ve beklentilerine uygun pazarlama stratejilerinin geliştirilmesinde yardımcı olmaktadır. Bu 
araştırma, Formula 1 etkinliğinin ilk kez yapılması nedeniyle farklı bir öneme sahiptir Bu araştırmanın sonucu ile 
ortaya çıkan bulgularla birlikte etkinliğe katılan turistlerin profillerinin ve harcama türlerinin belirlenmesi ve bu 
harcamaların ekonomiye katkılarının ortaya çıkartılması ile bundan sonra bu ve benzeri etkinlikler için yapılacak 
çalışmalara bir taban oluşturması düşünülmektedir. 

Azerbaycan, Mega etkinlik, Formula 1 Grand Prix, ekonomik etki. 
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Türk Dünyası İşletme Fakültesi, İktisat ve İşletme Bölümü 
ÖZET 
Çalışmanın amacı, insanların alışveriş merkezleri ile ilgili düşüncesini ortaya koymaktır. Veri toplama 

yöntemi olarak anket yöntemi belirlenmiştir. Anket örnekleme internet üzerinden dağıtılmıştır. 255 anket elde 
edilmiştir. Elde edilen veriler SPSS-24 programlarıyla analiz edilecektir. Alışveriş merkezlerinin ister alış-veriş, 
isterse de eğlenceni birarada sunması onları insanlar arasında popüler mekanlar yapmaktadır. Azerbaycan`da 
da bu eğilim sözkonusudur. Bu açıdan insanların alışveriş merkezleri hakkındaki düşüncelerinin ortaya konulması 
önemli olmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Alışveriş merkezleri, Azerbaycan. 
  



 
 

 204 

IV. Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim ve 
Sosyal Bilimler Sempozyumu  

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

Türk Dillərinin Frazeologiyasi Elmi Tədqiqatlarda 

 
Təranə XƏLİLOVA  

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti (UNEC) 
Filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktoru, dosent  

txalilova1962@gmail.com 
 
Türk dillərinin müqayisəli tədqiqi ilə bağlı  Azərbaycan dilçiliyində XX əsrin ortalarından başlayaraq bir 

çox işlər görülmüşdür. Yəni, ölkəmizdə bu sahəyə böyük diqqətlə yanaşılmış, alimlərimiz türk dillərinə, onların 
müqayisəli şəkildə öyrənilməsinə böyük diqqət yetirmişlər.Təsadüfi deyil ki, Azərbaycan türkoloji araşdırmaların  
aparıldığı ən böyük  mərkəzlərdən biri olmuşdur.Sevindirici haldır ki, bu ənənə müstəqilliyimiz dövründə davam 
və inkişaf etdirilməkdədir. Eyni zamanda, türk xalqlarının bir-biri ilə yaxınlaşması, əlaqələrin genişlənməsi indi 
daha sanballı elmi işlərin yazılıb araya-ərsəyə çıxarılmasına geniş  imkanlar yaratmışdır. 

Oğuz qrupu türk dillərindən türkmən dilinin frаzеоlоgiyаsı ХХ əsrdə gеniş şəkildə tədqiq оlunmuşdur. 
K.Bаbаyеv türkmən dilindəki frаzеоlоji vаhidlərin struktur-sеmаntik təhlilini аpаrmışdır. M.Аbdurахmаnоvа bu 
dildəki sаy kоmpоnеntli frаzеоlоji vаhidləri tədqiq еtmiş və çох mаrаqlı fаktlаr аşkаrlаmışdır. Türkmən dili 
frаzеоlоji vаhidləri də dаhа çох lеksikоqrаfik cəhətdən tədqiqаt оbyеkti оlmuşdur. Frаzеоlоji vаhidlər ən çох 
ingilis və rus dilləri ilə müqаyisədə öyrənilmişdir. Türkmən yаzıçılаrının əsərlərində işlədilən frаzеоlоji vаhidlər 
də аlimlərin tədqiqаt mövzusu оlmuşdur. [6, s.25] 

Türkoloji tədqiqatlarda sabit söz birləşmələri də araşdırıcıların diqqətindən yayınmamışdır. Həmin dildə 
bu birləşmələrə aid problemlər barədə A.N.Kononovun yürütdüyü fikirlər maraq doğurur. [8, s.373] 

S.N.Muratov xalis frazeoloji idiomlar, sabit söz birləşmələri, leksik-frazeoloji idiomlar adı ilə frazeoloji 
birləşmələrin bir neçə növünü göstərir. Müəllif frazeoloji birləşmələrlə sabit söz birləşmələrinin fərqini 
göstərməyə çalışsa da, öz fikrində dolaşıqlıq yaradır. Çünki o, komponentlərdən birinin müstəqil mənası olmayan 
tərkibləri də frazeoloji ifadə kimi götürür. 

Türkologiya elmində frazeoloji vahidlərin təsnifində yeni bir mərhələni V.V.Vinoqradov açmışdır. 
V.V.Vinoqradov frazeoloji vahidlərin semantik strukturunu vermiş və onları təsnif etmişdir. Onun təsnifatının 
əsasını frazeoloji söz birləşmələrində komponentlərin mənası ilə yaratdıqları frazeoloji vahidin ümumi mənası 
arasındakı münasibətlər təşkil edir[9]. Qeyd edək ki, V.V.Vinoqradovdan sonra bu məsələdən bəhs edən müəlliflər 
frazeologiya sahəsində onun təsnifatını əsas götürürlər. 

Z.Q.Uraksinin «Фразеология башкирского языка» əsərinin [11] başqırd dilində frazeologiyanın 
sistemli şəkildə öyrənilməsində rolu böyükdür. Müəllif burada frazeoloji vahidlərin semantik, qrammatik və 
sintaqmatik planda analizini vermiş, frazeologizmlərin paradiqmatik və transformatik qarşılığını göstərmiş, 
etimoloji cərgəsini açıqlamış və onların digər türk dillərinin və monqol dilinin materialları əsasında 
müqayisəsində mənbə- məxəzlərini və s. göstərmişdir 

S.T.Nauruzbayeva da həmçinin «Фразеологические единицы в каракалпакско-русском словаре» adlı 
monoqrafiyasında qaraqalpaq dilində olan frazeoloji vahidlərin monqol və bir neçə türk dilləri ilə müqayisəsinə 
aid misallar göstərmiş, onların şərhini vermişdir [10]. 

Dilçilik elmimizdə frazeologiya, onun növləri, xüsusiyyətləri və mənbələri haqqında ilk geniş məlumata 
M.Hüseynzadənin 1954-cü ildə çapdan çıxmış "Müasir Azərbaycan dili" kitabında rast gəlirik. Müəllif doğru 
olaraq dilimizdə frazeoloji birləşmələrin xalqın həyatı ilə bağlı olduğunu göstərir [5]. O, həmçinin idiomların 
frazeoloji birləşmələrin başqa növlərindən fərqli xüsusiyyətlərini qeyd etməklə, onların dilimizdəki mənbələrini 
də açıqlayır. Müəllif sonra yazır ki, frazeoloji birləşmələr sabit söz birləşmələridir [5, s. 32-35].  

M.Hüseynzadədən sonra bu sahə S.Cəfərovun diqqətini cəlb etmiş və o, "Azərbaycan dilində idiomlar" 
adlı məqalə yazmışdır. Sonra müəllif "Müasir Azərbaycan dilinin leksikası" kitabında [2] frazeologiya, onun 
növləri, xüsusiyyətləri haqqında geniş bəhs etmişdir. Həmin kitab 1982-ci ildə yenidən təkmilləşdirilərək ikinci 
dəfə nəşr edilmişdir [3]. Bu nəşrdə frazeologiya haqqında daha ətraflı məlumat verilir. S.Cəfərov burada 
frazeologiya bəhsində öyrənilən sabit söz birləşmələrinin aşağıdakı növlərini verir: idiomlar, ibarələr, hikmətli 
sözlər, atalar sözləri, zərbi-məsəllər, tapmacalar. Göründüyü kimi, S.Cəfərov sabit söz birləşmələrinin geniş 
anlayış ifadə etdiyini bildirir. 

Ə.Dəmirçizadə "Azərbaycan dilinin üslubiyyatı" [3, s. 168-179] kitabında frazeologiyaya toxunmaqla 
idiomatik vahidlərə geniş yer vermiş, onların üslubi xüsusiyyətlərini təhlil etmişdir. Ə.Dəmirçizadənin fikrincə, 
idiomlar bütün üslublarda, ən çox isə bədii üslubda işlənir. Müəllif burada idiomları üç qrupa bölür: idiomatik 
sözlər, idiomatik ifadələr və idiomatik cümlələr [3, s. 170]. 

XX əsrin 60-70-ci illəri Azərbaycan dili frazeologiyası tarixində ən uğurlu dövr olmuşdur. Belə ki, bu 
dövrdə dilçiliyimizdə frazeologiya sahəsində xeyli iş görülmüş, məqalələr və bir neçə dissertasiya işi yazılmışdır.  
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Bu dövrdə A.Qurbanovun S.Vurğunun "Vaqif" pyesinin dili və üslubu»  adlı namizədlik dissertasiyasında, 
qiyabi oxuyan tələbələr üçün «Müasir Azərbaycan dilinin frazeologiyası" [10] adlı metodiki göstərişdə və «Müasir 
Azərbaycan ədəbi dili" kitabında frazeologiyadan geniş bəhs edilmişdir.  

Frazeologiyanın tədqiqi M.Məmmədovun "N.Nərimanovun nəsr əsərlərinin leksikası və frazeologiyası"  
adlı namizədlik dissertasiyasında da öz əksini tapmışdır. Müəllif dissertasiyanın ikinci fəslini bütünlüklə 
frazeologiyaya həsr etmiş, burada N.Nərimanovun nəsr əsərlərində işlənən frazeoloji vahidlərin morfoloji növü, 
o cümlədən feili frazeoloji vahidlər haqqında ətraflı danışmış və onların üslubi xüsusiyyətlərini göstərmişdir.  

Görkəmli leksikoqraf-alim Ə.Orucov "Azərbaycan dili filoloji izahlı lüğətinin nəzəri əsasları" 
monoqrafiyasında müasir dilimizin frazeologiyasına toxunaraq yazır: "… frazeologiyanın əhatə dairəsi daha 
genişdir. Frazeologiya dedikdə, dildə olan sabit söz birləşmələrinin hamısı nəzərdə tutulur. Frazeologiyaya eyni 
zamanda, məsəllər, atalar sözləri, klişe halını almış tərkiblər, aforizmlər və s. də daxildir". 

Bütün bu görülən işlər Azərbaycan dili frazeologiyasına marağı daha da artırmış, yeni-yeni problemlər 
meydana çıxmışdır. Bununla da, frazeologiyada yaranmış problemlər aparılan tədqiqat işlərində ətraflı şəkildə 
araşdırılaraq təhlil edilmişdir. 

Belə tədqiqat işlərindən biri K.Əliyevin "Bədii ədəbiyyatda frazeologiyanın üslubi xüsusiyyətləri" [4] adlı 
namizədlik dissertasiyasıdır.  

Azərbaycan dilçiliyində mötəbər (dəyərli) frazeoloji tədqiqatlardan biri də N.Rəhimzadənin "Azərbaycan 
dilində idiomatik ifadələr" [7] adlı namizədlik dissertasiyasıdır. N.Rəhimzadə burada idiomatik ifadələrin 
əmələgəlmə yollarını, onların məna növlərini, morfoloji əlamətlərinə görə təsnifini, üslubi xüsusiyyətlərini və s. 
məsələləri müəyyənləşdirməyi bir vəzifə kimi qarşısına məqsəd qoymuşdur.  

H.Bayramov bütün araşdırmalarına, demək olar ki, «Azərbaycan dili frazeologiyasının əsasları" [1] 
monoqrafiyası ilə yekun vurmuşdur. Əsər üç fəsildən ibarət olmaqla Azərbaycan dili frazeologiyasının ümumi 
məsələlərini, Azərbaycan dili frazeologiyasının strukturunu və Azərbaycan dili frazeologiyasının məna quruluşunu 
əhatə edir. Frazeologiyaya həsr edilmiş əsərlərdən biri də H.Həsənovun "Azərbaycan dilinin frazeologiyası" 
əsəridir. Elmi-metodiki göstəriş kimi nəşr olunan bu kitab diqqətəlayiqdir. "Müasir Azərbaycan dili" proqramına 
uyğun yazılmış həmin əsərin məqsədi vəsaitdə yazıldığı kimi, "qiyabiçi tələbələrdə frazeologizmlər barədə düzgün 
təsəvvür yaratmaq, … frazeologizmlərin proqram həcmində mənimsənilməsinə düzgün istiqamət vermək və mövzu 
ilə bağlı olan mövcud ədəbiyyata tələbələrin diqqətini cəlb etməkdir". 

Ağamusa Axundov "Ümumi dilçilik" kitabında frazeologiya məsələlərindən bəhs edərkən, dilçilik elmində 
iki qrup söz birləşmələrinin olduğunu göstərir: sərbəst və qeyri-sərbəst söz birləşmələri (sabit və qeyri-sabit) 
terminlərini işlədir. Sonra müəllif bunları aşağıdakı kimi fərqləndirir: "Sərbəst və yaxud qeyri-sabit söz 
birləşmələri o birləşmələrə deyilir ki, onların tərkib hissələri müstəqil leksik mənaya malik olsun, morfoloji və 
sintaktik cəhətdən üzvlərə ayrılsın. Belə söz birləşmələrini qrammatikanın sintaksis şöbəsi öyrənir”.  

