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Vitality of Recognition: Cultural and Psychological Notions of
Solidarity
Slobodan D. PAICH1
Abstract
The paper’s starting point for looking at origins of solidarity begins with a brief reflection on
mirror neurons and child development as roots of cultural experience. The main thesis of this
paper is solidarity and social bonding as spontaneous natural responses to cultural, shared and
practiced procedures. Included is an overview of some sociological traditional theories of
solidarity will contextualize example of the non-theoretical doing and making aspects of cultural
expressions that trigger solidarity.
1. Intentional Sound: Social bonding in indigenous, ancient and folkloric traditions
2. Relationship to Birds: as discrete continuity traced in the social, idea changing worldviews
3. Community Engagement and Art Practice: Four Contemporary examples of inadvertently
evoking, encouraging Solidarity
Summery opens with a brief overview of one contemporary reflection on historic continuity
where sound plays cohesion role: Razia Sultanova's Female Celebrations in Uzbekistan and
Afghanistan: The Power of Cosmology in Musical Rites. Followed by examples of intended and
actual attempts of Artship Initiatives towards balance virtual and visceral learning experiences
and create possible open ended, considered social containers for mutual care and solidarity were
Art plays a part with its achievable mastery and skills of communicating.
Keywords: solidarity, Durkheim, community engagement, art practice, social bonding

Introduction
Roots of Social Bonding and the biological connection of Expressive Cultural Practices
are discussed here as the starting point. It is one of the central areas of Artship’s
Comparative Cultural Research during the last twenty years and of the author of this
paper throughout the last forty years. It was part of our curriculum design, courses, public
lectures and thesis supervision or counseling. The summarized, paraphrased content
herein appeared intentionally and publically in many forms, as text or partial subtext at
numerous international conferences’ papers we presented since 2005.
The starting point here is the article DNA makes protein - makes music? By Clare
Sansom, she states:
Parts of DNA and protein sequences are often repeated with only small changes, and
this imperfect repetition has echoes in the themes and variations found in classical music.
Professor Susumu Ohno of the Beckman Research Institute was the first to propose
[1986] that, “the repetition process governs both musical composition and DNA sequence
construction”. Others [A. Meymandi, MD] have simply noted that “when DNA sequences
are converted to music, it sounds musical!” (Sansom 2002:36)
This glimpse of contemporary sciences' responses to the ultural sound's artistry,
expressions of emotions, embryological roots and neurological/cognitive understanding
is to contextualize the emergent comparative field of Social Science and Art.

Executive and Programmatic Director, ARTSHIP Foundation, San Francisco, USA. Visiting Professor,
Anthropology – Cultural Studies Section, University of Medicine and Pharmacy, Timisoara, Romania.
Curator ARTSHIP Foundation – Resonance Istanbul Initiative. sdpaich@artship.org
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Possible Biological Roots of Cultural and Societal Dynamics
The root of the vitality loop of Human Fellowship is seen here as the biological, healthy
co-dependence of the embryo and its mother and as the seed of the neurological,
psychological and social responses to others. Its organic history is abbreviated in the next
few paragraphs from a Comparative Cultural Perspective.
Chromosomes
Microscopic society of two cellular clusters from the same species full of diverse
characteristics and essentialized ancestral memories, endowed with vitality and
gravitational pull for merging and meeting toward and for continuity.
This long sentence with miner modifications could illuminate a number of human
responses to each other and the environment. Contemporary genetic science gives as
glimpses of its mechanics. Ancient people of many cultures have a deep sense of it and had
ways of reviving, invigorating and continuing it through social mores and related ritual,
metaphoric or identity expressions and sharing.
Zygote
The extraordinary inner intelligence and speed of a zygote to multiply itself into
complexity that in the first weeks after cellular inception is signaling its future shape of
an entity just few millimeters long. The society of inherited characteristics lives in each
its cell.
Embryo
In the multiplicity and richness of the embryo’s biological emerging, the sense of
hearing developed first. It is a significant aspect of its future linguistic development as one
of the basic social skills. With neurological kinship recognition and affinities natured by
sharing songs, chants, lullabies, elegies, love songs and identity tunes. The early hearing
also had an even more primal function for transformation of sound waves into electroneural impulses. It is these impulses that develop brain cells' centers for bodily functions
but also nature cognitive nexuses of intangible aspects of a person's mind. All this occurs
in the womb's water (amniotic fluid) that is rich in carbohydrates, proteins, urea, and
lipids absorbed through the skin. The generative liquid as well as being a container and
protector is also constantly responding to sounds from the mother's body and outer
world. (Paich 2019: 18)
S. E. Hale's Blueprint chapter in her book on architectural, cultural sensibilities to sound
also relates how ancient socially shared spaces had direct knowledge of remembered,
understood embryo developments. She states:
The inner ear is complete at four-and-a-half month in utero, 135 days
after conception. The ear starts first at the surface of the skin as a small,
gill-like slit. Gradually it burrows, spiraling inward deep down in the
pertous portion of the temporal bone. According to Dr. Albert Soesman,
this is the hardest bone in the body. Humans are the only mammals in
which the inner ear is protected so carefully. This fetal ear is comparable
to a fully functioning adult ear. We hear our mother's heartbeat as a
steady song. It is our food. If being nourished by sound were not a
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fundamental need, why else would we hear so soon and so well? (Hale
2007:13)
The ramifications of these fundamental early developments for approaching arts in
social contexts are significant as subtext of examples chosen in this paper to humans
working with and practicing a variety of ways of social bonding.
Acknowledging Social Science Roots
From more recent time, this introduction pays homage briefly to the work of one of the
fathers, by now a great grandfather of social science, Durkheim (1858 -1917). His life
work was on the theoretical ramifications of the societies' dynamics, either legislated or
natural cohesion of which solidarity is a possible outcome and sub-theme.
R. Aron in a chapter on Durkheim in the volume Main Currents in Sociological Thought
articulates and shares a significant path of Durkheim's theoretical thoughts. R. Aron
points that Durkheim articulates two distinct relationships of individuals to the collective.
One Durkheim calls Organic Solidarity the other Mechanic Solidarity. Societies where
Mechanic Solidarity "prevails is that the individuals differ from one another as little as
possible". Organic Solidarity '' is one in which consensus, or the coherent unity of the
collective, results from or is expressed by differentiation". (Raymond 2018:11).
These intriguing and thought provoking classifications are here to set the stage for the
plurality of this paper’s responses for this Social Science and Art 2022 Symposium.
Cultural expressions play a significant role in all societal manifestations. For that reason
our prehistoric example contains perennial social bonding issues before we address a
contemporary cultural example and conclude with possible development programs for
future Life Long Learning and informed adaptability.

Table 1. Inadvertent Chorus of Shared Intentions - Solidarity - Contemporary Drawing

Intentional Sound: Social Bonding, Indigenous, Ancient and Folkloric Traditions
Societal relationship studies and social bonding diversity across geographies and
histories have in common intentional sound forming and sharing. Communal identity
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songs, chants, incantations, lullabies, love melodies, work songs and laments are present
in most cultures. We chose brief reflections on ancient, indigenous, and folkloric
traditions to create perspective and contextualize the intentions of this conference and
interdisciplinary potential and actualities of researched observations and relationship
between Social Science, Science and Art.
I. Reznikoff, a great musicologist, anthropologist and pioneer in exploring the possible
acoustic intention of prehistoric painted caves through using the sound of human voice. ...
I. Reznikoff in his studies makes a relationship between prenatal and early childhood
experiences of hearing and prehistoric cave echoes and singing of ancient humans. He
forwarded an important hypothesis concerning the practice and meaning of archaic music
and its relationship to painted markings, images and their possible societal function.
(Reznikoff 2005: 2.5)
Pech Merle in France's Occitania region is an example of natural echoes and overtone
phenomenon. It is also illustrates related human intentional responding through sound
markings and related wall paintings made approximately 25,000 years BCA.
As a first note near the cave entrance, on the ceiling is a cluster of red dots consciously
made to indicate and communicate to the prehistoric people a significant area of acoustic
and resonance phenomenon. Parallel to dot clusters throughout the cave are the wall
paintings of animals, votive signs and a few human figures made at significant acoustic
locations, a form of prehistoric music score. Professor S. Errede from the Department of
Physics, The University of Illinois at Urbana- Champaign wrote an article Pre-Historic
Music and Art in Paleolithic Caves. In the article he reflects on the relationship at Pech
Merle to the specific marked places and archaic most probably ritual vocalizing:
Recent acoustic experiments carried out in some of the caves in
southwestern France under the direction of Iégor Reznikoff have shown
that in the majority of such caves, the presence of wall paintings and
drawings is highly correlated with the phenomenon of natural echo at
that location in the cave, and especially so at particular resonant
frequencies. Furthermore, it has been established that indications
relating to the nature of the particularly resonant sound are recorded
not in the form of some kind of random graffiti, dispersed at the whim of
the prehistoric artist, but instead as precisely-coded signs within the
pictorial representation, often explicitly indicated by means of lines or
dots emerging from the mouth of a person or animal drawn, in precisely
those areas of the cave where the echo is most pronounced (Errede
2005:1, 9).
Significant for our interest and research in art and social context is the presence at the
prehistoric Pech Merle carefully composed, intentional cave soundings at marked places
as human neurological feeding. This and the next example point to the ancient humans
sophisticated acoustic knowledge and methods designed to meet the needs of sapient
conciseness, natural brain and body development and sustainability. These types of
vocalizing practices and their internal understanding, as well as regional diversity across
the world, point to how this ancient knowledge and practices were elements of social
sharing and bonding. The life work and research by I. Reznikoff’s helps to understand
how those ancient vocalizing methods and practices lost in the silence of time are relevant
to experiencing "the inner and outer reality through the human body".
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In the last twenty years more and more research points to the centrality of earth and
its vitality and fertility as a central focus of worship, veneration and inner connectedness.
Most sanctuaries were underground with natural or human made ritual tunnels and
chambers. The Egyptian Sphinx complex is one of many examples. Historic cultures
demonized the underworld as a region of hell. Integrating concept of regenerative, vitality
connection with subterranean and the presence of intentional reputable sound structures
enriches, broadens and informs understanding of art and social context. I. Reznikoff in his
writing about sound in ancient cultures states [brackets linking to his earlier expositions]:
This way of [ritual] moving around in [mostly] darkness demonstrates
the main importance of sound in discovering space [experiencing
composed intentional sound sequence] and in proceeding through it; to
be sure, it reminds one of the first perception of space the child has in
the world of the mother’s womb. (Reznikoff 2005: 2.5)
Hypogeum
Hypogeum of Hal-Saflieni on the island of Malta is prehistoric underground temple
complex.

Table 2. Hypogeum at Hal Saflieni, the inner-sanctum Holy of Holies

The circular inner sanctum, the main chamber is curved out of living rock. It's
characteristic and quality is an intended monumental experiential container for human
experience. A womb, a metaphorical trigger is palpable for celebratory rituals. The living
rock is not disguised but celebrated. In the circular, spherical inner sanctum the statuette
of the sleeping women was found. The sculpture's horizontal dimension is 12.2
centimeters, just less than 5 inches. It is in the tradition of the hand held size of women
figurines, generously endower with body mass, most probably prehistoric fecundity
symbols found across vast geographies.
Most archeological facts and considered hypotheses come from work by the Maltase
polymath and interdisciplinary scholar Themistocles Zammit (1864 – 1935) (1910) who
was the first Director of the National Museum of Archeology in Valletta. Upon accidental
re-discovery in 1903, Zammit's systematic archeological research was the first and one of
the deepest informed reflections on the Hypogeum at Hal Saflieni sanctuary
(Mifsud&Ventura1999:149-168)
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Table 3. Sleeping Woman or Goddess found in the inner-sanctum at Hypogeum at Hal Saflieni

T. Zammit discovered and identified the chamber adjacent to the womb-like inner
sanctum as the Oracular room. The sophisticated stone arrangements intentionally
carved into the rack amplifies the human voice singing simple vowels and few punctuating
consonants:
A deep, low note uttered or hummed in or near the small cave, or the
oval niche, resounds and vibrates in the chamber in a most remarkable
manner, and the human voice is so much magnified as to become audible
throughout the entire underground place. (Zammit1925: 19)
T. Zammit describes the Oracular room as having a “highly arched ceiling richly
decorated with a red scroll interspersed with painted discs of different sizes.” T. Zammit
reflection on the spiral ceiling markings that definitely have a sharable meaning and
cultural background. T. Zammit, as an experienced multi-disciplinary observer
understood that ancient people never arbitrarily decorated sanctuary spaces but had
ever-present reason and social context.
Mifsud et al. the authors of The Subterranean Sanctuary at Hal Saflieni paper collected
a number of researchers’ findings about acoustic phenomenon of the Oracle Chamber. The
summary here comes from the earlier paper of the author of this work:
•

Two-feet wide hemispherical opening in the Oracle cave, at the
height of a man’s mouth, magnified sounds by about a hundredfold.

•

Specially carved projection at the back of the cave near
singing/speaking hole act as a sounding board designed with the
profound knowledge of sound-wave movement and potential.

•

Whole Sanctuary vibrates with the sounds of low tones while highpitched notes stay in the Oracle chamber.

•

Sound that vibrates throughout the Hypogeum “does not only
energize the space but returns to energize, to regenerate, the maker
of the sound” (Paich2015:7)

I. Reznikoff's studies of the sound indications on walls and caves' ceilings and very
intentional and highly organized inscription on the ceiling in the Hypogeum Oracle Room
are good cases for further in-depth comparative cultural study.
The important fact about pre-classical sanctuaries is that the feminine masculine
complimentary co-existence was celebrated. In the case of Hypogeum at Hal Saflieni the
protagonist idea was a monumental womb like space made from and in the Mother Earth.
P It was punctuated with a seed of an approachable, hand sized votive fecundity figure of
human like full-bodied women. The whole complex, Mother Earth's walls, corridors and
chambers on three levels were fertilized, brought to life and giving resonance by a deep
man's voice.

6

Omphalos and Birds: Discrete Continuity Changing Worldviews
This brief section looks at one example from many across time and geographies of
cultural reinterpretation of older votive objects (cultural art expressions) and
suppressing earlier meaning. It is the lesser-known tradition of ritual presence of
cherished and specifically natured birds on and with votive symbolic sculpted
Omphaloses known as navels of the ancient world. Provided from mostly visual
documentary evidence of the Ancient Egyptian and Classical Greek imagery portraying
trained pair of birds inhabiting, resting on those stones confirms pre classical continuity
of the tradition.

Table 4. Omphalos of Delphi

The best known Omphalos in western cultural traditions was from Ancient Greek
Delphi. Delphi was a significant pre-classical sanctuary confirmed by Archaeological
findings. The pilgrimage and oracle site was the fertility/wisdom holding revival center,
dedicated to the sacred female snake Python, giver of vitality and continuity. These
attributes on artifacts found demonstrate the long history of a significant sanctuary. The
surviving Delphi Omphalos' atmosphere and clearly non-classical marking attest to that.
Delphi was proclaimed the center of the world in Classical Greek Culture. According to
classical myth, Zeus sent a pair of his eagles to two ends of the world and asked them to
find each other. Delphi was where they met. There, according to Greek myth, Zeus placed
the ritual stone as the naval of the world. The authority of Zeus as father of Omphalos
successfully obscured earlier ritual traditions.
The votive stone originally at Nubian Ancient Egyptian Amon Temple have birds
portrayed on it. The written version of the Egyptian Book of the Dead (Budge 2009) has
them.

Table 5. Ancient Egyptian or Nubian Meroitic votive stone

Also the Amduat book for the Pharaoh’s afterlife journey has two kites from falcon
species similar to Zeus's eagles of. These images predate the Hellenic Omphaloses and the
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eagles’ myth. They are of two kites representing Isis and Nephthys guarding the tomb of
Osiris and the regenerative aspect of it. A close visual analysis of the Omphalos birds in
some speculative writing point to representation in both cultures beside eagles of the
birds that were an intimate part of ancient navigation. The resembling representations
are possibly of homing pigeons, ravens and crows.

Table 6. Isis and Nephthys as birds (eagle-like kites) protecting Osiris Tomb

J. E Harrison in her paper Delphika—The Erinyes—The Omphalos is reflecting on
Classical Greek Cultures heritage and relationship to the pre-classical values and traces.
In her summary statement helps understand the suppressed elements: "... the notion that
the earth is the mother, and the earth genii tend to be conceived of as her daughters." the
birds play a significant role in myth of that nature in many prehistoric cultures. J. E
Harrison helps understand the ways Greek civilization portrayed triumphant Apollo's
appropriation of Omphalos as the grave of the Python he eradicated. Yet Apollo, or Greek
Classical Cultura has to accept Pythia, priestess of slain mother Python to continue ancient
rituals and ways of prophecy practices uninterrupted and Omphalos with birds on it, on
one hand. On another hand J. E. Harrison points that all the rest of the earlier earth
worship traditions were demonized as bad intentioned Erinyes or Furies, women full of
avenging spirits. J. E. Harrison states:
The Erinyes at Delphi and elsewhere are primarily local ancestral ghosts. The
conception of Homer, and in part of the tragedians, of the Erinyes as abstrac--t, detached
ministers of divine vengeance is comparatively late, and belongs rather to literature than
to popular faith. (Harrison 1899:205–51)
The version of the text cited below on Varo and Omphalos appeared in number of our
earlier papers and lectures:
Roman Historian Marcus Terentius Varro (116–27 BCE) convincingly
reported that Omphalos was "a structure of the nature of a beehive
tomb". Attesting to integration of the significant veneration of bees'
social structure by pre-classical people's rituals and classical
appropriation as the outwardly commemorative victory symbol.
(Middleton1888:294)
Pausanias, geographer and ancient travel writer from the second century CA,
mentioned another Omphalos beside Delphi at Phlius in Peloponnese.
He wrote Description of Greece (Frazer1913:344) in which he questioned the notion of
Phlius as accurate, rather than a symbolic geographic center of Peloponnese and the
notion of Omphalos representing that. He pointed out that ritual markers’ "name come
from the word ompe, a voice". Perhaps implying the presence of traditional, continuous
practices through trained priestesses' prophases, incantation and songs "the divine voice
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was heard there". Also pointing to the cultural awareness of the presence of earlier earth
worship in prophecy centers and its centrality in the Elysian Mysteries as well.
This short overview is here to acknowledge the complexities of social structures over
time and the layers of recognized and accepted public histories parallel to forgotten,
unspoken memories. Art as a living, organic expression belongs to the time, the place, the
worldview and the people who generated it. It doesn't stand alone without recognizable
human presence. The visual records of the relationship to timed, wild and migratory birds
are part of that presence.
Contemporary Non-Sectarian Fusion Intercultural Communication in Community
The Poles Project / Vertical Sculptures (Paraphrased and tuned earlier texts)
The Poles Project (1986-1991) was carried out for five years every Saturday in the city
of Oakland in San Francisco Bay Area. It was for and with an inner-city neighborhood of
low to medium income households. The neighborhood was and still is an urban mixture
of African American, Latino, Asian, and White populations. This project consisted of a
great number of semi-permanent "sculptures". They were something resembling a
flagpole, thin totem pole or weathervane.
Initiator of the project began on weekends and some afternoons, when not teaching,
assembling out of scrap wood a vertical pole in his garden. The part of the garden where
he lived in the back cottage had no fence and was open to the street. Curious
neighborhood children after school or at no school days spontaneously came. The
children were encouraged to try nailing a few pieces of wood together and painting them
with thick white paint to unify different wood scraps. After the first pole was finished and
installed at the initiator’s porch, participating children’s parents and grandparents asked
for poles for their gardens, porches or street fences and kept returning with the children
to help for theirs and sometimes also for the neighbors' poles.

Table 7. Initial Pole Sculptures in the immediate neighborhood

The Poles were given to the neighbors free of charge. After a few months of poles
appearing on different houses, one community-minded property owner, Lottie Rose,
donated the corner of a nearby parking lot she owned. So every Saturday for five years
pole making activities took place there. In addition to providing free space to assemble
and stage the work, she donated the paint, brushes, nails, hardware, and even the ribbons
to decorate them. People from the community brought wooden scraps all the time, and
later on, some local businesses made in-kind donations of materials. The diversity of
people and households involved reflected the neighborhood and the shaping of the poles
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and spontaneous meeting and conviviality of the neighbors who may have not talked to
each other before.

Table 8. Building of Poles Sculptures together and individually

Initially at the Saturdays' communal process neighbors tried different ways from the
initial one where the poles made of diverse wooden elements were thickly painted white
and with thin ribbons complimenting forms and responding to the air current however
minimal. When the neighbors tried to paint the sculptures entirely black or brown, they
became camouflaged and their immediacy and presence were lost. Attempts to paint a
few colors just on one or a few of the elements, also broke and diluted the form. Adding
larger, more recognizable household elements, made the sculptures appear cluttered and
junky. Also when installing beautiful, specially embroidered, painted or silk-screened
fabric "flags", the textiles in the wind or simple mild breath wrapped themselves around
the sculptures and smothered them, so that neither the sculptures nor the "flags" were
visually sharable or legible. In the end with spontaneous consensus, neighbors returned
to the basic sculptural score that emerged through the working together with children in
the garden at the outset of the project. Leslie Gutman in her article Totems of the
Neighborhood - East Bay community 'expresses itself' for San Francisco Chronicle
Newspaper, Sunday June 24, 1990 edition, opens with these words:
High on a pole overlooking a quiet street on the border of Emeryville and Oakland, a
ravioli pin is getting a second chance of life. No longer locked in to kitchen duty,
overworked and underappreciated, it is part of a soaring white sculpture that also
includes a retired fan belt and amputated chair leg. (Gutman1990)
Consensus
This example was chosen as complexity and subtleties of consensus and solidarity are
hard to generalize. The spontaneously emerged community project was not the result of
legislative pre-design directive or organized resistance process with its own agendas, but
consensus and solidarity emerged as the outcome not intention. Lots of what happened
was not anticipated and art that emerged didn't have precedent or stylistic alliance. The
example hopes to contribute to reflections on societal dynamics where human expressive
skills and imagination play a constructive role.
Conclusion
This summary begins with a brief mention of the Neuro-psychological lab experiments
where through group-drumming participants were observed and studied performing
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synchronous, complementary or uncoordinated responses towards and with each other.
The project was inspired, questioned and examined in relation to Durkheim's
articulations for the problem of social cooperation. He was the Social Science 19th century
founder we cited at the opening of this paper. Y. Liu and L. Tao’s research report is titled
Rituals and Solidarity: The Effects of Synchrony and Complementarity on Cooperation. The
authors of that published research-finding state:
The study supports the classic Durkheimian solution to the problem of
social cooperation. Consistent with recent research, we find the causal
effect of synchrony cooperation. Moreover, our new test of the effect of
complementarity shows that being different but mutually supportive
can effectively enhance solidarity and cooperation as well. (Lui
&Tao2019:1)
The expressive drumming as a root of a significant psychology – social science tests on
solidity is the reason for including the work of Y. Liu and L. Tao, in this study, however
minimal, as a comparative window and an example of possible diversity of approaches.
This summary continues with a brief overview of one contemporary reflection on
historic continuity where sound a cohesive role: Razia Sultanova's Female Celebrations in
Uzbekistan and Afghanistan: The Power of Cosmology in Musical Rites. The women central
to this ethnographic study are known as Otin-Oys. In the local community they are
cherished as leaders. They are deeply respected Wisdom Holders. Otin-Oys’ skills of
convening, reconciling and problem solving are renowned, welcome and hoped for. Their
oral training and demanding ethics testing as holders, who live daily the meaning of the
responsibility they are entrusted with, checking temptations of self-importance and
nourishing basic communal gathering skills. Otin-Oys are dealing with community and
individual physical health issues, psychological trouble or social disturbance and their
mediation. It is based on profound lived experience and passed down tradition. R.
Sultanova points to roots of this tradition being the Ancient Mother Umay, a Turkic
goddess holding fertility, communal wellbeing and vitality continuity. Islamic Mother
Aysha and Mother Fatima continue those female cosmology values. Both of them were
and are protectors of women and fertility in the Islamic worldview celebrating primeval
presence of the maternity archetype. Otin-Oys women's assembles include as an essential
bonding part singing, drumming and rhythmic recitation. R. Sultanova summarizes
cosmological and historical underpinning with these words:
In a wide range of rituals performed by Otin-Oys, features from different
religions—Islam, several pre-Islamic faiths, and pagan cults—are combined.
(Sultanova2008:8-20)
S. Sultanova’s writing on Otin-Oys women gatherings contain study and reflections that
include trained performative elements that contribute to the comparative cultural range
of our conference on dealing with concepts and realties of Eurasian Social Science and Art.
One aspect of this academic forum helps, in its modest way to bridge disciplines, beliefs,
disbeliefs, geographies and people into a sharable reflective context.
The brief closing remarks continue with examples from intended and actualized
attempts towards balance virtual and visceral learning experiences. Based on the last
twenty years of actualized Artship projects and current activities and research creating
possible open ended, considered social containers for mutual care and solidarity. Where
art plays a part with its achievable mastery and practiced sharing skills.
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Parallel to contemporary projects that grew out of spontaneous community
involvement, the ancient examples also carry universality of social bonding, reassurance
of shared values and modulation of natural learning and release contained by cultural
process. The paper's examples of ancient, folkloric and i indigenous knowledge and
related expressive manifestations helps to understand human symbolizing, metaphorical
thinking and experiencing as social and psychological food. The neurological mirroring
and emphatic recognition that involves affect and absorbed meaning is the intangible
nature of communal bonding.
The Conclusion is also bringing contemporary concerns that address lessacknowledged ecology of mind, internal self, and social connection that are as threatened
as the natural environment. Artship Initiatives, in a modest way, are working on programs
bringing studied alternatives that balance and compliment virtual, electronic and
simulated realities. Some of this following text has appeared in a number of our papers,
as it is central to our engagements towards relevant expressive art, curriculum designed
and social responses and responsibilities.
Concerns and warning signals about the erosion of fundamental sapient faculties and
gifts come from many scholars, as well as from indigenous wisdom holders, psychologists,
neuro-scientists and medical researchers.
In the field of Humanities, astute observers and commentators have been voicing and
discussing the crisis. Informed balancing of the visceral with the virtual need some
structured curriculum activities and societal valuing and adoption. Central to this
curriculum initiative is personal mastery and learning processes' vitality and diversity that
may inform alternatives to the contemporary media interference with the three major
areas of cognition, learning and cultural skills:
•Mirror neurons as seat of empathy
•Attention span as seed of learning abilities
•Memory faculty as holder for acquired knowledge digestion and containment
(Paich2020:11)
Honoring Arts as a possible Social Solidarity generator of simple shared human
presence, where unspoken natural consensus and spontaneous camaraderie occurs is the
motivation of this paper. Explored were the cultural and psychological notions of vitality
recognition and co-existence.

Table 9. Urban Youth reconstructing individually as if first ever dwelling - Extra Curricula
Artship Programs
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How the Coronavirus Pandemic Contributed to the Rise of
Authoritarianism in the Eurasian Region?
Valeri MODEBADZE1
Abstract
The aim of this research was to explain how the coronavirus pandemic caused the rise of
authoritarianism in the Eurasian continent. Many autocratic leaders have taken advantage of the
crisis to accumulate more power and impose harsh restrictions on people. International
organizations and human rights activists often complain that human rights conditions have
considerably worsened since the spread of pandemic in many countries of the Eurasian continent.
We have witnessed the rise of authoritarianism across Eurasia. With regards to research methods
a document analysis method was used in order to obtain objective and reliable information about
the rise of authoritarianism. The research revealed that there is a strong causal relationship
between the spread of COVID-19 and the rise of authoritarianism. The coronavirus pandemic
offered an excellent opportunity to European and Asian leaders to concentrate as much power as
possible in their hands. There is a widespread fear among human rights activists that many
leaders will not relinquish the extraordinary powers that they have accumulated, once the
pandemic will be over.
Keywords: rise of authoritarianism, COVID-19, coronavirus pandemic, violation of human
rights.

Introduction
Coronavirus pandemic has accelerated the rise of authoritarianism across the Eurasian
continent. We have witnessed the spread of authoritarianism since the coronavirus
pandemic emerged and strict measures were introduced by different countries in the
Eurasian region.
COVID -19 crisis has offered an excellent opportunity to the
authoritarian leaders and dictators to limit human rights and impose harsh restrictions
on people.
Many international organizations have expressed great concern because of the rise of
Authoritarianism.
An authoritative international organization - Transparency
International paid particular attention to the fact that the pandemic has left behind
increased authoritarianism and weakened rule of law in Eurasia. This organization has
released a report and has denounced the rise of authoritarianism throughout the
continent.
The COVID-19 crisis has allowed authoritarian leaders to concentrate as much power
as possible in their hands and limit considerably such fundamental human rights as
freedom of speech, freedom of assembly and association, the right to privacy, etc. These
authoritarian leaders have managed to destroy democratic institutions and impose strict
restrictions on people. Corruption flourishes when democratic institutions such as a free
media and an independent judiciary are undermined; when citizens' right to express their
opinions freely is limited or their right to protest is restricted. Long, protracted crisis has
enabled authoritarian leaders to become even more repressive. Since the spread of
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pandemic these autocratic leaders have been ruling their respective countries with the
iron hand. They have successfully curtailed civil liberties, constrained electoral
competitions and parliamentary oversight.
Rise of authoritarianism in Europe
During times of pandemics people expect from their rulers to solve the crisis as soon as
possible and are willing to grant them extraordinary powers. In fact, authoritarian
leaders, on the pretext of controlling the pandemic, have concentrated enormous power
in their hands. They often justify their aggressive actions and limitation of human rights
by referring to the pandemic. For instance, the authoritarian leader of Hungary, Victor
Orban has demanded from the parliament to grant him the sweeping emergency powers.
A new law was adopted in Hungary which grants dictatorial powers to Victor Orban. The
coronavirus pandemic has allowed him to concentrate enormous powers in his hands:
Under the justification to limit the spread of the coronavirus pandemic, Victor Orban can
now cancel any laws and regulations that exists in his country. A new law allows him to
arrest anyone who opposes the measures adopted by the government to fight the
coronavirus pandemic. In other words, he has declared state of emergency in Hungary in
order to fight against the coronavirus pandemic (Kim Lane Scheppele, 2020). The
emergency law limits also press freedom and allows government to imprison anyone who
spreads false or distorted facts or “fake” news. According to this law a person who
spreads a “fake” news could be punished by up to five years in prison. Many experts and
analysts believe that the law is aimed at limiting press freedom and attacking the last
remnants of an independent press in Hungary.
In Hungary the press is increasingly not free, and democracy is sliding down an
authoritarian slope. Journalists who criticize government lose their jobs and face
problems. Coronavirus pandemic became a cover for Hungarian Prime Minister to
expand attacks on opposition and suppress freedom of the press. Unlimited power was
granted to the leader of Hungary and he has now the possibility to abuse that power.
Victor Orban took advantage of Covid-19 and used pandemic as an opportunity to seize
more power. Now Orban operates as a dictator, there are no checks and balances on him.
The same trend can be observed elsewhere in Eurasia. Many autocratic leaders are using
the crisis to concentrate more power in their hands and suppress civil liberties.
The Advocates of democracy and small government fear thar authoritarian leaders may
not give up that enormous power that they have accumulated during the pandemic, when
this crisis will be over. Authoritarian tendencies disguised in the fight against the
pandemic in countries like Russia and Belarus have manifested themselves in the
persecution of political opposition leaders and restrictions on freedom of the press.
Authoritarian governments try to oppress civil society and in many authoritarian
countries civil society organizations were closed down. Many human rights activists,
opposition leaders and journalists were detained under the pretext of spreading
disinformation and “fake news”. These civil society institutions often criticize the
government for limiting human rights and oppressing people and therefore, face
persecution from the authoritarian leaders. Covid-19 has emboldened the authoritarian
leaders to impose harsh restrictions on society. In Russia, during World War II
commemoration, police detained protesters, thanks to a new measure against public
assembly.
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In 2020 state duma adopted a legislation allowing Prime Minister of Russia to declare
state of emergency during which citizens could face stiff penalties for violating quarantine
or spreading false information and “fake news”. State of emergency gives an excellent
opportunity to authoritarian leaders to suppress freedom of speech and detain
opponents. Any person that criticizes the government or spreads “fake news” can be
detained thanks to the new legislation. The new legislation adopted by state duma
envisages a penalty of up to five years in prison for those who disseminate false
information and “fake news” during the pandemic (RadioFreeEurope, 2020)
The TV channels that were sharply critical of government, were designated as “foreign
agents” and were forced to seize their activities in Russia. For instance, the Dozhd
television channel (TV Rain) no longer operates in Russia, because it sharply criticized
Russian government’s brutal actions and crackdown on dissent. Journalists, who took to
the streets and demanded media freedom, were arrested by the Russian police
(RadioFreeEurope, 2021). A “foreign agents” law allows government to label as a “foreign
agent” any organization or individuals who receive funding from abroad. Government
then has the opportunity to expose them to fines and prohibit their activities in Russia
(US Embassy in Georgia, 2022).
During the pandemic Putin won a referendum that extends his power until 2036. The
opposition accused the government that the elections were rigged. The pandemic
provides an excellent opportunity for authoritarian leaders to extend their dictatorial
powers and grab as much power as possible.
Strict restrictions imposed after the spread of Covid-19 have allowed the governments
of various countries, in particular Belarus, Russia, and Kazakhstan, to further strengthen
the authoritarian rule and dictatorship. Many civil society institutions were abolished in
these countries under the pretext of fighting against the coronavirus pandemic.
An open letter from 500 former world leaders, Nobel laureates and pro-democracy
institutions warned, Covid -19 increased global authoritarianism that posed a deadly
threat to liberal democracy. The aim of the above-mentioned letter is to raise an
awareness worldwide that the current pandemic represents a formidable global
challenge to democracy (European Partnership for Democracy, 2022). Authoritarian
leaders across the Eurasian continent are using the crisis to tighten their grip on power
and repress independent voices in civil society.
According the information spread by the international organization “Reporters
Without Borders” since the outbreak of pandemic 38 countries have introduced strict
controls on press freedoms (Deutsche Welle, 2021a). Journalists are often detained for
criticizing governments and spreading “fake news” and this trend can be observed not
just in autocracies, but also in liberal democracies. Journalists often face problems when
they publish critical articles or criticize governments. State censorship on mass media
has increased considerably since the spread of the coronavirus pandemic (Valeri
Modebadze, 2021).
Rise of Authoritarianism in Asia
Iran was among those countries that were most affected by the virus. The pandemic
allowed the authoritarian regime of Iran to impose severe restrictions on people such as
prohibition of gathering and introduction of tight controls on mass media. In Egypt many
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healthcare workers have been arrested for criticizing government institutions. Health
care workers often express their dissatisfaction because of the unsafe working conditions
and shortages of personal protective equipment. Egyptian police often detain healthcare
workers who question government’s ability to deal with Covid-19 effectively and speak
out over safety concerns (Amnesty International UK, 2020).
In Hong-Kong, the pro-Beijing legislative council cited Covid-19 as a pretext to postpone
a planned September vote that it was expected to lose. According to the information
provided by the pro-democracy groups, more than 60 elections have been postponed
during the pandemic, and many countries have restricted press freedom. Authoritarian
leaders justify the imposition of these strict restrictions by stating that extraordinary
times require extraordinary steps, like imposition of lockdowns, border closures,
introduction of quarantines, etc.
Since the outbreak of pandemic, the government of China acted quickly, introduced
strict lockdown policies, strict measures and managed to reduce the spread of infections
and deaths thanks to the above-mentioned draconian regulations. Since the spread of
pandemic, Chines government officials have waged an ideological battle, arguing that
their country is better equipped to deal with this kind of crisis than the West. There is a
fear that such an argument could be accepted by people around the world. China tries to
persuade the world that its method of dealing with the virus is the best. Liberal
democracies failed to deal with the pandemic effectively, therefore many people around
the world started to believe that autocracies are much more effective than democratic
countries in dealing with such kind of crisis. In the eyes of millions of people, liberal
democracies now look weak and ineffective in emergency situations. Therefore, there is
a danger that they will favor authoritarianism and reject democracy in the future. Many
authoritarian countries, through false propaganda are doing their best to undermine
people’s faith in democracy. They want people to lose faith in democracy and try hard to
persuade people that autocracies are much more efficient in dealing with crisis situations
than democracies. During the emergency situations the demand for an omnipotent state
increases and people are ready to grant more power to governments. Therefore, there is
a danger of the rise of authoritarianism during such crisis.
As authoritarianism spreads, as emergency laws proliferate, as we sacrifice our rights
and freedoms, there is a danger that this emergency situation will never end.
Authoritarian regimes under the pretext of containing the pandemic are allowed to violate
people’s right to privacy and collect sensitive information about their citizens. Many
authoritarian regimes started to use digital technologies during the crisis under the
pretext of preventing the spread of pandemic. Authoritarian rulers started tracking and
monitoring the movements of people. This is something that should raise cause of
concern, because what is being built is an architecture of repression. The usage of contact
tracing apps and surveillance technologies at first glance may seem an effective measure
to control the spread of pandemic, yet this method of surveillance can also play a great
role in suppressing civil liberties and freedoms. Electronic surveillance allows
governments to establish total control on the people. Governments collect confidential
information without taking into account people’s right to privacy: for instance, they
collect information about the places that citizens have visited. Every movement of the
person is detected by various contact tracing apps. Authoritarian regimes often use
location data which is increasingly intrusive. Under the pretext to fight against the
ongoing pandemic, authoritarian regimes force people to use contact tracing apps in order
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to obtain more information about their private life. Many governments across Eurasia
have adopted legislation allowing their security services to track citizens’ phones in order
to curb the spread of pandemic. This is often portrayed as a temporary measure, the aim
of which is to contain the spread of pandemic. But many people fear that when this
pandemic will be over, these “temporary measures” will remain and authoritarian
regimes will continue to use electronic surveillance in post-pandemic world. We should
take into account that this is a pivotal moment in human history. Soon or later the virus
will disappear, but the draconian measures adopted by authoritarian leaders might
remain for a long time. Many experts fear that the pandemic could have lasting negative
effects on global democracy.
Conclusion
As we have seen above coronavirus pandemic provided excellent opportunity to the
autocratic leaders to concentrate more power in their hands. Such leaders often use
pandemic as an excuse to limit human rights, civil liberties and suppress opposition and
dissent. Many international organizations and many experts fear that authoritarian
leaders will not give up that enormous power that they have accumulated during the
pandemic, once the crisis will be over. They might retain that enormous power and as a
result the number of autocracies might increase considerably in the in post-pandemic
world.
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Effective Teaching Strategies at HEIs of Eurasia
Duishon SHAMATOV1
Abstract
Higher education institutions' instructors should possess and practice effective teaching
approaches, which should be closely aligned with learning objectives.
Effective teaching uses strategies that support a variety of learning styles. The definition of
learning strategies in the literature varies. They are sometimes referred to as 'teaching methods',
'styles', 'pathways', or 'approaches.
When writing a review of strategies or approaches, it is important to mention Paulo Freire, who
had a significant influence on the concept of student-oriented learning. In Freire's banking concept
of education, students receive information passively, where the main source of knowledge is the
teacher. The teacher-oriented approach concentrates on students "accepting superficial learning"
(Besart et al., 2013, p. 2). Conversely, the student-oriented approach implies the use of methods,
attitudes and behaviors (Sablonier et al., 2009, p. 630) that are significantly different from those
used by teachers in traditional classes. This approach helps to move further from teaching
methods aimed at filling students' minds with information, passively, according to the superficial
teaching method. The shift from a teacher-oriented classroom to a student-oriented one offers
great opportunities for educators in any subject area.
This article has discussed some effective teaching strategies that can be incorporated into
university classes to enhance student learning end presents overview of effective teaching
strategies in higher education institutions. In particular (sonuçta denebilir) we have presented
ideas using cooperative learning to support a variety of learning styles and greater depth of
knowledge.
Keywords: quality of education, teaching strategies, learning objectives

Introduction
Teaching is a difficult task. Many people may have strong professional knowledge.
However, not everyone can pass on to others what he or she knows. In fact, despite the
fact that teachers have a solid theoretical knowledge, many find it difficult to
communicate their knowledge to others. The main reason is that these professionals find
it hard to present what they know. Thus, this article attempts to address the discrepancy
between knowledge of a topic and the ability to share it with others by reviewing effective
teaching strategies. It is very important to select and apply a wide range of teaching
methods correctly in order to shape the expected learning outcomes. The choice of one
method or another also depends on the expected learning outcome.
The following questions are applied to guide this overview of effective teaching
strategies: What does student-oriented learning mean and how can it be implemented?
What are effective teaching strategies? What is "active pedagogy" and "active learning"?
How can they benefit learners? This article provides information on student-oriented
learning, provides a brief introduction to collaborative learning methods and suggests
measures to enhance the effectiveness of teaching strategies. Effective teaching uses
strategies that support a variety of learning styles. The definition of learning strategies in
the literature varies. They are sometimes referred to as 'teaching methods', 'styles',
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'pathways', or 'approaches. Silova (2010) argues that “teacher qualifications have a
significant impact on student learning and that teacher professional development has the
greatest potential to improve student achievement' (p. 174). Thus, it is important to
improve the teaching process so that it can yield positive learning outcomes.
When writing a review of strategies or approaches, it is important to mention Paulo
Freire, who had a significant influence on the concept of student-oriented learning. In his
work “Pedagogy of the Oppressed” (1970) Freire criticized the 'banking' model of
education, where teachers deposit facts in students' heads. According to Freire (1970),
education thus becomes an act of deposit, in which the students are the depositors and
the teacher the depositor. Instead of establishing communication, the teacher issues
communiqués and makes deposits, which the students patiently accept, remember and
repeat. This is a 'banking' concept of education in which the scope of activities students
are allowed to do extends only to receiving, formatting and holding deposits. They have
the opportunity to become collectors or cataloguers of the things they keep (p. 72).
In Freire's banking concept of education, students receive information passively, where
the main source of knowledge is the teacher. This is based on the 'traditional' teaching
method in which the teacher is the center of all knowledge. These types of traditional or
'teacher-oriented approaches are characterized by "predominant use of traditional
teaching methods such as formal lectures, seminars and examinations; the teacher
provides structured material during lectures in which students listen while taking notes
for themselves..." (Sablonier et al., 2009, p. 629). This means that lecturers are the main
source of information and there is little interaction between a lecturer and a student. In
addition, teachers do not involve students in classroom activities, which are perceived as
unnecessary. The teacher-oriented approach concentrates on students "accepting
superficial learning" (Besart et al., 2013, p. 2). According to Besart et al. (2013) the
superficial approach to learning refers to students "who do not seek further
understanding of the learning material and rely only on memorization and reproduction"
(p. 3). Fortunately, there are ways to move beyond superficial learning and go deeper into
knowledge production and understanding.
Conversely, the student-oriented approach implies the use of methods, attitudes and
behaviors (Sablonier et al., 2009, p. 630) that are significantly different from those used
by teachers in traditional classes. This approach helps to move further from teaching
methods aimed at filling students' minds with information, passively, according to the
superficial teaching method. Silova (2011) argues that "a student-oriented approach is
better than just memorizing facts and learning material by rote" (p. 314).
Similarly, Snyder and Snyder (2008) argue that traditional methods need improvement
because they “use too many facts and are not comprehensible enough; aimed at
memorization” (p. 92). Ultimately, teachers need to develop students' independent
thinking and complete understanding, which can ultimately lead to better learning
outcomes. In a student-oriented approach, "the teacher provides necessary resources,
improves quality of discussion by allowing students to use their curiosity, engage in
intellectual interpersonal discourse with their peers and encourage them to find most
important information" (Gonzalez, 2014, p. 65). Students are encouraged and motivated
to work either in pairs or in small groups; they interact with both teachers and other
students, which ultimately leads to fruitful discussions and collaborative work.
Similarly, in contrast to traditional teaching strategies, learning strategies within a
student-oriented approach provide a degree of freedom to choose a learning path. Having
20

a level of autonomy in and out of the classroom can provide a sense of ownership of
learning materials and improved learning overall (Belenky, Clinchy, Goldberger and
Tarule, 1986; Perry, 1970). In this way, students become active participants in teaching
and learning process. Ideally, teachers will then have knowledge and experience of using
a variety of effective teaching methods to use in a student-oriented classroom. For
example, teachers should be familiar with active and interactive teaching and learning
methods, and use them regularly in their practice. Teachers should also learn and develop
well higher-order thinking skills, as recognized in Bloom's taxonomy, and develop higher
order thinking in their students by asking open-ended or conceptual questions (Anderson
& Krathwohl, 2001; Bloom et al., 1956).
In this way, teachers will develop discussions and ask students about their views and
opinions, encouraging them to work in pairs and small groups. These types of processes
promote students' independent learning, which ultimately leads to better learning
outcomes (Shamatov, 2012). Barr and Tagg (1995) suggest that educational institutions
should reorient their policies and practices based on a learning paradigm rather than a
teaching paradigm. Everything in their analysis, from lesson planning to the way teachers
manage a classroom, reflects an emphasis on teaching rather than learning. Teachers may
not be able to completely overhaul their schools, but if they have a clear understanding of
the learning outcomes they want to achieve, they can try all sorts of ways to help students
achieve them.
Ultimately, teachers need to develop students' independent thinking and complete
understanding, which can ultimately lead to better learning outcomes. In a studentoriented approach, "the teacher provides necessary resources, improves quality of
discussion by allowing students to use their curiosity, engage in intellectual interpersonal
discourse with their peers and encourage them to find most important information"
(Gonzalez, 2014, p. 65). Students are encouraged and motivated to work either in pairs or
in small groups; they interact with both teachers and other students, which ultimately
leads to fruitful discussions and collaborative work.
Similarly, in contrast to traditional teaching strategies, learning strategies within a
student-oriented approach provide a degree of freedom to choose a learning path. Having
a level of autonomy in and out of the classroom can provide a sense of ownership of
learning materials and improved learning overall (Belenky, Clinchy, Goldberger and
Tarule, 1986; Perry, 1970). In this way, students become active participants in teaching
and learning process. Ideally, teachers will then have knowledge and experience of using
a variety of effective teaching methods to use in a student-oriented classroom. For
example, teachers should be familiar with active and interactive teaching and learning
methods, and use them regularly in their practice. Teachers should also learn and develop
well higher-order thinking skills, as recognized in Bloom's taxonomy, and develop higher
order thinking in their students by asking open-ended or conceptual questions (Anderson
& Krathwohl, 2001; Bloom et al., 1956).
In this way, teachers will develop discussions and ask students about their views and
opinions, encouraging them to work in pairs and small groups. These types of processes
promote students' independent learning, which ultimately leads to better learning
outcomes (Shamatov, 2012). Barr and Tagg (1995) suggest that educational institutions
should reorient their policies and practices based on a learning paradigm rather than a
teaching paradigm. Everything in their analysis, from lesson planning to the way teachers
manage a classroom, reflects an emphasis on teaching rather than learning. Teachers may
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not be able to completely overhaul their schools, but if they have a clear understanding of
the learning outcomes they want to achieve, they can try all sorts of ways to help students
achieve them.
As the learning paradigm suggests, student-oriented teaching focuses on the student.
Teaching methods are adapted to the students’ needs. It is therefore important that
teachers understand what they expect from students. These expectations follow the
concept of "reverse purpose" created by Wiggins and McTighe (2005). In the "reverse
purpose" the teacher starts with the end, with the desired outcomes. Then he/she
considers which indicators will serve evidence that the student has achieved the target
outcome. The teacher then develops activities that will provide students with the skills
needed to achieve these indicators. The defined outcomes become what you want your
students to know or be able to do by the end of the course, skills that are new to students,
things they could not do before. The focus on learning outcomes reflects a change in the
assessment process of institutions. Assessment was used to focus on inputs such as the
book collection in the library or the number of teachers, or the space allocated per
student. It was assumed that good results come from good inputs.
However, many evaluators decided that assumptions were not enough; evidence of
student performance and other characteristics was needed. So assessors began to focus
on outcomes: how many students graduated compared to the number of entrants; how
many got jobs in their field; how many went on to higher education degrees, etc. But this
was still not indicative of what had been studied.
Accreditation agencies now require evidence of the learning outcomes' achievement.
The following are recommendations for developing learning objectives. Answer the
question: “What learning outcome will help learners achieve this?” Use active verbs to
introduce the learning objective (e.g., learners will identify, learners will demonstrate,
learners will illustrate, learners will be able to explain, learners will create). Use words
that will allow you to determine whether the learner has achieved the objective. For
example, stating that the learner should "know" the material does not indicate how you
will determine this. However, stating that the learner should be able to come up with a
story or achieve a specific outcome using specified material will provide a concrete
measurable result.
After processing student learning outcomes, an effective teaching strategy to emphasize
student-oriented learning is to use co-operative learning - a group strategy with clear
steps, roles and elements. Learners work in small groups to achieve their goals, extend
their learning and each other's learning by listening to different perspectives. Ultimately,
the success of group work depends on the success of each student. The foundations of
cooperative learning imply a rejection of a competitive environment where students do
not seek to share their knowledge with each other.
Instead, in a cooperative learning environment, the group builds knowledge as a whole,
which requires input from each member. Learning outcomes are improved through the
development of students' social skills and cooperative learning. This type of learning has
been shown to retain information compared to other classroom teaching methods, such
as lectures (Brooks & Brooks, 1993).
In cooperative learning, the teacher is not the only source of knowledge; instead,
students learn to appreciate the contributions of others. In cooperative learning, students
are able to work at higher levels of thinking, according to Bloom's taxonomy, than when
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they are passive recipients of knowledge. They need to apply concepts, evaluate other
students' contributions and create something new.
Students can learn more about each other's formal and informal knowledge or what can
also be called "funds of knowledge" (Moll, Amanti, Neff and Gonzalez, 1992). Ultimately,
in cooperative learning, students perform better when they work together and exchange
ideas. In a co-operative learning session or exercise, the teacher plays the role of a guide
rather than an evaluator. Instead, the teacher tries to help students understand
advantages and disadvantages of different solutions so that they develop their
communication skills. Problem-solving skills can be improved by group members. This
approach helps to move beyond teaching methods aimed at filling students' minds with
information, passively, according to the surface teaching method - secretary and speaker
(Mannis, 2012). The facilitator ensures that everyone is heard and that the group does not
deviate from the task at hand. The secretary takes notes on what has been said and the
speaker presents ideas to the whole class. The teacher supervises the results of the group
work, modelling the process of students' conscious exposure to fellow students' ideas and
asking questions, deepening reflection on the topic.
Another classic cooperative learning method for small groups is the Jigsaw (puzzle)
method. In this approach, students step outside their group and are assigned as experts
in a special thematic group. As experts, they then re-form initial groups with new ideas
and knowledge. In initial groups, expert students transfer new knowledge to others,
thereby applying higher-order thinking. The method encourages everyone's participation
and evaluates individual student's contribution.
Assessment methods in the classroom (Angelo and Cross, 1993). What we want our
students to learn is not what they actually learn. To address this potential discrepancy
between what you want students to learn and what they actually learn, different methods
can be used. For example, teachers can introduce group reflection at the end of class as a
form of assessment in practice. Using a few minutes, students are asked to write down on
a sheet of paper three most important words they have heard that day, and then, write
some sentences explaining why one of those words was important to them. This feedback
from the students helps teachers to evaluate their own teaching (i.e., did the students
learn what the teacher intended to teach them?) and also the way to move forward to the
next session.
The shift from a teacher-oriented classroom to a student-oriented one offers great
opportunities for educators in any subject area. This article has discussed some effective
teaching strategies that can be incorporated into university classes to enhance student
learning. In particular, we have presented ideas for developing student learning outcomes
using a “reverse purpose” to identify what you want students to know at the end of the
course, as well as using cooperative learning to support a variety of learning styles and
greater depth of knowledge. The description and examples provided provide an overview
of effective teaching strategies for student-oriented classes.
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Professor Yu Taishan and Ancient Ethnic History of the Kyrgyz
Tyntchtykbek TCHOROEV (Chorotegin)1
Abstract
The paper is devoted to illuminate the new approach to the ancient stages of the Kyrgyz
people’s history by a leading Chinese scholar, Professor Yu Taishan, who suggests that the early
mentioning of the Kyrgyz in Altay region in the ancient Chinese sources is connected as far as the
10th century BCE.
Professor Yu Taishan, the Chinese historian and expert on the Ancient Chinese written sources,
discovered an oldest version of the ethnic name of Kyrgyz in the old Chinese scripts and published
his view in his works in 2019.
The paper also underlines that history of the ancient Kyrgyz people belongs not only to the
modern Kyrgyz in Tengir-Too, Alay, Pamir and Ferghana, and Kyrgyz in Fu-Yu (Northern China),
but also to dozens of other ethnic groups who were mixed with the ancient and medieval Kyrgyz
groups lived in the multi-ethnic historical backgrounds. The vast parts of the Eurasian territory,
including Tengir-Too (Tian-Shan), South Siberia, Altay, Pamir, Ferghana, Tarim, Mongolia, Ordos,
etc. were historical regions connected with fate of different historical groups of the Kyrgyz and
their historical neighbours.
Keywords: Kyrgyz, Turkic peoples, History, Altay, Tengir-Too (Tian-Shan), Inner Asia, Central
Asia, Siberia, China, Migrations, Ethnicity, Statehood

A Concise Foreword on Professor Yu Taishan Creative Life
A contemporary Chinese historian, Professor Yu Taishan is well known amongst
modern Synologists in his country and abroad. He was born on 10 July 1945 in Shanghai,
China. After receiving an M.A. in the Department of History of the Graduate School of the
Chinese Academy of Social Sciences, Beijing, in 1981, he joined the Institute of History of
the Chinese Academy of Social Sciences, focusing on the research in the history of Central
Asia, and of Central Eurasia. He was promoted to the position of Associate Research
Fellow (Associate Professor) in 1987, and to Research Fellow (Professor) in 1993. From
1991 to 2009, he was Head of the Department of Historical Relations between China and
Other Countries and Regions and also Director of the Center for Eurasian Studies of the
Institute of History of CASS. He is now an Honorary Member of CASS.

Professor Yu Taishan (born 1945.)

Doctor of History, Professor of the Kyrgyz National University named after Jusup Balasagyn, The Kyrgyz
Republic, E-mail: chorotegint@gmail.com
1
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He has published several monographs and volumes in different scientific collections
and more than 120 articles. He has also edited The General History of Western Regions
(Shanghai Classics Publishing House, 1996), The Cultural History of the Western Regions
(China Friendship Publishing Company, 1996), Dictionary of the History and Culture of
All Nationalities in Xinjiang (Zhonghua Book Company, 1996), A Brief Eurasian History
(the Lanzhou University Press, 2015), and Studies on the Pre-modern History of Central
Eurasia, and several series of books, including The Series: Relations between China and
the Outside World, The Series: Discoveries the Secrets of the Civilization of the Western
Regions, and The Translated Monograph Series on Eurasian Cultural and Historical
Studies (the Lanzhou University Press, 2009–2015). He was also the editor-in-chief of two
annual journals: Eurasian Studies (the Commercial Press), Viae Sericae (Journal of the
Roads of Silk and Porcelain (the Commercial Press).
(I would like to thank the Beijing-based Institute of History of the Chinese Academy of
Social Sciences for providing me with the short biography of Professor Yu Taishan.)
Professor Yu Taishan’s Discovery
Recently, Professor Yu Taishan has suggested that the very ancient form of the ethnic
name of the Kyrgyz would be as “Juanhan 鄄韓” [kiwən-hean]. It might be related to the
era of the Western Zhou 周 dynasty (circa 1045 – 771 BCE).
For instance, Professor Yu Taishan suggests:
“While researching Mutianzizhuan 穆天子傳, I discovered that Mu 穆, the Son of
Heaven, encountered a tribe named Juanhan 鄄韓 when he was journeying to the west. It
is possible that this tribe was related to the Jiankun 堅昆, or may even be the ancestors of
the Jiankun 堅昆...”
Thus, the ethnic forms Gekun 鬲昆and Jiankun 堅昆, which were mentioned by the
Chinese historians during the arly Han dynasty era (i.e. in Shiji 史記 by Sima Qian and
Hanshu 漢書 by Ban Gu), had followed the previous form of Juanhan 鄄韓.1
Professort Yu Taishan futher elaborates:
The westward travel of Mu 穆, the Son of Heaven, as described in Mutianzizhuan 穆 天
子傳mainly reveal the lines of communication between East and West that had come into
existence no later than the seventh century BCE, which would become known as the
Steppe Silk Road that traverses Eurasia. Regarding this route, there is a detailed record in
Herodotus’ History (IV, 17-32)…
In my opinion, the Kunlun 昆侖 Hills seen in Mutianzizhuan 穆天子傳 must have been
the present-day Altai Mountains… Generally speaking, the westward journey of Mu 穆, the
Son of Heaven, was along the northern foot of the Altai Mountains, and his homeward
journey was along the southern foot of the Altai Mountains.

Yu Taishan. A Note on the Geographical Location of Jiankun and the Hypothesis about Juanhan-Jiankun
Identity. – P. 1–5; see also: Yu Taishan. A Concise Commentary on the “Memoir on the Western Regions” in
the Official History Books… – 2014. – P. 170–199, note 98 at p. 199; etc. See also some criticism on the
“folk-history” approach: Chorotegin T., 2219 Years On from the Events Related to the First Mention...
1
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Mu 穆, the Son of Heaven, met the Juanhan 鄄韓 on his way home. According to
Mutianzizhuan 穆天子傳 (ch. 2), after he ascended the Kunlun 昆侖 Hills Mu 穆, the Son
of Heaven, “halted at the Pearl Lake [Qara Usu Lake], to fish in the running stream [the
present Iger River]”. Then, he “ascended Mount Chong 舂 [present-day Tsastγ-aula
(Mountain)] on the north”. After accepting the presents of the Chiwu 赤烏 people, he
“crossed the Yang 洋 River [present-day Saksay River]”, and got together happily with the
Caonu 曹奴 people. After he subsequently arrived at “Mount Qunyu 群玉 [the northern
bank of the Qubdu River, to the west of the Saγajaγai Nor]” by the way of Black River
[present-day Qubdu Darya], and then went through Mount Yuling 羽陵 and the land of the
Yilü 剞閭 clan [present-day Dosluk Čoqisi], the Son of Heaven arrived at [the domain of]
the Juanhan 鄄韓 clan. From the sites he passed, we can infer that the residence of the
Juanhan 鄄韓 clan was situated in the valley of the Buhturma Darya, to the west of
Friendship Peak.”
Professor Yu Taishan also explicitly wrote about reasons why he considers that the
ethnonym must be accepted as the previous version of the ethnic name of the Kyrgyz.
We will only offer some points of the leading Chinese scholar’s explanation here:
“1. “Juanhan 鄄韓” [kiwən-hean] and “Gekun 鬲昆” [kek-kuən] or “Jiankun 堅昆” [kyenkuən] seem to be different transcriptions of one and the same name.
2. In Mutianzizhuan 穆天子傳 (ch. 2) it is recorded that, “Wufu 無鳬, of the Juanhan 鄄
韓 people, offered to him [Mu 穆, the Son of Heaven] 100 good horses, 300 draught cows,
70 good dogs, 200 camels, 300 wild horses, 2000 cattle, and 300 cartfuls of millet and
wheat”; and in the “Xirong zhuan 西戎傳” chapter of Weilüe 魏略 it is recorded that in the
state of Jiankun 堅昆 “the people [move around] in company with their livestock. There
are also many martens and fine horses”. Both records are in agreement.”1
Of course, his fact-findings might have different assessments by scholars. However we
consider that this is a great breakthrough in both modern Kyrgyz study and Turkology2
and gives us an opportunity to challenge the previous readings of the ancient ethnic name
related to the peoples of Inner and Central Asia.
Ancient Kyrgyz are Common Ancestors for Several Turkic Peoples
Consequently, it is important to study the issues of establishment and development of
Kyrgyz ethnicity and statehood in the Ancient time and Early Middle Ages in accordance
with the new fact-findings regarding both the new and well known data from the
historical sources.
In 2002 the Kyrgyz Republic (Kyrgyzstan) officially marked the 2200th anniversary of
the first mention of ancient Kyrgyz (Kirghiz) statehood, a date also marked by the UN and
UNESCO. It was tied to the mention of the Kyrgyz people3 in early Chinese historical

Yu Taishan. A Note on the Geographical Location of Jiankun and the Hypothesis about Juanhan-Jiankun
Identity. – P. 1–5.
2 Chorotegin (Tchoroev), T.K. The Kyrgyz Ethnicity and Its Early Statehood… – p. 487–504.
3 Çorotegin Tınçtıkbek. Kırgız Devletinin Oluşumu: Eski Çağ Ve Erken Orta Çağ. – S. 61-76; Yakhontov, S.E.
The Earlier References… – p. 110-118.
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records in the context of political events in Inner and Central Asia during the rise of the
nomadic Hun (Xiongnu) empire at the end of the 3rd century BCE.1
In 2012 the Kyrgyz Republic officially celebrated the 1170th anniversary of the Great
Kyrgyz Khaganate which was an important stage in the development of Kyrgyz statehood
in the early medieval period. One must stress the fact that post-Soviet historians and
Kyrgyz officials have moved away from the old idea that Kyrgyz statehood was allegedly
“established solely thanks to the 1917 October Revolution”.2
Some Soviet historians did point out that the ancient and early medieval history of the
Kyrgyz people had not been adequately researched. For example, the Kyrgyz geographer
Sadybakas Omurzakov claimed in the early 1990s that the “Kyrgyz” ethnonym was first
mentioned in ancient Chinese sources and that its 2200th anniversary must be celebrated.
In the Soviet era of perestroika, Arslan Koichiev, a member of the Association of Young
Historians of Kyrgyzstan who was not only publishing scholarly monographs but also
writing historical novels, claimed that the “Kyrgyz” ethnonym’s 2200th anniversary must
be celebrated in the year 2000.
A Chinese ethnic Kyrgyz historian Anvar Baitur also wrote that Kyrgyz statehood and
the history of the Kyrgyz people have deep ancient historic roots. 3
Now, with the ethnonymic and ethnographic discovery by Professort Yu Taishan, of
course, the earliest stages of the ancient Kyrgyz history have become older for more than
7 centuries.
It is important to mention that Professor Yu Taishan links the location of the ancient
Kyrgyz with the Altay region which is a part of the Big Altay historical region bordered
with the Eastern Tengir-Too (Eastern Tian-Shan) mountains and surrounding valleys in
eastern parts of Central Asia.
The Kyrgyz (Kirghiz) history can be traced back to the ancient Western Zhou and
Xiongnu (Hun) epochs, and written sources from this ancient era in the Chinese language
demonstrate that the ancient Kyrgyz lived not only in the north-western area of Inner Asia
known as Eastern Tengir-Too, but also in the Big Altay region (as Professor Yu Taishan
has suggested).
It must be pointed out that still Kyrgyz historians have not studied this question in
relation to the following geographical contexts: Heilongjiang, Baikal, Ordos, and KyrgyzNor in the east; Siberia and Altai in the north; Tibet in the south; and the northern
mountainous areas of Afghanistan, Transoxiana and the banks of the Volga (Atil) River in
the west. When looking at the historical atlas, it is important to point out that there are
many different views regarding these locales and the ethnic ties of people within the much
wider context of Eurasia.
Moreover, when looking at toponyms, we must be mindful of the fact that those used
today often vastly differ in connotation from what they referred to in a totally different
historical period. For example, the mountainous regions of Sayan and Altai have a shared
ancient history, yet nowadays the Southern Siberian mountainous zones are divided into
Tursun, Jarkyn. Between the Kyrgyz Khaganate... – p. 76–93.
Chorotegin (Tchoroev) T. Historiography of Post-Soviet Kyrgyzstan. – p. 351-374.
3 Baytur, Anvar. The Lectures on the Kyrgyz History (in Kyrgyz). – Bishkek, Uchkun, 1992. – Vol. 1.
1
2

28

the territories of neighboring autonomous republics within the Russian Federation.
However, this should not obscure the unified ancient history of these mountainous
regions, connected also with Altay and Jungaria part of Kazakhstan, Altay and Orkhon part
of Mongolia and Altay, Jungaria and Tarim part of China, etc.
The vast steppes belonging to the medieval “Dasht-i Qypchaq (Kipchak)” peoples, for
example, are at present part of numerous polities. Disregarding the close historical
connections between the Sayan and Altai mountain territories, the earlier Russian and
Soviet scholars Anvar Mokeev, Sergei Klyashtornyi, and Vladimir Ploskih artificially
distanced the Sayan region (now a part of the Republic of Khakassia within the Russian
Federation) from the mountainous Altai Republic and Mongolian Altai regions, which was
effectively an attempt in the old Soviet era to diminish the territories controlled by the
ancestors of the Kyrgyz in the ancient and early medieval periods. This idea was
perpetuated in the official Soviet historical view of the 1984 monograph which alleged
that the ethnonym “Kyrgyz” was artificially connected to the Tengir-Too Kyrgyz nation.1
The Ancient Homeland of the Kyrgyz
Thus, from the beginning of the 1st Millenium BCE, the written Chinese sources mention
the existence of the Kyrgyz people and their homeland. See: Yu Taishan’s article and Sima
Qian (c. 145 or 135 – 86 BCE), Shiji (Records of the Grand Historian).2
Indeed, we learn from the Chinese chronicles from the Tang period that General Li Ling
(134-74 BCE) of the Han dynasty became the governor of Kyrgyz land on behalf of the
Hun (Xiongnu) king in the early 1st century BCE. Li Ling was the grandson of the Han
general Li Guang (d. 119 BCE), whom the Tang imperial family later claimed as their
ancestor.3
Historians have proposed numerous contradictory views regarding the homeland of
the ancient Kyrgyz polity. For example, some authors claim that ancient Kyrgyz statehood
was established in the Upper Yenissei region, whereas others state that it was in northwestern Mongolia around Khyargas Nuur (“Kyrgyz Lake”), while recently some historians
suggest that the ancient Kyrgyz lived in the mountainous and desert areas close to the
Borohoro Shan mountains (in the eastern part of the Tengir-Too / Tian-Shan mountain
range in what is today the Xinjiang Uygur Autonomous Region of China).4
Ban Gu (32–92 CE), the ancient Chinese historian of the Han Dynasty, wrote in his
Hanshu (Book of Han) chronicles that: “There is the horde of the Xiongnu who settled
about 7,000 li to the east of [the location] of the Kyrgyz”. The modern Russian
archaeologist Professor Juli Sergeevich Khudiakov (b. 1947), the sinologist Lyudmila
1 A History of the Kirghiz SSR… – Vol. 1. – Frunze, 1984; Ploskih V. M. Short Historical… – p. 48; Mokeev A.
M. The Kyrgyz in Altai…; see criticism: Chorotegin T. Historiography of Post-Soviet Kyrgyzstan. – p. 351374; the Kyrgyzstan History… – 2016.
2 Yu Taishan. A Note on The Geographical Location Of Jiankun…; Bichurin N.Ya., Collection of Information
on Peoples in Central Asia.., 1950, vol. 1. – p. 50; Butanayev, V.Ya. The Yenisei Kyrgyz State During the Old
Turkic... – Bishkek, 2016. – p. 63.
3 See: Tursun, Jarkyn. Between the Kyrgyz Khaganate and the Tang dynasty… – p. 79, note 29.
4 Butanayev, V.Ya. The Yenisei Kyrgyz State during the Old Turkic… – p. 63-64; Khudiakov, Yu.S. The
Warfare Art of the Kyrgyz… – Bishkek, 2017. – p. 57–60; Chorotegin T.K. A Concise History of the Kyrgyz...
- Bishkek, 2011. – P. 157-195. – See also: Bartold, V.V. The Kyrgyz… – 1963. – pp. 471—543; Tchoroev T.K.
Tengir-Too (Tian-Shan) as the region… – 1995. – pp. 14—16.
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Akimovna Borovkova (1930–2011), and several modern Kyrgyz historians have used this
source to claim that the ancient Kyrgyz people had settled in the Eastern Tengir-Too
region in the 1st century BCE.1 This area is located in the northern areas of the Borohoro
Shan of the Tengir-Too / Tian-Shan Mountains 2 near today’s urban centers of Manas and
Kara-Shaar.
The ancient Turkic peoples known as the Hun, Wusun, and Dingling, as well as people
who spoke Indo-European languages in Eastern Turkestan (Yuezhi, i.e., Tocharians) lived
as neighbors of the ancient Kyrgyz.3
During the political upheaval and the weakening of central rule within the Hun Empire
in 56 BCE, the Kyrgyz gained independence for a short period. The territory that the
Kyrgyz controlled consisted of the northern area of the Borohoro Shan Mountains of
Eastern Tengir-Too and the central areas of the Gurbantünggüt Desert (Dzoosotoyn Elisen
Desert). 4
The Han Dynasty’s written sources also mention the temporarily independent Kyrgyz
kingdom; the Chinese historian Ban Gu uses the word “guo” (state) when referring to the
small Kyrgyz polity. Due to the territorial isolation of the Kyrgyz state and the Hun
(Xiongnu) Empire and the dynastic struggle for the throne of the Hun Empire, the empire
did not pay attention to the Kyrgyz state for a number of years. This period thus marked
a new stage in the beginnings of Kyrgyz statehood. 5
In the year 49 BCE the leader of the Northern Huns, Zhizhi Chanyu (Hutuus, i.e. Tezektengir-qut) destroyed the Uxi kingdom (present-day Manas city), then occupied the
Kyrgyz kingdom located to the west and the Dingling state located to the north.
Zhizhi Chanyu remained for a while in the territory of the Eastern Tian-Shan where the
Kyrgyz established their state in previous years. The Kyrgyz territory in 56–48 BCE was
located much closer to the Wusun state with its capital city in the Issyk-Kul area. The
Eastern Tengir-Too (Eastern Tian-Shan) is a much more realistic proposition as the
Kyrgyz homeland during the Han dynasty period than Upper Yenissei or North-western
Mongolia.6
However, due to his close ties with the Kanju kingdom, Zhizhi Chanyu moved towards
the west. Some sources point out that some groups of the ancient Kyrgyz went as far as

On locations of the ancient Kyrgyz in the eastern part of the Tian-Shan mountains, see: Borovkova, L.A.
The West of Central Asia.., 1989, p. 62; Khudiakov, Yu.S. The Kyrgyz in the expanses of Asia, 2nd, revised
edition, 1995, pp. 48—58 and 68; Kojobekov M.Ch. The History of the Kyrgyz Khaganate… – p. 5-10; etc.
2 Khudiakov, Yu.S. The Kyrgyz in the Expanses of Asia… – 2nd edition. – p. 48-58, etc.
3 Chorotegin T. K. & Moldokasymov K. S. The Consice History…: Khudiakov Yu. S. The Sword of Baghyr… –
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the Talas valley due to Zhizhi Chanyu’s military marches to the west in the year 48-42
BCE.1
The main people living in what is today Kyrgyzstan in the 1st century CE were the
population surrounding the Tengir-Too (Tian-Shan) region. The Chinese written sources
state that the Kyrgyz lived as neighbors of the Turkic tribes belonging to the Tiele political
union, located to the “north of Yanqi (Karashahr city), next to Aktoo”. The same source
states that majority of the Dingling people had assimilated with the Kyrgyz and some of
the Hun (Xiongnu) people had also joined the Kyrgyz.
In the 5th century, the Kyrgyz, like other Turkic Tiele tribes, fought against the Ruoran
(i.e. Avars) who came from northern China. However, they were conquered by the Rouran
people.2 The Turkic tribe of Ashina (the Wolf), or in some interpretations Asilan (the
Lion), had close ethnic ties with the Kyrgyz.
Some believe that the legend of the female wolf mentioned in some Chinese chronicles
was derived from the history of the inter-ethnic relations between the Turkic Ashina tribe
and the Kyrgyz while they were based in the eastern areas of the Tengir-Too (Tian-Shan)
mountain ranges. In the chronicles, the Kyrgyz are believed to be one of the Turkic
descendants of the female wolf. The legend had a sacred meaning of the royallness of the
dynasty of the early Turkic kaganate.
Conclusion
In summary, the renowned Chinese Professor Yu Taishan once again proved on the
basis of a new reading of ancient texts, that the ancient Chinese written sources
demonstrate that the Kyrgyz have a deep history which was reflected in the manuscripts
even before the rise of the Xiongnu nomadic empire at the end of the 3rd century BCE.
Surely, over the next millennia the Kyrgyz people mixed with other Turkic and nonTurkic tribes, assimilated many of the Turkic speaking people in Inner and Central Asia,
culturally influenced these people in the above-mentioned territories and traded with a
number of countries along the Silk Road.3
The ancient Kyrgyz had different stages in their complex history of ethnicity and
statehood, and they were subjected to various vicissitudes. However, the ethnic roots of
the Kyrgyz were developed wider and deeper in connection with other historical
neighbors in Eurasia.4