Frazeoloji birləşmələr dilin tarixi inkişafı prosesində yaranmış və sabitləşmişlər. Ünsiyyət prosesində 
bunlardan hazır şəkildə istifadə edilir. Belə birləşmələri yaradan sözlər öz əvvəlki mənalarından az və ya çox 
dərəcədə uzaqlaşır. Frazeoloji birləşmələrin tərkib hissələri əlaqələnərək ümumi bir məna fonu əmələ gətirir. Yəni 
tərkib hissələrinə ayrılıqda xas olan mənalar birləşmədə itir. Həmin hissələr vahid məcazi məna bildirir. Bu 
cəhətdən frazeoloji vahidlərin tədqiqata cəlb edilməsi bu gün də öz aktuallığını saxlayir. 
Açar sözlər: türkologiya, frazeologiya, dilçilik, tədqiqat, əsər. 
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Stok Alım-Satım Kayıt İşlemlerinin Azerbaycan Ve Türkiye Tek Düzen Hesap Planı 
Açısından Karşılaştırılması 

Turan AHMADOV 
UNEC - Azerbaycan Devlet İktisat Universitesi 

ahmedovturan@gmail.com 
 

Azerbaycan bağımsızlığını kazandıktan sonra piyasa ekonomisine geçiş sürecine başlamıştır. Geçiş 
süresinde birçok alanda olduğu gibi muhasebe alanında da bir sıra değişiklikler yapılmıştır. Bu değişikliklerin 
yapılmasında temel nedeni uluslararası düzeyde karşılaştırılabilir, güvenilir ve zamanlı finansal bilgileri 
hazırlayıp, ilgili kullanıcılara sunarak, onların karar vermelerine yardımcı olmaktır. 2004 yılında kabul edilen 
Muhasebe Hakkında Kanun ve 2008 yılında başlatılan CAPSAP (Corparate and Public Sector Accountability 
Project) devlet programı ile muhasebe sisteminin dönüşüm süreci hız kazanmış ve uluslararası standartlarla 
uyumlu muhasebe uygulamaları geliştirilmiştir. Stoklar bir işletmenin en önemli varlıkları arasında yer 
almaktadırlar. Stoklara ait doğru, güvenilir muhasebe kayıt sisteminin oluşturulması, işletmelerde stok 
kullanımının takibi açısından önemlidir. İster bir yıl içerisinde kullanmak ister tüketmek, isterse de daha sonra 
satmak amacıyla edinilmiş olsun tüm stoklar her iki hesap planında (Azerbaycan ve Türkiye) tek grup halinde 
toplanmıştır. Muhasebe kayıt işlemlerinin karşılaştırılması geniş konu olduğundan burada karşılaştırma kâr 
amacı güden, yani ticari şirketler açısından yapılmıştır. Bu nedenle Azerbaycan`da özel ve devlet kurumları için 
farklı hesaplar planı olduğundan karşılaştırmaya esas gibi ticari şirketler için hazırlanmış hesaplar planı ele 
alınmıştır. 

Azerbaycan, Türkiye, Tek Düzen Hesap Planı, Stoklar  
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Müasir Şəraitdə İqtisadi Təhlükəsizliyin Qiymətləndirilməsi Məsələləri 
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Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 
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Xülasə 
         Tədqiqatın məqsədi - Beynəlxalq mühitdə baş verən dəyişikliklər, qlobal inkişaf, dünya birliyi 

ölkələrinin siyasi, iqtisadi və hərbi münasibətləri sahəsində yeni yanaşmaların vüsət alması şəraitində ölkənini 
iqtisadi təhlükəsizliyinini təmin edilməsi məqsədilə iqtisadi təhlükəsizliyinin tələblərinə cavab verən meyarların 
və parametrlərin müəyyən edilməsi, iqtisadi ytəhlükəsizliyə təsir edən komponentlərin aşkarlanması və qlobal 
iqtisadi dəyişiklərə milli iqtisadiyyatın verəcəyi reaksiyaların tədqiqi.   

       Tədqiqatın metodologiyası - statistik qruplaşdırma, sistemli yanaşma, müqayisəli təhlil, 
qiymətləndirmə. 

        Tədqiqatın nəticələri - Azərbaycanın dünyada yaşanan qlobal çətinliklərin fonunda öz təhlkəsizliyini 
təmin etmək üçün ilk növbədə daxili resurslara istinad edərək müəyyənləşdirdiyi iqtisadi inkişaf modelinin ən 
səciyyəvi cəhətlərindən biri respublikada qeyri-neft sektorunun üstün inkişafının təmin olunması və yerli istehsalın 
güclü şəkildə təşviq edilməsi ilə sıx bağlıdır. Həmçinin, ölkədə yaranmış hazırkı şərait isə neftdənkənar 
iqtisadiyyatın, o cümlədən də özəl bölmənin inkişafının təşviq edilməsinə və stimullaşdırılmasına rəvac verən yeni 
nəsil islahatlar həyata keçirilməsini daha da aktuallaşdırır. Azərbaycanda iqtisadiyyatın şaxələndirilməsi, qeyri-
neft sektorunun dinamik inkişafının təmin edilməsi, rəqabətqabiliyyətliliyin artırılması və bu sahəyə investisiya 
qoyuluşunun sürətləndirilməsi, yerli xammal resurslarının səmərəli şəkildə dövriyyəyə cəlb olunması, sənaye və 
kənd təsərrüfatının inkişaf etdirilməsi, liberal bilik iqtisadiyyatının yaradılması respublikamızın iqtisadi 
təhlükəsizliyinin təmin olunmasının başlıca şərtlərindəndir.  

           Tədqiqatın praktiki əhəmiyyəti- qeyri-neft sektorunun üstün inkişafının təmin olunması və yerli 
istehsalın güclü şəkildə təşviq edilməsi,neftdənkənar iqtisadiyyatın, o cümlədən də özəl bölmənin inkişafının təşviq 
edilməsinə və stimullaşdırılmasına rəvac verən yeni nəsil islahatlar həyata keçirilməsi,Azərbaycanda 
iqtisadiyyatın şaxələndirilməsi iqtisadi təhlükəsizliyin təmin edilməsində əsas şərtdir. 

            Tədqiqatın orijinallığı və elmi yeniliyi - . Ölkənin iqtisadi təhlükəsizliyi iqtisadi fəaliyyət sferaları 
və sahələrindən asılı olaraq əsasən vacib amillərə xüsusi diqqət yetirilməsini ön plana çəkir:iqtisadi 
təhlükəsizliyin təmin edilməsi və daxili bazarın qorunması mexanizminin səmərəliliyinin artırılması və təkmil-
ləşdirilməsi baxımından  Azərbaycanda iqtisadiyyatın şaxələndirilməsi, qeyri-neft sektorunun dinamik inkişafının 
təmin edilməsi, rəqabətqabiliyyətliliyin artırılması və bu sahəyə investisiya qoyuluşunun sürətləndirilməsi 
məsələlərini zəruriləşdirir. 

Açar sözlər: Azərbaycan iqtisadiyyatı, iqtisadi təhlükəsizlik, təhlükəsizlik me-yarları, təhlükəsizlik 
parametrləri, iqtisadi təhlükəsizliyinin komponentləri 
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Məqalədə deyilir ki, əyani tədris vəsaitləri nəzəri materialın qavramasını asanlaşdırır, onun tez yadda 

qalmasıni təmin edir,dərsdə maraqı artırır, tədris alanların iş qabiliyyətini artırır. Nitq qabiliyyətinin dörd 
növünün biri-biri ilə bağlı olması (dinləmə, danışma, oxu, yazı) şifahi və yazılı formasını nəzərə alaraq dialoq və 
monoloq, həcminin hər bir ali təhsil müəssisəsində keçirilən fənnin dil vərdişlərinin formalaşmasına və nəzəri 
məzmunun mənəmsənilməsini həyata keçirir. 

Tələbələr rus dili haqqında nə qədər çox məlumat əldə etsələr, bir o qədər bu dilin zənginliyi onlara aydın 
olur və rus dilinin tədrisində əsas məsələlərdən biri düzgün ədəbi tələffüzü öyrətməkdir. 
Tədris, Rus Dili,Əyanə Vəsait, Prinsiplər 
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Müşrəvan ƏLİYEV 
Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin “İqtisadiyyatın tənzimlənməsi” kafedrasının dosenti, 

musrevan.aliyev@mail.ru  
 

 
 

ÖZET 
Tədqiqatın məqsədi: Respublikada neft dövrünün iqtisadi mənzərəsinin təhlili və post-neft dövrünün 

iqtisadi problemlərinin təhlili, “Əsrin müqaviləsi”nin nəticələri və “Yeni əsrin müqaviləsi”nin perspektivlərinin 
öyrənilməsi; 

Tədqiqatın metodologiyası: ümumiləşdirmə, qruplaşdırma, sistemli yanaşma; 
Tədqiqatın nəticələri: neft iqtisadi dövrünün respublikanın sosial-iqtisadi inkişafına müsbət təsiri ilə 

yanaşı iqtisadi difersifikasiyaya və qeyri-neft sektorunun inkişafına, neft gəlirlərinin insan kapitalına çevrilməsi 
təcrübəsinə əsaslanaraq “Yeni əsrin müqaviləsi”nin reallaşması prosesində də bu tendensiyaların davam 
etdirilməsi;  

Tədqiqatın məhdudiyyətləri: tədqiqat metodologiyalarının istifdəsində müəyyən çətinliklər əldə olunan 
nəticələrə az da olsa təsir etmişdir; 

Tədqiqatın orijinallığı və elmi yeniliyi: neft ixrac edən ölkələrdə və o cümlədən Azərbaycanda neft 
gəlirlərinin sosial-iqtisadi inkişafa təsirinin kompleks təhlili; 

Tədqiqatın praktik əhəmiyyəti: müasir dünyada baş verən maliyyə və iqtisadi böhranlar fonunda neft 
gəlirlərinin və o cümlədən Yeni əsrin müqaviləsi”nindən əldə olunacaq neft gəlirlərinin səmərəliliyinin 
artırılmasında nəzərə alınması; 

Açar sözlər: neft və post neft dövrü, iqtisadi difersifikasiya, qeyri-neft sektoru, manatın devalivasiyası. 
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Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti  - UNEC’in kafedra müdiri,f.e.d., professor 
 

XÜLASƏ 
Məqalədə Azərbaycan dilinin lüğət tərkibinin mühüm bir hissəsini təşkil edən sinonimlərin üslubi 

çalarlarından, xüsusilə bədii üslubdakı sinonimik hadisələrdən bəhs olunur. Burada göstərilir ki, sinonimik hadisə 
əslində elə sözün üslubi aspekti ilə xarakterizə olunur. Belə ki, dildə yaxın və ya eyni mənalı sözlər var ki, bunları 
ayrılıqda sinonim kimi düşünmək imkanı olsa da, bir sıra leksik vahidlər yalnız kontekstdə sinonimik mahiyyət 
daşıyır. Belə kontekst zənginliyi ilə müşahidə olunan üslublarından biri və sözün əsl mənasında birincisi bədii 
üslubdur ki, burada kontekstdən asılı olaraq müxtəlif sinonimik hadisələrlə qarşılaşmaq mümkündür. Məqalədəki 
dil faktlarında görkməli Azərbaycan şairi Əli Kərimin poeziyasına istinad olunmuş, nəzəri məsələlər şairin dilinə 
əsasən şərh edilmişdir. Belə qeyd olunmuşdur ki, zəngin və dolğun poetik yaradıcılığı ilə ədəbiyyatımız tarixində 
mühüm yer tutan Əli Kərimin poeziyasında kontekstdən asılı olaraq təkrarsız və bənzərsiz sinomik hadisələrlər 
qarşılaşmaq mümkündür. Onun şeir dilində kontekstdən və lirik qəhrəmanın məqsədindən asılı olaraq müxtəlif 
sinonimlərə rast gəlmək olar.   

Açar sözlər: Azərbaycan dili, poetik dil, sinonimlər, bədii üslub, məna çaları. 
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Məqalədə böyük Azərbaycan şairi və dramaturqu Hüseyn Cavid irsinin  zəngin və 

çoxşaxəli,  təkrarolunmaz bədii irsinə, unikal yaradıcılığına müxtəlif istiqamətlərdən yanaşılır.  Eyni zamanda, 
mütəfəkkir sənətkarın dilinin leksik-semantik yükünün bəlli yönü  onun Türkiyədə aldığı təhsili və ilk yaradıcılıq 
dövrü  haqqında geniş məlumat verilir. Həmçinin Türkiyə ilə yaradıcılıq əlaqələrinin ədibin dilinə  ciddi təsir 
göstərməsindən,  dramaturqun Azərbaycan ədəbi mühitinə romantizmi daşıyan ilk ədəbi şəxsiyyətlərdən 
olmasından danışılır. 

dramaturq, unikal yaradıcılıq, ədəbiyyatşünaslıq, bədii irs, ədəbi ideyaları 
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Səidə SULTANLI 
 “Ətraf mühitin mühafizəsi və iqtisadiyyatı” kafedrası, Azərbaycan  Dövlət  İqtisad  Universiteti 

(UNEC), baş müəllim, coğrafiya üzrə fəlsəfə doktoru 
saida_sultanli@mail.ru 

 
XÜLASƏ 
Müasir dünyada turizm bir çox ölkələrin və beynəlxalq təşkilatların vacib fəaliyyət istiqamətlərindəndir. 

Turizmin dünya iqtisadiyyatına və beynəlxalq münasibətlərinə təsiri uzunmüddətli xarakter daşıyır. Beynəlxalq 
turizm əsasən ekoloji vəziyyəti qənaətbəxş olan regionlarda inkişaf edir və orada təbiətin mühafizəsi tədbirlərin 
görülməsini stimullaşdırır. Eyni zamanda, turist sənayesinin istiqamətləri ölkələrarası münasibətlərin 
inkişafından asılıdır. UNESCO tərəfindən turizmin mədəni-qumanitar inkişafında, dünyada sülhün 
saxlanılmasında və xalqların yaxınlaşmasında mühüm rolu təsdiqlənir.  

2008-2009-cu illərin qlobal maliyyə iqtisadi böhranından sonra turizm sənayesi dünya regionlarında 
ardıcıl artım tempini göstərir. Ümumdünya Turizm Təşkilatının (UNWTO) məlumatına görə, 2017-ci ildə 
dünyanın bütün turistik istiqamətlərində beynəlxalq turist gəlişlərin sayı 1 mlrd. 322 mln. çatmışdır, bu da 2016-
ci il ilə müqayisədə 7% çoxdur.  

Səyahət və turizm üzrə statistik məlumatların təhlili göstərir ki, turizm sənayesi dinamik inkişaf  edir və 
2017-ci ildə, nəqliyyat xərclərini nəzərə alaraq beynəlxalq turizmdən əldə edilən gəlirlər 1,5 trilyon doll. keçib. 
UNWTO-nun hesablamalarna görə, 2018-ci ildə bütün istiqamətlərdə 4-5 %-lıq artım gözlənilir və təşkilatın 
proqnozlarına görə, 2020-ci ildə beynəlxalq turist gəlişlərin sayı 1,6 mlrd. çatacaq, turistlərin gündəlik xərcləri 
isə 5 mlrd.doll. həcmində olacaq. 

Statistik göstəricilərə əsasən, Azərbaycanın turizm sektoru, bütövlükdə, yüksəliş dövrünü yaşayır və 
2017-ci ildə Azərbaycana 2 milyon 692 min turist gəlib, bu da əvvəlki il ilə müqayisədə 20% çoxdur. Həmin ildə 
ölkəyə beynəlxalq turist gəlişlərindən əldə edilmiş vəsait 2309,5 mln ABŞ dollar həcmində olmuşdur. AR 
Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin hesablamaları göstərir ki, 2019-cu ildə turistlərin sayı 3 mln. çatmalıdır.  

Turizmin ətraf mühitə təsirinin bir neçə aspektini qeyd etməliyik: 
ekosistemlərə və təbii resurslara – torpaq, flora, fauna, hava, landşaft və s. 
yerli əhaliyə - mədəniyyətə, dəyərlərə, həyat tərzinə və s. 
regional və milli iqtisadiyyata. 
Azərbaycan üçün turizm məsələlərini tənzimləyən qanunları və siyasəti, təbii resurslar ilə təmin olunması, 

ətraf mühitin  dayanıqlılığı və s. amillər əsasında araşdırmalar bilavasitə turizm sənayesinin inkişafına təsirini 
göstərən ölkənin qiymətləndirməsinə, dünya ölkələri və bölgələrilə münasibətlərin yaxşılaşdırılmasına və bu 
sahədə müvafiq tədbirlərin görülməsinə imkan verir. 

 
 
Açar sözlər: beynəlxalq münasibətlər, turizm sənayesi, turist gəlişləri, ətraf mühit, ekosistem. 
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Dayanıqlı İqtisadi İnkişaf Çərçivəsində İqtisadi Təhlükəsizliyin Təmin Edilməsi 
Məsələləri 

Aygün ƏLƏSGƏROVA 
Azerbaycan Devlet İktisad Universiteti (UNEC) 

elkhan_salayev@unec.edu.az 
 

Müasir dövrdə dayanıqlı iqtisadi inkişaf strategiyasının həyata keçirilməsində mühüm məsələlərdən biri 
iqtisadi təhlükəsizlikdir.Tədqiqatın aktuallığı istər siyasi, istərsə də iqtisadi rəqabətin güclənməyə davam etdiyi 
hazırki cəmiyyətdə iqtisadi təhlükəsizliyin əhəmiyyətinin artması ilə şərtlənir. Bu elmi məqalənin əsasında, iqtisadi 
təhlükəsizlik məfhumunun özündə iqtisadi asılılıq və risk, sabitlik, iqtisadi rıçaqlar, idxal-ixrac əməliyyatları, idxal 
əvəzləyicilik siyasəti, iqtisadi inkişaf kimi kateqoriyaları birləşdirməsi ideyası dayanır. Tədqiqatın məqsədi 
iqtisadi təhlükəsizlik strategiyasını hazırlayan və həyata keçirən zamaniqtisadi təhlükəsizlik göstəriciləri, elmi-
texniki və informasiya təhlükəsizliyi, qlobal iqtisadi təhlükəsizlik və iqtisadi təhlükəsizliyə real təhdidlərin nəzərə 
alınmasından, eləcədə maliyyə təhlükəsizliyinin təmin olunmasından təşkil olunur. Tədqiqatın məqsədinə həmçinin 
beynəlxalq, regional və milli iqtisadi təhlükəsizliyin, ölkədə müxtəlif təsərrüfat səviyyələrində müəssisə və fərdlərin 
iqtisadi təhlükəsizliyinin ayırd edilməsi daxildir. İqtisadi təhlükəsizliyin məqsədi ilk növbədə sosial-iqtisadi 
islahatların aparılmasında dövlətin maraqlarının mühafizəsindən ibarətdir. Tədqiqatın elmi yeniliyinə dayanıqlı 
inkişafın əsas parametrlərinin təsnifatı, cəmiyyət və dövlət mənafelərində sərhədlərin müəyyənləşdirilməsi, 
iqtisadi təhlükəsizliyə dair ehtiyac fondlarının ümumi vəziyyətinin təhlil edilməsini aid etmək olar. 

 
Dayanıqlı inkişaf, iqtisadi təhlükəsizlik strategiyası, milli maraq, dövlət tənzimlənməsi, iqtisadi risk  
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ms.sugra@mail.ru   

 
 

Statement of the problem: Science, knowledge, scientific output and scientific enterprises are leading 
resource which possesses decisive significant in the field of general development and especially in economical 
development. 

The world experience shows that scientific and technical progress is essential factor to eliminate social 
and economical reforms, crisis and stabilize economy.  On this point, issue of increase of role of science is 
particularly agenda to renovate products and increase scientific and technical potential for countries transition 
market economy. 

The purpose of research: International experiens shows that teritorrial size, regardless of the natural 
conditions of each state, its economic and social progress in the source of technological innovation and 
assimilated technology needs enough high level development. This level of science in the economy and the 
development of society, political and socio-economic directions are determend. The main indicators of science, 
research scientific activity in Azerbaijan and in the world is analyzed  in the report, communication between the 
expenses on science, research personnel used by fixed assets and to volumes of the performed scientific and 
technical works is investigated mutually. 

Currentli the science status of Azerbaijan economy is directed towards the world system tendency. In 
developed countries science is regarded as the key of modern economy: innovations are considered as the source 
of economy growth, the activity of the government and is the priority over the areas, dinamyc of scientific 
spendings follows the GDP growth rate exceed. It was not paid much attention to the scientific technical potencial 
in tranzition period of economic relations , even it was destructed. As a consequence of it, it has led to deep crisis 
situation in the scientifically technical sphere in the country.  

Research methods: theoretical and emprik methods were applied, information was realised, induction 
and currently methods were treated, totalizations were held in this article. All science literature, official 
documents, the results of activity in this direction are studied. Correlation and regression equation structured 
according to the mathematical economy methods and dependens among variables are determined.  

Result of research: looked through the mutual relations among science indicators: As the statistic 
significance is little in basic facilities used in research and works is removed and a new equation is obtained. 

 

 

 
Key words: activity of scientific research, researches and developments, indexes of scientific citing 
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Elxan SALAYEV 
Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti (UNEC) 

elxan_salayev@mail.ru 
 

Yerli özünüidarəetmə qurumları ilə vətəndaşların qarşılıqlı münasibətinin üsullarından biri elektron 
kommunikasiya texnologiyaları vasitəsilə həyata keçirilir. Müasir dörvdə ölkələrin bələdiyyə idarəetməsi 
təcrübəsində dövlətin inteqrasiya edilmiş telekommunikasiyalar sistemindən istifadəsi aktual məsələyə 
çevrilmişdir. Araşdırmanın məqsədi yerli özünüidarəetmə orqanlarında beş əsas bölmədən təşkil edilən açıq 
ixtisaslı resurslar miqyasında istifadəçilərə təqdim edilən proseslərin təhlil edilməsidir. Bu istiqamətdə ilk öncə 
elektron bələdiyyə xidmətləri infrastrukturu məzmun təhlil formasında qiymətləndirilmiş, o cümlədən sözü gedən 
sahə üzrə qanunvericilik araşdırılmışdır. Haqqında danışılan məqalənin nəticəliliyi kimi Azərbaycanda yerli 
özünüidarəetmə strukturlarının elektronlaşdırılması sahəsində həyata keçirilən tədbirlərin yetərli olmadığı və 
xarici ölkələrin təcrübəsinin daha geniş səpkidə tətbiqinin zəruriliyi qənaətinə gəlinmişdir. Tədqiqatın elmi 
yeniliyi qismində ölkəmizdə elektron bələdiyyələrin formalaşdırılmasında Türkiyə modelindən istifadə, yerli 
idarəetmə orqanları ilə vətəndaşlar arasında informasiya mübadiləsinin gücləndirilməsi məqsədilə ən yeni İKT-
dən istifadə, bu istiqamətdə fəaliyyətin icrasının sürətləndirilməsi məqsədilə vəzifələrin müəyyənləşdirilməsi 
göstərmək olar. 

 
e-bələdiyyə idarəetməsi, elektron idarəetmə, elektron sənəd dövriyyəsi, internet informasiya ehtiyatları, 

bələdiyyə xidmətləri  
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Öğr. Gör., Azerbaycan Devlet İktisFiruzat Üniversitesi (UNEC), Türk Dünyası İşletme Fakültesi, 
İktisat ve İşletme Bölümü,  
 arazaslanli@gmail.com 

 
ÖZ 
Azerbaycan-Türkiye ilişkileri tarihsel derinliği, çok boyutluluğu ve potansiyeli itibariyle hem Türkiye hem 

de Azerbaycan dış politikasında özel bir konuma sahiptir. İkili ve çoklu çerçevede gelişen bu ilişkilerde genellikle 
tarihsel, kültürel, toplumsal ve diğer yumuşak güç faktörleri daha ön planda gözükmektedir. Fakat hiç kuşkusuz 
Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin en önemli boyutunu ilişkilerin stratejik bir nitelik taşıması teşkil etmektedir. 

İki ülke arasındaki ilişkiler açısından tarihsel boyut (ortak kökler, ortak değerler ve b.) büyük önem 
taşımakla beraber ilişkilerin stratejik niteliği açısından 20. yüzyılın başlarında yaşananlar önemli olmuştur. 28 
Mayıs 1918`de Azerbaycan Halk Cumhuriyeti kurulunca kendisiyle ilk diplomatik ilişkiyi Türkiye (Osmanlı) 
geliştirmiştir. 4 Haziran 1918`de iki ülke arasında anlaşma imzalanmıştır. 

30 Ağustos 1991’de bağımsızlığını yeniden ilan eden Azerbaycan’ı tanıyan ilk ülke yine Türkiye olmuştur. 
Hem de bu adımı daha Sovyetler Birliği resmi olarak dağılmadan önce, 9 Kasım 1991’de atmıştır. Ocak 1992’de 
iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının hemen ardından 24 Ocak 1992 tarihinde iki ülke arasında 
askeri alan dışında ikili ilişkilerin geliştirilmesine ilişkin 11 maddelik Dostluk ve İşbirliği Anlaşması, 2 Kasım 
1992’de ise iki ülke arasında 12 maddelik İşbirliği ve Dayanışma Anlaşması, 9 Şubat 1994’de Dostluğun ve Çok 
Yönlü İşbirliğinin Geliştirilmesine İlişkin Anlaşma, 5 Mayıs 1997’de Stratejik Ortaklığın Derinleştirilmesine 
İlişkin Deklarasyon, 16 Ağustos 2010’de geniş kapsamlı Stratejik Ortaklık ve Karşılıklı Yardım Anlaşması 
imzalanmış, 15 Eylül 2010’da ise iki ülke arasında Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi’nin kurulması 
kararlaştırılmıştır. 

Günümüzde iki ülke birbirlerinin siyasi, askeri, ekonomik ve diğer alanlarda en önemli ortağı 
konumundadır. Türkiye ve Azerbaycan’ın öncülüğünde Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol boru hattı, Bakü-Tiflis-Erzurum 
doğalgaz boru hattı, Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattı gibi küresel önem taşıyan projeler gerçekleştirilmiş, Trans 
Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi (TANAP) tamamlanmak üzeredir. 

 
Anahtar kelimeler: Türkiye, Azerbaycan, Stratejik Ortaklık, Güvenlik, Enerji 
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Prof. Dr. Ahmet YARAMIŞ  
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ahmetyaramis@aku.edu.tr 
  

ÖZET 
Osmanlı Devleti 1840 yılından itibaren bütün resmi ve mali kayıtlar için güneş yılını esas alan Rûmî 

Takvimi kullanmaya başladı. Bu tarihten itibaren mali işlemler Ortodoksların kabul ettikleri Rûmî Takvim esası 
üzerinden yürütüldü. Böylece devlet işlerinde ve muhaberelerinde hem Hicrî- Kamerî, hem de Mali tarih olarak 
adlandırılan Rûmî tarih birlikte kullanıldı. Said Halim Paşa Hükümeti Jülyen usule göre yürüyen mali tarihle 
Gregoryen usule göre yürüyen miladi tarih arasındaki on üç günlük farkın giderilmesi yönünde çalışmalar 
başlattı. Zira on üç günlük fark Avrupa ile ticari ve siyasi muamelelerde karışıklığa sebep olmaktaydı. Hazırlanan 
Takvim-i garbî istimâline dair kanun layihası 8 Mart 1916 günü Meclis-i Mebusan’a görüşülmek üzere geldi. 
Fakat kanun, Dâhiliye Nezareti tarafından geri çekildi. Bu arada Birinci Dünya Savaşı’nın devam ettiği 1916 yılı 
Aralık ayı içerisinde Osmanlı Genelkurmay Birinci Başkanı Alman General Bronsart von Schellendorf, Osmanlı 
ordusunda Gregoryen takviminin kullanılması yönünde talepte bulundu. Kısa bir süre sonra Maliye Nezareti 
tarafından hazırlanan Muamelât-ı Devlette Takvim-i Garbî’nin Kabulü ile ilgili kanun, 29 Ocak 1917 günü 
Meclis-i Mebusan’a gönderildi. Meclis, kanun içeriğini üç esas üzerinden değerlendirdi. Birinci esas, takvimler 
arasındaki on üç günlük farkın ortadan kaldırılmasıydı. Meclis farkın ortadan kalkması için Gregoryen takvimin 
işleyiş esasını kabul etti. İkinci esas resmi işlemlerde sadece miladi yılın kullanılmasıydı. Bu durum tarihle ilgili 
pek çok karışıklığa neden olacağından meclis tarafından uygun görülmedi. Üçüncü esas ise takvim yılının 
kânunusani (ocak ayı) itibarıyla başlatılmasıydı. Mebusların bir kısmı bunun Hıristiyanlığa ait bir durumun kabul 
edilmesi olacağını belirterek dini açıdan uygun bulmadı. Meclis-i Mebusan 1332 yılının 16. gününü 1333 yılı Mart 
ayının birinci günü olarak kabul ederek, Rumi ve Miladi takvim arasındaki gün farkını ortadan kaldırdı. Resmi 
işlemlerde Takvim-i Garbî kullanılmaya başladı.  

 
Anahtar Kelimeler: Osmanlı Devleti, Meclis-i Mebusan, Birinci Dünya Savaşı, Takvim-i Garbî  
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Ortaokul 8. Sınıfta Öğrencilerin Matematikte Problem Çözme Becerisi Üzerine 
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Dr. Şevket AYDIN  

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim Fakültesi, İlköğretim Matematik Eğitimi ABD. 
saydin@ohu.edu.tr 

 
Seyhan AYDIN  

Aksaray Merkez Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Matematik Öğretmeni 
scomlekci68@hotmail.com 

 
ÖZET 
 
Bu araştırma Ortaokul 8. Sınıf öğrencilerin matematikte problem çözme becerisi üzerine öğrenci 

görüşlerinin incelenmesidir. Araştırma, ortaokul sekizinci sınıfta öğrenim gören öğrencilerin matematikte 
problem çözme becerisi ile ilgili görüşlerini belirlemeyi amaçlamıştır. Nitel bir çalışması olarak düşünülen bu 
araştırmada tarama modeli kullanılmıştır.  