Bernshtam A. N. Selected Works on Archaeology... – Vol. 1. – p. 204-205, 239; Aristov N. A. Usun and
Kyrgyz… – p. 136; and others. Any way, in Kyrgyz folklore, Talas region is considered their ancient
historical
2 Bichurin N.Ya., Collection of Information… – Vol. 1. – p. 188, 350-351.
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During the ancient and early medieval ages and afterwards, the Kyrgyz spread and
assimilated many of the neighboring ethnic Turkic and other peoples. At the same time,
some groups of the ancient Kyrgyz became one of the ancestors of various Turkic and
other nations. Among them are the Tengir-Too and Pamir (including the Ala-Too) Kyrgyz,
the Fuyu (Manchus) Kyrgyz, Khakas, Tyva, Shor, Altay-kiji, Saryg-Yugur, and some tribes
amongst the Altai, Bashkyr, Sakha, Kazakh, and Lobnor peoples, as well as the ethnic
components of the Uighur, Uzbek, Turkish and other Turkic ethnicities in Eurasia. These
ethnicities (including the Tengir-Too Kyrgyz) went through difficult and complex
historical processes.
However, one cannot deny that not only the modern Kyrgyz, but also other above
mentioned ethnicities are closely connected as successors to the ancient and early
medieval Kyrgyz history and their statehood stages.
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Şiir ve Görsel Sanatlar Arasında Küratoryal Köprüler: “Çekim Merkezi
Olarak Şiir” Sergisi Örneği
İpek ÇANKAYA1
Öz
Bu çalışma iki kardeş disiplin olan şiir ve görsel sanatlar arasında yaratılan sanatsal işbirliğini
küratoryal pencereden inceler. Çalışmaya örnek oluşturan, halka sanat projesi-İstanbul ve Artship
Initiatives-San Francisco’nun devameden, çok-yıllı projesidir. Projenin her ayağında halka ve
Artship’in yakın çalıştığı görsel sanatçılar yine aynı yakınlıktaki bir kadın şairin tek bir şiirine
yanıt verirler. Projenin ilk iki sergisi 2019 ve 2020’de gerçekleşmiş olup üçüncü ayağı planlama
aşamasındadır. Projenin belirgin küratoryal yaklaşımı samimiyetin değeri, ekip çalışması ve
ilişkiler ile tanımlanmaktadır. Bu paradigma herhangi bir sergi yapma biçiminin eleştirisi değildir;
kendi başına bir birimdir. Yabancılaştırma, metalaştırma, şoke etme ve pazarlama teknikleri bu
paradigmanın dışında kalır. Amacı ve sorduğu açık uçlu sorular, her iki disiplinde de ifadenin ve
paylaşımın içsel süreçlerini araştırmaya, onurlandırmaya ve özgün sesleri güçlendirip aralarında
yeni bağlar kurmaya yöneliktir. Bu çalışma; projenin küratoryal hassasiyetlerinin ve diğer
ögelerinin üzerinden geçerek, şiir ve görsel sanatlar arasındaki ilişkisel ve ilham veren yanlara
eğilir. Amacı, projenin kurduğu dinamikler üzerinden, iki disiplin arasındaki köprüleri
genişletmeye ve birlikte çalışabilecek kişi, grup ve çevreleri çeşitlendirip büyütmeye yönelik
yollar hakkında sorular sormaktır. Tartışma geriye dönük eleştirel düşüncelere, tanıklıklara ve
arşivsel malzemeye dayanır.
Anahtar Kelimeler: görsel sanatlar, küratoryal çalışmalar, sergi, sergi yönetimi, şiir

Curatorial Bridges between Poetry and the Arts: The Case of “Poem
as the Gravity Pull” Exhibition
Abstract
The paper reflects on an artistic collaboration created between two sisters disciplines Poetry
and the Visual Arts from a curatorial perspective. The example is an ongoing multi-year project
by halka sanat projesi-Istanbul and Artship Initiatives-San Francisco. In each edition visual artists
close to halka and Artship respond to a single poem by a woman poet who is also in the
collaborative circle. The first two editions are exhibited in 2019 and 2020 and the third one is in
planning. The significant curatorial notion of the project is defined as the quality of intimacy,
ensemble work and relationships. This paradigm is not a critique on any ways of doing
exhibitions; it is its own entity. The externalisation, commodification, the shock, and marketing
techniques are outside this curatorial paradigm. The purpose and open questions are to
investigate and honour the internal processes of expression and sharing in both disciplines and
give rise to an interdisciplinary work to empower individual voices and create new bonds and
associations between them. Through the revisitation of curatorial sensibilities and other
constituents of the project the paper focuses on the associative and inspirational aspects between
poetry and visual arts. Through the examination of constructed dynamics, the objective is to raise
questions on ways to diversify and enlarge collaborative circles and broaden the bridges between

1

Dr., Karşılaştırmalı Kültür Araştırmacısı & Kurucu Direktör halka sanat projesi – İstanbul

42

the two disciplines. The discussion is based on critical recollections, testimonials, and archival
material.
Keywords: curatorial studies, exhibition, exhibition management, poetry, visual arts

Giriş
Küratörlük mesleğine atfedilen pek çok özellikten belki de en sık başvurulanı, fikirler,
sanatçılar ve izleyiciler arasında kurduğu bağ ve aracılık rolüdür. Küratoryal çalışma;
köprüler kurmayı, ayrı dünyaları aynı potada eritmek için değil ama bir kesişme
noktasında bir araya getirmeyi ve yeni bir diyalog için olanaklar yaratmayı gerektirir.
Küratörlük; nesneleri, imgeleri, süreçleri, insanları, yerleri, tarihleri ve söylemleri fiziki
bir mekânda ilişkilendirme yoludur (Lind, 2009). Bununla birlikte, bu bağlantılandırma
rolü bir seçme ve düzenleme işinden fazlasını temsil eder. Bu daha çok, dünyada neyi
öncelemek istediğimizle ilişkilidir ya da Lind’in ifadesiyle “Dünyaya neyi katmak
istediğimiz ve nedeni hakkında ciddi bir sorgulamadır” (ibid).
2019 yılında, uzun zamandır birlikte projeler üreten iki sanat inisiyatifi, San
Francisco’dan Artship İnisiyatifleri ve İstanbul’dan halka sanat projesi, “Çekim Merkezi
Olarak Şiir: Görsel Sanatçılar Aynı Şiire Yanıt Veriyor” başlıklı bir sergi dizisine yelken
açtı. Serinin ikinci sergisi bir yıl sonra 2020’de gerçekleşti. Üçüncü sergi 2022 itibariyle
planlama aşamasındadır.
Sergilerin ana başlığını çözümleyerek başlamak sergi dinamiklerini ve küratoryal
yaklaşımın arkasındaki genel mantığı açığa çıkarmaya yardımcı olacaktır. Her serginin
çıkış noktası tek bir şiirdir. Küratoryal ekibin seçtiği şiir, sembolik bir çekim merkezi
olarak konumlandırılmaktadır. Davet edilen görsel sanatçılar önce şiiri okuyup sonra ona
yanıt olabileceğini düşündükleri bir iş üretirler ya da şiirle bir bağ kurdukları önceden
üretilmiş bir işlerini sergiye verirler. Sergiler başlangıçta, halka ve Artship’in paylaşım
ağında buluşmuş, metin ya da görseller üreterek çalışan sanatçıları bir araya getirir. Bu
ekip ruhu her sergide gruba yeni katılımlarla genişlemeye açıktır ve bir topluluk
çalışmasına doğru ilerler.
Sonuçta, doğadaki her şeyin bir çekim gücü etrafında hem özlerini koruyup hem de
uyumlu bir devamlılık yaratması gibi sergi de sözel ve görsel her yapıtın öznelliğini ve
aralarında kurulan bağları kutlar.
Her edisyonda sergi mekânı görsel olarak yeniden yapılandırılır. İlan edilen çıkış
noktası olarak şiir, odanın merkezine yerleştirilir. İzleyici, aynı şiirin varlığına verilmiş
farklı görsel yanıtlara tanıklık etmeye ve ondan ilham alınarak ortaya çıkmış ifadelerin
çeşitliliğini keşfetmeye davet edilir.
Bu çalışma, sergiyi var eden katkılar arasında kurulabilen bağlantılar ve farklılıklarla
yakından ilgilenir. Makalede ifade edilen açık uçlu düşünceler, sergilerin
gerçekleşmesinde yer alan sergi katılımcılarının birleştiği ya da ayrıştığı noktaları
keşfetmeye eğilir. Metinlerle çalışanlar, görsel sanatçılar ve küratörlerin sergilere dair
deneyimleri ve hatırladıkları süreci ve izlenen yolu aydınlatmaya yardım eder.
Araştırma: “Dünyaya ne Katmak İstiyoruz ve Neden?"
Sergilerin çekirdek fikri yukarıdaki başlangıç sorusuna gönderme yapar. Aynı zamanda
bu soruya verdiğimiz yanıt, halka-Artship ortak üretimlerinin paylaştığı, uzun soluklu
önceliklerin altını çizer. Yakınlığın, ilişkilerin ve topluluk çalışmasının değeri, yaptığımız
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tüm işlerin ortak paydasıdır. Bu değerler, insanın içsel ihtiyaçlarından yola çıkarak
çalışmalarımızın belkemiğini oluşturur.
Sergi sunumundaki temel nosyon ‘küratör’ sözcüğünün kökenine saygı niteliğindedir.
Bu sözcük, 14. Yüzyıl ortalarında Latince bir fiil olan ve ‘ilgilenmek’, ‘özen göstermek’
anlamı taşıyan curare’den gelir. Küratör sözcüğü başlangıçta çocuklar ve akli dengesi
yerinde olmayanlarla ilgilenenleri tanımlamak için kullanılmıştır (George 2015, s.2). 17.
Yüzyılda yüksek gelirlilerin koleksiyon yapmaya başlamasında yaşanan genel artışla
birlikte küratörler; sanat yapıtları, obje ve antika koleksiyonlarıyla ilgilenen ve
koleksiyonerlerin ‘nadire kabineleri’ni yöneten, gözeten ve düzenleyen ‘koruyucular’
olarak bilinmeye başladılar (Kaethler 2017).
Bugün pek çokları için hala, sergi içeriğine ve onun dolaylı yoldan sosyal ve kültürel
olarak dokunduklarına ‘özen gösterme’ ahlakı, küratoryal rolün temelini oluşturuyor
(ibid). Sergi yaparken bizim izlediğimiz yolun merkezinde de bu ‘özen’ ve mevcut
topluluğumuzda bulunan insanların anlamlı ifadelerini paylaşma duygusu yer alıyor.
Çapımızı doğal biçimde, abartmadan ve metalaştırmadan büyütmeye özen gösteriyoruz.
Makale, bu bölümde sözü geçen kavramlara eğiliyor ve üzerinde düşünüyor.
Birinci Sergi
Giriş bölümde belirtildiği üzere halka – Artship işbirliğinin paylaştığı hassasiyetler,
Çekim Merkezi Olarak Şiir sergi dizisinde de yankı bulur. Üretenler arasında samimi bir
yakınlık, farklı sesleri ve paylaşımı cesaretlendiren grup dinamikleri ile sergilere ilgi
gösteren izleyicilerle bağ kurmaya açıklık, önceliklerimizdir.
Zoom üzerinden yaptığımız değerlendirmede (2022) serginin davet eden küratörü
Slobodan Dan Paich, projenin ilk adımından son sunumuna kadar her aşamada en önem
verilen unsurun insan faktörü olduğuna işaret etti:
İnsana özgü tepkilerin karmaşık dünyasında birçok biçimde bir araya
gelme şansımız var. Yıllar içinde gelişen Artship süreçlerinde ne
performanslarda ne de sergilerde seçme (audition) yapmadık; belli bir
sanat formu aramadık, bu yaklaşımı halka ile yaptığımız ortak
çalışmalarda da sürdürüyoruz. Kişinin (sanatçının, yazarın,
performansçının) ne getirdiğiyle ilgileniyoruz. O noktadan başlayıp geri
besleme yapıyoruz ve getirilen her neyse onu sergi ya da performansın
diğer unsurlarına entegre ediyoruz. Basit ifadeyle süreç kişiden kişiye
doğru işliyor. İlişkiler konusunda ise ısrarcı değiliz, kendi akışına
bırakıyoruz. İlişki, sürecin yan ürünü ve süreç kişinin yeteneği ve
potansiyeli etrafında şekilleniyor.
Çekim Merkezi Olarak Şiir sergi dizisi özelinde, bir motivasyon, fikir ya da duruma
verilen ifadesel yanıtlar etrafında bir araya gelme duygusu kendisini hem görsel işlerde
hem de serginin sunum ögelerinde belli etti.
Birinci sergi aynı zamanda dilbilim ve çeviri alanında üniversite öğretim üyesi ve
çevirmen olan Şirin Tufan’ın şiirini merkeze alıyordu. Tufan’a göre (2022) şiirini fiziksel
olarak da sergi mekanının ortasına yerleştirilmiş olarak görmek oldukça beklenmedik ve
çarpıcıydı.
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Kullandığı birçok metafor ve ayrıntılı tarifler aracılığıyla şiirin kendisinin sözcüklerle
yapılmış bir resim olduğuna inanıyor ve diyor ki:
Yani, aynı şiirin sanatçılarda farklı duygular yaratması ve birbirinden
farklı görsel yanıtlar görmek oldukça heyecan uyandırıcı idi. Şiiri yazan
kişi olarak, kendi yapıtımı diğer sanat biçimlerinin olanakları aracılığıyla
görmekten mutlu oldum. Yaratıcısı olarak benden bağımsızlaştığını,
kendi bütünlüğü içinde var olduğunu görmek beni yeniden üzerinde
düşündürdü. Hem bir meydan okuma hem de görsel sanatçıya takdir
duygusu yarattı. Ayrıca, okur odaklı yaklaşımı hatırlattı. ‘Şair öldü’, şiir
kendi macerasını yaşıyor.
Tufan, sergi deneyimi hakkında düşündüğünde, genel olarak sanatın ve özelinde de
şiirin yarattığı arınma duygusunu yeniden hatırladığını belirtti. Söz konusu şiir (Tufan,
2016), insanın karmaşık yapısı ve yorucu ilişkiler zemininde yaşanan samimi psikolojik
deneyim aracılığıyla kişinin kendisiyle yüzleşmesini dillendiriyor ve aynalıyor:
İnsan resimleri görüyorum
Yaşsız, zalim
Sahipsiz kitapların sayfalarında kayıp
Yüzler görüyorum
Katı, soğuk
Öyküler arıyorlar
Hepsi karanlık ve kirli
Kan emiciler, rüya kapanları
Şarap döküyorlar boş harflere
Rüyadan uyanmış tüylerle
Çizimlere işaretlere
Ey benim yüce ruhum
Nereye gittin
Bana ihanet edip
Ben çırılçıplak ve kapkara
Erosun yalanlarıyla zehirlenmiş
Lekesiz renklere boyalı baştan ayağa
Sergi; Tufan’ın şiiriyle bağlantı kurdukları resim, fotoğraf, heykel ve yerleştirmeleriyle
katılan sekiz sanatçının işlerinden oluşuyor. Yapıtlar, küratoryal ekibin seçim,
yönlendirme ya da eleme gibi süreçleri kullanmadığı, sanatçıların şiire verdikleri bireysel,
içsel yanıtları gösteriyor.
Sergiler boyunca yürüttüğümüz süreç sanatsal katkı üzerine dayatılmış bir küratoryal
kontrol içermez. Bizim ilgilendiğimiz, küratoryal pratiğin insanları (sanatçı, sürece dahil
olan her türden üretici ve izleyicileri) bir araya getiren ifadesel ve sosyal yönüdür.
Karşılıklı olarak hepimizi besleyen bu bir araya geliş aynı zamanda kültürün de kökenini
oluşturur. halka sanat projesi ve Artship Initiatives’in bir sergi kataloğunda (2018) ifade
edildiği üzere “bu paradigma hiçbir yönüyle sergi yapma biçimlerinin bir eleştirisi
değildir. Dışlama, metalaştırma, şok ve pazarlama teknikleri bu küratoryal paradigmanın
dışındadır.”

45

halka ve Artship’le yakın çalışan heykel sanatçısı Lale Altuner bir sergide yer alma
kararında etkili olan unsurun önerilen temaya yakınlık ve yatkınlık olduğunu belirtirken
(2022) sürece dahil oluşunu şöyle hatırlıyor:
Heyecan duyduğum sergilere katılmayı seçiyorum. Her iki sergiye de
katıldım. İlk sergiye varolan hazır bir işimle katılmıştım. Şiirle direk ilişki
kurabilen, daha önce sergilenmemiş bir işimdi. İkincisinde şiiri okuyup
özümseyerek ve mekanın özelliklerini kullanarak yeni bir iş ürettim. İlk
sergide hem şiir hem de benim işim, içsel zorlu deneyimlere iki farklı
dilde -biri görsel, bir sözel- verilmiş yanıtlardı. İkinci sergide ise şiirden
bana geçen duygu toprağın doğurganlığı oldu fakat malzeme olarak bir
gün tüm gezegeni kaplayacak gibi görünen betonu kullandım.
Sergi mekanı, halka sanat projesi’nin İstanbul Moda’da çok amaçlı kullandığı, galeri ve
sanatçı rezidansının ikinci katıydı. Yüz yıllık bir bina olan yapı, Kadıköy’ün geleneksel eski
evlerinin mimarisine sahipti ve yaklaşık on yıl kadar halka’nın, İstanbul’daki en eski ve en
uzun soluklu Uluslararası Sanatçı Rezidans Programını yürüttüğü, aynı zamanda sergi
düzenlediği, atölye ve kültürel toplantılara ev sahipliği yaptığı yer olmuştu.

Figür 1. halka sanat projesi galeri ve rezidans binası, Moda / İstanbul, 2018, halka sanat projesi
Arşivi

İkinci katta bulunan odanın yarattığı genel hisse kat sağlayan otantik ögeler olan ahşap
yer döşemeleri, geniş pencereler ve yüzyıllık İstanbul evlerinin tipik ögesi cumbasıyla
sergi alanı küratoryal katkı için farklı ihtimaller sağlıyordu.
Örneğin odayı dik keserek bir köşesinden üst ve alt katlara devam eden eski tip, beyaz
kalorifer borularını saklamak yerine bazı nesneler eklenerek sergi dünyasına dahil
edilmesi tercih edildi. Bu amaçla, odanın o köşesine hepsi beyaza boyanarak stilize
edilmiş çekiç, makas, kerpeten vb. aletler yerleştirerek mekânın sabit ögelerinden birine
oyunlu bir yanıt verilmiş oldu.
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Pencerelere, ışığı içeri alan ancak sokakta, komşu balkon ve dükkânlarda devam eden
günlük yaşam sahnelerini dışarıda bırakan ve bu yolla mekana bir tür mahremiyet hissi
ve sergiye odaklanma imkanı veren, geçirgen filtreler takıldı.
Bu tip müdahalelerle, sergi mekanında var olan aşikar mekansal ögeleri sunumun
ilişkisel ve kavramsal dünyasıyla buluşturmayı amaçladık.
Küratoryal ekibin yaptığı çalışma; izleyicilerin yapıtlara, sanatçıların birbirlerinin
işlerine ilişkin deneyimsel ve bilişsel tepkilerini destekleme niyeti taşıyordu. Sergi
düzenlemesi deneyim, samimi bir oyunluluk (playfulness), sanat camiasından zaman
zaman duyulan hayal kırıklığı ile şiiri ve sanatçıları destekleme ve onurlandırmanın ilginç
bir karmasıydı.
Sunumun bir diğer köşe taşı unsuru, odanın -beyaz aletlerin dizilmediği diğer – üç
köşesinde ince kum tepecikleri oluşturulmasıydı. Paich (2022) bu oyunlu dokunuşun
sergiye katkısını iki yönlü olarak tanımlar:
İzleyici sergi mekanına girdiği zaman bir parça farklı ama tanıdık ve
dostane bir dünyayla karşılaşıyor. Sunumda kum kullanılmasındaki çıkış
noktası şiir ve şiirin çağrıştırdıkları oldu ve ilk akla getirdiği zamana ve
rüzgara referans vermekti. Aynı zamanda, odanı sert köşelerini gizlemek
gibi daha pratik nedenlerden ötürü kum tepecikleri yaratmaya karar
verildi.
Olağan akış içinde gelişen beklenmedik bir olay hayatla sanatın bazen nasıl iç içe
geçtiğini, tüm iyi niyete ve dikkatli planlamaya rağmen hayatın sürprizlere alan açtığını
hatırlattı. Sergi kurulumunun ertesi sabahı özenle oluşturduğumuz tepeciklerden bir
miktar kumun, eski ahşap çatlaklarından geçip alt kata, merdivenlerin köşesine ulaştığını
gördük. Gerçek olaylardan arındırılmış, kusursuz bir sunum yaratmaya çalışmak yerine
olayı belgeleyerek sergi süresince mevcut durumu korumaya karar verdik çünkü bu yolla,
etraflıca düşünülmüş, samimi ve sonrasında hakkında konuşulacak, bu ve bunun gibi
konulara olanak yaratan bir ortam oluşturmayı değerli bulduk.

Figür 2. “Çekim Merkezi Olarak Şiir: Görsel Sanatçılar Aynı Şiire Yanıt Veriyor” 1. Sergi,
2018, halka sanat projesi Arşivi
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Figür 3. Kumun dökülmesi ve beklenmedik sonuç, 1. Sergi, 2018, halka sanat projesi Arşivi

İkinci Sergi
Bize göre, paylaşılan heyecanlardan, motivasyonlardan ve kaygılardan doğan
zorlanmamış ilişkiler, kültürel olsun olmasın, her türlü samimi üretimin en güzel
tohumunu oluşturur. Sağlıklı bir arkadaşlıkta olduğu gibi, bireysel ve kolektif ifadeleri
hayata geçirmeyi, kültürel üretimi ve bunları sosyal buluşmalar aracılığıyla paylaşmayı
sağlayan, yan yana gerçekleştiren uğraşlar belli bir uyum, emek ve bağlılık gerektirir. Bu
makale Çekim Merkezi Olarak Şiir sergi dizisinin bu içsel motifi yansıttığını öne sürer.
Benzer bir bakış açısı Cordorelli tarafından (2013, s.63) arkadaşlık pratiğini ve birlikte
yaşama ve çalışma yollarını tartışırken öne sürülmüştür:
Arkadaş olmak bağlılık ve karar gerektirir; bunun yanında her kültürel
eylemin gerektirdiği dolaylı konumu (taraflılığı) içerir… Arkadaşlık,
kişisel desteğin temelinde yatar; büyük ilgiyi hak eden şeyleri birlikte
yapmanın koşuludur.
Çeşitli ama aynı zamanda birbiriyle koordineli ifadesel sesleri yaratmaya yönelik olarak
birlikte çalışan, sanatçı, şair, küratör ve diğer üreticilerin koalisyonunu yukarıdaki
tanımdan daha iyi ne anlatır?
Çekim Merkezi Olarak Şiir sergileri özelinde, bu diziyi yapma fikrini veren, ikinci
serginin şiiri, yaratılış süreci ve etrafındaki ilişkilerdir. Bu makalenin yazarı 2017 yılında
Slobodan Dan Paich ile Toprağın Şarkısına Prelüd adlı şiirini paylaştığında, halka ve
Artship’e yakın sanatçıların yanıt vereceği bir sergi fikri doğdu. İkinci sergiyle birlikte yeni
bir paradigma belirmeye başladı. Bu, kendi iç dinamikleri olan, kendine has bir değerler
dizisiydi.
halka’dan İpek Artship’ten Slobodan’la şiirini paylaştığında bu iki inisiyatif, on yıla
yakın bir süredir devam eden, birbirlerini destekledikleri güçlü bir iç dinamiğe sahipti.
Şiir üzerine konuşma derinleştiğinde şiirin Doğu Çankaya’nın yaptığı bir grup heykele
yanıt olarak yazıldığı gündeme geldi. halka sanat projesi ve Artship’in 2020 tarihli sergi
kataloğunda süreç şu şekilde aktarılmıştı:
İpek ve Doğu Çankaya özel yaşamlarındaki bağlılıklarını paylaşmanın
yanında bazı insanlara açıklanamaz biçimde gelen ve içinde
bulundukları şartlar ne olursa olsun, varoluşsal bir koşul olarak
taşıdıkları karşı konulamaz bir sanatsal süreci de yaşayıp paylaşırlar.
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Doğu Çankaya kesilen ağaçlara, kırılan camlara, kullanılmayan demiryollarına ve
daha genel bir ifadeyle terk edilmişlikle yeniden ortaya çıkmak arasında gidip
gelen insan gerçeğine ve insan varlığının iyi ve kötü yanlarına yanıt verir. Serginin
merkezini oluşturan şiirin öyküsü Doğu’nun 2018 yılında kırık aynalar, teller ve
reçine ile yarattığı, karıncaya benzeyen bir dizi heykelle başladı. Yapıttan etkilenen
İpek şiir yazmak amacıyla masa başına oturmasa da doğal akış içinde, ifade biçimi
şiir olarak ortaya çıktı. Şiiri, Slobodan’la paylaştığında kadın yazarlar tarafından
kaleme alınmış şiirlerin etrafında görsel sanatçılarla birlikte geliştirilecek bir dizi
sergi fikri belirdi.
İntersemiyotik yaklaşım üzerine yazılmış bir makale (Aktulum, 2017), Çekim Merkezi
Olarak Şiir sergilerinin, özellikle de daha katmanlı olduğu için ikinci serginin sürecini
aydınlatmaya yardımcı olacaktır. ‘What Is Intersemiotics? A Short Definition and Some
Examples’ (İntersemiyotik nedir? Kısa bir Tanım ve Bazı Örnekler) başlıklı makalesinde
Aktulum şöyle der:
İntersemiyotik (çeviri ya da aktarım) iki ya da daha fazla tamamen farklı
kod (örneğin dilsel koda karşı müzik ve/veya dans ve/veya imgesel kod)
ile meşgul olur. Böylece, Çaykovski, Romeo ve Juliet’i bestelediğinde
aslında intersemiyotik bir çeviri yapmış olur. Shakespeare’in oyununu
dilsel koddan müzikal koda “tercüme eder”. İfade kodu sözcük olmaktan
çıkar, müzikal seslere dönüşür. Sonrasında, bu müzik bale için
yapıldığından bir balet/balerin ilk iki kodu bir kez daha dans koduna
“tercüme eder” ki bu çeviri kendisini bedensel hareketlerle ortaya koyar.
Heykel gibi görsel sanatlara ait bir yapıt şiire ilham olur; sonrasında görsel sanatçıların
fotoğraf, yerleştirme, resim gibi dallarda yanıtlar vereceği bir serginin başlangıç noktası
olur. Böylece kişiler ve farklı sanatsal ve edebi biçimler arasında gelişen doğal ve
aktarılmış (transpoze) bir paylaşım platformu gelişir.
Belirtildiği gibi, ikinci sergi alt başlığını; yeryüzünü, ortak bir kültürü ve isimsiz olarak
çalışan, emek harcayan insanların dünyayı daha iyi bir yer yapma çabalarını onurlandıran
Toprağın Şarkısına Prelüd (Çankaya, 2018) adlı şiirden alıyordu.
TOPRAĞIN ŞARKISINA PRELÜD
Uygarlığın kökleri değersizler ordusudur
Sulu bir damardan kök salar, ince ince düğümlerle
Sürükler yaşamı ve acıyı
Bir baştan bir başa bir evrenden diğerine
Neş’eli, neşeli kalabalıklar
Onlarca, binlerce, milyonlarca
Ve zamansız
Görülmeyeni kurmaktan asla vazgeçmeyin
Umursamaz yığınlar basıp giderken
Kaygısız ve kayıtsız
Zenginlik ve bereket hissettirmeden gelir, süzülerek geçer
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İçten gelen güç
Bir mirası taşıyan sessiz dalga
Yaşayan ve ayakta kalan ne varsa mırıltınızda gizlenir.
Bilgenin kulağında çınlar
Bir de barış zamanlarında
Kadınlar, adamlar, güzel yaratıklar
İsimsiz, biçimsiz
Parlak kafalar
Fark edilmeden geçenler
Sıcağın derininde ve kumda ve toprakta sürünen eller ve dizler
Kalkın, bizi de kaldırın
Sunum anlamında, doğayla bağlantı sergi için düşünülüp tasarlanan teraryumlar
aracılığıyla yaratıldı. Serginin eş küratörlerinden biri ve sahnografı olan Meltem Maralcan
(2022) yaşadığı deneyimi şöyle ifade ediyor:
Sergiyi tasarlarken sahnografiyi (scenography) izleyicilerle sergilenen
eserler arasında daha derin bir bağ kurmak için kullandık. Toprağı ve
bitkileri sergi mekanına taşımamızın bir diğer sebebi de güçlü bir şiirin
teması etrafında oluşturulan atmosferi kuvvetlendirmekti.
İşe, orta noktaya yerleştirdiğimiz, üzerinde şiiri, altında ise toprağı ve
canlı bir meyve ağacını (kumkuat) taşıyan yapıyı hazırlayarak başladık.
Amacımız, mekana giren izleyiciye bir perdenin açılışı gibi, sergiye dair
ilk ipuçlarını vermek ve hoş geldiniz demekti. Sonra, sanatçıların
isimlerini ve sergideki niyetlerini anlatan küçük metinlerin
yerleştirileceği minyatür teraryumlar yaptık. Sergi alanı bembeyaz ve
nötr olduğundan bitkilerin köklenme ve topraklanma etkisini
güçlendiren minimal teşhir üniteleri tercih ettik.

Figür 4. Çekim Merkezi Olarak Şiir 2. Sergisi Toprağın Şarkısına Prelüd’ten genel
görüntüler, 2020, halka sanat projesi Arşivi
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İkinci serginin şairi ve eş-küratörü ve sergi dizisinin iki organizatöründen biri olan
halka sanat projesi’nin yürütücüsü olarak benim deneyimim çok katmanlıydı. İlk defa
küratörlerinden biri olduğum bir serginin üretim sürecine küratoryal olarak ortasından
katıldım sadece üç sanatçıdan birinin, Slobodan’ın işlerini düzenledim ve sunumunu
hazırladım. Doğu kendi bölümünü kendisi kurguladı ve uyguladı. Slobodan ve Meltem’un
teraryum, hatrı sayılır miktarda toprak ve mekanda canlı kumkuat ağacı uygulamalarına
adeta bir misafir gibi, yerleştirme yapılırken şahit oldum. Olacağını bilmek ile olduğunda
yarattığı sürpriz duygusunu tatmak çok farklı oldu. Şiirime açılan alanın derinliği, yapılan
görsel zenginleştirmelerin verdiği haz, bir yazar olarak onurlandırıldığımı hissettirdi. Bu
serginin baştan sona müthiş bir etkileşim ve paylaşım alanı olduğunu hep hatırlayacağım.
Eposta üzerinden yaptığımız görüşmede Slobodan Dan Paich (2022) serginin
küratoryal yaklaşımını şöyle özetledi:
Eş- küratörler Meltem Maralcan ve İpek Çankaya’yla çalıştığımız ikinci
sergide birçok paralel ve tamamlayıcı küratoryal niyet seslendirildi ve
ima edildi: Şiire kendi alanını vermek ve böylece paylaşılan görsel alanda
görsel yapıtların baskın çıkmasını engellemek; aynı zamanda görsel
sanatçılar arasında yeteri kadar boş alan yaratmak ve işlerin ve şiirin
nefes almasını sağlamak. Serginin sahnografik yönüne ve Meltem
Maralcan’ın anlayışına sade ama belirgin bir platform yaratmak. Canlı
bitkileri bağlayıcı ve destekleyici unsur olarak kullanmak. Çağdaş
kültürün aşırı uyarılmış ve kendine mal eden görsel ortamında serginin
izleyicilerine bir vaha yaratmak.
Sonuç
Sanatsal sürecin içsel mantığı kolaylıkla açıklanamaz. Motivasyonları çok ender olarak
onurlandırır, hatta ender olarak saygı görür. Çünkü bitmiş yapıt bir ürün gibi ele alınır, bu
yüzden bizi karşılıklı olarak besleyen ve kültürün kökenini oluşturan paylaşım kanalları
genellikle karanlıkta kalır. Bu serginin sunumsal aşamaları makalede değindiğimiz bazı
kavramlar etrafında oluşturuldu. Özen ve saygı, samimiyet ve sesini duyurmak küratoryal
niyetimizin anahtar kelimeleriydi. Bu birlikteliğe yaklaşımımızdaki çeşitlilik, katılan
sanatçıların, küratörlerin ve şairlerin ifadelerinde su üstüne çıktı.
Kapatırken, şiir ve görsel sanatların aynı sergide yer almasına ilişkin ilginç bir görüş
serginin hassasiyetlerini desteklemeye ve özetlemeye yardımcı olabilir. İkinci sergiye,
suluboyaları ve minik cam kavanozlara oturttuğu bitki köklerinden yaptığı kırılgan
heykellerle katılan ve bu heykelleri kağıt ve tahta çubuklardan elle yaptığı küçük raflarda
sergileyen Doğu Çankaya (2022) şu geri bildirimi verdi:
Eğer bu sergiyi şiir ve sanatın “beraberliği” ya da “yan yana duruşu”
biçiminde tanımlarsan bu ifadeye katılamam. Aynı, bir ağacın ya da
çiçeği tomurcuklanması, köklerinden çoğalması ya da bir dallanarak
büyümesi gibi “iç içe geçmişler” derim. Bence, hepimiz aynı kökten
büyüyen tomurcuklarız. Bazılarımız gül, bazılarımız kaktüs bazılarımız
kedi… ve bu tarih kadar eski. Eğer güç kullanıp onları ayırmaya
kalkarsan yan yana durabilirler ama kırdığın dal yavaş yavaş ölür.
Covid-19’un yarattığı beklenmedik şartlar bir sonraki adımımızı yeniden düşünmemizi
gerekli kıldı. Romanya’dan, Antropoloji ve Dilbilim profesörü, aynı zamanda yazdığı
şiirleri yakın dostları ile paylaşan Gabriela Luca üçüncü serginin şairi olacak.
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Luca genellikle başlangıç noktası olarak, tanıdığı sanatçıların çizim ya da resimlerini ele
alıyor. Onları betimlemeden, metaforlardan ve çoğu kez ince nüktelerden geçen
çağrışımsal bir dünyaya dalarak sürpriz bir sonuca ulaşıyor. Öyle ki bazen resmi “baş
aşağı” çevirdiği ya da “ters yüz” ettiği olabiliyor.
Yakın bir gelecekte, bu çalışmalarından biri ya da birkaçını görsel sanatçılarla
paylaşacağız ve verecekleri yanıtlar üçüncü serginin içeriğini oluşturacak.
Bu sergi dizisi, kanımızca bir kültür köprüsünün ve coğrafi olarak uzak ama insani
olarak yakın bir deneyimin zorlanmamış örneği olabilir. Bu girişimin, her biçim ve her
yerde karşımıza çıkan ifadeleri kutlamasını; sanatçı, şair, üretici ve izleyiciler arasında
kurulmakta olan diyalogu güçlendirmesini ve doğal biçimde gelişen paylaşımcı
topluluklarına katkı sağlamasını umuyoruz.
Hakkında
İpek Çankaya (Sanat Yönetimi MA, Medya Çalışmaları Ph.D) karşılaştırmalı kültürel
araştırmacı, sanat yönetimi ve kültür teorileri alanında üniversite düzeyince eğitmen ve
halka sanat projesi-Istanbul (2011) ile Art Halicarnassus-Bodrum (2019) kurucu
direktörüdür. Doktora tezini kamusal alan, çağdaş sanat ve kültürel girişimler üzerine
yapan Çankaya bu konularında çalışmalar yapar; tartışmalarda kolaylaştırıcılık rolü
üstlenir. Akademik çalışmaları kültür ve sanatın sosyal ekonomisi ve yönetimiyle
küratörlük pratikleri üzerine odaklıdır. Şiir yazar. Çağdaş sanat sergileri için kavramsal
altyapılar oluşturur; ürettiği anlatıları görselleştirir. San Francisco merkezli Artship
Foundation Ortak Bilim İnsanları Çekirdek Grup üyesidir. Şu üç gruba katkıda bulunur:
Deneyime Dayalı Karşılaştırmalı Kültürel Çalışmalar; Karşılaştırmalı Tarihsel
Paradigmalar ve Öğrenmenin Geleceği Araştırmaları; Kişisel ve Örgütsel Yönetim
Paradigmaları Araştırmaları
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Çıplaklık ve Sanatta Nü
Münüre ŞAHİN1
Öz
Korku alışık olduğumuz durumun değişmesi veya kaybolması ile başlar. İlk korku, çocuğun
anne karnındaki lüks hayatının elinden alınmasıdır. Büyüdükçe karşı cinslerin, cinsel
organlarındaki farklılıklar, kişinin korkusunu pekiştirir. Çıplaklıkla meydana gelen bu
farkındalıkla dehşete kapılan insanoğlu bu korkusuyla başa çıkabileceği çareler arar. Çıplaklığı
korku unsuru olmaktan ziyade yüceltmeye yönelik davranışlar sergileyerek, korkuyu yenmeye
çalışır. Çıplak olmak kendi olmaktır. Çıplak olmakla sanatta kendini çıplak olarak sergilemek
birbirinden çok farklı anlamlar içerir. Sergileme işi bir alışverişin tamamlanmasına yardımcı olur.
Mülkiyet kavramı ile çıplaklığın yalın tasviri anlamını yitirir. Çıplak sergilemek ticaretin gizli
hilesidir. Satın alan kişinin taleplerini de karşılamak zorundadır. Satın alan kişiler ise sadece resim
olarak değil aynı zamanda sergilenen güzelliğin de sahibi olma hevesindedir. Mülkiyet sadece
sanat eseri ile ilgili değil, sanat eserindeki çıplak sergilenenlerle ilgilidir. İnsanlık tarihinin birçok
döneminde çıplak resim yapanların amaçları ve sergileme yöntemleri farklılık göstermektedir. Bu
çalışma, insanlık tarihindeki çıplaklık kavramının zihindeki oluşumu ve farklı disiplinlerde işlenişi
ile ilgilidir.
Anahtar Kelimeler: Çıplaklık, Sanatta çıplak, Farkındalık

Nudity and Nudes in Art
Abstract
It begins with regard to the dreaded accustomed transmission. The first fear is the hardware
equipment on the child. Reinforcing fear of people of the opposite sex in the grown up sexes.
Horrified by the nudity that comes with it, human beings seek cares that cannot cope with this
fear. An attempt is made to display her nudity to be frightened and to save her from being
intimidated. Being naked is ourselves. It contains many meanings as designing oneself in nude art.
Display work helps complete a purchase. The definition of simplicity of education with ownership.
It is for personal details. Must be the buyer. The buyer, on the other hand, not only as an exhibited
painting at the same time. Ownership is not just about the artwork, it's about the exhibits in the
artwork. Performing shows and demonstrations about junior students from the humanity
education program. This study is about the formation in the mind of the basis of its operation and
in different disciplines.
Keywords: Nudity, Content in Art, Awareness.

Giriş
Cennet kavramının insanoğlunun hayatında ne zaman yer ettiğinden ziyade, insanın
zihninde ne zaman oluştuğu çalışmada daha önemlidir. İnsanın zihninde oluşan imgeler
zamanla toplumun benimsediği kültür haline dönüşebilmektedir.
Hepimiz de bir vakitler o harikulade belde, o “cennet ülke” masalını dinlemişizdir. Kekâ
yaşamak, keyif sürmek deyince akla gelen her şey vardır orada. İstediğimiz yere rahatçıcık
uzanıp yatabilirsiniz, armut piş ağzıma düş misali her şey ayağınıza gelir. Hiç kötü olduğu
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görünmez havanın, ne çok sıcak, ne çok soğuk, tam gönlünüzcedir. Ağaçlardan olgun
yemişler sarkar, dört mevsim eksikliği görülmeyen yemişler; içiniz çektikçe
atıştırabilirsiniz. Çalılara, fidanlara tadına doyulmayan sucuklar, jambonlar ve pirzolalar
asılmıştır. Çeşmelerden, pınarlardan şerbet gibi sular akar, kısacası insanın canının
istediği bütün içecekler akar. Kuştüyü yataklara ve minderlere kurulup uzanabilir, gel
keyfim gel yatabilirsiniz. Çevrenizdeki dağlar ve tepeler o nefis mi nefis muhallebilerle,
tavukgöğüslerinden yapılmıştır. Canınız çekmesin yeter ki, içlerinde tüneller dehlizler
açabilirsiniz. (Zulliger, 2000)
Sözün kısacası: Bütün dileklerin gerçekleştiği şahane bir ülke de bulunur, dert ve tasa
nedir bilinmez, el bebek gül bebek bir ömür sürersiniz; öyle bir ömür ki bizim gerçek
dünyamızda ancak düşlerde yaşanır.(Zulliger, 2000). Biz bu cennet ülkeyi nerede ve ne
zaman yaşadık ki cennet ve cehennem kavramları zihnimize yerleşti. Daha önce
yaşanılmayan hiçbir şey bilincimizde yer almaz. Bilinçaltına atılan yaşantılar zamanla
bilinç üstüne çıkabilir. Biz sadece daha önce yaşanılmış veya öğrenilmiş bilgileri
hatırlayabiliriz. Bu cennet ülkeyi daha önce ana rahminde yaşadık.
İnsanoğlu çıplak olarak doğar. Giyinme, iklimsel koşullardan doğan ihtiyacı karşılamak
içindir. İnançlarla birlikte kapanma, gizlenme gibi amaçlara hizmet etmeye başlar. Kıyafet
sadece örtünme değil, statüye, kültüre, geleneklere, inançlara… vb göre de çeşitlilik
kazanır. Bu çeşitlenmedeki düzeni sağlayan en önemli unsur toplumdur. Toplum
bireylerin bir arada yaşama gereksiniminden dolayı belirli bir düzende olmak zorundadır.
Birey olarak oluşan bilinçaltı, sosyal çevre ile şekillenip birikerek çoğalır. Tıpkı bilim gibi
biriken ve ilerleyen bilinçaltından bahsedilebilir. Bilim 90 milyon yıl öncesine kadar
yaşamış olan insanların bulgularını tarihlendirmiştir. Tarihin ilk zamanlarında kayıt
altına alınamayan yaşantılar ve hikâyeler, sözel olarak aktarılmaktaydı. Bu ise bizi yazılı
kayıtlardaki kadar detaylı bilgiye ulaştırmaz. Bu sözel aktarım zamanla değişerek kollektif
bilinç ile aktarılır.
Âdem ile Havva hikâyesinde insan ırkının bu iki insandan çoğaldığı anlatılır. Bilimdeki
teknolojiler ile birlikte keşfedilen insana ait bulgular ise bu iki insandan türediğimiz
hikâyesini çürütmektedir. Bu hikâyedeki önemli unsur ise çıplaklığın fark edilmesi ve
günah olarak suçlanıp cennetten kovulmasına sebep olmasıdır. Bu çalışmada, Çıplaklığı
kolektif bilinç ile yasaklanan bir durum haline getirmek hikâyenin yorumlanmasını
gerektiren en önemli yönüdür.
Cennet denilen yerden kovulan Adem ile Havva’nın kovulma nedeni çıplaklıklarını
yedikleri yasak elma ile fark etmeleridir. Cennetteki meyve veya yiyeceklerin dünyada var
olan yiyeceklerden çok fazla ve çeşitli olduğu tasvir edilirken neden elma olduğu ise ayrı
bir araştırma konusudur. Elma insanın pratikte insanın gözünü açan veya göz sağlığına
katkı sağlayan bir yiyecek değilken neden bilge ağacı denilip, gözlerin farklı açıdan
görmesini sağlamasıyla, Âdem ile Havva’nın cennetten kovulmasına vesile olmaktadır.
Elma her mevsim bulunabilen, birçok insanın sevdiği ve kolay ulaşabileceği tatlı ve uzun
süre bozulmadan kalabilen bir meyvedir. Çokluğu kolay ulaşılabilirliği, tadı bu meyvenin
diğer yiyeceklere göre cezp edici bir nitelik taşıması ilk günah misyonunu yüklenmesine
sebep olabilir. Cennet diye tasvir edilen yeri hepimiz biliriz. Hiç çalışmadan yorulmadan
yiyeceklerin ve bütün güzelliklerin sunulduğu, kısaca insanın en arzuladığı yerdir. Bu yer
anne karnına çok benzemektedir.
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Eski Latinlerin bir sözü vardır: Hayalimizdeki yaşattığımız hiçbir şey yoktur ki, bir zaman
yeryüzünde gerçekten var olmamış olsun. Bugün ruhbilimsel incelemeler ve masal
alanındaki araştırmalar, söz konusu “cennet ülke” ile ana rahmindeki durumun
anlatılmak istendiğini kanıtlamışlardır. (Zulliger, 2000) Ana rahminde tüm bu sayılan
lüks hayatı yaşadık. Orada da ne istediysek önümüze sunuldu. İçerideki sıcaklık bizi,
dışarıdaki kadar etkilemedi. Çünkü annenin sıcaklığı dışarıdaki ısıyı fazla yansıtmamıştır.
Amniyon suyu içerisinde sıcaklık, tenimize uygun olarak ayarlanmış ve bu su ciğerlerimizi
doldurmuştu nefes almak, havayı solumak zorunda değildik. Dışarıdaki havanın derecesi
değişkendi ama bu su, annenin ısısındaydı. Daha ılıman ve tenimize daha uygundu.
Güvenli ve rahat bir ortamdı. Anne dışarıdan gelebilecek tehlikelere karşı çocuğunu
koruyabiliyordu. Çocuk dünyaya geldiğinde bu tehlikeleri bilmiyordu, zamanla
öğrenecekti. Cehennem ise bazı inançlarda ateşle bazı inanlarda donmayla ilgilidir. Ilıman
olması anne ısısı ile ilgilidir.
Bu cennet ülkede yaşamak fazla sürmeyecekti. Bir gün mutlaka oradan çıkacaktı,
dışarıdaki dünyanın nasıl olduğunu bilmiyordu. Belki daha rahat olacaktık belki de
burada ulaşamadığımız birçok şey dünyada olabilecekti. Nitekim de öyleydi; ana
rahminden daha fazlası vardı. Ama çocuk burada bulduğu her şeye ana rahmindeki gibi
rahatça ulaşamayacaktı. Az da olsa ana rahmindeyken istediklerine kolayca
ulaşabiliyordu. Sonuçta ulaşılamayan hiçbir şey insanı mutlu etmez aksine daha çok üzer.
Anne karnında yaşanılan her ne varsa bilinçaltına atılır. Burada yaşanılanlar, dışarıda
zaman içerisinde kendini gösterecektir. Çocukların oyunlarında olsun, daha ileride
yaşantılarda olsun, zaman zaman bu yaşananlar bilinç düzeyine değişik imgelerle
çıkacaktır.
Doğum olayı sonuçta biyolojik bir olaydır. Zamanı geldiğinde bebeği sarıp sarmalayan,
ciğerlerini oksijen dolduran, sıcaklığı koruyan ve bebeği rahat ettiren, amniyon suyu
boşalır. Artık bebek dışarı çıkmak zorundadır. Dışarıya çıkış anı her ne kadar anne için
istenmeyen zor bir olay olsa da çocuk için de bir o kadar zordur. Annenin kendini
zorlamasıyla dışarıya çıkmaya çalışan ve çok dar bir yere itilen çocuk o anda gitmesi
gereken yerin çok daha geniş olduğunu ve rahat olabileceğini düşünmez. Çocuk orada çok
sıkışacaktır ve sıkışma anını hiç unutamayacaktır. Bilinçaltına itilen ve zaman zaman
kendini gösterecek anlardan, en baskın olanı da belki de bu olaydır. Doğum olayıdır. Her
insanda olan bir durumdur; çok bunalır, çok sıkılır, çok daralır. Afakanlar basar bir an
boğulacak gibi olunur, tıpkı doğum olayında yaşanılan olay gibi olur. O dar yerden
kurtulunca çocuk daha iyi bir ortama girdiğini ve daha geniş bir yere çıktığı için daha
rahatlayacağını mı düşünür bilinmez ama anne karnındaki o ılıman iklimi asla
bulamayacaktır. Her ne kadar çocuk için hazırlanan o sıcak kıyafetler veya sıcak tutsun
diye hazırlanan ortamların hiçbiri oradaki sıcaklığa uymayacaktır.
Anne karnında her şey yoktur ama olan her şeye ulaşabilinir. Dünyada ise her şey vardır
fakat hepsine ulaşılamaz. Dışarıya çıkarken yaşanılan korku duygusu bizim olan her şeye
ulaşılan rahat bir yerden, hiçbir şeye ulaşılamayan, ihtiyacına zorlukla elde edilebilinen
yerin bilinmezliğidir. Her ne kadar dünyada ulaşılabilinen imkanların anne karnından
daha çeşitli olduğunu bilsek bile, az olan kolay ulaşılabilirliğe özlem duyulur.
Biz bu cenneti anne karnında yaşadık ve bilincimize yerleşen, arşetipe dönüşen, tekrar
kavuşma isteği ile cennete kavuşma hayalini kurduğumuz yer anne rahmidir. Dünya ise
çalışma gerektiren yorucu bir yerdir. Çocuk ilk doğduğunda yaşadığı zorluklar, zorla ve
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istemeyerek dünyaya gelme olayının geriye dönme ve rahat yaşadığı o cennet yer olan
anne karnına dönme isteğinin kanıtıdır öldükten sonra cennete kavuşma isteği.
Bilinçaltı anne rahmine yumurtanın düşmesiyle oluşmaktadır. Bir de buna atalardan
aktarılan kolektif bilinç birikerek eklenir. İnsanoğlunun oluşumunda ilk insanla son insan
arasındaki farklılaşan durum ise kolektif bilincin artarak aktarılmasıdır. Kolektif bilinç
artarak ve değişerek dikey ve yatay olarak genişlemektedir.
Bilinen ilk insanın Adem ile Havvadan olmadığı kanıtlandığına göre Adem ile Havva’ya
kadar oluşan kolektif bilinç inanç sisteminin oluştuğunu gösterir. Bu dönemde oluşan
cennetten kovulma hikayesinde elmaya yüklenen misyonla çıplaklıklarının farkındalığı
iğdiş kompleksinin bireysel olmaktan ziyade toplumsal bir farkındalığa dönüştüğünü
gösterir.
Çıplaklığın Fark Edilişi
Korku aranan bir objenin eksikliğine tepki niteliğiyle ortaya çıkar. Buradan kalkarak
daha başka bir takım konularla arada benzerlikler saptayabilir. Organsal kayıplara
uğranılacağı korkusunun da pek değer verilen nesnelerden bir ayrılışı içerdiğini,
başlangıçtaki korkunun, yani ilk korku olan doğum korkusunun da anneden ayrılırken
gelişip ortaya çıktığını da söyleyebiliriz.(Zulliger, 2000)

Resim-1: Taner DURAN, İğdiş Kompleksi, kağıt üzerine rapido kalem, 10x12cm, 2007

En basit haliyle; erkek çocuğun ilk sevgi nesnesi annesidir fakat 3-5 yaşları arasında
annesine karşı farklı bir ilgi geliştirir ve bu onu babasıyla rekabete zorlar. Annesine
duyduğu aşk ve babasına duyduğu nefret nedeniyle babası tarafından iğdiş edileceğinden
korkar. Bu yoğun korku annesine yönelik arzularından vazgeçmesine ve baba ile özdeşim
yaptığı gizil döneme geçişine neden olur. Freud, başlangıçta kız çocuk için de tam bir
simetri olduğunu düşünür yani; kız çocuk da babasına duyduğu aşk nedeniyle annesinden
nefret eder. Ancak sonradan kız çocuk için bu sürecin farklı işlediği yönünde görüş
değiştirecektir. (Köybaşı,2020:208)
Bu düşünceler çocukta karşı cinsi gördüğü zaman oluşur. O zamana kadar çocuklar
herkesin kendisi gibi olduğunu düşünür. Öyle olmadığını gördükleri zaman korkuya
kapılırlar. Erkek çocukları penislerinin kesileceğinden, kız çocukları ise
cezalandırıldıklarını ve bir şekilde kendilerinden alındığını düşünür. Farkındalıkla
yaşanan bir korku durumu ve kıskançlık, inanç durumunu etkileyerek, mahremiyetin
gerekliliğini doğurmuştur. Böylece giyinmenin soğuktan korunmaktan sonraki ilk
fonksiyonu penis kıskançlığının, iğdiş kompleksinin ürünü olabilir.
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Çıplaklığın cinsellikle ilişkilendirilmesi hazzın ilkesi olarak görülür. Cinsellik çıplaklıkla,
çıplaklık günahla, günah cehennemle, ölümle, cezalandırılmayla bağlantılı olarak; ölüm ile
yaşam, cinsellik ile çoğalma türünün devamı ile ilgilidir. Ölüm korkusundan kaynaklanır.
Âdem ile Havva’nın hikâyesinde cennet iken çoğalmakla ilgili bir durumdan
bahsedilmemektedir. Çünkü Âdem ile Havva orada zaten ölümsüzdür. Çoğalma isteği
ölümle birlikte yok olmak istememenin sonucudur. Cennetten kovulma cinsel organlarını
görmeleri ve bundan utanmalarıyla başlıyor. Çıplak olmak cinsel uyarıcıları etkiler. Adem
ile Havva’nın hikayesinde cinsellik öncesinde olmasaydı, kanıtlanmış olan insan neslinin
devamı nasıl sağlanmış olacaktı?
Freudun id, ego ve süper egosunda insan olmanın ayrımı ego ve süper egodur. İd yeme,
içme, cinsellik gibi temel içgüdülerle çalışır. Ego ve süper ego işbirliği içerisindedir.
İnsanlar çoğalıyor ve toplum içerisinde varlığını sürdürebilmesi için ego’nun id’in
etkisinden kurtularak süper egoya yaklaşmasını sağlama çabası ise giyinmenin
mahremiyetle ilişkilenmesine neden olmuştur.
Yasak elmayı kadının erkeği kandırarak yedirmeye çalışmasıyla ilk şeytana uyanın
kadın olması erkeğin, üreten ve çoğalan kadına karşı kıskaçlığının ürünü olabilir. Kadın,
ilk günahı işletecek kadar hem kötüdür hem de çoğalmayı sağlayacak kadar ve erkeğin
devamını sağlayacak kadar da kutsaldır. Kutsal olan bir şeyin ise diğerleriyle
paylaşılmaması için kadına yönelik örtünmenin daha katı kurallar dahilinde olduğunu
söylemek mümkündür. Kadın çoğalır ama erkeğin sadece kendi soyunun devamı için
kadını mülkiyetine geçirmek istemesi, hatta bakire olmasını tercih etmesi, çoğalmayı
tekelinde bulundurmak istemesinin sonucudur. Cinsellik çıplaklıkla ilişkilendiriliyorsa
eşlerin sadece birbirlerine karşı çıplaklığı aile olmanın şartı haline gelmiştir.
Giyinme ihtiyacının doğusu dinsel kaynaklarda yaradılış öyküsünün bir bölümünü
oluşturur. Bu bölüm, en sık islenen ve utancın çıplaklıkla ilişkisinin açıklanmasında en
fazla başvurulan kaynaktır. Buna göre giyinme, doğaya karsı fiziksel korunmanın bir
zorunluluğu olmaktan öte, tanrıya karsı gelişin bedeli olarak bedenin sorgulanmasına
getirilen yasağın bir sonucudur. (Karasu, 2006: 9)
Yazıdan önce kalıcı olarak kayıt almanın yöntemi kayalar üzerine yapılan resimler ve
sembollerdir. Kaya resimleri sanatın başlangıcı olarak kabul edilmektedir. Sanatta
çıplaklık ise o dönemlerde ifade etmenin aracı iken zamanla amaç haline gelmiştir.
Sanatta çıplak resim ticaretin ürünü haline gelmiştir. Ticaret yapanlar da satın alanlar da
genellikle erkek olduğu için, çıplak resimlerde kadın bedenlerinin işlenmesi yaygın
olmaktadır. Kadın hem satış ürünü hem de cennetten kovulmayı sağlayan günahın
sorumlusudur. Gizlenmesi gereken kadının ticarette araç haline gelmesi ve bunun da satış
değerinin yüksek olması gerekliliği bu çelişkinin sonucudur.
Ataerkil döneme kadar kadın üretkenliğini vurgulayan heykelcikleri yapanların kadın
olması, ideal olanın cinsellik değil üretkenlik olduğunu vurgulamak amacıyla
çıplaklıklarında beslenme organlarını abartmışlardır. Adem ile Havva hikayesinde kadın
eşit değildir. Bazı dinlere göre eşit olan Adem’in Havva’dan önceki eşi olan Lilith’tir.
Yaratılış hikâyesinde bile erkek kadınla eşit olmayı kabul etmemiştir. Eski çağlardan beri
yapılan resim ve heykellerde eşitlik kavramı sürekli değişmektedir. Anaerkil dönemde
kadınların, üretkenliği ve üstünlüğü vurgulanırken daha sonra erkeğin tarım ve diğer
alanlarda üretimi ele almalarıyla, üstünlüğü kendilerine yöneltmektedirler.
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Çıplaklık 19.20. yüzyılda ticaretin yaygınlaşmasıyla meta haline gelmiş. Günümüze
yaklaştıkça da zevk aracı olmaktan ziyade şiddete dönüşerek saldırgan tavırlar
sergilemeye başlamıştır. M.Ö. tarihlerden itibaren özellikle de Doğu’da zevk alma
öğretileriyle birlikte kutsallaştırılarak çoğalmaya hizmet ederken, 17- 20. Yüzyılları
arasında çoğalan nüfus ile tükenmeyi ve ölümü çağrıştıran agresif, sadist tavırlar sanatın
içinde yer almıştır.
İlk Çağlardan Bu Zamana Çıplaklık
Anadolu’da M.Ö. 5 binyıllarda yapılan çıplak kadın heykelciklerini yine kadınlar
yapmaktaydılar. O dönemde erkek milleti, av ya da savaş peşinde dolaşıp duruyordu
kuşkusuz. Çanağı çömleği yapanlar, toprakla uğraşanlar kadınlardı. Bu arada, kuşkusuz
hem karşılarındaki kadınlara, hem durup suların aynasında kendilerine bakıp, çanak
çömlek arasında kendilerini de yapıverdiler. Ancak bir kadın bir başka kadının, ya da
kendisinin gövdesine bunca doğal, bunca abartısız, çekinmeden bakabilir. Kendisine ve
birbirlerine bütün güzellikleriyle bakıp, iri memelerinden, iri kalçalarından,
yüksünmeyip, onu ayrıca güzelleştirmeye kalkışmayıp, yansıtmadılar mı? Ama işte, işin
içine metal girince, işler değişti. Metal kadın işi değildi, erkek işiydi. Erkek milleti de
bugünde yapıldığı gibi, idealize etmeye başladı kadını. Gerçek kadını değil, düşünü
kurduğu kadını yapmaya başladı çırılçıplak. Ve kadınlar kadınları yaparken, umurlarında
değilken kadının cinsel organı erkek milleti, cinsel organları da yapmaya başladı. Kendi
cinsel organına ne kadar kuşkulu bir hayranlık duyuyorduysa, kadının cinsellik organına
o kadar ürküntülü bir merak duyuyordu. (Turan, 2000)

Resim-2: Willendorf Venüsü, 11 cm, oyma. MÖ 30.000 ila 25.000 Avusturya

Anaerkil dönemde kadın üretken olduğu için erkekten daha üstündü. Bereketi
simgeleyen bir biçimde heykellere ve resimlere yansıtılmıştı. Bu üstünlük daha sonraları
yavaş yavaş değişmekteydi. Zamanla erkekler bu üstünlüğü, üretkenliği ellerine alarak
kendilerine yönelttiler. Bu üretkenlik doğurmakla ya da süt vermekle ilgili değildir.
Üretkenliği tarımla, avcılıkla, çalışmayla elde etmekteydi. Böylelikle anaerkil dönemden
ataerkil döneme geçildi. Erkeğin, kadın üstünlüğüne duyulan korkuya karşı bu üstünlüğü
ellerinden alma çabası da kadına karşı bir saldırı biçimidir. Kadını erkekten üstün kılan
şeyi elinden almak, bundan sonra erkek egemenliğini üstün kılmak kadının
üstünlüğünden korkmayla ilgilidir.
Çıplak sergileme amacı kültürlere, iklime ve coğrafyaya göre değişirken en önemli
değişim ise güç savaşı ile olmuştur. Kadınların üretkenliğine karşın erkeklerin cinselliği
vurgulama çabası, kadının cinsel organına verimden ziyade zevklerinin parçası haline
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getirmesiyle amacını değiştirir. Bazı kültürlerde mükemmeli arama çabasıyla çıplaklık
sergilenir.
Çıplak figürlerin resmedilmesi Akdeniz kültürlerinin Antik çağa kadar uzanan bir
özelliğidir. Antikçağ ressam ve heykeltıraşları çok çeşitli tanrı ve tanrıçaları temsil eden
ya da çeşitli doğa güçlerini ve temalarını kişileştiren çıplak kadın-erkek resimleri ve
heykelleri yapmışlardır. En mükemmel insan bedenini tasvir edebilmek için birbirleriyle
yarışa giren sanatçılar gerek teknik gerekse estetik açıdan olağan üstü eserler
yaratmışlardır. Sanatçılar orantıları eksiksiz, fiziksel bakımdan kusursuz kadın ve
erkekleri en saf ya da bozulmamış formlarıyla göstermekle onları yaratmış olan güçlere
de saygıda kusur etmemişlerdir.

Resim-3: Discobolus Lancellotti ve Lancellotti tipinde parça parça bir heykel, Ulusal Roma
Müzesi, Roma, İtalya.

Yunanlılarda çıplaklık kültü, insan mükemmeliyetine verdileri anlamla tutarlılık
içindeydi. Bu yüzden de kültün, yalnızca fiziksel değil, ahlaksal bir boyutu da vardı.
Yunanlıların fiziksel güzellikte üstü kapalı olarak buldukları derin bilinç, onları şehvetten
uzak tutuyordu. Fiziksel olanla, ruhsal olanın bu kaynaşması, Yunanlıları soyut
tasarımlarına insan biçimleri vermelerine yol açmıştı. Böylece Batı’nın hayal gücünün
yüzyıllarca saplanıp kaldığı tanrıların insan biçimindeki heykelleri yaratmışlardı.(Özlü,
2000)
Antikçağda çok sevilen ve çok yaygın olan çıplak figürler, Hıristiyanlık ve İslamiyet’in
doğuşundan sonra büyük ölçüde sınırlanmışlardır. İnsan bedenini güzellik adına yücelten
klasik geleneklerin tersine Hıristiyan ikonografisi, çıplak figürlerin betimlenmesini, Adem
ve Havva’nın cennetten kovulması ya da şehitler ve azizlerle ilgili efsaneler gibi Kitabı
Mukaddes öğretileriyle sınırlamışlardır. Ne var ki Rönesans’tan sonra mitolojik temalar
bir kez daha ağırlık kazanmış, klasik konulara ve figürlere ilgi yeniden canlanmıştır.(Özlü,
2000)
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Resim-4: Masaccio, Adem İle Havva’nın Cennet Bahçesinden Kovulması, 1426

Rönesans’ta resim sanatında çıplak konusu için en önemli ilk örnek Adem ile Havva’nın
korku, pişmanlık, çaresizlik ve utanç içinde resmedildiği “Cennetten Kovulma” adlı
eseridir.
Adem ile Havva pişmanlık ifadeleriyle yürüdükleri yöne doğru bakmaktadırlar. Adem
yüzünü, Havva ise cinsel organını ve göğüslerini kapatmaktadır. Yukarıda bahsedilen
üretme ve besleme organlarını kapatmaktadır. Kadının üreten organlarının utanılarak
kapatılması gerekliliği, ortaçağın inanç sisteminin Rönesans’ta devam ettiğini gösterir.
Her iki figür de çıplak resmedilse de kadın erkekten farklı olarak kapatılmıştır. Çıplaklığın
utanç duyulan durumları ima etmesi toplumsal ve psikolojik yanıyla ilişkilidir. Çıplaklığı
giysisiz olmak şeklinde tanımladığımızda, çıplaklık durumunun varlığı giyinmenin varlığı
ile mümkün olur. En genel anlamda giyinmek, toplumsal bir zorunluluk, insanın bedeniyle
kurduğu ilişkinin ortaya çıkardığı bir ihtiyaç ve aynı zamanda doğanın yasalarına karşı
korunma içtepisi olarak doğar
Çıplaklık kavramı, bedenin algılanışını toplumsal, ideolojik, kültürel öğeler bakımından
bir sömürü nesnesi olarak taşıyan bir anlam içeriğine sahiptir bugün. Yaşamı
algılayışımızı yönlendiren, yeni bakış açıları sunan, gizli olanı görünür kılan sanat, insan
bedeni ve onun çıplaklığını da sorunsallaştırmış, bedene ve çıplaklığa ilişkin yeni bakış
açıları sunmuştur. Özellikle 20. yüzyıl sanatı beden ve bedene ilişkin yaklaşımların
çeşitliliği bakımından oldukça zengin bir dönem olmuştur.
Günümüz sanatı, kitle kültürünün insanlara dayattığı çıplaklık algısına tepkisiz
kalmayarak, farklı sanatsal ifadelerle bedeni ve çıplaklığı gündeminde tutmayı
sürdürmektedir. Sanatta kadın bedenlerinin çıplaklığını ve cinselliğini vurgulayan
röntgencinin erkekler olduğu söylenebilir. Sanatı yapanlarla alıcıların erkek olması, çıplak
figürün bakışlarını izleyene yöneltmesini sağlamıştır. Kadının davetkâr bakışı erkeği
narsizme taşır. Kadınının metalaştırılması seyircisi olan erkeği kışkırtmaya yönelik
tutumu pekiştirmek içindir. Kadın resimlerin satış değerini yükseltmek için kendi
benliğinden ödün verir. Aynı zamanda arzu edilmenin doruğunu yaşayarak kendini
yüceltir. Kadın erkeğin gözünde nasıl göründüğüyle çok ilgilenir. Kozmetik sektörünün
çoğunlukla kadınlara hitap etmesi, erkeğin zaten güzel olan kadını daha güzel görmek
istemelerinin sonucudur. Berger’in de dediği gibi erkekler kadınları seyreder, kadınlar
seyredilişlerini. Kadınlar yukarda bahsedilen anaerkil dönemde kendileri bütün
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doğallıklarıyla sergilemelerini terk ederek, kendini erkeğin beğenisine sunup erotizmi
vurgulamaya başlaması, iğdiş kompleksinin asırlarca pekiştirildiğini gösterir. Bu vurgu
Avrupa nü resimlerinde daha baskındır.
Sıradan Avrupa nü resimlerinde asıl kahraman hiçbir zaman resimde görünmez. O
resmin önündeki seyircidir ve erkek olarak kabul edilir. Her şey ona göre yapılmıştır. Her
şey onun orada bulunmasından dolayı olmuş gibi görünmelidir. Resimdeki vücutların
nüleşmesi onun içindir. Ama o, yanımı gereği bir yabancıdır-giysileri üstünde olan
birisidir. Resmin ardındaki gizli karmaşık simgeler bizi şimdilik ilgilendirmez, çünkü bu
simgeler cinsel çekimi-birinci derecede- etkilemez. Bu her şeyden önce cinsel kışkırtma
amacıyla yapılmış bir resimdir. Mindere diz çökerek kadını öpen çocuk Kübit kadın da
Venüs’tür. Oysa kadının duruşunun öpüşme hareketiyle hiçbir ilgisi yoktur. Vücudunun
böyle resmedilişi kadını resme bakan erkeğe sergilemek içindir. Resim, o erkeğin
cinselliğini uyandırmak için yapılmıştır. Kadının cinselliğiyle hiçbir ilgisi yoktur. (Berger,
1999)

Resim-5: Hindistan, Khajuraho Tapınakları

Batılı anlamda resim geleneğinin bir formu olarak çıplak, tarih öncesinden beri insanın
kendisini ifade araçlarından biri olmakla beraber, bir sanat disiplini olarak ilk kez antik
Yunan’ da temelleri atılmış ve Rönesans’ da doruk noktasına ulaşmıştır. Öte yandan
çıplak, doğuda, doğu sanatında da yeri olan, ancak batının çıplağıyla karsılaştırıldığında
ona göre yetersiz, bos yani amaçsız bulunan, oysa varoluşu kavrama ve yorumlama farkı
dolayısıyla araçsal olan bir öğedir (Kumru, 2006: 28).
Avrupa dışındaki sanat geleneklerinde-Hint, İran, Afrika ve Amerika yerlilerini
sanatında- çıplaklık hiçbir zaman böyle edilgen değildir. Bu gelenekte bir yapıtın konusu
cinsel çekicilikse, yapıt iki kişi arasındaki etkin cinsel sevişmeyi gösterir. Kadın da erkek
gibi etkindir; her ikisi de öbürünü içine alacak biçimde hareket eder. (Berger, 1999)
Doğuda özellikle Hindistan, Orta ve Uzak Doğu sanatında da görülür, ancak batılı
anlamda bir çıplak disiplininden söz edilemez. Doğu düşününün tümel, panteist, insan
merkezli olmayan sanatı içinde çıplağın yeri; batıdaki gibi insanın, varlığı ve dolayısıyla
kendisini sorgulamasının bir ifade aracı, Aristocu ereksel bir araç değildir. Sadece
cinselliğe ve hazza yönelik bir araçtır. (Kumru, 2006: 28).
Sonuç
Karşı cinsin, farklı oluşuyla başlayan korku ve kıskançlık serüveninin insanlığı nasıl
etkilediği açıklanmaya çalışılmıştır. Çıplak olarak doğarız ama çıplak olarak gömülmeyiz.
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Çıplak olarak gömülmek çoğu inanışa göre tanrıya saygısızlık ve günahtır. Korkuların
inançlara dönüşmesi, inançların toplum düzenini sağlamaktaki görevinden kaynaklanan
tabularından dolayı örtünme amacına hizmet etmesidir. Bu, doğal olan çıplakken, doğal
olmayan bir biçimde örtünerek gömülmek insanın kendi inancını Tanrı’nın kabulü
şeklinde yorumlamasıdır. Çıplak doğmaktan, çıplak görünmeye varılan serüvende sayısız
niyetle kullanılan çıplaklığın, insan olarak farkındalığından, toplumsal olarak işleme
biçiminden kısaca bahsedildi. Çıplaklık birçok çalışmanın konusu olmuştur. Bu çalışma
çıplaklığın birey olarak fark edilişinin, toplumsal olarak işleme biçimini nasıl etkilediği ile
ilgilidir.
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Symbolic Use of Children’s Games in Dystopian Series for Adults:
The Case of Squid Game
Bengü BAŞBUĞ1
Abstract
The South Korean series Squid Game, whose first season episodes were released on 17
September 2021 on Netflix – one of the most popular digital platforms today – broke ratings
records worldwide in a short time and became a global phenomenon. Squid Game, which tells
about a brutal survival competition, depicts themes of inequality, poverty and wealth in a
dystopian society. In the story, 456 desperate people who live in difficult life conditions and have
debts are selected and invited as contestants. Attracted by the promise that only one of these
contestants who win six games in a row will receive the big prize money, the contestants find
themselves in an extremely dangerous competition that will cost them their lives. The most salient
point in the scenario is that the games that the contestants have to participate in consist of typical
children’s games they know from their own childhood, and the paradoxical situation arises
precisely from this. These children’s games, which we can normally consider as innocent, turn into
a battle of life and death in the series, in other words, it is shown that the moment the contestants
lose the game, they pay for it with their lives being eliminated with brutal deaths. While the
intense tension factor arising from this contrast constitutes the most striking part of the series, it
will be investigated in this study how the symbolic use of children’s games in the series is realized
by setting up a childlike environment for adults. By pointing out the negative aspects of the
capitalistic societies of our age with this symbolic expression, it is aimed to examine and evaluate
from a critical perspective which messages are intended to be given by approaching adults as if
they were children in the context of the concept referred to as “infantilization” in the literature.
Keywords: Mass Communication, Series, Squid Game, Children’s Games, Adult, Infantilization

Introduction
In 2021, Netflix’s series entitled Squid Game was being watched by millions of people
around the world (Yip & Lee, 2021). Squid Game, which is a Korean dystopian series, tells
the story of a group of adults who are deeply in debt but now have the chance to get a
prize worth billions of Won (the official currency of South Korea) with their lives at stake.
The players have to master challenges in the form of typical children’s games that have
been compiled by the organizers who are described as mysterious figures in the story.
What may look like innocent children’s games in a childlike environment at first glance
are in fact the complete opposite in the world of Squid Game. These children’s games are
rearranged for adults and now turn into a battle of life and death in the series. In other
words, it is shown that the moment the contestants lose the game, they pay for it with
their lives in a brutal way. The overall message in Squid Game is that society is ruled by an
elite group who actually is behind the games for sick entertainment purposes by having
pleasure in controlling, humiliating, and infantilizing people.
According to the Cambridge Dictionary, infantilization is a term usually used in a
negative manner that describes the circumstance to treat someone as if that person were
a child. Similar in Merriam-Webster, infantilization indicates the phenomenon of to make,
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keep or treat people as infantile. Definitions of infantilization illustrate the process to
reduce someone to the level of a child for some reasons. Infantilization, from a
psychological perspective, means regression which occurs when adults return to a child
state concerning their feelings and behaviours. This enables childlike thought processes
in adults who increasingly prefer interactive and playful methods of making choices
(Rogin, 1991: 208; Sisgold, 2014).
Infantilization emerges as a concept which can be found in a variety of fields in social
sciences. For instance, religion – in particular Christianity – has an infantilizing force
which creates a harmful childlike dependence on a punishing Father figure while
demanding obedience (Cunningham & Egan, 1996: 56). In politics, for example,
infantilization exists in reinforcing the dependent relationship of citizens to the state that
resembles the paternal authority over children (Sennett, 2004: 103; Barber, 2007).
In this study, it will be investigated how the symbolic use of children’s games in Squid
Game is realized by setting up a childlike environment for adults. Moreover, it is aimed to
examine and evaluate the messages given by the series in the context of infantilization.
Conceptual Framework and Method
Since September 2021, Squid Game has become a global phenomenon. As shown in
Figure 1, the first season of the series is one of the most watched shows ever on Netflix.
Netflix is a leading premium streaming service provider, with more than 220 million
subscribers worldwide. Being one of the most popular entertainment platforms in the
world today, Netflix offers a huge number of TV series, movies, documentaries etc.
without commercials through internet-connected devices (Netflix.com, 2022).

Figure 1: Netflix and Squid Game
Source: https://www.axios.com/2021/10/05/squid-game-netflix-massive-hit

When considering the concept of infantilization, we indicate the act of treating adults
as if they were children, which actually is an ongoing phenomenon that can be observed
in societies for centuries (Barber, 2007). Infantilization involves the representation of the
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Other, by attributing childlike or immature characteristics and behaviors to individuals
or groups (Cox & Stokes, 2012: 184). Infantilization is powerful as it can ascribe a childlike
status to an adult. This can be evaluated as a form of disempowerment, even a denial of
rights (Thompson, 2011: 95). Infantilization, then, means to treat people as inferior, but
especially to belittle their mind which can involve an attitude towards adults that
dismisses their abilities and opinions (Kline, 2011). Infantilization is crucial as it gives the
possibility to control over masses. Through infantilization adults can be influenced,
moreover, made dependent. Therefore, infantilization becomes an essential instrument
for the elite group in any society. It is a practice to create subordination and obedience by
positioning adults at a low level (Barber, 2007: 5).
The consequence is that infantilization can be observed mostly in unequal power
dynamics which means that one side is always superior, as illustrated in Figure 2. For
instance, the rulers may exert childish pressure on adults to make them do something
they want, or they may trick adults like a child in order to persuade them about something.