 Bu araştırmada öğrencilerimizde kazandırılması amaçlanan becerilerden birisi olan problem çözme 
becerisi ele alınmıştır. Ortaokul 8. sınıfa devam eden öğrencilerin matematik derslerinde problem çözme 
becerisine ilişkin görüşlerinin belirlenmesinin temel amaç olduğu, bu öğrencilerin matematiksel problem çözme 
kavramı ve matematiksel problem çözme süreci hakkındaki düşünceleri belirlenmiş kendi görüşlerinden hareketle 
ortaya konulmuştur.  

Araştırmamızda elde edilen sonuçlara baktığımızda öğrencilerin matematik hakkında farklı inançlara 
sahip olduğunu ortaya çıkmıştır. Öğrencilerin matematiksel problemi çözme durumlarının belirlenmesi 
okullarımızda problem çözme becerisinin mevcut durumu ile ilişkili veriler sunması bakımından önemli olduğu 
tespit edilmiştir. 

Araştırmada katılımcıların problem çözme becerisine yönelik önerilerine ilişkin elde edilen sonuç ise 
öğrencilerin matematik dersinde yapmakta zorlandıkları problemleri çözebilmeleri için öğretmenlerinden 
beklentilerinin “konu tekrarı, her bir soruyu anlatma, bire bir ilgilenme ve öğrenci seviyesine uygun ve dersi 
eğlenceli bir etkinlikle anlatma becerilerinin geliştirici hizmet içi eğitimlerle öğretmenlerin bilgilendirilmesi 
öğrencilerde problem çözme becerisini olumlu yönde geliştireceği tespit edilmiştir.  

Sonuç olarak bu araştırmamızda son yıllarda yapılan araştırmalar ve bizim araştırmamız sonucunda 
öğrencilerin matematik dersine karşı olumlu tutum göstermeye başladıkları tespit edilmiştir. 

 
Anahtar Kelimeler: Matematik öğretimi, Problem Çözme,  Problem Çözme Beceriler 
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Turızmın Valyuta Daxılolmalarındakı Payının Ölkə Üçün Əhəmıyyətının Təhlılı 
Səadət QƏNDİLOVA 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 
s.gandilova@unec.edu.az 

Hal-hazırda ölkəmizin malik olduğu geniş turizm potensialı neft amilindən asılılığın azaldılmasında 
böyük əhəmiyyət kəsb edir.  Ölkəmizdə həyata keçirilən dövlət proqramlarında turizmin hərtəfəli inkişafı üçün 
kiçik və orta sahibkarlığa böyük diqqət yetirilməsi, turizm sferasında çalışan xidmət müəssisələrinin yenidən 
qurulması və dünya standartlarına uyğunlaşdırılması, ölkənin beynəlxalq turizm bazarında rəqabət qabiliyyətinin 
yüksəldilməsi, turizmin inkişafı üçün mütərəqqi və təsirli metodlardan istifadə başlıca prioritet hesab 
olunmaqdadır.  Turizm ölkəyə xarici valyuta axınını sürətləndirir, turizm sferasında xidmət şəbəkəsinin 
genişləndirilməsinə təkan verir ki, bununla da yeni iş yerlərinin yaradılmasına, ölkədə məşğulluğun sahə və 
istiqamətlərini genişləndirir. 

Bu məqalədə Azərbaycanda turizm sektorunun valyuta daxilolmalarına müsbət təsirindən bəhs 
edilmişdir. 

Azərbaycan, valyuta, turizm, yol xəritəsi, dünya iqtisadiyyatı, turizm siyasəti 
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Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Fakültesi 17. Dönem Mezunlarının 
Öğretmenlik Öz Yeterlik Algıları 

Nermin KARABACAK 
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi  

nerminkarabacak@gmail.com 
 

Arzu KÜÇÜK 
Rize İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Yamantürk Ortaokulu 

arzukucuk@gmail.com 
 

Mehmet KÜÇÜK 
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 

mehmet.kucuk@erdogan.edu.tr 
 

Ulusal ve uluslararası sınavlarda öğrencilerin aldığı düşük puanlara bağlı olarak hem hizmet öncesi hem 
de hizmet içi öğretmen eğitimi ile öğretmenlerin yeterlikleri ve performansları diğer tüm zamanlardan daha çok 
tartışılmaya başlanmıştır. Bu süreçte özelde öğretmen ve öğretmen adaylarının farklı konu alanlarına yönelik öz 
yeterliği ile genelde öğretmen öz yeterliğinin ölçülmesine yapılan eleştirilere yönelik yordayıcılığı yüksek bir ölçüt 
olarak kabul edilmeye başlanmıştır. Bireylerin davranışlarının oluşmasında etkili olan bir nitelik olarak kabul 
edilen öz yeterlik, belli bir performansı ortaya çıkarabilmek için ihtiyaç duyulan etkinlikleri organize edip, başarılı 
bir şekilde yapabilme kapasitesi hakkında kendilerine ilişkin yargıları şeklinde tanımlanır (Bandura, 1997). Bu 
bağlamda güçlü öz-yeterlik inançlarına sahip olan bireylerin mücadele etmek durumunda kaldıkları yaşantılardan 
kaçmadıkları ve eylemlerini başarılı bir şekilde tamamlayabilmek için oldukça kararlı davrandıkları bilinir. Konu 
alanıyla ilgili literatürde, öz-yeterlik inancının öğretime dair öğretmen davranışını anlama ve geliştirmeye önemli 
katkılar yapabileceği bilgisi de yer almaktadır (Yılmaz ve Gürçay,  2011). Tschannen-Moran ve Woolfolk-Hoy 
(2001) öğretmenlerin öz yeterlik inançlarını, “bir öğretmenin öğrencilerinin arzu edilen öğrenme sonuçlarını 
oluşturma kapasitesine veya yeteneğine ilişkin inancı” olarak tanımlamıştır. Buraya kadar paylaşılan hususlar 
birlikte ele alındığında; öncelikle hizmet öncesi öğretmen eğitimi programlarının adaylara öğretmenlik öz 
yeterliğini ne ölçüde kazandırabildiğinin ölçülmesi ve bu yolla öğretmen eğitimi programlarının hem içeriğine 
hem de eğitim-öğretim durumlarına yönelik etkili eylem stratejilerinin tasarlanması önemli bir ihtiyaç olarak 
karşımıza çıkmaktadır. 

Bu araştırmanın amacı, mezun durumundaki öğretmen adaylarının öğretmen öz-yeterlik algılarını 
belirlemektir. Tarama modelinde tasarlanan araştırmanın evren ve örneklemini, 2017-2018 akademik yılında 
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Fakültesinin farklı programlarından mezun olan 425 öğretmen adayı 
oluşturmaktadır. Veriler, Tschannen-Moran ve Woolfolk-Hoy (2001) tarafından geliştirilen ve Çapa, Çakıroğlu 
ve Sarıkaya (2005) tarafından Türkçeye uyarlanan “Öğretmen Öz-Yeterlik Ölçeği” ile toplanmıştır. Bu ölçek 
“öğrenci katılımı”, “öğretim stratejileri” ve “sınıf yönetimi” olmak üzere üç alt boyut ve toplam 24 maddeden 
oluşmaktadır. Verilerin analizi sürecinde tanımlayıcı istatistik değerleriyle birlikte, ilişkisiz t testi, tek yönlü 
varyans analizi (Anova) ve LSD testleri kullanılmıştır. Bu araştırma sonucunda ulaşılan veriler genel olarak ele 
alındığında, adayların öğretmen öz-yeterlik algı düzeyinin orta seviyede olduğunu, cinsiyetin, öğrenim görülen 
program türü değişkenleri açısından ise farklılaştığı belirlenmiştir. Bu araştırmanın son bölümünde, ulaşılan 
sonuçlar dikkate alınarak öğretmen yetiştirme programlarına ve ders veren öğretim elemanlarına yönelik bir 
takım öneriler sunulmuştur. 

Öğretmen öz yeterliği, öğretmen öz yeterlik algısı, öğretmen adayları, hizmet öncesi, öğretmen eğitimi 
programları 
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Azərbaycan Respublıkasının Ailə Hüququ Problemlərinin  
Mediasıya Vasıtısı Ilə Həllı Yolları 

Mahabat DAMİRCİYEVA 
 

Mediyasiya mülki, əmək, ailə, cinayət və inzibati münasibətlərdən yaranan mübahiəsilərin   tənzim 
məqsədi ilə yaranır. Rusiya Federasiyasında mediyasiya haqqında qanun  illərdir ki, fəaliyyət göstərir, işləmə 
mexanizmində demək olar ki, bütün inzibati ərazi bölgələrində var. Mediyasiya fəaliyyətinin işləmə mexanizmi 
təbii ki, onun ictimailəşməsi, sosiallaşması ilə bağlıdır xalqın inamını qazanmaqdır. Qardaş respublika Turkiyədə 
də mediyasiya demək olar ki, bütün iri inzibati ərazi bölgələrində fəaliyyət göstərir və cox yüksək nəticələr əldə 
edilir. Bütün telekanallarda mediyyasiya institutu  xalqın problemlərini qanunla deyil başqa alternativ yollarda 
həll edilməsi üçün aylarla, illərlə müzakirələr aparır, müxtəlıf qurumların dəstəyi ilə nəticələri cox sevindirici 
olur. Onu da qeyd etmək istəyirəm ki, Rusiya Federasiyasindan sonrada Qazaxstan və Kırğistandada meditasiya 
qanunu qəbul olunub. 

Uşaqları internetdən qorumaq üçün mediyasiya xüsusi rol oynayır. Türkiyədə 300-ə yaxın uşaq internetdə 
oynayaraq özünü öldürmüşdür. Oyunun icində link qəlir və uşaqları idarə edir. Onlara cox qorxulu göstərişlər 
verir.  

Təəssüflər ki, indiyədək Azərbaycanda mediyasiya  haqqında qanun qəbul olunmayıb. 
Açar sözlər: Mediyasiya fəaliyyəti, ailə, hüquq, dövlət, cəmiyyət 
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Son Onillikdə Türkiyə-Ermənistan Normallaşma Prosesində Azərbaycan-Türkiyə  
Əlaqələri 

Pərviz SƏMƏDOV 
    Ermənilər harada yaşayırlarsa, həmin yerin öz tarixi əraziləri olduğu iddiasıyla dünyanı aldatmağı 

bacarırlar. Ona görə də erməni mitomaniyası artıq dünyanın diqqətini cəlb etməyə başlamışdır. Belə bir şərtlərdə 
Türkiyənin Ermənistanla AKP hakimiyyəti zamanı imzaladığı normallaşma prosesi və Azərbaycanla əvvəlcədən 
məsləhətləşmədən atılan addımın ilk başdan nəticəsiz qalacağı qaçılmaz idi. Azərbaycan-Türkiyə arasındakı 
əlaqələr özəl və xüsusi, mədəni və mənəvi əlaqələrdir. Həm də praqmatik əlaqələrdir, ona görə ki, bu əlaqələrin 
dostluq çərçivəsində inkişafı hər iki ölkənin dövlət maraqlarına xidmət edir. Ancaq 2008-ci ildən etibarən 
Azərbaycan-Türkiyə münasibətlərində tədricən bir soyuqluq yaşanmağa başlamışdır. Azərbaycan müstəqillik 
qazandıqdan sonrakı tarixdə Azərbaycan-Türkiyə münasibətləri heç indiki qədər xoşagəlməz şəkil almamışdı. 
Türkiyə və Ermənistan arasında diplomatik münasibətlər qurma təşəbbüsü və bu istiqamətdə ictimaiyyətin lazımi 
dərəcədə məlumatlandırılmaması iki ölkə arasındakı münasibətlərin bərpasını çox çətin ola biləcək şəkildə 
zədələnmə təhlükəsi ilə üz-üzə qoymuşdu. 

 Ermənistan-Türkiyə sərhədlərinin açılması məsələsi bu gün meydana gəlmiş bir problem deyildir Bu 
problem ermənilərin Azərbaycan torpaqlarını işğal etməyə başladığı andan bu günədək davam etməkdə olub, 
Türkiyənin Ermənistanla bağlı yetərsiz və tutarsız siyasəti nəticəsində növbəti dəfə mübahisə mövzusuna çevrilib. 
1991-ci ildən bu günədək Türkiyə hökumətinin bu münaqişə ilə bağlı mövqeyini qısaca gözdən keçirmiş olsaq, bu 
yetərsizlik və tutarsızlığın bariz epizodlarını daha açıq şəkildə görə bilərik. Təəssüf ki, Türkiyədə Ermənistan-
Azərbaycan münasibətləri ilə bağlı “Vahid Dövlət Siyasəti” bu günə qədər formalaşdırılmamışdır. Hansı ki, 
ermənilər dünyanın harasında yaşamasından asılı olmayaraq, türklərə qarşı amansız və qəddardırlar.  

Açar sözlər: Türkiyə, Ermənistan, Azərbaycan, Qarabağ, protokol   
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STK’ların Eğitime Yönelimleri Üzerine Bir Çalışma: Kırkbetik Okumaları Ve Hediye 
Kitap Kültür Etkinliği 

Mehmet DOĞAN3 
 

Aysun KOCADAĞ** 
Özet 
Toplumların gelişmişlik göstergelerinden birisi kültürel dokuların sağlamlık derecesidir. Kültürel 

gelişmişlik, toplumsal olarak yüksek bir medeniyet tasavvurunun dışavurumu olarak algılanmaktadır. Bilginin her 
yüzyılda en değerli toplumsallaşma ve gelişim kaynağı olduğu bilinmekle beraber geçmişten bugüne bilgiyi en 
etkin şekilde kullanan toplumlar hayat standartlarını da diğerlerine nazaran yükseltmişlerdir. Bilginin toplumsal 
olarak en iyi şekilde kullanılabilmesi bireylerin okuma kültürünün arttırılması ile mümkündür. Okuma kültürünün 
kazanılması toplumsal bir ivme olarak algılanması, yani bu işlevin okul ve öğretmen ile sınırlı tutulmaması 
gerekmektedir. Öğretmen ve eğitimcilerden daha başka Sivil Toplum Kuruluşları da okuma kültürünün arttırılması 
noktasında büyük etki oluşturabilmektedirler. 

Söz konusu çalışmada, Sivil Toplum Kuruluşları’nın kurumsal olarak okuma kültürünün geliştirilmesi 
noktasında yapabileceği faaliyetlerin toplumsal tabanda olumlu gelişmeleri sağlayacağı düşünülerek ‘Kırkbetik 
Okumaları’ ve ‘Hediye Kitap Kültür Etkinliği’ şeklinde iki ana hat düzleminde yürütülecek olan faaliyete 
değinilecektir.  
  

                                                
3 Yönetim Bilimi Uzmanı. 
** Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler. 
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Geleceğin Bilim İnsanı Yetiştirme Sürecinde Lisansüstü Eğitim Üzerine Bir Zihniyet 
Denemesi 

 
Dr. Öğretim Üyesi Ümit POLAT 

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim Fakültesi 
polatumit58@hotmail.com 

Bilgi birikiminin artması ve teknoloji alanındaki hızlı gelişmeler insan yaşamında köklü ve sürekli 
değişmelere yol açmaktadır. Bu değişime ayak uydurmak ve geri kalmamak tüm toplumların temel hedefi olmuştur. 
Bir anlamda kalkınma olarak ifade edilebilecek bu değişimden geri kalmamanın göstergesi sahip olunan 
teknolojik gelişmelerdir. Teknolojiyi üreten,  kalifiyeli ya da nitelikli insan gücü, bu gücü yetiştiren ise eğitimdir. 
Bu nedenle, nitelikli insan gücü yetiştirme bütün dünya ülkelerinin eğitim politikalarının en önemli ve 
vazgeçilemez hedeflerindendir. Bu araştırmada, geleceğin bilim insanı yetiştirme sürecinde lisansüstü eğitimi 
farklı bir bakış açısı ile ele alınarak; lisansüstü eğitim süreci, kriterleri öğrenci profili, akademisyenlerin alan 
yeterliliği, toplumun ihtiyaçlarını karşılama düzeyi ortaya konmaya çalışılmıştır.  

Bu bağlamda insan yetiştirme sisteminin ne kadar ciddi bir sorunla karşı karşıya olduğunu ortaya 
çıkmaktadır. Bunun doğal sonucu da eğitim-diploma- almış ama nitelikli yetişmemiş insanlardan oluşan Türk 
toplumunun uluslararası kalkınmışlık sıralamalarında gerilerde olması gerçeği kaçınılmaz gözükmektedir. Bu 
problemin temelinde yatan nitelikli bilim insanı yetiştirme sorunudur. Bu bağlamda bilim insanı yetiştiren 
kurumlarımızın yeniden ele alınarak küreselleşen dünyanın gerçeğinden hareketle, çağın gereklerine uygun olarak 
yapılandırılması bir gerekliliktir.   

Düşünen,  bilgi üreten, öğrenirken sorgulayan olayları, basit sebep sonuç ilişkilerinin dışında çok yönlü 
bir bakış açısı ile irdeleyen, yaratıcı kendine güvenli insanların yetişebileceği ortamın yaratılması zorunluluğu 
vardır. Bu sorunlardan hareketle; Bilim adamlarının girift olduğu kesişme alanları yansıtmalı ve bu birleşme 
alanları olabildiğince ayrıntılara inebilmeli. Disiplinler arası bir çalışma programı ile insanlara yeni bilgi ve 
beceriler kazandırılmalı. Disiplinler arası programlar olabildiğince teorikten fazla uygulamalara yönelmeli. Bu 
araştırmalar toplum ihtiyaçlarına cevap verir nitelik de insanları ise bilgi ile donatmalıdır. Hâkim olan eğitim 
felsefesi tekrar gözden geçirilmeli ve hür ve bilimsel düşüncenin önü açılmalı. Öğretim üyesi yetiştirme programı 
yeniden ciddi olarak gözden geçirilmeli ve öğretim üyeliği bir iş kapısı değil bir yaşam biçimi olarak standartları 
belirlenmelidir. Ülkenin bir bilim politikası olmalı ve ayrıca her üniversitenin bir vizyonu olmalı İktidarlar değişse 
de bilim politikası asla değişmemeli.  

Üniversite sınavlarında yüzde “1”lik dilime giren başarılı öğrencilerin bilim adamı olabilmeleri için 
ilgili kurumların özel bir çalışma yapılmalı. Herhangi bir bilim alanında lisansüstü eğitimini tamamlayan öğrenci 
eleştirel bir düşünce yapısına sahip olmakla beraber düşüncelerini etkili ve kendine has bir üslupla dile 
getirebilmeli. Lisansüstü eğitimini tamamlayan öğrencinin insanlığın sahip olduğu büyük dini ve felsefi kavramlar 
hakkında bilgi sahibi olmalı, akademik disiplin, araştırma merakı, bilimsel merak, özveri ve etik değerlere saygılı 
olmalı. Bilim insanı yetiştiren akademisyenler ise;  tecrübesini öğrencisiyle paylaşan, öğrencisine moral 
aşılayarak destekleyen bir psikolog, öğrencisinin her zaman başvurabileceği bir bilgi kaynağı ve yönlendirici 
özellikle akademik kişiliğiyle bir model olan danışman olmalı. Bilgi, günümüz toplumları için vazgeçilmez bir 
servet niteliğindedir. Bu serveti üreten, geliştiren, elinde bulunduran ve paylaşmasını bilen toplumlar gelişme 
olanakları bakımından üstünlük sağlayabilmektedir. Bilgi, günümüzde en önemli ekonomik ve politik gücüdür. 
Bilginin üretimi ve geliştirilmesi sürecinde üniversitelerin yadsınamaz bir önemi vardır. Bilginin üretimi ve 
geliştirilmesi, üniversitelerdeki araştırma ve geliştirme faaliyetlerine ve lisansüstü eğitimin kalitesine bağlıdır. Bu 
yüzyılda lisansüstü eğitimli bir öğrenci yerel düşünemez, diğer kültürlerden ve zaman dilimlerinden habersiz 
kalamaz. Artık daha geniş bir dünyayı, bugünün biçimlenmesinde rol oynayan ve geleceği belirleyecek olan 
tarihsel etkileri hesaba katmadan yaşamımızı sürdürebilmemiz imkânsızdır.      

 
 
Anahtarlar: Eğitim, lisansüstü eğitim, bilim insanı 
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İsmail Gaspıralı, Türk dünyasında yaşayan insanların kendi kimliklerinin bilincine varmalarını sağlayan 

en önemli düşünce adamıdır. İdealleri hâlâ tam olarak anlaşılmayan, bir asır önce başardıkları işler bugün 
“hayâl” olarak addedilen ve Türk dünyasının geleceğini “”dilde, fikirde, işte ve en önemlisi maarifte” birlik 
olarak ortaya koyan bir fikir adamıdır. Milleti meydana getiren unsurlardan en önemlisi olan dil, Gaspıralı’nın 
da üzerinde durduğu en önemli konudur. “Dilde, fikirde, işte birlik” düsturuyla çıkarttığı ve tüm dünya 
Türklüğünü kapsayacak şekilde yayın yaptığı Türk dünyası basın tarihinde çok önemli bir yeri olan “Tercüman 
Gazetesi” tüm Türkler arasında ortak bir dil oluşturma amacının bir ürünüdür. 

  Gaspıralı’nın Usul-i Cedid eğitim reformu XIX. yüzyılın sonuna doğru Rusya Müslümanları arasında 
eğitim ve kültür alanında başlayan yenileşme hareketidir. Batı’daki aydınlanma felsefesi Türk dünyasına, önemli 
ölçüde usul-i cedid yoluyla yansımıştır. Batı eğitim sistemleri model alınarak kurulan mekteplerde takip edilen 
eğitim anlayışı ve uygulamaları ile büyük başarılar sağlanmış olup, usul-i cedid hareketine siyasî ve kültürel bir 
boyut kazandırmıştır. Bu reform hareketi daha sonraları Türk kavimlerinin bilim ve kültür davalarının adı 
olmuştur. Cedidciliğin en önemli mirası, Rusya Müslümanları tarihinde belki de ilk defa bir araya gelerek işbirliği 
yapabileceğini, Rus denizi içinde erimemek için bir kuvvet oluşturabileceğini göstermesidir. Kadınların 
serbestleşmesi eğitimin yaygınlaşması, siyasi bilincin kimlik bilincinin gelişmesi demokrasi anlayışının gelişmesi 
ve yerleşmesi yolunda atılan önemli adımları da yabana atamayız.1917 inkılabı birlik yolundaki gelişmeleri 
kesintiye uğratsa bile bu birliğin tesiri günümüze kadar gelmektedir.  İlk mekteplerin ıslahında Usul-i Cedid 
mektepleri yalnız erkekler için değil aynı zamanda kız talebeler içinde öğretim yapılıyordu. Mekteplerde yetişen 
kadın öğretmenler Kazanda, Sibirya da Türkistan’da Yedisu ülkelerinde öğretmenlik yapıyorlar. Gazete ve 
mecmualarda yazı yazan birçok kadın imzaları göze çarpmaktadır.  

İsmail Gaspıralı, bütün hayatı boyunca Türklük âleminde birliğin teşekkülü için çalışan ve toplumun 
maarifle gelişeceğini ileri süren fikirlerinin “Sedd-i Çînî’den Akdeniz’e kadar Türk dünyasının her köşesine nüfus 
eden faaliyetlerde bulunan bir fikir adamıdır. 

Anahtarlar: Usul-i Cedid,  Mektepler, Kadimciler Tercüman Gazetesi 
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ÖZET 
OECD üyesi olan birçok ülkede, öğretmenlerin ortalama %40’ının meslek yaşamlarına başladıktan üç 

veya beş yıl sonra farklı kariyer alanlarına yönelmeleri; Türkiye’de de, öğretmenlerin hizmet içi eğitim 
programlarından yararlanma oranlarının oldukça düşük olması, öğretmen adaylarının/ öğretmenlerin, mesleki 
yönelim ve kariyer geliştirme arzularının incelenmesinin önemli olduğunu gösteren göstergelerdendir. Bu 
bağlamda bu çalışmanın amacı Eğitim Fakültesi son sınıf öğrencilerinin mesleki yönelim ve kariyer geliştirme 
arzularını belirlemektir. Bu amaç doğrultusunda araştırmanın soruları şu şekilde belirlenmiştir:  Eğitim Fakültesi 
son sınıf öğrencilerinin mesleki yönelim ve kariyer geliştirme arzuları ne düzeydedir? 2. Eğitim Fakültesi son sınıf 
öğrencilerinin mesleki yönelim ve kariyer geliştirme arzuları cinsiyet ve akademik ortalama değişkenlerine göre 
istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar göstermekte midir? Bu araştırma betimsel araştırma niteliğinde 
tasarlanmış yöntemini de tarama yöntemi oluşturmuştur. Ayrıca bu araştırmada, tarama araştırma türlerinden 
kesitsel tarama kullanılmıştır.  Araştırmanın çalışma grubu, 2017-2018 eğitim-öğretim yılında amaçlı-kolay 
ulaşılabilir örnekleme ile belirlenmiş; çalışma grubunu Bolu Eğitim fakültesinin farklı bölümlerinde öğrenim 
gören toplam 502 son sınıf öğrencisi oluşturmuştur. Araştırmada veri toplama aracı olarak Watt ve Richardson 
(2007) tarafından geliştirilen ve Eren ve Tezel (2010) tarafından Türkçeye uyarlanan “Mesleki Yönelim ve Kariyer 
Geliştirme Arzuları Ölçeği” kullanılmıştır. Uygulamalardan önce araştırmacılar tarafından öğrencilere 
araştırmanın amacı ve ölçme araçlarına verilecek tepkilere ilişkin detaylı açıklamalar yapılmış ve araştırmaya 
katılımın gönüllülük ilkesine dayalı olduğu söylenmiştir. Araştırma sorularının cevaplanmasından önce, ölçek 
verilerinin normal dağılıp dağılmadığına ilişkin analizler yapılmış; ölçek ve ölçeğe ilişkin alt boyutlardaki 
puanların normallik sınamasında Çarpıklık (Skewness) katsayısı kullanılmıştır. Puanların normallik koşullarını 
karşıladığına kanaat getirildikten sonra analizlerde parametrik test istatistikleri kullanılmıştır. Araştırmanın 
sorularına cevap bulabilmek amacı ile ölçme aracı ile toplanan verilerin analizinde SPSS 17.0 (Statistical Packet 
for Social Sciences) paket programından yararlanılmıştır. Araştırmada betimsel istatistik yöntemlerinden (f) 
frekans , (%) yüzde ve ( X ) aritmetik ortalama analizleri yapılmış, cinsiyet değişkenine ilişkin farklılıkları 
belirlemek amacı ile t-testi;  akademik ortalamaya ilişkin farklılıkları belirlemek amacı ile ANOVA testlerinden 
yararlanılmıştır. Çoklu karşılaştırmalar yapılırken farklılıkların yönünü belirlemek amacı ile Post Hoc 
Testlerinden “Scheffe Testi”nden yararlanılmıştır. Ulaşılan verilerin analizleri sonucu elde edilen sonuçlar 
tablolaştırılarak yorumlanmış, bağımsız değişkenler arasındaki farklılık da α = .05 düzeyinde test edilmiştir. 
Araştırmada öğrencilerin mesleki yönelim ve kariyer geliştirme arzularına ilişkin algıları “düşük” düzeyde olduğu 
sonucuna ulaşılmıştır. Öğrencilerin mesleki yönelim ve kariyer geliştirme arzularına ilişkin algılarında cinsiyet 
ve akademik ortalama değişkenlerine göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığa rastlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Mesleki Yönelim, Kariyer Geliştirme Arzusu, Öğretmen Adayı. 
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Özel Gereksinimli Öğrencilere, Aileleri Tarafından Sunulan Matematik Kavram 
Öğretiminin Etkililiği 

Gülcan BOYRAZ 

 

Giriş 
Kavram, tüm bireylerde ortak tepkiyi meydana getiren uyaranlar bütünü olarak tanımlanmaktadır 

(Özyürek, 1986). Ülkemizde ve yurtdışında da, özel gereksinimli öğrencilere kavramları farklı yöntemlerle 
öğretmeyi öneren çalışmalar mevcuttur. Kavram öğretiminde önerilen yöntemlerden biri olan doğrudan öğretim 
modeli, özellikle gelişimsel olarak risk altındaki öğrenciler için bilişsel becerilerin kazandırılması amacıyla 
geliştirilmiş, daha çok öğretmen merkezli öğretim modellerinden biridir (Altunay, 2008; Clowes, 2001; Russell, 
2003; Tobin, 2003; Tuncer & Altunay, 2004). Özel gereksinimli öğrencilerin ailelerinin, çocuklarının eğitim 
sürecine aktif bir biçimde katılımı, öğrencilerin bilişsel gelişimi açısından önemli bir rol oynamaktadır. 
Literatürdeki çalışmalarda, Aile eğitimlerinin özel gerksinimli öğrencilerin eğitimlerine birincil düzeyde etkide 
bulunan, önemli desteklerden biri olduğu vurgusu yapılmaktadır (Tavil & Karasu, 2013). Ailelerin, özel 
gereksinimli çocuğunun eğitimine aktif ve düzenli olarak katılımı, ancak sistematik olarak sunulan aile eğitim 
programları ile mümkün olacaktır (Tavil, 2005, Boyraz, 2015). Bugüne kadar yapılan araştırmalarda, ebeveynleri 
çocuğun eğitim sürecine aktif biçimde katmayan bir eğitim programı ile hedeflenen düzeye ulaşmanın zor olduğu 
belirtilmektedir.  Bu araştırma sonuçlarının da katkısı ile, aile  eğitimi konusuna verilen önem giderek  artmaktadır 
(Aksoy  ve Diğ., 1995; Varol,  2005;  Can-Toprakçı, 2006; Diler -Sönmez, 2008; Berbercan, 2010, Boyraz, 2015). 
Yurtdışında örnekleri olsa da, ülkemizde hem özel eğitime gereksinim duyan (görme yetersizliği olan) öğrencilere 
kavram öğretilirken doğrudan öğretim modeli ile desenlenen bir eğitim planının kullanıldığı hem de sürecin aileler 
tarafından yönetildiği çalışma sayısı çok sınırlıdır. Bu nedenle, bu araştırmanın görme yetersizliği olan 
öğrencilere kavram öğretiminin kendi ebeveynleri/aileleri tarafından sunulması bakımından önemli olduğu 
düşünülmekte ve etkili kavram öğretiminin gerçekleştirilebilmesi için gerekli öğretimsel düzenlemelere ışık 
tutacağı umulmaktadır. 