Figure 2: Concept of Infantilization
Source: Own presentation

In this study, the first season of Squid Game, which consists of 9 episodes, will be
analyzed. In the following, the symbolic use of children’s games in Squid Game will be
discussed. When imagery, content and behavior suitable for children is the chosen style
to approach adults, infantilization is in progress. The series will be examined and
evaluated from a critical perspective in the context of the concept referred to as
infantilization in the literature.
Results
The infantilization of adults is a central theme in Squid Game. This occurs by using;
• innocent child-centric aesthetics in form of colorful and playful patterns,
• behavioral techniques to manipulate and exercise control
with the means of children’s games in a rearranged style.
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In the following, the games in the series will be described and discussed (Catt, 2021;
Cumhuriyet, 2021; Vigilant Citizen, 2021; Vitau, 2021):
Game 1: “Red Light, Green Light”
In the original game; one player, who is the leader, stands in one end with the back
turned to the rest of the group while all the other players can move. The leader chants
“red light, green light, one two three”, while everyone can move. When the players get to
“three”, the players have to freeze. If anyone is caught moving, they are either out or have
to go back to the starting line. In Squid Game, however, the leader is a giant mechanical
doll that allows players move when her head is turned to a big tree. At first sight, the doll
seems to be nice and “childfriendly”, meaning harmless. While the doll is chanting, players
are allowed to run towards her. But when she stops and turns, whoever moves is shot to
death on the spot. Now we realize that the doll’s eyes have motion detectors. In this
childlike setting, the players are tricked. This game shows that those players who do not
follow the rules of the game are eliminated forever in a brutal way. The message is if
people do not obey the system they live in, especially in the public and corporate
environment, they will be punished and kicked out of the “game”. This indicates an
infantilizing dynamism.
Game 2: “Honeycombs”
In this game, each player gets a circular tin with a sugar honeycomb with one of four
different shapes modelled into it. With the help of a needle, the players have to cut a shape
– either a circle, star, triangle, or umbrella – out of the honeycomb. Those players who
break their shape are killed. However, the problem in this game is that the honeycomb is
quite fragile, and can break in pieces if the player is not careful enough. Gi-hun, the
protagonist of the series, realizes that making the honeycombs wet makes them softer
and consequently it gets easier to carve out the shapes without breaking them. Even it is
appears simple at first sight, honeycombs is a difficult game because it is about patience.
Like little children again, the players are put to a hard test in an infantilizing environment;
a colorful play area with a slide and swing or painted clouds on the wall can be seen. Even
if people are monitored by the superior as if they were children, the overall message of
the game is that those who are clever and find new “playful” solutions have more chances
to survive in the system. This fits in with the concept of infantilization.
Game 3: “Tug of War”
In this game, the players are forced to get into teams of ten in order to play tug of war,
high above a steep drop. The rule is pulling on a thick rope to make the opposing team fall.
Thus, the game challenges each group of players into using all their strength and the best
of their skills to make the other group fall to their death. As one might guess, tug of war
does not necessarily has to be about which group is stronger. There are ways to win even
if there are weak members in the group; for instance, waiting for the opponents to get
tired before using all strength or placing team members on different sides of the rope.
Being able to apply the right strategy is important. This is why one group of outsiders,
consisting of many women and an elderly man, coming together can beat a seemingly
stronger team. The message of the game is that no one “competing” in the system is safe,
even the strongest one. With a childlike enthusiasm, one might think of being in advantage
on the basis of given circumstances. But this can change immediately if, in strategic terms,
alternative options are not considered that actually might happen.
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Game 4: “Marbles”
In this game, each player is given a bag with ten marbles. The goal is to win every marble
the opponent has. The marbles game requires players to form teams of two. Most players
team up with the person they are closest to. But then they learn that the two players must
play against each other and the loser will die. This is the first time the players are directly
responsible for the death of someone they care about in the competition, since the pairs
are chosen by themselves. This innocent children’s game turns to a critical challenge.
Since there has to be a winner, the players do not really care about which method they
use once they realize they will have to kill a close friend in order to get to the next round.
The message of the game is that the system we live in can require immoral actions to move
on. Infantilizing tendencies may enable such behavior. Having the chance to abandon the
position of the inferior is extremely motivating when there is the option to reach
superiority.
Game 5: “Hopscotch”
In the original game, children jump from one square to another, avoid some of them
along the way and then make their way back. In Squid Game, however, there is no going
back as there is no typical ground, but glas squares. Players have to jump their way
through a bridge with two glass squares side by side. While one glass square is tempered
and will hold up to two players at a time, the square beside it is fragile and whoever jumps
on it falls to their death. The problem here is figuring out which is which in sixteen
minutes or less. With this game, each player does not have equal advantage; the first
player has no prior knowledge of which side to take, whereas the last player has seen
fifteen players make the right or wrong decision, making their challenge simply to get over
the bridge in time. Infantile structures show themselves at the point when relying on
previous and safe knowledge is the preferred one. Those, who have to make the first
move, are couragous and take risks. The message is that many people in the system are
afraid of taking first steps and especially making mistakes. People, who prefer to be in a
passive position, are afraid of getting out off the comfort zone. They want to have security
and demand to be protected like a little child. Therefore, they are willing to obey and be
in the background. This attitude helps the elite group to control the general big masses.
Game 6: “Squid Game”
The final game is the game which gives the series its name: Squid Game. Indeed, “Squid
game” is a popular game in Korea (original name: Ojingeo Nori), and the rules are the
same as what is depicted in the series. The game is played by drawing a square, a triangle
and two circles on the ground. Besides, there are two teams trying to invade each other’s
space. However, the most important difference to the original game is that we witness not
a team playing, but a one-on-one battle in Squid Game. The tricky part is that the players
are not allowed to touch any lines and must hop on one foot on most areas.
The central theme of Squid Game is actually summed up during the first seconds of the
first episode. Moreover, the main logo of the series depicts the core philosophy of Squid
Game. As shown in Figure 3, all geometric figures in the logo have a hidden meaning by
illustrating the social hierarchy (Vigilant Citizen, 2021). The narrator in the series
explains that the children who play “Squid Game” must move up and reach the top circle
– representing the elite – to win. When that happens, the narrator says:“And, in that
moment, I felt like I owned the whole world. He owned the whole world”. The obvious
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message is that to win the game is to enter the realms of the elite and becoming part of it.
In fact, societies are ruled by the elite.

Figure 3: Symbolism in the Squid Game logo
Source: https://vigilantcitizen.com/moviesandtv/squid-game-the-meaning-of-its-messagesand-symbolism/

Discussion
At the beginning of the series, as one might guess, Squid Game seems to evoke nostalgic
feelings by taking the viewer to old games that children played wherever they came
together, especially on the street and at school. It was not so important to lose or win a
game during childhood. When you are a child, all that matters is just playing and to have
fun. Children develop, learn and prepare themselves for life by playing. Children’s games
help people to think quickly, solve problems, and cope with crises. In particular, it teaches
children to develop team spirit. However, Squid Game rearranges typical children’s games
for adults with a shocking violence and by doings this it reflects the harsh reality of life in
an extraordinary way. Ironically, the contestants are chosen for the game because they
have played the “game of life” badly, and now they have one last chance to manage it.
The analysis of the series has shown that a number of factors indicate a high degree of
infantilization. Squid Game takes place in a huge complex hidden on an isolated island. The
dystopian system that occurs within these walls is actually an example for our modern
capitalist society on a micro level (Vigilant Citizen, 2021; Vitau, 2021). For instance, the
invited players are dressed in clothes resembling school sports uniforms. Further, they
are reduced to numbers from 001 to 456 and stripped of all their possessions, including
dignity. In other words, the players are already infantilized to the lowest level possible
before the games, but especially in the following with means of the children’s games.
Before each game, the players are led through a colorful maze of stairs inspired by the
work of the Dutch artist M.C. Escher (1898-1972). This place transmits a feeling of
disorientation that supports the infantile state of the players.
Towards the end of the series it becomes clear that the elite group has created the
“Squid Game” as a sick form of entertainment to satisfy their obsession with power. In this
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regard, Squid Game symbolizes the fact that society is ruled by an occult elite in an
unacceptable way. The players in the game represent how the elite perceive the big
masses. In the series, the members of these elite group is presented by a mysterious host
consisting of VIP millionaires wearing masks, who make the contestants follow strict rules
and enjoy watching these people get killed in the games. Paradoxically, the games take
place in colorful and infantile playgrounds that normally would be associated with fun,
cuteness and innocence of childhood. Nevertheless, every playground becomes the arena
of brutal mass killings carried out by faceless workers in red costumes with guns. In Squid
Game we witness that society is ruled by an occult elite that has pleasure in controlling,
humiliating, and infantilizing society. The main reason why infantilization is implemented
lies in the fact that it is so much easier to manipulate and control adults reduced to the
level of a child in order to ensure subordination and obedience (Barber, 2007). In fact,
infantilization occurs mostly in unequal power dynamics, where one side is always
superior and the other one is inferior. The neoliberal system we live in is actually a
dystopia that is maintained by helpless and obedient individuals programmed to follow
given rules and, in a Machiavellian understanding, to use whatever means necessary to
survive and to gain power (Cumhuriyet, 2021; Vigilant Citizen, 2021).
Finally, the series shows people in debt who are invited to play a game in which the
winner receives a huge sum of money and the losers all die. “The winner takes it all, the
loser has to fall” is a famous phrase of a famous song from ABBA, one of the most successful
pop groups of all times. This also seems to sum up the never-ending motto of the survival
game in neoliberal capitalist systems. Squid Game, apparently, is just mirroring this brutal
reality of our contemporary world in form of a dark vision and enhances it even more by
the deceptive use of children’s games.
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Kırgız Sinemasında Kadının Yeri
Mira ABDYLDAEVA1
Öz
Kırgız sinemasında kadın temsili geçmişten bugüne eril bakış açısıyla şekillenmiştir. Ataerkil
Kırgız toplumunun cinsiyet kalıplarına göre şekil alan kadın temsilleri için rol modeller kurulmaya
devam etmiştir. Sinemada eril kültüre ve eril söylemlere alternatif üretilememiş. Bu bağlamda
sinemada kadın temsilleri anlatılmaya çalışılmıştır. Bu çalışmada Kırgız sinemasındaki önemli
dört filmdeki kadın temsilleri incelenmektedir. Erkek yönetmen olan Ernis Caparov’un Boz Salkın
filmindeki kültür çatışmasını ve kadının bu kültür içerisindeki yeri inceleme konularından biridir.
Bir diğer film ise Irıs Okoneva’nın 13 Yaşındaki Çocuğun Umudu filmindeki aile problemleri ve
kadının hayat mücadelesi temsili konusudur. İnceleyeceğimiz üçüncü film Tolomuş Okeev’in
Urkuya filmi olacaktır. Bu filmde bağımsızlık öncesi bir Kırgız kadını olan Urkuya’nın bağımsızlık,
özgürlük mücadelesi incelenmektedir. İnceleyeceğimiz son film ise yönetmen Andrey
Konçalovskiy’din İlk Öğretmen filmidir. Bu filmde ise ataerkil yapıdan gelen ailede doğmuş kız
çocuğunun öğrenim görme isteği, zorluklara rağmen başarmasını inceleyeceğiz. Kırgız sineması
her devirde ülkenin toplumsal yapısını, Kırgız halkının yaşam biçimini, Kırgız tarihini ve Kırgız
kadınlarının ne şartlarda yaşadığını, Kırgız kültürünün kadını nasıl algıladığı anlatılmıştır.
Sinemadaki bütün bu gelişmeler Kırgızistan’a ayna gibi yansımaktadır.
Anahtar Kelimeler: Kırgızistan, Kırgız sineması, Kırgızistan tarihi, kadına şiddet, kültür, cinsel
ayrımcılık.

Giriş
Tarihe baktığımızda erkeklerin hayatımızı yönlendiren, değiştiren ve yöneten çoğunluk
olduğunu görmekteyiz. Bu yüzden dünyada büyük bir erkek egemenliğinden söz etmek
mümkündür. O yüzden erkek egemenliği olan dünyada kadınlar yüzyıllarca erkeğin dediği
gibi yaşamak zorunda kalmıştır. Çoğu toplumda kadınlar ailede ve sosyal yaşantıda ikincil
bir rolü kabul ettikleri görülür. Bu ikinci rol yıllarca sinemalarda, televizyon dizilerinde,
kadın dergilerinde bir yansıma olarak ortaya çıkmaktadır. Fakat kadınlar her baskıya
rağmen fırsat bulup kendi hakkını aramış, kendini kabul ettirebilmiştir.
Son yüzyıla girdiğimizde artık kadınların da her işe girdiği bilimden spora, spordan
yöneticiliğe, yöneticilikten sanata vb. her dalda kadını görmek mümkün olmaya
başlamıştır. Erkek egemenliğinin oluşturduğu baskıdan zincirlerini kırıp daha farklı
görevler üstlenmekteler. Burada kadının istediği eşitlikçi bir düzen oluşturmaktır.
Oluşturmak istenilen bu düzende yönetsel, bilimsel, sanatsal ve spor alanlarında olduğu
gibi en önemli dallardan biri de sinemadır. (Çetin, 2001)
Kırgız sinemasının son yıllardaki yükselişi, kat edilen yol büyük gelişmelere yol
açmıştır. Bu gelişmelerden en sevindirici olanı kadın yönetmen artışının fazla olmasıdır.
Bu kadın yönetmenler her ne konu üzerine film yapsalar dahi kadın bakış açısıyla
anlatılıp, bir nevi kadını anlatmaktadır. Kadının olmadığı bir dünya düşünülemeyeceği
gibi hayatın her alanında kadın vardır. Kadınların yükselişi, hayatın her alanında olması
erkek yönetmenlerin de dikkatini çekip kahraman bir kadın gibi kadının güçlü olduğunu
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gösteren filmleri çekmeye başlamışlardır. Bu filmlerin ortaya çıkmasında en büyük etken
de kadın yönetmen ve oyuncuların çoğalmasındandır.
Beyaz perdede genellikle yaşanmış ve yaşanabilecek hikayeler, olaylar filmlerin konusu
olarak seyircinin karşısına çıkar. Sinema toplumu etkileyen en önemli faktörlerden
birisidir. Seyircinin politik, davranışsal ve kültürel kimliklerinin oluşmasına katkı yapar.
Özellikle televizyonun çıkması ve yaygınlaşması ile sinema eski popülaritesini
kaybetmiştir. Sinema artık eskisi gibi topluma etki etmese de hala etkisi bulunmaktadır
ve sinemanın bu işlevini önce televizyon şimdilerde ise sosyal medya almıştır. (Durmuş,
2006)
Kırgız sineması da her devirde ülkenin toplumsal yapısını, Kırgız halkının yaşam
biçimini, Kırgız tarihini ve Kırgız kadınlarının ne şartlarda yaşadığını, Kırgız kültürünün
kadını nasıl algıladığı anlatılmıştır. Sinemadaki bütün bu gelişmeler Kırgızistan’a ayna
gibi yansımaktadır.
Sinema, hayatın her alanında etkisini göstermektedir ve bu alanlardan birisi de toplum
yapısının neredeyse yapıtaşı diyebileceğimiz kadınlardır. “Türk kültüründe aile ve toplum
hayatı içerisinde kadının yeri her zaman fazladır. Eski Türk kültür tarihine bakıldığında
kadının yönetimde söz sahibi olduğu, kadının önemsendiği anlaşılmaktadır. Kırgız
toplumsal ve kültürel hayatında da Kırgız kadınlarının çeşitli rolleri vardır. Kırgız
kadınlarının da bir anne olarak çocuklarına, eş olarak hayat arkadaşına, aile büyüğü
olarak diğer aile fertlerine karşı çeşitli görevlere sahip olduklarını söylemek
mümkündür”. (İşcanoğlu, 2018) Öte yandan diğer Orta Asya ülkelerinde olduğu gibi
Kırgızistan’da da baskın bir dini yaşam vardır. Kadınların sosyal yaşantıda pek
bulunmadıkları ataerkil yapının görüldüğü bir yaşam tarzı da vardır. Kadınlar iş
hayatında bulunmazlar ve tek görevleri çocuk yapıp büyütmek, kocasının ailesine hizmet
etmekti. Sovyetler Birliğinin bölgeye gelmesiyle kadınlara tanınan haklar artırılmıştır.
Kadınlar politikadan iş yaşamına kadar birçok toplumsal faaliyette bulunmaya
başlamışlardır. Kadınların yükselişte olduğu toplumlarda erkek egemenliğinin
kayboluşunu düşünen, her eril toplumda olduğu gibi, Kırgızistan’da da erkek şiddeti
ortaya çıkmıştır. (Tilebaeva & İsmailova, 2009) Dünyada olduğu gibi Kırgızistan’da da eril
kimliğin ön planda olduğu ve eril şiddetin Kırgızistan’da da görüldüğü ve bunun filmlerde
işlendiği görülmektedir. Kadının toplumdaki yerini ve kadının toplumdaki değişiminin
tarihsel anlatımı filmlerden de görülmektedir.
1. KIRGIZİSTAN SİNEMA TARİHİ
1.1. Kırgız Sinemasının Ortaya Çıkışı
Sinematografi ve film prodüksiyonunun gelişimi Kırgızistan’daki diğer sanat dallarının,
bilimin ve teknolojinin gelişimiyle yakından ilgilidir. Ulusal sinematografinin doğuşu
1940 – 1950’lerde gerçekleşmiştir. O yıllara kadar Kırgızistan’da sessiz sinema
gösterilmiştir.
Sovyet döneminde Lenin’in sinemaya önem vermesi dünyada ilk sinema okulu olan
“Gosudarstvenaya Şkola” okulunu açtırmıştır. Bu okul sinemanın öncülüğünü üslenen ve
sinemanın haberleşmesini sağlayan bir yapı olmuştur. Sovyet dönemindeki cahil olan,
okuma yazma bilmeyen kesimin aydınlatılmasında sinemanın büyük rolü olduğu
görülmüştür. (Abikeeva, 2001) 1917 yılına kadar Kırgızistan’da film üretimi yok iken Orta
Asya halkını aydınlatmak amacıyla “Vostokkino” kurumu kurulmuştur. Bu kurum
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sayesinde Kırgızistan’da ilk filmler 1920 yılının sonlarına doğru çekilmeye başladı. İlk
filmler Sovyet sinemasının kurucularından olan V. Sneyderov Podnojiye Smerti ve Na
Vısote 4500 Metrov filmleri ile Kırgız halkının kendine has ulusal kültür ögelerini ortaya
koymuştur. (Artyukhov, 1981)
1914 yılı Bişkek’te Fransız film şirketi ‘‘Pathé and Co’’ 400 kişilik bir sinema inşa
ettirmiştir. Bu yıllarda neredeyse tüm şehirlerde sinemalar vardı ve mobil sinema
kurulumları Kırgızistan’ın tüm yerleşim yerlerine hizmet ediyordu. Bu dönemde
gösterilen filmler; Bozkır Göçmenleri, Kırgız Çarşısı ve Kırgızlar gibi kısa etnografik filmler.
Bu filmleri Khanjonkov and Co film stüdyosunda çekilmiştir. (Ashimov, Kırgız Sineması,
1999)
Genç Kırgız Özerk Cumhuriyeti’ni tanıtmak amacıyla 1926 – 1927 yılında hazırlanan
Sovyet Kırgızistanı adlı kısa film gösterime girmiştir. Filmin konusu Ekim Devremin’in yıl
dönümü, resmi kutlamalar, ülkenin iş ve yaşam şeklidir. Kırgız sinemasındaki gelişim
Vostokkino şirketi ile olmuştur. 1928 yılında Cumhuriyetteki sinema ağının gelişimi ve
dağıtımını desteklemiştir (http://kirgizfilm.ru/index.php/2009-12-11-08-44-24).
1939 – 1941 yılında Nazi Almanyası’na karşı II. Cihan Savaşı’nın başlamasından önce
Sovyet Kırgızistan’ı haber filmlerinin 30‘dan fazla sayısı çıkmıştır. Kırgızistan’da
yayınlanan uzun metrajlı filmler hala sessiz çekilmekteydi. 10 Austos 1940 yılında Ulusal
bir haber stüdyosu kurma kararı alındı. Bu karar Kırgız SSC Halk Komiserleri Konseyi
toplantısında açıklandı. SSCB Halk Komiserleri Konseyi'ne bağlı Sinematografi
Komitesi'nin onayı, bir sonraki yıl, -1941'de- alındı. İlk haber stüdyosu, 17 Kasım 1941
tarih ve 1103 sayılı Kırgız SSC Halk Komiserleri Konseyi Kararı ile kuruldu. Halk Komiseri
T. Kulatov Halk Komiserleri Konseyi’nde bu tarihi belgeye göre karar verdi:
1. Kırgız SSC, Frunze şehrinde bir haber stüdyosu açılmasına.
2. SSCB Halk Komiserleri Konseyine bağlı Sinematografi Komitesinden gerekli ekipman
ve teçhizatı tahsis etmesini ve stüdyonun 1942 prodüksiyon programını belirlemesini
istemek.
3. Kırgız SSC Halk Komiserleri Konseyi bünyesindeki Sanat Bölümüne, film
stüdyosunun geçici bir teknik üssü için Müzik Koleji bodrumunun boşaltılması teklif
edilmiştir. (Luzanova, 2015)
1920 ve 1940’larda yerli sinema teçhizatı az olmasına rağmen iki yerli film çekilmiştir
(Kapalı Van ve Aigül). Ve üçüncü film çekilmeye başlanmıştır (Manasın Oğlu Semetey). İlk
uzun metraj film 1955 yılında Vasili Pronin’in çektiği ve Mosfilm adındaki Rus film yapım
şirketinin çektiği Saltanat filmidir. Film genellikle Kırgızlardan oluşmaktaydı ve film güçlü
Kırgız kadınını temsil etmekteydi. Çekimler Kırgızistan'da gerçekleşip, Frunzenskaya
belgesel stüdyosu Mosfilm şirketi ile ortak olarak gerçekleştirmişler. Film Cumhuriyette
ve yurtdışında büyük yankı uyandırdı. Saltanat filminin etkisi ile Kırgızistan’ın ilk film
yapım şirketi olan Kırgızfilm prodüksyonu olarak İvan Kobozev yönetmenliğinde Benim
Hatam filmi ikinci uzun metraj filmi olarak kayıtlara geçmiştir. (Ashimov, Kırgız
Sinemasının doğuşu (Rozhdeniye kyrgyzskogo kino), 1969)
İlk kez bir kamera önünde duran oyuncu B. Kıdıkeeva, Saltanat'ın karakterini ve onun
hayat dramasın karmaşıklığını ve çelişkilerini doğru bir şekilde aktarmayı başardı. Ünlü
yönetmen ve öğretmen S. Gerasimov: “Kıdıkeeva kendi nasıl ise, filmde de olduğu gibi
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oynayarak hiçbir şekilde imajını bozmamıştır” diye yazmıştır. Seyirciler için Saltanat
filminin imajı yeni Cumhuriyetin imajı ile ilişkilendirilmiştir. (Luzanova, 2015)
1.2. Kırgız Sinemasının II Dünya Savaşı Sonra Canlanması
1950'lerin ortalarından bu yana belgesel film yapımcılığının yükselişi tüm dünyayı
“Kırgız mucizesi” hakkında konuşturdu. Birçok ülke izleyicisinin Kırgızistan'ı, onun
halkını, doğal kaynaklarını, antik kültürünü öğrendiği, bir dizi yüksek festival ödülü alan
tüm Sovyetler Birliği ve dünya ekranlarında başarıyla geçen belgeseller sayesinde oldu.
Belgeselcilik, Rus sinema estetiğinin temeli oldu ve sanatsal -kurgu- sinematografinin
olgunluğunun yükselmesine katkıda bulundu. Cengiz Aytmatov’un değişi ile “Sadece
Kırgız sanatsal sinematografisinin önde gelen tüm ustalarının belgesel film yapımı
okulundan geçmeleri nedeniyle değil, hayata en yakın bağın okulu, derin kavrayışı,
gerçekliğe aktif müdahaledir. “Ama aynı zamanda belgesel, sinemanın oluşumu sırasında
cumhuriyetçi sanat sinematografisi üzerinde önemli bir etkisi olduğudur ve şu anda da
önemli bir etkisi vardır”. (Sokolckaya, 1975)
Kırgız belgesel film yapımcıları, önceki yıllarda olduğu gibi, Kırgızistan'ın ayrıntılı bir
kaydını tutmaktadırlar. 1960'lar ve 1970'lerin Kırgız sinemasında belirli, kronik, belgesel
türlerin yorumu, iki ana yaklaşımı özetlemektedir. İlk yaklaşım paha biçilmez olmasıdır.
İkinci yaklaşım ise Kırgız halkıyla özdeşleşmiş olup herkes tarafından sahiplenen ve gurur
duyulan eserlerdir. (Ashimov, Kırgız Sinemasının doğuşu (Rozhdeniye kyrgyzskogo kino),
1969)
1960’larda Kırgızistan sineması diğer Sovyet ülkeleri gibi kendini ispat eder. Bu
yükseliş Stalin’in katı tutumunun ortadan kalkmaya başlamasıyla oluşmuştur. Sanat
alanındaki resmi anıtsallık yok olmaya başlamıştır. Komünist partinin verdiği bazı izinler
ile gerçekçi ve kişisel sinemanın önü açılır ve sinemaya daha büyük ödenekler ayrılır.
Cengiz Aytmatov’un öyküleri de bu dönemden sonra filmleştirilir. Tolomuş Okeev’de
önemli bir yönetmen olarak yerini alır. Kamutanrıcı/panteisttik filmleri kendine özgü
sinema örneğine teşkil eder. Cengiz Aytmatov’un yazarlığından dolayı Kırgızistan
sineması Orta Asya’nın eşi olmayan bir örneği olarak kabul edilir. (Artyukhov, Çağdaş
Kırgız Belgesel Sineması (Sovremennoye kirgizskoye dokumental'noye kino), 1985)
Popüler film türü 1960’lardan 1970’lere kadar yenilendi. Yeni bir tür olan bilimsel
filmler ortaya çıkmakta, daha tehlikeli yerlerde ve zor şartlarda çekilmeye başlanmıştır.
Bu filmlere örnek; Sarıkamış depremi (yönetmen Ş. Apylov, 1970, Kırgızfilm), Kırgızistan
Yolları (yönetmen Y. Bronstein, 1962, Kırgızfilm), Alarm durumunda (yönetmen İ. Kokeev,
1968, Kırgızfilm). Destansı Beton Masalı başlıklı 2 bölümlük bir film (yönetmen S.
Davydov, 1972, Kırgızfilm).
Kırgızfilm studuyosu tarafından bu dönemde farklı türlerde filmler de çekilmekteydi. O
zamanki ismiyle, başkent Frunze şehrinin tanıtım filmleri izleyicilere sık sık gösterilerek
aynı zamanda şehirden bilgiler verip haber programı gibi de kullanılmaktaydı. O dönemde
çıkan filmler; Cuma Günü (yönetmen R. Strautmane, 1966 Kırgızfilm), benim şehrim
hakkında hikâye (yönetmen U. Dayırbekov, 1977 Kırgıztelefilm), Şehrini sev (yönetmen Y.
Gerştein 1961 Rusfilm).
1970’li yılların sinematografisinin ana teması Cengiz Aytmatov’un eski düşüncelerinin
devamı olup, eskimemiştir. Bu yıllarda Aytmatov’un romanlarına yönetmenlik yapan ünlü
yönetmenler M. Ubukeyev, T. Okeev, B. Şamşiev, A. Vidugiris, G. Bazarov Kırgız
75

sinemasının temelini oluşturmuşlardır. Sadece erkek yönetmenler olmayıp bu meslekte
kadınlar da yer almaya başlamıştır. Örnek olarak Lilya Turusbekova, Klara Yusupcanova
ve Dinara Asanova Kırgız kadın yönetmenlerin öncülleri olmuştur. (Apishov, 2014)
1980’lerde nesilin değişmeşi ve farklı tür filmlere yönelmesi Kırgız yönetmenleri için
zorlu bir süreç başlatmıştır. Kırgız sineması eski gelenekleri sürdüren üç farklı türde
filmler hala çıkartmaktaydı. Cengiz Aytmatov bunun için “Bunun sinemamızın gelişiminde
çok önemli bir aşama olduğunu düşünüyorum, çünkü destansı gelenek yeni bir estetik ve
sosyal kalite kazanıyor” diye yazıyor. 1980'lerin sonunda. Kırgızfilm film stüdyosunda
her yıl 3 uzun metrajlı film, 4 uzun metrajlı belgesel, Körögöç dergisinin 12 sayısı, 3 çizgi
film, 20 kısa belgesel ve popüler bilim filmleri; 30 uzun metrajlı film ve 20 çizgi film Kırgız
dilinde seslendirildi. Filmlerin yapımcılığını Kırgız film stüdyosu yaptı. (Duyshekeev,
1989)
1980'ler ve 1990'lar arasında Murat Mambetov, Bekzhan Aitkuluev, Mirad Minzhylkiev,
Zamir Eraliev, Rakiya Şarşenova, Janıl Jusupjan ve diğer yönetmenlerin filmlerinin
çekildiği kooperatif stüdyolar ortaya çıktı. Ulusal sinematografi filmleri epik, tarih ve
modern temalar dahil olmak üzere sağlam bir edebi ve senaryo temeli ile ayırt edilebilir
hale geldi. Yönetmenlik, yaratıcı konumlardaki farklılıklarla eylemin dramatik
yoğunluğuna, izleyiciyle açık bir diyaloğa meyillidir. Profesyonel ve profesyonel olmayan
oyuncuların yetenekleri, derin ve ilginç karakterleri şekillendirmenize olanak tanır
(Kırgız Cumhuriyeti Görüntü Yönetmenleri Birliği 1990). Yönetmenler, kameramanlar,
ressamlar, besteciler, oyuncular, dublörler yüksek becerilerinden dolayı sık sık SSCB’deki
diğer film stüdyolarına davet alırlardı. Kırgız filmleri dünyanın birçok ülkesinde
düzenlenen uluslararası festivallerde yüzlerce prestijli ödül aldı. Film mesleklerinin
çeşitli isimlendirmelerinde yeni nesil ustalar ortaya çıkmıştır. (Dyushekeev, 2013)
Sovyetler döneminin son on yılındaki çalkantılı dönem Kırgız sinemasını durma
noktasına getirmiştir. Bunula birlikte yirminci yüzyılın son on yılı Kırgızistan tarihinde
bir dönüm noktası haline gelmiştir. 1991 yılında bağımsızlığın kazanıldığı 31 Ağustos
tarihi tam anlamıyla ulusal film kültürünün yeniden canlandığı tarihtir.
1.3. Bağımsızlık Sonrası Kırgız Sineması
Diğer birçok Sovyet sonrası devlet gibi Kırgızistan sinematografisinde de 1990'lar yeni
bir sanatsal üslup arayışı ve her şeyden önce kendi kültürel kimliği açısından kilometre
taşlarıydı. Karmaşık değişiklikler yaşamın tüm yönlerini, tüm nüfusu kucakladı ve
sanatçılardan bu zamanı, tamamen, yeni kültürel koordinatlarda yakalamaları istendi.
Hem belgeselde hem de oyun türünde görev zordu ve iki kat daha sorumluydular. Çünkü
izleyicinin taleplerine cevap verirken, ulusal sinemanın büyük geleneklerini yeterince
sürdürmek ve aynı zamanda, kendini küresel ve kültürel bağlamda ilan etmek gerekliydi.
Genç ülkede yeni bir bakış açısından gerçekçi sinema filmleri yapılması
gerekmekteyken Sovyet sonrası yönetmenler ne yapacağını tam olarak bilememiş,
bağımsız, kültürel, geleneksel filmlerin çıkması gerektiği savunulsa da Sovyet etkisinde
filmler çıkmaya devam etmiştir.
Yirminci yüzyılın yerli, Rus ve Batı sinematografisinin etkisi gözlenmektedir. Daha
sonra, ustaların her biri, ulusal karakterin özünü, yerel kültürü ve sinematografinin
özelliklerini anlamada kendi vektörünü açıklayabildi.
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1990'ların birçok belgeseli Kırgız sinematografisinin dünyaca ünlü geleneklerini
geliştirmek veya bu sanatın yeni kıyılarını keşfetmektedir. Ulusal belgesel film okulunun
özelliği, bir olgunun, görüntünün veya olayın iç dramasın ortaya çıkarmak, ustayı
heyecanlandıran, kendisini özgün bir sanatsal formda ifade etmesini sağlayan gündelik
ana konuyu ortaya çıkarmaktır. Bu yıllarda belgesel filmlerin prodüksiyonu Kırgızfilm ve
Kırgıztelefilm stüdyolarının yanı sıra “perestroyka” dalgasında ortaya çıkan karma veya
özel bütçeli film stüdyoları ve film şirketlerinde gerçekleştirildi. Bu döneme ait birçok film
televizyonda yapıldı. Bununla birlikte, filmlerin konusu, yaratıcı yöntemi ve kalite düzeyi
artık devlete bağlı değildi. (Ashimov, Kırgız Sineması, 1999)
Kırgızistan’da yayın yapan Sovyet Kırgızistanı haber dergisi isimini Yeni Kırgızistan
olarak değiştirilmiştir. 1990 – 1991 yıllarında Kırgızfilm stüdyosu kapatılmıştır. Ancak
1992 yılında iki yeni proje ile tekrardan hizmet etmeye başlamıştır. Kırgızfilm stüdyosu
1994 yılında üç tane, 1995- 1996 yılları arasında altı tane yeni proje çekilmiştir. 1994 yılı
Kırgızistan’da ilk Uluslararası Kurultay projesi yayın yapmaya başlamış, bu projeye U.
İbragimov yönetmenlik yapmıştır. (Luzanova, Bir Felsefe Olarak Kültür, 2010)
Bölümün başlığında yer alan dönemde şüphesiz Kırgız sineması alanında öne çıkan
eserler damgasını vurmaktadırlar. Malzeme ve teknik temel güçlendirilmekte, film
stüdyolarının sayısı ve rekabet ortamı artmakta, çekim teknolojileri ve post prodüksiyon
teknikleri geliştirilmekteydi. Yönetmenler yeni gerçekler, belgeler ve bağımsız
Kırgızistan'ın tarihsel yolu temelinde sinema gerçekliğine, tarihine ve kahramanlık
destanına yönelmiştir.
Kasım 1999'da Kırgız Cumhuriyeti Görüntü Yönetmenleri Birliği'nde yerli sinemanın
geleceği hakkında bir tartışma yapıldı. Katılımcıların görüşleri ikiye bölündü: “Bir yandan
ekonomik istikrarsızlık sinematografi için yetersiz finansmana neden oldu görüşü, öte
yandan sinematografi, on yıl önce olduğu gibi, dünyanın modern Kırgızistan hakkında
bilgi sahibi olduğu önemli bir kültür dalıdır” denildi. (Luzanova, Kırgızistan'da Sinema
(KINOISKUSSTVO V KYRGYZSTANE), 2015)
17 Kasım 2011'de ulusal sinema 70. yılını kutladı. Bu tarih, durumu zaman içinde
giderek artan Kırgızistan'daki ilk film stüdyosunun doğumuyla ilişkilidir:
- 17 Kasım 1941'de “Frunzenskaya haber” film stüdyosu kuruldu- 1951'de stüdyo
Newsreel Belgesel Film Stüdyosu olarak yeniden adlandırıldı,
- 1956'da stüdyo, uzun metrajlı filmler ve belgesel filmlerden oluşan bir Film
Stüdyosu'na dönüştürüldü,
- 1961'de stüdyo, Kırgız SSC Bakanlar Kurulu'na bağlı Devlet Sinematografi
Komitesi'nin Kırgızfilm film stüdyosuna dönüştürüldü,
- bağımsız Kırgızistan film stüdyosunun kurulmasıyla Kırgızfilm, Kırgızsinema Film
Stüdyosu olarak yeniden düzenlendi.
- 15 Kasım 2002 tarihli, 776 sayılı Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti Kararı ile film stüdyosu
Kırgızfilm kentine Halk Sanatçısı adını vermiştir (http://kirgizfilm.ru/index.php/200912-11-08-44-24).
Kırgızfilm genç sinema forumları düzenledi, 2007 yılında Kırgızistan ve Orta Asya
ülkelerinden sinemacıların yeni eserlerinin gösterildiği Uluslararası Yazarların Sineması
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Film Festivali “Filmstan” düzenlendi. Son yıllarda buna benzer pek çok örnek vardır.
2015 yılında Kırgız Devlet Kültür ve Sanat Üniversitesi'nde I. B. Beişenalieva, Kırgız
Film Stüdyosuyla birlikte Kırgız Sinema ve Televizyon Yüksek Okulu'nun açılışını yaptı.
2007 – 2009 yılları arasında Kırgız – Türk Üniversitesi “Manas” ile Sinematografiyi
Geliştirme Kamu Fonu, Yönetmen Yetiştirme Kursları gibi birçok sinemayı destekleyen
kuruluşlar açılmıştır.
2. KIRGIZ SİNEMASINDA KADIN YÖNETMENLER, OYUNCULAR VE ONLARIN
SİNEMADAKİ YERİ
2.1. Kırgızistan Kadın yönetmenleri
Yarım asır önce, bir film yapımcılığının tamamen erkek mesleği olduğunu, film
yapımcılığının çok zahmetli olduğunu, bir film gezisinin çok çaba gerektirdiğine, çekim
sürecini yönetmenin ve ardından yine kurgu masasında bir duruş oluşturmanın zor
olduğuna inanılıyordu. “Bir kadın bunu yapabilir mi?” sorusu şüphe ile bakılıyordu.
Dinara Asanova, Larisa Şepitko, Klara Muratova güçlü, derin, psikolojik duruşu ile bu
alanda diğerlerinin şüphelerini reddetmişlerdir.
Çeyrek asırdan daha kısa bir süre önce, Sovyet döneminde ilk kez kadın sinemasının
sorunlarına ilişkin bir yuvarlak masa düzenlendi. Sinemadaki kadın sorunları konusu, o
toplantıya katılan Amerikalı film uzmanı kadınlar tarafından gündeme getirildi. Oraya
katılan kadın yönetmenlerin içinde ünlü Rus film eleştirmenleri Maya Turovskaya ve
Elena Stişova da vardı. (Arabova, 2015)
Patricia Mellenkamp: “Kadın sineması, kadınlar tarafından kadınlar için yapılan bir
filmdir” demiştir. (Tolomushova, 2002)
Kadının kaderi, özgürleşmesi, bir kadının kişiliğinin farkına varması ve sorunları sadece
kadın oyun yazarları ve kadın yönetmenler tarafından daha çok ele alınmaktadır.
Yönetmen Vadim Abdraşitov, bu konudaki filmlerin çoğunun kadınlar tarafından
yapıldığını hatırlatır. “Gerçek sinematografi ve kadın sinematografisi vardır. Larisa
Şepitko’nun bir belgesel filminde kadınlar, çocuklar sinematografisi de bir kadın
tarafından mükemmel şekilde yönetildi” demiştir. (Tolomushova, Kırgız Sinemasında
Kadın, 2015)
“Kadın sinemacılığı nedir? diye Dana Tyrkiç Sifer, yönetmen Elem Klimov’a sordu.
“Kadın sineması, tek cümleyle kasları olmayan bir sinemadır” diyerek cevap vermiştir.
Orta Asya Cumhuriyetleri’nde eleştirmenlerin ve geniş bir izleyici kitlesinin ilgisini
çekecek filmler yapan eğitimli yönetmen kadınlar olmuştur. İlk Kırgız kadın yönetmen
Fatima Mamuralyeva 1953 yılında Rusya Devlet Sinematografi Enistitüsü’nde
yönetmenlik bölümünden mezun olduktan sonra Frunze Film Stüdyosu’nda çalışmaya
başlamıştır. Başlangıçta “Sovyet Kırgızistan” dergisinde filmleri Kırgız diline dublaj
yaparak bu alanda tecrübe edinmiştir. 1956 yılında V. Valovoy’un yazmış olduğu
romanına ilk kez uzun metrajlı “İyi Şanslar” filmini çekmiştir. (Artyukhov, Sovyet
Kırgızistan'ın Yönetmenleri (Kinematografisty Sovetskoy Kirgizii), 1981)
Kırgızistan’da ünlü yazar Cusup Turusbekov’un ailesinden de bir kadın yönetmen
çıkmıştır. Lilya Turusbekova 1956 yılı Moskova’daki All-Union Devlet Sinematografi
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Enstitüsü’nün yönetmenlik bölümünden mezun olmuştur ve başarılı bir şekilde Kırgızfilm
stüdyosunda çalışmaya başlamıştır. Kırgız Cumhuriyeti'nin Onurlu Sanat İşçisi, Belgesel
film yapımcısı Turusbekova Sovyet Kırgızistanı dergisinde çektiği belgesel filmleri
sonsuza kadar sinema hazinesinde yer almaktadır. Bu alanda ömrünün sonuna kadar
çalışan yönetmen, sadece film yapımcısı değil, kadın yönetmenlerinin motivasyonu olarak
Kırgız sinema tarihinde yer almaktadır. (Tolomushova, Sanatın Kırılganlığının ve
Sertliğinin Gücü (Sila khrupkosti i zhestkost iskusstva), 2017)
Lilya Turusbekova’nın çektiği filmleri
1. Gümüş Su (Serebryanaya Voda) (1956),
2. Tien Şan'da doğdular (Oni Rodilis Na Tyan-Şane), (1957),
3. Büyük Destan (Velikiy Epos), (1962),
4. Baharın Ardından (Vsled Za Vesnoy), (1967),
5. Sovyet Kırgızistanı (Sovetskiy Kırgızstan), (1974),
6. Dağlarda Kısa Bir Yaz (Korotko Leto V Gorakh), (1975)
7. Baken Kydykeeva (Baken Kıdıkeyeva), (1977),
8. Pişpek Bolşevikleri (Bolşeviki Pişpeka), (1977),
9. Koşoy Taş (Koşoy-Taş), (1981),
10. Cumhuriyet, Senin Günün (Tvoy den, Respublika), (1984),
11. Kader (Sudba), (1984),
12. Mıskal (Mıskal), (1986),
13. Çeber (Çeber), (1990),
14. Kırgız (Kırgız), (1992),
15. Tozdan Kalktı (Voskresşiye İz Prakha), (1992).
Sovyet döneminde Kırgızistan’dan çıkan kadın yönetmenlerin biri de Klara
Yusupcanova’dır. Klara Yusupcanova 29 Aralık 1940 yılı Narın şehirinde doğmuştur. O
sadece yönetmen değil, ünlü oyuncu olarak da hafızalara kazılmıştır. 1959 – 1963 yılları
Taşkent Tiyatro ve Sanat Ensititüsü’nde eğtim almıştır. İlk sinema kariyerinde 1962 yılı
yönetmen Larisa Şepitko’nun “Sıcaklık” filminde “Kalipe” adlı bir genç kızın rolünü
oynamıştır. 1963 yılında Orta Asya ve Kazakistan Cumhuriyetleri’nin film yapımcılarının
Özbekistan’da olan bir yarışmada Orta Asya kadınını yaratıcı bir şekilde temsil ettiği için
“Yaratıcı kadın oyuncu” ödülünü kazanmıştır. O günden itibaren oyunculuk ile
yönetmenlik de yaparak bu alana girişmiştir. Yaşadığı süre içinde Uluslararası birkaç
yarışlarda ödül sahibi de olmuştur. Ünlü Rus film eleştirmeni Valentin Mikhalkoviç, Klara
Yusupcanova'nın şiirsel sinemasını övdüğü uzun bir analitik makale yazmıştır. O
makalede “Klara Yusupcanova’nın Kırgızistan’daki gerçek hayatı, kadınların hayat
mücadelesini, çocukların eğtimsiz hayat geçirmesini filme yansıtan ilk yönetmen
olduğunu” söylemiştir. (Tolomushova, Sanatın Kırılganlığının ve Sertliğinin Gücü (Sila
khrupkosti i zhestkost iskusstva), 2017)
Oyunculuk yapmış olan filmler
1. Isı (Znoy), 1963,
2. Dua (Molitva), 1964
3. İlk Öğretmen (Pervıy Uçitel), 1965
4. En İtaatkâr (Samaya Posluşnaya), 1966
5. Kiracı (Kvartirant), 1969
6. Fark Etmez (Eto ne beda), 1969
7. Gecenin Kroniği (Khronika noçi), 1972
8. Hediye (Dar), 1974
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Yönetmenik yaptığı filmler
1. Oş Dokumacıları (Oşskiye Tkaçikhi), 1973
2. Merhaba, Jailoo (Zdrastvuy Jayloo), 1977
3. Kımız (Kumıs), 1978
4. Çoban ve Sis (Pastukh i Tuman), 1980
5. Şehir (Gorod), 1982
6. Yaylada İki İnek Tutan Bir Kaplan (Tigr Zadral Dvukh Korov Na Djayloo), 1984
7. Vadi ve İnsanlar (Dolina i Lyudi) 1987.
Kırgız aileden çıkan ama Rus yönetmenler ile Lenfilm stüdyosunda çalışan Dinara
Asanova da Kırgız kadın yönetmenlerdendir. Ünlü Sovyet film yönetmeni Dinara Asanova
1970 yılında Moskova Devlet Sinematografi Enstitüsü, Mikhail Romm ve Alexander
Stolper atölyesinden mezun oldu. 1974'ten itibaren St. Petersburg'daki Lenfilm film
stüdyosunda çalışmaya başladı. Kırk üç yaşında hayatını kaybeden genç yönetmen, 13 yıl
içinde 10 film ve televizyon programlarını başarılı şekilde yapmıştır. Dinara Asanova
öldükten sonra kendisi hakkında dört belgesel film çekilmiştir. Yönetmen çekmiş olduğu
filmlerin çoğunu bağımsız, başarılı, yaratıcı bir şekilde ele almıştır. Asanova o yıllardakı
kadın yönetmenlerinin içinden kendi imajını yaratan bir kadındı. (Tolomushova, Dinara
Asanova 60 yaşında, 2002)
Dinara Asanova’nın yaptığı filmler
1. Lyalya (Lyalya), 1960. Amatör film. Kırgızistan.
2. Herkesin Kendi Yolu Vardır (U Kajdogo Svoya Doroga), 1966.
3. Rudolfio (Rudolfio), 1969. Diploma işi için çekilmiş kısa film. Lenfilm stüdyosu.
4. Ağaçkakanın Başı Ağrımıyor (Ne Bolit Golova U Dyatla), 1974. Uzun metrajlı bir film.
II. Leningrad Yaratıcı Gençlik İncelemesi madalya ve ödüllü diploma sahibi. 1976 yılında
en iyi 12 film listesinde yer alan film eleştirmenler anketinin sonucu olarak Küba'nın
1978'deki ekranında yer almıştır.
5. Aktarma Hakkı Olmayan Anahtar (Klyuç Bez Prava Peredaçi), 1976. 1977'de X. AllUnion Film Festivali'nde D. Asanova'nın yönettiği en iyi uzun metrajlı film ödülünü
almıştır.
6. Sorun (Beda), 1977. Uzun metrajlı film.
7. Karı Gitti (Jena Uşla), 1979. Uzun metrajlı film.
8. Değersiz (Nikudışnaya), 1980. Uzun metrajlı televizyon filmi.
9. Neyi Seçtin? (Çto Bı Tı Vıbral), 1981. Televizyon programı.
10. Erkekler (Patsanı), 1983. Uzun metrajlı film. SSCB Eyalet Ödülü Dinare Asanova
(ölümünden sonra) ve film ekibinin üyeleri. All-Union Film Festivali Ödülü tarafından
yapılan sinemaseverler anketine göre “Yılın En İyi Filmi” yarışmasında ikincilik, Sovyet
Ekranı dergisinden, birçok festivalden ödüller kazanmıştır.
11. Anlaşamayan Çocuklar (Deti Razdora), 1984. Televizyon programı.
12. Sevgilim, canım, yalnızım (Milıy, Dorogoy, Yedinstvennıy), 1984. Uzun metrajlı film.
Cannes IFF katılımcısı ödülü (Fransa, 1985).
13. Yabancı (Neznakomka) nın çekimleri 1985 yılında yapıldı, film tamamlanmadı.
Yönetmen Dinara Asanova hakkında çekilmiş olan filmler
1. Sanat Ustası: Dinara Asanova (Mastera iskusstv: Dinara Asanova), 1984. Leningrad TV.
2. Yoldaş: Dinara Asanova (Tovarişi: Dinara Asanova), 1986. Yönetmen: Richard Denton.
BBC.
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3. Hepinizi çok seviyorum (Oçen Vas Vsekh Lyublyu), 1987. Yönetmen: Igor Alimpiev.
Lenfilm.
4. Dinara (Dinara), 1988. Yönetmen: Victor Titov. Lenfilm.
5. Dinara Asanova (Dinara Asanova), 2003. Yönetmen Marina Chudina ve Ekaterina
Kharlamova. Lenfilm.
Yukarıdaki adı geçen yönetmenler Kırgızistan’ın ilk kadın yönetmenleridir. Bunlar
ödüllü ve kadınlara öncüllük eden kişilerdir.
Kırgız sinemasında kadınların hakkını savunan, bütün zorlukları atlatarak başarılı bir
şekilde filmleri ortaya sunan kadın yönetmenler hakkında Gulbara Tolomuşova’nın
“Kırgız Sinemasında Kadınlar” adlı kitabı vardır. Bu kitapta tarihte ismi geçen kadın
yönetmenlerden bugün de bu alanda başarılar kazanmış genç kadın yönetmenler
toplanmıştır.
İkinci dönemin nesli olan yönetmenler; Rakia Şarshenova, Gulmira Kerimova, Dalmira
Tilepbergenova, Venera Jamankulova, Canıl Cusupcan, Flora Gazieva ve Gulbara
Tolomuşovadır. Bu yönetmenlerin çoğu şu anda sadece yönetmen değil, genç
yönetmenlere öğretmenlik de yapmaktadırlar.
Genç isimlere gelecek olursak, 1991 yılında Kırgızistan Bağımsızlığını kazandıktan
sonra Kırgız sinema alanına devlete bağlı olmadan özgürce kendi filmini kendisi finans
ederek film yapmaya başlayan birçok genç kadın yönetmenler vardır.
Aigul Bakanova – 3 tane kısa metraj filmi vardır.
Marya Guskova – 4 tane kısa metraj filmi vardır.
Elnura Osmonalieva – 3 tane kısa metraj, 2 tane uzun metraj filmi vardır. Tür: Drama,
belgesel.
Nurjamal Damir – 2 kısa metraj filmi vardır. Tür: Belgesel.
Elizaveta Stişova – 2 tane kısa metraj, 2 tane uzun metraj filmi vardır.
Irıs Okenova – 4 tane uzun metraj filmi vardır. Tür: Drama
Nargiza Mamatkulova – 3 tane kısa metraj filmi vardır. Tür: drama.
Kımbat Adylbekova – 1 tane filmi bulunmaktadır.
Çolponay Borubayeva – 2 filmin yönetmeni, 16 filmin asestan yönetmenidir.
Nika Joldoşeva- 2 tane filmi vardır. Tür: Belgesel
Asel Juraeva- 2 tane filmi vardır. Tür: belgesel.
Onların sinemada tercih ettikleri konular; kadını değersiz gören ve kadın etkisinin
olmadığı düşünce yapısı yıkılmaya başlaması, kadınların önemli -eğitim, sanat, siyaseti,
ekonomi gibi- alanlarda faaliyetlerinin geliştirilmesine olanaklar sunulmaya başlanması,
iş endüstrisinde çalışan kadın sayısının artırılmasını ve kadın erkek ücretleri
eşitlenmelerini sinemaya yansıtmaya çalışmışlardır. (Tolomushova, Kırgız Sinemasında
Kadın, 2015) Kırgız sinemasında olumlu bir durum oluşup, yönetmenler artık kadın ve
erkek olarak ayrılmamaktadır. Yönetmenler için daha önemlisi yaratıcı tutarlılığıdır. Artık
imkanların büyümesi ile genç kadın yönetmenler yurt dışında eğitim almaya, yurt dışında
festivallere katılmaya başladılar ve birçoğu başarılı oldular.
2.2. Kırgızistan Kadın Oyuncuları
Sinemadaki en önemli gönderim araçlarından birisi oyuncudur. Anlam oluşmasında
izleyici ile kurduğu iletişimde oyuncu büyük bir rol üstlenir. Sinema oyunculuğu bu
bağlamda farklı kategorize edilir. Ortaya çıktığı ilk zamanlardan beri oyunculuk gelişerek
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günümüze kadar devam etmiştir. Sahne oyunu, orta oyunu gibi kendinden siz ettiren
oyunculuk daha sonra sinemaya aktarılmıştır. (Künüçen, 2001)
Oyunculuk çıktığı ilk günden bugüne kadar farklı kültürlerin ve farklı akımların etkileri
ile değişimlere uğrayıp gelişip dönüşmüştür. Oyunculuk kimi zaman toplumun göz bebeği
olmuş, önem verilmiş fakat kimi zaman ise tam tersi şekilde aşağılanmıştır. Oyunculuk
bazı zamanlarda aşırılığın ve coşkunun bazı zamanlarda ise yapaylığın veya doğallığın
farklı bakış açıları ile kendini gösterip şekillenmiştir. Oyunculuk sanatı genellikle
bulunduğu toplumun durumunu yansıtmıştır. Eski zamanlarda geleneksel oyunlardaki
oyuncular tamamı ile erkekti. Kadınlar bu işlere giremezdi. Sinemanın gelmesi ile kadınlar
da oyunculuk sektörüne girmeye başladılar. (Uluyağcı, 2002)
Kadınlar sinemanın ilk zamanlarında film yapım süreçlerinin hep dışındaydılar. İlk
kadın sinemacılar Amerika Birleşik Devletleri ve Fransa’daydı. Bu iki devlet harici diğer
devletlerde kadın oyuncu hiç yoktu. Tanınmış ilk oyuncular Mary Pickford ve Lilian Gish
Hollywood sinema sektöründen çıkmıştır. Bu oyuncular aynı zamanda filmde yönetmiştir.
Fakat bunun bilinmesini istemediler. Sesli sinemanın 1920’lerin sonlarında kendini
göstermesiyle pahalı birçok ekipman nedeniyle küçük şirketler ve bu şirketlerde yoğun
olarak çalışan kadınlar işsiz kaldı. Bu zorlu şartlara dayanabilen Dorothy Azner birçok
filmde yönetmenlik yaparak sinema sektörünün kadın öncülerinden oldu.
Kırgızistan ve diğer Orta Asya sinemasındaki Sovyet dönemi filmler incelendiğinde,
sinemanın bu döneminde Sovyet ideolojisi olan komünizmin egemenliği altında olduğu
görülmektedir. Bu dönemde sinemaya büyük bir sansür uygulanmış ve tamamıyla devlet
kontrolündedir. Sovyet döneminde sinema sektöründe çalışan kişiler devletin siyasetine,
ideolojisine ter düşecek filmler yapmaktan kaçınmışlardır. Bu yüzden dolayı kültürel
değerleri yansıtan filmler yapılmamış, yönetmenler bu konuya yanaşmamıştır. Orta Asya
sineması Sovyet döneminde kadının konumuna dair birçok film çekilmiştir, genel olarak
ilk dönemlerde ise kadının konumundaki gelişmeleri yücelten filmler çekilmiştir.
(Esenov, 2011)
1920-1930’lu yıllarda yani ilk dönem Orta Asya sineması olarak adlandırılan
gösterimler belgesel ağırlıklı filmler idi. İlk sanat filmleri 1940-1950’li yıllarda ortaya
çıkmıştır. Kırgızistan’da diğer Orta Asya Sovyet ülkelerine göre ilk sanat filmleri daha geç
çıkmıştır. 1955 yılında Rusya SSC bölgesinden Kırgızistan’a gönderilen yönetmenler
tarafından ilk sanat filmi çekilmiştir. Sinemada en sık işlenen konu Sovyet ideolojisini
yaymak amacıyla yapılan genç bir kızın zorla evlendirilmek istenmesi ve o kızın devrimci
bir tanıdığı tarafından Rusya’ya kaçıp, orada okuyup ve başarılı bir öğrenci olarak ülkeye
tekrar gelmesi 1960’lara kadar en sık işlenen konu olmuştur. (Ashimov, Kırgız Sineması,
1999)
Orta Asya sinemasının rahatlamaya başladığı dönem ise 1955-1972 yılları arasıdır. Bu
dönemde sansür azalmış, yeni yönetmenler ve yerli yönetmenler ülkelerinde filmler
çekmeye başlamıştır. V. Pronin’le başlayan kültürün sinemaya aktarılması ile “Saltanat”
“Kız Jibek”, “İlk öğretmen”, “Cemile”, “Gelin”, “Urkuya” gibi filmler ortaya çıkmıştır.
Orta Asya ülkelerinin bu dönemde her birinde güzel bir anne imajı görünümlerini
içeren oyuncular ortaya çıkmıştır. Örnek olarak Kırgızistan’da Baken Kadıkeeva “Beyaz
Dağlar” (1964) filminde görme engelli fedakâr bir anneyi oynamıştır. Bu yıllarda ana
vatan imajı da da ortaya çıkmıştır. 1967 yılında Gennadiy Bazarov o yıllarda büyük bir
tanınma gören başrolünde Baken Kadıkeeva olan “Anne alanı” olan filmini çekmiştir.
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Filmin ana karakteri olan Tolgonay savaşta oğullarını ve kocasını kaybeder. Bu zorluklara
karşı dayanmaya, geleceğe umutla bakmaya ve torununu büyütmeye çalışır. Bu filmde
kadının tüm zorluklara göğüs gerdiğini, fedakârlığını ve vatanı için çabaladığı
görülmektedir. Bu dönemde çıkan filmlerde anne tema genellikle böyleydi. (Vavilkina,
Trunova, & Minibaev, 2010)
Sovyetler birliğinin çöküşü ve dağılması ile Kırgızistan bağımsızlığa kavuşmuş, fakat
ekonomik sıkıntılar boy göstermeye başlamıştır. Bu dönemde Orta Asya’daki toplumlarda
kadının sosyal statüleri geriye gitmeye başlamıştır. İşsizliğin de artması ile kadınlar daha
çok ev ekonomisine yönelmişlerdir.
Sovyet dönemindeki sinemasının güzelliğini, bugünkü güne kadar unutulmayıp
gelmesine güzel oyuncu kadınlarının da etkisi var. Kırgız kadınlarının güzelliğini ortaya
çıkaran oyunculardan; Bubusara Beishenalieva, Baken Kadykeeva, Aisuluu Tokombaeva,
Aiturgan Temirova, Saira Kiyizbaeva, Aisha Tyumenbaeva, Klara Yusupzhanova, Tatıbubu
Tursunbaeva, Asel Eshimbekova gibi unutulmayacak yüzler vardır. (Tolomushova,
Sanatın Kırılganlığının ve Sertliğinin Gücü (Sila khrupkosti i zhestkost iskusstva), 2017)
Sovyetler birliği dağılmasından sonra Orta Asya’da bazı kesimler kadının kendi
kültürlerinden uzaklaştığını düşünüp, kadını bir şekilde tekrar kendi kültür, gelenek ve
göreneklerini öğretmeyi amaçlamışlardır. Bu sinemaya da yansımış yeni kadın figürleri
ortaya çıkmıştır.
2.3. Kırgız Filmlerinde Kadının Durumu
Kadın denilince akla gelen ilk şeylerden birisi ev işleridir. Eve dahil her şey; temizlik,
mutfak ve çocuk bakımı gibi işler. Bu anlayış dünya genelinde böyledir. Tarihin ilk
yıllarından itibaren yaşanılan ilkel hayat tarzı erkeğin iş gücünün fazla olduğunu
varsaymıştır ve kadının emeğini yadsımıştır. Aslında dünyaya ün salmış Amazon
Kadınlarını düşünürsek kadın gücünün erkek gücü ile kıyaslanabileceği görülür.
“Toplumla ilgili pek çok düşünce ve hareket kadına bağlıdır. Topluluktaki beslenme,
barınma, örtünme, yine kadının sorumluluğundadır”. (Coşar, 2013)
Kadının toplumsal alanda yeri erkeğe bağlı bir şekilde karşımıza çıkar. “Özellikle, Türk
dünyasında kadınlar yaşadıkları yerlere (şehir ya da kırsal) göre farklı rollere ve yaşam
şekillerine sahip olmuşlardır. Kırsal kesimde yaşayan kadından beklenen görev ve
sorumluluklar farklıyken şehirde yaşayan kadından beklenen sorumluluklar ise farklılık
göstermiştir”. (Kaplan, 2003) Sovyetler Dönemi’ndeki kadının yerinin farklı olmasından
Kırgızistan da nasibini almıştır. Özellikle de başlık parası, kızların onayı alınmadan aile
onayı ile yapılan evlilikler, kaçırarak evlenme gibi durumlarla Kırgızistan’da da
karşılaşılmaktadır.
Sovyetler Birliği Dönemi’nde Türk Dünyası’nı yakından ilgilendiren kadına yönelik
birçok çalışmalar yapılmıştır. Artık kadını değersiz gören ve kadın etkisinin olmadığı
düşünce yapısı yıkılmaya başlamış, kadınların önemli alanlarda (eğitim, sanat, siyaseti,
ekonomi) kendilerini geliştirmesine olanaklar sunulmaya başlanmıştır. İş endüstrisinde
çalışan kadın sayısı artırılmış ve kadın erkek ücretleri eşitlenmiştir. Bu durumun etkisi
sinemaya da yansımıştır. Özellikle erkek egemenliğinin daha yüksek olduğu ne
zamanlarda kadın erkek gözü ile anlatılmış, kadın filmlerde özgür değil, yine ev işlerini
yapan, çocuk bakan, ikinci planda kalan ötekileştirilmiş olarak karşımıza çıkmaktadır.
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Fakat kadın yönetmenlerin sinemaya girmesiyle birlikte kadını daha çok erkekle eşit
pozisyonda yansıtmaktadır.
2.4. Örnek Film İncelemeleri
Urkuya (1972) Sovyet zamanında çekilmiş olan Urkuya filmi: 1920 yılında köy meclisine
seçilen ilk kadın, Komsomol üyesi Urkuya Saliyeva’nın hikayesini anlatan filmdir.
Filmin Konusu
Zenginler ve fakirlerin gruplaştığı bir köyde bir gün seçim olur. Seçimde bir karara
varılamaz ve köyde kavga çıkar. Aralarından Urkuya isimli genç kadın ortaya çıkar ve
adaylara sert bir şekilde şöyle der: “Köyümüzün temsilcisi kim olacak bilmiyorum, fakat
kim olursa olsun kadınları, çocukları, yaşlıları düşünerek hareket etsin ve zenginlere
ayrıcalık tanımayın” der. O sırada köyün en yaşlısı söz ister: “Kadın ve erkek eşittir,
ayrıcalık olsun istemiyorum bu yüzden benim seçimim Urkuya” der. Yaşlının Urkuya’yı
göstermesi ile bütün köy Urkuya’da birleşir ve Urkuya köyün temsilcisi ilan edilir. Urkuya
köyün başına geçtiğinde tarım işlerinin başına kadınları koyup, bu işleri kadınların
yönetmesini sağlar. Devlet arazilerine el koyanları ve halkın malından, mülkünden
faydalanmak isteyenleri tek tek bulur. Urkuya’nın kocası onun bu çalışmalarını
istememekte ve onun ev hanımı olmasını istediğinden dolayı çalışmayı bırakmasını ister.
Fakat Urkuya kocasının sözünü dinlemeyip çalışmaya devam eder. Köyün bazı erkekleri
Urkuya’nın köyün başında olmasını doğru bulmaz ve Urkuya’nın yaptığı çalışmalara
sinirlenmektelerdir. Urkuya’ya tuzak kurma planları yaparlar. Urkuya’ya attıkları iftiralar
ile onu hapse attırmayı başarırlar. Bu duruma üzülen köy halkı Urkuya’nın masum
olduğunu kanıtlayıp onu kurtarırlar. Suçsuz bulunan Urkuya işinin başına tekrardan
döner. Ve bu arada kendisi hamiledir. Hapisten çıktıktan kısa bir süre sonra bir oğlu olur.
Bu duruma kin tutan düşmanları bir gece yarısı Urkuya’nın evini basıp onu ve kocasını
öldürüp evi yakarlar. Urkuya’nın arkasında iki oğlu ve annesi kalır. Onlar da bu acıya
dayanamayıp köyü terkederler.
Filmde Kadının Yeri
Urkuya filminde ataerkil yapıda olan Kırgız toplumundaki bir köyde kadının cesareti
işlenmektedir. Urkuya adlı kadının cesareti ve diğer kadınların, kadının her işi yapabildiği
ve başarılı olabileceği gösterilmiştir. Yapılan işlerin başlarına da kadınların getirilmesi
sadece bir kadının değil her kadının başarılı olabileceğini görülmüştür. Erkek egemen
toplumdaki bu kadın başarısının ölümcül olabileceği de filmde işletilen konulardan
biridir.
İlk Öğretmen (1965) yazar Cengiz Aytmatov’un romanından uyarlanarak yönetmen
Andrey Kancholovskiy’in ilk çektiği filmlerden biridir.
Filmin Özeti
1923 yılında Orta Asya’daki iç savaş sona ermiştir. Fakat hala tam olarak bir düzen de
oturtulmuş değildi. Düyşön adındaki öğretmen Komsomol tarafından çağırılıp, köye okul
açması, gençlere eğitim vermesi için getirtilir. Köy halkı ise henüz buna hazır değildi.
Çocuklarını okutmak istemeyen insanlar çoğunlukta ve çocukların onlar ile çalışmasını
istemektelerdi. Bu yüzden Düyşen öğretmene karşı çıkarlar. Düyşen öğretmen ise
kimseye aldırış etmez ve köyde okul açıp, istekli çocuklara eğitim verir. O istekli çocuklar
arasında Altınay da vardır. Altınay'ın annesi ve babası yoktur. Abisi ve yengesi ile
yaşamaktadır. Altınay'ın yengesi de onun okumasına karşı gelir fakat Altınay'ın abisinin
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onun okumasını istemesi ile zor da olsa okumayı başarır. Yengesinin onu zorla
evlendirmesi ile Düyşen öğretmen onu askerler ile gelip kurtarır. Daha sonra Rusya'ya
gidip eğitimine devam eder. Başarılı bir öğrenci olup, Profesör olur.
Filmin Konusu
“Ben öğretmenim, benim adım Düyşön. Sizin köyünüze okul yapacağız. Ben sizin
çocuklarınızı okutacağım” diyen Düyşön ile okumanın önemini kavrayamamış halk
onunla dalga geçer. Köylüler okumanın faydalı olamayacağını düşünürler ve işçi olarak
kullandıkları çocukların onlardan koparılacağını sanırlar. Bu yüzden öğretmeni kimse
kabul etmez. Düyşön öğretmen tek tek evleri gezer çocukları toplamaya çalışır. Altınay
adlı kız çocuğunun evine geldiğinde ise öğretmeni kızın yengesi karşılar. Yengesi
Altınay'ın okumayacağını, ev işleri yapacağını ve erkenden evlenmesi gerektiğini söyler.
Fakat Altınay'ın abisi onun okumasını ister ve okula gitmesine izin verir. Çok zorlu
şartlarda okula gitmeye çalışırlar. Düyşön öğretmen çocuklar okusun diye kar, yağmur
demeden yeri geldiğinde onları sırtında taşıyarak okula götürür. Köydeki insanlardan ne
kadar yardım istese de öğretmen ile sadece dalga geçilir ve yardım isteği karşılıksız
bırakılır. Öğretmen yılmadan günlerce her bildiğini çocuklara aktarır. Altınay da
öğretmeni gibi yılmaz tüm zorluklara rağmen eğitimini alır. Altınay’ın gelenekçi yengesi
kız çocuğu okumaz diyerek onu daha küçük yaşında evlendirmeye karar verir. Öğretmen
Düyşön ne kadar kurtarmaya çalışsa da köylü engel olur. Düyşön öğretmen de son çare
devletten yardım alır ve askerler ile gelip kızı kurtarır. Altınay öğretmeni sayesinde
evlenmekten kurtulup şehirde eğitimine devam eder ve bir gün çok başarılı bir profesör
olmayı başarır ve öğretmenin yaptığı iyiliği hiçbir zaman unutmaz.
Kadının Yeri: Filmde 2 ana kadın karakteri görmekteyiz. Altınay’ın yengesi
merhametsiz, kendini düşünen ve Altınay'ı kullanmaya çalışan kötü bir karakter olarak
karşımıza çıkmakta. Yenge olan kadın ise kadınların nasıl olmaması gerektiğini
göstermektedir.
Altınay ise okumak isteyen masum bir çocuktur. Küçük olmasına rağmen zorlukların
üstesinden gelebilen, akıllı, azimli biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Altınay azimli
olmanın başarıya ulaştıracağını göstermekte ve Aynı zaman da kadındaki özgür ruhu
temsil etmektedir. Kız çocukların erkek çocuklardan ayırmamamız gerektiğini, kız
çocuğunun da eğitime, özgürlüğe ve mutlu olmasını sağlamamız gerektiğini
anlatmaktadır filmde.
13 yaşındaki çocuğun umudu (2008) Kırgızistan’ın ünlü kadın yönetmenlerinden biri
Irıs Okenova’nın 13 yaşındaki çocuğun umudu adlı filminde iki farklı kadını
göstermekteydi.
Filmin Konusu
13 yaşındakı Capar’ın babası her gün ailesine şiddet göstermekte. Bunun da
sebeplerinden biri babasının başka kadına aşk olup, ailesinen kurtulmak amacıyla böyle
işe başvurmaktadır. 4 çocuğunu bırakıp başka bir kadın ile şehre kaçarlar. Adam şehirden
gittikten sonra Capar ve ailesi çok zor zamanlar geçirmeye başlarlar. Capar o sırada
okurken annesinin de isteği ile ailedeki en büyük erkek olduğu için okulu bırakır ve
çalışmaya başlar. Daha çok küçük yaşlarda olduğu için pek iş bulamaz. Dağda çobanlık
yapmaya başlayan Capar, aynı zamanda, şiirler yazıp kitap okumaya da devam eder. Kitap
okuyup koyunlara baktığı bir gün uyuya kalır ve kurt gelip koyunları yer. Uyandığında çok
geç olmasına bakmaksızın, kurtları ne kadar kovsa da sürünün çoğunu telef olmaktan
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kurtaramamıştır. Ertesi gün sabah olduğunda koyunların sahibi gelince Capar’ı işten
kovar. Eve gidince Capar babasına isyan edip ağlar. Annesi Capar’a ağlamaması
gerektiğini, evin büyük erkeği olduğu için üzülse de kimseye belli etmemesi gerektiğini
söyler. Capar bir umutla babasını yeniden bulmak ve yardım etmesini sağlamak için şehre
gideceğini annesine söyler. Annesi şehirin büyük olduğunu ve babasını bulamayacağını
söylese de Capar gidip şehirde çalışıp para kazanacağını ve babasını arayacağını söyleyip
şehire gider. Capar şehirde de zor zamanlar geçirir. Bir evi olmadığından sokaklarda
yatar. Fakat aynı zamanda günde iki iş yapıp para kazanmaya başlar. Şehirdeki diğer
sokak çocuklarıyla birçok kez kavgaya girer ve parası çalınır, dayak yer. Ama yılmayan
Capar çiçek satarak geçimini devam ettirir. Bu sırada Capar elindeki babasının
fotoğrafıyla herkesten babasını sormayı da bırakmaz. Bir gün babasının kaçtığı kadına
rastlar, babasının fotoğrafını gösterir, fakat kadın “tanımıyorum” diyip fotoğrafı gazeteye
vermesini söyler. Kadın daha sonra Capar’ın babasını da bırakır ve neyi var neyi yok her
şeyini alır. Parasız kalan adam da zor işlerde çalışarak sokaklarda kalmaya başlar.
Capar sattığı çiçeklerden kazandığı paralarla kendine taksi alır ve artık daha çok para
kazanmaya başlar. Ailesine ve kardeşlerine bakabilen Capar okumaya da devam eder.
Daha sonra çiçek bahçesi alan Capar çok daha fazla paralar kazanıp iyice zengin olur ve
şiir kitabı yazmaya başlar. Kitapları çok okunan Capar ünlü bir şair olmayı başarır.
Babası kadın gittikten sonra zor zamanlar yaşamaya başlar sokaklarda kalır,
yaptığından çok pişman olsa da artık geriye dönemez. Bir gün küçük kızı evlenirken
tesadüfen orada dilenirken ailesine denk gelir. Çocukları onu affetmese de karısı o sizin
babanız diyip affetmelerini söyler. Adam kendini affedemediği için oralardan çekip gider.
Kadının yeri Filmde kadının kocası onu terk eder. Çocuklarıyla baş başa kalan kadın
dünyanın geri kalanında olduğu gibi çocuklarına bakma yükümlülüğü onun
omuzlarındadır. Çok acı çeksede çocuklarını bırakmaz sahip çıkar. Öte yandan Capar’ın
babasının kaçtığı kadın kötü olarak lanse edilip para yiyici, servet avcısı ve zalim olarak
gösterilir. Capar filmin sonunda babasını tekrar bulduğunda annesi “o sizin yine de
babanız” diyerek kadının merhametini göstermektedir.
Boz Salkın (2007) Yönetmeni Ernis Caparov olan ve asistanlığını Cholpon
Borubaeva’nın yaptığı Boz Salkın filminde kadının yeri ve kadının anlatım şekilleri.
Filmin Konusu
Filmde dört ana başrol vardır. Bunlar Sagın, Asema, Murat ve Anara. Murat şehirde
büyüyen Asema’yı köydeki ailesi ile tanıştırma ve orada tatil yapmak için çağırır. Köye
gelen Asema’yı Murat’ın ailesi evlenecekler gözü ile bakıp köyün kültürü olan kızın başını
başörtü ile kapatırlar. O sırada Murat evlenme konusu ortada şimdilik olmadığını
belirterek evden Asema’yı alıp çıkar. Köydeki arkadaşı Sagın komşusu Anara’yla
evlenmek için plan olarak parti yapmak ister. Fakat Anara evlenmek istemeyip şehirde
okumak isteyince de kaçırma planı olur. Partide Anara’yı teyzesi hasta oldu diyerek ordan
çıkartıp dışarıda bekleyen arabayla kaçırmaya hazırlanmışlardı. Ama partide Murat eski
sevgilisiye Asema’yı aldatırken yakalanır. O sırada Asema ordan ayrılmak için dışarıya
çıkar ve ilk gördüğü arabadan şehire götürmesi için yardım ister. Şöför de Sagin’ın
arkadaşları ile anlaştığı gibi Asema’yı Anara sanarak Sagın’ın evine götürür. Asema her ne
kadar ben “Anara değilim” dese de kimse onu dinlemez ve kafasına başörtüsü takmaya
çalışırlar (başörtüsü yeni gelen geline takılır). Asema baş edemez ve o sırada evlenmeyi
kabul eder. Murat ise hemen ardından Asema’yı almak için Sagın’ın evine gelir. Fakat
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Asema Murat’ı değil Sagın’ı tercih eder. Hayatında hiç hayvan bakmayan şehirli kız Asema
çobanın karısı olur ve yaylada mutlu bir şekilde hayatına devam eder.
Kadının yeri: Filmde birkaç farklı kadın karakteri vardır. Ana karakterler Asema ve
Anara biri köylü diğeri ise şehirlidir. Asema şehirde büyüyüp, şehir kültürü olan ve her
istediğini yapan toplum kurallarına pek uymayan, şehir hayatından dolayı ailesinin tek
çocuğudur. Anara ise öksüz ve yetim büyümüş köylü kızıdır. Köy kurallarına göre
yetişmiş, her istediğini yapamayan, teyzesinin himayesinde yaşayan ve her köylü kız gibi
şehir hayatına özenen, şehirde okumak ve orada evlenmek isteyen bir kızdır. Filmin ara
rollerinde çıkan kadın karakterler de vardır. Köylü kadınlar, Anara’nın teyzesi, Murat’ın
ailesi ve Asema’nın annesi. Bu insanlar bulunduğu bölgeye göre tipik kadın özellikleri
taşır. Köylü kadınlar köy kültüründen dolayı eve gelen kızı direk evlenecek kız gözü ile
bakıp fikir sormadan zorba bir şekilde evlendirmek isterler. Anara’nın teyzesi diktatör,
dediğinin yapılmasını isteyen, toplum kurallarına önem veren, yeğeni Anara’yı kontrol
eden bir karakterdir. Murat’ın ailesi de baskıcı fakat Murat’In kız kardeşi ve köydeki deyer
kızlar gizlice sigara içip, eğlenmeye giderler. Genç kızlar daha çok özgür olmayı
istemektedirler. Ama ataerkil yapıda büyümüş olan aileleri tam tersi onların ev işi yapıp
çocuklarına bakmalarını istemektedir. Son olarak Asema’nın annesi şehirde yetişmiş köy
kültürünü ve köylüleri sevmeyen, açık sözlü bir kadın olarak yansıtılmıştır.
Genel olarak filmde Kırgız kültürünü, Kırgızistan’daki kadının yerini en açık şekilde
gösteren filmlerden biridir. Filmde ana konu olan kız kaçırma olayı Kırgızistan’daki
kadınlar arasında büyük sorun olmaktadır. Çoğu kadın istemeyerek bir ömür başka
insanla yaşamak zorunda kalmaktadır. Film ülkedeki bu sorunu ekrana getirmiştir ve
insanları kız kaçırma olayında ikiye ayırmıştır. Bunun bir kültür olduğunu savunanlarla
bunun kadınların hayatını mahfeden kadın haklarını yok sayan bir düzen diyen insanlar
tartışmaktadır.
SONUÇ
Bu çalışma Kırgızistan sinemasındaki kadın temsillerini göstermek için hazırlanmıştır.
Kırgızistan’daki kadın oyuncular ve yönetmenler erkek oyuncu ve yönetmenlere denktir.
Bu kadın yönetmenler genellikle toplumdaki kadını anlatan filmler yapmaktadır. 1953
yılında ilk kadın yönetmenle başlayan süreç artarak devam etmiş ve bugünlerde kadın
yönetmenler çoğalmaktadır. Çalışmayı genellikle internet üzerinden ve Kırgızistan’daki
bazı medya çalışanlarından öğrenip hazırlanmıştır.
Kırgız sinemasında 2000’li yılların başlarına kadar kadın yönetmenler yaptıkları
filmlerde eril kimlikten kurtulamamış pek bir çaba göstermemişlerdir. Erkek
yönetmenlerden farklı olarak kadını daha olduğu gibi göstermeye çalışsalar da ataerkil
kültürden gelen ön yargıları devam ettirmişlerdir.
Kırgız sinemasındaki Irıs Okenova’nın filmleri kadın bakış açısıyla kadınların çektiği
zorlukları ve bu zorluklarla baş etmeyi gösteren güçlü kadın yapımları olmaktadır. Bu
yüzden almış olduğumuz “13 yaşındaki çocuğun umudu” filmi kadına hem güçlü hem
merhametli hem de kadını bir yandan sadık bir yandan da kurnaz halini gösterir. Filmde
ataerkil yapıdan gelen kadınla şehir hayatından modernite kadının çatışmasını gösterir.
Kaybeden iki kadın da olmaz, kaybeden erkek olur.
Diğer filmimiz “Boz salkın” erkek yönetmen Ernis Caparov’un çekmiş olduğu ataerkil
yapı ve modernitenin çatıştığı filmlerden biridir. Filmde köy ve şehir hayatını gerçekçi bir
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şekilde yansıtmıştır. Köy yaşamının ve şehir hayatının iyi ve kötü yönleri açık bir şekilde
filme yansıtılmaktadır. Filmdeki köylü kadınların kendi hem cinslerine eril kültürden
aldıkları kötü muamele etmeleri ülkedeki kadınların da hala kadını ikinci sınıf vatandaş
olarak gördüklerini göstermektedir. Şehirli kadınların daha modern eril kültürden daha
uzak olmaları, daha özgür olmaları şehirli ve köylü kadın çatışması olduğunu
göstermektedir.
Bağımsızlıktan önce çekilmiş olan “Urkuya” ve “İlk öğretmen” filmleri de Sovyet
Birliğinde kadınların hayata karşı mücadelelerini göstermekte. Yönetmenler o
bağımlılıktaki uyarılara uyarak çektiği bu filmlerde Sovyet kadınlarının güçlü, eğitimli ve
ülke için her şeyi yapacaklarını anlatmaktadır.
Kırgız sinemasında birçok kadın temsili olmasına rağmen çoğu birbirine
benzemektedir. Kadınların genellikle ataerkil sistem içerisinde bir yere konmaktadır.
Ataerkil sistem dışında olan kadın genellikle kötü olarak perdeye yansır. Kırgız kadın
yönetmenlerin daha özgün ve kadına yönelik filmler çekip kadını farklı yerlere
taşımalıdır.
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Black Mountain Deneyimi ve Türkiye’de Sanat Eğitimi Alanında
Uygulanabilirliğine Dair Bir Değerlendirme
Yasemin ERENGEZGİN KAFKAS1
Öz
Yirminci yüzyılın ilk yarısında çok özel şartlarda ve mahiyette ortaya çıkan Black Mountain
College deneyimi hem görsel sanatların gelişimine hem de sanat eğitimine yeni ve devrimci bir
bakış getirmesi açısından günümüzde bile halen ilgi çeken ve irdelenmeye devam eden bir
girişimdir. Ülkemizde üniversite düzeyinde sanat eğitimi devlet üniversitelerinin yanı sıra eşitli
vakıf üniversiteleri bünyesinde kurumsal anlamda devam etmektedir. Türkiye’de sanat eğitimi
hem sanat çevreleri hem de akademide her zaman için eleştiri konusu bir olgu olarak var
olagelmiştir. Eğitim ekolleri ve ortamı, eğitimcilerin yetkinliği, ölçme ve değerlendirme gibi
sorunlu konu bulunmakta, hatta sanatın kurumsal olarak öğretilebilirliği bile bir tartışma olarak
ortaya atılabilmektedir. Bu çalışmada Black Mountain College deneyiminin tarihsel süreci kısaca
açıkladıktan sonra artıları ve eksileriyle bir eleştirisi yapılarak amacına ulaşıp ulaşmadığı
nedenleriyle birlikte incelenmiştir. Türkiye’de akademik sanat eğitiminin yapısı incelenerek
sorunları, eksikleri ortaya konmaya çalışılmıştır. Black Mountain örneği benzer girişimlerle
karşılaştırılmış, alternatif bir eğitim sistemi olarak ortaya konulup onulamayacağı, böyle bir
projenin gerekliliği ve uygulanabilirliği irdelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: sanat eğitimi, Black Mountain College, Bauhaus, disiplinlerarası sanat,
eğitimde özgün yaklaşımlar

Black Mountain Experience and an Evaluation of Applicability in the
Field of Art Education in Turkey
Abstract
The Black Mountain College experience, which emerged in the first half of the twentieth century
under very special conditions, is an initiative that still attracts attention and continues to be
examined even today, in terms of bringing a new and revolutionary perspective to both the
development of visual arts and art education. In our country, art education at university level
continues institutionally within the body of various nonpublic universities as well as public
universities. Art education in Turkey has always existed as a subject of criticism in both art circles
and academia. There are problematic issues such as educational schools and environment, the
competence of educators, measurement and evaluation, and even the possibility of teaching art
institutionally can be put forward as a discussion. In this study, after briefly explaining the
historical process of the Black Mountain College experience, a critique of its pros and cons was
made and whether it reached its goal or not was examined together with the reasons. By
examining the structure of academic art education in Turkey, its problems and deficiencies were
tried to be revealed. The Black Mountain example was compared with similar initiatives, and
whether it could be put forward as an alternative education system, the necessity and applicability
of such a project were examined.
Keywords: arts education, Black Mountain College, Bauhaus, interdisciplinary art, unique
approaches in education
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GİRİŞ
1933 yılında Amerika Kuzey Carolina’nın kırsal alanında kurulan Black Mountain
College, ilerici ve deneysel eğitim anlayışıyla sanat eğitimi tarihine dikkat çekici bir damga
vurmayı başarmıştır. Bauhaus öğretileri doğrultusunda kurulan okul, disiplinlerarası ve
özgürlükçü yaklaşımı; yaparak öğrenme, işbirlikçi öğrenme ve sosyal adalet ve demokrasi
için eğitim sanat anlayışı gibi ilkeleriyle sanatın çeşitli alanlarına devrimsel katkılarda
bulunmuştur. Okul, bazıları 20. yüzyılın ikinci yarısında tanınmış ve son derece etkili
bireyler haline gelen yaratıcı kişilikleri kendine çekmeyi ve yenilerini yaratmayı
başarmıştır. 1957 yılında kapanmış olmasına rağmen, Black Mountain College Museum +
Arts Center, konuşmalar, sergiler, performanslar ve kolej mirasını inceleyen yıllık bir
sonbahar konferansı aracılığıyla Black Mountain College'ın mirasını sürdürmektedir.