Yöntem  
 Bu çalışma, görme yetersizliğinden etkilenmiş öğrencilere, aileleri tarafından doğrudan öğretim 

modeline göre yapılan sununun matematik kavramlarını kazanmalarında ve öğrencilerin edindiği kazanımlarını 
sürdürmelerindeki etkililiğinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Çalışmaya, Mersin ilinde(Türkiye) özel bir özel 
eğitim kurumuna devam eden görme yetersizliği olan üç öğrenci ve üç anne katılmıştır.  

 Bu çalışmanın bağımlı değişkeni; görme yetersizliği olan öğrencilerin aileleri tarafından 
kendilerine öğretilen aynı zorluk düzeyinde olsa da, işlev bakımından birbirinden bağımsız kavramların 
amaçlarını gerçekleştirme düzeyleridir. Bu çalışmanın bağımsız değişkeni ise, doğrudan öğretim modeline göre 
sunulan Aile Eğitimi Programı ile yapılan kavram öğretimidir. Bu çalışmada, tek denekli deneysel desenlerden 
biri olan davranışlar arası çoklu yoklama deseni kullanılmıştır. Verileri toplamak amacıyla araştırmacı 
tarafından, belirlenen kavramlara ilişkin ölçüt bağımlı ölçü araçları geliştirilmiştir. Öğretimin, öğrencilerin 
edinimini gerçekleştirdikleri kavramları sürdürmedeki etkililiğini belirlemek amacı ile 14. Gün, 28. Gün ve 42. 
Gün izleme verileri, araştırmanın tüm aşamaları kameraya kaydedilerek, toplanmıştır.  

Bulgular ve Yorumlar  
 Çalışmada, öğrencilerin kavramları edinme ve sürdürme performansları incelenmiştir. 

Öğrencilerin matematik kavramlarına ilişkin başlama ve yoklama oturumlarında, herhangi bir amaç 
gerçekleştirmedikleri belirlenmiştir. Ailelerin öğretimi gerçekleştirmesiyle birlikte amaçları gerçekleştirme 
düzeyleri %100 ölçüte ulaşılmıştır. Öğrencilerin izleme oturumlarından elde edilen verilere göre, aileler 
tarafından yapılan öğretimlerin aradan zaman geçtikten sonra da öğrencilerin edindikleri kavramları, 
sürdürmelerinde etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Öğretim uygulamalarına yönelik, sorulan sosyal geçerlik 
sorularında ailelerin ve çocukların hepsi katıldıkları uygulamadan verim aldıklarını ve eğlendiklerini 
belirtmişlerdir.  

 
Anahtar kelimeler: Matematik kavram öğretimi, doğrudan öğretim modeli, aile eğitimi, 
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Özel Eğitime Muhtaç Çocuğu Olan Ailelere Sunulan Cinsel Eğitim Programı: 

Mahremiyet Eğitimi 
Gülcan BOYRAZ 

Giriş 
Ülkemizde 1975 yılından itibaren günümüze kadar okul öncesi dönemi çocuklarına ilişkin yapılan 

araştırmalar incelendiğinde, özellikle ilk yıllarda cinsel gelişim ve eğitim konusuna hiç değinilmediği, 80’li 
yıllardan itibaren araştırmaların başladığı ve giderek arttığı belirlenmiştir (Haktanır, 2005). Ancak pek çok kişi, 
çocuk ve gençlere cinsel eğitim verilmesi durumunda, onların cinsel bir hayata başlayacaklarını ve cinsel 
eğitimlerinin çocukların masumiyetini sarsacağını düşünür (Noonan, 1999). Halbuki, erken yaştan itibaren, cinsel 
gelişime dair bilgiler edinen ve bu bağlamda sağlam temeller atan kişi, kendi bedenine karşı sorumluluklarını 
bilir. Cinsel eğitimi kademe kademe ve yaşına uygun olarak alan birey, hayatının sonraki evrelerinde karşı cins 
ile kurduğu ilişkilerde daha dengeli olur (Tuzcuoğlu, Tuzcuoğlu, 2004). Örneğin, ergenlik döneminde fiziksel 
değişiklikler konusunda önceden bilgilendirilen bireyler, bedenlerinde meydana gelen değişimlerini daha çabuk 
kabullenirler, anormallik olduğuna dair endişeleri ve yetersizlik kaygıları azalır. Ayrıca cinsel gelişimlerine ilişkin 
bilgili kişiler arkadaşlarının uygun olmayan teklif ve baskılarına direnme konusunda daha başarılıdırlar (Taşçı, 
2003). Tüm bunların yanı sıra, çocukların cinsel istismara karşı koyabilme yollarının neler olduğu konusunda 
bilgilendirildiklerinde, birçok istismar olayı önlenecektir (Çokar ve Ortaylı, 2003). 

Uzmanlarca geliştirilen aile eğitim programları, çoğunlukla ebeveynlerin kendi çocuklarına yeni kavram 
ve yeni becerileri öğretmek veya onların davranışlarını kontrol etmek amacı gütmektedir. Bunların yanı sıra 
ebeveynlerin kullanılabilecekleri etkin yöntem ve teknikleri edinmelerini hedefleyen programlardır (Kargın, 1993;  
Küçüker,  1993;  Tavil,  2005). Ancak bu çalışmada, özel gereksinimli çocuğu olan aileleri çocuklarının cinsel 
gelişimleri ve onların mahremiyet eğitimini kazanmaları için geliştirilen bir aile eğitim programı kullanılmıştır. 
Bu bağlamda özel eğitime muhtaç çocuğu olan aileler ile yapılan aile eğitim programları içerisinde çok büyük bir 
ihtiyaç olduğu belirlenen cinsel eğitim konusunu ele alması bakımından önemli olduğu ve gelecek çalışmalara ışık 
tutacağı düşünülmektedir.   

Yöntem  
 Bu çalışma, okul öncesi dönemde zihinsel yetersizlikten etkilenmiş çocuğu olan ailelerin 

çocuklarının cinsel gelişimleri hakkında bilgilendirmek ve mahremiyet eğitimini edinip edinemediklerini 
belirlemek amacıyla yapılmıştır. Çalışmaya, Mersin ilinde(Türkiye) özel bir özel eğitim kurumuna devam eden 
zihinsel yetersizliği olan yedi çocuk annesi katılmıştır.  

 Bu çalışmanın bağımlı değişkeni; okul öncesi dönemde zihinsel yetersizlikten etkilenmiş çocuğu 
olan ailelerin mahremiyet eğitimine ilişkin başlangıç düzeyleridir. Bu çalışmanın bağımsız değişkeni ise, aile 
eğitiminde cinsel eğitim programı ile sunulan mahremiyet eğitimidir. Bu çalışmada, tek denekli deneysel 
desenlerden biri olan AB deseni kullanılmıştır. Verileri toplamak amacıyla araştırmacı tarafından, mahremiyet 
eğitimine ilişkin kavram ve uygulama tanımlarını içeren ölçüt bağımlı ölçü aracı geliştirilmiştir. Öğretimin, 
ailelerin edinimini gerçekleştirdikleri bilgileri sürdürmedeki etkililiğini belirlemek amacı ile 10.  Gün, 20. Gün ve 
30. Gün izleme verileri, toplanmıştır.  

 
Bulgular ve Yorumlar  
 Çalışmada, ailelerin mahremiyet eğitimine ilişkin kavram ve uygulama tanımlarını edinme ve 

sürdürme performansları incelenmiştir. Ailelerin, başlama oturumunda, herhangi bir amaç gerçekleştiremezken, 
aile eğitiminde cinsel eğitim programı ile sunulan mahremiyet eğitiminin gerçekleştirmesiyle birlikte amaçları 
gerçekleştirme düzeyleri %100 ölçüte ulaşılmıştır. Ailelerin,  izleme oturumlarından elde edilen verilere göre, aile 
eğitiminde cinsel eğitim programı ile sunulan mahremiyet eğitimine ilişkin bilgilerin aradan zaman geçtikten 
sonra da sürdürmelerinde etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Sunulan eğitim programına yönelik, sorulan sosyal 
geçerlik sorularında ailelerin hepsi katıldıkları eğitim sayesinde yeni bilgiler edindikleri ve bu bilgilerin 
çocuklarının gelişimi için çok önemli olmasından dolayı kendilerini mutlu hissettiklerini belirtmişlerdir.  

 
Anahtar kelimeler: Aile eğitimi, cinsel eğitim, mahremiyet eğitimi,  
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Бадиий Асарда Тарихий Ҳақиқатнинг Акс Эттирилиши 

 
Гулноз Сатторова Юнусовна 
ЎзР ФА Ўзбек тили, адабиёти 

 ва фольклори институти 
 катта илмий ходими, 
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+998909471761 

Калит сўзлар: тарих, тил, маданият, отабеклар, Аламут, Бош Дада, дин, фалсафа. 
 
Ўзбек ва озарбайжон халқлари илдизлари, тарихи, маданиятлари бир халқлардир. Неча асрларки 

бу икки халқнинг адабий ва маданий алоқалари давом этиб келмоқда. Озарбайжон деганда аввало ўзбек 
халқи кўз ўнгида Низомий Ганжавий гавдаланади-ю Фузулий ғазаллари қулоққа чалинади. Бу қадим ва 
бетакрор адабиётнинг ворислари ижоди бугун ҳам иккала халқни бевосита боғлаб турибди. Халқларимиз 
кўп асрлардан буён дўсту қардош бўлиб яшаб келади. Айниқса, икки давлат мустақилликка эришганидан 
кейин ҳамкорлик янги босқичга кўтарилди. Адабиёт ва санъат эса асрлар мобайнида халқларимиз 
ўртасида маънавий кўприк бўлиб келган. Ўзбек китобхони бугун озар адабиётида дунёга келаётган ҳар 
бир асардан, у хоҳ шеърий хоҳ насрий бўлсин хабардор. Асарлари  китобхонлар орасида қўлма-қўл бўлиб 
ўқилаётган, ўзбек халқининг севимли ёзувчилари қаторидан жой олган ижодкорлардан бири Юнус 
Ўғуздир. Унинг  40 дан зиёд асари 20 дан ошиқ мамлакатда нашр қилингани адабиёт ихлосманларига яхши 
маълум. Хусусан, адибнинг “Аттила”, “Нодиршоҳ”, “Шоҳ Таҳмосиб”, “Турк тарихига янгича назар”, 
“Қадимги Онадўли ва Озарбойжон турклари” каби асарлари муаллифга шуҳрат келтирган. У нафақат 
Озарбойжон, балки турк оламида эътироф қозонганини таъкидлашни истардим. 

Ёзувчининг “Амир Темур”, “Малика ва жодугар”, “Султон Алп Арслон” асарлари аллақачон ўзбек 
китобхонларига яхши таниш. “Отабек Элденгиз”эса – ёзувчи Юнус Ўғузнинг ўзбек тилида чоп этилган 
тўртинчи романидир. “Ҳозирга қадар туркий халқлар тарихига оид бир қатор романларим чоп этилди. 
Тарихий мавзуга кўп мурожаат қилишимнинг боиси бор: асарларим орқали туркий халқларнинг дунё 
тамаддунидаги беқиёс ўрнини кўрсатиб беришни хоҳлайман”, – дейди ёзувчи  биз билан суҳбатда. 

Дарҳақиқат, адибнинг асарлари асосан тарихий мавзуларда. “Амир Темур” романи бугунгача 
ўзбек соҳибқирони ҳақида ёзилган асарларнинг энг сараларидан дея эътироф этилди. Романда буюк 
саркарда Амир Темур ҳаётининг биринчи ярми тасвирланади ва унинг Ҳиндистонга юриши билан 
якунланади. Асарда Амир Темурнинг шахси, у олиб борган сиёсат,  саркардалик тактикаси аниқ фактик 
материаллар асосида кўрсатиб берилган.  
Асар бой этнографик материаллар ва тарихий манбалар асосида ёзилган Ёзувчининг  ўзи асар  ҳақида 
шундай дейди: “Бошқа туркий миллатлар қатори ўзбек халқи ҳам дунё цивилизациясига улкан ҳисса 
қўшган, буюк тарих яратган. Мен ўзбекларнинг тарихини ўз тарихим деб биламан. Улуғ саркарда ва 
ҳукмдор Амир Темур ҳақидаги романим ўзбек халқининг шонли тарихига эҳтиромим ифодасидир”. Асарда 
амир Темур турк оламининг сўнгги императори сифатида нафақат Марказий Осиё ёки Усмонийлар 
империяси мамлакатлари, балки Россия ва Европа учун қизиқарли бир шахс сифатида тасвирланади. 
Асарнинг муваффақияти шундаки,  муаллиф Амир Темурни бўямасдан, камчиликлари ва олийжаноб 
инсоний сифатлари билан тасвирлашга уринади. 