Görsel 1. Camp Rockmont'un şu anki arazisinde eski Black Mountain Koleji'nin Ana Binası

Black Mountain College'ın başlangıç hikayesi eğitim ve sanat tarihinde büyüleyici bir
bölüm içerir. John Andrew Rice, Theodore Dreier ve diğer eski öğretim üyeleri, müfredat
değişikliklerini ve akademik özgürlüklerin ihlallerini protesto ettikleri için Florida Winter
Park'taki Rollins College'dan atıldıktan sonra Black Mountain College'ı kurdular. Temel
olarak parlak ve değişken bir bilim adamı olan John A. Rice tarafından tasarlanan Black
Mountain College, John Dewey'nin ilerici eğitim ilkelerine dayanan yeni bir tür okul
yaratma arzusundan doğdu. Kolejin kuruluşunu hızlandıran olaylar, Adolf Hitler'in
yükselişi, Almanya'da Bauhaus okulunun kapanması ve Avrupa'da sanatçılara ve
entelektüellere yönelik artan zulüm ile eş zamanlı gerçekleşti. Bu mültecilerin bir kısmı
ya öğrenci ya da öğretim üyesi olarak Black Mountain'a ulaştı. Bu arada, Amerika Birleşik
Devletleri Büyük Buhran'a saplandı. (https://www.blackmountaincollege.org/history,
Erişim tarihi: 12.05.2022)
Black Mountain College’in geliştiği ortam bir yana konulduğunda, kurumun bazı
prensipleri ve uyguladığı eğitim sistemi açısından günümüzde de sanat ortamını
etkileyebilecek bir rol oynayayabileceğini, ülkemizde akademik eğitimi farklı yönlerden
geliştirici yanları olabileceğini düşünmekteyiz.
BLACK MOUNTAIN COLLEGE DENEYİMİ
Sistem ve Ana Prensipler
Yüksek öğrenimde ünlü deneysel ve ilerici bir çaba olan Black Mountain College'ın
kurucusu ve ilk rektörü John Andrew Rice Jr. 1930'larda ve 1940'ların başlarında
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eğitimciler arasında uygun araçlar ve yöntemlerle ilgili tartışmalarda önemli bir figürdü.
Dergi makaleleri ve 1942 tarihli ‘On Sekizinci Yüzyıldan Çıktım’ adlı kitabı sayesinde ders
verme, kitaplara aşırı güvenme, ezberleme gibi çeşitli eğitim yaklaşımlarının etkili ve sert
bir eleştirmeni olarak tanındı. Öğrenci merkezli müfredat ve sınıf topluluğu ile ilgili eğitim
felsefelerinin sıkı bir savunucusuydu.
Rice anılarında kolejin 1933'te Kuzey Karolina'daki dağlarda kurulduğunda, üç ayırt
edici özelliği güçlendirdiğini vurgulamakta: tam demokratik öz-yönetim, yaratıcı
sanatlarda kapsamlı çalışma ve disiplinler arası akademik çalışma. (Rice, 1989: 569)
Kolej başlangıçta Kuzey Karolina, Black Mountain'ın güneyindeki YMCA Blue Ridge
Assembly binalarını kiraladı. 1937'de, Eden Gölü'ndeki vadi boyunca 667 dönümlük bir
mülk satın aldı. Başlangıçta araziye Walter Gropius ve Marcel Breuer tarafından yapılan
projenin uygulanması planlanmıştı. Ancak maliyetinin yüksekliği yüzünden bu proje
erçekleştirilemedi. Bina A. Lawrence Kochner tarafından yeni bir planlamayla hayata
geçirildi.

Görsel 2. Kochner’in projelendirdiği Black Mountain College binası inşaat halinde

Black Mountain College, zamanın diğer kolejlerinden ve üniversitelerinden temel
olarak farklıydı. Demokratik yönetişime ve sanatların öğrenme deneyiminin merkezinde
olduğu fikrine bağlıydı. Kolej topluluğunun tüm üyeleri, çiftlik işleri, inşaat projeleri ve
mutfak görevi de dahil olmak üzere operasyona katıldı. Asheville'in yirmi dakika
doğusundaki tenha çevre, güçlü bir bireysellik ve yaratıcı yoğunluk duygusunu besledi.
(https://www.blackmountaincollege.org/history, Erişim tarihi: 12.05.2022)
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Görsel 3. Binanın inşaatında çalışan
öğrenciler

Görsel 4. Lahana tarlasında fotoğraf
çalışması

Görsel 5. Konstruktif bir çalışma

Görsel 6. Albers ders verirken

Black Mountain bir eğitim kurumu olmasının ötesinde bir yaşam biçimi sunuyordu.
Öğrenciler ve hocalar birlikte öğreniyor, çalışıyor, üretiyor, yiyip içiyor, ekip biçiyor,
kısacası yaşıyorlardı. Yani bir komünal topluluktan, organik bir yapıdan bahsetmekteyiz.
Willem ve Elaine de Kooning, Robert Rauschenberg, Josef ve Anni Albers, Jacob
Lawrence, Kenneth Noland, Franz Kline, Charles Olson, Robert Creeley, Cy Twombly,
Dorothea Rockburne, Merce Cunningham, John Cage, okula katkıda bulunan ve dünya
üzerinde sanatın çeşitli alanlarında etki bırakmış pek çok önemli yaratıcı kişilikten
bazılarıdır.
Kolej genel Amerikan eğitim sisteminin karşısında konumlanmış görünüyordu. 23
öğrenci sayısına karşılık 10 öğretmen olması ve hoca-öğrenci arasındaki hiyerarşik
ilişkinin minimuma indirgenmesi gibi özellikleriyle oldukça sıra dışı bir eğitim
kurumuydu. Öğrenciler sınırsız seçmeli ders alma hakkına sahipti ve kendilerine mentor
olarak bir öğretmen seçiyorlardı. Finansal sorunlardan dolayı kurum eğitimcilere ücretsiz
yemek ve kalacak yer dışında fazla bir olanak sağlayamıyordu. Yarı ya da tam zamanlı
çalışan sayısı ve ücretler çok sınırlıydı. Durumu iyi olan öğrenciler bağış yaparak katkıda
bulunabiliyorlardı.
Kurumda ressam ve heykeltraşlar dışında şairler, dansçılar, müzisyenler, tiyatrocular
ve çeşitli alanlardan teorisyenler eğitim verdi. Farklı alanlardan sanat ve düşünce
insanlarının bir arada bulunması ve okulun kurulmuş olduğu ortam disiplinlinlerarası
sanat yaratılarını destekledi. Dersler iç mekanların yanı sıra sıklıkla dışarıda, doğada
yapılıyordu.
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Josef Albers’in Bauhaus kökenli eğitim anlayışı müfredatı büyük ölçüde
şekillendiriyordu. Bu doğrultuda sanat ve zanaatı birlikte destekleyen bir yapı vardı. John
Cage gibi farklı kişiliklerin kadroya katılmasıyla daha deneysel çalışmalar ön plana çıktı.
Bu anlayışların birleşimi çağdaş sanatta uzun süre etkili oldu. Performans, happening,
çevresel sanat, enstalasyon gibi pek çok sanat etkinliği bu ortamda gelişti ve ilerleme
kaydetti. Bu anlamda sanatın her şekilde yapılabileceği ve her şey olabileceğinin bir
göstergesiydi Black Mountain.

Görsel 7. Açık alanda performans çalışmaları

Görsel 8. Merce
Cunningham, 1952

Black Mountain College’a Dair Eleştiriler ve Okulun Kapanması
Başından beri Amerika’da Bauhaus temelinde kurulmuş olan diğer oluşumlara
gösterilen karşı duruşlardan Blackmountain College da nasibini aldı. Bauhaus’a
Amerika’da gösterilen bu direnç yeniliğe ve yabancılara karşı tavır almayla alakalıydı.
Örneğin New York’lu bürokrat ve politikacı Robert Moses bir makalesinde göçmen
mimarların sadece kendi ülkelerinde her şeyin daha iyi ve düzenli olduğu savunmakla
kalmayıp, Avrupa’daki tasarım ve planlama deneyimlerini Amerika’ya uygulama yoluna
gittiklerini söylüyor, bu uygulamaların çoğu zaman Amerika koşullarını dikkate almayan,
hatta eskiyi bir kenara bırakıp yeni bir başlangıç yapma çabasına dayanan uygulamalar
olduğunu tartışıyordu. (Yorgancıoğlu, D. 2008)
Kendi ders programlarını oluşturabilen öğrenciler, sınav ve not sisteminin olmadığı bir
eğitim kurumu kurumsal yapılar tarafından hoş karşılanmadı. Okulun hiç bir zaman
akredite olamaması ve savaşa gitmek zorunda kalan erkek öğrenciler sebebiyle kayıtlar
da 1940 ve 50’lerde düşük düzeyde kaldı.
1940’larda öğretim üyeleri arasında müfredat konusunda anlaşmazlıklar çıkmaya
başladı.Okulun çeşitli disiplinlerde öğretim üyesini bünyesinde barındırması zorlaşmıştı.
Theodore Dreier ve Josef ve Anni Albers, 1949'da Black Mountain College'dan istifa ettiler.
Zamanla anlaşmazlıklar ve ayrılıklar çoğaldı, öğrenciler ve hocaların bir çoğu farklı
şehirlere taşındılar.
1954’te rektör olan Charles Olson’un yeniden yapılandırma çabaları sonuç vermedi.
Black Mountain College, Albers'in Yale'deki ilk tasarım departmanını yönetmek için
ayrılmasından sekiz yıl sonra, 1957'de kapandı. Kolej, borçları nedeniyle mahkeme
kararıyla dersleri askıya aldı; öğrenci sayısındaki büyük düşüş göz önüne alındığında,
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okul finansal olarak kendini sürdürememiştir. 1962'de, okulun hesapları nihayet
kapatıldı ve tüm borçlar karşılandı.
TÜRKİYE’DE SANAT EĞİTİMİ VE TARTIŞMALAR
“Türkiye’de sanat eğitiminin gelişimi, özellikle Cumhuriyet döneminde önemli bir
aşama katetmiştir. Türkiye’den yurt dışına gönderilen sanatçılar yanında, yurt dışından
davet edilen sanat eğitimcilerinin önderliğinde, sanat eğitimi alanında gelişmeler
yaşanmıştır. Batılı anlamda ilk sanat eğitimi hareketleri, 1908 tarihli Meşrutiyet
hareketleri ile başlamıştır. Osmanlı Devleti'nin batılılaşma hareketinin başladığı bu
dönemde, özellikle biçim ve renk sanatlarında Avrupa'ya yönelme gereksinimi
duyulmuştur.” (Altınkurt, 2015)
Ülkemizde ilk akademik sanat eğitim kurumu olarak1883 yılında Sanayii Nefise
Mektebi kurulmuştur. Yukarıda da belirtmiş olduğumuz gibi batılı anlamda eğitim
vermeyi amaçlayan kurumda 1908’e kadar yabancı hocalar tarafından eğitim verilmiştir.
İlk müdür olan Osman Hamdi'nin görevden çekilmesinden sonra Nazmi Ziya - Çallı Kuşağı
ile bunlar ağırlığını kaybetmiştir.
Sanayii-Nefise Mektebi daha sonra Devlet Güzel Sanatlar Akademisi adını almıştır.
“…John Dewey, 1924 yılında Türkiye'de bir süre kalarak eğitim sistemi hakkında rapor
hazırlamıştır. Bu raporda John Dewey, Türk gençlerinde sanatsal yeteneklerinin güçlü
olduğunu, bunların iyi eğitilmeleri halinde güzel sanatlar kültürüne yapacakları katkının,
ülkenin uygarlık düzeyinin belirlenmesinde yaratacağı etkiyi vurgulamaktadır.” (Özsoy,
1998:59, akt. Altınkurt 2015). “Dewey İstanbul'daki Güzel Sanatlar Akademisini görmüş,
okulun kendi amaç ve işlevlerine yönelik yeni mekan ve araç-gerece gereksinimi
olduğunu belirtmiştir” (Altınkurt).
1932’de Gazi Eğitim Enstitüsü’nün bünyesinde Resim-İş Bölümü açılmıştır. Daha sonra
diğer üniversitelerde de eğitimci yetiştirmeyi amaçlayan bu gibi bölümler çoğalmış ve
zaman içerisinde ülkeye hem alanda iyi öğretmenler hem de değerli sanatçılar
kazandırmışlardır.
“Sanatı halka yaygınlaştırabilmek ve sanata bilinçli bir yön verebilmek için 1932 yılında
Halk Evleri kurulmuştur. Anadolu'nun köylerine kadar yayılan Halk Evleri'nde sanat
alanında toplantılar yapılmış, sergiler açılmıştır. 1950'lere kadar en önemli plastik
sanatlar etkinlikleri devlet tarafından düzenlenmiştir… Cumhuriyet Dönemi'nin diğer bir
eğitim kurumu Köy Enstitüleridir. Köy Enstitüleri; iş eğitimi ilkelerine dayalı, köyün çok
yönlü kalkınmasını da amaçlayarak Türkiye’de sanatın yaygınlaşmasında önemli bir rol
oynamıştır.” (Dilmaç, O., 2010)
Devlet kurumları olan Marmara Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Hacettepe
Üniversitesi gibi üniversitelerin Güzel Sanatlar Fakültelerinin önce Güzel Sanatlar
Yüksekokulu olarak eğitime başlamışlardır. Örneğin, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar
Fakültesi 1955 yılında Bauhaus ekolü örnek alınarak Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu
olarak kurulmuştur. 1982'de adı Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksekokulu olarak
değişmiş, daha sonra da Marmara Üniversitesi'ne bağlanarak Güzel Sanatlar Fakültesi
olmuştur.
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Görsel 9. Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Okulu,
Beşiktaş

Görsel 10. Tatbiki’de seramik
çalışması

“Kurumun üç ilkesi Schneck zamanında belirlenmiştir. Bunlar, araştırmacı bir mantıkla
‘malzemeyi biçimlendirme’,yapısalcı bir yöntemle ‘teknik ile biçim güzelliğini
bütünleştirme’ ve çoğaltma sürecinde ‘endüstriyel biçimlendirme’ idi… Kurumun
üniversiteye dönüşmesinden sonra da bu ilkelere bağlı kalınmıştır…
Tatbiki’nin ayırt edici yanlarından biri de öğretim elemanlarının gençlerden
oluşmasıydı. Almanya’dan yeni mezun olup okulun eğitim kadrosuna katılan, sanatsal
kimlikleri henüz oluşmamış sanatçı ve tasarımcılar, katılımcı ve deneysel bir okul
oluşturmuşlardı. Evrensel ilkelerin yanı sıra yerel kültürlere ilgi duyan bir karakteri
vardı.” (Yılmaz, M., 2020)
Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksekokulu, şimdiki adıyla Marmara Üniversitesi Güzel
Sanatlar Fakültesi’nin üzerinde özellikle durmamızın nedeni okulun Black Mountain
College’de olduğu gibi Bauhaus mantığı üzerine kurulmuş olmasıdır. Aynı imkanlar ve
özerkliğe ya da benzer demokratik şartlara sahip olduğu söylenemese de, çıkış noktası
olarak benzer prensiplere dayandığından bahsetmek mümkündür.
Günümüzde pek çok vakıf üniversitesi bünyesinde güzel sanatlar fakültesi
barındırmaktadır. Bu kurumlar ağırlıklı olarak ticari bir yaklaşımla Resim, Heykel,
Seramik gibi bölümlerden ziyade adaylar için iş olanakları bağlamında tercih sebebi olan
tasarım bölümlerine sahiptir. Görsel İletişim Tasarımı da medya ile Grafik Tasarım’ı
birbirine bağlayan popüler bir bölüm haline gelmiştir, ancak akademik çevrelerde bu
bölümlerin müfredat içerikleri ve eğitimin yeterliliği ile çalışma alanlarına eleştiri ve
şüpheyle yaklaşanlar bulunmaktadır.
Türkiye’de sanat eğitiminin devletin katı kuralları çerçevesinde ve Yükseköğretim
Kurulu’nun kurallarına bağlı şekilde sürdürülmesi ilgili makamlar düzeyinde pek
dillendirilmese de akademinin içerisinde her zaman için bir tartışma konusu olagelmiştir.
Sanatın eğitiminin herhangi bir kurumsal yapı içerisinde verilip verilemeyeceği ise ayrı
bir konudur. Bu mesele de özellikle ilk kurulan sanat eğitim kurumlarımız üniversiteler
bünyesinde fakültelere dönüştüğünden beri sorgulanmaktadır. Yüksek öğretimde
müfredat, mekan, araç-gereç ve çalışma saatlerinin uygunluğu, ölçme ve değerlendirme
kriterleri de her zaman için önemli sorunlar olarak karşımızda yer almaktadır.
Yükseköğretim Kurulu’nun bu konuya dair özgün bir politikasının ve ilgisinin olmadığı
gözlenmektedir. Pek çok akademisyen ve öğrenci üniversitelerde sanat yapmak için
gerekli olan özgürlük ortamının bulunmadığından da yakınmaktadır.
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DEĞERLENDİRME VE SONUÇ
Bu metinde Black Mountain College örneğini sanat eğitimi temelinde ele alındı. Aslında
eğitimde genel olarak böyle bir anlayışa elimizden geldiği kadar yaklaşmaya çalışmak
hedefimiz olmalıdır. İnsan tek yönlü bir varlık değildir. Öğrencilerimizin de beden, zihin
ve duygulardan oluşan birer birey olduklarını unutmamalıyız. Sınav ve gelecek kaygıları,
metin okuma, ezber, devamlılık, not gibi çeşitli unsurlarla eğitim sistemimiz hem
öğrencileri hem de eğitimcileri boğan, yaratıcı ruhunu öldüren bir konuma gelmiş
durumdadır. Yaratıcı düşünme ve sanat sadece bu alanın eğitimini görmek isteyenlerin
değil, her insanın ihtiyacıdır. Bu sebeple bu alandaki derslerin tüm eğitim sistemine
yayılması temel amaçlarımızdan olmalıdır.
Dünyada sanatın sınırları gittikçe genişlemekte, sergilerde dijital medya kullanımı
yaygınlaşmakta, geleneksel olanın dönüşümü ve çağdaşla birlikteliği gittikçe daha fazla
örnekle karşımıza çıkmaktadır. Türkiye’de ise sanat eğitimi genelde çok değişmeyen
müfredatlara bağlı, yapısal anlamda kısıtlı bir mimari içerisinde verilmektedir. Akademik
sistemdeki kredi toplama zorunluluğu, not sistemi, atölye saatlerinin ve erişim
sürelerinin kısıtlılığı gibi etmenler öğrenciye özgürlük alanı tanımamaktadır. İdareöğretim üyesi- öğrenci arasındaki katı hiyararşik ve resmi ilişki ise eğitimci ve sanatçı
adaylarına yeterli özgürlük ortamına sahip olamamasına neden olmaktadır. Oysa daha 20.
Yüzyılın ilk yarısında disiplinlerarası ve temellerinden kopmadan olabildiğince özgür bir
öğrenme ve yaratma alanı oluşturmayı hedefleyen Black Mountain okulu gibi örnekler
günümüzde bu anlamda hem gerekli hem de daha imkanlı görünmektedir.
Black Mountain tarzında bir kurumun ülkemizde oluşabilmesinin karşısında yeralan
bir dizi güçlükten bahsedilebilir.
Tabii ki bunların başında böyle bir girişim için istekli, idealist diye tanımlayabileceğimiz
gönüllü bir eğitimci kadrosunun oluşması gelecektir. Türkiye’deki eğitime dair kanun ve
yönetmeliklerin aşılarak bu türden özerk bir kurumun oluşturulabilmesi de en önemli
zorluklardan biri olacaktır. Devlet tarafından akreditasyonu sağlanamasa dahi böyle bir
okul sadece sanat yapma amacı güden her yaştan insan için çekici olabilir. Ancak ülkemiz
şartlarında diploma alamayacağı bir kurumda yoğun ve düzenli bir eğitim görmek hayata
yeni atılan gençler için çok da cazip görülmeyebilecektir. Black Mountain College’ın
zamanında karşılaşmış olduğu finansal problemlerin de bertaraf edilmesi gerekmektedir.
Bu yönde bir vakfın kurulması, sanatsever kişi ve kuruluşların destekleri, belki kurum
içinde bazı üretimlerin satışı ya da hobi amaçlı eğitimlerin uygun ücretlerle halka
sağlanarak bir döner sermaye oluşturulması gibi çeşitli çözüm olanakları üzerinde
durulabilir.
Son olarak böyle bir kurumun halk tarafından benimsenmesi ve desteklenmesi
meselesi de çok önemlidir. Sanata, özellikle de çağdaş yaklaşımlara mesafeli duran
vatandaşların bu yönde bilgilendirilip eğitilmesi bütüncül bir sanat politikası
gerektirmektedir. Bu bağlamda devlet kadar sanatçı ve eğitimcilere de sanatı daha iyi
anlatma ve halkla buluşturma görevi düşmektedir.
Yukarıda da bahsetmiş olduğumuz tüm güçlüklerine rağmen bir gün bu topraklarda
Black Mountain College benzeri bir kurumun oluşabilme ihtimali sanatçılar ve eğitimciler
arasında diyalogla ve desteklemeye gönüllü kişi ve kuruluşların katkısıyla belki bir gün
gerçeğe dönüşebilir. Nitekim, Köy Enstitüleri ve Halk Evleri gibi kısmen benzer bazı
denemeler artıları ve eksileriyle eğitim tarihimizde yerini almıştır. Böyle bir girişimin
ülkenin sadece kültür ve sanatı değil, düşünce dünyası ve demokrasisi için de önemli bir
sıçrama tahtası meydana getirebileceğini düşünmekteyiz.
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Southern Intelligents in Political Persecution (20-30 Years of the XX
Century)
B. Q. ISSABEK1
Abstract
The article describes the socio-political activities of the national intellectuals in the southern
region in the early twentieth century and the sovereignty of the country, which our ancestors
dreamed of for many centuries. The policy of repression in the socio-political life of Kazakhstan
began in the mid-1920s. After F.I. Goloschekin came to power, the persecution of local intellectuals
and the search for "counter-revolutionary organizations" became very widespread. As a result,
major Kazakh educators, public figures, writers, and prominent figures in various fields were
arrested and subjected to Stalin's oppression. As a result of false accusations and slander,
intellectuals were arrested in 1937-1938, sent to concentration camps, shot as "enemies of the
people" and persecuted innocently. Their family members and relatives were arrested and
convicted. In the 1930s, about 3 million people in the USSR were subjected to political repression
by the People's Commissariat of Internal Affairs. Even during nowadays, there is no exact
information. During this period in Kazakhstan, 103 thousand people were persecuted and more
than 25 thousand people were shot. About 7,000 people were arrested and about 2,500 were shot
in South Kazakhstan. Unfortunately, this list continues to this day, and the documents of those
who went missing are still being found. One of the main goals of the Kazakh intellectuals is to serve
the people, to make the people more literate in policy, to awaken in them a desire for knowledge,
to eradicate illiteracy. It tells about the life and work of prominent public figures and statesmen
who left a deep mark on public and political life in the 20-30s of the XX century. Gaining its
independence and joining the ranks of equal states is a great opportunity for Kazakhstan to get
acquainted with the unsolved mysteries of our history. Historians are studying our history from
an independent point of view. If we consider the Stalinist totalitarian policy of the 30s and 40s of
the Soviet era, which needs to be studied in our history, covering all regions of the country, as part
of our history, we can note the consequences of this policy for the Southern region. In order to
form a full understanding of the history of the Kazakh intellectuals, their history and destiny in
the first half of the XX century, it is important to study in depth the historical information about
the fate of our intellectuals who fought for the independence of our people.
Keywords: Southern region, Kazakh intellectuals "enemy of the people", repression.

Саяси Қуғын-Сүргінге Ұшыраған Оңтүстік Зиялылары
(ХХ ғасырдың 20-30 жылдары)
Aңдатпа
Мақалада ХХ ғасырдың басындағы Оңтүстік өңірдегі ұлттық интеллигенцияның
қоғамдық-саяси қызметі,
ата-бабаларымыз ғасырлар бойы аңсап армандаған ел
егемендігі туралы қозғалған.Қазақстанның қоғамдық-саяси өмірінде қуғын-сүргін
саясаты 1920-шы жылдардың ортасынан басталды. Билік басына Ф.И.Голощекиннің
келуімен жергілікті зиялыларды қудалау, «контрреволюциялық ұйымдарды» іздестіру
жұмысы кең өрістеді. Нәтижесінде қазақтың ірі ағартушылары, қоғам қайраткерлері,
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әдебиетшілері, әр түрлі саладағы көрнекті тұлғалары жаппай тұтқындалып, Сталиндік
зұлматтың зардабын тартты.Жалған айып пен жала жабулар нәтижесінде зиялылар 19371938 жылдары тұтқындалып,лагерьлерге айдалды, «халық жауы» ретінде атылды,
жазықсыз қудаланды. Олардың отбасы мүшелері, туған-туысқандары қамауға алынып,
сотталды. XX ғасырдың 30-жылдары Ішкі Істер Халық Комиссариатының (ІІХК)
тарапынан КСРО бойынша 3 млн-ға жуық адам саяси қуғын-сүргінге ұшырады. Күні
бүгінге дейін нақтылы мәлімет жоқ. Қазақстанда осы кезеңде 103 мың адам репрессияға
ұшырап, 25 мыңнан астам адам атылған. Ал Оңтүстік Қазақстаннан 7000-ға жуық адам
тұтқындалып, 2500-дей адам оққа байланған. Өкінішке орай, бұл тізім бүгінге дейін
жалғасып, дерексіз кеткендердің құжаттары іздестіру барысында табылуда.Қазақ
зиялыларының басты мақсатының бірі – халқына қызмет ету, халықтың саяси жағынан
көзін ашу, халықтың бойында білімге деген құлшынысты ояту, сауатсыздықты жою қажет
екенін қарастырылады. ХХ ғасырдың 20-30 жылдары қоғамдық саяси өмірде терең із
қалдырған көрнекті қоғам және мемлекет қайраткерлерініңөмірі мен қызметі жайлы
баяндалады. Қазақстан мемлекеті өз тәуелсіздігін алуы, терезесі тең мемлекеттердің
қатарына қосылуы тарихымыздың ашылмай жүрген құпияларымен танысуға үлкен
мүмкіндік туып отыр. Тарихымызды тәуелсіз ой тұрғысынан зерттеп-зерделеу
тарихшылар тарапынан жүріп жатыр. Тарихымызда зерттеуді қажет ететін, еліміздің
барлық аймағын қамтыған Кеңестік дәуірдің 30-40 жылдарындағы Сталиндік
тоталитарлық саясатты тарихымыздың бір бөлігі деп алсақ, бұл саясаттың Оңтүстік өлке
өңіріне тигізген зардаптарын атап алуға болады. ХХ ғасырдың І жартысындағы Оңтүстік
өлкедегі қазақ зиялылары, олардың тарихы мен тағдыры туралы толыққанды ұғымды
қалыптастыруда өлкеміздегі халқының тәуелсіздігі үшін күрескен, «халық жауы» атанып,
қуғын-сүргінге ұшыраған зиялыларымыздың тағдыры туралы тарихи мағлұматтарды
терең зерделеудің маңызы өте зор.
Кілт Сөздер: Оңтүстік өлке, қазақ зиялылары «халық жауы», репрессия, қуғын-сүргін.

КІРІСПЕ
Ғасырлар бойы ата-бабаларымыз аңсап армандаған егемендігімізге қолымыз
жетіп, өз алдымызға дербес, Тәуелсіз Қазақстан мемлекетінің іргетасы қалана
бастағанына отыз жылдай уақыт болды. Осы уақыт ішінде халқымыздың ойсанасында да үлкен-үлкен өзгерістер болуда. Ең бастысы, бірнеше ғасырға
созылған отаршылдық езгі салдарынан қанымызға сіңе бастаған құлдық
психологиядан арылуға деген талпыныстың өзі – үлкен жетістік. Соның
нәтижесінде халқымыз ұлт ретінде өзін – өзі танып қана қоймай, сонымен бірге
жасампаздық қырымен сыртқы елдерге танылуға мүмкіндік туып отырғанын бөле
айтқанымыз ләзім. Тарихы жоқ ел болмайды. Елдің ертеңі бүгіннен басталады. Ел
болашағын ойлауды өткенімізді біліп, бүгінімізді танудан бастағанымыз жөн
болар. «Тарихты бірін өзіміз ұнатып, құптайтын, ал келесісін «жағымсыз» санап,
бойымызды аулақ салатын үзік-үзік оқиғалардың жиынтығы деп пайымдамау
керек. Яғни, өткенімізді тұтас күйінде, ешқандай боямасыз, қоспасыз қаз-қалпында
қабылдағанымыз жөн болар. Ал өткен жылдар шежіресін үнемі әрі бұрмалаусыз
зерделеп отырудың жөні бөлек. Мұның өзі өткендегі тәжірибенің жақсысынан
үйрену үшін, ескі қателіктерді қаулата бермес үшін, жаманнан жирену үшін қажет»,
- дейді бұл турасында тұғыш Елбасымыз Нұрсұлтан Назарбаев өзінің «Жадымызда
жатталсын, татулық дәйім сақталсын» деген тарихи еңбегінде [1].
ХХ ғасырдың бас кезі қазақ қоғамы үшін түрлі ағымдардың өзара қақтығыс,
күрес кезеңі болды. Бір жағынан ескі, күні өткен феодалдық қатынастар өзінің
барлық даму қуатын тауысып, қоғамдық өніп – өсуде кедергіге айналса, екінші
жағынан, оларды ауыстыра аларлық жаңа қоғамдық қатынанстар тым әлсіз күйде
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еді. Бұл мезгілде ортағасырлық мешеулік пен ұлттық езгі қыспағына бірдей іліккен
қазақ елінің болашағына үлкен қауіп төнген болатын.
Осындай жағдайда қоғамдық күреске қазақ қоғамы үшін мүлдем жаңа саясиәлеуметтік күш - ұлттық интелегенция араласа бастайды. Негізінен метраполия
оқу орындарында білім алып, отаршыл мемлекеттік басқару аппаратындағы
қызметке және қазақ арасында орыс мәдениетін егіп, тарату үшін даярланған
зиялылар мұның бәрін жойып қойып, ұлттық тәуелсіздікпен ұлттық мәдениеттің
өсіп-өркендеуіне, ұлт өмірінің қайта құру мақсатына қызмет ете бастайды. Соның
нәтижесінде қазақ қоғамында мүлде жаңа сападағы жағдай қалыптасып,
феодалдық тоқырау мен отарлық тәуелділікке қарсы күрес оның негізгі
белгілеріне айналды.
Франция жұртының тарихшысы Ж.Мишле бүгінгі жағдайды, бүгінгі шындықты
оның түп төркіні арқылы ғана терең түсінуге болатындығын нұсқап, «егер кімдекім тек қазіргі, бүгінгі күнді ғана құрмет тұтып, сонымен өмір сүргісі келсе, онда ол
сол бүгінгіні бағалай алмағаны» дейді.
ХХ ғасырдың басындағы ұлттық интелегенцияның қоғамдық-саяси қызметін
зерттеу, белгілі дәрежеде, тарихи қоғамдық құбылыс ретінде оның табиғи
болмысын, тыныс-тіршілігін, әлеуметтік күш есебінде биік қасиеттері мен
кемшіліктерінде танып білу екендігі түсінікті. Басқаша айтқанда, бүгінгі ұрпақ
үшін бұрынғылардың қандай тарихи іс тындырғаны ғана маңызды емес, нақ
сондай дәрежеде олардың қайраткер ретінде бар болмысымен кім болғаныда
мәнді. Өйткені барлық өркениетті қоғамда әрбір ұрпақ өзінің ерекшелігін, тіптен
тарихи борыш-міндеттерін тарихи контексте ғана терең әрі толық түсіне алған.
Қазақ дүниетанымын евроцентристік көзқарастың әбден жайлап, ақыл-санасын
жаулап алғаны соншама, біз өзіміздің тұрмыс тіршілігімізден туындаған құбылыс
атаулыны Еуропа үлгісіне салып піштік те, сәйкес келмегендерді, өзгешелігі
барларды даттай мансұқтадық немесе бізде жоқ, болмаған, өйткені артта қалған
елміз, қараңғылықта күн кешкен халықпыз, ондайлар бізде болуы мүмкін емес деп
өзеуредік. Осыны бізге қазақ сахарасынан олай-бұлай өткен жолаушы да, жаулап
алып отарлап, езіп отырғандар да саналы түрде қадап-қадап айтты, жазды. Сөйтіп
тарих бетінде ештеңесі болмаған халықтың бірі болып шыға келдік.
Осыған көндірген, осыны мойындатқан, тыпыр етуге шамамызды келтірмеген
дәлелдің бірі – халықтың сауаттылығы деген көрсеткіш. Ұнжырғамызды түсіріп,
халықтың мысын басу, намысын таптау мәселесін әдейі ойлап тапқандар өзіміздің
портфель ұстаған ұлық-төрелеріміз тұяқ серіппек болғандарды жерден алып
жерге салды.
Жаңа заман идеяларын бірден қолдап кетпегендердің іс-әрекеті әр алуан жаққа
жүгіртілді. Ф.И.Голощекин келген тұстан бастап өз арамыздан ұлтшылдар мен
оңшыл-солшыл уклондарды көптеп тауып, әрқайсысына садуақасовшыл,
ходжановшыл, меңделевшіл, сейфуллиншіл, рысқұловшыл, тоғжановшыл деп ен
тағылды, жіліктей бөліп, бастарын қоспаудың, біріктірмеудің айла-амалдары
жасалды. Ыдырағандарды бытырлап сындыру, айтқанға көндіру оп-оңай.
Бұлар әншейінгі жік емес екен, жасырын топтар құрыпты, анау мынаумен жең
ішінен жалғасыпты деген қауесет әуелі әдейі таратылып, 1928 жылғы ұлы
көмпескемен қабат контрреволюционерлік ұйымдарды «ашу» амалы қатар жатты.
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Артельдесу, колхоздасу, солардың зиянкестігі салдарынан дұрыстап жүрмей
жатыр деген желеумен тұтқындау, шатырлатып ұстау науқаны басталды. Осының
ең алғашқылары болып алаштың марқасқа азаматтары құрлыққа ілінді. 1930
жылы 4 сәуірде ату жазасына кесілген А.БАйтұрсынов, М.Дулатов, М.Жұмабаевтың
өтініші 10 жылдық айдау-сүргінге ауыстырылып, Ж.Аймаутов 1931 жылы атылып
кете барды.
Елді үркіту, зиялыны құрту процесі осылай басталды. Әбден еркінсіп, ойына
келгенін істеу ниеттенгендер Қазақстаннан көптеген «контрреволюцияшыл
бандиттік ұйымдар» тауып, оларға «қатысты-мыс» деген онмыңдай адамды
тұтқындады. Ел аштықтан қырылып, Қазақстаннан басқа өлкелерге басып жатқан
шақта «бандиттік ұйымдардың» жауыннан кейінгі саңырауқұлақтай өсе бергені
қайран қалдырды.
Қазақстанның қоғамдық-саяси өмірінде қуғын-сүргін саясаты 1920-шы
жылдардың ортасынан басталды. Билік басына Ф.И.Голощекиннің келуімен
жергілікті зиялыларды қудалау, «контрреволюциялық ұйымдарды» іздестіру
жұмысы кең өрістеді. Нәтижесінде қазақтың ірі ағартушылары, қоғам
қайраткерлері, әдебиетшілері, әр түрлі саладағы көрнекті тұлғалары жаппай
тұтқындалып, Сталиндік зұлматтың зардабын тартты.
Жалған айып пен жала жабулар нәтижесінде зиялылар 1937-1938 жылдары
тұтқындалып,лагерьлерге айдалды, «халық жауы» ретінде атылды, жазықсыз
қудаланды. Олардың отбасы мүшелері, туған-туысқандары қамауға алынып,
сотталды. XX ғасырдың 30-жылдары Ішкі Істер Халық Комиссариатының (ІІХК)
тарапынан КСРО бойынша 3 млн-ға жуық адам саяси қуғын-сүргінге ұшырады.
Күні бүгінге дейін нақтылы мәлімет жоқ. Қазақстанда осы кезеңде 103 мың адам
репрессияға ұшырап, 25 мыңнан астам адам атылған. Ал Оңтүстік Қазақстаннан
7000-ға жуық адам тұтқындалып, 2500-дей адам оққа байланған. Өкінішке орай,
бұл тізім бүгінге дейін жалғасып, дерексіз кеткендердің құжаттары іздестіру
барысында табылуда.Билік басына Ф.И.Голощекиннің келуімен жергілікті
зиялыларды қудалау, «контрреволюциялық ұйымдарды» іздестіру жұмысы кең
өрістеді. Нәтижесінде қазақтың ірі ағартушылары, қоғам қайраткерлері,
әдебиетшілері, әр түрлі саладағы көрнекті тұлғалары жаппай тұтқындалып,
Сталиндік зұлматтың зардабын тартты.Жалған айып пен жала жабулар
нәтижесінде зиялылар 1937-1938 жылдары тұтқындалып,лагерьлерге айдалды,
«халық жауы» ретінде атылды, жазықсыз қудаланды. Олардың отбасы мүшелері,
туған-туысқандары қамауға алынып, сотталды.
Қазақстанның бостандығы, тәуелсіздігі және аумақтық тұтастығы үшін
күрескен партиялардың (олардың филиалдарының, көшбасшылары мен
ұйымдастырушыларының) саяси іс-қимылдарының тізбесі жасалынды. Оңтүстік
өңірінде туылған, білім алған немесе қызмет жасау барысында қуғын-сүргін
құрбанына айналған зиялылардың картотекасы жасалды. Олар: Сұлтанбек
Қожанов, Жұмат Шанин, Емберген Алтынбеков, Дүйсенбай Алтынбеков, Сабыр
Айтхожин, Қазмұхамед Күлетов, Исмайыл Сатыбалдиев, Сүлеймен Айсарин, Зикен
Тұранов, Әзімхан Кенесарин, Аббас Қаламбаев, Бақыт Иржанов, Қилыбай
Көсеубаев, Махмұт Ысқақов, Хайретдин Болғанбаев, Ақылбек Нұрбеков, Әбілдәбек
Өтепбергенов т.б. Сонымен бірге жазықсыз жазаланып, жәбірленген және зардап
шегіп сотталған Досов Әбілқайыр Ысқақұлы, Сапарбеков Садықбек, Садықбеков
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Сұлтанбек Бекұлы және Аққозы Ызбановтыңжеке істері бойынша қосымша
мәліметтер жиналды.
Досов Әбілқайыр Ысқақұлы- мемлекет және қоғам қайраткері. 1892 жылы
Көкшетау уезі, Қотыркөл болысында (қазіргі Ақмола облысы) туылған.1930-1937
жылдары Шығыс Қазақстан облысының партия комитетінің 2-хатшысы, Ақтөбе
және Оңтүстік Қазақстан облыстық партия комитетінің бірінші хатшысы
қызметтерін атқарған. Оңтүстікте бар-жоғы бір жыл екі ай шамасында ғана бірінші
хатшы қызметінде болған, оның кезінде Шымкент қаласындағы М.И.Калинин
атындағы қорғасын зауыты, Ленгірдің көмір кені жұмысты қарқынды жүргізді.
Қорғасын зауытына арнап шикізат өндіретін Байжансай кен орны жұмысын
бастады. Елі үшін «Химфарм» зауытының өнімі артты. Сонымен бірге ауыл
шаруашылығында едәуір табыстарға қол жетті. Өндіріс орындарында
стахановшылар қозғалысы, миллионер колхоздардың саны өсті, мәдени-көпшілік
халық ағарту саласына ерекше көңіл бөлінді. 1937 жылы 19 наурызда екі жылдық
Шымкент мұғалімдер институты құрылды.
1937 жылы 26 қарашада Әбілхайыр Досов тұтқынға алынды. Осы уақытта
Әбілхайыр Ысқақұлы Шымкент қаласы, Свердлов көшесі 43 үйде тұрған болатын.
Жолдасы Досова Загира екеуі үш перзент тәрбиелеген. 1938 жылы 8 наурызда
КСРО жоғарғы сотының әскери алқасының шешімі бойынша РКФСР Қылмыстық
кодексінің 58-2, 58-7, 58-8, 58-11 ісі бойынша сотталып өлім жазасына кесілген.
Үкім сол күні орындалды. КСРО Жоғарғы Сотының Әскери коллегиясының 1956
жылғы 12 мамырдағы анықтамасы бойынша Ә.Досовқа қатысты 1938 жылғы 8
наурыздағы үкімі жойылып, қылмыс құрамының жоқтығына байланысты іс
тоқтатылды [2].
Сапарбеков Садықбек Сапарбекұлы -1902 жылы Жаңақорған ауданындағы
«Балапантөбе» деген жерде дүниеге келген. 1917-1919 жылдар аралығында білімін
көтере жүріп Ақмешіттегі большевиктік ұйымдарға қатысып, уездік-қалалық
комитетінің
шешімімен
Ташкентте
жаңадан
ашылған
үгітшіұйымдастырушылардың қысқа курсына оқуға аттандырады. Түркістан өлкелік
партия комитеті Мәскеудегі Я.М.Свердлов атындағы коммунистік университеттің
қысқа мерзімдік курсына Садықбекте ілініп, комсомол бөлімінде оқыды. 1920
жылдың күзінде оқуды үздік аяқтап, Ташкентке оралады да, жастар арасындағы
ұйымдастырушылардың бірі болып қызметін бастайды.
1920-1923 жылдар аралығында қабілетті жас Түркістан өлкелік партия комитеті
жанындағы партия мектебінің комсомол бөлімін басқарды. Сонымен қатар оған
Алматы, Жетісу облыстық комсомол комитетінің хатшысы қызметтерін де қоса
атқаруға тура келді. Садықбектің шын жарқырап көзге түсуі осы кезеңдер болғаны
анық. Өйткені ол бір емес, бірнеше жауапты қызметтерді қатар алып жүре алды,
бәріне де уақыт таба білді.
Осы жылдар ішінде С.Сапарбеков көрнекті комсомол қайраткері, жақын досы
Ғ.Мұратбаевпен қоян-қолтық араласты. Екеуі бірлесе отырып, шығыс жастарына
жол-жоба ұсынды. Зейінді балаларды дереу қамқорлыққа алып тәрбиеледі.
1927 жылы қазақ өлкелік партия комитетінің үгіт-насихат бөлімінің меңгерушісі
әрі бюро мүшесі болып тағайындалды. Ол бұл қызметте 1929 жылды аяғына дейін
отырады. Ф.И.Голощекинмен қоян-қолтық жұмыс істеуіне, тіпті оның қитұрқы
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істеріне де лажсыз көнуіне тура келді. Ауыл шаруашылығын ұйымдастыру
барысында орын алған кейбір жағдайлардың салқынымен Садықбек қызметінен
төмендетіліп, 1931 жылы Қарсақпай аудандық партия комитетінің бірінші
хатшысы қызметіне ауыстырылды.
С.Сапарбеков 1937 жылдың қараша айына дейін, яғни, «халық жауы» деген
жалған жалаға ілігіп, ұсталып кеткенше республиканың бірқатар облыстарына
басшы жұмыстар атқарды.
Садықбек Сапарбеков 1937 жылы жазықсыз «халық жауы» болып тұтқынға
алынды. 1938 жылы Алматыда ату жазасына кесілді [3]. 1958 жылы 21 қаңтарда
ақталды.
Ызбанов Аққозы -1905 жылы Маңғыстау ауданында, шаруа отбасында дүниеге
келген. 1936 жылдың ақпан айынан бастап Түркістан аудандық партия
комитетінің бірінші хатшылығына сайланады. Түркістанға келгенде елдің
ашаршылық жағдайы соншалықты ауыр болатын. Көшеде, теміржол маңында
аштықтан өлген адам мүрделері жататын. Осы қиыншылық жағдайды ретке
келтіру үшін келген Аққозы Ызбанов ешқандай қиыншылыққа мойымай,
алғырлығының нәтижесінде ел басына түскен біраз қиыншылықтарды реттеді.
Тұралап қалған шаруашылық ілгері басып, халықтың хал-жағдайы оңала
бастайды.
Голощекиндік
қуғын-сүргін
талай
азаматтардың
жігерін
қайтарғанымен, Аққозы Ызбанов халқы үшін қандай қиыншылық болсада қарсы
тұрды. 1937 жылы азық-түлік тапшылығы күшейіп кетті. Ал, Голощекиндік топ
Қазақстан астығын вагондарға тиеп, Мәскеуге жөнелтіп жатты. Мұндай қиянатқа
төзбеген Аққозы Ызбанов Мәскеуге кетіп бара жатқан вагондарды кідіртіп, ондағы
астықтарды елге бөліп бергізеді. Бұл сол кездегі көзсіз ерлік болатын.
Халқым деп аянбай қызмет атқарған Аққозы Ызбановтың тағдырына да зұлмат
жылдардың қаһары келіп жетті. 1937 жылы 30 қазанда НКВД мүшелері оны
қамауға алады. 1937 жылы қараша айының 2 жұлдызында өткізілген Түркістан
аудандық партия комитетінің отырысында Аққозы Ызбановты бірінші хатшы
қызметінен алынсын және ұлтшыл, «халық жауы» деп танылып, ісі НКВД ұйымына
тапсырылсын деген шешімі қабылданады. 1938 жылы 19 ақпанда КСРО жоғарғы
сотының әскери алқасының шешімі бойынша РСФСР Қылмыстық кодексінің 58-2,
58-7, 58-8, 58-11 ісі бойынша сотталып, өлім жазасына кесілген. Үкім сол күні
орындалды [4].
Садықбеков Сұлтанбек Бекұлы 1904 жылы қазіргі Отырар ауданы (ол кезде
Қызылқұм), Ызагөл ауылында туылған.14 жасында Шымкент қаласында орыстүзем училищесін бітірген соң Арыс станциясындагы мектепте мұғалім болып,
ағарту ісіне араласа бастады. Ташкентте алты айлық курстан өткен соң Самарқан
мектептерінің бірінде мұғалім-тəрбиеші, Шымкентте мұғалім болып істеген.
Сұлтанбек Бекұлы 18 жасында Шымкент уездік білім беру бөлімінің басшысы
болып болып жұмыс істей бастады. Белсенді еңбегімен көзге түскен ол 22 жасында
Сырдария губерниялық білім бөлімінің бастығы болып тағайындалды. Осы
қызметте жүргенде Жүсіпбек Аймауытовты сол кезде ашылған қазақ
педагогикалық техникумына қызметке шақырады. Арнайы телеграммасы осы
күнге дейін сақталған. Өзі осы техникумның директоры болып жұмыс істеді.
Сырдария губкомының үшінші хатшысы қызметін атқарды. Сарысу аудандық
атқару комитетінің төрағасы қызметін, Солтүстік Қазақстан облысының облатком
104

төрағасы қызметін атқарды. "Казтрестзолото" тресі бастығының орынбасары
болып жұмыс атқарды.
1934 ж. Алматы қаласында Наркомпрос комиссарының орынбасары, сосын
"Ересектерге арналған мектеп" басқармасының басшысы қызметін атқарған ол
Қазақстанда сауатсыздықты жою, халықты оқыту, ағарту ісіне ерен еңбегімен өз
үлесін қосты. Алаш арыстарының бірі С.Сейфуллинмен көрші тұрған,
А.Байтұрсыновпен жүздесіп пікір алмасқан, І.Жансүгіровпен жəне т.б. Алаш
ардақтыларымен араласқан асыл азамат 1938 жылы саяси террордың құрбаны
болып атылып кетті.
Осындай жағдайда қазақ интеллигенциясының жасап кеткен ұлан-ғайыр
еңбектерін дұрыс бағалай қоюдың өзі қиялдағы ғажайыптай, ғайыптан алынар
хабардай болып көрінуі ғажап емес.Қазақ балаларын ана тілінде оқыту ісіне арнап
тұңғыш оқулықтарды жазған «Алашорда» үкіметінің төрағасы, оқымысты Әлихан
Бөкейханұлы Қазақстандағы аштықпен күресу жөніндегі төтенше комиссиясын
басқарған Сейтқали Меңдешов, Оқу-ағарту халық комиссары Темірбек Жүргенов...
Қазақ осы сияқты біртуар азаматтарының бірінен соң бірінен айрылды. Қанды 37
талай азаматтардың тағдырын талқан етті. 1937-1938 жылдары қуғын сүргін
көрген, жазықсыз жапа шеккен арыстарымызды еске алу, олардың елі үшін еткен
ерен еңбектерін елеусіз қалдырмау мақсатында бүгінгі күні көптеген игілікті істер
атқарылуда. Десекте есімдері әлі күнге дейін атаусыз, сіңірген еңбектері елге
жеткізілмей жатқандары да бар.
Абзал азаматтар халық ағарту, мәдениет салаларында, қоғамдық-саяси өмірде
жауапты қызметтер атқарған – Сейілбек Үсенов пен Әшірбек Үсенов. Сейілбек
Үсенов өңіріміздегі қазақ журналистикасының қарашаңырағы – «Оңтүстік
Қазақстан» газетінің алғашқы редакторларының бірі. Ол 1905 жылы Оңтүстік
Қазақстан облысы Шымкент қаласында қарапайым шаруа отбасында дүниеге
келген. Төрт жасында әкесі қайтыс болған. Оның өз қолымен жазылған
өмірбаянында: «Әкеден айырылған соң анам мен ағамның қамқорлығында
болдым. 0,5 гектар жер теліміне мақта егіп жан сақтайтынбыз. Сонымен қатар
маусымдық мезгілдерде байға жалданып әртүрлі жұмыстар атқардық», [5] – дейді.
Бала кезінен білімге ұмтылған Сейілбек Үсенов 1917 жылы Шымкенттегі бірінші
сатылы мектепке оқуға барды. Ары қарай мұғалімдер даярлайтын үш айлық
курсты аяқтады. Бұл өте қиын уақыт Кеңес өкіметінің орнауы, азамат соғысы, 20шы жылдардың басындағы ашаршылық кезеңі болатын. Қиын-қыстау уақытқа
қарамастан Сейілбек Үсенов оқуын одан әрі жалғастыру үшін 1920 жылы
педагогикалық техникумға түсіп, оны 1923 жылы бітірді. 1920 жылы Ташкентте
мұғалімдер институты ашылып, 1925 жылы бұл білім ордасы Қазақ педагогикалық
институты ретінде жұмысын жүргізе бастаған болатын. 1923 жылы осы аталған
оқу орнына оқуға түсіп, қоғамдық жұмыстарға белсене араласып, «Кедейшіл жас»
комсомолдық беттерінде редактор болып жұмыс атқарды. Қалалық
кітапханаларда саяси әдебиеттермен танысты, студенттік үйірмелерге мүше
болды [6].
Аталған оқу орнын 1925 жылы 16 студент оқуды аяқтағаны жөнінде куәлік алды.
Олардың қатарында Сейілбек Үсенов, Құрманбек Жандарбеков, Әуелбек
Қоңыратбаев бар еді. Міне, осы кезден бастап Сейілбек Үсенов қазақ жастарының
ішінен шыққан білімді маман ретінде көзге түсіп, жауапты қызметтер атқарды.
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1925 жылы күз айында Сейілбек Үсенов 20 жасында Шымкент қаласында қазақ
педагогикалық техникумында оқытушы, оқу бөлімінің меңгерушісі, 1926 жылы
Шымкентте қазіргі Қарсыбай Сыпатаев атындағы жеті жылдық мектептің
басшысы болды. Ол сол кезде шәкірттеріне білім ғана беріп қоймай, өмірді тануға
да ықпал еткен. Олардың арасында Бауыржан Момышұлы, Әбілда Тәжібаев, Қажым
Жұмалиев секілді халқымыздың мақтанышы тұлғалар шыққан.
Сейілбек Үсенов 1928 жылдан 1929 жылғы ақпан айына дейін Сырдария
округінің халық-ағарту бөлімінде нұсқаушы болып қызмет атқарды.
Идеологиялық жұмыстардада жақсы қырынан көріне білді. 1929 жылы ақпан
айынан қараша айына дейін Сырдария округінің шалғай жатқан өңірлерінің бірі
Бостандық ауданында партия комитетінің хатшысы қызметін атқарды. Бостандық
ауданы үш республиканың яғни Қазақстан, Өзбекстан және Қырғыстан елдері
шекаралас орналасқан болатын. Бұл аймақта негізінен өзбектер тәжіктер және
қазақтар тұратын. Бостандық ауданында қызмет атқарғанда Сейілбек Үсенов бар
жоғы 24 жаста еді. Сол жылдың қараша айында Шымкентке қайта шақырылып,
Сырдария округінің «Ленин жолы» газетінің редакторы қызметіне тағайындалды.
Ал 1930 жылдың көктемінен Сырдария округтік комитетінің мәдени-ағарту
бөлімінің меңгерушісі болды [7].
1931 жылы Мойынқұм ауданында бірінші хатшы, 1932-1934 жылдары Алматы
қаласында «Социалды Қазақстан», (қазіргі Егемен Қазақстан) газетінің тілшілер
бөлімінің меңгерушісі, 1934 жылдың сәуір айынан 1936 жылдың тамыз айына
дейін «Қарағанды пролетариаты» газетінде редактор қызметтерін атқарды. Ал,
1936 жылы «Солтүстік Қазақстан» облыстық газетінің редакторы қызметіне
тағайындалды [8].
Оңтүстік өлкеміздің саяси қуғын-сүргін құрбандарының мұражайында
сақталған Сейілбек Үсеновтың құжаттарының арасында БКП өлкелік комитет
хатшысының Сейілбек Үсеновке мінездеме жазған құжатына назарым ауды. Бұл
құжатта өмір жолындағы атқарған қызметтері, 1927 жылы партия мүшесі
болғандығы, оның ұстамды, салмақты және саяси сауаттылығы жоғары кісі
болғандығы көрсетілген [9].
Сейілбек Үсенов өз өмірбаянында: «Өмір жолымда елде атқарылған барлық ісшараларға белсене қатыстым. Алматы округтік комитетіне мүше болдым. Қазақ
өлкелік комитетінің үш пленумына және екі өлкелік съездерге қатыстым. Ал, 1935
жылы «ҚазАССР- іне – 15 жыл» төсбелгісімен марапатталдым», [10] – дейді.
Осындай жетістіктерімен журналистикада жүріп «халық жауы» атанады деп кім
ойлапты. «Социалистік Қазақстан» республикалық басылымында табысты
еңбекке қол жеткізген Сейілбек Үсенов ол кезде кімнің қандай күйе жағатынын өзі
де білмеді. Жанында жүргендер оның әрбір жазған материалына мұқият қарап,
одан мін табуға кіріседі. Ол кезеңде отызыншы жылдардағы оттан күйген
талайлар құрбан болып жатқан кез болатын. Одақ көсемінің көреген саясатына тіл
тигізді немесе оның атына дақ түсірді деген жаламен авторитаризмдік кезеңде
қыршыннан қиылғандардың бірі болды [11].
Сейілбек Үсенов соңғы жұмыс істеген жері Петропавл қаласында 1937 жылдың 4
қарашасында «халық жауы» деген айыппен тұтқындалды [12].
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Сталиннің жекебасына табынудың салдарынан тұтас бір халық өздерінің ең асыл
азаматтарынан айырылып қалды. Сол жылдары қара жамылғын қазақ отбасы
жоқтың қасы. Сол нәубат жылдарында қазақтың жалпы санының жетпіс пайызға
жуығы қырылып кеткенібаршамызға анық. Қазақ халқын қынадай қырған сол бір
сұрапыл нәубат біздің Оңтүстік өңірінде айналып өтпеді. Солардың ішінде
тақырыпта қозғалған ағайынды Сейілбек пен Әшірбек Үсеновтарда қуғын сүргін
құрбандары болған.1937-1938 жылдары қуғын-сүргін көрген, жазықсыз жапа
шеккен абзал азаматтарымызды еске алу, олардың елі үшін еткен еңбектерін
елеусіз қалдырмау бағытында бүгінгі күні бірқатар игілікті істер жалғасын табуда.
Десек те, есімдері әлі күнге дейін атаусыз, сіңірген еңбектері елге жеткізілмей,
белгісіз күй кешіп жатқандары қаншама. Олардың өз елі, халқы үшін сарп еткен
өмірі мен қызметтерін егеменді еліміздің жастарына үлгі ету, өздерін жарыққа
шығару, елге таныту негізгі негізгі міндеттерімздің бірі екені даусыз.
Осындай азаматтарымыздың бірі, өз кезінде жарқырап шыққан азамат Әшірбек
Үсенов. Ол 1907 жылы Шымкент қаласында қарапайым шаруа отбасында дүниеге
келген. 12 мектепте оқытушы қызметін атқарған. 1925 жылы мамыр айында Қазақ
педагогикалық техникумына оқуға түсіп, 1929 жылы өте жақсы жетістікпен оқуды
аяқтаған. Бірінші дәрежелі оқытушы бола алатынын толықтай көрсете білген.
Сабақ үлгерімі өте жақсы болғандықтан шәкірт ақы алып оқыған [13]. Үсенов
Әшірбек 1929 жылы 1 қыркүйек-1932 жылы аралығында Педагогикалық
институттың «Тіл және Әдебиет» бөлімінің толық курсын аяқтап, оқытушы
біліктілігін алған. Жастайынан білімге өте құштар Әшірбек Үсенов мықты білікті
маман болды. Ол 1931 жылы 29 қаңтарда Алматы қалалық кеңесінің мүшесі
атанған куәлікке ие болды. 1936 жылы 19 қаңтарда КСРО Кеңес жазушылар
одағының мүшесі атанды. 1937 жылдың 15 тамыз күні КСРО жалпы білім беретін
мектеп қызметкерлерінің ұлттық кәсіподақ ұйымына мүше атанған мүшелік
куәлікке ие болған [14].
Үсенов Әшірбек белгілі қаламгер, бірнеше оқулықтардың авторы болған. 1937
жылы жарық көрген «Әліппе» оқулығының, мектеп оқушыларына арналған
«Әдебиет хрестоматиясы» еңбектерінің авторы. Сонымен қатар «Қорықта», «Соғыс
кезінде халық немен жәрдем етеді», «Соғыс өнері бізге қорғанысты ма?» атты қазақ
тіліне аударған еңбектері 1930-1931 жылдары Қазақстан баспасынан жарық
көрген.
Әшірбек Үсеновтің жұбайы Хабиба, қыздары Рабиға, Рахима, Әзім мен Сырым
атты ұлдары болған.
1938 жылы 11 қарашада Әшірбек Үсенов тұтқынға алынды. Тұтқындалғанға
дейін Алматы қаласында №12 мектепте оқытушылық қызметте болған. Үкім
бойынша Әшірбек Үсеновты 1935 жылдан бері Қазақ ССР аумағында билікке қарсы
ұйымдастырылған жасырын ұйымдарға қатысқан, жүргеновшіл ұйымының
басшыларымен байланыста болған, басып шығарған еңбектерінде ұлттық
нақыштағы шығармаларды және алашордалық жазушылардың еңбектерін басып
шығарғаны үшін, тасымлданғаны үшін «халық жауы» деген айып тағылған.
1938 жылы 9 наурызда КСРО жоғарғы сотының әскери алқасының шешімі
бойынша РСФСР Қылмыстық кодексінің 17-58-8 және 58-11 ісі бойынша сотталып
өлім жазасына кесілген. Үкім сол күні орындалды. КСРО Жоғарғы Сотының Әскери
коллегиясының 1960 жылғы 20 қыркүйектегі анықтамасы бойынша Ә. Үсеновқа
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қатысты 1938 жылғы 9 наурыздағы үкімі жойылып, қылмыс құрамының
жоқтығына байланысты іс тоқтатылды [15].
Ата – анасынан жастайынан жетім қалған Үсенов Сәлім Сейілбекұлы сол кездегі
қиын сәтті былайша еске алады: - «Алғашқы кезде менің балалық шағым өте
керемет еді. Отбасымызда әкем, анам, екі әпкем және мен, бес мүше болды. Ол кезде
қайғы-мұң дегенді білмедік. Отыз алтыншы жыл жанұямызға қайғы алып келді.
Анам айықпас дертке шалдығып, арты ажалға ұласты. Ал отыз жетінші жылы
әкемді НКВД-нің адамдары екі-үш рет тергеуге алып кетіп жүрді. Бір күні кешке
жазықсыздан - жазықсыз әкеме жала жауып НКВД-нің үш қызметкері әкемнің
қолына кісен салып, алып кетті. Мені екі әпкеммен бірге балалар үйіне өткізді.
Әрқайсысымызды бөлек-бөлек орналастырды. Мен Орынборда қалдым. Содан
кейін бір-бірімізді көрген жоқпыз» [16].
Сейілбек Үсеновтың үш перзентінен аман қалғаны осы жалғыз ұлы - Үсенов
Сәлім Сейілбекұлы. Ұзақ жылдар бойы Ресейдің Орынбор облысының Карачанка
селосында ғұмыр кешіп, зейнетке шыққан. Ал үлкен қызы Фарида бойжетіп
Жамбыл облысына Шу ауданына тұрмысқа шықты. Сонда 1976 жылы дүние салды.
Екінші қызы Қалима балалар үйіне жіберілгеннен кейін хабарсыз кеткен. Қаншам
іздеу салғанымен нәтиже болмаған. Әлі күнге дейін табылмаған.
1959 жылы 23 нурызда Түркістан әскери округінің анықтамасында қылмыстық
іс тоқтатылып, Сейілбек Үсенов біржолата ақталған [17].
ҚОРЫТЫНДЫ
Сонымен тарихтың тағы бір тарауы белгілі болды. Сырын бүгіп, жұмбақ жабулы
тұрғаны қаншама десеңізші. Зерттеушілердің айтуынша, саяси қуғын-сүргін
кезеңінде құрбан болғандардың саны соғыста қаза тапқан майдангерлермен парапар. Бірақ оның көбін біз біле бермейміз. Ғұлама ғалымдар, әдебиет жанашырлары,
жазушылар мен көрнекті саясаткерлер ұлттың ұлық тұлғалары жаламен жан қиып
жатты. Оян қазақ! Көтер басты! – деп ұрандатқан елжанды, ұлтжанды талай тұлға
Сталиннің солақай саясатынан оққа ұшып, жер жастанды.
Қаншама жылдар өтседе қазақ зиялыларының ауыр да аянышты тағдырын
ұмыт қалдыру мүмкін емес. Соның өзінде елі үшін қаншама істер атқарып кетті.
Олардың өмірі мен қызметі бүгінгі ұрпақ үшін үлгі, өнеге. Өз халқы үшін аянбай
еңбек еткен қадірлі азамат, жазықсыз жапа шеккен қазақ зиялыларының бейнесі,
есімі ұрпақтар жадында жаңғырып, ел есінде мәңгі қалса дейміз.
ХХ ғасырдың басындағы қазақ зиялыларының алдыңғы қатары өздерінің саяси
қызметінде ұлттық, сондай-ақ жалпы адамзаттық құндылықтарды қорғауды
басты мақсат деп білді. Олар өз халқына тәуелсіздік және отаршылдық құлдықтан
азаттық алу жолындағы күресінде қол ұшын сазуға ұмтылды, әр бір адамның және
әр бір халықтың жеке өз бостандығына құқығы мен бүкіл адамзат мәдениетінің
жетістіктері мен табыстарына еркін қол жеткізу сияқты жалпыадамзаттық
қазыналары үшін аянбай тер төкті.
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Қазақ Шаруаларына Қарсы Сталиндік Саяси Қуғын-Сүргін (19281933жж.)
F. A. KOZYBAKOVA1