 “Малика ва жодугар” романида эса Озарбайжон тарихининг энг мураккаб палласи – 
Сафавийлар давлати инқирозига оид воқеалар қаламга олинган. Муаллиф Мозандарон маликаси 
Хайринисонинг кечмиши орқали сафавийлар сулоласининг инқирози, сарой фитналари, адолат ва эътиқод 
йўлидаги курашларни очиб берган. Асарда тарихий ҳақиқат ва бадиий тўқимани маҳорат билан 
уйғунлаштира олган. 

Юнус Ўғуз асаларига эътибор берсангиз  тарихий шахслар ва императорлар  унинг бош 
қаҳрамонлари. Уларнинг ҳаёти жуда қизиқдир, чунки улар у ёки бу халқнинг тақдирини ҳал этиб келган, 
уларни йўқ қилиб юборишлари мумкин бўлган шахслардир.  

Тарихий воқеа-ҳодисаларни тасвирлаш ёзувчидан катта маҳорат талаб этади. Ҳаққонийлик, 
изчиллик, воқеликни ҳужжат ва манбалар асосида тасвирлаш ёзувчи олдига қўйилган асосий талаблардан 
биридир. Аммо тарихчилар билан ижодкорларнинг тарихий факт ва материалларга муносабатлари 
турлича бўлиши табиий.  

Тарихий бадиий асар яратишда ёзувчи меҳнати тарихчи олимникига қараганда 
масъулиятлироқдир. Агар тарихчини, асосан, муҳим тарихий воқеанинг моҳияти, мазмуни қизиқтирса, 
ижодкор ҳар бир кичик деталнинг ҳаққонийлиги борасида ҳам жавобгар. Тарихчи бўлиб ўтган воқеа-
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ҳодисалар, кўрганларини, билганларини холис, ҳаққонийлик билан фактик ҳужжатлар асосида акс 
эттиради. Ижодкор эса тарихий фактларга таянса ҳам, барибир, асарда янги бир олам яратади, бу олам 
ижодкор бадиий тафаккури маҳсули бўлиб, унга ўз баҳосини беради. Юнус Ўғуз барча тарихий асарларида 
мана шу принципга амал қилади. 

Адибнинг ўзбек тилига таржима қилинган навбатдаги асари “Отабек Элденгиз” романидир. 
Асар Шамсиддин Элденгиз ва унинг отабеклар давлатига асос солганлиги воқеалари асосига қурилган. 
Асарда барча туркий халқлар учун қадрият саналиб келинган, аммо бугунги кунда унутилаётган миллий 
қадриятлар, ўтмиш ва келажак ўртасидаги мантиқийликни таъминловчи урф одат ва анъаналар ва 
тарихнинг бизга маълум ва ноъмалум қирралари қаламга олинади.  

Асарда 1118 йилдан-1187 йилгача Озарбайжонда бўлган тарихий воқеалар асос қилиб олинган. 
Аввало, роман ўз композицион хусусияти билан ўқувчи диққатини тортади. Асар қадим фольклор 
асарларидаги ҳикоя ичида ҳикоя усулида ёзилган. Унда ҳикоячи сифатида Бош Дада образи берилиб, бу 
обзаз мантиқий асос сифатида ота, ўғил, невара, эвара ва дувара каби образларни ўз атрофида 
мужассамлаштиради.  Бош Дада бу муаллиф образи бўлиб, адибнинг тарих, фалсафа, ислом илми, ҳаётий 
қадриятлар ҳақидаги қарашлари унга сингдирилган. Асар Дарбанддаги қулбозори  воқеалари билан 
бошланиб, муаллиф бунга ҳам алоҳида фалсафий маъно юклайди. Аслида ҳаётнинг ўзи бир БОЗОР. 
Бозорда ким нима олади, қанча олади, қандай олади бу ўзига хос фалсафа. Қул бозорига келган Абу 
Тинчтош асарда Оллоҳ томонидан иноят қилинган умр давомида ҳар кимнинг ҳаёт фалсафасини 
яратиши ўз қўлида эканлигини англатувчи восита сифатида берилади. Асар бош қаҳрамони  бола 
Шамсиддиннинг 1136 йилда давлатчиликка асос солиб,  Отабек Элденгиз даражасига бўлган даври 
тарихий фактлар асосида бадиий талқин қилиниб, мусулмонлар ўртасидаги уруш ва низолар қаламга 
олинади. Мавжуд ижтимоий тузумнинг  маданият ва санъатнинг тўхтаб қолишига сабаб бўлганлиги 
Салжуқийлар давлатининг пороканда бўлиши асарда аниқ фактлар асосида баён этилади.  Муғуллар 
босқини давридаги халқнинг оғир аҳволини юмшатиш ўрнига туркий султонларнинг ўзаро тож тахт 
талашлари, Аламут қалъасидаги Ҳасан Саббоҳ асос солган ҳашшошийлар ҳаракати, мусулмонлар 
ўртасидаги тож тахт талашлари, муғуллар истеълоси каби  ҳодисаларнинг ҳеч бири ёзувчи назаридан 
четда қолмаган. 

Юнус Ўғузнинг бу асарни яратишдаги маҳорати шундаки, у воқеаларни донишманд Бош Дада 
тафаккури орқали баён қилади. Бош Дада файласуф, диншунос, тарихшунос, тилшунос сифатида ўқувчи 
кўз ўнгида гавдаланади. Унинг энг буюк орзуси авлодларга кимлиги ҳақидаги ҳақиқатни англатиш. Бу 
ҳақиқатни англаш учун эса инсон 7 авлодини билиши керак. Бош Дада характерини очиш учун эвара образи 
берилади. Эваранинг тарихга бўлган қизиқишлари, унинг бобосига берган саволлари орқали очилади. 
Берилган саволларнинг барчаси мантиқий ва давомли. Асарда Ботин ва ботил илми ҳақида сўз боради. Асл 
мантиқ ана шу икки сўзнинг маъносини англашдан бошланади. Ботин ва ботил илмларини эварага 
англатишда Қуръонга мурожаат қилиб, Мусо алайҳиссалом ва ҳазрати Хизр ҳикоясидан ўринли 
фойдаланади. Бир қарашда бироз содда, мантиқан мураккаб бўлган эвара образи Шамсиддин 
Элденгизнинг ёшлиги эканлигини англаш мумкин. Ўзларини ботинийлар деб атаган ҳашшошийлар 
ҳаракатини кўрган эварага Бош Дада масала моҳиятини шундай тушунтиради “Ҳашшошийлар ўзларини 
ботинлар деб атайдилар. Бизнинг илмимиз уларнинг ботинидан нимаси билан фарқ қилади?.. 
Ботинларнинг қуроли ханжар. Улар одам ўлдириш, таҳтид солишдан бошқа нарсани  билишмайди.... фикр 
юритиш улар учун ёт тушунча, улар фақат ижрочи холос. Улар фақат буйруқни бажаришни биладилар. 
Бизнинг қуролимиз эса сўз билан қалам. Дунёда сўздан қудратли ва қийматли нима бор”. Мана шу биргина 
фикр ёзувчининг маърифат ва жаҳолат ўртасидаги абадий кураш фалсафасини англатади, назаримизда.  

Асардаги асл ғоя ТУРКИЙ деган умумманфаат йўлида курашдир. Ёзувчи ана шу манфаатга 
етишиш йўлларини бадиий образларга сингдиради. Умум манфаати йўлида курашиш учун аввало 
инсоннинг МЕНи мавжуд бўлиши лозим. Асарда ана шу МЕН тушунчаси Отабек Элденгиз образи орфали 
тасвир этилган. Ва бу мен асло манманлик эмас, ўзликни англаш сифатида баҳоланган. Инсон менининг 
шаклланишида унинг кичик бир мамлакати–оиласи бутун бўлиши лозим. Оила бутунлиги ва 
хотиржамлиги кўп муваффақиятларнинг асоси бўлиб хизмат қилади. Отабек Элденгизнинг 
муваффақиятлари йўлида унинг донишманд рафиқаси Мўмина Хотун образи ёнма –ён берилади. Ёзувчи 
асарда Отабек Элденгизнинг характерини очишда учта образдан унумли фойдаланади. Бош Дада–эвара–
Мўмина Хотун.  Эвара қаҳрамоннинг беғуборлиги, яъни авлодга мурғаклигида қандай тарбия берсанг 
келажакда унинг мевасини кўрасан. Иккинчи образ, Мўмина Хотун–авлоднинг тозалиги, поклигига ишора. 
Бош Дада эса пок авлоднинг давомийлиги, буюк эътиқодини англатади. Бу буюкликни бутун дунё 
тарихидаги ўрнини кўрсатиш учун Шамсиддин Элденгизнинг Отабеклик даражасига кўтарилган ҳаёт 
йўли тарихий-адабий нуқтаи назаридан бадиий тасвир этилади. Асарда бадиий тўқима билан тарихий 
ҳақиқат бир-бирини тўлдириб, муаллиф ғоясини очишга хизмат қилади. 

 Ёзувчи асарда халқ мақоллари, ривоят ва афсоналаридан ўрни билан унумли фойдаланади.  
“Дадақурқут Китоби”дан парчалар келтиради.  Фикрларини асослаш, далиллаш мақсадида қадим ёзма 
ёдгорликларимизга мурожаат қилади. Масалан, асарнинг элликдан ортиқ ўрнида “Девону луғатит -
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турк”дан мақоллар келтиради. Жумладан, .  “Yaxasına tökülən yeməyi yalamaqla əlləşən əlindəki çömçə-
çatağı da itirər.” “Ўзингга эҳтиёт бўл, қўшнингни ўғри тутма”, “Шошган қиз эрга ёлчимайди”. “Нон 
синдирилдими, бу яхшиликдан дарак. Адоват излашга ўрин қолмайди” каби мақол ва бир қанча 
афоризмларни учратамиз. Келтирилган ҳар бир мақол нафақат муаллиф фикрларини далиллайди, айни 
пайтда асарнинг бадиий эстетик қимматини оширади.  

  Адибнинг Ватан  ҳақидаги туйғулари асарда айрича ифодаланади. У  Метихон ҳақидаги 
афсонани келтираркан, ўз ҳисларини шу афсона қатига сингдиради. Бу афсона Отабек Элденгизнинг 
бувисидан эшитган ёшлик  хотиралари орқали тасвирланаркан, китобхон англайдики, инсонга Ватан 
туйғуси унинг болалигидан сингдирилиши керак. Қуллик давридан бутун бошли бир салтанатнинг 
асосчиси бўлган бу қаҳрамоннинг юрагида  бировларнинг ватанига босқинчилик қилиш эмас, 
босқинчилардан Ватанни ҳимоя қилиш, туркий халқлар бирлигига эришиш мақсади ётади, айни дамда бу 
муаллифнинг асарга сингдирган бадиий ғояси эканлигини ҳам англаш мушкул бўлмайди. 

Асардаги эътиборли жиҳатлардан яна бири, Отабек Элденгизнинг Қўрд Бўз образидир. Қурд Бўз 
Элденгизнинг бекларидан бўлиши билан бирга, асарда садоқат рамзи сифатида ҳам кўринади. У 
дўстининг ҳар бир ҳаракатидан сергак. “Отабек дастурхонга кўз югуртирди. Эсига қуллик пайтида нон 
билан чакки излаб юрганлари тушди. Қўлидаги бир бурда нонни чакки турган идишга чўзди... Чаккини 
жуда соғингандим. Ганжада чаккини жуда боплашади деб эшитгандим. Текшириб кўрай дедим.  

Дастурхон бошида кулишиб олдилар. Фақат қулликнинг азобу машаққатларини кўриб катта 
бўлган Қурд Бўз Отабекнинг нимани назарда тутганини англаб турарди”.(102 б) Инсон ким бўлишидан 
қатъий назар ўз ўтмишини унутмаслиги керак. Келтирилган иқтибосдан зийрак ўқувчи шуни сезадики, 
комил инсон учун керак бўлган характер хусусиятларни адиб турли детал ва образларга сингдиради.  
Салтанат соҳиби бўлган инсоннинг чаккини соғиниши, унинг болалиги, ўзлигини соғинишига ишора эди. 

Асарнинг бир неча ўрнида илм-маърифатнинг қудрати ҳақида сўз боради. Бош Даданинг Низомий 
Ганжавий билан бўлган суҳбати ҳам ўқувчи диққатини тортади. Низомий туркий дунёда ўзининг 
“Хамса” асри билан довруғ таратган. Аммо Бош Даданинг бундан кўнгли тўлмайди. Чунки бу асар форсий 
тилда битилган. Ёзувчининг ТИЛ фалсафаси ҳақидаги бадиий-эстетик қарашлари мана шу ўринда очиқ 
кўринади. “Сен ота-боболаримиз тилида ёзмайсан. Сенга неча марта айтдим. Онанг сенга туркий тилда 
алла айтмаганмиди?” “Буларнинг ҳаммаси яхши, лекин туркий тилнинг шеърий нафосатини англамоқчи 
бўлсанг, Дада Қўрқутни ўқи, ўрган. У китоб мисоли денгиз, тилнинг софлигини асрайди. Мана бу 
мисрларани эшит: 

Келинга айрон демадим мен – Дада Қўрқут, 
Айронга ҳаёрон демадим, мен – Дада Қўрқут, 
Игнани тикон демадим, мен – Дада Қўрқут,  
Тиканни макон демадим, мен - Дада Қўрқут.” (169 б.)  
Англашиладики, Бош Даданинг таъбирича, инсонни инсон, миллатни миллат қиладиган асосий 

восита бу унинг Она тилидир. Ва айни дамда бу муаллиф қарашлари билан уйғунлашади. 
 “Отабек Элденгиз” тарихий роман бўлиши билан бирга, унда энциклопедик, фалсафий-маърифий 

асарларга хос хусусиятлар ҳам мужассам.  Шамсиддин Элденгизнинг шаҳзода Арслоншоҳнинг мамлакат 
султони даражасига кўтарилгунгача бўлган даврдаги тарихий воқелик катта бир ҳаёт фалсафаси 
асосига қурилган.  Бу даврда Элденгиз гоҳ оддий қул, гоҳ бош ошпаз, гоҳ, саркарда, гоҳ отабек,  гоҳ 
салтанат соҳиби бўлиб тасвирланади. Энг муҳими у инсон. Ундаги инсоний туйғуларининг 
мужассамлигини кўрсатиш учун адиб Бош Дада, Мўмина Хотун, Қурд Бўз образларидан фойдаланган 
бўлса, уни такомиллаштириш учун Қуръони Карим, туркий халқларнинг ёзма ёдгорликларидан кенг 
фойдаланади.  

“Тарих такрорланиш хусусиятига эга. Ўша даврлардаги воқеалар бугун ҳам такрорланмоқда. 
Албатта, мен бу шахсларни тасвирлашга уриниб кўрдим”, - дейди адиб.  Романнинг яратилишида 
ёзувчининг тасвир ва тасаввурлари уйғун келган. Шамсиддин Элденгиз образи орқали ўзи истаган туркий 
қаҳрамонни ярата олган. Ёзувчи бу асарда миллий давлатчилик ғоясини барча қаҳрамонлари руҳиятига 
сингдириб юборган.   

Тарихий мавзудаги  асарнинг асосий мақсади тарихий ҳақиқатни айнан сўзлаб берилишида эмас, 
унинг қандай талқин қилиниши ва ўтмишдаги воқелик бугун қандай аҳамиятга эга эканлиги билан 
белгиланади. Ижодкорнинг ўтмишга муносабати ўз-ўзидан пайдо бўлмайди. Унинг тарихий манбаларни 
ўқиши, ўрганиши, ўтмишнинг макон ва замон манзараларини чуқур ҳис қилиши, англаши, идрок этиши 
туфайли юзага келади. Адиб асардаги тарихий ҳодисаларни ўз фантазияси билан тўлдириб, муайян ғоявий 
мақсадга бўйсундирган, натижада унинг қаҳрамонлари кўз ўнгимизда тирик одамдай гавдаланади. 

 Бадиий  асарнинг бир тилдан иккинчи тилга таржима қилиниш таржимондан катта маҳорат 
талаб қилади. Унинг сўз бойлиги, тафаккур қуввати  аслиятдаги каби бўлса бу асар узоқ умр кўради. 
Асарнинг ўзбек тилига таржимасида мана шу жиҳатдан бироз кемтиклик сезилади.   Чунки баъзи 
ўринларда хронологиянинг бузилиш, такрорлар учраб туради.  Аммо бу муҳташам асарнинг қийматига 
путур етказмайди. 
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Azərbaycan xalqı əsrlər boyu zülm və istismar altında yaşamışdır, lakin buna baxmayaraq vətəninin 

azadlığı uğrunda, siyasi-ideoloji qadağa və təzyiqlərdən qanı-canı bahasına xilas olması üçün mübarizələr 
aparmışdır. Azərbaycanlıların kütləvi surətdə qırğını, repressiyalara məruz qalması, doğma yurdlarından sürgün 
edilməsi və didərgin salınması XX əsr tarixinin ən faciəli və dəhşətli səhifələrindəndir. “Böyük Ermənistan” 
yaratmaq xülyasından ruhlanan erməni qəsbkarları 1905-1907-ci illərdə azərbaycanlılara qarşı açıq şəkildə 
genişmiqyaslı qanlı aksiyalar həyata keçirdilər. Ermənilərin Bakıdan başlanan vəhşilikləri Azərbaycanı və indiki 
Ermənistan ərazisindəki Azərbaycan kəndlərini əhatə etdi. Yüzlərlə yaşayış məntəqəsi dağıdılıb yerlə yeksan 
edildi, minlərlə azərbaycanlı vəhşicəsinə qətlə yetirildi. Bu hadisələrin təşkilatçıları məsələnin mahiyyətinin 
açılmasına, ona düzgün hüquqi-siyasi qiymət verilməsinə maneçilik törədərək azərbaycanlıların mənfi obrazını 
yaratmış, özlərinin qəsbkar torpaq iddialarını pərdələmişlər. 1918-ci ilin mart ayından etibarən əks-inqilabçı 
ünsürlərlə mübarizə şüarı altında Bakı Kommunası tərəfindən ümumən Bakı quberniyasını azərbaycanlılardan 
təmizləmək məqsədi güdən mənfur plan həyata keçirilməyə başlandı. Həmin günlərdə ermənilərin törətdikləri 
cinayətlər Azərbaycan xalqının yaddaşına əbədi həkk olunmuşdur. Minlərlə dinc azərbaycanlı əhali yalnız milli 
mənsubiyyətinə görə məhv edilmişdir. Ermənilər evlərə od vurmuş, hamilə qadınlara işgəncələr vermiş, insanları 
diri-diri yandırmışlar. Neçə-neçə məktəb, xəstəxana, məscidlər, milli memarlıq incilərini dağıtmış, Bakının böyük 
bir hissəsini xarabalığa çevirmişlər. Bu soyqırım Azərbaycan xalqı və dövlətçiliyinin tarixində baş vermiş faciəli 
hadisələrə milli yaddaşın təzahürüdür. Ermənilərin Sovet rejimindən bəhrələnərək həyata keçirdikləri və 80-cı 
illərin ortalarında daha da güclənən anti-azərbaycan təbliğatına Azərbaycan Respublikasının rəhbərliyi vaxtında 
lazımi qiymət vermədi. Məhz elə bunun nəticəsi olaraq 1990-cı ilin qanlı yanvar hadisələri baş verdi. Getdikcə 
güclənən xalq hərəkatını boğmaq məqsədilə Bakıya qoşunlar yeridildi, yüzlərlə azərbaycanlı məhv və şikəst edildi, 
yaralandı, digər fiziki təzyiqlərə məruz qoyuldu. Azərbaycan xalqının keçdiyi bütün bu qanlı-qadalı, keşməkeşli 
yollar demək olar ki, B.Vahabzadə yaradıcılığa gəldiyi bir gündən onu narahat etmiş, bir şair və vətəndaş kimi, 
xalqını narahat edən bütün bu və bu kimi məsələlərə toxunmuşdur. 

Azərbaycanın zəngin tarixi keçmişi, bütövlüyü, istiqlalı, dövlət müstəqilliyi ideyası Bəxtiyar 
Vahabzadənin hələ keçən əsrin 40-cı illərində qələmə aldığı epik əsərlərində özünü bütün miqyası ilə nümayiş  
etdirirdi. 49-cu ildə yazdığı “Aylı gecələr” poemasında və bir çox şeirlərində azadlıq və müstəqillik ideyaları 
birbaşa və dolayısıyla təsvir olunmuşdur. Sonrakı yaradıcılığında da bu və ya digər dərəcədə şair bu problemə 
toxunmuş, milli istiqlalı bədii düşüncədə yaşatmağa çalışmışdır. Ümumiyyətlə, azadlıq ideyaları, tarixlə müasirlik 
Bəxtiyar Vahabzadənin yaradıcılığında həmişə qoşa çıxış edir, əsərlərində tarixi doğru-düzgün təsvir etdiyi kimi, 
hadisələri müasirlik mövqeyindən dəyərləndirir ki, bu da onun mövzu və problematika dairəsini genişləndirmiş 
olur. Topqapı sarayından, Gülüstan müqaviləsindən, Pişəvəri hərəkatından yazarkən də şair hadisələrin 
inikasında tarixilik və müasirlik meyarlarını gözləmiş, azadlıq ideyasını önə çəkmişdir. 

Açar sözlər: Azərbaycan, azadlıq, vətən, müstəqillik, siyasət, şair 
Ключевые слова: Азербайджан, свобода, родина, независимость, политика,pоэт 
Key words: Azerbaijan, freedom, homeland, independence, politics,poet, 
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Küresel Güç Mücadelesinde Türk Dünyası Jeopolitiği: Nasıl Bir gelecek?                             
 Mehmet Seyfettin EROL* 

Özet:     
Sovyetler Birliği’nin dağılması sonrası yaşanan jeopolitik deprem etkisini sürdürmeye devam 

ettirmektedir. Bu depremden etkilenen bölgelerden biri de hiç kuşkusuz Türk Dünyası’dır. Orta Asya-Kafkasya 
merkezli olarak Türk Dünyası’nda oluşan güç boşluğu; başta ABD, AB, Rusya Federasyonu, Çin, Hindistan, İran 
ve Türkiye gibi bölgesel-küresel aktörler tarafından doldurulmaya çalışılmaktadır. Bu bağlamda söz konusu 
bölgeler Avrasya merkezli “Yeni Büyük Oyun”da bir kez daha rekabet-mücadele alanları olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Bu “Yeni Büyük Oyun”da farklı merhaleler ve burada etkili bir şekilde ön plana çıkan yeni yöntemler, 
söylemler ve araçlar söz konusudur. Ana hatlarıyla 11 Eylül öncesi ve sonrası olarak ele alacağımız bu süreçte, 
özellikle 11 Eylül 2001 sonrası yaşanan gelişmeler Türk Dünyasını sahip olduğu jeopolitik-stratejik önemi 
boyutuyla büyük ölçüde etkilemektedir. Bu bağlamda; Vladimir Putin’in Rusya’yı hızlı bir şekilde toparlaması ve 
önce yakın çevresi, sonrasında bölgesel-küresel bazda etkili bir güç haline taşıması, ABD’nin Afganistan’ı işgali 
ve sonrasında bölgeyi de derinden etkileyen renkli devrimler/darbeler süreci ve vekâleten savaş unsurları 
üzerinden bir küresel hâkimiyet politikası yürütmesi ve bunun yol açtığı sonuçlar, 11 Eylül’den on yıl sonra ortaya 
çıkan Arap Baharı ve sonrası yaşanan gelişmeler, “Kuşak-Yol” olarak adlandırılan “Yeni İpekyolu Projesi”, 
BTC-TANAP gibi hayata geçirilen enerji merkezli projeler Türk dünyası bağlamında yeni tehditleri, riskleri ve 
aynı zaman da fırsatları da içeren bir sürecin önünü açmış bulunmaktadır. Arap Baharı’nda Suriye merkezli 
yaşanan gelişmeler, “Türkiye-Rusya-İran” üçlüsü ile birlikte “Büyük Oyun”a yeni bir ivme kazandırmış 
görünmektedir. “Astana Bloğu” olarak da şimdiden adlandırılmaya başlanan yeni oluşum, Avrasya merkezli yeni 
bir ittifak oluşumunun test süreci olarak da değerlendirilmektedir. Söz konusu üçlünün bölgesel krizlerde etkili bir 
rol oynamaya başlaması, hiç kuşkusuz Orta Asya-Kafkasya boyutundaki krizlerin geleceği bağlamında da birçok 
soru işaretini beraberinde getirmektedir. Bu noktada bölge gündemini büyük ölçüde meşgul eden Afganistan 
sorunu, Fergana, Azerbaycan-Ermenistan arasındaki Karabağ sorunu, Kırım sorunu, Orta Asya’da su krizi, 
Güney Osetya-Abyazya, Acaristan ve Caveyetya merkezli Gürcistan sorunu, Hazar sorunu, radikal hareketler ve 
terörizm gibi mevzular yeni denge-denklem sürecinin önünde çözüm bekleyen birer kriz alanları olarak da 
karşımıza çıkmaktadır. Astana süreci üyesi ülkelerin burada takınacağı tavırlar ve getirecekleri çözüm önerileri 
bu kapsamda büyük bir merak konusudur. Dolayısıyla Astana Sürecinin geleceği Orta Asya-Kafkasya bölge 
ülkeleri açısından da büyük bir önem arz etmeye başlamıştır. Diğer taraftan, özellikle de Astana süreci üyesi 
ülkelerden İran’ın hedef alınması ve bu sürecin belkemiğini oluşturan Türkiye’nin ABD-NATO eksenli olarak Batı 
dünyasıyla olan ilişkilerinin geleceği de büyük bir merak konusudur. Dolayısıyla, Astana süreci dâhil olmak üzere 
yaşanan son gelişmeler, Türk dünyası jeopolitiğini bir kez daha merkeze taşımaktadır. Bu bağlamda ortaya çıkan 
bilinmezlikler tablosu “nasıl bir gelecek” sorusunu bu bölge açısından da çok daha güçlü bir şekilde gündeme 
getirmektedir. Bu tebliğde, söz konusu dönemlerde yaşanan gelişmeler ışığında bölgesel-küresel güçlerin bölgeye 
yönelik hedefleri ve yürüttükleri güç mücadelesinden hareketle, Türk Dünyasının önüne çıkan mevcut-olası risk 
ve tehditler ile fırsatlar da dikkate alınmak suretiyle bu soruya cevap aranılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Türk Dünyası Jeopolitiği, Yeni Büyük Oyun, Orta Asya, Kafkasya, Astana Süreci. 
  

                                                
* Prof. Dr., Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İİBF Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi, Ankara Kriz 
ve Siyaset Araştırmaları Merkezi (ANKASAM) Başkanı, e-posta: mserol@gmail.com 
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Kültür Turizminin Kültür Üzerinde Olumlu Ve Olumsuz Etkileri. 
Ferid ABDULHÜSEYİNLİ 

Özet 
Turizm, neredeyse her kesin katıla bildiği ve gezi, görme ve rahatlama gibi özelliklerin bulunduğu modern 
dünyada bir yaşam tarzı haline gelmiştir. Turizmin diğer ekonomi dallarından en önemli farkı, onları teşkil eden 
nesnelerin soyut olması ve duyulara bağlı bir sistem üzerine inşa edilmesidir. Tabii ki, turizm dünya geliştikçe 
kendi standartlarını geliştirir ve insanların taleplerini göz önünde bulundurduğumuzda düzenlemeler ve yenilikler 
kaçınılmaz hale gelir. Her yıl turizme yeni türler ekleniyor ve turizm her türlü insan için bir turizm merkezi olmaya 
başlıyor. 
Zamanla, turizme katılan insanların arzuları ve istekleri de değişmekte ve yeni turizm türlerinin ortaya çıkmasına 
yol açmaktadır. Uzun süredir devam eden kitle turizminden sıkılan ve her zaman yeni zevkler arayan insanları 
düşünen turizm yetkilileri, yeni turizm türleri yaratmış ve bunları alternatif turizm olarak değerlendirmiştir. 
Alternatif turizm, kitle turizmi tarafından sıkılanlar için ideal bir yol haline gelmiştir. 
Yükselen turist arzuları ve gelişen sosyo-politik düzey, insanları farklı kültürleri tanımaya ve kültürel yapıları 
görmeye teşvik etti. Bu, kültürel turizmin ortaya çıkması ve insanların daha fazla ve farklı kültürlere tanıklık etmesi 
için bir ortam yaratmıştır. Kültür turizmi de ülke için bir destinasyon olarak kullanılıyordu, ayrıca kültürü 
tanıtmak için para akışı ve dünyaya varlıklarını gösterme fırsatı verdi. Ancak kültür turizmi kültür üzerinde 
olumsuz ve olumlu etkilere sahiptir. 

 