Stalin’s Political Repressions against the Kazakh Peasants
(1928-1933)
Abstract
Objectives: Revealing the measures of the Stalinist-Bolsheviks in the twentieth century to
punish the peasants, especially the genocide of the people of Kazakhstan.
Methodology: Kazakhstan has become an unprecedented social testing ground. The scale of the
tragedy was so great that we can say with full moral responsibility that it is a manifestation of the
policy of genocide. Unfortunately, we have only associated the real cause of the tragedy with the
terrible famine of 1932-33 and forced collectivization. But its preconditions were born even
before the beginning of the Soviet regime.
Results: According to archival data on the results of the campaign, we can say 700 farms were
confiscated, 619 of them were deported from their districts to Siberia. The confiscation of the
livestock of the rich did not lead to the consolidation of the rural middle class, to the increase of
wealth, but on the contrary, to the escalation of the impoverishment of the impoverished rural
popupation and the collapse of animal husbandry. Another extreme feature of collectivization was
the state direction off the destruction of the kulaks and the rich.
Conclusion: Unfortunately, the scale of the number of peasants in Kazakhstan is not very
accurate. New secret archival documents show that punitive measures against peasants were
carried out ruthlessly, and that 100,000 people were targeted in the group «as kulaks». From this
we conclude that the Kazakh peasants suffered not only from starvation, but also as a result of
mass executions.
Keywords: collectivization, political repression, famine, punitive measures

ХХ ғасырды тітіркенткен сұмдық қасіреттердің жан түршігер тізімінде
сталиндік-большевиктердің шаруаларды жазалау шаралары, әсіресе қасіретті
бастан кешірген Қазақстан халқын қырып-жою әрекеттері ешқашан естен шыққан
емес. Қазақстан бұрын-соңды болып көрмеген әлеуметтік тәжірибе жүргізетін
алып полигонға айналдырылды. Қазақ халқының тіршілігіндегі дәстүрлі
экономикалық жүйені күйретіп, тарихтағы бұрын-соңды болып көрмеген аштыққа
әкеп соқты. Қасірет ауқымының ғаламат болғаны сонша, біз оны геноцид
саясатының көрінісі деп толық моральдық жауапкершілікпен айта аламыз.
Өкінішке қарай, болып өткен қайғы-қасіреттің нағыз түп-төркінін тек 1932-33
жылғы сұмдық ашаршылықпен және күштеп ұжымдастырумен ғана
байланыстырып келдік. Ал оның алғышарттары Кеңестік режим өмір сүре
бастаған кездің өзінде-ақ туған болатын.
Қайғылы оқиғаның беташары, қазақ халқының дәстүрлі құрылымына алғашқы
соққы берген 20-жылдарға байланысты. Мәселен, 1927 жылғы
27 тамызда
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республиканың Орталық Атқару комитеті мен Халық Комиссарлар Кеңесінің
мәжілісінде «Байлардың шаруашылықтарын тәркілеу туралы» қаулы
қабылданды. Науқан қорытындылары туралы архивтік деректер іс жүзінде 700
шаруашылық тәркіленіп, оның 619-ы өздері тұратын округтен тыс жерлерге,
Сібірге «ит жеккенге» жер аударылды. Сонымен ұдайы өндіру байланыстарының
жүйесінде функционалдық роль атқарып келген бай және ауқатты шаруашылық
құрылымының бұзылуына әкеп соқты. Байлардың малын тәркілеу ауылдағы
орташаларды
топтастыруға,
әл-ауқаттың
артуына
емес,
керісінше
қайыршыланған ауыл халқының жарлы-жақыбайға айналуының өршуіне және
мал шаруашылығының күйреуіне ұшыратты. Күштеп тәркілеу науқанының нақты
көрінісі осылай болды.
Ұжымдастырудың төтенше тағы бір сипаты кулактар мен байларды жоюдың
мемлекеттік бағыты болды. Енді республика шегінде орта шаруа қожалықтар
кулакка жатқызылып, қудаланып, «кулактық жер аударуға» жіберілді. Өкінішке
қарай, Қазақстандағы кулакка жатқызылған шаруалардың ауқымы өте дәл
бағалауға келмей отыр? Себебі мен осы «Бай-кулак, жартылай феодалдарды
(орташаларды) және крестьян шаруаларды» ақтау бойынша құрылған
мемлекеттік комиссияның мүшесі ретінде орта шаруа қожалықтары кулакқа
жатқызылып малдарын тәркілеу, астық дайындау, салық салу, ауыл шаруашылық
өнімдерін дайындау, отырықшыландыру және басқа күштеу науқандарында іс
жүзінде жаңа құпия архив құжаттары көрсетіп отырғандай шаруаларға қарсы
жазалау шаралары аяусыз жүргізіліп, «кулакка жатқызылған» топқа 100 мыңдаған
адам іліккенін көріп отырмыз. Бұдан қазақ шаруалары тек аштықтан ғана емес,
жаппай жазалау салдарынан да көп қырғынға ұшыраған деген қорытындыға
келеміз.
ХХ ғасырды тітіркенткен сұмдық қасіреттердің жан түршігер тізімінде
Сталиндік-большевиктердің шаруаларды жазалау шаралары, әсіресе қасіретті
бастан кешірген Қазақстан халқын қырып-жою әрекеттері ешқашан естен шыққан
емес. Қазақстан бұрын-соңды болып көрмеген әлеуметтік тәжірибе жүргізетін
алып полигонға айналдырылды. Қазақ халқының тіршілігіндегі дәстүрлі
экономикалық жүйені күйретіп, тарихтағы бұрын-соңды болып көрмеген аштыққа
әкеп соқты. Қасірет ауқымының ғаламат болғаны сонша, біз оны нағыз қуғынсүргін саясатының көрінісі деп толық моральдық жауапкершілікпен айтуға
құқылымыз. Қазақстанда осы қуғын-сүргіндердің құрбандары әлі күнге дейін
саяси тұрғыдан толық ақталған жоқ. Өкінішке қарай, болып өткен қайғықасіреттің нағыз түп-төркінін тек 1932-33 жылғы сұмдық ашаршылықпен және
күштеп ұжымдастырумен ғана байланыстырып келдік. Ал оның негізгі
алғышарттары Кеңестік режим өмір сүре бастаған кездің өзінде-ақ туған
болатын.Әсіресе, 1920-1930 жылдардағы қоғамдағы үрдістердің қалыптасуына
идеологиялық экстремизмге негізделген большевиктік экономикалық саясат та
қатты ықпал жасады. Кеңес билігінің саяси-идеологиялық әрекеттеріне сын
көзбен қайта қарауымыздың басты себебі: Мемлекет басшысы Қ.Тоқаевтың 2020
жылғы 24 қарашадағы «Саяси қуғын-сүргін құрбандарын толық ақтау жөніндегі
мемлекеттік
комиссия
туралы»
жарлығы.
Жарлық
негізінде,
«Байлардың,жартылай феодалдар мен кулактардың,орташалардың меншігі мен
мүлкін тәркілеу» ісіне байланысты жұмысшы тобы құрылып,іске кіріскен болатын.
Осы орайда құпия сақталған архив құжаттарын қайта қарау барысында кеңестік
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саяси,шаруашылықтық реформалардың ұлт,қоғам дамуымен үйлеспейтін,
шындықтан қашық тұстарының жария болуы да бұл кезеңге өзгеше көзқараспен
қарауымызға себеп болды.Сондықтан, байлардың, жартылай феодалдар мен
кулактардың меншігін тәркілеу, жауапқа тарту және отбасы мүшелерімен,
туыстарымен қосып бірге жер аударылған әрбір байға, кулакқа, жартылай
феодалдарға, ауылдың көзі ашық азаматтырына, тіпті, колхозшыларға қозғалған
қылмыстық істер бойынша үкімдердің күшін жойып, жазықсыз қылмыстық және
әкімшілік жауапқа тартылғандарды бүгінгі күні толық ақтауымыз қажет.
Осы қайғылы оқиғаның беташары, қазақ халқының дәстүрлі құрылымына
алғашқы соққы берген 1928-1929 жылдары ірі байларды тәркілеу. Мәселен, 1928
жылғы 27 тамызда республиканың Орталық Атқару комитеті мен Халық
Комиссарлар Кеңесінің мәжілісінде «Байлардың шаруашылықтарын тәркілеу
туралы» және 1928 жылы 13 қыркүйекте «Ірі және жартылай феодал байларды
тәркілеуге қарсы қылмыстық жауапкершілік туралы» қаулы қабылданды. Науқан
қорытындылары туралы архивтік деректер іс жүзінде 700 шаруашылық
тәркіленіп, оның 619-ы өздері тұратын округтен тыс жерлерге және Сібірге «ит
жеккенге» жер аударылғандығын көреміз. Соның нәтижесі ұдайы өндіру
байланыстарының жүйесіндегі функционалдық роль атқарып келген бай және
ауқатты шаруашылық құрылымның бұзылуына әкеп соқты. Осылайша қазақ
байларының малын тәркілеу ауылдағы орташаларды топтастыруға, әлауқатының артуына емес, керісінше қайыршыланған ауыл халқының жарлыжақыбайға айналуының өршуіне және мал шаруашылығының күйреуіне
ұшыратты. Күштеп тәркілеу науқанының нақты көрінісі осылай болды.
Сталиндік қуғын-сүргіннің келесі легі қазақ шаруаларына ауылшаруашылық
өнімдерін дайындау жөніндегі науқан мен салық саясаты сойқанды соққы болып
тиді. Әсіресе, астық дайындау науқандары жүргізу әдістері жағынан тікелей
экспроприациялау формасына ұласты, ал, ет, мал дайындау науқаны әуел бастан
«соғыс коммунизм саясаты» тұсындағы төтенше шаралардың күштеу сипатын ала
бастады. Бұл товарды жасырғаны немесе рынокқа шығармағаны үшін деген
қылмыстық жаза белгілейтін РКФСР қылмыстық кодексінің 107-бабы [1,с.3] және
«жалпы мемлекеттік маңызы бар міндеттерден бас тартқаны үшін» қылмыстық
жауаптылық көздейтін РКФСР қылмыстық кодексінің 61-бабының күшін
қолданылуынан көруімізге болады. Осы заңның негізіне сүйеніп, мемлекеттік
мүдде деген желеумен қазақ ауылдарында ауылшаруашылығы өнімдерінің басқа
да түрлерін дайындау кезінде де заңсыздықтар жайлады. Мәселен, жүн
дайындауды "екпіндете” өткізу мақсатында қайсыбір жерлерде қойды қаһарлы
қыс кезінде де қырқуға мәжбүр етті, мұның өзі малдың жаппай қырылуына әкеп
соқтырды. Міндетті түрде, астық дайындау ежелгі мал шаруашылықты
аудандардың астық сеппейтін шаруашылқтарында да қолданылды. Астыртын
қарсылық жасағандары үшін жазадан үрейленген бұл аудандардың халқы
өздерінің малын астыққа айырбастауға және сол астықты дайындау есебіне
өткізуге мәжбүр болды.
Осындай дайындау науқандары барысында қазақ шаруаларына қарсы кең
көлемде жазалаулар жүргізілді. Ашылған архив деректері негізінде 56948 село
тұрғыны әкімшілік-қылмыстық жауапқа тартылған. Соның ішінде 34121 адам
сотталған [2,41б.]. БК(б)П қазақ өлкелік комитеті бюросының 1930 жылғы
қаңтардың басындағы жабық мәжілісінде Голощекин дайындау барысында 1928
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жылы 1 қарашадан - 1929 жылы 1 желтоқсанға дейін сот тарапынан 125 адам ату
жазасына кесілгенін, ал саяси бас басқарма тарапынан осы кезең ішінде 152 адам
атылғанын хабарлайды [3,113б.]. Сондай-ақ осы дайындау барысында «кулактар
мен байларды тәркілеу» науқаны да біртіндеп нақты жүзеге асырыла
бастағандығын мәлімдейді.Сөйтіп дайындаулар кезіндегі төтенше зобалаң және
салық саясаты жаңа аштықтың алғышарттарын жасай отырып, ауыл халқының
жағдайын айтарлықтай күйзеліске түсірген.Бүкілодақтық коммунистік
партияның ВКП(б) қазақ өлкелік коммитеті мен ОГПУ-ның құпия мәліметтеріне
жүйенсек, 1929 жылдың 15 желтоқсанына дейінгі аралықта бір ғана астық
дайындау саласында 30800 адам түрлі қуғын-сүргінге ұшыраған [4,16б.].
Одан әрі қазақтардың шаруашылығына малшы-көшпенділер мен жартылай
көшпенділерді отырықшыландыру жөніндегі күштеу саясаты да аса ауыр соққы
болды. Отырықшыландыру науқаны уақыт жағынан индустрияландыруды
өрістетумен үйлестірілді. Архив құжаттарының көрсетуіне қарағанда
отырықшыландыру саясаты арқылы мемлекет: астық проблемасын тиянақтау, сол
арқылы индустриялық прогресс үшін қор жинауды қамтамасыз ету мақсатын
шешкен.
Сондықтан, индустрияландыру үшін қаржы іздестіру мақсатында мемлекет
1928-1929 жылдары үкімет одан әрі салық тәртібін қатайтты. Салықтың ауыр
болғаны сонша Қазақстан ауылдары мен деревняларыныңеңсесін басты.Сол
жылдары 4% ауқатты және кулак шаруашылықтарын ауылшаруашылық
салығының 33%-ін төлеуге мәжбүр етті.Бара-бара 1927-1928 жылмен
салыстырғанда, салық ауыртпалығы 98.8%-ға артқан[5]. Осы науқан кезінде
меншігін тәркілеу, жауапқа тарту және отбасы мүшелерімен, туыстарымен бірге
жер аудару мақсатында әрбір байға, кулакқа, жартылай феодалға тіпті,
орташалерға да, ауылдың көзі ашық азаматтарына қозғалған қылмыстық істер
бойынша үкімдер күшіне енген. Архив деректері бойынша, осындай адамдардың
саны тек 1930 жылдың қаңтар-маусымының өзінде 54625 бай, ірі, және орта шаруа
қожалығын (яғни 200 мыңнан астам адамды) құраған[6,53б.]. Осылай, салық салу
нормасының күрт өсуі мал шаруашылығымен айналысатын көшпенділердің тұтас
қауым болып елден тыс жерлерге үдере көшуіне әкеп соқтырды.1926 жылғы
Бүкілодақтық санақ бойынша қазақтардың 98,1 пайызы ауыл-қыстақтарда
мекендегені белгілі. Бүгінгі таңда түрлі мұрағаттардағы, соның ішінде, Қазақстан
Рсепубликасы Ұлттық қауіпсіздік коммитеті мұрағатында зерттелеген 1897, 1926,
1937 және 1939 жылдардағы санақ деректеріне сүйене отырып, біз күштеп
ұжымдастыру жылдары ішінде 80 мыңға жуық қазақ шет ел асып, яғни, сол кездегі
КСРО-дан тыс жерлерге қоныс аударып, сонда қалып, қазақ диаспорасын
толықтырғанына көзіміз жетті [7,118б.]. Олардың 70 мыңға жуығы - Қытайға өтіп
кеткендер [8,19б.]. Соңғы бұл деректердің шынайылығы сол кездегі ПП ОГПУ
агенттерінің жедел барлау деректерімен де, Б(б)КП қазақ өлкелік коммитетінің
(Казкрайком ВКП(б)) тапсырмасы бойынша шекаралас аймақтарда осы мәселені
арнайы зерттеген Үкіметтік комиссияның қортындыларымен де расталды. Осы
жылдар ішінде Батыс Қазақстан аумағынан Түркіменстан мен Тәжікстан арқылы
Ауғанстан мен Иранға тағы бірнеше мың қазақ кетті деуге де негіз бар.
Ұжымдастырудың төтенше тағы бір сипаты кулактар мен байларды жоюдың
мемлекеттік бағыты болды. Енді республика шегінде орта шаруа қожалықтары бар
шаруалар кулакка жатқызылып, қудаланып, «кулактық жер аударуға»
113

жіберілді.1929-1933 жылдар аралығында, яғни, 5 жыл ішінде Қазақстанда ПП ОГПУ
үштігі 9805 істі қарап, 22930 адамға қатысты шешім шығарса, оның ішінде, 3386
адамды өлім жазасына кесу және 13151 адамды 10 жылға дейін бас бостандығынан
айырып, концлагерлерге жіберу тағайындалған[9].Бұл мәліметтер әлі де толық
емес. Өкінішке қарай, Қазақстандағы кулакка жатқызылған шаруалардың ауқымы
бүгінгі күні өте дәл бағалауға келмей отыр?
Өйткені бұрынғы КСРО-ның мемлекеттік қауіпсіздік комитетімен Ішкі істер
министрлігінің архивтерінде құпия болып келген «С» (құпия)әрпі бар істерге
жаңадан талдаулар жүргізілуде, осы істерден ғылыми айналымға түскен
материалдар мен жаңа фактілер елеулі түзетулер беретіні анық.Себебі 1930-31
жылдары «кулактық жер аударуға» жіберілген шаруалар бір жыл ішінде
Қазақстанда саны толық емес деректер бойынша 6765 адамға жетіп
отыр,(бұрынғы деректер бойынша 5500 адам болған деп көрсетілген) [10,20б.].
Қазіргі мемлекеттік комиссияның жарияланатын материалдары түбегейлі жаңа
мәселелерді еңгізетіндігі күтілуде. Себебі, мен осы «Бай-кулак, жартылай
феодалдарды (орташаларды) және крестьян шаруаларды» ақтау бойынша
құрылған мемлекеттік комиссияның V жұмыс тобының мүшесі ретінде орта шаруа
қожалықтары кулакқа жатқызылып малдарын тәркілеу, астық дайындау, салық
салу, ауыл шаруашылық өнімдерін дайындау, отырықшыландыру және басқа
күштеу науқандарында іс жүзінде құпия архив құжаттары көрсетіп отырғандай
шаруаларға қарсы жазалау шаралары аяусыз жүргізілген. Оларға қылмыстық істер
кодексінің 58, 59, 61, 62, 69, 73, 79, 82, 95, 97, 108, 110, 111 және мемлекеттік
праволық кодексінің 371 баптарымен жаппай сотталған. Кулакқа жатқызу
идеологиясы кейіннен жай шаруалар мен колхозшыларды да қамтып, бұрынсоңды болып көрмеген кең көлемде жазалауға ұласқан. Күштеп ұжымдастыру, малмүлікті тәркілеу және бай-кулактарды құқығынан айыру ұранымен шаруаларға
қарсы қуғын-сүргін шаралары бұрынғыдан да күшейген, біздің есебімізше
жоғарыда аталған қоғамдық-саяси науқандар кезеңінде жалпы алғанда
республикадағы қуғын-сүргінге ұшыраған «кулакқа жатқызылған» шаруалар саны
бұрында 100 мың деп көрсетілсе, бүгінгі таңда 165 мыңнан астам адамды құрап
отыр. Бұл сан болашақта бұдан да артық болуы мүмкін.
Сондықтан, қазақтар аштықтан ғана емес, жаппай жазалау салдарынан да көп
қырғынға ұшырағанын көріп отырмыз. Қазақстан өлкелік комитетінің 1931 жылы
мамыр-тамыз айларында қабылданған қаулыда «ұжымдастыруды бұрынғыдан да
жоғары қарқынға көтеру» міндеті қойылды.Осы жылдар ішінде Кеңес үкіметінің
шығарған әрбір заңы, Коммунистік партияның әрбір қаулысы шаруаларға
қатысты қуғын-сүргіннің жаңа легін туындатып отырды. Атап айтсақ, ОАК мен
Халық Комиссарлар кеңесінің (ХКК) 1932 жылғы 7 тамызындағы «колхоз және
кооператив мүлкін жымқырғаны (ұрлағаны) үшін» соттың қуғын-сүргін шарасы
ретінде әлеуметтік қорғаудың ең үлкен шарасы - бүкіл мүлкін тәркілеп, ату
жазасына кесу немесе жеңілдететін мән-жайлар болған жағдайда оны кемінде 10
жылға бас бостандығынан айыруға алмастыруды көздеген «Мемлекеттік
кәсіпорындардың, ұжымшарлар мен кооперацияның мүлкін қорғау және
қоғамдық (социалистік) меншікті нығайту туралы» қаулысы жарияланғаннан
кейін ол қолданысқа енгізілген бірінші жылдың өзінде, архив деректері негізінде,
Қазақстан бойынша 33345 адам сотталған[11,168б.].Осы экспроприяция және
ұжымдастыру кезеңі ішінде Біріккен мемлекеттік саяси басқарманың - өкілетті
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өкілдігі - ПП ОГПУ агенттерінің жедел барлау істерінің нәтижесінде
республикадағы 46091 отбасын, яғни, 180015 адамды бай-кулак ретінде арнайы
көшірілгендер
санатына
қосып
Қазақстаннан
тыс
жерлерге
жер
аударған[12].Большевиктер партиясының зорлық-зомбылықпен іске асырылған
осыншама қатігез саясаты бай-кулактардың ғана емес, қарапайым колхозшышаруалардың да жаппай наразылығын күшейткен.Әсіресе, көрші мемлекеттерге,
Қытай жеріне өтіп кетіп, шекаралық аудандарға орналасып, елде қалып ауыр халге
ұшыраған өздерінің жерлестерін шет жаққа көшіріп алумен айналысқан кісілердің
есімдері ҚР Бас прокуратурасының архивіндегі қылмыстық істер бойынша құпия
архив қорларында біз қараған 252қылмыстық істер бойынша жауапқа тартылып,
оларға шекара бұзған, кісі өлтірген, бандитизммен айналысқан, колхоз мүлкін
ұрлады деген айыптаулармен ату, концларлерге ең кем дегенде 10 жыл бас
бостандығынан айырып қамаған. Бұлардың көпшілігі халыққа қадірлі, ықпалды
ақсақаладар, дінбасылары және орта шаруалардан шыққан батыл және өжет
адамдар. Олар «бандалық құрылымның қатысушылары», «шпиондар», «отанды
сатқандар», «диверсанттар» деп айыпталған. Бірақ, олар өз наразылықтарын ашық
білдерген, халық сенген және соңынан ерген құрметті адамдар болғандықтан,
неліктен біз оларды айыптауымыз керек? Сондықтан, «жаппай саяси қуғын-сүргін
құрбандарын ақтау туралы» ҚР заңының 6-бабына сәйкес ақталуына мүлдем
тыйым салынған мұндай адамдар да заңдық жағынан ақталуға тиіс.
Ф. Голощекин өзінің 1931 жылғы желтоқсанда И. Сталиннің атына жазған құпия
хатында ОГПУ ПП деректеріне сүйене отырып, Қазақстанда соңғы екі жыл ішінде
ғана 15 рет бандиттік көтеріліс шыққанын, оларға 34 мыңға жуық адам
қатысқанын атап көрсеткен [13,1-2бб.]. Алайда, ол бандиттік қозғалыс деп атаған
бүкіл көтерілістер шаруалардың наразылық шерулері болған.
ОГПУ ПП-дің Қазақстан туралы ресми деректері бойынша 1929-1931 жылдар
аралығында республика аумағында лаңкестік әрекеттерді, өрт қоюды және
бандиттік әрекеттерді есепке алмағанда, шаруалардың 372-ден астам ірі
көтерілістері орын алған [14, 56-57бб.].
Нәтижесінде 1932 жылдың ақпанына қарай Қазақстандағы колхозшылар
шаруашылықтарының 87%-ы, жеке меншік шаруашылықтар 518%-ы өз
малдарынан айырылды. Өрескел шешімнің зардабының кесірінен қисапсыз
мөлшерде жиналған мал жайылымының, азықтың жоқтығынан қырылып қалды.
Мал шаруашылығы орны толмас шығынға ұшырады. 1928 жылы республикада ірі
қара 6509 мың бас болса, 1932 жылы бар-жоғы 965 мың бас қана қалды, уақ мал
жөніндегі мәліметтер бұдан да сорақы, 18566 мың бас қойдан 1932 жылы небәрі
1386-ы қой қалды. 1928 жылы 3516 мың мөлшеріндегі жылқының 3200 мыңы жоқ
болды, 1928 жылы 1042 мың бас түйе болса, 1935 жылға қарай 63 мың түйе қалған
екен [15,108б.].
Архив деректері бойынша,бір ғана 1931 жылы Қазақстандағы бай-кулактарды
тап ретінде жою саясатымен қазақ шарауаларының 5%-дан жоғары бөлігі
жойылып кеткен.
Қазақстан халқын осындай озбырлық күштеу саясаты бұрын-соңды болып
көрмеген демографиялық апатқа ұшыратты. Мұны 1937 жылғы Бүкіл одақтық
санақтың алғашқы мәліметтері бойынша Қазақстанның ауыл халқының саны
1930-1933 жылдардағы ашаршылықта 3 млн. 379,5 мың адамға кеміп кеткен. Бірақ,
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әлі де болса Қытайға және басқа шетелдерге өтіп кеткен қазақтар және жер
аударылғандар, жолда өлгендер, іс-түссіз жоғалып кеткендер, шекара асқанда
қырылғандардың санын толық анықтау үшін зерттеу жұмыстары әліде
жалғасуда...Ал осы ашаршылық жылдарында негізінен қазақ шаруалары
қырылғанын ескерсек, большевиктердің бұл саясатын ақтап алу қиын. Бұл
саясаттың зардабынан республиканың басқа ұлттары мен ұлыстары да зардап
шекті, дегенмен, бұл коммунистік партияның көшпелі және жартылай көшпелі
қазақ халқына жасаған аң ауыр және аяусыз қылмысы болғаны анық. Оның дәлелі:
Қазақстандағы ашаршылық салдарынан қырылып қалған қазақтардың үлесі 49%
болса, 11% украин халқы, 6% орыстар, 8% өзбек, 13% ұйғыр, 10% татарлар, 11%
немістер, 12% мордва халықтары, 10% белоустар, 25% қырғыздар, 10% дүнгендер
және 10%-ын басқа да ұлттар мен ұлыстар құраған [16,118б.]. Бұл деректердің үрей
туғызатыны сөзсіз, және бұдан тек қазақтар ғана зардап шекпегенін анық көреміз.
Алайда, мемлекеттің күштеу саясатының кесірінен, қазақ ұлтының жартысына
жуығы жаппай қырылып қалғаны адамзат тарихында бұрын-соңды болмаған
оқиға екенін мойындау қажет.
Біздің ойымызша, жоғарыда келтірілген тарихи деректердің растығына еш
күмән жоқ. Белгілі қазақстандық ғалымдардың бірлесіп орындаған ғылымизерттеу жұмысы барысында және әлі де құпия сақталып жатқан деректер мен
мұрағат-құжаттардағы деректерге сүйеніп, осындай тұжырымға келдік.
Халықтың мал-мүлкін жаппай күштеп тартып алу және ұжымдастыру
кезеңіндегі қуғын-сүргіннің нәтижелері осындай болды. Ал егер бұл дерекмәліметтердің әлі толық емес екенін ескерсек, бұл науқанның қаншалықты зиян
тудырғанын пайымдай аламыз. Бүгінде, Жаңа Қазақстанды дамытудың тағы бір
бетбұрысында тұрғандықтан, біз тарихымыздың сол бір күрделі кезеңіндегі
қателіктерді қайталамауға тырысуымыз қажет. Өйткені, тарихтағы келеңсіз
қуғын-сүргін жағдайлары қайта орын алмауы тиіс.
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History of Peoples Deported to Kazakhstan
G.B. KOZGAMBAYEVA1, A.M. ABILAKHANOVA2, R.A. ABILDOS3
Abstract
The article describes the history of the forced migration of peoples and nations to Kazakhstan
in the 30s and 50s of the twentieth century as a result of the policy of the totalitarian system in
the Soviet era. Among the peoples and nations that were forcibly resettled to the Kazakh steppes
were: Germans, Koreans, Balkars, Poles, Chechens, Greeks, Iranians and others. In general, more
than 60 nationalities were forcibly evicted from their homes. Before the Great Patriotic War,
Koreans were relocated to Kazakhstan from the border areas of the Far East. In the USSR the policy
of forcible resettlement of certain peoples and ethnic groups began in the pre-war period and
continued after. Before the war Soviet Koreans and Poles were forcibly evicted from their regions
where they lived. At the beginning of the war, a new contingent of deportees was accused of being
"politically unreliable". As a result of this policy, Poles, Finns, Germans, Greeks, Armenians,
Iranians, Kurds and other nationalities were deported to Kazakh lands. Such Stalinist repressions
deprived the deportees of their national identity, mentality, and culture, and punished them
severely. This was a clear indication of the fact that under Soviet rule, the policy of the nation was
distorted and did not follow the rule of law. The article considers the number of people who were
forcibly displaced, their location in some regions of the country. The failure of the totalitarian
system has left an indelible mark on the fate of the peoples who were forcibly resettled.
Keywords: history, special migrants, nationalities, repressions, deportations.

Қазақстанға Депортацияланған Халықтар Тарихы
Аңдатпа
Мақалада Кеңестік дәуірдегі тоталитарлық жүйенің жүргізген саясаты салдарынан
Қазақстанға ХХ ғасырдың 30-50 жылдары тұтастай халықтар мен ұлттарды күштеп қоныс
аудару тарихы қарастырылды. Қазақ даласына күштеп қоныс аударған халықтар мен
ұлттар қатарында: немістер, корейлер, балкарлар, поляктар, шешендер, гректер,
ирандықтар және тағы басқадай ұлт өкілдері болды. Жалпы алпыстан астам ұлт өкілдері
өздерінің қоныстанған тұрғылықты мекенінен заңсыз, күш қолдану арқылы көшірілді.
Ұлы Отан соғысына дейін, Қиыр Шығыс өлкесінің шекаралық аудандарынан тұрғылықты
жерлерінен корейлерді Қазақстанға көшірді. КСРО да жекелеген халықтар мен этностарды
күштеп көшіру саясаты соғыс алдындағы кезеңде басталып, одан әрі жалғасын тапты.
Соғысқа дейін кеңес корейлері мен поляктары өздері тұратын аудандарынан мәжбүрлеу
арқылы көшірілді. Соғыс басталысымен арнайы қоныс аударылғандардың жаңа
контингентіне «саяси сенімсіздер» деген айып тағылды. Осындай саясаттын салдарынан
қазақ жеріне польяктар, финдер, немістер, гректер, армяндар, иран, курдтар және тағы
басқа ұлттар көшірілді. Осындай сталиндік қуғын-сүргін ұшырып, жер аударылғандарды
ұлттық болмысынан, ділінен, мәдениетінен айырып, оларға жазықсыз кінә тағып, қатал
жазалады. Бұл кеңестік билік тұсында ұлт саясатының бұрмаланып, заңдылықты
сақтамағандығының нақты көрінісі еді. Мақалада өз еріктерінен тыс, күштеп көшірілген
халықтардың саны, республиканың кейбір облыстарына орналасуы мәселелері
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қарастырылады. Келмеске кеткен тоталитарлық жүйе күшпен қоныс аударған
халықтардың тағдырына үлкен қиянат жасап, өшпес із қалдырды.Сталиндік жүйенің
заңсыз жүргізген осы саясаты туралы зерттеулер бүгінде жүргізілуде, алайда ашылмай
жатқан мәселелер де баршылық, сондықтан аталмыш тақырып өзекті мәселелердің бірі
болып табылады.
Түйін Сөздер: тарих, арнайы қоныс аударушылар, ұлттар, қуғын-сүргін, депортация.

КІРІСПЕ
ХХ ғасырдың 30-шы жылдардың басында аштық қырғыны Қазақстан халқын
күйзеліске ұшыратып, санын азайтып тастаса, соғыс алдында ұлттық
интеллигенцияға қарсы жүргізілген репрессия көптеген қазақ зиялыларын халық
жауы ретінде ату жазасына кесілді. Ал басқа халықтарды республикаға күштеп
қоныстандыру, онсызда қиналып жатқан халықты одан ары қарай күйзеліске
түсірді. Көптеген халықтар (немістер, корейлер, балкарлар, поляктар, шешендер,
гректер, ирандықтар т.б.) өздерінің қоныстанған тұрғылықты мекенінен заңсыз,
күш қолдану арқылы көшірілді. Олар туып өскен жерінен, дүние мүліктерінен
айырылып, басқа орта мен климаттық жағдайларға тап болды. Олар табиғи ортаға
ғана емес, басқа да әлеуметтік және тұрмыстық жағдайларға бейімделуге мәжбүр
болды. Мемлекет мәжбүрлеудің өзіндік нысаны саяси қарсыластарға қарсы
күресті. Депортация ерекшеліктерін қуғын-сүргін және олардың әкімшілік сипаты
ретінде айқындайтын мәжбүрлеу, нақты тұлғаға бағытталмаған айыптау көрсетсе,
ал адамдардың бүкіл тобы үшін мемлекеттік органдар, ОГПУ, НКВД және басқа
ведомстволар бастамасы мен бұйрығы арқылы жүзеге асырылады.
Зерттеудің негізгі ұстанымдары бірнеше әдістер арқылы сараланды.
Салыстырмалы-тарихи әдіс: қазақ даласына депортацияланған халықтардың
күштеп көшірудегі себебі, барысы және тарихи бірізділікте күштеп жер
аударылған халықтардың тарихи тағдыры мен олардың қоныстанған жерге
бейімделуі нақтыланды.
Талдау. КСРО-да күштеп жер аударылған, депортацияланған халықтар туралы
көптеген ғалымдардың ғылыми еңбектері жарық көрді Сондай зерттеулердің бірі
ғалым В.Н. Земсковтың «Спецпоселенцы в СССР 1930 - 1960 гг» деген еңбегі.
Аталмыш еңбекте Кеңестер Одағына күштеп жер аударылған ұлттар мен
этностардың саяси тарихы қамтылған [1]. Мақалада осы еңбекте көрсетілген
мәліметтерге сүйене отырып, республика аумағына еріксіз қоныс аударушылар
туралы мәліметтер алынды. Ал А.Некричтің «Наказанные народы: к истории
депортаций народов в СССР в годы сталинщины, в том числе в Казахстане» деген
еңбегінде қоныстандыру саясатының мәні құжаттық негізде зерттеу жасалып,
айқындалады [2]. М.Қ Қозыбаевтың «Ақ таңдақтар ақиқаты» атты еңбегінде қазақ
жеріне депортацияланған ұлттар тарихының көлеңкелі беттері қарастырылып,
күштеп көшірілген халықтарға байланысты мысалдар келтіріліп, олардың тарихи
тағдырына қатысты мәліметтер келтірілді[3]. Ал, Н.Бугайдың «КСРО халықтарын
1930-1940 жылдары депортациялау мәселесі» деген еңбегінде жер
аударылғандардың саны мен олардың таралуына талдау жасалған[4, 135-б.].
Қазақстанға депортацияланған халықтардың орналасу географиясы көрсетіліп,
архив құжаттары негізінде жасалған талдауға сараптама жасалып, мақалада
еңбектен мысалдар келтірілген. Қазақстан аумағына алғашқы депортацияланған
халықтар тарихына байланысты Н.Бугайдың «Иосиф Сталин-Лаврентий Берия:
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«Их надо депортировать?» деген еңбегінде Қиыр Шығыс өлкесінен Қазақстанның
Оңтүстік өңірлеріне күштеп қоныстандырылған кәрістердің көшірілу себебі,
барысы қарастарылған. Республикаға Қиыр Шығыс өлкесінен 23 ауданнан
республика аумағына көшірілген кәрістердің саны, орналасу жағдайы туралы
мәлімет «Из истории депортаций Казахстана (1935 -1939гг.)» деген еңбектегі
құжаттар негізіне сүйене отырып талдау жасалады. Ал «Население Казахстана по
Всесоюзной переписи населения 1939 года» деген еңбекте көрсетілген мәліметтер
бойынша соғысқа дейінгі республика аумағына депортацияланған халықтар
бойынша кесте түзіліп, күштеп көшірілген халықтардың саны көрсетіледі.
В.Н.Шиннің, Т. Омарбековтың еңбегі негізінде күштеп жер аударылған корейлердің
ауыр да, азапты күндері жайында мәліметтер беріледі.
ХХ ғ. 1930-1950 жж. депортацияға ұшыраған ұлт өкілдерінің өткен тарихының
көлеңкелі тұстары кіріспеде және т.б. еңбектер бойынша:
1.КСРО аумағында әртүрлі жағдайлармен халықтар мен ұлттардың
депортацияға ұшырауын:соғысқа дейінгі,соғыс жылдарында, соғыстан кейінгі
жылдарда деп қарастырылды.
2.Соғысқа дейінгі күшпен қоныс аудару мәселесі мемлекет қауіпсіздігін
күшейту мақсатында жасалса, ал соғыс жылдары ұлттық-аймақтық
автономиялары бар көптеген этностар тұтастай депортацияға ұшырады.
3.Қазақстан аумағына күштеп, мәжбүрлі түрде көшірілген халықтардың
күнделікті жағдайда қалыптасқан өмір сүру тәртібін бұзылды.
4.Депортацияланғанхалықтар туып өскен жерінен, мүліктерінен айырылып,
басқа орта мен климаттық жағдайларға бейімделуге мәжбүр болды.
Зерттеу нәтижесі. ХХ ғасырдың 30-шы жылдары репрессияға ұшырағандарға көп
жағдайда біріне-бірі ұқсас «жапон пайдасына жасалған шпиондық әрекет»,
«фашистік ұйымның құрамында» деген және т.б. айыптар тағылды. «Репрессия» басып алу (латын тілінен) ұғымын білдіреді. «Жаппай саяси репрессиялар» билеуші партияны өз ықпалының барынша артуы үшін жүргізілген, мемлекеттің
кең көлемдегі жазалау шаралары болып табылады[5, 47б.]. Сонымен, соғысқа дейін
кеңестік корейлер тұрғылықты жерлерінен шығарылды. 1937 жылғы 14 шілдедегі
Саяси бюроның «Шығыс аудандардағы шекара мәселесі» шешімі бойынша тазарту
жүргізетін аймақтардың қатарын көбейтті. 1937 жылы 21 тамызда №1428-326
«Корей халқын Қиыр Шығыс өлкесінің шекаралық аудандарынан көшіру туралы»
құпия қаулыға И.Сталин мен В.Молотов қол қойды [6, с. 68]. Қабылданған қаулы
негізінде КСРО аумағына Бурят Моңғол АССР, Хабаровск, Приморье өлкелерінен
және Чита облысынан корейлер жаппай қоныс аударылды. Корейлердi Қиыр
Шығыстан күштеп көшiру 1937 жылдың тамызында басталып, сол жылдың
қазанында-ақ мерзiмiнен бұрын аяқталды. КСРО Iшкi iстер халық комиссары
Н.Ежов КСРО Халық Комиссарлары кеңесiнiң төрағасы В.Молотовқа: «Құрамында
36442 отбасы – 171781 адамы бар, оның iшiнде Өзбек КСР-iне 16272 отбасы, яғни
76525 адам, Қазақ КСР-іне – 20170 отбасы, яғни 95256 адам тиеген 124 эшалонмен
көшiрiлдi…», - деп мәлдеме жасады[7,с.128б.].Осылайша, жоғарыдағы 1937 жылы
21 тамыздағы қаулыға сәйкес Қиыр Шығыс өлкесінен 23 ауданнан: Оңтүстік
Қазақстан облысына 1937 жылдың қазан айының соңы мен қараша айының
басында Қазақстан республикасына 69 (70) эшелонға тиелген 20 072 отбасы, яғни
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95127 (95137) корейлер келді. Олардың 32 эшелоныдағы 8693 отбасы, яғни
41425 адам Оңтүстік Қазақстан облысы Арал теңізі және Балқаш көлі аудандарына,
сондай-ақ, Өзбек КСР-не жаппай, шұғыл көшіру басталды [8,309б.]. Қазақстанға
1938 жылдың ақпан айына дейін 20789 отбасы, яғни 98454 корейлер жер
аударылды. Көшіп келуші корей қожалықтары белгіленген жоспардан асып, 1938
жылдың ақпанына дейін Қазақстанға 98454 адамнан құралған 20 789 корей отбасы
депортацияланады [9, 16 б.]. Корейлер күштеп қоныс аударудың екі кезенің
бастарынан өткізді. Бірінші кезеңі 1937 жылдың күзінен - 1938 жылдың
көктеміне дейін. КСРО НКВД-ның жасаған жоспары негізінде алғашында алты мың
адамды Қазақстанға қоныстандыру, олардың жартысы Аралда, Балқашта балық
аулаумен айналысу және қалған бөлігі Оңтүстік Қазақстанда күріш өсірумен
айналысу болды. Казақстандағы корейлердің саны ай сайын өсті, 1938 жылы 1
ақпандағы олардың саны 20789 отбасы яғни 98454 адам болды[10,с.69]. Сонымен
1937 жылдың қыркүйек және желтоқсан айларында корейлерді көшіріп,
қоныстандыру үрдісі жүргізілді. Олар өздерімен бірге аса қажетті заттар азықтүлік пен киім-кешектерді ғана алып шықты. Олар төмендегідей бөлінді: Алматы
облысына – 1616 отбасы, 7851 адамнан құралған; Оңтүстік Қазақстан облысына –
43181 адамнан құралған 8867 отбасы; Ақтөбе облысына – 7666 адамнан тұратын
1744 отбасы; Солтүстік Қазақстан облысына – 9350 адамнан құралған 2299
отбасы; Қарағандыға – 14792 адамнан құралған 3073 отбасы; Қостанайға – 720
отбасы 3746 адамнан құралған; Батыс Қазақстанға – 9017 адамнан тұратын 1950
отбасы [11,82-83с.].Жер аударылатын корейлер қасіретін ауырлата түскен ахуал
осы кезеңде бүкіл елді «жапон-герман шпиондарын» іздестіру науқанының кең
өріс алып кетуі еді. Мәскеуде 1936 жылы-ақ «Мәскеу процестері деген»әйгілі
«халық жауларына» қарсы сот процестері басталып кетті. ..Түр – кескіні де, атыжөні де корей екенін көрсетіп тұрған КСРО-ның кез-келген елді мекеніндегі,
қаласындағы тіптен бұрын қоныстанған корей ұлтының өкілі отанға, партияға
сіңірген еңбегіне қарамастан НКВД тарапынан күдікті саналып, бақылауға
алынды[8,301б.]. 1939 жылдары корейлердің көптеген конституциялық және
азаматтық құқықтарына шектеулер жасалды. Тұрған жерлеріндегi төлқұжаттық
шектеу милицияның қадағалауына ұласты. Корей жастары Кеңес әскерiнде
қызмет ету құқығынан айырылды. Күштеп жер аударылған корейлердің ауыр да,
азапты күндері жайында В.Н.Шин: «С каким трудом корейцы налаживали свою
жизнь в новых местах. Работали в кошмарных условиях, от зари до зари. Очищали
поля от камышей и колючих кустарников, копали многокилометровые каналы, и
все делалось вручную. В первый год очистили лишь 20-30 гектаров, а через год
колхозные посевы риса и других культур 250 гектаров. Война принесла
колхозникам колоссаль ные трудности, но она и сплотила их. За грозные годы
посевные площади в колхозах выросли в четыре с лишним раза и превзошли
тысячу гектаров» [12,197с.]. Кеңес үкіметі Ұлы Отан соғысының алдында Түркия
мен Иран шекаралары маңында тұратын аз ұлттарға сенімсіздігін күшейтті. 1937
жылдың 5 шілдесінде БК(б)П Орталық комитетінің Саяси бюросының шешімімен
Армения шекарасы жанында 500 шаруашылық 3-5 айдың ішінде көшірілуі тиіс
болды. Осы шешіммен ешбір негізсіз 7,3 мың күрділер Армения, Әзірбайжан,
Грузия, Түркіменстан аймақтарынан Орта Азия және Қазақстанның 14 облысы мен
110 ауданына орналастырылады[11,с.83].
Қазақстанда неміс ұлтының санының артуына 1930-шы жылдардың ортасында
КСРО-ның батыс республикалардан немістердің де біртіндеп күштеп көшіріле
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бастауы да себеп болды. 1936 жылы еуропалық бөлігіндегі поляктарды қуғындау
кезінде Украинадан Қазақстан аумағына 15 мың поляк және неміс шаруа
қожалығы көшірілген [13,с.130.]. Поляктармен бірге шекаралық аймақта
қоныстанған немістер де көшірілді. Соғыс қарсаңына қарай Қазақстанда қоныс
аударылған поляктар саны 102 мың болды. Бұл депортация саясатына он
мыңдаған поляк ұлтшылдары ілінді. Олардың ішіне Германияның Польшаны
жаулап алғаннан кейін бас сауғалаған босқындары да кірді. 1940 жылдың ақпан
және 1941 жылдың маусым айлары аралығында Украина мен Белоруссияның
батыс облыстарынан, Литвадан 380 мың поляк депортацияланып, олардың
көпшілігі арнайы қоныстарға орналастырылды [14,с.206].1941 жылдың 12
тамызында КСРО ХКК және БКП (б) ОК-нің бірлескен № 2060-935сс «Волга бойы
аудандарында тұратын немістерді көшіру туралы» Қаулысы қабылданды.
Ольховск ауданының «Рассвет» ауылы кеңесінің төрағасы Э.Ф.Дайнес: «Маусым
айында бізді аудандық атқару комитетіне шақырып алып, қазіргі тұрып жатқандай
колхоздар мен селоларға көшірілетініміз туралы ескертті. Алайда қай жерге нақты
көшетініміз туралы айтқан жоқ», деді [7, 38 б.]. 1941 ж, Қазақстанға немістермен
бірге Севастопольден 15-20 гректер де әкелінді. 1942 жылы сәуір-қазанда 4 мыңға
жуық гректер Краснодардан Қазақстанға әкелінді. 1942 жылы Майкоптан
көшірілген гректер Қызылорда облысына қоныстандырылды. 1944 ж. Қырымнан
1240 грек Гурьевке әкелініп, Казнефтекомбинат өндіріс орындарында еңбек
майданына алынды. Соғыс қарсаңында Кеңес үкіметі басшыларының КСРО-ның
шекара аймақтарын негізгі отаны КСРО-дан тыс жерлерде орналасқан
халықтардан тазарту жұмыстары нәтижесінде Қазақстанға Карелиядан 8423
финдер, Қиыр Шығыстан 98 454 кәрістер, КСРО-ның батыс шекараларынан 28 580
немістер, 35 739 поляктар көшірілді. Бұларға қоса Кавказдың шекаралас
аймақтарынан 1121 армян және қүрттер, 2010 ирандықтардың жанұялары
көшірілді, бір жанұяда 5 адам деп есептесек Кавказдан орта есеппен 15 655 адам
көшірілген екен. 1939 жылы Польша Германиямен КСРО бөлінісіне салынғаннан
кейін тағы 60 667 поляк Қазақстанға көшірілді.Бір адамын да қалдырмай 19371944 жж. толық көшірілген, автономиялық құрылымдары және мемлекеттік
белгісі жойылған 12 халық бар, оларды соғыс барысында ауыр жұмыстарға жекті.
Екінші дүниежүзілік соғысқа дейін Кеңес билігіндегілер Польшанының аумағында
поляктарды КСРО саясатына қарсы үздіксіз қарсылық жүргізіледі деген оймен оны
жау санады. Сонымен қатар шекаралық аумақта поляктардың орналасуы
шпиондық база жасауға қолайлы деп есептелгендіктен, бұл жерде тұрған
поляктарды депортациялау мәселесі алдын - ала анықталып қойған болатын
[15,с.272]. Қазақстанға поляктардың алғашқы көшірілуі 1939-1940 жылдары
гитлерлік Германияның Польшаны жаулап алуы кезінде өтсе, екінші легі соғыс
басталғаннан кейін қайта қолға алынды. 1940-1941 жылдары Ақмола, Ақтөбе,
Алматы, Жамбыл, Қостанай, Павлодар, Солтүстік Қазақстан, Талдықорған
облыстарына екі жүз мыңдай депортацияланған поляктарды орналастырады.
1941 жылы Өзбекстанға депортацияланған поляктарды еліміздің Оңтүстік
Қазақстан және Жамбыл облыстарына қайтадан жер аударады. Соғыс жылдары
қыстың қақаған аязында поляктардың көбісі ауырып қайтыс болды. Депортацияға
ұшыраған халықтар тарихына тереңірек үңілсек, Қазақстанға басқа халықтарды
жаппай қоныстандыру 1937 жылдан басталғанын көреміз. Осы және кейінгі
жылдары қабылданған БК(б) П Орталық Комитеті мен КСРО Халкомы Кеңесі
шешімдерінде және НКВД –ның құпия құжаттарында шекаралас көрші
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капиталистік мемлекеттердің қауіпінің төнуіне және «шпионаждықтың
өрістеуіне» байланысты «шекаралық аймақтарды тазарту үшін» Қазақстанға
курдтардың,түріктердің, гректердің, поляктардың және т.б. ұлттардың жер
аударылғанын көреміз [16,309б.]. Кеңес Одағындағы жекелеген халықтар мен
этностық топтарға қуғын-сүргінге ұшырау саясаты соғыс алдындағы кезеңде
басталып, ол халықтардың мемлекетімен арадағы қарым-қанынасына
байланысты болды. Соғысқа дейін кеңес корейлері мен поляктары өздері тұратын
аудандарынан мәжбүрлеу арқылы көшірілді. Ұлы Отан соғысының басталуымен
кеңестік немістер мен финдер депортацияға ұшырады. Алдын - алу шарасы
бойынша Поволжье немістерінің автономды республикасы жойылды. 1939 жылғы
санақ бойынша КСРО-да 1 427 222 неміс ұлтының өкілі тұрған екен. Оның 92 мыңы
Қазақстанда қоныстанған [17,172 б.]. 1941 жылдың күзінің соңына қарай
Қазақстанға, Орал өңіріне, Сібірге 1120 мың немістер көшірілді. Бұл 1939 жылғы
санақта көрсетілген немістердің 84 пайызы еді [18,36с.]. Жоспар бойынша 1941
жылдың 25 қазанына дейін Қазақстанға 467 мың немісті көшіру белгіленді. «Бәрі
майдан үшін, бәрі жеңіс үшін» деген ұран көтеріліп ер азаматтар майданға
кеткенде, депортацияланған халықтардың азамматтары тылдағы еңбек
майданына жіберілді. Еңбек майданы, соғыс майданынан кем болмаған неміс ұлт
өкілдерінің статистикасынан көруге болады. Ұлы Отан соғысы кезінде Қазақстанға
көшірілген 420 мыңнан астам немістен соғыстан кейін 330 мыңы ғана тірі қалған
[19,с.321]. 1943-1944 жылдары күш қолдану арқылы көшірілгендер карашайлар,
қалмақтар, шешендер, ингуштар, балкарлар, қырым татарлары болды. Бұл
халықтардың барлығы автономды мемлекеттік құқығынан айырылды. Көптеген
деректерде қарашай халқының репрессияға ұшырауының себебі ретінде немістер
өңірді басып алғанда қарашайлардың бір князі немістерге, Гитлерге атап «бізді
большевиктерден азат еткені үшін» – деп ат сыйлаған делінген. Алайда бұны
куәләндыратын құжатты біз еш жерден тапқан жоқпыз [20, с.203].
Мемлекеттіліктен айырылған қарашайлар мен балқарлар «арнайы қоныс
аударушылар» мәртебесіне ауыстырылды. Қазақстан мен Қырғызстанда 645
мыңға жуық арнайы қоныс аударушылар болды. Олар 4 036 колхозда, 254 совхозда,
167 қала мен жұмысшы поселктерінде орналастырылды, олар онда 2500
өнеркәсіптік кәсіпорында жұмыс істеді. Қарашай және балқар этникалық топтары
400-ге жуық елді мекенде шашыраңқы қоныстандырылды. Арнайы қоныс
аударушыларды колхоздар, совхоздар, МТС терде бос тұрған тұрғын және қосалқы
үй-жайларға қоныстандырды. Зерттеуші А. И. Тетуев Кабардин-Балқар (КБР ОММ)
архиві бойынша: 1945 жылдың қаңтар айында Қазақ ССР-де арнайы қоныс
аударылғандар: тар жерде жергілікті тұрғындармен - 30237 отбасы; жатақханалар
мен барактарда -15520 отбасы; арнайы жергілікті халықтардың белгіленген үйлер
мен жеке пәтерлерде - 40577 отбасы; жаңадан салынған үйлерде - 12081 отбасы;
сатып алынған меншікті үйлерде-5218 отбасы;адам тұруға болмайтын жайларда
4444 отбасы тұрды деген мәліметтер берген [21, 33-34с.]. 1945 жылы Қазақ КСР-де
арнайы қоныс аударушылардың отбасыларының жартысынан астамы жергілікті
халықпен өте тар жерде және мүлде адам баласы тұруға арналмаған жайларға
орналастырылған. 1945 жылы 25 желтоқсанда Шығыс Қазақстан облыстық
еңбекші депутаттар Кеңесінің атқарушы комитетінің шешімінде «бірқатар
аудандардағы арнайы қоныс аударылғандардың тұрғын үй және материалдық
жағдайларын жедел түрде жақсартуды талап етеді. Өйткені осы уақытқа дейін
арнайы қоныс аударушылар өте тар және антисанитария жағдайы орын алған
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тұрғын үйлерде тұруды» [22,111]. 1946 жылдың 1 шілдесіне Қазақ ССР-інде 13 341
арнайы қоныс аударылғандардың отбасында тұрақты тұрғын үйі болған жоқ. Тіпті
үш жылдан кейін, 1949 жылдың қазан айында Қазақстанда болған 4 772 балқарлық
отбасының 6944-і ведомстволық және коммуналдық үйлерде, 159 тар үйде, ал 72 сі тұрғын үй үшін жарамсыз жайларда тұрған. 4296 отбасы жер телімдері берілді,
1900 отбасы ірі қара мал және 3680 отбасы ұсақ мал болды...1944 -1956 жылдар
аралығында, яғни 11 жыл ішінде Қазақстанда 3858 балқарлардың қайтыс
болған.Ресми деректер бойынша, жер аударылудың 13 жылы ішінде
депортацияланған балқарлар мен қарашайдықтардың 26,5 %- ы қайтыс
болған[21,с.36-39]. Сталиндік зұлмат жылдары тағдырдың ауыр тәлкегі тиген
тағы басқа да халықтар болды.
1930-1950 жылдары Сталиндік қуғын-сүргінге 3 миллион алты жүз мың адам
ұшыраған. Олардың ішінде күштеп жер аударылған халықтардың арасында
Солтүстік Кавказдағы шешендер мен ингуштар да болды. 1944 жылдың 31
қаңтарында КСРО Мемлекеттік Қорғаныс комитетінің Солтүстік Кавказдан шешен
және ингуш ұлттарын депортациялау туралы №5073 құпия шешімі шығарылды.
Шешім бойынша депортацияланған шешендер мен ингуштерді Қазақстан мен
Қырғызстанға орналастыру көзделді. 1944 жылдың 21 ақпанында осы шешімді
жүзеге асыру жайындағы жарлық шықты. Шешен-Ингуш АКСР-ін жою, халқын жер
аудару мәселесін Л. Берия басқарды. 1944 жылдың 24-29 ақпанында барлығы
478479 шешен мен ингуш этностары жер аударылды. 1944 жылдың наурыз
айының ортасында Қазақстанға шешендер мен ингуштер тиелген эшалон жетеді.
Жамбыл облысына – 537 отбасынан құралған 17448 адам, Талдықорғанға – 19
отбасы (36 адам), Оңтүстік Қазақстанға – 5949 отбасы (23283 адам) тұратын
барлығы 6505 отбасын 40767 адамымен орналастыру жоспарланды. 1945 жылғы
қазанда берілген мәлімет бойынша Қазақстанда барлығы 406375 шешен мен
ингуш ұлттарының өкілдері болған [23, с.4.]. Месхеттік түріктерді көшіру мәселесі
1944 жылғы 31 шілдедегі Мемлекеттік Қорғаныс Комитетінің шешімімен 1944
жылдың 14 қарашасынан басталып, 1945 жылы аяқталды. Жалпы Грузияның
территориясындағы барлық мұсылмандарды ішкі аймаққа қарай қоныс аудару
көзделінді. Бұл өңірден 86 000 мұсылмандар көшірілуге тиіс еді, бірақ 96 367 адам
күштеп қоныс аударылды. Бұлардың ішінде 66 823 түрік ұлты, 8843 күрдтер, 13
997 хемлшиндер бар еді. Алайда олардың 15 432 адамы қоныс аудару барысында
аурудан қайтыс болды, түрлі себептермен қаза тапты [7, с.170]. Грузиядан
көшіріліп әкелінген 115, 5 мың адамның 27 883-і Қазақстанға, ал 53127-і
Өзбекстанға орналастырылды. 1944 жылдың 29 мамырында Л.П. Берия И.В.
Сталинге Қырым АКСР-нен болгар, грек, армяндарды жер аудару туралы
баяндайды. №5984сс «Қырым АКСР-нен болгар, грек, армяндарды жер аудару»
бұйрығы бойынша 20 мың армянды жер аударады. 1944 жылдың 28 маусымында
Армения, Әзірбайжан аймағынан, Қара теңіз жағалауынан түрік, грек,
дашнактарды жер аударады [24,с.369].
КСРО Жоғарғы Кеңесі Президиумының 1948 жылғы 26 қарашадағы «Ұлы Отан
соғысы барысында Кеңес Одағының шалғай аудандарына көшірілген адамдардың
тұрақты қоныс аудару орындарынан қашқаны үшін қылмыстық жауапкершілік
туралы» Жарлығы жер аударылған халықтардың өмірінде ерекше қайғылы рөл
атқарды. Жарлықта балқарлар мен басқа да қуғын-сүргінге ұшыраған
халықтардың өкілдері этникалық Отанына оралу құқығынан айрылғаны және
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мәңгі қоныс аударылғаны белгіленген. КСРО ІІМ органдарының арнайы
рұқсатынсыз олардың қоныс аударылған орындарынан кетіп қалған жағдайда,
оларды 20 жыл мергімге каторгалық жұмысқа жегілді. Арнайы қоныс
аударушылар тұратын жерінен 3 км радиуста ғана еркін қозғала алды
[25,319с.].Соғысқа дейін және соғыс басталысымен Батыс Украина, Батыс
Белоруссия, Балтық жағалауы, Бессарабия аумақтарынан республикаға арнайы
қоныс аударылғандардың, яғни депортацияланғандардың жаңа контингенті
пайда болды. Оларға «саяси сенімсіздер» деген айып тағылды.
ҚОРЫТЫНДЫ
Кеңес-Герман соғысы жылдары 61 этнос пен этникалық топтар күшпен қоныс
аудару процесіне ұшырады. Тоталитарлық жүйе, күштеп жер аударылған
халықтардың трагедиялық тарихына қиянаты, ойланбай істелген іс-шаралары
арқылы өшпестей із қалдырды.
Депортацияға ұшыраған ұлттар туған жерінен айрылып, келген жеріне,
бейімделуге мәжбүр болды. Тек Сталиннің өлімінен кейінгі жылдары құқықтық
шектеулер алынып, өз Отанына оралуға мүмкіндік алды. Олардың жарқын
болашаққа деген ұмтылысының нәтижесінде, өз еліне оралуы немесе тұрақтап
қалған республикамызда қазақ халқымен бірігіп өмір сүріп, Қазақстанның
егеменді тұтқасын берік ұстанып келеді. Бүгінде олар мемлекеттік қызмет
саласында, білім беру, медицина, спорт және өнер, ауыл шаруашылығы мен бизнес
салаларында түрлі жұмыстар атқаруда.
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Chechens, Ingushes and Karachays Deported to Kazakhstan
E.S. SHALANOV1
Abstract
The article examines the dark pages of the past history of representatives of other nationalities
who were forcibly resettled in Kazakhstan, who are now living in their second homeland. The
Soviet authorities rationally used such practices as deportation to Siberia under tsarist Russia,
sending them to penal servitude. The Soviet authorities rationally used such practices as
deportation to Siberia under tsarist Russia, sending them to penal servitude. At first, the
deportation spread to individuals who were interested in the former system, then to opponents
of the Bolshevik Party (B. P.), and then to whole nations.Stalin's repressions under such Soviet
rule deprived the deportees of their national identity, religion, and culture, and severely punished
them with innocent guilt. This was a clear reflection of the fact that under Soviet rule, national
policy was distorted and did not comply with the rule of law. Under the wrath of the Soviet
authorities and the policies of the totalitarian system, Nations and entire peoples were forcibly
deported to Central Asia and Kazakhstan. Those deported to Kazakhstan were resettled in many
regions of the Republic. The forced deportation of various social groups, as well as minorities and
ethnic groups, began before the Great Patriotic War and continued throughout the war
years.During the Second World War, under the pretext of helping the Nazis and the Hitler regime,
the Volga Germans, the peoples of the North Caucasus, and the Crimean coast were exiled, expelled
from their homes, and exiled to distant lands by force. Research on this illegal policy of the Stalinist
system is still being conducted today, but there are still some issues that are not disclosed, so this
topic is one of the most pressing. On the basis of historical research, recorded memories and
archival materials, the article discusses the problems of deportations and adaptation of the
Chechen, Ingush, and Karachay peoples to the deported peoples, preservation of their national
identity.
Keywords: totalitarian system, deportation, deportation policy, nationalities, Kazakh land.

Қазақстанға Депортацияланған Шешен, Ингуш және
Қарашайлар
Аңдатпа
Мақалада Қазақ еліне күштеп қоныс аударылған, бүгінде екінші отанында тұрақтап
қалған басқа ұлт өкілдерінің өткен тарихының көлеңкелі беттері қарастырылады.
Кеңестік билік патшалық Ресей тұсындағы Сібірге жер аудару, каторгаға жіберу сияқты
тәжірибені ұтымды пайдаланды. Әуелде депортация бұрынғы жүйеге қызмет еткен жеке
адамдарға, одан кейін большевиктік партияның (БК(б)П ) қарсыластарына, онан соң тұтас
ұлттарға жайылды. Осындай Кеңестік билік тұсындағы сталиндік қуғын-сүргінге ұшырып,
жер аударылғандарды ұлттық болмысынан, ділінен, мәдениетінен айырып, оларға
жазықсыз кінә тағып, қатал жазалады. Бұл кеңестік билік тұсында ұлт саясатының
бұрмаланып, заңдылықты сақтамағандығының нақты көрінісі еді. Тоталитарлық жүйенің
жүргізген саясаты мен кеңестік биліктің қаһарына ұшыраған
ұлттар мен тұтастай
халықтар Орталық Азия және Қазақ еліне күшпен жер аударылды. Қазақстанға жер
аударылғандар республиканың көптеген облыстарына қоныстандырылды. Әртүрлi
әлеуметтiк топтар мен жiктердi, сондай-ақ, аз ұлттар мен этникалық топтарды күштеп жер
аудару Ұлы Отан соғысына дейiн басталып, соғыс жылдарында жалғасын тапты. Екінші
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жаһандық соғыс кезінде фашистерге және гитлерлік режимге көмек берді деген желеумен
Еділ бойы немістер, Солтүстік Кавказ, Қырым жағалауы халықтары қуғынға ұшырып,
өздерінің мекендерінен қуылып, алыс жерлерге күш қолдану арқылы жер аударылды.
Сталиндік жүйенің заңсыз жүргізген осы саясаты туралы зерттеулер бүгінде жүргізілуде,
алайда ашылмай жатқан мәселелер де баршылық, сондықтан аталмыш тақырып өзекті
мәселелердің бірі болып табылады. Мақалада тарихи зерттеулер мен жазылған естеліктер
және архив материалы негізінде шешен, ингуш, қарашай халықтарының депортацияға
ұшырауы және жер аударылған жерлерге бейімделуі, өздерінің ұлттық бірегейлігін сақтап
қалу мәселелері қарастырылады.
Түйін Сөздер: тоталитарлық жүйе, депортация, жер аудару саясаты, ұлттар, қазақ жері

КІРІСПЕ
Кеңес Одағында ХХ ғасырдың 40-шы жылдары жүргізілген жаппай қуғынсүргіндер мен күштеп жер аудару миллиондаған адамдардың қалыпты өмір сүру
тәртібін бұзды. Қарашайлар, шешендер, ингуштар өздерінің туып өскен
жерлерінен, тұрғын үйлерінен, ғасырлар бойы жинаған мүліктерінен айырылып,
бөтен ортаға тап болды.
Тарихтың өткеніне көз салсақ, халықтардың тарихы қаншалықты
бұрмаланғанын бүгінде анық көре аламыз. Репрессияға ұшыраған халықтардың
өткеніне жаңа көзқараспен қарау, тоталитаризм жағдайында орныққан осы
халықтарға қатысты шындық туралы бұрмаланған идеяларды айыптау және
түзету қажеттілігі туындап отыр. Кеңестік жүйе тұсында және одан кейінгі тәуелсіз
мемлекеттердің құрылысы кезеңінде депортация мәселесі айқын саяси
өзектілікке ие болды. Біраз жылдарға дейін шешен, ингуш және қарашай
халқының депортациялануы біздің отандық тарихнамада терең зерттелмеген
тақырыптардың бірі болып табылады. Қазақстан территориясына күштеп қоныс
аударылған шешен, ингуш, қарашай ұлттарының жергілікті халықпен үйлесіп
кетуін, ұлттық бірегейлігін сақтауын тарихи, теориялық-әдістемелік және
деректемелік негізінде қарастыра отырып, объективті түрде баға беру мақалада
алға қойылған мақсат болып табылады.
ХХ ғасырдың 80-ші жылдарының соңында шешен және ингуш, қарашай
халықтарының осы қайғылы тарихын зерттеу мәселесі қолға алынып, зерттеулер
жүргізіле бастады.
Мақаланы жазуда тарих ғылымында қалыптасқан мәселені, болған оқиғаны
зерттеуде нақты фактілер мен дәлелдерге сүйену және ғылыми зерттеулер
арқылы салыстыра көрсету басшылыққа алынды. Сонымен бірге саралау, талдау
және қорыту, тарихи-салыстырмалы, жүйелік-құрылымдық, теориялық таным
сияқты жалпы ғылыми, тарихи зерттеу тәсілдері қолданылды
Негізгі бөлім.1941-1945 жылдары Кеңес-Герман соғысы жылдары депортация
үрдісінің екінші кезеңі басталды. Соғысқа дейінгі күшпен қоныс аудару
операциясы мемлекет қауіпсіздігін күшейту мақсатында жасалса, ал, соғыс кезінде
ұлттық-аймақтық автономиялары бар көптеген этностар тұтастай депортацияға
ұшырады. Соғыс басталысымен Батыс Украина, Батыс Белоруссия, Балтық
жағалауы,
Бессарабия
аумақтарынан
республикаға
арнайы
қоныс
аударылғандардың, яғни депортацияланғандардың жаңа контингенті пайда
болды. Оларға «саяси сенімсіздер» статусы тағылды. Сонымен, Кеңес-Герман
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соғысы жылдары 61 этнос пен этникалық топтар күшпен қоныс аудару үрдісіне
ұшырады [1,66б.].
Бүгінде тарихи Отанына қайта алмай, тұрақтап қалған аз ұлт өкілдерінің
көпшілігі қазақ жерінде өсіп-өніп, өркендеп отыр. Тоталитарлық жүйе күшпен
қоныс аударған халықтардың тағдырына үлкен қиянат жасап, өшпес із қалдырды.
Cолтүстік Кавказдан зорлықпен, күш қолдану арқылы 1943 - 1944 жылдары
қақаған суық күндері тағдырдың қатал тауқыметімен көшірілген шешендер мен
ингуштар, қарашайлар қазақ халқының қонақжайлылыға мен бауырмал көмегі
арқасында жергілікті жерге бейімделіп, өсіп-өнді.
Жазықсыз ұлттар мен тұтастай халықтарды күштеп көшіру соғыс уақытысында
да жалғасын тауып, көптеген ұлттар оның құрбанына айналды. Осындай
саясаттың құрбанына 1943-1944 жылдары КСРО Жоғарғы Кеңесі Президиумының
1943 жылғы 12 қазандағы Жарлығымен және КСРО ХКК-нің 1943 жылғы 14
қазандағы қаулысымен қарашайлар, 1944 жылғы 31 қаңтардағы ГКО-дан кейінгі
қаулысы және КСРО Жоғарғы Кеңесі Президиумының 1944 жылғы 7 наурыздағы
Жарлығымен шешендер мен ингуштар, қабылданған қаулылар мен жарлықтар
бойынша мекендерінен көшірілді [2,с.105].
Шешендер, ингуштар және қарашайлар ғасырлар бойына қастерлеп қорғап
келген жерлерінен, ата қоныстарынан, кеңестік биліктің жүргізген саясаты
салдарынан күш қолдану арқылы жер аударылды.
Земсковтың еңбегінде: «Солтүстік Кавказдан арнайы елді мекенге келген кезде
жер аударылғандар 608749 адам екендігі ескерілді. Олардың ұлттық құрамы:
362282 - адам шешендер, 134178 - адам ингуштар, 68327 - адам қарашайлар, 37406
адам - балқарлар және 6556 – адам басқа ұлттар болды. 1948 жылдың 1 қазанына
дейін көрсетілген адам санынан бастапқы қоныстану сәтінде екі рет есепке
алынғандықтан 32981 адам есептен шығарылды (демек, арнайы қоныстануға
575768 - Солтүстік кавказдықтар болды» деген мәлімет келтіреді [2,с.105].
Күштеп жер аударылып, оның ауыр зардаптарын басынан кешірген
халықтардың бірі қарашайлар болды. Қарашай халқы 1922 жылы құрылған
Қарашай - Черкес автономиялық облысында өмір сүрді және ондағы
тұрғындардың үштен бір бөлігін құрады. 1926 жылы облыс екі ұлттық ауданданға
бөлінді [3, с.239]. 1943 жылғы жабық шешіммен Жамбыл және Оңтүстік Қазақстан
облыстарына 11 711 отбасы немесе 45 529 адам көшірілді. Ұлы Отан соғысы жүріп
жатқан уақытта, соғысқа қарамастан, 1943 жылдың 2 қараша күні таңға жақын
Қарашай автономиялы облысын Кеңестің ІІХК-ның бөлімшелері қоршауға алып,
екі сағат ішінде барлық қарашай халқы қарудың күшімен мал таситын вагондарға
тиеліп, Қазақстан, Қырғызстан, Өзбестанға жер аударды. Бұған қарсы шыққан
жүздеген қарашайды сол жердің өзінде табанда атып тастады. Ертесіне сағат онда
адамдар тиелген жүк вагондары жүруге дайын тұрды. Ол вагондарда 63323
жазықсыз қарашай болған еді. Осылайша 70 мыңға жуық тұрғыны бар Қарашай
автономиялық облысын жойылды [4].Бүкілодақтық санақ бойынша 1939 жылы
қарашайлардың саны 75753 адам болған, соның 5561 қала тұрғыны болса, 70202
адам ауылдық жерлерде өмір сүрген. Бұл жерден байқайтынымыз қарашайлар
ежелден ауыл шаруашылығымен, егін егіп, бақша өсіргендігін көрсетеді [5, с.114].
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1944 жылы 31 қаңтарда КСРО Мемлекеттік Қорғаныс Комитетінің Қаулысы
бойынша шешендер мен ингуштерді мәселесі көтеріліп, оларды Қазақстан және
Қырғызстан территориясына көшіру, керектігі айтылды. 1944 жылы
шешендермен бірге ингуштер есепке алынып, ақпанда 310630 күштеп көшіріліп,
наурызда Қазақстанға 344589 адам келген [3,238-239с.].
1944 жылы 23 ақпанда фашистік оккупациялық әскерлермен бірге болды деген
жалған айыптармен айыпталған ашешендер Қазақстан мен Орталық Азияға қоныс
аударылды. 1944 жылы 7 наурызда КСРО Жоғарғы Кеңесі Төралқасының
жарлығымен Шешен-Ингуш АКСР-і таратылды. Оның территориясы РСФСР мен
Грузия арасында бөліске түсті, ал территорияның бір бөлігі Солтүстік Осетин мен
Дағыстан АКСР-іне өтті [6,24б.]. НКВД әскерлері ешкімді қалдырмау үшін таудағы
ормандарды сүзіп шықты. Аталмыш операция «Чечевица» деген атпен 1944 жылы
23 ақпанда басталды. Оларды көшіру барысы жайында Л.Берия күнделікті
И.Сталинге жедел хаттар жөнелтіп отырған. Л.Берияның 1944 жылдың 7
наурызында И. Сталинге жолдаған мәліметі бойынша осы кезге дейін шығыс
аудандарға жер аударуға байланысты жүргізілген үш операция барысында 650
мың шешендер мен ингуштер жаңа жерлерге орналастырылды. Осы жүгенсіздікке
19 мыңнан астам НКВД-ның барлау орындарының оперативті қызметкерлері және
100 мыңға тарта ішкі істер офицерлері мен жауынгерлері тартылды.
Шешен, ингуш, қарашай ұлттырына депортация нағыз қасіретке айналды және
бүгінде оны ешкім жоққа шығара алмайды. Күштеп көшіру процесі барысында
олар өз этносының едәуір бөлігінен айрылды. Алайда олардың көп бөлігі күш
қолдану арқылы Қазақстан аумағына жер аударылды. КСРО -ның құрамында
болған автономиялық республикаларды жоюға негіз жоқ еді, алайда бұл мәселе
заңсыз жүргізілді. Бір жағынан соғыс, елдегі қиын жағдай, екінші жағынан
жазаланған халықтарды республика аумағына көшіріп, орналастыру қиын болды.
Олар осындай ауыр тағдырды бастарынан өткізді.
Қазақстанға арнайы қоныс аударушылардың көптеп келуіне байланысты
шешендерді, ингуштерді, қарашайларды қоныстандыру және әлеуметтіктұрмыстық қамтамасыз ету үлкен қиындықтармен қатар жүрді. Билік арнайы
қоныс аударушыларды қарапайым өмір сүру жағдайымен қамтамасыз ете алмады.
Арнайы қоныс аударушылардың жағдайы қабылдаушы облыстардағы
материалдық ресурстардың жетіспеушілігімен, қатал климаттық жағдайлармен,
жергілікті биліктің немқұрайлылығымен күрделене түсті. Депортация мәселесін
қарастырғанда осы тарихи оқиғалардың тікелей куәгерлерінің естеліктерінде
олардың қоныс аудару барысындағы, тұрғын үй, жұмысқа орналасуы мәселелері
бойынша тап болған қиындықтарды көрсетеді. Мәселен, Айсагова Лиза
Лейчевнаның (Риддер, 1945 ж. т.) естелігінде: «Анамның сөзінен, 1944 жылы 23
ақпанда, күн суық, қар жауып түрған кезде, оларды 24 сағат ішінде жер аударды.
Олардың үй жайы, мал мүліктері барлығы қалды, тек үстіндегі киген киімдерінен
басқа өздерімен бірге ешқандай заттарды алуға рұқсат бермеді. Анам олардың
алысқа кететінің сезгендей, малдарды жайғап, көп шөп беріп, үйінің есігін жауып,
шешен ауылынан Грозный қаласына дейін жаяу қуылды. Содан кейін оларды мал,
көмір таситын лас вагондарға тиеді. Вагон ішінде отыруға орын болмады, онда
балалар, қарттар, әйелдер және жүре алмайтын науқастар, жалпы алғанда барлық
адамдар болды. Вагон ішіндегі адамдар аштық пен суыққа шыдай алмай, жол
жөнекей қайтыс болғандар болды. Алайда оларды ит пен құсқа жем болады деген
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оймен, өлген адамдарды жасыруға тырысты. Пойыз елді мекеннің жанында
тоқтаған кезде, мәйіттер вагондардан шығарылып, оларды асығыс көмді, ал үлгере
алмағандары жергілікті тұрғындарға жасалған өтініштерден, оларды жерлеуге
мәжбүр болды.Поезд станцияға тоқтаған кезде солдаттар вагонда қайтыс
болғандардың бар-жоғын тексеріп отырды.Осылай, менің отбасымды қазір
Риддер қаласына (Лениногор) қаласына алып келіп, терезелер де, есіктер де жоқ
мал қора сияқты баракқа қоныстандырды. Ішерге асы, киерге киімі жоқ адамдар,
қардың астында үсіп қалған картоптарды теріп, содан шелпек жасап, шырша
қалақай және әр түрлі шөптерді теріп қорек етті. Осыдан кейін көбі іш сүзегімен
ауырып, қайтыс болғандар көп болды. Біздің отбасымызда әжем қайтыс болды, ал
атам болса атам 1942 жылы соғыста қайтты. Бұл менің анамның депортация
туралы әңгімелерінен есімде қалғаны, мен өзім 1945 жылы дүниеге келдім» [7].
Депортацияға ұшыраған халықтардың қайсы біріне болмасын қазақ халқы
мейірбандықпен қарап қолдарынан келген көмегін аямады. Жер аударылған
ұлттар мен тұтастай халықтар өзінің туған жерінен, тілінен, дінінен айырылуы
олардың мәдени дамуында үлкен әсері болып, көп кедергі жасады. Алайда олар
басына түскен қиыншылықтарға қарамастан тілін, ата салтын, дәстүрлерін берік
ұстанды. Қазақ еліне жер аударылған қарашай, шешен, ингуш және тағы басқа
халықтар мен этникалық топтар ауыр жағдайларына қарамастан, халық
шаруашылығының барлық саласында еңбек етіп, оның өркендеуіне өз үлестерін
қосты. Шешен ұлт өкілдерінен 1946 жылы ірі өнеркәсіп орындарында 826 адам
жұмыс істеп, оның көпшілігі қажырлы еңбектерімен көзге түскен. Бұлардың
арасында 354 адам өз нормаларын 200% - 300% дейін артығымен орындады, ал
472 адам 150% - 200% дейін көтеріп, үкімет тарапынан марапаттарға ие болған.
Лениногор кенішінде жұмыс істеген 332 шешендердің арасынан суырылып
шыққан стахановшылар мен екпінділер қатарынан Кеньмат Дахаев,
Сешимикунтей Катаевты атауға болады. Олар 1946 жылы күнделікті жұмыс
нормаларын 205% орындап жүрген. Лениногор өндіріс орындарында үлгілі жұмыс
істеген шешен ұлтының бір өкілі Қызыл Жұлдызбен марапатталды [8, 141с.].
Шешендер мен ингуштар арасынан шыққан барлық коммунистер республикалық
партия ұйымында есепте тұрды. Архив деректеріндегі 1946 жылдың 15
шілдесіндегі мәліметтер бойынша шешендер арасындағы коммунистер саны – 817,
ал ингуштар арасындағы коммунистер саны – 325 адам болды. 1944 жылдың 1
шілдесінен 1946 жылдың 1 шілдесіне дейінгі аралықта БК (б) П республикалық
партия ұйымы қатарына 5 шешен, 3 ингуш және партия кандидаттығына бір
ингуш қабылданды [9, 9-10п.].
Туған жерінен жер аударылған ұлттар келген жеріне сіңісіп, бейімделуге мәжбүр
болды. Олар аянбай еңбек етіп, барлық күштерін салып, маңдай тері еңбегімен
ауыртпашылықты көтере білді. Олар күнделікті өмірде ашық немесе жабық түрде
кемсітушілікке
ұшырады.
Қызыл
Армияға
шақырылмады,
әскери
комиссариаттарда есепке алынбады. Олардың әскери білім мен дағдыларды өз
бетінше игеруіне, партия мен комсомолға қабылдануына жол берілмеді.Арнайы
қоныс аударушылар сайлау құқығынан айырылмағанына қарамастан, оларға
жергілікті өзін-өзі басқару органдарына сайлануға рұқсат етілмеді. Зиялы қауым,
әдебиет пен өнер қайраткерлері шығармашылық өмірден тыс қойылды.
Күштеп қоныс аударылған халықтарға «Отанын сатқандар» ретінде келген
жерлерінде рұқсатсыз басқа жақтарға шығуға қандай тыйым салынса, олардың
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мектептен кейінгі білім алуларына да шектеулер қойылды. Күштеп қоныс
аударылғандарды және еңбекке жарамдыларын әр түрлі салаларда тек арзан
жұмыс қолы есебінде пайдаланды. Бұл жұмыс арнайы қоныс аудару
басқармасымен жергілікті партия және кеңес мекемелері арқылы қадағаланды.
Кеңестік халық комиссариаты 1945 жылы 8
қаңтарда «арнайы қоныс
аударылғандардың құқықтық жағдайы туралы» келесі №35 Қаулы шығарды.
Арнайы қоныс аударушылардың отбасы қожасы немесе оның орнындағы адам 3
күн сайын ІІХК –ның арнайы комендатурасына отбасындағы барлық өзгеріс пен
оқиғаларды (баланың дүниеге келуі, отбасы мүшесі қайтыс болуы, қашып кету
және т.б.) хабарлауға міндетті.
Арнайы қоныс аударушылар қатаң түрде оларға белгіленген тәртіпті және
жергілікті орындағы қоғамдық тәртіпті және ІІХК –ның
арнайы
комендатурасының барлық билігіне бағынуға міндетті. Жергілікті жердегі
қоғамдық тәртіпті бұзғандар әкімшілік тексеру түрінде 100 сомға дейін айыппұл
төлеуге немесе бес тәулікке қамалады [10,357с.]. 1948 жылы 26 қарашада КСРО
жоғары Кеңесінің төрағасы «Отан соғысы кезінде Кеңес Одағының түрлі
аудандарынан қашқан жағдайдағы қылмыстық жауапкершілік туралы Қаулы
қабылдады[11,9б.]. Бұл қаулы соғыс уақытында арнайы қоныс аударылғандардың
– өмір бойы осы жағдайда қалатындығын белгіледі. Тұрған жерінен қашып кеткені
үшін қолданылатын жаза – 20 жыл каторгалық жұмыспен 5 жыл бас
бостандығынан айыруға алып барды. Келтірілген қаулы 1949 жылы маусымында
күшіне енді.
Жер аударылған халықтардың ішінде ауыл шаруашылығында жұмыс істейтін
шаруалар, жұмысшылар және интелигенция өкілдері де болды. Бірақ та олар, жер
аударылған мекендерде өздерінің мамандығы бойынша жұмыс істемеді. Олардың
мамандығы да, білімі де ескерілмеді. Депортацияға ұшырағанға дейін, өздері
тұрған жерлерінде мұнай саласында қызмет еткен шешен-ингуштар мен зауытфабрикаларда жұмыс істеген немістер, поляктар колхоздар мен совхоздарға қоныс
аударылғаннан кейн өз мамандықтары бойынша емес, қара жұмыстарға
тартылып, ең ауыр жұмыстарды атқарды. [12, 15п.]. 1952 жылы наурызда есепте
тұрған барлық жер аударылған халықтар 2737398 адам болған. Олардың
Қазақстанда 1178168 адамы тұрақталса. Оның ішінде Солтүстік Кавказдан
келгендер 448379 адам болды. Ал поляктардан 35218 адам болды[13, 168с.].
Кеңестік биліктің жүргізген құйтырқы
саясаты барысында депортацияға
ұшыраған халықтар құқықтық шектеулерге ұшырап, көшірілген елді мекеннен
алыс кетпеуге, әскер қатарына шақырылуына, жергілікті халықтармен бірдей
білім алуына, қызметтерде жұмыс істеуіне тыйым салынды. Соғыс жылдарында
майдандағы жауынгерлерге қажет киімдер мен бұйымдарды көбінесе күшпен жер
аударылғандар мен лагерлерде тұтқында отырған ұлт өкілдерінің көмегі
арқасында жасалды. Депортацияланған қарттар, балалар, әйелдер еңбек армиясы
қатарында жұмыс істеді. Олар жылуы жоқ барақ үйлерде тұрып, ауыр тұрмыс
жағдайында жұмыс істеді. Аурудан, аштықтан, суықтан 1944-1948 жылдар
аралығында 101036 шешен, ингуш, балкар ұлт өкілдері қайтыс болған [14, 22-24с.].
Алайда республика аумағына депортацияланған ұлттар ішінде жер
аударылғанға дейін коммунистік партия қатарында болып, лауазымды қызмет
атқарғандарды саяси үгіт насихат жүргізу жұмыстарына тартылып, лауазымды
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қызметтер атқарды. Оңтүстік Қазақстан облысында депортациялға ұшырағанға
дейін Шешен-ингуш АССР-да басшылық лауазымды қызметтер атқарғандар
Қазақстанда да түрлі лауазымды қызметтерге алынды. Олардың ішінде: Галашкин
аудандық партия комитетінің бірінші хатшысы, Георгиевка аудандық партия
комитетінің нұсқаушысы қызметін С.Б. Мизаев атқарды; кадр офицері, гвардия
майоры, Фрунзе Академияның тыңдаушысы, Түлкібас аудандық тұтынушылар
одағының нұсқаушысы С. В. Висаитова, Шешен-Ингуш ЛКЖО ОК хатшысы,
Түлкібас ауданындағы шаруашылық сантехмашина қоймасының меңгеруші А. М.
Магомаева және т. Болды [15,163-164с.]. Шешендер мен ингуштардың арасында
Кеңес Одағы Коммунистік партиясының кандидаттары мен мүшелері болғандығы
белгілі. Қазақстанның партиялық органдары оларды қоғамдық жұмысқа
араластырды. ЧИАССР-дің бұрынғы басшы қызметкерлерін және партия
қатарында болған комунис шешендер мен ингуштарды Қазақстанда басшылық
жұмыста пайдалану үшін есепке алу жүргізілді. Оңтүстік Қазақстан облысы
бойынша бұрынғы басшы қызметкерлер болған шешендер, ингуштар және
қарашайлардан КОКП мүшелері қатарында 1956 жылы тамыз айына қарай 34 адам
болды[16, 1-3п.]. Олардың арасынан екпінді еңбекшілер мен стахановшылар да
болды. Бүкіл облысқа белгілі қойшы Ахмет Сапаров болды. Ол 1926 жылы Шешен
–Ингуш АССР Шарой ауданы Шарой ауылында дүниеге келген. 1944 жылы наурыз
айында отбасымен бірге Оңтүстік Қазақстан облысы Ленгір ауданы Ұзынарық
поселкесіне депортацияланған. Сапаров өзінің еңбекқорлығы арқасында
селекциялық жолмен оңтүсік қазақстандық меринос қойдың тұқымын алды.
Қарапайым шопаннан ол ферма басшысына көтерілді. КСРО Жоғарғы Кеңесі
Президиумының 1971 жылғы 8 ақпандағы Жарлығымен А. Сафаровқа Социалистік
Еңбек Ері атағы берілд [8,147-149с.]. Ол Қазақстандағы Социалистік Еңбек ері
атағын алған шешен ұлтынан алған жалғыз өзі болды.
Қазақстан жеріне әртүрлі кезеңдерде тағдырдың жазуымен қоныс аударып
келіп, тұрақтанған шешен, ингуш, қарашайдан басқа да ұлт өкілдері
баршылық.Олар бүгінгі күні әлемдік қауымдастыққа Қазақстан Республикасы
атауымен енген елдің азаматтары ретінде өмір сүруде. Көпшілігі кеңестік
тоталитарлық жүйе үстемдік құрған шақта тағдырдың тәлкегіне ұшырап, күштеп
көшірілген халықтар еді. Еліміздің тәуелсіздік алған уақытынан бері қазақ халқы
өзге ұлт өкілдерімен саяси тұрақты және ұлтаралық келісімде өмір сүруде. Бұл
ширек ғасырға жуық уақыт аралығында этносаралық қарым-қатынастың
Қазақстандық үлгісінің қалыптасқандығын байқатады.
ҚОРТЫНДЫ
Соғыс жылдарында жер аударылған шешен, ингуш, қарашай халықтарының
трагедиялық оқиғалары бір мезетте үйлерінен, әдеттегі өмір сүру қалпынан,
жылдар бойы жиған-тергендерінен айырылған тұтасnтай халықтардың өмірін
қозғады. Олардың арасында қазіргі таңда Қазақстан Республикасында тұрып
жатқан шешен, ингуш, қарашай ұлт өкілдерінің ұрпақтары да бар. Отандарынан
айырылып, айдауға түскен, еріксіз жер аударылғандардың өздерінің де,
ұрпақтарының да, бүгінде жолдары ашық, болашақтары ел келешегімен бірге
екені баршаға мәлім. Өйткені, сол бір қиын – қыстау кезең, Қазақстанның барлық
ұлттарына бірдей сын болып, оны бәрі бірге көтерген ұлттар мен ұлыстар,
болашағының тек қана бірлікте екенін жете ұғып отыр. Бірлік болғанда ғана
береке болатыны, берекелі болған халықта ұлттық бірегейлік те болатыны даусыз.
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“Ak Zhol” Newspaper and Turkestan Intelligents
B. Q. ISSABEK1, K. K. NAURYZOVA2, M. A. TOKZHIGITOVA3
Abstract
“Ak Zhol” has a special place in the study of the history, socio-political activities, scientific and
educational views of Alash dignitaries and Turkestan intellectuals. The “Ak Zhol” newspaper was
first published in Tashkent and then in 1920-1926 it was published in Shymkent three times a
week. The newspaper covers the life and social situation of the Kazakh people in the same
historical period and the policy pursued by the newly formed Soviet government. “Ak Zhol” is
surrounded by intellectuals of the nation, who have contributed to the political, economic and
social development of the Kazakh people. The head of the newspaper included prominent
representatives of the national elite of Turkestan: Sultanbek Kozhanov, Kazmukhamed Kuletov,
Nazir Torekulov, Sanzhar Asfendiyarov, Smagul Saduakasov, Mirzhakyp Dulatov, Isa Toktybayev,
Tokzhigit Baikaskauly, M. Kaiypnazarovich, Zhusupbek Arystanov. Also, patriotic intellectuals as
Ahmet Baitursynov, Gazymbek Birimzhanov, Khalel Dosmukhamedov, Zhusupbek Aimautov,
Magzhan Zhumabayev, Koshke Kemengerovich, Mukhtar Auezov, Kalzhan and Auelbek
Konyratbayev, Beisenbay Kenzhebayev, Telzhan Shonanovich, Alzhan Baigurin, Shamil,
Baigurinov, Abdulla Balyasov, Abdulla Baitalov, Abdulla Baitalov Esim Baigaskin, Saduakas
Baimakhanov, Mashkhur Zhusup's son Amin Zhusupov and others became regular authors of the
newspaper. “Ak Zhol” has become the center of the national idea in Turkestan. The newspaper
wrote about the famine in the Kazakh-Kyrgyz steppe, educational work (opening schools,
kindergartens, training of various professions), youth congress, Kazakh-Kyrgyz congress,
women's equality, Goloshekin policy, resettlement in the Kazakh steppe, tax issues. In the
newspaper Alash intellectuals published articles on topical issues under pseudonyms. The Ak Zhol
newspaper was criticized for its Soviet-era Stalinist views and became a closed topic under the
influence of ideology. In the article you can get acquainted with the gaps in the history of Alash in
the newspaper "Ak Zhol". It also describes the “Ak Zhol” newspaper as a publication that has
written the truth about Turkish unity and the Alash intellectuals. Only after gaining independence
in 2011 there was published 10 volumes of the newspaper "Ak Zhol" transcribed directly into
Kazakh, and in 2020 there was published 25 volumes. This collection was analyzed as a fact and
became the object of scientific knowledge.
Keywords: "Ak Zhol" newspaper, Turkestan intellectuals, Alash, press, repression, enemy of
the people

«Ақ Жол» Газеті және Түркістан Зиялылары
Аңдатпа
Алаш ардақтылары мен Түркістан зиялыларының тарихын, қоғамдық-саяси қызметін,
ғылыми-ағартушылық көзқарастарын зерттеуде «Ақ жол» газетінің орны ерекше. «Ақ
жол» газеті 1920-1926 жылдары алдымен Ташкентте, кейін Шымкентте аптасына үш рет
жарыққа шығып тұрды. Газет сол бір тарихи кезеңдегі қазақ халқының тұрмыс-

Prof., South Kazakhstan State Pedagogical University, Candidate of Historical Sciences, Kazakhstan,
barsha73@mail.ru
2 PhD student of South Kazakhstan State Pedagogical University, Kazakhstan
3 PhD student of South Kazakhstan State Pedagogical University, Kazakhstan
1

135

тіршілігінен, әлеуметтік ахуалынан, енді орныға бастаған Кеңес үкіметінің жүргізген
саясатынан хабарлар береді.
«Ақ жол» газетінің төңірегіне қазақ халқының саяси, экономикалық және әлеуметтік
дамуына қалтқысыз қызмет еткен ұлт зиялылары топтасты, Газеттің басшылық
құрамында қызмет еткен Түркістандағы ұлттық элитаның көрнекті өкілдері: Сұлтанбек
Қожанов, Қазмұхамед Құлетов, Нәзір Төреқұлов, Санжар Асфендияров, Смағұл Сәдуақасов,
Міржақып Дулатов, Иса Тоқтыбаев, Тоқжігіт Байқасқаұлы, М. Қайыпназарұлы, Жүсіпбек
Арыстанов болды. Сондай-ақ Ахмет Байтұрсынов, Ғазымбек Бірімжанов, Халел
Досмұхамедов, Жүсіпбек Аймауытов, Мағжан Жұмабаев, Қошке Кемеңгерұлы, Мұхтар
Әуезов, Қалжан және Әуелбек Қоңыратбаевтар, Бейсенбай Кенжебаев, Телжан Шонанұлы,
Әлжан Байғұрин, Абдулла Байтасов, Қажым Басымов, Шамғали Сарыбаев, Біләл Сүлеев,
Есім Байғасқин, Сәдуақас Баймаханов, Мәшһүр Жүсіптың баласы Әмин Жүсіпов т.б.
ұлтжанды зиялылар газеттің тұрақты авторлары болды. «Ақ жол» газеті шын мәнінде
Түркістандағы ұлттық идеяның орталығына айналды. Газетте қазақ-қырғыз
даласындағы ашаршылық, оқу-ағарту саласындағы істер (мектеп ашу, балабақша салу,
түрлі мамандық иелерін даярлау), жастар съезі, жалпы қазақ-қырғыз съезі, әйел теңдігі,
қазақ даласына нәубет әкелген голощекиндік саясат, қазақ жеріне қоныс аудару, халықтан
алынатын алым-салық мәселелері жазылды. Газетте алаш зиялылары өзекті мәселелерге
арналған мақалаларын бүркеншек атпен жариялап отырды.
«Ақ жол» газетіне кеңестік дәуірде сталиндік көзқарастың орнығуымен теріс баға
беріліп, идеологияның әсерінен жабық тақырыпқа айналды. Мақалада «Ақ жол»
газетіндегі Алаш тарихының ақтаңдақ тұстарымен танысуға болады, сонымен бірге «Ақ
жол» газетін түрік бірлігі мен алаш интеллигенциясы туралы шындықты жаза білген
басылым ретінде баяндайды.
Тек тәуелсіздік алғаннан кейін 2011 жылы «Ақ жол» газетінің төте жазудан қазақшаға
транскрипцияланған 10 томы, 2020 жылы 25 томы жарық көрді. Осы жинақ дерек ретінде
талданылып, ғылыми танымның нысанына айналды.
Кілт Сөздер: «Ақ жол» газеті, Түркістан зиялылары, Алаш арыстары, баспасөз, қуғынсүргін, халық жауы

КІРІСПЕ
ХХ ғ. 20-жылдары қазақ тілінде шығатын газеттер мен журналдар алаш көсемі
Ахмет Байтұрсынұлы айтқандай «халықтың көзі, құлағы һәм тілі» болып табылды.
Мерзімді баспасөз, бірінші кезекте, Қазақстанда Кеңес өкіметінің қалыптасу
проблемаларын насихаттауға тырысты, сонымен қатар Коммунистік партияның
жетекші рөлін көрсетті. Үкімет айдарлардың мазмұнын қатаң қадағалап отырды,
редакциялардан қоғам дамуының, әлеуметтік, экономикалық және мәдени өмірдің
жетістіктерінің жағымды жақтары көрсетілген мақалаларды талап етті.Үкімет пен
партияның саясатын жүргізбеген газеттер мен журналдар қатаң сынға ұшырады.
Алайда, қысымға қарамастан қарапайым халықтың ауыр тұрмыстық жағдайын
батыл сараптай отырып, сол кезеңдегі әкімшіл-әміршіл жүйенің шынайы бетбейнесін ашып көрсете алған қазақтың мерзімді басылымдары болды.Сондай
белсенді басылымдардың бірі де бірегейі - «Ақ жол» газеті болды. «Ақ жол» газеті
– ұлттық мүддеге қызмет еткен, ұлт тілегінің, арманының ақ жолын іздеген нағыз
халықтық, елдік газет болып табылды.
Түркістан Республикасының атқару комитеті мен Қазақстан Коммунистік
партиясы Орталық комитетінің ресми басылымы «Ақ жол» газеті 1920 жылдың 7желтоқсанынан бастап Ташкент қаласындааптасына үш рет жарыққа шығып
тұрды.Түркістан Республикасының Қазақстанға қосылғаннан кейінгі 577-санынан
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бастап, яғни 1925-жылғы 19-шы маусымынан Сырдария атқару және партия
комитетінің атынан Шымкент қаласында шықты.
«Ақ жол» газетіне кеңестік қоғам тұсында теріс баға беріліп, ұзақ жылдар бойы
жабық тақырыпқа айналды. «Ақ жол» газетітәуелсіздік алғаннан кейін «Мәдени
мұра» мемлекеттік бағдарламасы аясындаақын, Халықаралық Алаш сыйлығының
лауреаты, «Парасат» орденінің иегері, Оңтүстік Қазақстан облыстық саяси қуғынсүргін құрбандары мұражайының директоры Ханбибі Есенқарақызының
құрастыруымен, Ғалымбек Елубайұлы мен Ғалым Қасымханұлыныңтөте араб
жазуынан кириллицаға аударуымен 2011 жылы 10 томы, 2020 жылы 25 томы
жарық көрді [1].
«Ақ жол» газеті Түркістан республикасы мен Қазақ автономиялық
республикасына және астыртын жолмен шетелге де таралған. «Ақ жол» газетінің
таралымы қаржылық, техникалық, ұйымдық себептерге байланысты бірде өсіп,
бірде кеміп отырған. 1923 ж. 15 желтоқсан күнгі саны 21690 данамен тараса, 1925
ж. күзінде «Ақ жол» газетінің тиражы 3 мың данаға дейін төмендеген.
Газет сол бір аумалы-төкпелі тарихи кезеңдегі қазақ халқының тұрмыстіршілігінен, әлеуметтік ахуалынан, қазақ қоғамының өзекті мәселелерін барынша
ашық көтеруімен, енді орныға бастаған Кеңес үкіметінің жүргізген саясатынан
хабарлар берумен айрықшаланды. Мұны газеттің 1920 жылғы 7 желтоқсандағы
алғашқы басылымындағы «Оқушыларға» атты мақаладан аңғаруға болады:
«...Баспасөз - біздің қазақ-қырғызға жаңа жұмыс. Соңғы он жылдың ішінде ғана бас
көтеріп, газет-журнал шығаруға кірістік. Газет жұмысының ілгері баса алмауының
бұрынғы себептері: Халқымыздың көшпелі қалыпта болып, пошта жолының
нашарлығы. Жалпы жұрттың надандығы себепті, оқушылардың аздығы.
Жазушыларымыздың кемдігі. Баспаханаларымыздың жоқтығы еді... Газет туралы
өткен кемшілігімізді еске түсіріп, келешек ісіміз жемісті болуына иман келтіріп,
мынау «Ақ жолды» алдарыңа тартып отырмыз. Көздеген мақсатқа адастырмай
тура бастайтын «Ақ жол» болғай еді» [2].
«Ақ жол» газетінің төңірегіне қазақ халқының саяси, экономикалық және
әлеуметтік дамуына қалтқысыз қызмет еткен ұлт зиялылары топтасты, газеттің
басшылық құрамында қызмет еткен Түркістандағы ұлттық элитаның көрнекті
өкілдері: Сұлтанбек Қожанов, Қазмұхамед Құлетов, Нәзір Төреқұлов, Санжар
Асфендияров, Смағұл Сәдуақасов, Міржақып Дулатов, Иса Тоқтыбаев, Тоқжігіт
Байқасқаұлы, М. Қайыпназарұлы, Жүсіпбек Арыстанов болды. Сондай-ақ Ахмет
Байтұрсынов, Ғазымбек Бірімжанов, Халел Досмұхамедов, Жүсіпбек Аймауытов,
Мағжан Жұмабаев, Қошке Кемеңгерұлы, Мұхтар Әуезов, Қалжан және Әуелбек
Қоңыратбаевтар, Бейсенбай Кенжебаев, Телжан Шонанұлы, Әлжан Байғұрин,
Абдулла Байтасов, Қажым Басымов, Шамғали Сарыбаев, Біләл Сүлеев, Есім
Байғасқин, Сәдуақас Баймаханов, Мәшһүр Жүсіптың баласы Әмин Жүсіпов т.б.
ұлтжанды зиялылар газеттің тұрақты авторлары болды.
«Ақ жол» газетінің алғашқы редакторы көрнекті қоғам қайраткері Сұлтанбек
Қожанов болды. Ол – саналы ғұмырын баспасөз ісіне арнап «Ақ жолда» қоғам
өмірінде орын алған өзекті мәселелерге қалам тартты.
«Ақ жол» газеті Түркістандағы ұлттық идеяның орталығына айналды. Газетте
қазақ-қырғыз даласындағы ашаршылық, оқу-ағарту саласындағы істер (мектеп
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ашу, балабақша салу, түрлі мамандық иелерін даярлау), жастар съезі, жалпы қазаққырғыз съезі, әйел теңдігі, қазақ даласына нәубет әкелген голощекиндік саясат,
қазақ жеріне қоныс аудару, халықтан алынатын алым-салық мәселелері жазылды.
Газетте Алаш зиялылары өзекті мәселелерге арналған мақалаларын бүркеншек
атпен жариялап отырды.
Халықтан алынатын алым-салық туралы «Ақ жол» газетінде жазылған кейбір
мақалаларды оқи отырып, Қазақстанда Кіші қазан төңкерісін ұйымдастырып,
қазақ даласына нәубет әкелген голощекиндік саясаттан бұрын да қызыл үкіметтің
басында отырып жөнді-жөнсіз салық салып, онсыз да шаруасы шатқаяқтап,
шаңырағы шайқалған қазақ-қырғыз жұртының берекесін алған құйтұрқылардың
орынсыз іс-әрекетін айыптау да жиі кездесіп отырады. Айталық, 1920 жыл 24
декабрь 6-шы санындағы ел жайынан жазылған «шошқа салығы» атты
бөлімде:«Екі-үш күн болды. Шымкент үйезінің кіндік комитетінің мүшесі «н»-ден
келген телеграммаға қарасақ мынадай сөз жазылған: Шымкент үйезінің азықтүлік комитетінің бастығы жолдас Кривошапов ет салығын бөлгенде, Шымкент
қазақ болыстарына 300 пұттан артық шошқаның етін салған. Тым болмаса
«өздеріңде шошқа болмаса, орыстардан алсаңдар да тауып беріңдер» демейді» [3].
Тарихи «Ақ жол» газеті қазақ тілінің кеңсе тілі, ресми тіл болуына да қам жейді.
«Азамат» деген бүркеншік атпен жазған автор (мұны бір зерттеушілер М.Дулатұлы
дейді) «Тіл мәселесі» атты мақаласында: «Бұл күнде жиһангерлік саясатынан
құтылдық. Һәр халық өз тілінде оқуға, жазуға, өз тілінде тергеуге, өз тілінде
тергелуге тиіс. Мемлекет зәкөннен бастап ауылнай комитеттердің ісіне шейін жазу
һәр халықтың өз тілінде болу керек. Бұған, енді дау-дамай жоқ. Тек, жүзеге шығару
ғана қалды. Ол үкімет өлген, бұрынғыдай енді тіл үшін, алысу-арбасудың қажеті
жоқ. Сүйекке сіңген ескі дерттен құтылмай, бұл күнге шейін орыстан хатшы алып
отырған болыстар бар. Мұның атын өшіріп, енді «орысшалауды» ұмыту керек.
Кеңес хүкіметі қазір сауатсыздықты жоғалтпақ болып отыр. Олай болса, өзінше хат
танымайтын бір азамат қалмай мекемелерде, соттарда жауап беру түгіл, заңзәкөнді өз көзімен, өз тілімен оқи білмейтін біреуде болмасқа тиіс. Бұл мақсатқа
жетудің бірден бір шарасы – һәр халықты осы жолға үндеу, түсінікті тілде үндеу.
Жер-жүзіндегі езілген жұрттардың бірі біздің қазақ-қырғыз екені рас болса, бұл
жұртты теңгеру үшін көзін ашып, өнер-білім үйретіп, үгіт-насихат тарту» [4]. «Ақ
жол» газеті -Түркістан зиялыларын идеялық тұрғыдан топтастырушы басылым
болды. Газет мазмұны мынадай айдарлардан тұрды: «Басқармадан», «Сыртқы
хабарлар», «Ішкі хабарлар», «Бұйрық - жарлықтар», «Әйел теңдігі», «Жастар
арасында», «Ресми бөлім», «Елден», «Басмашылар тарихы». Газет төңірегіне
топтасқан ұлттық элита өкілдерінің сол кездегі өзекті мәселелерді қозғап,
қоғамдық-саяси өмірдің тәжірибелеріне баға беріп, елдің даму бағыттарына
қатысты батыл ұсыныстар жасауы барысында ұлттық мемлекеттік құруға
қатысты идеялар қалыптасып, қоғамдық пікір орнықты.
ҚОРЫТЫНДЫ
КСРО тарқағаннан кейін, оның құрамында болған республикалар өз тәуелсіздігін
алғаннан кейін ір республика өзінің елінің төл тарихын жазуды қолға алды.
Тарихта ақтандақ беттері ашылып, кеңестік билік тұсында тоталитарлық билік
жылдарындағы отандық тарихтың өзекті мəселелері қайта қаралып, зерттеулер
жасалып және оны күллі халыққа жеткізуде сүбелі ғылыми зерттеулермен қатар,
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қазақ баспасөзі өзінің қызметін көрсете бастады. Мерзімді баспасөз халыққа қай
уақытта да қоғамдық өмірдің айнасы бола отырып, бүгінде, жаһандану кезеңінде
Қазақ елінің əлеуметтік жағдайын, саяси-экономикалық жəне мəдени дамуын
көрсетуде үлкен рөл атқаруда. Бүгінгі күнде «Ақ жол» газеті Отан тарихының
құнды дереккөзіне айналып отыр.
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Some Issues Related to the Traditional Hunting of the Kazakh People
(According to the Materials of East Kazakhstan)
Meruyert YEGIZBAYEVA KARPIKKIZI1, Gulnaz IMANBERLINOVA LTYNBEKOVNA2
Abstract
Hunting has long been one of the main additional professions for Kazakhs. Along with the
development of society, the ways and purpose of hunting changed, various types of hunting art
developed, and hunting, along with Entertainment, became one of the additional professions in
the farm. Professional hunting was used to use animal products (meat, fat, wool, skin, bones, fluff,
feathers, etc.). Its purpose was also to kill dangerous, harmful or overpopulated animals. For the
impoverished part of the Kazakhs, hunting was the main occupation. A large part of the population
was rarely engaged in hunting. For wealthy Kazakhs, hunting was a form of entertainment. In
addition, the peculiarities of the hunting profession were also associated with the peculiarities of
the steppe nature. The steppe and forest-steppe natural environment, which occupies most of the
territory of modern Kazakhstan, is full of animals that have long been of interest in the hunting
industry. Especially this situation is typical mainly for the eastern and south-eastern regions of
the country. The presense of firearms had a great impact on the development of hunting in the
Kazakh people, and the valuable fur industry developed. The article analyzes the records of
researchers who have visited the Kazakh land, archival materials and works of scientists who
conducted research on this topic. In traditional Kazakh society, there were hunting rules that
regulated relations between people during hunting, and these rules were strictly observed. The
article also highlights interesting facts about sacred animals and customs related to hunting. The
Kazakh people also have different customs related to hunting. It is noted that such hunting
customs are found in other peoples engaged in hunting, and a comparative analysis is carried out.
The article also provides information on the sources, along with the scientific literature, analyzes
the use of such birds as golden eagles, hawks, falcons in hunting, and discusses the methods of
hunting with dogs.
Keywords: ethnicity, nation, ethnography, hunting, customs, rituals, housing, clothing, food.

Қазақ Халқының Дәстүрлі Аңшылығына Қатысты Кейбір
Мәселелер (Шығыс Қазақстан Материалдары Бойынша)
Аңдатпа
Аңшылық қазақтар үшін ертеден негізгі қосалқы кәсіптердің бірі болды. Қоғамның
дамуымен қатар аңшылықтың тәсілдері мен мақсаты да өзгеріп, аңшылық өнердің әр
түрлі түрлері дамыды, аңшылық көңіл көтерумен қатар, шаруашылықтағы қосалқы
кәсіптің біріне айналды. Кәсіби аңшылық жануарлардан алынатын азық-түлікті (ет, май,
жүн, тері, сүйек, мамық, қауырсын және т.б.) пайдалану үшін қолданылды. Оның мақсаты
қауіпті, зиянды немесе саны шектен тыс көбейіп кеткен аңдарды жою да болып табылды.
Қазақтардың кедейленген бөлігі үшін аңшылық негізгі кәсіп болды. Халықтың үлкен
бөлігі аңшылықпен сирек айналысты. Ауқатты қазақтар үшін аң аулау көңіл көтеру түрі
болды. Сонымен қатар, аңшылық кәсіп ерекшеліктері далалық табиғаттың ерекшелгімен
де байланысты болды. Қазіргі Қазақстанның териториясының үлкен бөлігін алып жатқан
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далалы және орманды далалы табиғи орта сан алуан және аңшылық кәсіпте ертеден
қызығушылық тудырып келе жатқан жануарларға толы болып келеді. Әсіресе, бұл жағдай
негізінен еліміздің шығыс және оңтүстік-шығыс аймақтарына тән. Қазақ халқындағы
аңшылықтың дамуына оқ ататын қарудың келуі үлкен әсерін тигізіп, бағалы аң терісі
кәсібі дамыды.
Мақалада қазақ жерінде болған зерттеушілердің жазбалары, архив материалдары және
осы тақырып аясында зерттеулер жасап жүрген ғалымдарыдң еңбектері талданады.
Дәстүрлі қазақ қоғамында аң аулау кезіндегі адамдар арасында қарым-қатынасты
реттейтін аңшылық ережелері болды және ол ережелер қатаң сақталды. Сондай-ақ,
мақалада киелі аңдарға қатысты қызықты мәліметтер мен аңшылыққа қатысты әдетғұрыптар да сараланған. Қазақ халқында аңшылыққа байланысты әр түрлі әдет-ғұрыптар
да кездеседі. Бұндай аңшылыққа байланысты әдет-ғұрыптар аңшылықпен айналысатын
басқа да халықтарда кездесетіні айтылып, салыстырмалы талдау жасалған. Мақалада
дерек берушілердің де деректері келтіріліп, ғылыми әдебиеттермен қатар сараланып, аңға
құс салуда бүркіт, қаршыға, сұңқар сияқты құстарды қолданғаны және аңды итпен аулау
әдістері туралы қарастырылған.
Түйін Сөздер: Этнос, ұлт, этнография, аңшылық, салт-дәстүр, баспана, киім, тағам.

КІРІСПЕ
Қазақ халқының дәстүрлі аңшылығы этнология ғылымында аз зерттелген
мәселелер қатарына жатады. Аңшылық - бүкіл адамзат, соның ішінде көшпелі
қазақ шаруашылығындағы ең көне кәсіп түрлерінің бірі. Қазақтар аң аулаумен
ертеден айналысты, әсіресе түлкі мен қарсақ аулаудан көп кіріс түсті. Аң терісі
қазақтардың тек өз мұқтаждығына ғана жұмсалып қоймай, сонымен бірге едәуір
мөлшерде сатуға да түсіп тұрған. Орыс көпестеріне өткізілетін тауарлардың
арасында қасқыр, түлкі, қарсақ және басқа да аңдардың терілері болды [1, 64 б.].
Мәселен, 1852-1853 жылдары Ірбітке барған Г. Колмогоров: «Петропавлдық,
семейлік, өскемендік және троицкілік көпестер 25 мыңнан 30 мыңға дейінгі түлкі,
қасқыр терілерін әр теріні 3 сомнан 6 сомға дейінгі бағада, 50 мың қоянды әр жүз
теріні 12 сомнан 15 сомға дейінгі бағада сатты», - дейді [2, 27 б.]. Бұдан
аңшылықтың қазақ шаруашылығында алған орнының маңызы зор болғанын
көреміз. Шығыс Қазақстан қазақтары негізінен қасқыр, түлкі, қоян, суыр, борсық,
қарсақ, арқар, саршұнақ, күзен сияқты аңдарды аулаған. Суырдың майынан сабын
жасап, ал терісін сатқан [3, 26 б.].
Аңшылыққа қолданылған басты қарулар: тас, таяқ, найза, садақ, тор, қақпан,
тұзақ, мылтық т.б. Аң аулаудың негізгі бір тәсілі ол - аңды атпен қуып, ит жүгірту,
аңға қақпан, тор құру. Аңшылықпен айналысатындарды аңшыдан басқа
мылтықшы, қақпаншы, баспашы, құсшы деп атады [4, 26 б.].
1909 жылы Зайсан уезінде 200 отбасы аңшылықпен айналысып, одан 4051 сом
таза пайда көрген. Бұл уезде негізінен қасқыр, түлкі, аю, қабан аулайды [5, 2-84 бб.].
Осы жылы Өскемен уезінде 506 қазақ отбасы аңшылықпен айналысып, ауланған
аң терілерін 5147 сомға сатқан [5, 3-70 бб.]. Уезде аю, қоян, қасқыр, борсық, тиін,
суыр, құндыз, сілеусін т.б. аңдар аулайды. Өңір бойынша аңдар Алтай, Тарбағатай,
Сауыр, Өкпеті, Қалба тауларында, Қара бұйрық, Күлт төбе, Тас төбе, Күрку Тірек
сияқты шатқалдарда ауланды.
ХІХ ғ. орта кезінде, аң аулау кезіндегі адамдар арасында қарым-қатынасты
реттейтін аңшылық ережелері болды. Бұл ережелерді 1846 жылы, әдет-ғұрыптық
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құқық (обычное право) жинауға шыққан экспедиция уақытында, әскери чиновник
Д. Андре жинаған. Онда «егер, бірнеше адам қапқан, тор, көмегімен аңды ауласа,
онда түскен аң алдын ала келісілген шарт бойынша бөлінді» - делінген [6, 134 бб.].
Егер қақпаннан босап шығып кеткен жаралы аңды жақын ауылдың иттері
ұстаса, бөтен адам атпен қуып жетсе немесе атса, онда аң соңғы адамның
қанжығасына байланды.
Егер осы жаралы аңды тірідей немесе атсыз, иттің көмегінсіз жаяу бөтен адамдар
ұстап алса, онда аң аңшының өзіне тиесілі болды. Егер аңшы атқан аңды атпен
жүрген бөтен адам ұстап алса, онда аң сол адамға тиесілі болды [6, 134-134 бб.].
Тағы бір мынадай салт түрі болған: егер түлкі немесе қарсақтың інін қазу кезінде,
оған көмектесуге бір адам келсе, онда, аң ұрғашы немесе аңның күшігі болса, онда
аң аңшыға бұйырады, егер еркек аң ұсталса, онда ол келген адамға бұйырады. Егер
де адамның орнына көмектесуге бірнеше адам келсе, онда аң жынысын
қарамастан, олардың ішіндегі ең сыйлы немесе жасы үлкен адамға берілді [6, 134
б.].
Бұндай аңшылыққа байланысты әдет-ғұрыптар аңшылықпен айналысатын
басқа да халықтарда кездесетін. Мәселен, эвенкілерде қазақтардыкіне ұқсас екі
түрлі әдет-ғұрып болған. Біріншісі, «нимат». Мұнда аңшы өлтірген аңын тұраққа
алып келіп, басқа «рудың» адамына берді. Егерде тұрақта тек қана туыстар болса,
онда аңды ең алыс туыс алды. Ал аңды алған адам теріні өзіне қалдырып, етін
тұрақтағы басқа семьялардың арасына бөлініп берді.
Екінші әдет-ғұрып түрі, ол - аң терісіне байланысты болды. Тері сатылатын
немесе айырбасталатын тауар өнімі болғандықтан аң әрқашан аңшының меншігі
болып есептелді. Бұл дәстүр бойынша, егер аңшы аңды атқан уақытта, қасында
бөтен адам болса, онда аңшы аң терісін сол адамға беруге міндетті болды [7, 30-31
бб.]. Тура осыған ұқсас дәстүр Тарбағатай өңірі қазақтарында да бар. Егер аңшы
аңды атып немесе ұстап алған жағдайда, қасында басқа адам болса немесе жасы
үлкен қарт адам кездесіп қалса, онда сол аңды ұстау оңайға түспегеніне
қарамастан, аңды сол адамға береді. Ең қызығы осы дәстүр бүгінгі күнге дейін
сақталған. Бұл әдет-ғұрып қалмақтарда, моңғолдарда, сойоттарда бар [8, 37 б.]. Ол
туралы Урянхай өлкесінде болған Ф. Кон өзінің есебінде жазып кеткен. Бұл
ғұрыпты сойоттарда «уджа» деп атаған, яғни бөлісу деген мағынаны білдірген [9,
151 б.]. Бұл алтайлықтар мен тувалықтарда кездескен [8, 24 б.].
Қарастырылған барлық аңшылық әдет-ғұрыптарға ортақ белгі - аңшы ұсталған
аңды қасындағы басқа адамға беруі. Келген адамға тек еркек аңды және ең үлкен
адамға беруінің себебі, еркек аң көптеген халықтарда күштің, шыдамдылықтың,
ептіліктің бейнесі болғандықтан, еркек аңды беруі - сол адамға тек осындай
қасиеттерді тілеу болған сияқты. Ал екінші жағдайда, қазақтарда ертеден
қалыптасқан жасы үлкен адамға деген құрмет белгісі. Барлық жағдайда да, басты
мақсат территориялық шекаралар жиі-жиі өзгеріске түсіп отырған жағдайдағы,
көшпелі рулар арасындағы бейбіт қатынасты сақтау болған сияқты. Бұған дәлел
ретінде тағы да Д. Андренің жазып кеткенін келтіруге болады. Онда: «әрбір қазақ
аңшылық кәсіппен айналысуға немесе руына қарамастан қай жерде аңшылықпен
айналысқысы келсе, сол жерде айналысуға құқығы бар. Бір сөзбен айтқанда, дала
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ортақ жер болғандықтан, ондағы аңдар мен құстар да ортақ» - дейді [10, 147-148
бб.].
Дерек берушілердің айтуы бойынша, негізгі аңға қосатын өте жүйрік итті «құмай
тазы» деп атайтын. Аңыз бойынша, құмай тазыны сары ала қаздың
жұмыртқасынан пайда болған дейді. Сары ала қаздың өзі адамнан азып шыққан,
ертеде адам болған, ол зиратқа ұя салады. Аңшылар ешқашан сарыала қазды
атпайды, оған әйел адамға сияқты айлығы келеді екен (I, II).
Сондай-ақ аңшылар аққу сияқты киелі аң-құсты, бір жерден екінші жерге қоныс
аударып бара жатқан аңдарды, ұйықтап жатқан аңды, шағылыстағы аңды, буаз
аңды ешқашан атпайды. «Иттің де иесі бар, қасқырдың да киесі бар» деген мақал
осыған байланысты шықса керек (III).
Шілікті (Зайсан) өңірінде өмір сүрген Қалибай деген аңшы ақсақал ешуақытта
итінің көзінше түлкісін ешкімге бермеген, тек иті жоқта ғана берген. Себебі, «ит
иесі үшін аулайды» деген мақал бар (IV, V).
Ең алғаш атқан аңның қанына мылтықтың ауызын қандайды. Бұл аңшылық
жақсы жүруі үшін жасалатын ырым. Ең алғаш атып алынған аңды ешкімге
бермейді (VI, VII).
«Басын аңшылықтан бастап байып кеткендер әр жерде кезігеді. Соның бірі
Шығыс Қазақстандағы Көкпекті өзенінен өтіп Қалба өзенін жайлайтын Жанан ұлы
Бұланның дәулеті аса жүйрік, көзіне көрінгенді жібермейтін Құмай атты қызыл
тазысы алған түлкіден құралыпты. Аңнан түскен малды саудаға сап, сол арқылы
ақырында керемет байыған. Саудасын Сыбан руынан шыққан Жұрынбайұлы
Қуаныш деген жас жігітке басқартқан. Оған Ханыша деген қызын берген. Қуаныш
өзі де байып, қажыға да барған», - дейді Семейде тұратын Бұланның ұрпағы 63
жастағы Молдаханов Сайлау (VIII).
Бұланның жылқысының көптігі сонша Көкпекті өзеніне түскенде, аяғындағы ол
су ала алмай қалады екен деп аңыз қалады осы күнге дейін ауыл адамдары.
Шығыс Қазақстан облысы Тарбағатай ауданының Қызылкесік ауылында
тұратын 65 жастағы Нұрғазин Ғазез бен 73 жастағы Хасенов Асқарғалидың (IX, X)
айтуы бойынша 1920 жылдары руы қыржы Саянұлы Шөшекбай ақсақалдың Көк
итінің даңқы шықты. Қияқ бітімді арлан көк тазы көзіне көрінген түлкіні жіберген
емес, қасқыр да алған. Көк иттің даңқын естіген алыс-жақын жерлерден, тіпті
Қытайдан (Шәуешектен) «сат» деп, қолқа салып келгендер де көп болыпты. Бір
жылы таудағы Қарғыба жақтың бір топ аңшылары сәлем айтып, «бір түлкі қыс
бойы бірде-бір итімізге алдырмайды. Түнде кеп бір қараған шұбарға түнейді. Сол
түлкіге көк ит қана жетуі мүмкін келсін»,- депті. Шөшекбай барған соң аңшылар
алакеуімде жиылып, түлкі түнейтін дағдылы жерге келеді. Қараған шұбардың
ішінен қаша жөнелген түлкіні көк ит көп ұзатпай қуып жетіп бір-ақ басыпты.
Зайсанға таяу Шорғада Сарымбай ұлы Жігітек өзі әнші, ақын, сері жігіт болған.
Қыран бүркіт, қаршыға, жүйрік тазы ұстап аңшылықпен де, саятшылықпен де
шұғылданыпты. Жігітектің туған қызы, Өскеменнен 14 шақырым жерде Горняк
ауылында тұратын 64 жастағы Кәметайдың (XI) айтуы бойынша, ол кісінің Аққұс
атты иті жылына 70-80 нен кем түлкі алмаған, аңсырағанда өз бетімен кетіп,
түлкіні өлтіріп тастап келіп отырады екен. Аққұс үйіне жетпей (жасқа толмай)
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арқар алыпты. Бір күні Жігітек мылтық алып құс атпақ болып шығады. Сайда бір
арқардың ешкісін көріпті де, арқарды бір кезеңнен аса бере, қуып жеткен Аққұс бір
тірсегінен ала түседі де бірге асып кетеді. Шауып шыға келсе, еркін жетіп алған ит
тауды бөктерлетіп жарысып барады, өрлеу жер келсе, бағана таудан асарда алған
қылтадан алып сүйретіп жатып алады да, өрден шыққан соң келесі өрге шейін
жарысып, өрге қарай әлгіні тағы қайталайды. Үздіксіз осыны қайталаған соң 3-4
шақырымнан кейін арқардың бір аяғы мүлдем салбырап қалады. Тағы да бір өрде
бір үлкен тастың аттай берген арқардың жаралы аяғынан алып екі аяғын тасқа
тіреп тартқанда, арқар тырп ете алмай бықылдап тұрып қапты. Әкем аттан түсе
сап, арқарды түрегеп тұрған беті бауыздапты. Әкемнен естіген ел күшік иттің
ақылды айлалығына таң қалыпты” - дейді Кәметей Жігітекқызы.
Аң аулаудың тағы бір түрі - аңға құс салу. Аңға бүркіт, қаршыға, сұңқар сияқты
құстарды салды. Кезінде бұл құстардың бағасы да жоғары болған. Мысалы,
үйретілген бүркітке 200-300 рубль ақша төлесе, ал сұңқар, лашын үшін 100-150
рубль төлейтін [11, 46 б.] немесе жақсы бүркіт 5-6 түйенің құнына тұратын болған
екен [12, 21 б.].
Дерек берушілердің айтуы бойынша, бүркітті ұстау үшін бұрын қытай жақтан
әкелінген өте жарық жанатын шам болған екен. Сол шамды бүркітке тура
түсіргенде қатты жарықтан бүркіттің көзі көрмей қалады екен. Сол кезде ақ боз
аттың қылынан жасалған, аппақ жіңішке арқанды бүркітке тастап ұстайды. Ақ
арқан да жарықпен бірге шағылысып бүркітке көрінбейді екен (XII, XIII).
Бүркітті ұстаудың тағы бір түрі - тор құру. Төрт жағынан тартылған тордың
ортасына қоян немесе құс салынып қойылады. Оған түскен бүркіт торға оралып
қалады [3, 26 б.].
Шығыс Қазақстандағы Тарбағатай елінде Тінейдің Сарықұсы туралы аңыз бар.
Ойшілік ауылында тұратын Нұрыш ұлы Кеңесжан (XIV) былай дейді: “Тінейдің
Сарықұсы аң атаулыдан дым қоймаса керек. Әбден аңсыраған Сарықұс аспанға
көтерілгенде көзіне түк көрінбеген соң, айналып кеп Тінейдің өзіне түсіпті. “Ит иесі
үшін, бүркіт тамағы үшін” деген мақал осындайдан шықса керек. Ойшілік
ауылының батысқа қарай бір шақырымдай жердегі төбенің үстіндегі жалғыз ескі
зиратты жергілікті тұрғындар сол аңыздағы Тінейдің зираты дейтін көрінеді. Тіпті
Тіней мен оның Сарықұсы туралы Жетісу қазақтарына белгілі болған, олардың
арасынан “Тінейдегі қасиет ұялас екен Сарықұспен, Шорадағы қасиет тілдес екен
бар құспен” деген мақалды жиі естуге болады [13, 86 б.].
Ақжар жақта Қыдырмолда деген болыс болған. Ол салбурынға шығып тұрған.
Салбурын дегеніміз - арнайы көшіп барып, аң қызығына түсу. Салбурын қыстың
алғашқы айларында, қаңтардың аяғына дейін созылған (XV).
Бүркіт, қаршыға, сұңқарларды суда жүзетін үйрек, қаз сияқты құстарға сирек
салатын, себебі, құстарға түсіп үйренген бүркіт, қаршыға, сұңқарлар аңға түсуді
қойып кетеді деп есептелді.
Шығыс Қазақстандағы Үржар өңірінің дерек берушілері де аңшылықтың да
ежелден келе жатқан кәсіп екенін айтты. Үржар ауданындағы Көкталда Тумадан
тараған Арынғазы деген мерген кісі болған, тазы ұстап, аңшылықпен айналысқан.
Тарбағатай тауындағы қасқыр, түлкіні көп аулаған. Мақаншы жерінде белгілі
Ахмер деген аңшы болған. Құмай тазылармен талай аңдарды ұстаған (XVI).
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Ахмер аңшы туралы оның баласы: «Әкем Ахмер Ахметбекұлы керемет аңшы
болған. Серілік құрып, аңшылыққа шығып, салт аптпен түлкі аулаған. Анам таңғы
сағат төртте тұрып әкемді аңға шығуға дайындайтын. Осы жердегі ең жүйрік ат сол
кісінікі болды, атын бәйгеге қосатын. Аңшылықты жас кезінен кәсіп қылған.
Бірнеше ат арбалары болған, саудамен айналысқан. Аягөзбен Мақаншы
аудандарының ортасында екі аралықта темір-тесек апарып, ол жақтан тәтті, қантшай алып келеді екен. Жылқыда маңқа деген ауру болады. Сонымен қатар, сол
ауруларды да емдейтін (XVII) ».
Ол кісі аңшылыққа шыққанда аңды қазақтың дәстүрлі тазыларымен, қақпан
құрып, мылтықпен және сойылмен ұрып алатын. Қақпан құрғанда міндетті түрде
қасқыр, түлкі түсетін кейде мылтықпен атып ұстайтын. Мылтықтың оғын
дайындайтын, аңдардың терісін бүлдірмей аяғын ғана жарақаттайтын. Астындағы
жүйрік атымен сойылмен ұрып, бір күнде бес қасықырға дейін соғып алатын.
Тазыларына өте ұқыпты қарады, тазылары бұрынғы құмай тазылар. Ахмер
аңшының тазыларын басқа аудандарға да сұрап алып жүрді.
Бұрын ертеректе Ұшар деген тазысы болды. Жүні қара тықыр, екі құлағы
шашақты жібектей, бойшаң еді. Аңға кейде аңшының өзі шықпаса, тазының өзі
шығып кететін. Бір күні иттің өзі барып түлкі алып келе жатқан жерінен біреу атып
жіберіпті, содан әкем қатты ызаланып ренжіген еді. Үйге келіп тазысы екеуі бірбірімен қоштасып жылап, иті ұлыған болатын. Қазір осы ауданның аңға шығатын
иттерінің бәрі тіркеуде тұрады.
Иттің бір жақсы жерлері иелеріне өте адал болып келеді. Тағы бір «Сарықұс»
деген сары тазысы болды. Тегі таза, Элба деген тазысы болды. Аяғы бұйра жүнді,
өте сұлу еді, екі құлағы ұзын салбырап тұратын. Оны бір орыстың офицері тарту
еткен. Өте шапшаң еді. Санынан тартып Эльба екеуі бірге Сілеусін ұстаған, бірақ
өлтіруге болмайтын аң болғандықтан жаралы күйінде тастап кеткен.
Аңшылыққа қансонарда таңғы бестерде шығады, ауылдың аңшылықпен
шұғылданатын басқа да жігіттер қосылады, атты ерттеп жатқанда, әкемнің
кететін біліп сары итте шығады, жүні тақыр, сосын ит өзін-өзі дайындайды, арыбері жүгіреді, қардың астына кіріп, секіріп денесін қыздырады. Оған майсыз ашты
құртты езіп береді. Шикі тамақ берген емес, әрқашанда итке арнап тамақ пісіріледі.
Қара көжеге дайындап құрт қосады. Итке майлы тамақ бермейтін. «Иттің ішіне
сары май жақпайды» деген содан қалған шығар. Содан кешкі сағат төрт-бес
шамасында 4 шақырым бұрын иті көрініп, үйге иті бұрын келеді. Иттің аяғныа мұз
қатып қалады, соны жалап мұзын ерітеді, үйге кіреді. Енді бір қызығы тазымыз
қасқыр ауласа, үйге кіре сала жылы пештің артына барып жататын, ал түлкі т.б.
аңды алса, үйге кіріп бұрышқа барып жатады. Содан әкеміздің не ұстаған
білетінбіз. Итті қоянға салмайды «жол болмайды» деп. Қақпан құрып күзен
ұстайтын. Сасық күзен көктемде иіс шығарады. Ит соның иісін сезіп тұмсығын
жоғары көтеріп жатып алады. Иттер өте иісшіл болады, қасқырдың, түлкінің
іздерін қайда кетіп бара жатқанын иіскеп, сезіп артына түседі. Оны иті болмаса,
аңшы білмейді. Әкеміз қасқыр қуғанды жақсы көруші еді. Сойылмен ұрарда
аттардың да аңшылыққа жарайтыны болады. Себебі, қасқырға жақындағанда ат
қасқырдан қорқып жақындамайды екен. Ал мылтықты көздеп атпайтын, шауып
келе жатып қолын кеудесіне таман апарып қатарластырып ата беретін. Шабатын,
қарғитын аттар да болу керек. Қазақтарда қасқырлардың көбеюін «қыналай»
145

дейді. Әкем 75 жасқа келгенде қайтыс болды, сол уақытқа дейін аңшылықпен
айналысты. Бесатар мылтығымен таудан аюды да ұстаған. Тарбағатайда аю,
сілеусін аулаған. Бірақ елікті атпайтын. Ол кісі ешқашан ас қып жейтін аңдарды
ауламайтын. Тек қана жыртқыштарды ғана ұстаған. Эльба тазысы әбден қартайып
өлді. Қартайғанда аңның артына түсе алмады, үйде қалатын. Бірақ қыстың
суығында ауыл маңына тамақ іздеп келген қасқыр, түлкіні ұстап әкелетін. Негізі
иттер аңдарды жарып жемейді, мылжалап қоя салады, «Ит иесі үшін, бүркіт өзі
үшін» деген мақал содан шыққан. Ертеде терілерден ішіктер тігіп, саудада
айырбастаса, кейін үкіметке өткізіп отырған. Тазының ең көп өмір сүргені он бес
жыл. Тазылары өлгенде оларды кәдімгідей жерлеп, қайғырып жүреді. Тазыларды
ауылдағы кішкентай кәнден иттермен қосып, көбейтіп отырған. Иттерде
қожайындарына өте берік. Әкем өлгенде сары тазысы әкемді жоқтап,
табалдырыққа жатып алып кетпей қойды.
Қытайдан келген Дана деген ақсақал бүркіт ұстаған. Қақпан салып аңға шыққан.
Аңшының құралдарына шоқпар жатады, ол қысқа, басы домалақ, ауырлау болып
келеді. Сойыл ұзындау келеді, екеуі де мықты ағаштан жасалады. Аттың тұяғының
ортасына тұяқ өсіп кетеді, соны тазалап отырады (XVIII).
Арынғазы аңшы туралы оның қарындасы Күлпән былай дейді: «Арынғазы аға
денелі, ұзын бойлы, екі иығына екі кісі отырғандай кесек еді. Өзі аңшы, балықшы
болған кісі. Домбырада керемет ойнаған. Сері деп те айғуға болады, астындағы сұлу
ат, ерткені құмай тазылар болған. Атқа қонғанда «Қабанбайдың аруағы қолдай
гөр» - деп мінетін. Көңілді, әңгімешіл адам болатын. Әрбір аңға барып келгені бір
әңгіме болатын, аңшылардың аздап өтірік қосып сойлейтіні де болған. Арынғазы
аға құжаты бар кәсіпқой аңшы. Тазылардың да куәлігі бар болған. Лашын,
Құмарлан атты тазыларының кәдімгі құжаттары бар болған. Олардың аңшылық
еңбегі арқылы тұрмысымыз да жаман болған жоқ. Әрине тазылардың арқасында.
Тазыларды кереметтей баптаушы еді, өздерімен аң аулағанда ғана емес, жолаушы
жүрсе де ертіп жүреді. Тазы атаулы үйшіктен гөрі иесімен бірге баруды қалаған.
Олардың бұл қасиетін түсінген иелері тазыны көбіне үйде ұстаған. Біздің тазылар
да сондай еді. Өзіміздің үй тұрмақ жолаушы барып түстенген немесе қонған үйлер
Арыңғазы ағаны құрметтеп жатқанын байқаса, сол үйге қоса кіріп ағанын артына
жатып алатын, тырналап тамақ сұрайтын, «иесін сыйласаң итіне тамақ сал» деген
сөз осындайдан шыққан. Тазылар өте таза еді. Олардың жүні тақыр болғандықтан
болар, құлағымен құйрығының жүндері мап-майда болып салбырап тұратын.
Тазылар далаға өздері шығады және үйде үнемі жатпайды, кәдімгі жанұяның бір
мүшесі сияқты кіріп-шығып жүреді. Көрпе салған сырмақтың үстіне жатады.
Арынғазы ағамның арнайы қақпандары болды, көлемі шәй кесенің
мөлшеріндей. Бір күні барып қақпанды құрып келеді. Келесі күні қақпанға түскен
ондатраларды жинайды. Өлмей аяғынан түсіп қалып, тірі тұрғандарын өлтіру өте
аянышты деп келетін. Ұрып өлтірерде алдыңғы аяқтарымен бетін басып,
шыңғырғанда жаның түршігеді дейді. Шешелеріміз көмектесіп, оларды жабылып
сояды. Терісін арнаулы кергішке кереді. Түлкілердің кергіші бөлек. Ондатраның
терісін сыпырып жатқанда тері мен еттің арасында бір күлімсі исі болады. Базар
атамнын Сырттан деген тазысы болды, талай кабандар, түлкі, қасқыр, қояндар
алды. Сонымен қатар, аталарымыздың тамаша аттары мен биелері болды. Базар
атамның биелері, бұрын қара, Арынғазы ағаның аттары күрең, жирен болып
келетін. Бірақ құс ұстаған емес. «Тұйғынды салмай, тазы сал, тазыны салған тапқан
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мал» - деген қазақ мақалын шындап ұстаса керек. Тазылары арқылы мал тапқаны
да рас. Олардың аңшылық еңбегі арқылы тұрмысымыз да жаман болған жоқ.
Арынғазы тазыларын өте жақсы көретін, баласындай мәпелеп, басынан құс
ұшырмайтын, әсіресе Лашын мен Құмарлан деген иттерін ерекше көретін. Ол
кісінің Лашын, Құмарланмен аулаған түлкілеріне сан жоқ. Аға аңға аттанар күні
тазыларына сойылған түлкінің етін асып жегізетін. Таңғы алғашқы тауық
шақырғанда, тазыларымен аңға кететін, кешке міндетті түрде олжамен оралатын.
Қараша, желтоқсанда алғашқы қар жауғандағы «Қансонарда түлкі аулауға
шығады. Ол кісі бүркітпен аулаған жоқ. Бүркітті Тарбағатай тауының
маңындағылар ұстады. Алакөлдің маңайында борсық аулайтын. Біз жақта қыс өте
суық, сондықтан борсықтың терісін ұқыпты етіп алып, терісін кептіріп, ішіндегі
майын шыжғырып қояды. Борсық майының күлімсі исі болады, алайда көп ауруға
бірден-бір ем. Әсіресе, жөтелге өте жақсы ем. Ауылдағы ер адамдарға көбінесе
иленген түлкі терісінен тымақ тігетін. Түлкінің пұшпағын жинап, жас балаларға
ішік тігетін (XVII).
Сонымен аңшылықтың қазақтар үшін көңіл көтерумен қатар бірнеше пайдалы
жақтары болды. Біріншіден, осы кәсіп арқылы қазақтар етін тағамға пайдаланып,
терісін алды; екіншіден, малға зиян келтіретін жыртқыш аңдардың көзін жойса;
үшіншіден, аңшылық арқылы келген аң терілері, орыс-қазақ саудасының бас
кезінен-ақ, сауда саттық тауарына айналды. Сондықтан да аңшылық негізгі
қосалқы кәсіптің біріне жатады.
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Foreign-Policy Initiatives of the Republic of Kazakhstan in the Context
of Globalization and Integration
U. M. JOLDYBAYEVA1
Abstract
The article discusses the initiatives of Kazakhstan in the field of international cooperation in
the region. Globalization is the expansion of the interconnections of states at the world level,
which means the formation processes of a global information space and market, the
interpenetration of cultures and civilizations, the standardization strengthening of the way of life
and behavior of people, the internationalization of environmental problems and various threats,
interfaith, interethnic conflicts and that presently entails integration. However, different
countries have different priorities in globalization due to different levels of economic, military and
scientific and technological influence. The emerging Central Asian security system has a multilevel nature, which plays a role in strengthening the stability of the region. A special place in this
system belongs to the Conference on Interaction and Confidence Building Measures in Asia (CICA),
one of the most fruitful initiatives of the Kazakh leadership. There are many documents of the
organization reflect the main goals: the Almaty Act and the CICA Charter, implementation of
confidence-building measures between member states etc. The main goal of The Central Asia
Regional Environmental Center (CAREC) with its head office in the city of Almaty is to promote
multisectoral cooperation in Central Asia at the national and regional levels to solve
environmental problems. Summit of the Organization for Security and Cooperation in Europe,
held in December 2010 in Astana, provided an opportunity for the world community to analyze
the prospects for global security – in all spheres of human life. Another link in the chain of
globalization and integration processes in Kazakhstan was the first Eurasian Congress of Political
Scientists dedicated to the “post-Soviet transit”, security and cooperation of Central Asian states,
which took place in Almaty in 2011.
Keywords: globalization, integration, interconnections, Kazakhstan, Central Asia, CICA, CAREC.

Inrtoduction
The development processes of modern world are measured by globalization and
integration, which means that modern international relations based on globalization and
regional integration are turning into a structure of regional and global blocks, since
mutual cooperation and integration of all states are of particular importance in
determining the future world development. Globalization is the expansion of the
interconnections of states at the world level, which means the formation processes of a
global information space and market, the interpenetration of cultures and civilizations,
the standardization strengthening of the way of life and behavior of people, the
internationalization of environmental problems and various threats, interfaith,
interethnic conflicts and that presently entails integration - a close relationship of human
communities, which consists in increasing the role of international relations and their
participants - transnational structures, regional and public organizations, based on the
universal principles of the priority of human rights and freedoms, universalization of legal
norms, social standards, etc. [1]. It should be noted that the concept of “region” is
determined by two features: fthe irst is the allocation of international relations (that is,
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the presence of a certain range of problems); the second is the limitation of these relations
to a certain geographic space [2]. That means, this is a territory with a complex territorialeconomic and national-cultural complex, characterized by the presence of phenomena
that appears in a special unity of socio-historical and national-cultural conditions, signs
of their intensity, diversity and interconnection [3].
It is important to recognize that Kazakhstan and the states of Central Asia since the first
years of independence have been fruitfully cooperating in various fields and directions.
However, this does not diminish the need to strengthen the integration of the countries
of the region in order to find their place in the world political system and also the need to
address pressing issues in the name of further prosperity, since at present international
organizations, regional associations and transnational companies, in comparison with
individual states, have more opportunities to supervise and solve such global problems
as organized crime, terrorism, environmental disasters, mass displacement, drug
trafficking and others. “In terms of world politics, the globalization and integration
processes increase the all-round rapprochement between countries and regions, the
mutual dependence of states. In general, globalization and the national interests of states
are not opposite, but on the contrary, complementary elements of the emerging world
order. The emerging global system cannot survive outside of compliance with national
interests, being created outside the interaction of states. The state must be able to
respond to various newly created threats, that is, it must be “strong” [4].
The globalization processes mean interconnections and interactions that characterize
the formation of humanity as a single system. This phenomenon, which arose at the end
of the twentieth century, is rapidly spinning up in our time. The integration processes
were accelerated and strengthened by major political and economic events of the last
century, such as the destruction of the world colonial system, the collapse of the USSR, as
well as scientific and technological progress. At the same time, the world’s population
increase the complication of social conditions, the mutual confrontation of various social
systems, the technogenic impact on the natural environment have created global
problems, which in turn intensified globalization processes, and therefore the integration
processes have accelerated - humanity has realized the need for global integration to
prevent a global threat. Since globalization means mutual dependence and mutual
influence in various spheres of international relations, that is, in terms of globalization, all
spheres of life are closely interconnected, insofar as this phenomenon is the highest stage
of internationalization, uniting socio-political, cultural institutions and structures,
covering all world integration processes. However, different countries have different
priorities in globalization due to different levels of economic, military and scientific and
technological influence. [5]. In order not to be left out of the world economy, the countries
of Central Asia, having objectively assessed their capabilities in the current geopolitical
and economic situation, paid closer attention to their development reserves. It should be
noted that the positions of the countries of the region since their independence were
initially consonant with the generally accepted norms of international law. In particular,
Kazakhstan, which became a UN member in 1992, joined the conventions on human
rights, international security, environmental protection, drug control and others, openly
expressing its position.
Due to the vast territory, rich natural and demographic resources, the presence of
strategic facilities, energy and agricultural potential, the Central Asian states have certain
geopolitical advantages. The geopolitical significance of the region is also determined by
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the fact that it borders on the main geopolitical centers of Eurasia: the People’s Republic
of China and the countries of the Asia-Pacific region - in the east, with Afghanistan and
some Islamic states - in the south, with Russia, the Caucasus and Turkey - in the north and
west. The republics of Central Asia, with a population of more than 60 million people, are
tied not only by the common territory - the historical roots of their political, economic and
cultural relations throw back. With the acquisition of independence, the countries of
Central Asia began to actively participate in the globalization process, taking on a number
of obligations at the international and regional levels. Based on the fact that, according to
the words of the President of the Republic of Kazakhstan N.A. Nazarbayev, “equal and
parity relations with members of the world community should become a bright path to
the process of world integration” [6], the states of the region simultaneously began to
establish close comprehensive cooperation. In this regard, N.A. Nazarbayev noted that he
pinned his hopes on friendly and good-neighborly relations and the integration of states:
“I am sure, by 2030 Kazakhstan will become a Central Asian Leopard and will serve as an
example for other developing countries. …Our best weapon, ensuring the protection of
national interests and parity of forces in the near and long term, should be the policy of
integration, first of all, the strengthening and development of the Central Asian Union
between Kazakhstan, Kyrgyzstan and Uzbekistan, non-interference in the affairs of other
states, the dominance of acts of consent, and not confrontation” [7].
The close location, common borders, close transport and other communication links,
the riches of natural minerals, fuel and energy, soil and water, human resources and labor
potential, as well as the similarity of external and internal political, economic, social and
environmental problems and tasks create the need for comprehensive cooperation and
deepening the integration process of the Central Asian countries in order to solve these
problems. Along with strengthening the ties between the East and the West through the
formation of the Customs Union, a single transport space, unified energy and information
systems to stabilize the socio-economic and political state, the security of the region, the
importance of close interaction and cooperation is especially important for the joint
efforts of states located on the territory of such problems of a global and regional nature
such as rational use of water resources, preservation of biological diversity, prevention
and elimination of negative consequences of ozone layer destruction, desertification, etc.
Therefore, in the future political and economic development, in ensuring security the
Central Asian countries stake mainly on integration and interaction. After all, “continental
integration is the path to world integration, mutually dependent integration helps
humanity to resolve issues of world and regional development” [8].
In this regard, President N.A. Nazarbayev pointed out the differences between
European and Asian integration: “In many cases, without going into the specifics of the
region, we are compared with Eastern Europe and one-sided conclusions are drawn.
However, Eastern Europe developed in a completely different cultural, economic and
geopolitical situation. The traditions of the market, national statehood, and models of
democratic behavior were interrupted only for three to four decades in Eastern Europe.
Therefore, after the geopolitical decline, this region quickly integrated into its historical
cultural and civilization area. The situation is completely different in Central Asia.
First, we are moving from a traditional society to a modern society based on volitional
principles.
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It is especially important for us not to let the conflict of different cultural platforms
break out and, gradually forming new values and people’s attitudes in the public
consciousness, to ensure their harmonious combination with renewed national
traditions.
There are many examples from the unfortunate recent history of some countries.
Usually, where the mechanisms of social activity is replaced, liberalism is opposed to
traditionalism, either the process was subjected to public bad luck, or led to the
transformation of the groups that initiated it into dictatorial forces.
Secondly, we started building our national statehood from scratch. The history of
statehood was interrupted for centuries, but from the point of view of modern concepts
and terms, it did not exist at all. Everything that seems to be ordinary life in Europe, we
had to build in the process of moving forward in the conditions of a severe economic crisis
and with the constant threat of social upheavals.
Thirdly, it was necessary to go through the period of transferring the planned economy
into a market one, a one-party system - into a multi-party one” [9].
It is clear that it is impossible to ensure the security of a region located in the
neighborhood of two world powers - Russia and China and under the powerful cultural
influence of the Islamic world, only through regional integration, since the Central Asian
countries constitute a group of states that can influence not only the combination of forces
only in Asia or Europe, but also for the entire world geopolitical balance. [10]. The
republics of the region play an important role in regulation of specific ties between East
and West. Therefore, the emerging Central Asian security system has a multi-level nature,
which plays a role in strengthening the stability of the region.
A special place in this system belongs to the Conference on Interaction and Confidence
Building Measures in Asia (CICA), which was one of the most fruitful initiatives of the
Kazakh leadership. The proposal of the President of the Republic of Kazakhstan N.A.
Nazarbayev, voiced at the 47th session of the UN General Assembly on October 5, 1992,
on the creation of an organization that would unite the efforts of all Asian states in
ensuring the security and stability of the region, was adopted at the level of the UN and a
number of states. At the time of its creation, 16 Asian countries joined the CICA, today the
number of members of the organization totals 22 states, which in total occupy 90% of the
entire territory of Asia [11].
At the First Meeting of Ministers of the participating countries, held on September 14,
1999 in Almaty, where the organization’s secretariat is located, the Declaration of
Principles Governing Relations between the CICA Member States was adopted, and during
the First Summit on June 4, 2002, held there, the Almaty the Act and the CICA Charter
were adopted, which became the main documents of the organization. These documents
reflect the main goals of the meeting: expanding cooperation by developing multilateral
approaches to ensuring peace, security, stability in Asia; the fight against terrorism in all
its forms and manifestations; fight against illicit drug production and trafficking;
expanding trade and economic cooperation for the sake of prosperity and stability in Asia;
cooperation on all issues related to environmental protection; prevention of proliferation
and consistent elimination of weapons of mass destruction; development of confidencebuilding measures in the humanitarian dimension; strengthening mutual respect,
understanding and tolerance in relations between civilizations; implementation of
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confidence-building measures between member states. The basic principles of the CICA
were also defined: sovereign equality and respect for sovereign rights; non-use of force
or threat of force; territorial integrity of states; peaceful settlement of conflicts; noninterference in the internal affairs of states; disarmament and arms control; economic,
social and cultural cooperation; respect for human rights and fundamental freedoms.
In his speech at the Second Summit held in Almaty in June 2006, President N.A.
Nazarbayev noted that “the Conference on Interaction and Confidence Building Measures
in Asia is becoming one of the decisive factors in the whole world” and its participating
countries “are united by one goal - maintaining security and stability in Asia” [12]. Indeed,
today the CICA is a multinational forum for expanding cooperation for peaceful
coexistence, strengthening security and stability in the Asian region on the basis of
multilateral dialogue, interaction and confidence-building measures between the
member states. It met the expectations of its initiators, as evidenced by the adoption of
particularly important international documents, such as: the Declaration of Principles
Governing Relations between the CICA Member States; Almaty Act; Declaration on the
Elimination of Terrorism and the Promotion of Dialogue Among Civilizations; Catalog of
Confidence Building Measures; A cooperative approach to the implementation of the CICA
Confidence Building Measures, as well as the results of three summits and three meetings
of foreign ministers. CICA has in fact “become a unique platform that provides equal
opportunities for every Asian state to take part in the discussion and decision-making on
a wide range of security issues of mutual interest” [13].
The ultimate goal and main interest of any state is to prevent any threats, including
environmental ones. Establishment in 2001 in accordance with the decision of the 4th AllEuropean Aarhus Conference (1998) of The Central Asia Regional Environmental Center
(CAREC) with its head office in the city of Almaty, Republic of Kazakhstan as an
independent, non-profit and non-political organization of an international character was
aware of this fact. The main goal of the organization is to promote multisectoral
cooperation in Central Asia at the national and regional levels to solve environmental
problems. Since the creation of the Central Asia Regional Environmental Center, with
country offices in the five participating countries, with the assistance and support of
international organizations that are among the founders - the United Nations
Development Program (UNDP) and the European Commission (EC) – as well as in
partnership with the governments of Central Asian countries, European states, with
international organizations and programs, local private companies and NGOs, a number
of programs and pilot projects have been implemented to study the environmental
situation in the region, to increase the level of the population’s environmental awareness,
to ensure environmental safety in accordance with such main tasks of the center as
establishing an intersectoral dialogue in Central Asia with the participation of the donor
community, promoting the attraction of advanced knowledge, best international practices
and technologies in the field of environmental management and sustainable development
to Central Asia, promoting the role of civil society in the field of environmental protection
and sustainable development of Central Asia [14].
In order to rigorously ensure our national interests on a global scale, we must achieve
corresponding successes on the path of socio-economic development. The summit of the
Organization for Security and Cooperation in Europe, held in December 2010 in Astana,
provided an opportunity for the world community to analyze the prospects for global
security - in all spheres of human life. President of the Republic of Kazakhstan N.A.
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Nazarbayev, drawing attention to the fact that “among the states that have recently gained
independence, Kazakhstan is the first to hold such a significant international forum”, –
noted: “We are moving to a new level of security and cooperation in broader coordinates
- “From Ocean to Ocean”. We are talking about the formation of a single security space
within the borders of four oceans - from the Atlantic to the Pacific and from the Arctic to
the Indian. ... Today in Astana we are launching the formation of the Euro-Atlantic and
Eurasian community of united and indivisible security. ... In our opinion, first of all, this
reflects the changed paradigm of European security. At the beginning of the 21st century,
the sources of the most dangerous threats and challenges to the stability of the European
continent turned out to be beyond its borders. Now the main sources of drug trafficking,
illegal migration, human trafficking, as well as the threat of the proliferation of weapons
of mass destruction are outside Europe. Many aspects of Europe’s energy and economic
security today depend on the situation in other parts of the world. ... Eurasian security is
not a metaphor; it is a strict geopolitical fact. … First of all, with the CICA, created on the
initiative of Kazakhstan, Kazakhstan is ready to become a link in Eurasian security. We
intend to use our chairmanship of the Organization of the Islamic Conference next year to
build confidence throughout Eurasia. We also propose to start working on the issue of a
comprehensive Treaty on Eurasian security”. [15]
Since the end of the last millennium, threats and alarming situations have begun to go
beyond the borders of individual states and regions, which requires to measure regional
security by global parameters. Since the Central Asian region contains a certain raw
material and demographic potential, its importance in ensuring global security is
increasing, which means that the integration role of the states of the region is also
increasing. In this regard, it should be noted that one of the most important initiatives of
the Kazakh leadership - the creation of a Central Asian union - has not yet been fully
implemented. The organization “Cooperation of Central Asia” created in 2002 in the city
of Almaty, which at the time of its foundation included the Republic of Kazakhstan, the
Kyrgyz Republic, the Republic of Tajikistan, the Republic of Uzbekistan, and later, in 2004,
the Russian Federation, covered not only political and economic problems, but also
scientific, technical, cultural and humanitarian issues, including security and sustainable
development. In the course of various meetings and negotiations within the framework
of this organization, the need for reforming, strengthening the previously established
structures, creating the most effective mechanism of regional governance for better
development of sectors, for the implementation of programs with public participation, for
the joint implementation of tasks and stable funding was identified, which is the main task
in cooperation between Central Asian countries. However, due to inconsistency in the
views and actions of the leadership of the participating countries and the duplication of
some issues, this Union collapsed. The idea of resuming the work of this organization,
taking into account past experience and new tasks, is not supported by all countries in the
region. [16; 17] In this regard, one can cite the opinion that “the integration processes in
Central Asia are not without problems, and the current situation is still far enough from
deep large-scale interpenetration and interconnectedness to such an extent that the states
in this structure would represent a single whole” [18].
However, despite the fact that so far it has not been possible to create a single integrated
system in the Central Asian region there are stable ties in the spheres of politics, economy,
defense, culture, especially between the above-mentioned four states. Yet, only with the
desire of the countries of the region and with active interaction and positive dialogue the
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work out ways can be created for closer integration. A definite achievement should be
noted that the problems arising between the states of Central Asia (issues of water
consumption, energy resources, state borders, interethnic relations, etc.) are mainly
settled through negotiations on the basis of a compromise, without damaging their
general and private strategic interests. For countries with the same linguistic roots,
territorial and religious community, a common history of development and centuries-old
ties, at present, more than ever, the importance of the need for integration in the political
and economic aspect, the transformation of cultural and historical values into the
common good, is increasing. It should be emphasized that along with the measures taken
by the President and the Government of the Republic of Kazakhstan to strengthen
diplomatic relations with neighboring countries, events held within the framework of the
UN, UNESCO, OSCE, CICA and other international organizations, Asian Winter Games 2011
were held in the Republic of Kazakhstan.
Another link in the chain of globalization and integration processes in Kazakhstan was
the first Eurasian Congress of Political Scientists dedicated to the “post-Soviet transit”,
security and cooperation of Central Asian states, which took place in Almaty in March this
year and was attended by experts from the CIS countries and a number of other states. It
was noted at the congress that European countries see Kazakhstan as a partner and
guarantor of security in Central Asia ... a conductor ... of the concept of the so-called
Eurasian centrism, which can have a unique impact on the continent, claiming direct
membership in the European community. Moreover, Kazakhstan, “possessing all the
necessary reserves of energy resources, a vast territory, has every chance for a powerful
economic and technological breakthrough”. [19].
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Fergana Jeopolitiği
Umsunai OMURBEKOVA1
Öz
Türklerin ana yurdu niteliğini taşıyan Türkistan’ın günümüzde jeopolitik önemi çok büyüktür.
Ele alacağımız Fergana bölgesi 3 ülkeyi kendi sınırına katmakla birlikte bu ülkelerin tarihini de
içine barındırmaktadır. Araştırmamızda, Fergana bölgesinin jeopolitik konumu incelenmiştir.
İncelemede Fergana’nın günümüzde jeopolitik anlamda siyasi, sosyal ve kültürel alanlardaki yeri
belirlenerek değerlendirilmiştir. Türkistan topraklarının en kalabalık nüfusuna sahip olan
Fergana Vadisi hem geçmişte hem de günümüzde bölge halkının vazgeçilmez bölgesi olmasının
ana nedenleri incelenmiştir. Türkistan’ın 3 bağımsız ülkesini bir araya getiren Fergana vadisi
günümüzde geçmişte de olduğu gibi büyük güçlerin hedef noktası niteliğini taşımakla beraber
jeopolitik önemi artırmaktadır. Ayrıca Afganistan’ın siyası sorunlarının yanında Orta Asya,
Kafkasya ve Balkan coğrafyalarına giden uyuşturuculuk kaçakçılığı da bu bölgenin gelişiminde
engeller yaratmaktadır. Yapılan araştırmanın sonunda bölgedeki hem dini hem terörlük gibi
radikal örgütlerin amaçları ve bölgedeki etkileri ele alınmıştır. Bunun yanında su sorunları, sınır
sorunları ve anklav sorunları da tablo şeklinde belirtilerek gösterilmiştir. Buna ilaveten sorunlu
bölge olarak değerlendirilen Fergana’nın geleceği hakkında bazı öneri ve fikirler ortaya
konulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Fergan vadisi, tarih, jeopolitik, anklav, strateji, sınır çatışmaları

Giriş
Jeopolitik kavramına dair uzlaşılan tek bir kaynak olmadığı söz konusudur. Siyasi
coğrafyanın temelini 1897’de yazdığı “Politik Coğrafya” adlı eseriyle Alman bilim adamı
Friedrich Ratzel’in attığı, jeopolitik kavramını ise bundan yaklaşık 20 yıl sonra İsveçli
bilim adamı Rudof Kjellen’in getirdiği kabul görülmektedir. Kjellen jeopolitiği somut bir
mekanda yerleşen, sürekli genişleyen ve gelişen, coğrafi ve biyolojik bünyelerin bir karışımı
olan devlet hakkında bilim şeklinde tanımlanmıştır. Jeopolitik, 19. yüzyılda birlikte
kullanılmaya başlayan bir kavram olarak, temel şekilde coğrafi faktörler ile siyasi
stratejiler arasındaki ilişkiyi ele almaktadır. Jeopolitik kelime anlamıyla siyaset ile bir
bölgenin ya da ülkenin coğrafi konumu arasındaki ilişkiyi ve bu ilişkilerin devletlerin
politika yapma süreçlerine ve davranışlarına olan etkisini ele almakta, ekonomi,
demografi, teknoloji gibi unsurları inceleme konusu haline gelmiştir.2
Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra bağımsızlığını kazanan Türkistan
cumhuriyetleri geçen süre içerisinde ekonomik konularda olduğu gibi güvenlik alanında
da sorunlarını çözememiştir. Çoğunluğu Türk kökenli olan halkların oluşturduğu
Kırgızistan, Özbekistan ve Tacikistan, aynı zamanda stratejik önemi bakımından komşu
ve bölge ülkelerini ilgilendiren bir konuma sahip Fergana Vadisi’ni paylaşmaktadırlar.
1991’de SSCB’nin dağılmasıyla Türkistan cumhuriyetlerinin liderleri, demokratik rejimin
temel öğeleri olan serbest seçim, Pazar ekonomisi, insan hakları ve laiklik gibi kavramları
hayata geçirme konusunda kararlılıklarını her fırsatta dile getirmeye çalıştılar.

AHBV Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Genel Türk Tarihi Ana Bilim Dalı Doktora Öğrencisi. Ankara.
umsunai2020ankara@gmail.com, ORCID: 0000-0003-3743-5799
2 Çağlar Şakı, Büyük Güçler Politikasında Orta Asya Enerji Kaynakları: Jeopolitik Mücadele, Yayımlanmış
Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı,
Ankara 2018, s.17
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Yalçınkaya’nın fikrine göre bu siyasetin “… bu bölge ülkeleri için uygun olmadığını” iddia
etmeye başladılar. Temel sorunun, siyasal katılım, ekonomik liberalleşme, özgür basın ve
insan hakları gibi konular yerine, toprak bütünlüğü, ulusal güvenlik ve toplumsal birlik
olduğunu ve bunlara daha fazla öncelik verilmesi gerektiğini iddia etmeye başlamışlardır.
Bağımsızlık ve kuruluş aşaması tamamlandıktan sonra her bir lider, devletin egemenliği
ile kendi iktidar ve otoritesini özdesleştirerek bunu her şeyin üstünde tutma eğilimine
girmişlerdir.1
Çoğunluk kısmı Özbekistan, Kırgızistan ve Tacikistan gibi Türkistan’ın üç ülkesini bir
araya getiren, Tanrı ve Pamir Dağları’nın arasında bulunan Fergana vadisinde yerleşim ve
uygarlık, tarihin ilk sayfalarına kadar uzanmaktadır. Fergana’da kent ve pazarların
kurulması ise geçmişte İpek Yolu’nun bu vadiden geçmesi ile birlikte olmuştur.
Günümüzde 11 milyondan fazla halkın yerleştiği Fergana vadisi Türkistan’ın en kalabalık
bölgelerinden bir tanesidir. Coğrafi olarak Türkistan’ın %5’ini teşkil etmesine rağmen,
Türkistan nüfusunun %25’i bu bölgede yaşamaktadır. Fergana bölgesinde Kırgızistan’ın
Celalabat, Oş, Tacikistan’a ait Sogd bölgesi ve Özbekistan’ın Namangan, Andican, Fergana
şehirleri bulunmaktadır.2 Ancak bu paylaşım SSCB’nin dağılımıyla bugüne kadar
çözülmeyen sınır sorunlarının sonucu olarak gelmektedir. Sınır sorunlarıyla ilgili aşağıda
geniş söz edeceğiz.
Fergana bölgesinin jeopolitiğini belirleyen önemli unsurlar onun coğrafi konumu,
sosyal ve ekonomik hayatı, bölgedeki sınır meseleleri ve yasa dışı yürütülen işlerdir.
Dolayısıyla araştırmamızın diğer kısmında yukarıda zikredilen konular ele alınacaktır.
Fergana’nın Coğrafi Konumu ve Su Sorunları

Kaynak: https://www.google.com.tr/search

Fergana Vadisi, Tanrı Dağları’nın batı kolu Kara Dağ’ın güneyi ile Alay sıradağları
dizisinin batısı arasında kalan vadinin ismidir. Yaklaşık 22.000 kilometrekarelik bir alanı
kaplayan Vadi’nin doğu kısmını kuzeyden Fergana Dağları ile diğer irili ufaklı dağlar
kuşatmaktadır. Komşu dağlardan çıkan ırmakların beslediği Sır Derya nehri, Fergana
vadisinden geçerek 1886 kilometre boyunca 1.706.000 kilometrekarelik bir alanı
sulamakta olup, bölge bu özelliği ile tarih boyunca önemli bir uygarlık merkezi olarak
kalmıştır. Çin, Doğu Türkistan veya Kaşgar’ı Türkistan ve Batıya bağlayan tarihi İpek Yolu
Alaeddin Yalçınkaya, Özbekistan, Kırgızistan ve Tacikistan Cumhuriyetleri Arasında Fergana Serbest
Ticaret Bölgesi Projesi, İ. Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Sayı 34, Yıl 2006, s.70
2 Levent Demirci, Özbekistan, Kırgızistan ve Tacikistan’ın Kesişimindeki Sorunlu Vadi:Fergana, Savunma
Bilimleri Dergisi, Cilt 11, Sayı 2, Yıl 2012, s.34-35
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da Fergana Vadisi’nden geçmektedir. Değişik kaynaklarda farklı bölgeler için kullanılan
Türkistan terimi, bazı kaynaklara göre Fergana Vadisi anlamını da taşımaktadır.1
En büyük şehirlerinin Fergana, Kokand, Margilan ve Kuvasay şehirleri olarak sayılan
bölgede kışın 0-3, yazın +34,+35 c kadar sıcaklık olur. Tarihten kalan birçok eseri kendi
içine barındırmaktadır. En çok Hokand hanlığının mimari eserlerini görebiliriz. Örneğin:
Horbuta-biya medresesi, Dahmai Şohan’ın mezarı, Madari Han’ın mozolesi, XIX. yüzyılda
kurulmaya başlayan Kamol Kazı medresesi, Hokand cami medresesi, Pir-Sıddık
kompleksi (mezar niteliğinde saygı duyulan mekânların biri), Hoca Maggiz’in mozolesi
(İslam anıtlarının en önemlilerinden) gibi önemli mekânlar mevcuttur.2
Fergana’da her üç ülkeyi de ilgilendiren su meselesi jeopolitiğin önemli hususlarından
sayılmaktadır. Genel anlamda küresel ısınma sorunlarının suya olan bağlılık ve değerin
daha da artmasına neden olmaktadır. Fergana bölgesinde kullanılan suyun çoğunluğu
Pamir-Alay ve Tanrı Dağları dağlarından gelen iki ana nehir: Sır-Derya ve Amu Derya'dan
oluşmaktadır. Sır-Derya, Kırgızistan’dan başlayıp Tacikistan üzerinden Özbekistan ve
Kazakistan’a, Amu-Derya Tacikistan’dan Özbekistan ve Türkmenistan'a akmaktadır. Yıllık
ortalama akış miktarı 37 km3 değerinde olan Sır-Derya’nın su kaynakları diğer bölgelere
dağılımı şu şekilde: Kırgızistan’a %74, Özbekistan’a %14, Kazakistan’a %9 ve Tacikistan’a
%3 olarak düşmektedir. Yıllık akış miktarı 78 km3 olan Amu-Derya’nın % 80'inden fazlası
Tacikistan topraklarına, % 6’sı Özbekistan topraklarına, % 2,4’ü Kırgızistan’a, % 3,5’i
Türkmenistan’a ve Afganistan’a% 7,9 düşmektedir. 1950’lerden itibaren Fergana
bölgesinde sulama kanalları ve depolamalı hidroelektrik santrallerin yapımı başlanmıştır.
1952-1956’da Tacikistan topraklarında Sır-Derya akışını kontrol etmek, esas olarak
Özbekistan ve Kazakistan’ın su yönetimi amaçları için Kayrak-Kum rezervuarı inşa
edilmiştir. Kırgızistan’da 1960-1976’da Toktogul rezervuarı inşa edilmiştir. Günümüzde
Kambar-Ata-2 hidroelektrik santralinin inşası devam etmektedir. Bu rezervuarının
işletme ve kontrol etmeamacıyla ülkeler arasında gerilimler ortaya çıkıyor. Asıl nedeni,
su kaynaklarını kullanan ülkelerin çıkarlarının örtüşmemesi gerçeğinde yatmaktadır.
Bazı ülkeler suyu bir sulama rejiminde daha fazla kullanmak isterken, diğerleri bir
elektrik santralleri kurarak onlardan bağımsız hale gelmeye çabalamaktadırlar.
Kazakistan, Özbekistan ve Türkmenistan tarım için sulama rejiminde su kaynaklarını
kullanmakta oldukları için bu durum onları çok ilgilendirmektedir. Kırgızistan ve
Tacikistan’da dağlık bölgelerde bulunan ve petrol ve gaz rezervlerine sınırlı olması,
dolayısıyla sahip oldukları su kaynaklarını enerji kaynaklı rejimde kullanmak
istemektedirler.3
Fergana’da Sosyal ve Ekonomik Hayat
Fergana Vadisi doğu ile batıyı bağlayan en eski ticari yolları üzerinde kurulmuştur.
Tarihi İpek yolunun üç ana güzergâhından en önemli olanı Fergana’dan geçtiğini yukarıda
belirlemiştik. Tarihi sürecinde Fergana bölgesi, din, dil, sanat ve kültür alanında
etkileşime imkân verebilecek statüde olan tüccarların, mimarların, elçilerin, din
adamlarının, zanaatkâr ve sanatkarların en popüler uğrak yeri özelliğini taşımıştır.
Günümüzde Fergana Vadisi’nde sosyal yaşam, eski Sovyet gelenekleri ile çağdaş dünya
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normları arasında kalan bir bölge niteliğindedir. Fergana aynı zamanda Türkistan’da
tarımın ilk başladığı bölgelerden biridir. Günümüzde de Fergana Vadisi’nde ekonomi
genele olarak tarıma ve tarımla ilişkili sanayi kollarına dayanmaktadır. Ayrıca tarımsal
üretimde her dönem için bir numara olan pamuk, iklim koşullarından önemli ölçüde
etkilenmektedir. Canpolat’ın tezine göre Özbekistan ve Tacikistan’ın Fergana Vadisi’ndeki
toplumları ülkenin diğer bölgelerindeki insanlara göre daha zengindir ve ekonominin
daha canlı olduğu söz konusudur. Kırgızistan’da ise Fergana bölgesi ülkenin en fakir
kısmını oluşturduğu söylenmektedir. Bunun nedenini yazar tezinde diğer iki ülkenin
kısmında bulunan toprakların tarıma daha çok elverişli olduğunu söyler. Kırgızistan
topraklarında ise sadece tatlı ve elektrik ihtiyaçlarının karşılandığı bilinmektedir.1
1990 yılında Oş bölgesindeki Özbeklerle Kırgızların, 1999’daki radikal dini bir hareket
olan Özbekistan İslam Hareketi (ÖİH)’nin iki liderlerinden biri olan Cuma Namangana’nın
yandaşlarının Batken’e yürüşü, Tacikistan’ın İsfana ve Kırgızistan’ın Batken bölgelerinde
devam etmekte olan Kırgız-Tacik çatışması bu ülkeler arasındaki gerçekleşen
istikrarsızlıkların sadece birkaç örneğidir.2
Yalçınkaya’nın belirttiği gibi siyasal kültür ve siyasal örgütlenmenin yanında zayıf
ekonomileri, geçirgen sınırları ve yetersiz güvenlik donanımlarıyla Türkistan
cumhuriyetleri, Afganistan’da yaşanan iç savaştan ve Taliban’dan olumsuz etkilenmiştir.
Taliban özellikle Afganistan ile sınırı olan Türkmenistan, Özbekistan ve Tacikistan’ın
ulusal güvenliğini tehdit eden bir unsur olmuştur. Çünkü Türkistan cumhuriyetleri bir
yandan Taliban tarafından desteklenen ayrılıkçı örgütlerle güvenlik sorunları yaşamış,
diğer taraftan Afganistan’ın çıkan ekonomik Avrupa’ya ulaşmasında bir koridor haline
gelmiştir.3
Fergana’da Demografik Yapı, Etnik ve Sınır Sorunları
Fergana yukarıda da belirlediğimiz gibi Türkistan’ın üç ülkesinin halkının yaşadığı bir
bölgedir. Dolayısıyla bölgenin demografik yapısı karışıktır. Fergana Vadisi’nde yaşayan
Özbek nüfusun toplam Özbek nüfusuna oranı %27, Kırgızların toplam Kırgızistan
nüfusunun oranı %51 ve Taciklerin toplam Tacikistan nüfusuna oranı %31’dir. Her üç
ülkede de Fergana Vadisi’ndeki nüfus yoğunluğu ülkelerinin ortalamasından oldukça
yüksektir. Tarıma, hayvancılığa ve maden işlemeciliğine elverişli olması, çevre bölgelere
göre fiziki yapısının güvenliği daha iyi sağlanması, tarih boyunca çevresine medeniyet
saçan köklü bir yerleşim alanı olması Fergana Vadisi’ne göçlerin artmasına neden
olmuştur.4
Fergana Vadisi’nde toplam nüfusun yaklaşık %60’ı Özbektir. 1979-1993 yılları arasında
bölgedeki Özbek nüfusun %44 oranında artması, etnik dengelerin yerinden oynamasına
neden olmuştur. 1999 değerleriyle yaklaşık 700.000 Özbek vadinin Kırgız bölgesinde,
1.400.000 Özbek Vadi’nin Tacik tarafında, 300.000 Kırgız ise vadinin Özbek tarafında
yaşamaktadır. Nüfus artış hızı son yıllarda ortalama olarak yıllık %1.5, işsizlik oranı ise
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%8 civarındadır.1 Son verilere göre nüfus yoğunluğu bakımından en kalabalık bölge olup
1 km2 yere 550 kişi düşmektedir. Özbekistan’a ait Andican bölgesi 3. 188 200, Namangan
bölgesi 2 867 400, Fergana bölgesi 3 819 900 kişi civarındadır.2 Kırgızistan’a ait Oş bölgesi
1 391 700, Cella Abad bölgesi 1 260 600 ve Batken bölgesi 548 200 nüfusuyla ikinci
kalabalığı oluştururken,3 Tacikistan’ın Sogd bölgesinde 2 658 400 kişi yaşamaktadır.4
Tarihsel olarak Türkistan cumhuriyetlerinin kurulma ve kendi aralarındaki sınırlarının
oluşturulması Sovyet yönetiminin himayesinde 1924 yılında uygulamaya konulan ve
Türkistan’da “Ulus Devlet Sınırlarının Belirlenmesi” çalışmalarının ürünüdür. Sovyetler
Birliği’nde Türkistan cumhuriyetleri arasındaki sınırlar ilk başlarda idari sınırlar
olmaktan öte anlam ifade etmemiş ve geçen süre zarfında sınır belirsizlikleri ve sık sık
değişiklikler yapıldığı söz konusudur. Türkistan cumhuriyetleri bağımsızlıklarından
sonra sınır konusuyla ilgili statüko korunurken, daha sonra 1990’lı yılların ve 2000’li
yılların başı itibariyle ülkeler arasında topraklarını sınırlandırma ve işaretlendirme
amacıyla karşılıklı müzakereler başlamıştır.5 Günün stratejik ve pratik gereklerine göre o
günden SSCB’nin dağılmasına kadar en kapsamlısı 1955 senesinde olmak üzere onlarca
kez değişikliğe uğramıştır. 1924 yılındaki bu temel düzenleme etnik, siyasi, kültürel ve
hatta coğrafi faktörler gözetilmeden çizilmiş olup, emperyal amaçlara hizmet ettiği daha
SSCB dağılmadan ortaya çıkmış ve Türkistan ülkelerini birkaç kez karşı karşıya
getirmiştir. Sınır sorunları genel olarak suya ulaşma, etnik bütünlüğü sağlam veya verimli
topraklara sahip olma güdülerinin etkisinde kalmaktadır. Fergana Vadisi’ndeki sınır
anlaşmazlıkları bölgenin kozmopolit olması ve çatışma kültürünü besleyen diğer
faktörlerle girift olması nedeniyle son derece önem kazanmaktadır.6 Kırgızistan’ın
Fergana vadisinde bulunan Oş eyaletinin sınır bölgelerinde Özbekler yaşamaktadır. Sorun
1990’da Oş eyaletinde yaşanan Özbeklerin özerklik talepleriyle beraber başlamış ve bir
anlamda sınır sorunları beraberinde etnik sorunlarda kaynaklanan olayların
yaşanmasına da yol açtığı söz konusudur.7
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Rusya ile birlikte Kırgızistan, Tacikistan ve Kazakistan arasında 1993 yılında bir
beyanname imzalanmıştır. İmzalanan bu beyanname tarafların birbirinin sınır
dokunulmazlığını ihlal etmeyeceği ve de diğer ülkelerle karşı birlikte hareket edileceği
yönünde kararları içermektedir. Özellikle de sınır problemlerinin çözümü noktasında,
bölgede ki tüm ülkelerle ortak sınırı olan Özbekistan’ın, bölgedeki en büyük nüfusa sahip
olması ve bunun yanı sıra da bölgedeki en gelişmiş askeri güç olması da göz önüne
alınırsa, sınır problemlerinin Özbekistan’ın kilit ülke şeklini canlandırmaktadır.1
Demirci’nin çalışmasına göre bölgedeki Tacik-Özbek ilişkilerinin temel sorunlarından
biri, Taciklerin Tacik etnik ve kültürünün beşiği olarak gördükleri Buhara, Semerkant’a
yönelik tarihi iddialarda bulunmalarından kaynaklanmaktadır. Hatta Taciklerin
kendilerini Samani Devleti’nin varisi olarak bu coğrafyada tekrar güçlenmek istedikleri
söz konusudur. Dolayısıyla Türkistan’daki cumhuriyetler ile ilişkilerinin gelişmesinin
istemediği konusunda tartışmalar bulunmaktadır.2 Özbekistan ile Tacikistan’ın sınırı
yaklaşık 1332 km olup, onun % 20’sinin çözüme kavuşmamış durumu bilinmekteydi. 3
2018’de iki devletin görüşmesi sonucuyla sınır sorunlarının 2021 yılında sonuca
kavuşacağı söz konusu idi.4
Kırgızistan, Tacikistan ve Özbekistan arasındaki sorunlu vadi olan Fergana bölgesinin
bir diğer çözülmeyen meselesi de anklav (Anklav toprak, bir devletin toprak parçasının
başka bir devlet tarafından kuşatılmasıdır) meselesidir. Kırgızistan’da Özbekistan’a ait
dört adet toprak parçası bulunmaktadır. Bunların iki tanesi diğerlerinden jeopolitik
anlamda daha önemlidir. Onlar: Soh, Şahimandan’dır. Özbeklerin Kırgızlardaki
anklavlarının coğrafi ve jeopolitik önemi göz önüne alındığında, konunun ehemmiyetini
daha da yükseltmektedir. Son bölgesinde doğal gaz işletilmektedir. Bunun yanında da
SSCB döneminde bu bölgede Sovyetlerin askeri üssü bulunmaktaydı; günümüzde ise bu
üs, askeri tatbikat merkezi olarak bölgede faaliyetine devam ettirmektedir. Özbekistan
topraklarında ise Kırgızistan’a ait bir toprak parçası bulunmaktadır. Anklav içindeki
çatışmaların sürekli yaşanmasından dolayı bölgede yaşayan 80.000’ yakın vatandaş bu
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durumlardan her geçen gün olumsuz etkilenmektedirler. Bunun yanında 2001 yılında
Kırgızistan ve Özbekistan’ın sınırlarının yasal temelini oluşturan bildiri imzalanarak Soh
bölgesinin Özbekistan’a dahil edilmesi kararı alınmış ise de potansiyel çatışma alanı olan
Batken’in Kırgızistan’la bağlantınsın kesileceği ve bu yüzden Batken üzerindeki
kontrolünün zorlaşacağı düşünülerek, bu girişim sonuçsuz kaldığı söz konusudur. Daha
sonra 2013 yılında Soh bölgesinin de dahil olduğu alana elektrik dikilmesiyle Son
bölgesinde yaşayan Özbeklerin Kırgızların güvenlik güçleriyle ufak bir çapta çatışma
yaşaması ve bu iki ülke ilişkilerinde yine gerginliğin yaşanmasıyla karşılıklı olarak sınırlar
kapanmıştır. Bununla birlikte Fergana Vadisi’ndeki gibi Soh’un da sınırlarının
kesinleşmemiş olması Özbekler ve Kırgızlar arasında bugüne kadar çatışmalara neden
olmaktadır. Bugün Kırgızistan ile Özbekistan arasında 1378 km’lik bir sınır
bulunmaktadır. Ancak 2017 yılında Kırgızistan eski Cumhurbaşkanı A. Atambayev’in,
Özbekistan’a düzenlemiş olduğu resmi ziyaretinde Özbek Cumhurbaşkanı Ş. Mirzoyev ile
görüşmesinin sonucunda imzalanan ve 2018 yılının şubat ayında yürürlüğe giren
anlaşmayla bu sınırların 1170 km’si üzerinde bir anlaşma sağlanmıştır. Bu sınır bölgesi
üzerinde halen 36 tartışmalı bölge ve 217 kilometrelik anlaşma sağlanamamış
durumdaydı.1
Anlkav

Ülke

Bulunduğu ülke

Nüfus

Etnik Yapı

Barak

Kırgızistan

Özbekistan

600

%100 Kırgız

Çonkara

Özbekistan

Kırgızistan

0

Yayla

Jangy-Ayil

Özbekistan

Kırgızistan

0

Yayla

Sarvak

Tacikistan

Özbekistan

2500

%99
Tacik

Özbek,

%1

Şahimardan

Özbekistan

Kırgızistan

5000

%91
Kırgız

Özbek,

%9

Soh

Özbekistan

Kırgızistan

70 000

%99
Kırgız

Tacik,

%1

Voruh

Tacikistan

Kırgızistan

30 000

%95
Kırgız

Kayragaç

Tacikistan

Kırgızistan

150

Tacik,%5

%100 Tacik

Fergana Vadisindeki Anklavlar
Kaynak: OSHA, Gumanitarnıy Byulleten Yucnıy Kavkaz i Tsentralnaya Aziya, Sayı 2, 2013. s. 2.

Kırgızistan ile Tacikistan arasındaki sınırların sınırlandırma ve işaretlendirme
müzakereleri 2002 yılında başlamıştır. Yaklaşık 970 km olan Kırgızistan ile Tacikistan
arasındaki sınırın büyük bölümü halen tartışmalıdır. Kırgızistan-Özbekistan sınır
sorununda da olduğu gibi, her iki ülkenin farklı tarihli resmi belgeleri kaynak
göstermesidir. Tacikistan sınırların 1924 yılına göre belirlenmesini talep ederken,
Kırgızistan ise sınırların 1958-1959 ve 1989 yıllarındaki belgeler çerçevesinde
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çözülmesinden yanadır. Kırgızistan ile Tacikistan arasında sınır sorunları, su ve toprak
gibi doğal kaynakların kullanım ihtiyacından kaynaklanan yerel düzeydeki çatışmaların
başlangıcı daha 1980’li yıllara kadar gittiği görülmektedir. 1980’li yıllardan bu yana
Kırgızistan’ın Batken bölgesinde yaşayan Kırgızlar ile Tacikistan’ın İsfara Bölgesinde
yaşayan Tacikler arasında zaman zaman çatışmalar yaşanmıştır. Kırgızlar ile Tacikler
arasındaki yerel düzeydeki çatışmalar yine 1989-1990 yıllarında bu yaşanmıştır. 1991
yılında ise Tacikistan Kırgızistan’dan 10 ayrı bölgeye dönük toprak talebinde
bulunmuştur. Bu gelişmeler sonrasında Kırgızistan ve Tacikistan devlet başkanları
karşılıklı olarak birbirlerini suçlamışlar ve iki ülke arasında bir kriz yaşatmıştır ve hala
devam etmektedir.1 Sınır sorunlarının en büyüğü olarak 2012 yılında yaşanan şiddetli
çatışma değerlendirilebilir. Resmi rakamlara göre Kırgız-Tacik sınırında 4 gün süren
çatışmasında 36 Kırgızistan vatandaşı olmak üzere toplam 44 kişi hayatı kaybetmiştir.
Çatışma, Kırgızistan topraklarındaki Toktogul rezervuarını yenileyen kanalların
kaynağında bulunan,‘‘Golovnoy’’ su dağıtım noktasıyla ilgili su meselesi yüzünden
çıkmıştır. Kırgızistan’ın Batken bölgesine bağlı‘‘Kök-Taş’’ köyünde sözlü tartışma bir
arbedeye dönüşmüş be sınırdaki köylere sıçramıştır. Önce taraflar birbirine taş atarken,
bir süre sonra Tacik tarafı düzenli birlik ve askeri teçhizatı sınıra çekmiştir. Kırgız tarafı,
silahlı kuvvetlerinin çatışmaya katılımını en aza indirmeye çalışmıştır. Kırgızistan, sınır
çatışmasını Tacik tarafından askeri bir saldırı olarak nitelendirmektedir.2
Kodaman ve Birsel’in çalışmasına göre Kırgızistan’ın coğrafyası incelendiğinde sınır
karmaşası, Fergana Vadisi ve Tanrı Dağları’ndan kaynaklanan sert arazi ve Amuderya,
Sırderya nehirlerinin oluşturduğu su sorunu etkili olarak ortaya çıktığı dile
getirilmektedir.3 Ancak sınır sorunlarını bununla sınırlayamayacağımızı düşünmekteyiz.
Zira sınır sorunları bölgenin coğrafi konumundan kaynaklı olmadığı bilinmektedir.
Ülkeler arasındaki SSCB’den çözümsüz kalan Fergana bölgesini sınır sorunları bugüne
kadar tam tersi olarak her üç ülkenin de ekonomisine olumsuz etkiler yaratmaktadır. Bir
de Türkistan’ın bu üç ülkesi de kilitli konuma sahip olması nedeniyle komşu ülkeleriyle
doğru diplomatik ilişkilere mecbur konumdalar. Fergana’nın sınır sorunları her üç
ülkenin de bağımsızlıktan sonraki en tartışılan mesele haline gelmiştir. Dolayısıyla
Fergana bölgesinin jeopolitik konumunu incelerken her üç ülkenin de jeopolitik durumu
incelenmesi lazım.
Fergana’da Uyuşturuculuk Kaçakçılığı
Burnaşev kendi çalışmasında Türkistan topraklarında egemen ülkeleri jeosiyasi ve
coğrafi olarak güçlü ve güçsüz ülke olarak sınıflandırmaktadır. Dolayısıyla onların
jeopolitik gücünün bu durumlara bağlaması bölgedeki istikrarsızlıların sebebini
belirleyeceğini düşünmektedir. Afganistan’ın Türkistan topraklarına komşu olması birçok
açıdan olumsuz etkiler yaratmaktadır. Afganistan’da üretilen uyuşturucunun yaklaşık
%30’u Türkistan onun içinden Fergana topraklarından diğer ülkelere dağıldığı söz
konusudur.4

Altynbek Joldoshov, a.g.m, s.315-316
https://eurasia.expert/konflikt-na-granitse-kyrgyzstana-i-tadzhikistana-uroki-dlya-odkb
3 T. Kodaman, H. Birsel, Dünden Bugüne, Bugünden Yarına Kırgız Jeopolitiğindeki Değişen Parametreler ve
Gelecek Öngörüleri, Türklük Bilimi araştırmaları, Sayı 35, Yıl 2014, s.217
4 Рустам Бурнашев, Маршруты передвижение террористов в Центральной Азии: контарбанда
наркотиков, оружия и людей, Connection the quarterly journal, Cilt 4, Sayı 1, Yıl 2007, s. 74
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Fergana’da Dini Akımlar (Sorunlar)
Türkistan Cumhuriyetlerinde 1991’den sonra üzerinde en çok durulan ulus üstü
genelde din, özelde İslamiyet olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu ulus üstü kimliğin diğer
kimliklerle ilişkisini ve neden çatışma potansiyeline yol açtığını anlamak için, öncelikle
İslamiyet’in bölgedeki yerine ilişkin tarihi süreci anlamak lazımdır. Bu konudaki ilk başta
anlaşılması gereken konu, İslamiyet’in 7. Ve 8.asırlardan itibaren bölgeye gelmesinden
sonraki süreçte ortaya çıkan tasavvuf hareketinin önemidir. Bazı araştırmacılara göre bu
hareket Türkistan’da İslam’ın hızlı bir şekilde yayılmasındaki en büyük etkenlerden biri
olduğu malum. Dolayısıyla “Sufizm” olarak bilinen bu eğilimin Türkistan halklar arasında
radikal akımların yayılmasını engellediği ve sinin daha çok kültürel anlamda anlaşılmasını
ve yaşanmasını sağladığı bilinmektedir.1 1991 sonrası Türkistan topraklarında ulus üstü
kimliklerin biri olarak ortaya çıkan din kimi durumlarda bölgenin Sufi geleneğinden
koparak radikal oluşumlara dönüşmüştür. SSCB’nin dağılması sonucu olarak ortaya çıkan
ideolojik ve kültürel boşluk bölgede faaliyet gösteren radikal akımlara ve gruplara belli
bir ölçüde serbestlik sağlamıştır. Bu durumun özellikle Özbekistan, Kırgızistan ve
Tacikistan topraklarına yayılan Fergana bölgesinde görülmektedir. Köksal bu durumu
başka kaynaklar aracılığıyla şu tanımda bulunur: “Fergana vadisi 1990’lı yıllara
gelindiğinde artık Suudi fönansörlerden ve Afganistan merkezli savaş lordlarından
beslenen radikal İslamcı akımların tehdidi altındaydı”. Bunun dışında, 1996 yılında
Usame bn Ladin’in El Kaide’nin merkezini Afganistan’a taşımasının ardından Fergana gibi
bölgelerde Suudi Arabistan kaynaklı Vahabi etkisini arttırdığı da belirtilmektedir. Yine
buna ek olarak El Kaide ile sık bağ kuran Özbekistan İslam Hareketi bu örgütten para ve
silah temin ederek, uyuşturucu trafiği ağına dahil olmuştur. ÖİH, bölgenin nüfus
yoğunluğu ve dinsel aidiyetlerin gücü bağlamında en kilit ülke olan Özbekistan’ı ve
ülkenin o zamanki devlet başkanı Karimov’un rejimini doğrudan hedef almıştır.
Karimov’u bir “kafir” olarak tanımlayan örgüt liderlerine göre Müslümanlara baskı
uygulamaktaydı. Onlara göre Türkistan’da şeriat ile yönetilecek bir İslam devleti
kurulması gerekmekteydi. ÖİH, bölgede gerçekleştirilen bazı terör eylemlerinin
sorumluluğunu doğrudan üstlenmiştir. Bunlar arasında en çok sözü edilenler 1999’daki
Taşkent bombalamaları, aynı yıl dört Japon turist ile sekiz Kırgız askerini, 2000 yılında da
dört Amerikalı dağcıyı rehin almaları yer almıştır.2 Bunun dışında Fergana bölgesinde
farklı bölgelerden kendi ideolojisini yaymaya gelen akımların bazıları: “Adolat”, “Tavba”,
“İslam Laşkarları”, “Uzun Sakal”, “Akroma”, “Nur” vs.3 Bu akımların bölge için çok tehlikeli
olduğu her gün daha iyi anlaşılmaktadır. Sürekli büyük güçlerin oyunları ve silah,
uyuşturuculuk kaçakçılığı bu akımların yardımı ve desteği üzerinde gerçekleştiği söz
konusudur. Ayrıca birçok dini akım ekonomik gelirinin Afganistan’dan gelen
uyuşturuculuk kaçakçılığından kazandığı bilinmektedir.
Sonuç
Fergana vadisini Türkistan’ın olumsuz etkilerinden arıltıp, kardeşlik bağ kurmanın
başlangıç noktasına dönüştürebiliriz. Çünkü bu bölge yukarıda zikrettiğimiz gibi bir
toprakta üç kardeş ülkenin vatandaşlarının yer aldığı önemli bir toprak parçasıdır.
Pınar Köksal, Orta Asya’da Tarihsel Kimlikler ve Çatışma, Uluslararası Suçlar ve Tarih Dergisi, Sayı 21, Yıl
2020, s. 29
2 Pınar Köksal, a.g.m, s.29-34
3 Egorov. E. N. (2014). İslamskiy Radikalizm V Sentralnoy Azii: Hizb Ut Tahrir İ İslamskoye Dvijeniye
Uzbekistana. Mirovıye Problemı. Vneşnyaya Politika. Udk [329.3:28](575.1). Ss. 188-193
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Dolayısıyla halkın sosyal hayatında radikal akımların temizlenmesi ve bölgedeki
güvenliğin artmasıyla halk arasındaki kardeşlik bağın güçlenmesini, genel anlamda
Türkistan bütünlüğü fikrini oluşturabiliriz.
Jeopolitik anlamda sonu bitmeyen konuları içeren Fergana bölgesi her üç ülkenin de
geleceğinin önemli noktası değerini taşıdığını söyleyebiliriz. Yukarıda incelenen
problemlerin ana başında duran dış güçlerin etkisini azaltmak adına yerel halkın yanlış
izlenen siyasetten haberdar olmaları ve bunu değerlendirecek ve halka anlatabilecek
uzmanların bölgeye yerleşmesi lazım. Fergana her zaman olduğu gibi bugün de dış
güçlerin odak noktası niteliğinde olduğu anlaşılmaktadır. Dolayısıyla halkın ve bu üç
ülkenin kendi aralarında iç çatışmaları çözmeleri ön görülmektedir.
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Qizlarni Oilaviy Hayotga Tayyorlashning Etnopsixologik Xususiyatlari
(O‘Zbek-Qirg‘Iz Oilalari Misolida)
Нохида ДЖУХОНОВА ХАЁТЖОНОВНА1
Annotasiya
Ushbu maqolada oila tushunchasi va uning milliy-psixologik nuqtai nazardan o‘zbek hamda
qirg‘iz qizlari tasavvurida ifodalanishi masalalari nazariy jihatdan asoslangan. Shuningdek oilaviy
qadriyatlarning etnopsixologik xususiyatlarini aniqlash maqsadida o‘tkazilgan ijtimoiypsixologik so‘rovnoma natijalari tahlil qilingan. Qizlarda oilaviy hayotga tayyorlikni qadriyatli,
shaxslararo emotsional va kognitiv xulq-atvor komponentlari etnik ahamiyatga ega bo‘lganligi,
oilaviy hayotga tayyorlik darajasining optimallashtiruvchi ijtimoiy-psixologik xususiyatlari
ekanligi isbotlangan. Qizlarda oilaviy hayotga tayyorlikni qadriyatli, shaxslararo emotsional va
kognitiv xulq-atvor komponentlari etnik ahamiyatga ega bo‘lganligi, oilaviy hayotga tayyorlik
darajasining optimallashtiruvchi ijtimoiy-psixologik xususiyatlari ekanligi isbotlangan. Gender
farqlaridan qat’iy nazar qizlarning psixologik etuklik ko‘rsatkichlarida yosh dinamikasining o‘sib
borishi, hayotiy tajribasini ortishi hamda shaxs idealining mustahkamlanib borilishining ijobiy
ta’sir qilmasligi isbotlangan. Qizlarni sog‘lom oilaviy hayotga tayyorlash ijtimoiy-psixologik
trening dasturi oilaviy qadriyatlarni shakllanishiga imkon beruvchi sabr-bardoshlilik,
moslashuvchanlik va ijtimoiy faollik xususiyatlari oilaviy hayotga tayyorlikni rivojlantirish uchun
milliy muhitni inobatga olgan holda takomillashtirilgan. Qizlarning hayotida o‘ziga ishonch, baxtli
oilaviy hayot, muloqotda emotsional samaradorlik kabi psixologik mezonlarni aniqlash orqali
“oilaviy hayotga tayyorlik”ning vujudga kelishi qizlar yoshining faol davri sifatida asoslangan.
Talabalarning oilaviy hayotga tayyorlashda “qadriyatli mazmun”, “shaxslararo-emotsional
mazmun”, “kognitiv-xulqiy mazmun” kabi ijtimoiy-psixologik komponentlar asosiy omil sifatida
aniqlangan. Tadqiqot natijalarining amaliy ahamiyati shundaki, talabalarning oilaviy hayotga
tayyorligini shakllantirish va rivojlantirish bo‘yicha tayyorlangan samarali ijtimoiy-psixologik
treningidan foydalanish imkoniyati bilan belgilanadi. SHu bilan birga, qizlarning oilaviy hayotga
tayyorligi tarkibiy qismlari shartlidir, chunki ularning mazmun asoslari o‘zaro bog‘liq, ya’ni birbirini to‘ldiradi, chambarchas aloqadadir. Oilaviy moslashuv bo‘yicha olib borilgan tadqiqotlar
tahlili avvalambor, ayolning – kelinning oilaga moslashuvi xususiyatlari, unga ta’sir etuvchi
etnopsixologik omillar rolini ochib beruvchi to‘liq ilmiy tadqiqotlar hali olib borilmaganligini,
jumladan qozoq oilasida yangi kelinlar moslashuviga to‘sqinlik qiluvchi sabablar, oila
barqarorligini mustahkamlovchi omillar masalalariga bag‘ishlangan ilmiy ma’lumotlar etarli
emasligini ko‘rsatdi.
Tayanch iboralar: Jinsiy va huquqiy etuklik, fiziologik etuklik, oila-nikox muno¬sabat¬lari,
oilada tarbiya, oilaviy qadriyatlar, oilada halollik, oilada munosabat, qizlar tarbiyasi.

“Ma’lumki, yosh avlod tarbiyasi hamma zamonlarda ham muhim va dolzarb ahamiyatga
ega bo‘lib kelgan. Ammo biz yashayotgan XXI asrda bu masala haqiqatan ham hayotmamot masalasiga aylanib bormoqda", — deb aytib o‘tgan edi Prezidentimiz
Sh.Mirziyoev yoshlar tarbiyasiga bag‘ishlangan o‘z ma’ruzasida. Prezidentimiz so‘zini
davom ettirar ekan, donishmandlar bisotidan iqtibos keltirib o‘tgan edi. Ya’ni, "Tarbiya
qancha mukammal bo‘lsa, xalq shuncha baxtli yashaydi", deydi donishmandlar. Tarbiya
mukammal bo‘lishi uchun esa bu masalada bo‘shliq paydo bo‘lishiga mutlaqo yo‘l qo‘yib

1
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bo‘lmaydi", — deb e’tiqod, oilaviy qadriyatlarga putur etkazayotgan xavflarni sanab
o‘tgan edi.
Respublikamizda ijtimoiy-iqtisodiy va madaniy jabhalarda amalga oshirilayotgan tub
islohotlar jarayonida oila, onalik va bolalikni ijtimoiy muhofaza etish masalalari davlat
siyosati darajasiga ko‘tarildi. Davlatimiz konstitutsiyasiga binoan «Onalik va bolalik
davlat tomonidan muhofaza qilinadi» (65-modda).
Shu bilan birga davlatimizning oilani axloqiy, ma’naviy-ruhiy barkamolligini
mustahkamlash borasida amalga oshirayotgan sa’y-harakatlari ham kun sayin ortib
bormoqda. Chunki, shaxs ma’naviyati, uning dunyoqarashi, insonning tasavvuri va
e’tiqodiga aloqador ko‘nikmalar majmui asosan oilada shakllanadi. Shu ma’noda, oilahaqiqiy ma’naviyat o‘chog‘i, tarbiya omili, muhitidir. Binobarin, milliy mafkuramizga xos
ilk tushunchalar inson qalbi va ongiga avvalo oila muhitida singadi.
Darhaqiqat, oila jamiyatning ijtimoiy, iqtisodiy va xuquqiy rivojlanishiga poydevor
bo‘ladigan asosiy ijtimoiy institut hisoblanadi. Oilaning jamiyat ma’naviy hayoti, uning
barqarorligidagi o‘rni va nufuzi haqida davlatimiz rahbari SH. Mirziyoev so‘zlagan
nutqlarida “Oila men uchun muqaddas. Muqaddasligi shuki avvalambor qaerda
ishlashidan qat’iy nazar agar oilada tarbiya, oilada muhit, oilada halollik, munosabat,
tarbiyaga alohida e’tibor bermasa, hech qachon natija bo‘lmaydi. SHuning uchun men
farzandlarimning tarbiyasiga juda katta e’tibor beraman. Har bir farzandimga ham,
nevaramga ham alohida o‘zimning munosabatim bor. Har bir nevaramning alohida
xarakterini bilaman, orzusini istagini bilaman”. “Odam baxtliman deyishga qanchalik
haqqi bor? Agar oilang bilan sen baxtli bo‘lsang, baxtliman deyishga haqqing bor. Faqat
oilam emas, xalqim baxtli bo‘lsa men o‘zimni baxtli deb bilaman”,-deya ta’kidladilar.
Hayot tajribasining ko‘rsatishicha, jamiyatning ravnaqi, gullab yashnashi, farovon
hayotning asosiy mezoni axloq-odob hisoblanadi. SHuning uchun ota-bobolarimiz
farzand tarbiyasiga, uning ma’naviy kamoliga katta e’tibor berib kelganlar. Mustaqil
O‘zbekistonimizda barkamol avlod tarbiyasida jismoniy, aqliy, ma’naviy kabi uch asosiy
jihatga e’tibor berilishi dolzarb masala bo‘lib, ijtimoiy jarayonlarning faol kechishida
muhim omillardan hisoblanmoqda. Ta’lim-tarbiyada oila va ta’lim muassasalarining o‘rni
hamda ta’siri beqiyosdir. Mustaqillik yillarida ushbu institutlar tizimi va hayotida tub
o‘zgarishlar sodir bo‘ldi. Ushbu o‘zgarishlar bugun ta’lim-tarbiya jarayonini yangi davr
nuqtai nazaridan tashkil qilishga va barkamol shaxsni tarbiyalab etkazishga undaydi.
Ota-onalar tomonidan yoshlar, shu jumladan, qizlarni oilada mustaqil oilaviy hayotga
tayyorlash borasidagi nazariy va amaliy bilimlarni o‘rganish imkonini beruvchi
manbalarning etarli darajada mavjud emasligi. O‘zbekiston Respublikasi mustaqillik
yillarida milliy qadriyatlarni qayta tiklash, o‘tmish meros va unda ilgari surilgan
g‘oyalarni o‘rganish, yosh avlodda milliy ma’naviy qadriyatlar hamda milliy madaniy
merosni o‘rganishga nisbatan qiziqish va extiyojni qaror toptirish, ularga nisbatan xurmat
uyg‘otish, ularni asrash hamda boyitish borasida muayyan mas’ullikni shakllantirishga
qaratilgan ijtimoiy harakatning yo‘lga qo‘yilishi natijasida necha ming yillar davomida
yaratilgan va oila, uni tashkil etish, oilaviy munosabatlar moxiyati, farzandlar tarbiyasini
olib borish masalalari to‘g‘risida fikr yurituvchi asarlarning fors, arab, shuningdek,
qadimiy turkiy tillardan tarjima qilinishi, zamondosh pedagog, psixolog va fiziolog olim
(mutaxassis)lar tomonidan so‘z yuritilayotgan muammo doirasida tadqiqot ishlarining
olib borilishi tufayli ayni vaqtda muayyan manbalar majmuasiga ega bo‘ldik. Biroq ushbu
manbalar majmuasi mustaqil oilaviy hayot bo‘sag‘asida turgan yoki o‘smirlik hamda
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o‘spirinlik yosh davrini o‘z boshlaridan kechirayotgan qizlar xissasiga nisbat bo‘la
olmayapti. Bizga ma’lumki, O‘zbekiston Respublikasida istiqomat qiluvchi axoli sonining
qariyb 50 foizdan ortig‘i (demak, ushbu ko‘rsatkich umumiy raqamlarda ifoda etilsa,
taxminan 15,5 mln. nafar kishiga to‘g‘ri keladi) ni yoshlar tashkil etadi. Respublikaning
etakchi kutubxonalarining fondi bilan tanishish oila, uning vujudga kelishi, oilaviy
munosabatlar mazmuni, oila xo‘jaligini yuritish, farzandlar tarbiyasini tashkil etish,
oilaviy muammolar, oilaviy ajrimlar hamda ularni keltirib chiqaruvchi omillar, ularni
bartaraf etish, shuningdek, yoshlarni mustaqil oilaviy hayotga tayyorlash masalalarini
yorituvchi adabiyotlar soni taxminan 500 ta (o‘zbek va rus tillarida chop etilgan
adabiyotlar) dan oshmasligini ko‘rsatdi. Oddiy matematik hisob-kitob asosida mazkur
ko‘rsatkichlar nisbatini topishga harakat qilaylik, ya’ni, 12.500.000-500. Ushbu xolatda
nisbat 25.000 ga teng bo‘ladi. Bundan ko‘rinib turibdiki, Respublika kutubxonalarida
mavjud bo‘lgan, oila mavzusida yaratilgan adabiyotlarning har biri 25.000 nafar yosh
(yigit qiz) ga bittadan to‘g‘ri keladi. Ota-onalarning ijtimoiy mehnat bilan bandligi, oilaviy
munosabatlarning ayrim jihatlari xususida ota-onalar hamda farzandlar o‘rtasida erkin
muloqotning tashkil etilish imkoniyatining chegaralanganligi, ta’lim muassasalarida
oilaviy hayotning barcha qirralari to‘g‘risida ma’lumotlar berish mumkinligi xaqiqatdan
yiroq ekanligini xisobga olsak, 25.000 nafar yosh yigit - qizlarning 2 foizigina maxsus
adabiyotlar orqali oilaviy hayot, uni tashkil etish, oilaviy munosabatlarning tub moxiyati,
ko‘lami samarali yo‘lga qo‘yish, ota - ona hamda farzandlar o‘rtasida samimiy, o‘zaro
ishonchga asoslangan munosabatni o‘rnatish, oilaviy muammolarni ortiqcha
hissiyotlarsiz, janjallarsiz xal etish, oilaviy ajrimlarning oldini olish shartlari to‘g‘risida
ma’lumotlar olish imkoniyatiga ega bo‘lar ekanlar.
Ota-onalar tomonidan yoshlar, shu jumladan, qizlarni oilada mustaqil oilaviy hayotga
tayyorlash borasidagi nazariy va amaliy bilimlarni o‘rganish imkonini beruvchi
manbalarning etarli darajada mavjud emasligi. O‘zbekiston Respublikasi mustaqillik
yillarida milliy qadriyatlarni qayta tiklash, o‘tmish meros va unda ilgari surilgan
g‘oyalarni o‘rganish, yosh avlodda milliy ma’naviy qadriyatlar hamda milliy madaniy
merosni o‘rganishga nisbatan qiziqish va extiyojni qaror toptirish, ularga nisbatan
xurmat uyg‘otish, ularni asrash hamda boyitish borasida muayyan mas’ullikni
shakllantirishga qaratilgan ijtimoiy harakatning yo‘lga qo‘yilishi natijasida necha ming
yillar davomida yaratilgan va oila, uni tashkil etish, oilaviy munosabatlar moxiyati,
farzandlar tarbiyasini olib borish masalalari to‘g‘risida fikr yurituvchi asarlarning fors,
arab, shuningdek, qadimiy turkiy tillardan tarjima qilinishi, zamondosh pedagog, psixolog
va fiziolog olim (mutaxassis)lar tomonidan so‘z yuritilayotgan muammo doirasida
tadqiqot ishlarining olib borilishi tufayli ayni vaqtda muayyan manbalar majmuasiga ega
bo‘ldik. Biroq ushbu manbalar majmuasi mustaqil oilaviy hayot bo‘sag‘asida turgan yoki
o‘smirlik hamda o‘spirinlik yosh davrini o‘z boshlaridan kechirayotgan qizlar xissasiga
nisbat bo‘la olmayapti. Oldindan qiz bolaning yurish–turishi, ovqatlangani mehmonga
choy uzatishi, birovlar bilan salomlashgani, kulishi, gapirishi, kuzatuvda bo‘lgan. CHunki
ko‘pchilik kelin qilish niyatida ham qizlarni kuzatishgan. Bunday kuzatuvlar qizlarni
kelajakda yaxshi ona bo‘lishiga zamin yaratilgan. Qiz bolaga yana ko‘p bo‘yanish ham
tavsiya etilmagan, chunki tabiat unga bor go‘zalligini in’om etgan. Vaqtli bo‘yanish qizni
tez qaritadi, yuzga tez ajin tushiradi deydi qirg‘iz momolari. Qiz bola tarbiyasi juda
murakkab va nozik ishdir. Bunda onadan juda ko‘p sayi harakatni, sabr toqatni,
bilimlilikni talab qiladi. “Onasini ko‘rib qizini ol” degan maqol bejizga aytilmagan. Qiz
bolaga tarbiya berilsa, o‘zga uyda ham onasini uyaltirmaydi. Bugungi kunga kelib, qirg‘iz
oilasida ham ijobiy o‘zgarishlar bilan bir paytda ayrim salbiy hodisalar miqdori ortib
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bormoqda. Bunday salbiy hodisalar qatoriga oilaviy munosabatlarning buzilishi, ularda
ajralish sonining ortib borishi hamda noto‘liq oilalarning ko‘payishi kabi muammolarni
ko‘rsatish mumkin. Hozirgi davrda ayollarning ish haqi erkaklarnikidan kam emasligi,
hatto ba’zi hollarda ko‘pligi natijasida xotin erga nisbatan moddiy jihatdan tobe bo‘lmay
qoldi. SHu sababli xotinning ma’naviy, shaxsiy, aqliy, iqtisodiy ham jismoniy ehtiyojlari
qondirilmasa, oilaviy turmush osonlikcha ajralish bilan tugashi mumkinligi
kuzatilmoqda.
Adabiyotlarda yozilishicha, qirg‘iz oilasining tipik xususiyatlari jumlasiga ko‘p
pog‘onalilik (bir necha avlod vakillarining birga yashashi), unda erkaklar mavqeining
ustunligi, qizlarning esa olib qochilishi, serfarzandlik sifatlarini kiritish mumkin.
Umuman olganda qirg‘iz oilasiga xos ijtimoiy, psixologik xususiyatlar quyidagilardan
iborat:
1. Qirg‘iz xalqida yoshlarni barvaqt uylantirish va turmushga uzatish, nikohgacha
tanishuv muddatining qisqaligi uning milliy xususiyatlari yaqqol namunasidir.
2. Qirg‘iz yoshlarining oila qurishida do‘stlari va o‘rtoqlari maslahatiga suyanishi, erkin
qalliq tanlash, ota-ona va qarindoshlar ta’sirining kamligi zamonaviy qirg‘iz oilasining
o‘ziga xos etnopsixologik xususiyatlaridan hisoblanadi.
3. Qirg‘iz oilasining etnopsixologik xususiyatlaridan biri — bu qirg‘iz qizlarining roziligi
bilan yoki roziligisiz yigitlar tomonidan olib qochilishi va ayrim holatlarda olib qochilgan
qizning uyga qaytish imkoniyatining mavjudligidir.
4. Qirg‘iz oilasining milliy-psixologik xususiyatini aks ettiruvchi holatlardan yana
biri — bu oilaning ko‘proq sevgi-muhabbat motivi asosiga qurilishidir.
5. Hozirgi davrga kelib, qirg‘iz qizlarining yigitlar tomonidan barvaqt olib qochilishi
kuzatilmoqda. Bunday voqelik esa oila-nikoh munosabatlarida qator muammolarni
keltirib chiqarmoqda, ya’ni qirg‘iz oilasida nikohgacha tanishganlik davrining qisqaligi
tufayli bo‘lajak qayliqlar bir-birlari haqida to‘liq tasavvurga ega bo‘lishga
ulgurmayaptilar.
6. Qirg‘iz oilasining o‘zga millat (o‘zbek, tojik, rus) oilalaridan farq qiluvchi o‘ziga xos
etnopsixologik xususiyatlaridan biri — bu oilaning yuzaga kelishida yaqin do‘stlari,
o‘rtoqlari maslahati hamda yordamiga tayanish hodisasidir. Bunda qirg‘iz yoshlarining
bir-birlari bilan o‘zaro tanishuvlarida hamda qizlarning yigitlar tomonidan olib
qochilishida yaqin do‘stlar yordami, maslahati muhim ahamiyat kasb etadi.
7. Qirg‘izlarda ham oilaviy qadriyatini belgilovchi asosiy omillardan ular oilasida
qizlarning mavjudligidir. Bu omil qirg‘izlarning boshqa millat (o‘zbek, tojik) oilalari kabi
bolajon xalq ekanligidan dalolat beradi va bu ko‘rsatkich qirg‘iz oilasining etnopsixologik
xususiyatini o‘zida gavdalantiradi.
Endi shu xususiyatlarning bugungi kun yoshlarida ko‘rib chiqaylik. O‘zbeklarda 12-13
yoshlarida jinsiy (fiziologik) etuklikka erishadilar, qirg‘izlarda esa 14-15 yoshlarda jinsiy
(fiziologik) etuklikga erishadilar. Biroq ular biror - bir kasb-hunar egasi bo‘lib, mustaqil
ishlab o‘zini va oilasini iqtisodiy jihatdan ta’minlay oladigan bo‘lishi uchun avvalo
maktabni bitirishi, yoki 9 yil maktabda, 3 yil kollej yoki litseyda o‘qishi zarur bo‘ladi.
shbu tadqiqotdan kelib chiqib biz o‘z oldimizga o‘zbek va qirg‘iz oilalaridagi voyaga
etgan o‘g‘il va qizlarda o‘z tadqiqotimizni oldik. Jami sinaluvchilar soni 50 nafarni tashkil
171

etdi. Ularning yoshi esa 18-22 yoshlarni tashkil etadi. Ularga biz qo‘yidagi savol bilan
murojiat qildik.
№

1 savol

2-savol

3-savol

4-savol

5-savol

millat

O‘

Q

O‘

Q

O‘

Q

O‘

Q

O‘

Q

A

10

14

2

4

10

8

10

9

10

5

B

10

8

3

9

1

2

10

10

12

14

V

5

3

20

12

14

15

5

6

3

6

Yuqoridagi jadvaldan shuni aniqlab oldikki “Oilaning mustahkamligida shaxs
etukligining qaysi biri muhim?” deb bergan savolimizaga o‘zbek oilalaridagi voyaga
etgan farzanlarning 40%, qirg‘iz oilalarining farzandlari 56% “jinsiy va xuquqiy etuklik”
haqidagi javobni berishdi. Bundan ko‘rinib turibdiki, qirg‘iz oilalarida jinsiy tayyorgarlik
erta boshlanishini aniqlandi.

“Oilaning
mustahkamligida…
Seri 1
56

40

qirg'izlar

o'zbek

Yoshlarning nikoh mustahkamligi borasidagi fikrlarini tahlil qiladigan bo‘lsak, oila
mustahkamligini qizlar ma’naviy, axloqiy va psixologik etuklik bilan yigitlar esa jinsiy va
huquqiy etuklik hamda kasb-hunar, ijtimoiy-iqtisodiy etuklik bilan bog‘lashdi. O‘zbek
oilalarining 10 nafar ya’n 22 % farzandlari, qirg‘iz oilasining 8 nafar ya’ni 17 %
farzandalari “kasb-hunar, ijtimoiy-iqtisodiy etuklik” degan variantni tanladilar.

Yoshlarning nikoh
mustahkamligi borasidagi
fikrlari
qirg'izlar
22%

o'zbek
17%

Turmush qurishdagi yoshni o‘zbek va qirg‘iz farzandlari eng maqbul yosh sifatida 18,
19, 20 yoshlarni, yigitlarning aksariyati 21-22 yoshni tanlashdi.
Oila qurishdagi muhim omil sifatida har ikkala jins vakillari fikrlarining yakdilligini
sevgi bilan va sovchilar bilan bog‘lashlarida ko‘rishimiz mumkin. Lekin yigitlarimiz
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orasida oz bo‘lsada moddiy manfaatdorlikni ustun qo‘yib oila qurishni xohlovchilar
borligi bizni ajablantirdi. Qirg‘iz oilalarida esa o‘zbeklarga nisbatan moddiy manfiatdorlik
past ekanligini aniqlab oldik.
Oilaviy hayot psixologiyasi borasida yoshlarimizda qanday bilimlar etishmaydi
degan savolga respondentlarning ya’ni o‘zbek farzandlarining 10 nafari qirg‘iz oilasidagi
farzanlarning 9 nafari jinsiy hayot psixologiyasi haqidagi bilimlar deb javob qaytarishdi.
Haqiqatan ham biz yoshlar o‘rtasida jinsiy hayot bilan bog‘liq tarbiyani keng yo‘lga
qo‘yishimiz lozim, chunki bugungi kunda aksariyat oilalardagi kelishmovchiliklar aynan
shu borada yoshlarimizning oz ilmiy bilimga ega ekanligidan kelib chiqmoqda.
Yoshlarning oila qurishlariga qadar bir-birlarini tanish muddati bilan bog‘liq
fikrlarida yigit va qizlar yarim-bir yil muddatni avzal ko‘rishdi. Lekin yoshlar orasida
tanish muddatiga qarshi bo‘lganlar 40 foizni tashkil qildi. Qirg‘iz oilasidagi farzandlar esa
ushbu berilgan savolga bir yil emas aksincha ularning urf-odatlari bo‘yicha ularni
yoshligidan unashtirib qo‘yishliklarini va ular voyaga etguncha belgilangan miqdorda
qalin pulini berib borishliklarini aniqlab oldik.
Xulosa qilib shuni aytish joizki, tadqiqotimiz davomida o‘zbek-qirg‘iz oilalarida ba’zi bir
ko‘rinishlarning bog‘liqligi va ba’zi bir urf-odatlarning katta farqini ko‘rib o‘tdik. Tadqiqot
davomida ya’na shuni guvohi bo‘ldikki o‘zbek yoshlariga nisbatan qirg‘iz yoshlarida
nikohga etuklilik darajasi yuqori ekanligi ularda yoshlar o‘rtasida ajrimlarning sonini
ayrim hollarda ularni yoshlarni oilaviy hayotga tayyolashda ko‘proq milliy urf-odatlarga
tayanishlari lozimligini guvohi bo‘ldik.
FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR
1. Mirziyoev SH.M. «Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga
quramiz».- T.: «O‘zbekiston»-2017 yil.
2. Musurmonova, Abduraximova “Mahallada qizlarning sog‘lom turmush tarzi” T. 2008
y.
3. Джухонова, Н. Х., & Иброхимов, Д. (2021). Этнопсихологические Особенности
Подготовки Девушек-Студенток К Семейной Жизни. Scientific progress, 2(4),
829-835.
4. Laura A. The Main Approaches To The Study Of The Difficult Life Situation In SocioPsychological Research //European Journal of Research and Reflection in
Educational Sciences Vol. – 2019. – Т. 7. – №. 12.
5. Максимова Л. А., Исакова М. Т., Человек Как Субъект Социокультурного
Пространства: Оценка Жителями Узбекистана Уровня Влияния
Социокультурных Факторов на их Психическое Здоровье //Стратегические
ориентиры современного образования. – 2020. – С. 40-43.
6. Tulqinovna, Muazzam Isakova. "Family as a factor in mental health." ACADEMICIA: An
International Multidisciplinary Research Journal 10.7 (2020): 200-210.
7. Солиев, Ф. С., Абдуллаева, А. Р., & Джухонова, Н. Х. (2019). Формирование
Психологической Культуры и Этноценностных Ориентаций Студенческой
Молодежи. In Психологическое благополучие современного человека (pp. 334339).

173

Иппотерапия жана Аны Мүмкүнчүлүгү Чектелген Өспүрүмдөргө
Карата Колдонуу Шарттары (Кыргызстандын мисалында)
Тууганбай КОҢУРБАЕВ АБДЫРАХМАНОВИЧ1, Акчач ЖОЛДОШЕВА ОЛМАСОВНА2
, Алийма МОМУНОВА НАЗАРАЛИЕВНА3
Аннотация
Бул макалада иппотерапия, анын пайда болуу тарыхы, колдонуу чөйрөсү каралат.
Иппотерапия аутист, церебралдык шал ооруусунан жабыркаган өспүрүмдөр, артрит,баш
мээнин травмасы, инсульт, омуртка сөөктөрдүн жабыркоосу жана психикалык бузулуусу
бар өспүрүмдөргө багытталаган реабилитациянын бир түрү катары каралды. Изилдөөнүн
максаты кыргыз коомунда иппотерапиянын колдонуунун өзгөчөлүктөрүнө “Мээрим
булагы”, “Smail.kg” коомдук фонддорунун церебалдык шал оорусу жана аутист балдарга
карата жүргүзгөн иш аракеттеринин мисалында талдоо жүргүзүү. Изилдөөдө сурамжылоо,
байкоо усулдары колдонулду. Ат минүү оорулууга кандайча таасир тийгизет?
Иппотерапия адамга механикалык кыймыл жана психикага оң таасир тийгизүү менен
кабылданат. Аттын кыймылында денесинин оордук борборунун термелүүсү үч
тегиздикте болот жана бул кыймылдаткыч импульс андагы адамга берилет. Көрүнүп
турган жөнөкөй нерсенин артында көп жумуш бар-чабандес минүү процессинде дээрлик
бардык булчуң топторун колдонот. Анын алдында дененин кыймылын — арткы, сөңгөк,
моюн, бут — бутту-аттын кыймылы менен синхрондоштуруу зарылдыгы келип чыгат.
Изилдөөнүн гипотезасы мүмкүнчүлүгү чектелген өспүрүмдөрдү реабилитациялоодо
иппотерапияны
колдонуунун оң таасирлери жана өспүрүм менен жаныбардын
ортосундагы эмоционалдык позитивдүү таасирленүүнүн жүрүшү далилденди.
Иппотерапияны реабилитациялоодо колдонуунун артыкчылыктарына баа берилди.
Ачкыч сөздөр: иппотерапия, иппотерапевт, неврологиялык ооруулар, психика,
физиологиялык саламаттык, физикалык машыгуу, булчуң, руханий көмөктөшүү.

Иппотерапия концепциясы байыркы грецияда Гипократтын жазууларынан бери
белгилүү. XVIII кылымдын ортосунда француз жазуучусу Дени Дидро «Ат үстүндө
жүрүү жана анын ден –соолукту сактоо, мурунку калыбына келтирүү» деген
эмгегинде «Физикалык машыгуулардын эң жакшысы – бул ат үстүндө жүрүү,
мында буттун учунан чачтын учуна чейин кыймыл аракетке келет, бул бир канча
ички жана сырткы организимдерди даарылоого көмөктөшөт” деп белгилеген.
Бирок ат үстүндө жүрүүнү дарылоо максатында XIX кылымдын акырында илимий
изилдөөгө алына баштаган.
1960-жылдан баштап иппотерапия илимий дисциплина катары изилденип
чыгып Германия, Австрия, Швейцария сыяктуу мамлекеттерде салттык
физикалык дарылоодо колдонулган.

Психология илимдеринин кандидаты, доцент Н. Исанов атындагы Кыргыз мамлекеттик
курулуш, транспорт жана архитектура университети
2 Педагогика илимдеринин кандидаты доцент, Ош мамлекеттик университетинин психология
кафедрасынын башчысы
3 Б.Сыдыков атындагы Кыргыз-Өзбек Эл аралык университетинин ага окутуучу,
momunova2011@mail.ru
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1980-жылы иппотерапиянын биринчи стандарттык программасы канадалык
жана америкалык терапевтердин Германяга барып окуусунда биргеликте иштелип
чыккан. 1992-жылы Америкада иппотерапевтердин Ассоциациясы түзүлгөн. Ал
эми Россияда бул реабилитатциялык метод 1991– жылдан башталат.
Ат минүү оорулууга кандайча таасир тийгизет? Иппотерапия адамга
механикалык кыймыл жана психикага оң таасир тийгизүү менен кабылданат.
Чабандес ат үстүндө мүнөтүнө 100 ирет термелет [1,24]. Иппотерапиянын
уникалдуулугу анын психикасына оё таасир калтыруу жана аттын үстүндөгү
кыймылды ар тараптуулугунан тактап айтканда ат 110 жана андан көп багыттуу
термелүүчү кыймылдарды жасайт.
Ат үстүндөгү биринчи максат туура түз отурууга аракеттенүүжана тең
салмактуулукту сактоо,өзүнүн кыймыл – аракеттерин координациялоо менен
алектенет. Бул учурда ДЦП менен ооруган оорулуунун баардык майда жана чоё
булчуёдары кыймылга кирип ысуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болот, мындан сырткары ат
үстүндө жүрүү майда маторикалардын өнүгүүсүнө, сырткы чөйрөнү кабылдоону
жакшыртууга жана оор психикалык бузулууларды жеңилдетип калыбына келүүгө
көмөктөшөт. Иппотерапияда оорулуу менен иппотерапевт же атайын курсту
окуган инструктор алектенет. Бул болсо бардык булчуңдарга таасир этип, татаал
кыймылдарды жасоого аргасыз кылат. Буга кошумча адам атты башкаруу үчүн бир
эле мезгилде эки колу жана эки буту менен түрдүү кыймылдарды жасайт. Аттын
денесинин табы адамдыкына салыштырмалуу 1,5-2 градус жогору
болгондуктан, (адамдыкы 36 градус) чабандестин бутунун булчуңдары жылып,
кыймылга келип, укалоо (массаж) аркылуу алгандай дарылоону сезет [2,80].
Мындан тышкары денедеги кандын айланышы ылдамдап, жамбаш чарасы ысып
чыгат. Бул болсо простатиттин алдын-алуу жана дарылоодо табылгыс ыкма.
Академик Николай Амосов «Азыр бүткүл дүйнө дары-дармектик жаныбарлар
менен мамилелешүү, тоо, токойго барып эс алуу) дарылоо маселелерин колго алуу
жана жайылтууга адамзат коому муктаж» деп айткан. Амосовдун бул идеясын
көпчүлүк окумуштуулар колдогон. Социологиялык изилдөөлөрдө көрсөтүлгөндөй
дүйнө жүзүндө эффективдүүлүгү жок дары дармекке бир жыл ичинде жарандар үч
млрд доллар сарпташат. Кеткен чыгашадан да анын адамдын организмине
тийгизген терс таасири жогору экендиги далилденген.
Ат минүү ички органдардын булчуңдарынын да иштөөсүн жакшырткандыктан,
ашказан-ичеги жолунун жана жүрөк-кан тамыр ооруларын айыктырууда да
колдонулгандыгына илимий сарасеп салынып, жыйынтыктар чыгарылды.
Булар эле эмес, аутизм (сырткы чөйрөдөн бөлүнүп, өз маселеси менен өзү калып
азап тартуу), диспластикалык сколиоз (омуртка сөөгүнүн кыйшайып
калышы) жана башка ооруларды дарылоодо колдонулат[3,324]. Церебралдык
шал -булчуңдардын начарлыгы, кайсы жана кайда экендигин ажырата албоо,
көздүн кыйшыктыгы, сүйлөө жана көрүү жөндөмдүүлүгүнүн патологиясы ж.б.
оорусуна да иппотерапия кандайдыр бир даражада жардам берет.
Кичинекей пациент ат минип көңүл ачып жүрүп, дарыланып жатканын да
билбей калат. Психикалык жактан жабыркагандар ат үстүндө өзүн башкалардан
жогору сезип,“мен бийиктемин, алар ылдыйда” деген ойго чырмалып, өзүн
башкалар сындуу мыкты сезип, көңүлү көтөрүлөт. Өзүн ишенимдүү сезет. Бул
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албетте, психикага жакшы таасир этип, айыгууга жол ачат. Гиппократтын “Ат
минүү адамды жаман ойлордон алаксытып, көңүлүн куунак тарттырып, жакшы
ойлорго жетелейт” деп айтканы бар[1,25].
Көрүү жана угуу органдарынын ооруусунда, өнөкөт простатитте, таянычкыймылдаткыч аппаратынын оорусунда, (муундардын артрозу, адамдын басыгы
бузулуп, бир жакка кыйшайып басып калганда) невроздо, инсульттан кийинки
абалда дарылоо жакшы жардам берет. Жылкы баласын абдан күчтүү
биоталаага (жылуулук, жыт, электромагниттик нурдануу) ээ. Бул да оорулуунун
айыгуусуна көмөктөшөт.
Антсе да иппотерапия бардык оорулардан айыктыра албастыгын айтабыз жана
бул ыкманы жакшы билбей туруп, колдонуу тескери таасирин берип коюшу
мүмкүн экендигин да эскертебиз.
Иппотерапияны төмөнкү оорууларга колдонсо болот:









Аутизм.
Церебралдык шал оорусунда.
Баланын организми өспөй калганда.
Мээдеги кан айлануу бузулганда (инсульт).
Сколиоздо.
Склероздо.
Дененин бир бөлүгү кыймылдабай калганда (шал).
Мээнин жаракатында.

Төмөнкүдөй учурда колдонууга тыюу салынат:




Бала аттан белгисиз себептер менен корккондо
Аттын жүнүнө аллергиясы болсо
Жугуштуу оору менен ооруп, айыга элек болсо.

Андыктан иппотерапия алгысы келгендер врач менен алдын-ала кеңешүүсү
керек.
Иппотерапия кимдерге жардам берген? Шалдан айыккан. 10 жашар Святослав
церебралдык шал оорусунан азап тартып, араңдан зорго кыймылдоочу. Андыктан
ат минүү үчүн апасынын жардамы керектелген. Аптасына 2 ирет иппотерпияга
барып жүргөн бала, 2 жылдан соң кадимкидей велосипед тепкенге жараган.
Өз алдыча басканга жетишкен. 9 жаштагы Настя басмак тургай өз алдыча тура да
алчу эмес. Туруу үчүн жасаган аракети жыгылуу менен аяктоочу. Анын үстүнө, кыз
4 жашында катуу ооруга кабылып, сокур да болуп калган эле.
2 ай иппотерапияга келген кыз биринчи жолу керебетинен өз алдынча түшүп,
майыптар үчүн коляскасына чейин барган.
Кийинки күндөрү апасын эшик оозунан тосуп алганга жетишкен. Азыр өз
алдынча басып, жашоого кызыгы артып турган кези.
Астмадан кутулган. Саша астмадан жабыркагандыктан, ата-энеси ал үчүн бир ай
ичинде 12-15 жолу “Тез жардам” чакырышчу. Ат минип дарыланып жүрүп, ал
астмадан кутулууга жетишкен. Аскерде кызмат өтөп, азыр астма менен ооруганы
оюна да келбейт.
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Акыркы учурда коомдо даун синдрому, аутизм менен жабыркаган жарандардын
саны күн санап өсүүдө мунун келип чыгуу себептери ар тараптуу болгону менен
аларды дарылоодо иппотерапиянын орду өтө жогору.
Демек жогоруда берилген сунуштама, статистикалык маалыматтарга таянып,
иппотерапиянын коомго зарылдыгын ачып бере алдым деп ойлойм. Макаланын
жыйынтыгында иппотерапияны жайылтуу, аны туура колдонуу маселесининин
актуалдуулугу ачылды жана коюлган максатка жетти.
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Şiir Çevirisi Sorunları: Titreşim, Biçem ve Eşdeğerlilik
Mete ÖZEL1
Öz
Bu makalede edebiyat çevirilerinde ve özellikle şiir çevirisinde eşdeğerlik sorunları ve sesin ve
anlamın hedef dile aktarılması sorunları irdelenecektir. Mart 2022’de LCIR tarafından St. Anne’s
College, University of Oxford’da düzenlenen “Yaratım ve Çeviri Arasındaki Şiir (Poetry between
Creation and Interpretation)” adlı konferans için hazırladığımız İngilizce makaleden
yararlanılacaktır. Söz konusu makalede Amerikalı şair ve yazar Jeffrey Kahrs2 ile birlikte
sürdürdüğümüz Türkçeden İngilizceye çeviri çalışmalarımızda ele aldığımız şiirlerden örnekler
verilmiştir.
Edebi bir metni çevirmek, aynı anda hem özgünlük ve sadakat hem de kültürel, etnolojik ve
tarihsel yetkinlik gerektirir. Edebi metin çevirilerinde karşılaşılan genel eşdeğerlilik sorunlarının
yanısıra şiir çevirilerinde çevirmenler sesin ve biçemin hedef dile benzer şekilde aktarılması gibi
eşdeğerlik sorunlarıyla da yüzleşmek zorundadır. Bu makalede; anlamsal eşdeğerliliğe saygı
duyarak etki ve izlenim eşdeğerliliğini gözetmek, ses ve yapı denklikleri için çözüm üretme
yöntemleri sorgulanacaktır. Aynı ya da en benzer ses/titreşim etkilerinin sağlanıp
sağlanamayacağı tartışılacaktır.
Çeviri ve yerelleştirme arasındaki fark belirlenmeye çalışılacak ve şiirsel çeviriyi aşırı
yerelleştirmeye dönüştürerek kök anlamdan uzaklaşmanın tehlikesi sorgulanacaktır. Kimse
Türkleştirilmiş bir Thomas Stearns Eliot ya da İngilizleştirilmiş bir Nazım Hikmet okumak
istemez. Şiir çevirmeni, şairle aynı bakış açısını bulmalı ama aynı zamanda şairin karakterine ve
kültürüne saygı göstermelidir. Robert Frost'un “Şiir çeviride kaybolandır” sözü şiir çevirmenin
zorluğunu hatta olanaksızlığını zekice imaeder ama buna rağmen günümüz şiir okuru günlük
konuşmalarına iyi çevrilmiş şiirlerin dizelerini sıklıkla kullanabilmektedir.
Kapanışta, bu tartışmanın unsurları üzerine düşünceler bağlamsallaştırılacak ve savlarımızdaki
gerekçeler Jeffrey Kahrs ile birlikte yaptığımız şiir çevirisi çalışmalarımıza dayandırılacaktır.
Anahtar Sözcükler: Çeviri, Şiir, Ses, Onomatope, Eşdeğerlik, Ekspatlar

Poetry Translation Challenges: Resonance, Style and Equivalence
Abstract
In this article, the problems of equivalence and the transfer of voice and style to the target
language in literary translations and especially poetry translations will be examined. The English
article we prepared for the conference titled "Poetry between Creation and Interpretation" held
at St. Anne's College, University of Oxford organized by LCIR in March 2022 will be used. In the
aforementioned article, examples of the poems we discussed in our translation studies from
Turkish to English, which we carried out together with the American poet and writer Jeffrey
Kahrs, are given.
Translating a literary text requires originality and loyalty and cultural, ethnological and
historical competence simultaneously. In addition to the general equivalence problems
encountered in translations of literary texts, translators in poetry translations have to face
equivalence problems such as transferring the voice and style to the target language in a similar
way. In this article; respecting the semantic equivalence, observing the equivalence of effect and

Mirora Çeviri Şirketi Kurucu Ortağı ve İK Yönetmeni, Artship Vakfı araştırmacı yazarlar grubu üyesi,
sözlü gelenek ve kültürel miras araştırmacısı, şair, çevirmen, hikâye anlatıcısı. mete.ozel@mirora.com
2 Jeffrey Kahrs’ın kısa biyografisi için bkz. Ek I
1
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impression, and producing solutions for sound and structure equivalence will be questioned.
Whether the same or most similar sound/vibration effects can be achieved will be discussed.
The difference between translation and localization will be tried to be determined and the
danger of getting away from the root meaning by turning poetic translation into excessive
localization will be questioned. Nobody wants to read a Turkified Thomas Stearns Eliot or an
Englishized Nazim Hikmet. The translator of poetry should find the same point of view as the poet,
but at the same time respect the character and culture of the poet. Robert Frost's phrase "what is
lost in translation is poetry" cleverly hints at the difficulty or even the impossibility of translating
poetry, yet today's poetry reader can often use lines of well-translated poems in their daily
conversations.
In closing, reflections on the elements of this discussion will be contextualized and the rationale
for our arguments will be based on our poetry translation studies with Jeffrey Kahrs.
Keywords: Translation, Poetry, Resonance, Onomatopoeia, Equivalence, Expats

TÜRKÇEDEN İNGİLİZCEYE ŞİİR ÇEVİRMENİN ZORLUKLARI
Türk Şiirinin Kısa Tarihi
Türk şiirinin iki ana kolundan biri Divan diğeriyse Halk şiiridir. Divan şiiri, genellikle
Osmanlı İmparatorluğu'nun saray şiiri olarak kabul edilir, ancak aslında Osmanlı'dan
önce Selçuklu Devleti ile 11. yüzyılda Türklerin İslam'ı kabul etmesinden hemen sonra
başladığı söylenebilir. (Cengiz 1972, s.11). Gazel, kaside vb. gibi İslami şiir biçimleri
yaratma geleneği, 900 yıldan fazla bir süre varlığını sürdürdü. Osmanlı seçkinleri arasında
şiirin özel bir yeri olduğu için bu geleneksel biçimler güç, zenginlik ve eğitim konularıyla
doğrudan ilişkilidir.
Divan şiiri, aruz gibi vezinleri benimsemiş, ancak Türkçe söz varlığı ve gramer bu
vezinlere uygun olmadığı için birçok Arapça ve Farsça sözcük ve tamlamalar Türk diline
ve şiirine dâhil edildi. Şairler şiirsel ölçülerin, kalıpların ve uyak şemalarının katı
kurallarına uyabilmek için gereksiz sözcükleri kullanmışlar, tekrara ve klişelere sıkça
başvurmuşlardır.
19. yüzyılda gerçekleşen siyasi reformlar, milliyetçi ve yenilikçi şairler sayesinde şiire
de taşındı. Özellikle Tanzimat’tan sonraki bazı önemli şairler Farsça ve Arapça kelime ve
gramer yapılarını kullanmayı reddettiler. Türkçe edebiyat yapıtlarının ve yazılı medyanın
elit kesimden ziyade sıradan insanları hedef alan daha sade, anlaşılır olmasına çalıştılar.
Şairlerin Halk şiiri kalıplarını, kelime hazinesini ve hece veznini sıklıkla kullanmaya
başlamasıyla Divan şiir geleneği hızla zayıfladı. Eş zamanlı olarak Avrupalı şairlerden,
özellikle Fransız şairlerinden yapılan çevirilerden etkilendiler.
Erken dönem modern Türk şiirinin en büyüğü, Rus şair Vladimir Mayakovski'den
büyük ölçüde etkilenen, sıradan insanların algısını yakalayabilmek için çok sade, özgün
ve özgür bir dil kullanan, böylece Türk şiirinde yeni bir devrimci akım yaratan Nazım
Hikmet'ti. Belki de sadeliği, onun hâlâ en çok tanınan modern Türk şairi olmasının
nedenidir. Divan şiirinin tüm katı ölçü ve kafiye gelenekleri, Cumhuriyet dönemi
şairlerinin armoni ve sesin işleyişine çağdaş çözümler bulmasıyla birlikte yok olmuştur.
1940'lardan sonra Garip ekolü şairleri ve 1960'taki İkinci Yeni akımları gibi diğer
modernleştirici şair grupları, eskinin kalıplarından uzak, tamamen özgür şiir için uyaktan
bile kaçındılar.
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Türk şiirindeki bu köklü değişimi kavrayabileceğimiz ve çeviri sorunlarını incelemeye
başlayabileceğimiz Metin Altıok'un (1992, s. 40) ikonik şiiri Karşı Divan'ı ele alabiliriz.
Oh

OPPOSITE

rose
n e v e r
let a nightingale
be

your

lover

he

is

t w o

-

a
t i m i n g
fickle
b

i

r d

l o u n g i n g
on the
DIVAN

it sings

Turkish Original:
A

KARŞI

gül
sakın
kendine
sen
yar etme bülbülü
sesinin haylazı
bir
vefasız
tuhaf
kuş
DİVAN

o

“Divan” sözcüğünün birçok anlamı var:
•
•
•

Bir şairin şiir külliyatı, toplu şiirleri ya da seçkisi. Bu şiirler divan geleneğinden
olabileceği gibi herhangi başka bir ekolden de olabilir.
Kanepe, uzun koltuk. Altıok, bu şiirde bu anlamdaki divanın şeklini sözcüklerin
dizilimiyle oluşturmuşa benziyor.
Bir tür saz. Altıok'un çok sevdiği âşıklar, dengbejler ve diğer halk ozanları,
Anadolu'da geleneksel olarak halk şiirini türkü söyleyerek ve saz çalarak
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•

yayarlar. Her birinin kendine özgü çalım teknikleri olan bu enstrümanların pek
çok boyutu vardır ve en irilerinden biri divandır. Şiirin şekli bu sazı da
anıştırıyor.
Divan aynı zamanda Osmanlı İmparatorluğu'nun siyasi seçkinlerinin, bakanların,
vezirin ve padişahın bir araya gelip tartıştığı toplantı ya da toplanılan yerin
adıdır.

Bülbülün güle aşkı Divan şiirinin en yaygın klişelerinden biridir. Altıok’un bu şiirdeki
eleştirisi sadece bir kanepenin ya da sazın şeklini yansıtmakla kalmaz, aynı zamanda
divan sözcüğünün tüm anlamlarına da yansır. Çağdaş, yenilikçi bir şair olarak Altıok,
Divan şiirinin kendi klişeleriyle, Divan şiirinin temsil ettiği değerlerle ve ideolojiyle alay
etmektedir.
Bu şiir, çevirmenlerinin karşılaşabileceği zorlukları tartışmak için de iyi bir örnek
olabilir: İngilizcede Divan sözcüğünün tüm yan ve asal anlamlarını karşılayabilecek bir
sözcük yoktur. Hedef dilin tarihinde, kültürel ve dilsel konularında bir arka plana sahip
olmak, böylece bir şiirin anlamını ödün vermeden eksiksiz ve doğru bir şekilde ifade
etmek mümkün değildir. Şiirdeki olası tüm anlamlara denklikler bulmak genellikle
mümkün olmuyor. Nitelikli bir İngilizce şiir okurunun bile divan kelimesinin anlamlarını
ve Türk şiir tarihini bilmesini bekleyemeyiz.
Şiir çevirisinde bir şiirin orijinal dildeki etkisini başka bir dile aktarmak aynı anlamı
aktarmak kadar önemlidir. Kültürel farklılıklar nedeniyle bu aktarım çoğu zaman
imkânsızdır. Çevirmen, doğru anlamı aktarmak için divan yerine “coach, sofa…” vb.
sözcükleri kullanamaz, aksi takdirde asıl anlam ve yan anlamların çoğunluğu orijinalinden
büyük ölçüde sapacaktır. Bir çevirmen bu sorunların üstesinden gelmek için ne yapabilir?
Şiirde dipnot kullanmak mantıklı mı? Ansiklopediler dolusu dip not yazmak şiirin etkisini
koruyabilir mi?
Türk Dilinin Morfolojisi Hakkında Kısa Bilgiler
Esnek Sözdizimi
Türk dilinin morfolojisi, bir Ural-Altay dili olarak Hint-Avrupa dillerinden çok farklıdır.
Sözdiziminin ne denli esnek oluşana basit bir örnek verelim: Aşağıdaki tüm cümleler
sadece üç Türkçe sözcük kullanılarak yapılmıştır. Bu sözcüklerin sırasını dilediğiniz gibi
değiştirebilirsiniz, anlam değişmeyecektir: “Adam kadını sevdi” / “Adam sevdi kadını” /
“Kadını adam sevdi” / “Kadını sevdi adam” / “Sevdi adam kadını” / “Sevdi kadını adam ”.
İngilizcede tüm bu farklı dizilmiş cümleler için tek bir çeviri yapılabilir. İngilizcenin katı
söz dizimi kuralları nedeniyle tüm bu cümlelerin “The man loved the woman” şeklinde
çevrilmesi gerekir. Elbette bu cümlelerdeki sözcüklerin sırası ve tonlaması Türkçede
farklı anlamlar yaratabilir ama bu altı cümledeki önerme hep aynı kalır.
Bu esnek söz dizimi, Türkçe yazan şair ve çevirmenlerine uygun armoni/uyak
seçenekleri sağlarken, Türkçeden İngilizceye çeviri yapacak kişilerin böyle bir
özgürlükten yoksun olduğunu söyleyebiliriz. Kahrs, İngilizceyi Türkçe ile
karşılaştırıldığında İngilizcenin çok doğrusal (lineer) bir dil olarak ifade eder.
Son ekler
Ural-Altay dilleri, daha önce de değinildiği gibi, Türkçe de dâhil olmak üzere, son eklerin
kullanılmasıyla oluşturulmuş gramer yapılarını içerir. Türkçe cümlelerde sözcük sayısı az
olsa da sözcükler uzundur. Aşağıdaki örneklerden de görebileceğiniz gibi, Türkçede
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sadece bir sözcüklük bir cümle, İngilizcede yirmiden fazla sözcükten oluşmuş bir
cümleyle karşılanabilir.
Uç örnek:
Türkçe:
Etkisizleştiricileştiriveremeyebileceklerimizdenmişsinizcesineydiniz.
-1
sözcükİngilizce: As though you were from those we could not possibly be able to easily make
a maker of those who are incapacitated. -20 sözcükKök ve ekler: Et-ki-siz-le-ş-tir-ici-le-ş-tir-i-ver-eme-y-e-bil-ecek-ler-i-miz-den-mişsiniz-ce-si-n-e-y-di-niz.
Sıradan Örnekler:
Türkçe: Affedebileceğimi zannetmiyorum. -2 sözcükİngilizce: I do not think that I will be able to forgive. -11 sözcük Türkçe: Hiç unutamayacağım bir gündü. -4 sözcük İngilizce: It was a day that I will never be able to forget. -12 sözcük Türkçe: Evlerine gittiğimde beni iyi karşıladılar. -5 sözcük İngilizce: They gave me a warm welcome when I went to their house. -12 sözcük Bu yüzden, çeviri şirketleri ya da çevirmenler Türkçeden İngilizceye yapılacak
çevirilerde kaynak metin sözcük sayısına göre maliyet hesapladıklarında doğal olarak
daha fazla ücret talep edebilmektedir.1
1.2.3. Sesli uyumu
Yukarıda anlatıldığı gibi, Türkçe dâhil Ural-Altay dilleri gramer yapılarının çoğunu son
eklerle oluştururlar. Sonekler, sözcükteki son sesli harfe göre seçilmesi gereken pek çok
kurala uyularak eklenebilirler. Birden çok sonek eklenecekse, her bir yeni ekin
kendisinden önceki ekle uyumlu olması gerekir. Temelde iki tür ünlü uyumu vardır: geniş
ve dar ünlü uyumları ve her birinin kendi kuralları vardır.
Kök sözcükteki son sesli a, ı, o veya u gibi genişse aynı türden geniş sesli harfler
kullanılır.
Örnek: Unutamayacağım
Kök sözcükteki son sesli e, i, ö, veya ü ise yine dar sesli harflerin olduğu ekler kullanılır.
Örnek: Et-ki-siz-le-ş-tir-ici-le-ş-tir-i-ver-eme
Türkçe ünlü uyumu kuralları, her biri farklı ünlü seslerini diliniz ve ağzınızla fiziksel
olarak oluşturma şeklinizi etkileyen üç farklı değişkene dayanmaktadır. Bunlar:
1. Ön/Arka
2. Açık/Kapalı
3. Yuvarlatılmış/Düz
Büyük ya da küçük ünlü uyumu kuralları, sözcükler sesletilirken ağızın, dilin ve
dudakların mümkün olduğunca az hareket ettirilmesini sağlar. Yani bir sözcüğün sesleri
ağzın arkasından başlıyorsa, eklenen tüm ekler yine ağzın aynı yerinden sesletilirler. Bir
sözcük yuvarlak seslerle başlıyorsa, ekler de yine yuvarlak seslerden oluşur.

1 Soneklerle ilgili daha ayrıntılı bilgiler için bkz.:

http://www.dnathan.com/language/turkish/tsd/
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SES, TİTREŞİM VE ONOMATOPEMİ
Türk dilinin yukarıda açıklanan ünlü uyumu özelliği
Türk şiirinde iç ve son uyaklara kolay ve doğal bir armoni kazandırmaktadır. Esnek söz
diziminin sunduğu büyük olanaklarla birlikte Türkçe yazan şairler ses konusunda oldukça
şanslıdırlar diyebiliriz. Türkçede sesli uyumu ve esnek söz dizimi bir tür armoni
jeneratörü gibi çalışır. Türkçe şiirleri İngilizceye çevirirken, dillerin doğası gereği
çevirmenlerin benzer bir ses uyumu yakalaması neredeyse olanaksızdır.
2.2. Onomatopemi genellikle çevirmenlerin benzer bir arkaik sesi yakalamasına
yardımcı olur. Farklı dillerdeki birçok sözcüğün seslerinde, temsil ettikleri şeyi veya
eylemi taklit eden sesler vardır. Bu özellikle fiiller ve isimler için geçerlidir.
Ör.: break, broken = kırmak, kırık
ÖRNEKLER ve DÜŞÜNCELER
İlk örneğimiz Cem Uzungüneş’in Hissikablelvuku1 adlı şiirinden: (2017, s.11)
…
HİSSİKABLELVUKUU! Haydi tekrar edelim:
HİSS İ KABLEL VUKUU! uğultulu bir rüzgâr
…

…
OMENNNNSSS! Let's repeat:
O – MENNN - SSS! a howling
…

Hissikablelvuku sözcüğünün İngilizcedeki sözlük karşılığı “premonition”dır. Oldukça az
kullanılan bu uzun sözcüğü anadili Türkçe olan pek çok kişi bile bilmeyebilir. Bu sözcük
Arpça kökenli üç sözcüğün birleşiminden oluşmaktadır. 1. his = feeling, 2. kabla = before,
3. vuku = be. Uzungüneş, bu sözcüğün içindeki bazı sesleri vurgulayarak, tekrarlayarak
rüzgârın sesini taklit eder ve Türkçe okuyanların hayal gücünde ürkütücü, heyecan verici
bir atmosfer yaratmak ister. Kahrs ve ben, İngilizcedeki “premonition” sözcüğünü veya
buna benzer alternatif sözcükleri denesek de aynı ya da benzer ses etkisini bulamadık.
Uzun tartışmalar ve araştırmalardan sonra, "Omen" sözcüğündeki burunsal seslerin ve
arkaik dokusunun bir İngiliz okuyucunun hayal gücünde aynı olmasa da, çok benzer
ses/titreşim etkisi yaratabileceği sonucuna vardık. Rüzgâr sesini anımsattığı için çoğul “s”
ekini tekrarlayarak kullandığımızda ürkütücü ses efektine iyice yaklaştığımızı düşündük.
Aynı örnekte Türkçe ve İngilizcede benzerlik taşıyan onomatopetik (yansıma) sözcükler
de bulunmaktadır: “uğultulu” ve “howling” gibi. Daha önce ortaya değindiğimiz gibi şiir
çevirmenlerinin işi onomatopoetik sözcüklerle karşılıklar bulabildiklerinde oldukça
kolaylaşmaktadır.
İkinci örnek Emel İrtem’in2 “hu!” adlı şiirinden:
hu!..
menekşeler ölmüş
gömlek parçalanmış
et görünmüş
komşu balkondan başını uzatıp,
“ayol olmayan oldu
ölü öldü” diyor.

hu!
violets were dead
shirt torn to pieces
meat appeared
a neighbor sticks her head out of the
balcony,
“you know, a person died twice!
incredible” she says.

1 Uzungüneş’in kısa künyesi ve bu şiirin tamamı için bkz. Ek II
2 İrtem’in kısa künyesi ve bu şiirin tamamı için bkz. Ek III
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“Hu” sözcüğünün akla gelen ilk anlamlarından biri çağrı nidası olmasıdır ve İngilizcede
“hi there” ya da “hey” gibi karşılanabilir. İrtem, bu ünlemeyi şiirin ilk anlam katmanında
komşular balkonlarından sohbet ediyormuş gibi, doğal bir şekilde kullanmış. Yani ilk
bakışta “hey” diye çevirebilirdik “hu” sözcüğünü ama anlaşılıyor ki İrtem ikinci anlam
katmanında bu sözcüğün arkaik ve dinsel etkisini kullanıyor. Mevlevilik, Alevilik gibi bazı
İslam mezheplerinin ritüellerinde “hu” sözcüğü Tanrı'yı anmak, çağırmak için kullanılır.
Kürtçe ve Farsçada “Hu” doğrudan Hûda, yani Tanrı anlamına gelir. Hûda Zerdüştlüğün
kutsal kitabı Avesta’da hva- veya χʷa “kendi” ve “dā” “vermek, yapmak, yaratmak,
belirlemek” anlamlarına gelen iki sözcükten oluşmuş bir birleşik sözcüktür. Birçok zikir
ritüelinde müritler bazı beden hareketleriyle birlikte “hu” demektedirler. Bu eylem
ayetler, kutsal sözler ve dualarla birleştiğinde, müritler bir tür aşkın meditasyon içine
girerler. Şiirin geri kalanından, bir Türk okuyucu, basit bir çağrı ünlemi olabilecek hu
sözcüğünü bir ritüelin parçası haline getiren ikincil anlam katmanını kuvvetle
hissedebilir. İngilizce okuyanlar için ilk başta “hu” tuhaf, hiç de tanıdık olmayan bir sözcük
ya da sestir. Yabancı okur için birincil anlamını ve işlevini tahmin etmek çok zor değildir,
ancak ikinci katmanını anlamak, Türkçeye aşina olmayan okuyucular için aşırı çaba
gerektirir. Kahrs ve ben, İngilizce konuşan okuyucuyu mistik anlama yönlendirmek için
hu sözcüğünün ve sesinin evrensel ve arkaik gücüne güvenerek orijinal “hu” sözcüğünü
İngilizce çevirimizde değiştirmeden bıraktık.
Üçüncü örnek Cevahir Bedel’in1 “birinci ağıt” şiirinden: (Bedel 2013, s.13)
birinci ağıt
söz de kirlidir kötü odalarda giyinir
kararır eller biçerken gerçeği
her şey kırılır inanın her şey kırılır
…
birden unuturuz birden unuturuz
ama neyi, bir arada tutarız düşünmeden
bir yığın serçeyle kokmayan karanfilleri
…

first elegy
the squalid word dresses itself
in evil rooms as hands become dirty
harvesting the truth
believe me everything breaks believe me
…
suddenly forgetting we suddenly forget
but what unconsciously keeps us together
a pile of sparrows and unscented funeral
flowers
…

Bu çevirimizde şairin tekrar ettiği sözcük grubunu değiştirmenin doğru olduğunu
düşündük. Bedel, güçlü bir armoni yakalayabilmek için dizenin başında ve sonunda “her
şey kırılır” sözcük grubunu tekrarlamıştı oysa biz “inanın” sözcüğünün İngilizceye kaşılık
gelen kısmını tekrarladık. İngilizcenin katı söz dizimi kurallarına göre dizenin başında ve
sonunda yer alan sözcükler İngilizcede doğal olarak farklıydı ve Bedel’in amaçladığı güçlü
armoniyi İngilizcede oluşturabilmek için farklı bir sözcüğü tekrarlamak zorundaydık. Ne
yazık ki anlam vurgusu az da olsa “her şey kırılır” sözcük grubundan “inanın” sözcük
grubuna aktarılmış oldu. Bir miktar anlam kaymasını göze alarak güçlü armonik yapıyı
desteklemeye şiirsel etkiyi korumaya karar verdik.
Aynı şiirin başka bir dizesinde de yine tekrar edilen söz gurubunu İngilizceye
aktarırken tam bir tekrardan sakınıp hecelerin ritmini dikkate alarak ve İngilizcedeki
grameri biraz zorlayarak yeni bir armonik yapı kurmaya çalıştık. “birden unuturuz birden
unuturuz”, dizesini “suddenly forgetting we suddenly forget” olarak çevirdik. Böylece

1 Cevahir Bedel’in kısa künyesi ve bu şiirin tamamı için bkz. Ek IV
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İngilizce şiir okurunun da güçlü bir armonik yapıyı hissederken bu eksik gramer yapıyla
sanki unutulmuş bir sözcük varmış gibi algılamasına ve anlamsal bütünleşmeye
zihinlerinde izin verebileceğini düşündük.
Doğru yolda olduğumuzdan emin olmak ve armonik yapıyı kontrol edebilmek için
çevirdiğimiz şiirleri yüksek sesle okuyor, ses ve anlam konularında kararlarımızı
vermeden önce birkaç alternatif olasılık üzerinde çalışıyoruz. Ses ya da anlam
etkilerinden birinden feragat etmek zorunda kaldığımızda İngilizce şiir okurlarının
algılarını hesaba katarak kararlarımızı veriyoruz. Orijinal şiire bağlılık elbette çok önemli
ve her zaman aklımızın bir köşesinde ancak güçlü ve etkili bir şiir için kaynak metne
sadakatten ödün vermemiz gerekiyorsa bu ödünü genellikle veriyoruz.
Dördüncü örnek Gonca Özmen’in Kış Salkımı1adlı şiirinden.
Kış Salkımı

Winter Cluster

Kendim kadar eski bir ürperti. Bozkıra
uzandığımın üç harfi.

I lay next to four letters. A chill as old as I
am.

Saçlarımda işlek makas sesi. Kısaltıyor
bak gençliğimi.

Busy scissors sound in my hair. Look, it
shortens my youth.

Gonca Özmen’in şiirinde “üç harf” ile sembolize ettiği pek çok sözcük İngilizcede dört
harfle karşılandığından sayıyı biz dört olarak değiştirerek çevirdik: “ölü – dead”, “aşklove”, “toz-dust” vb. Ancak, bu doğal ve zorunlu yerelleştirmenin ötesinde başka bir
açmazımız daha vardı şiiri çevirirken: Türkçede “üç harf(li)” denilince hemen hemen
herkesin aklına ilk gelen sözcük “cin”dir. Cinin İngilizce karşılığı “jinn” de dört harfli bir
sözcük ama İngilizce şiir okurunun düşünsel, kültürel algı dünyasında dört harfli
denilince “jinn” sözcüğü akla gelmiyor. Türkiye’de pek çok insan gelenekçi ya da
muhafazakâr olsun olmasın doğrudan “cin” dendiğine cinleri çağırmış olmak endişesiyle
adını anmadan cin demek için “üç harfli” der. Benzer bir endişenin İngiliz okurunda
olmaması gayet doğaldır çünkü cin imgesi ya da kavramı her kültürde farklıdır. Türkler
cin ya da üç harfli denilince bizi ruhsal ve fiziksel açıdan çok rahatsız edebilecek, korkunç,
bedenimizi ya da görünüşümüzü değiştirebilecek denli güçlere sahip, sakınılması gereken
varlıklar olarak düşünürken bir İngilizin ya da Amerikalının aklına Alaattin’in lambası
masalındaki, sahibinin üç dileğini gerçekleştirebilecek sevimli varlık gelebilir. Şiir
çevirmeninden bu kültürel algı farkını kapamasını bekleyemeyiz. Bizim de "cin-jinn"
kültürel karşılıklarını yerelleştirmeye çalışmamız şiire zarar verebilirdi. Kaldı ki zaten
Özmen “üç harfi” derken cini değil bambaşka sözcükleri, kavramları sembolize ediyor
şiirinde. Ancak şair amaçlamasa da Türkçe okurun aklına cin kavramı ister istemez
geliyor. Göksenin Abdal'ın Susan Bassnett'in teorisine atıfta bulunarak yazdığı
makalesinde (2017, s.2397-2398) vurguladığı gibi, çeviri eylemi, özne olarak konumlanan
çevirmenin belirli bir zaman diliminde ve belirli bir kültürde gerçekleştirdiği yeniden
yazma eylemi olarak tanımlanmıştır. Çeviride tüm kültürel, tarihsel yan anlamların
aktarılması mümkün olmayabilir ama çevirmen bu tür kayıpları en aza indirebilecek

1 Gonca Özmen’in kısa künyesi ve bu şiirin tamamı için bkz.
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Ek V

seçimleri yaparken hedef dildeki ses etkilerini ve anlam derinliğini en üst düzeyde
tutabilmek için gayret gösterebilir.
Sonuç
Çevirmenin anadili hedef dilse ve çevirmen şairse, orijinal şiirle benzer bir ses ve anlam
etkisi yakalaması olasılığı yüksek olabilir. Kahrs ile birlikte çalışırken çevirdiğimiz şiirleri
birkaç kez yüksek sesle okuyarak orijinaliyle karşılaştırdık ve okur üzerindeki olası
etkilerini sınamak ve ses ve anlam paletine göre alternatif olasılıkları keşfetmeye çalıştık.
Bu süreçte şiiri İngilizcede daha etkili kılmak için şiirin orijinal ses yapısına ya da
anlamına sadakatten fedakârlık etmek zorunda kaldığımız örnekler oldu. Çevirdiğimiz
şiirleri yayımlamadan önce anadili İngilizce olan şairlere okuttuk ve yorumlarını,
önerilerini şiirleri yazan kişilerle de paylaşarak çevirilerimizi tekrar tekrar gözden
geçirdik. Deneyimlediğimiz kadarıyla, dizelerdeki anlam katmanlarını açımlayabilmek
için dipnotlar yazmak ideal bir çözüm değildi. Okuyucunun dikkatini şiir içi ögelerle
çekmek ve şiirin ve atmosferinin içindeki lezzetleri tatmasına izin vermek çoğunlukla
daha doğru bir seçenekti.
Bu bağlamda Jeffrey Kahrs, Fiona Tomkinson, Neil Patrick Doherty, Amy Spangler,
Donny Smith, Mel Kenne, Derick Mattern ve Nicola Verderame gibi anadili hedef dil olan
birçok şair ve çevirmen, İstanbul'da bir süre yaşayıp çalışmışlar ve ülkenin kültürü ve
edebiyatına önemli katkılarda bulunmuşlardır.
EK I
Jeffrey Kahrs, Her Seferinde Bir Kanca: Pasifik Okyanusu Derin Deniz Balıkçıları
Sendikası Tarihi, 2015. (One Hook at a Time: A History of the Deep Sea Fishermen's Union of
the Pacific) kitabının yazarıdır. Türkiye'de şiir üzerine Atlanta Review dergisinin bir
sayısının editörlüğünü yaptı (İlkbahar/Yaz 2006, Cilt XII, Sayı 2) ve ayrıca 2011'de
İstanbul'daki Türkçe çeviri dergisi Çevirmenin Notu'nun İngilizce şairler üzerine bir
bölümünün editörlüğünü yaptı. Düz yazıları ve şiirleri Talisman, Sky Island Journal, What
Rough Beast, Subtropics ve diğer dergilerde yayınlandı. Bosphorus Review of Books, Heavy
Feather Review ve PN Review'da kurgusal olmayan yayınları da bulunmaktadır. Kahrs,
Nazım Hikmet Şiir Yarışması'nın 2012 ödülünü aldı. Gülten Akın, Behçet Necatigil ve pek
çok Türk şairinin şiirlerini İngilizceye kazandırdı. Kaliforniya Üniversitesi, Santa Cruz'dan
Dramatik Edebiyat alanında lisans derecesine ve Boston Üniversitesi'nden yüksek lisans
derecesine sahiptir. Hollanda'nın Lahey kentinde doğdu ve California'da büyüdü. 18 yıl
İstanbul'da yaşadı.
EK II
Cem Uzungüneş 1962’de, Razgrad, Bulgaristan’da doğdu. Hacettepe Üniversitesi İngiliz
Filolojisinden 1985 yılında mezun oldu. Şiirleri 1988 yılından itibaren pek çok yerli ve
yabancı dergide yayımlandı. 2021 itibariyle dört basılı şiir kitabı ve bir çeviri kitabı var.
Soluğan, Arzu Evi, Korkuluk, ve Sessizlik Korkusu. Uzungüneş, Edmund White’ın yazdığı
Arthur Rimbaud’nun Bir Âsinin Çifte Yaşamı” adlı biyografisini Türkçeye çevirmiştir.
HİSSİKABLELVUKU
Yol işaretleri, kedi gözleri. Farlar akıp
geçiyor.
“Kaygan zemin” [ / ☂] gerilimli neonlar,
rüküş

OMENS
Road signs, headlights like cat eyes. Flashing.
“Slippery road” [ / ☂] electric neon tension,
truck stops
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dinlenme tesisleri, 2006 Şubat, her şey akıp
geçiyor.
Ayın yer değiştirmesi camlarda. Tatlı
virajlarla.
Yanda uyuyan küçük kızın ürpermesi.
Hızımız arttıkça yüreğime bir şaman
oturuyor.
Eğilin kulağınıza korkuyu fısıldayacağım.

stumbling along, February 2006, all just
passing by.
The moon’s displacement on the windows.
Bending sweetly.
The shiver of the little girl sleeping next door.
We accelerate and a shaman sits in my heart.
Lean into me and I will whisper fear in your
ear.

Bir ceset taşıyoruz. Otobüste bir ceset var!
Gözleri açık, camdan sonsuzluğa bakıyor.
Dünyaya öyle ölümle barışık
bir bakışla bakamam ben doğrusu
şaman gelip yüreğime oturmaz o zaman
ben ille de ayı izleyip tatlı virajları
hissedeceğim.

We're carrying a corpse. There's a dead body
on the bus!
His open eyes look through the window into
infinity.
I cannot glimpse the earth without seeing the
problems
that allow the shaman to sit in my heart.
I will watch the moon and feel the sweet way it
bends.

HİSSİKABLELVUKUU! Haydi tekrar edelim:
HİSS İ KABLEL VUKUU! uğultulu bir rüzgâr
bu kâlp atışlarımızdaki işkilli pagan-şaman.
Tatlı uykularda tatlı yorgunluklarını
melek kanatlarına teslîm eden çocuklar.
Meleklerden biri Azrail aleyhisselâm.
Otobüsün kliması gibi hhsss diye bir ses
çıkaran.
Farlar “geyik çıkabilir” levhalarına çarptıkça
çok boynuzlu hüzünlü bir geyik
farlara (bize) doğru bakacak
acı bir frenle o bakışa çarpacağız
olacaklar içimize doğacak
korkusu var otobüsün loş-karanlık içinde.
İçe akan ılık, tatlı bir korku.
Hissikablelvukuu!
Ekranda bir Amerikan paranoyası filmi var
ama
uğultulu yüreğimde bir şaman konuşuyor:
Canlı bombaların canı tatlı değil mi?
Kim nasıl fısıldar o cesâreti kulaklarına?
Otobüste bir ceset var, bir âmâ gibi
tebessümle karanlığa bakıyor.
Bu şiiri yıldızların altında hızını almış giden
otobüsten yazıyorum size, yolcular.
Selâm sizin de üzerinize olsun.
Camda siluetim, sevgili korkum
aya temas ederken,
şu ayaklarını toplamış uyuyan kız
rüyâsında yüreğimdeki şamanı görüyor
olsun.

OMENNNNSSS! Let's repeat:
O – MENNN - SSS! a howling
anxious pagan-shaman wind in our
heartbeats—
children delivering sweet fatigue in a sweaty
sleep
to angel wings.
Angel of death Azrael (blessings be upon him)
he who makes a hushhsss sound like
the air conditioner of a bus.
Headlights bang against the "Watch out for
Deer" sign
a sad deer with an antler rack of many prongs
it looks into the lights as we run into the deer’s
vision
and the breaks shriek
like the fear of these people on this bus in the
darkness
of things that soon will be born inside them.
A warm, sweet fear flowing inside. Omens!
A Hollywood cliché about America being
invaded is on the screen
while a shaman speaks to the Wuthering
Heights in my heart:
Don’t suicide bombers’ feel the sweet pain of
being alive?
How can anyone whisper that sort of courage
in an ear?
A corpse is laid out on the bus, looking into the
darkness
with a rictus grin.
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Siz onun korkulu rüyasını seyrediyorsunuz
şimdi.
Şubat 2006
İstanbul-Ankara
Cem Uzungüneş

Hey passengers, I am writing this poem for you
as your bus motors on under the stars.
Peace be upon you too.
A silhouette in the glass,
I watch you while
beloved fears touch the moon.
May that girl sleeping with her feet up
see the shaman in my heart in her dreams.
Dear passengers, you are watching
The girl’s nightmare right now.
February 2006
Istanbul-Ankara
Written by Cem Uzungüneş
Translated from Turkish by Mete Özel &
Jeffrey Kahrs

EK III
Emel İrtem 1969’da Eskişehir’de doğdu. İstanbul Üniversitesi Latin Dili ve Edebiyatı
2001 mezunudur. 1999’da Divaneliğe Dönen Pergel şiir dosyasıyla Orhon Murat Arıburnu
ödülüne, 2010’da İstanbul Şiir Festivali Sevda Ergin Ödülüne layık görüldü. Uzun yıllar
Acil Servis hemşireliği ve THD Eskişehir Şube Başkanlığı yaptı. Diğer şiir kitapları: Zehirli
Rüya 2006, Marcus’un Lisan-ı Kalbi 2007, Zaviyesi Yıkık Gönye 2009, Seni Seviyem 2013,
Kağıttan Kapılar 2016, Hu 2020. Ayrıca 2005 yılında çocuklar için yazdığı Şeker Fare’nin
Kitaplığı adlı bir öykü kitabı da vardır.
hu !..
hu!..
menekşeler ölmüş
gömlek parçalanmış
et görünmüş
komşu balkondan başını uzatıp,
“ayol olmayan oldu
ölü öldü” diyor.
kibar bir martı balığı dörde bölüyor.
her şey unutulmak için sırasını bekliyor.
adreslerin adresleri sildiği
şeftali çiçeklerinin solduğu
yanlış otobüslerin vardığı yerde
o unutulmuş ülke
unutmaya uyanıyor.
komşu,
“bilmeyen bildi
çalan çalıştı
cinayet bize alıştı” diyor.
kızılçamların, leoparların
ve çocukların
kaybolduğu topraklarda
çatlaklarından sızan o eski türküleri
bir ketum bulut

hu!..
hu!
violets were dead
shirt torn
to pieces
meat appeared
a neighbor sticks her head out of the balcony,
“you know, a person died twice!
incredible” she says.
a gentle gull quarters the fish.
everything is waiting for its turn to be
forgotten.
country of oblivion
waking up to forget
addresses erasing addresses
peach blossoms fading
where the wrong buses arrive.
a neighbor says,
"now they know
he’s a thief
but he works hard:
so what if murder happens every day?”
red pines, leopards
and children
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avludaki yıkık
derinlerdeki batık söylüyor.
komşu,
“ayol oturmaya mı geldik
oynamayanı oynatırlar
gelini öldürürler” diyor
inancı allah’tan söküp alanlar
hakikati köpeklerin önüne atanlar
geçmişi karanlık hafıza-i beşer
masadaki kırıntı gibi ruhlarını
süpürgenin kazancına bırakıp gittiler
komşu,
“ama hak etmiş
gören görmüş” diyor,
“bir tek rüzgâr kalmış hayatta
gerisi ölmüş” diyor.
komşu
cehenneme odun topluyor.
menekşeler solmayı unutur
ölüm gelmeyi unutur
unutturan da unutulur
hu !..
(2019/eskişehir)
Emel İrtem

got lost
in this land
old ballads leaking through its cracks
a tight-lipped cloud
ruins in the courtyard
the wreck’s in deep water
says the neighbor,
"hey, we didn’t come here to sit
the time to dance is now
or perhaps they’ll kill the bride," she says.
those taking faith in god
and throwing truth to the dogs
live humankind’s dark history
souls resembling
crumbs on the table
for a whisk broom
“but she deserves
what’s clear to everybody
only the wind’s left alive
the rest are dead,” she says
the neighbor
gathering firewood for hell.
violets forget to fade
death forgets to come
forgetting is also forgotten
hu!..
(2019/eskişehir)
Written by Emel İrtem
Translated from Turkish by Mete Özel & Jeffrey
Kahrs

EK IV
Cevahir Bedel 1976’da Dersim’de doğdu. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi
Gazetecilik Bölümü'nü bitirdikten sonra, Kocaeli Üniversitesi'nde “Türkiye Yazılı
Basınında Azınlıklar ve Marjinal Gruplar” adlı yüksek lisans tezini tamamladı. Doktorasını,
Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde “1980 Sonrası Siyasal Değişimin Işığında Kadın
ve Liderlik Olgusu” adlı tez çalışmasıyla aldı. İlk şiir kitabı Cevher Kapısı 2010’da
yayımlandı, Homeros Arif Damar Jüri Özel Ödülü’nü alan dosyası Gece Yanığı 2011’de
yayımlandı. Çayırı Sayıklamak 2013’de, Ceyhun Atuf Kansu Şiir Ödülü’ne değer görüldü.
Ehrimen’le Gece Konuşmaları 2015’te ve Dünyanın Kısa Avlusu 2018’de yayımlandı.
birinci ağıt
söz de kirlidir kötü odalarda giyinir
kararır eller biçerken gerçeği
her şey kırılır inanın her şey kırılır

first elegy
the squalid word dresses itself
in evil rooms as hands become dirty
harvesting the truth
believe me everything breaks believe me
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tütün içmekten sararmış balkonları,
aksırıklı
koridorlarıyla hep birden boşalır evler
sokaklar bir dalgayla geçer denizleri

houses are emptied and balconies yellowed
by cigarette smoke entering sneezing corridors
waves cross streets
to meet shores beyond the sea

birden unuturuz birden unuturuz
ama neyi, bir arada tutarız düşünmeden
bir yığın serçeyle kokmayan karanfilleri

suddenly forgetting we suddenly forget
but what unconsciously keeps us together
a pile of sparrows and unscented funeral
flowers

kenger toplamaya gitmiştik hatırla
ağzımızda ezdiğimiz kekre tat neydi
ve yalnız ben dönmüştüm geri
kim öldürdü/ben öldürdüm
kim yıkadı/ben yıkadım
kim gömdü/ben gömdüm…
Cevahir Bedel

remember
we collected mushrooms
and only i returned
what was that sour taste in our mouths
who killed/i killed
who washed/i washed
who buried/i buried…
Written by Cevahir Bedel
Translated from Turkish by Mete Özel &
Jeffrey Kahrs

EK V
Gonca Özmen 1982’de Burdur’da doğdu. İstanbul Üniversitesi İngiliz Filolojisinden
2004 yılında mezun oldu. Aynı bölümde 2016 yılında doktorasını tamamladı. İlk şiiri
1997’de Varlık dergisinde yayımlandı ve aynı yıl Yaşar Nabi Nayır Gençlik Ödüllerinde
“dikkate değer” bulundu. 1999’da Ali Rıza Ertan, 2000’de Orhon Murat Arıburnu, 2003’te
İÜ. Berna Moran Şiir ödüllerinde birincilikler aldı. 2005’te Homeros İnceleme Ödülü’nde
“Edip Cansever’in Kaybola Şiiri Üzerine” incelemesiyle üçüncülük ödülünü aldı. 2000’de
Kuyutumda, 2008’de Belki Sessiz, 2019’da Bile İsteye adlı şiir kitapları yayımlandı. 2011’de
seçme şiirleri The Sea Within (İçerdeki Deniz) adıyla İngiltere’de Shearsman Yayınevi
tarafından George Messo çevirisiyle yayımlandı.
Kış Salkımı

Winter Cluster

Yasını tuttum neyimdi kim bilsin. Let
it be. Let it be.

I mourned his death—no one knows how
close we were.

Açtım kanadım ki genişliği yokmuş
göğsünün.

Let it be. Let it be.

Bu sallantılı aklı ben biçtim kendime
gibi bir kır kokusu.
Bu kışkırtmayı ben biçimledim.
Yonttum ötesini berisini.
Usulca çalışıyor zamanın börtü
böceği. Let it be. Let it be.

I opened my wings but the chest had no
substance
So I harvested the unhinged mind for
myself (it smelled like the open fields).
I shaped this provocation. I carved every part
of it.
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Durmadan kendini kundaklıyor aklım.
Delik deşik bir inilti.

Benign insects silently work time. Let it be.
Let it be.

Porto’da çekilen kötü bir film gibi
aklım. Balkonlarda asılı yoksulluk.

My mind constantly sets fire to itself.

Çarşafları toplayıp toplayıp dağıtmak
gibi aklım.
Sonra işte Yıldırım Bölge Kadınlar
Koğuşu gibi aklım.
Kestin mümkünümü, çarelerimi gibi
aklım.
Nane ayıklayan bir yanın var çünkü
senin. Miss.
Dünyayı yaprağından ayırır gibi. Let it
be. Let it be.
Aklım. Artık gelmez bir ölü. Defterler
tozlandı bir ölü.
En kapalı şiirler kadar ölü. Apansız
düşen arı. Aklım.
Berci Kristin Çöp Masalları gibi aklım.
Aklım. Kış salkımı.
Avuçlarım vardı baktım baktım
ağladım gibi aklım.

Pierced many times, I groan, my body an
agonizing honeycomb.
My mind is like a bad movie shot in Porto.
Poverty hangs from the balconies.
Picking up sheets and creasing them again,
my mind is like folded laundry.
My mind is like Yıldırım Bölge Kadınlar
Koğuşu.1
Because you smell sweet like someone who
has picked mint,
ripping the world from its stem. Let it be. Let
it be.
Notebooks are dusty and pale like a corpse.
My mind. The dead will not return.
As dead as the most hermetic poem. My
mind. A bee dropped suddenly to the ground.
Like Tales from the Garbage Hills2. My mind.
Winter clusters around us.

Yaktığın bir bildiriydim – uçuşarak
dağıldım.

I looked at them again and again. My palms. I
looked again and cried (my mind was also
crying).

Çam kokusu, dedemin cızırtılı
radyosu, reyhan tarlaları

I was a manifesto you burned – my
ashes swirled about.

Kendim kadar eski bir ürperti.
Bozkıra uzandığımın üç harfi.

The smell of pines, grandfather's radio
crackled, purple basil fields.

Saçlarımda işlek makas sesi.
Kısaltıyor bak gençliğimi.

I lay next to four letters. A chill as old as I am.

Gonca Özmen

Written by Gonca Özmen

Busy scissors sound in my hair. Look, it
shortens my youth.

1 Sevgi Soysal’ın (1936-1976) bir romanın adı.
2 Latife Tekin’in bir romanın adı.

191

Translated from Turkish by Mete Özel &
Jeffrey Kahrs
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Mizaç İlminin Klâsik Türk Şiirine Yansımaları
Esra YAVUZ1
Öz
Osmanlı tıbbının temelini oluşturan mizaç ilminin gayesi insanların yaratılış hususiyetlerini
inceleyerek bireyleri karakterlerine göre açıklamak ve hastalıklarını tedavi etmektir. Mizaç
ilminde tabiatta yer alan ve anâsır-ı erbaa olarak tabir edilen ateş, hava, toprak ve su unsurlarının
insan bedenindeki karşılıkları olan balgami, demevi, safravi ve sevdavi gibi hıltlardan
bahsedilmektedir. Bu kavramdan yola çıkılarak insan vücudundaki işleyişin hıltların dengesine
bağlı olduğu ve bu dengenin bozulması neticesinde ise hastalık belirtilerinin ortaya çıkarak
insanlara derin bir biçimde tesir ettiği bilinmektedir. Bu bağlamda klâsik Türk edebiyatı şairleri
de gerek aşk derdinden dolayı sürekli hasta olan bir rint profili sergilemeleri gerek ise maruz
kaldıkları hastalıklar sebebiyle vücutlarındaki bu dengenin işlevini yitirmesinden dolayı bir takım
sağlık problemleri olduğunu dile getiren mizaç konseptine bağlı unsurlara şiirlerinde yer
vermişlerdir. Sonuç olarak klâsik Türk şairlerinin mizaç kavramına yüklemiş oldukları anlamlar
bu çalışmanın konusunu oluşturmaktadır. Tarihî yöntemden istifade edilerek tümevarım sistemi
ile Türkçe divanlarda yer alan mizaç kavramı içerikli beyitler taranıp veriler elde edilecektir. Elde
edilen veriler içeriğine göre tasnif edilerek yorumlanacaktır.
Anahtar Kelimeler: hıltlar, humoral pataloji, klâsik Türk edebiyatı, mizaç ilmi, Osmanlı tıbbı.

Reflectıons of the Temperament Concept to Classıcal Turkısh Poetry
Abstract
The aim of the temperament concept, which forms the basis for the Ottoman medicine is to
examine individuals according to their nature and to treat their diseases considering this
discipline.
In the temperament concept, a reference is made to the elements 'bile, blood, phlegm and love'
which are considered to be found in the human body as the equivalents of fire, air, earth and water,
namely the four elements of nature. Based on this concept, it is known that the functioning of the
human body depends on the balance of the elements, and as a result of the deterioration of this
balance, the symptoms of the disease appear and affect people deeply. In this context, the poets of
classical turkish literature have included in their poems the elements of the temperament concept
which state that they have a number of health problems resulting from their personalities that
tend to be sick all the time due to pangs of love and the balance which loses its function due to the
diseases they are exposed. As a result, the meanings attributed to the temperament concept by
the poets of classical Turkish literature constitute the subject of this study. By making use of the
historical method, couplets with the temperament concept in turkish divans will be scanned and
data will be obtained through the inductive reasoning. The data obtained will be classified and
interpreted according to its content.
Keywords: elements, humoral pathology, classical Turkish literature, temperament concept,
Ottoman medicine.

Giriş
Klâsik Türk edebiyatı çok geniş kültürel ve ilmi birikimlerin sonucunda yazılmış
eserlere sahip olan bir edebiyat türüdür. Şairlerin kültürel ve ilmi birikimleri neticesinde

1 Dr., Ankara University / TURKEY. eyavuz@ankara.edu.tr
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oluşturmuş oldukları şiirlerde hem sosyal hayata hem de yaşadıkları devrin rağbet gören
ilimlerine yer verdikleri görülmektedir. Bu bağlamda klâsik Türk edebiyatı şairlerinin
mizaç ilmini konu alan şiirlerine rastlamak mümkündür. Mizaç özellikle Osmanlı
döneminde hastalıkların tedavi edilmesi amacıyla kullanılan ve tıbbi yöntemleri içeren
bir ilimdir. Hekimler bu ilimden insanların sağlığını kaybettiği durumlarda mizacını
tekrar dengeye getirerek hastalıkların tedavi edilmesi amacıyla faydalanmışlardır. Mizaç
ilmi ve bu ilmi kullanan hekimler klâsik Türk şiiri şairlerince şiirde malzeme olarak
kullanılan en önemli kavramlardan olmuştur. Çalışmada mizaç ilminin beyitlerde
kullanımına dair veri elde etmek için Türkçe divanlar taranıp bu kavramı içeren beyitler
tespit edilerek tasnif edilmiştir. Ayrıca şairlerin mizaç ilmine dair kullanmış oldukları
beyitler örnek gösterilerek açıklanmıştır. Divanlardan saptanan mizaç ilmi içerikli
beyitler sevdavi, balgami, safravi ve demevi mizaç çeşitlerine göre kategorize edilmiştir.
Mizaç bozukluğunu konu edinen beyitlere de rastlanmış olup ilgili beyitler için ayrı bir alt
başlık oluşturulmuştur.
1. Mizaç İlmi
Mizaç esas olarak tıbbı ilgilendiren bir alan olmanın yanında Osmanlı dönemine ait
edebî eserlerde de rastlanılan bir ilimdir. Mizaç ilmi temellerini Empedokles (M.Ö. 492?432?) tarafından geliştirilen dört unsur kuramından almıştır. Empedokles’in dört unsur
teorisine göre evrendeki bütün varlıklar ateş, hava, su ve topraktan meydana gelir.
Galen’in (M.S. 129-216) ve Hipokrat’ın (M.Ö. 460?-375?) konuyla ilgili görüşleri
Empedokles’in dört unsur teorisine dayanmaktadır. Hipokrat nitelikler teorisi adını
verdiği bir kuram ortaya atarak niteliklerin kuru, sıcak, soğuk ve yaş olduğunu
bildirmiştir. Hipokrat’ın kuramı zamanla geliştirilerek bedende var olan dört sıvıdan söz
edilmiştir. İnsan bedenindeki bu dört sıvı kara safra, sarı safra, kan ve balgamdır. Dört
sıvının düzgün oranda karışımı sıhhatli olunduğuna işaret ederken, hatalı oranda
karışımlar sıhhat bozukluğuna neden olmaktadır.1
On birinci yüzyıl hekimlerinden İbn-i Sina mizaç kavramını “Unsurların zıt
özelliklerinin karşılıklı etkileşiminden ortaya çıkan bir keyfiyettir.” (İbn-i Sina 2020:11)
şeklinde tanımlamaktadır. İbn-i Sina’ya göre “Unsurlar, birbirleriyle sıkı temas edebilmek
için çok dakik parçalara ayrılmıştır. Bu parçacıkların nitelikleri etkin olduklarında ve
birbiri üzerinde etkin olduklarında, orada, bütün unsurların parçacıklarına, aynı şekilde
yayılıp, dağılmış olan yeni bir model ortaya çıkar. Mademki, unsurların ilk kaliteleri
dörttür, yani, sıcak, soğuk, kuru ve nemlidir, o halde, yeni düzenlenmiş ya da parçalanmış
bir cismin mizacı bu niteliklerin bir ürünüdür.” (İbn-i Sina 2020:11) Mizaçlar İbn-i Sina
tarafından dengeli ve dengesiz mizaçlar olarak ele alınmıştır. Dengesiz mizaçlar vücutta
bir ya da birkaç sıvının baskın olmasından kaynaklanarak çeşitli hastalıklara sebebiyet
verir. Anormal mizaçları tedavi etmek için hekimler tarafından kişiye özel ilaçlar terkip
edilerek aksi tedaviler, şifa verici ya da engelleyici tedaviler uygulanır.
Sonuç olarak birkaç sıvının karışması manasında kullanılan mizaç insan bedenindeki ve
doğadaki unsurlara işaret etmektedir. Mizaç ilminde insan yaşadığı yerle bir bütün
hâlinde ele alınarak yaşadığı yerin ve bedeninin mizacı incelenmektedir. Çevresel ve içsel

Ayrıntılı bilgi için bakınız: M. Zahit Tiryaki ve Kübra Bilgin Tiryaki (Ed.). İslam Düşüncesinde Mizâç
Teorileri. İLEM Kitaplığı, Ankara, 2016.
1
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faktörlerle rahatsız edilen insan bedeni normal fonksiyonlarını kaybederek düzensiz bir
mizaca bürünmektedir.
2. Beyitlerde Mizaç İlmi
Osmanlı devrinde insan vücudunun kâinatı meydana getiren unsur ve niteliklerden
oluştuğu düşünülmekteydi. Toprak, hava, su ve ateş insan vücudunda da bulunan dört
unsurdur. Bu teoriye göre bu dört elemente bağlı nitelikler her insanın tabiatına göre
insan vücudunda farklı oranlardadır. İnsanların mizacını anlatan terimler sevdavi,
balgami, safravi ve demevi kelimeleridir. Sevdavi mizacın niteliği soğuk-kuru, balgami
mizacın niteliği soğuk-nemli, safravi mizacın niteliği soğuk-kuru, demevi mizacın niteliği
ise sıcak nemlidir. İnsan vücudu bu niteliklerin belirli oranda karışımından oluştuğu için
her insanın kendine özgü mizacı olduğundan bahsedilmektedir. Bâkî’nin aşağıdaki
beytinden anlaşıldığı üzere mizaç ilmi hekimlerin yanı sıra şairlerin de dikkatini çeken bir
alan olmuştur.
“Sırlarını keşfetme, mizaç ilmini öğren, hâlis şarabı bilgece iç, duyurma.” Bâkî beytinde
mizaç ilmini öğrenmeyi tavsiye etmektedir.
Esrâruñı keşf eyleme tahsîl-i mizâc it
Nûş eyle mey-i nâbı hakîmâne tuyurma (Bâkî, G 405/3:350)
Klâsik Türk edebiyatı şairleri yaşadığı sağlık sorunlarına, ilaçlara ve kendine has
mizacına değinmek maksadıyla mizaç ilminden yararlanmıştır. Klâsik Türk edebiyatına
ait şiirlerde mizaç kavramının su-i mizaç gibi birtakım terkiplerle kullanıldığına dair
örnekler mevcuttur. Şairlerin beyitlerde sevdavi, balgami, safravi ve demevi mizaç
türlerini konu edindiğine dair veriler elde edilmiştir. Çalışmanın bu bölümünde mizaç
ilmini konu edinen beyitlerin örneklerine yer verilmektedir.
2.1. Sevdavi Mizaç
Vücuttaki hılt olarak karşılığı kara safra olan sevdavi mizaç kanı harekete geçirerek
güçlendirip yoğunlaştırır. Bir kişinin bedeninde kara safra denilen sevda hıltının artması
durumunda bu kişilerin mizacı sevdavi mizaç olarak tanımlanır. Sevdavi mizacın normal
ve anormal türleri mevcuttur. Normal olan kara safra normal kanın tortusu şeklindedir.
Tatlı ile yakıcı ekşi arasında bir tada sahiptir. 1Şairler aşk derdi çektiklerinde vücutlarında
sevdavi mizacın baskın olduğunu söylemektedirler.
“Her kimi sevgilinin saçının isteği sevdavi mizaç kılarsa, gökten yere Hz. İsa inse ona
ilaç yapamaz.” Sehabi’ye göre sevgilinin güzellik unsurlarından biri olan saç âşığı
cezbederek sevdavi mizacı artırmıştır. Beyitte Mesih inancına ve Hz. İsa’nın hastalıkları
giderme mucizesine telmih yapılmıştır.
Her kimi zülfüñ hevâsı kıldı sevdâyî-mizâc
İnse gökden yire ‘Îsâ idemez aña ‘ilâc (Sehabi, G 43/1:39)
“Ey tabibim olan sevgili! Gönül kâkülün nedeniyle sevdavi mizaç oldu; ona dudaklarının
şerbetini ilaç kıl.” Behişti sevgilinin aşk hastalığını tedavi edecek tek doktor olduğunu
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düşünmektedir. Sevgilinin kakülleri âşığın gönlünü çalmıştır. Sevgilinin lal taşına
benzeyen kırmızı dudaklarının şerbeti âşığa ilaç olacaktır.
Dil serây-ı kâkülüñden oldı sevdâî mizâc
Ey tabîbüm şerbet-i la‘lüñle kıl aña ‘ilâc (Ramazan Behişti, G 65/1:143)
“Gönül sevgilinin saçından dolayı sevdavi mizaç oldu, ağzın gibi bir ilaç yok mudur?”
Aynî’nin gönlü sevgilinin güzellik unsurlarından biri olan saçı nedeniyle yanmaktadır,
sevgilinin ağzı bu gönül yanmasının ilacıdır.
Dil saçundan oldı sevdâyî mîzâc
Yok durur ağzun bigi ana ‘ilâc (Karamanlı Aynî, G 86/1:319)
“Aşk sevdası ile her kim sevdavi mizaç olursa, onun başında hevesten başka bir şey
kalmasın.” Muhibbî aşk ateşiyle sevdavi mizacın baskın olduğu kişilere sevgiliye kavuşma
isteğinden başka dertlerinin olmamasını önermektedir.
‘Işk sevdâsı ile kim ola sevdâyî mizâc
Başda kalmaya anuñ bâd u hevâdan gayrı (Muhibbî, G 3355/3s. 1654
Sevdavi mizaca dair verilen örnek beyitlerde şairlerin aşk nedeniyle vücutlarının
dengesinin bozulduğuna ve bu mizacın ağır bastığına dair ibareler bulunmaktadır.
Sevdavi mizaç türünün tek ilacının ise sevgiliye kavuşma olduğu şairlerce
söylenmektedir. Sevdavi mizaç türü âşıkların vücudunda her zaman baskın durumda
olduğundan şairler tarafından bu mizaç türü beyitlerde daha sık konu edilmiştir.
2.2. Balgami Mizaç
Balgami mizaç soğuk ve nemli niteliktedir. Balgami mizaç normal veya anormal yapıda
olabilir. Normal balgam tatlı bir tada sahipken anormal balgam acı ve yakıcı lezzete
sahiptir. Balgami mizacın baskın olduğu kişilerin bedeni soğuk ve nemlidir. 1 Şairler
balgami mizacı dengeli bir mizaç türü olarak görüp gönüllerindeki aşk ateşine ilaç
olduğunu düşünmektedir.
“Yakıcı ateşin arzusu dolu(yum)dur nitekim akarsuyun mizacı (da) Allahu Teâlâ’dan
başka ilah yoktur şeklindedir.” Klâsik Türk edebiyatında sevgilinin yanak ve dudakları
yakıcı ateş olarak anılır. Ahmedi de sevgilinin yanak ve dudaklarının arzusuyla doludur.
İlahi aşktan bahsedilen beyitte şair kendisinde safravi mizacın baskın olduğuna dikkat
çekerken suyun mizacının da Allah’ı zikretmek olduğuna vurgu yapmaktadır.
Hevâ-yı âteş-i sûzân tolu-durur nitekim
Mizâc-ı âb-ı revân lâ ilâhe illallah (Ahmedi, T 1/9:3)
“Elinde (cennetteki) Selsebil suyunu içse şarap olur; mizacı (cennetin hoş sularına
benzer) Kevser, Kafur ya da Zencebil olur.” Aşağıdaki beyitte cennetteki pınarlar
anılmıştır. Sevgilinin dudakları şaraba benzetilmiştir. Sevgili cennetin tatlı suyunu içse
şarap olur, sevgilinin mizacı ise balgami şekline dönüşür.
Nûş itdügüñde mey olur elüñde selsebîl
Kevser olur mizâcı vü kafûr u zencebîl (Ahmedi, G 404/1:456)
“Rintlerin şarabın tesirinde kalmaları, mizaçlarının ateş ve suya uygun olması
nedeniyledir, ateş ve suyun birbirine uyuşması yalnızca şaraptadır.” Rintler “zâhirde
1
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sarhoş ve laubali meşrepli, bâtını mamur kimseler” (Onay 1996;411)dir. Ateş ve su tezat
yapıdadır. Şarap ilahi aşkı ve sevgilinin dudağını temsil etmesi bakımından yakıcı
vasıftadır. Şarap su da ihtiva ettiği için su mizacını da taşımaktadır. Şeyh Galib rintlerin
mizacının şarap gibi ateş ve sudan oluştuğunu söylemektedir.
Gelir muvâfık-ı rindân mizâc-ı âteş ü âb
Kitâb-ı bâdededir imtizâc-ı âteş ü âb (Şeyh Galib, G 23/1:361)
“Mizacı su gibi dengelidir, soysuz düşmana (putperest) Âzer’dir.” Süheyli Cafer Paşa’yı
övdüğü kasidesinde onun mizacını suya benzetmiştir. Cafer Paşa’nın mizacı düşmana
karşı ateş gibi yakıcıdır. Beyitte su ve azer kelimeleri ile tezat yapılmıştır. Âzer kelimesi
tevriyeli kullanılarak ateş ve putperest Âzer anlamlarını karşılamaktadır.
Mu‘tedildür mizâcı âb gibi
Düşmen-i bed-nihâda âzerdür (Süheyli, K 21/31:57)
Fehîm-i Kadîm aşağıdaki dörtlükte hem balgami mizaç türüne hem de safravi mizaç
türüne değinerek âşığın mizacının tuhaf olduğunu vurgulamıştır. Ona göre “Âşığın gönlü
gibi tuhaf mizaçlı görülmedik bir başka şey daha olamaz, bazen hiçbir şeye ihtiyacı
olmayan arif, bazen de muhtaçtır, sırça misali bazen su, bazen ateş içindedir, bazen
ölümsüzlük suyu, bazen zehir içer.” (Üzgör 1991:687)
Gel ʿârif-i müstağni vü gâhî muhtâc
Geh âb u geh âteş içre mânend-i zücâc
Geh âb-ı hayât-nûş u geh zehr-âşâm
Olmaz dil-i ʿâşık gibi bir turfa mizâc (Fehîm-i Kadîm, R 8:686)
Balgami mizaca misal olarak verilen beyitlerde genellikle su ve ateş kelimeleri ile tezat
oluşturulduğu dikkat çekmektedir. Şair Süheyli balgami mizacın dengeli bir mizaç türü
olduğunu söylemektedir. Âşıkların vücudunda balgami mizaç türü çok baskın
olmadığından bu mizaç türü şairlerce fazla kullanılmamıştır.
2.3. Safravi Mizaç
Vücutta sarı safranın baskın olduğu durumlarda ortaya çıkan safravi mizaç normal
olduğu zaman parlak kırmızı renkte, hafif ve sıcak bir yapıdadır. Anormal sarı safra kalbin
ince kısmının yanmasından ve ısıdan kaynaklanır.1 Şairler vücutlarında aşk ve ayrılık
ateşi arttığında safravi mizaca sahip olduklarını dile getirmektedirler.
“Sevgilinin ayrılığının acısıyla mizaç bugün safravi oldu, bu derde lütfunla kavuşma ilaç
olsun.” Ahmedi ayrılık acısından dolayı gönlünün yandığını ve mizacının safravi olduğunu
söylemektedir.
Hicranuñ-ıla âteşî oldı bugün mizâc
Lutf-ıla vasluñ ide bu derde megr ʿilâc (Ahmedi, G 102/1:269)
“Canım ateşte tutuşur, gözüm kan içindedir; bu dertle mizaç hastalıktan kurtulur mu?”
Ahmedi aşk derdinden âşığın gönlünün ateşler içinde yandığını ve kanlı gözyaşları
döktüğünü söylemektedir. Aşk derdi çekerken mizacın dengede olması imkânsızdır.
Cânum dutışur oda gözüm kan içindedür
Bu derd-ile mizâc döyer mi sakâmete (Ahmedi, G 543/3:526)
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“Şarap ateş mizacının nurudur; aşkın uyumlu olduğu hayattır.” Şeyh Galib aşağıdaki
beytinde şarabı ateş mizaçlı nura ve aşkla karışmış hayata benzetmiştir.
Nûr-ı âteş-mizâc yanî şarâb
Cân-ı aşk-imtizâc yanî şarâb (Şeyh Galib, G 25/1:363)
“O ateş mizaçlı sevgilinin yanağı terledi; gül suyunun damlası ateşle karışmış.”
Sevgilinin yanağı kırmızı renkli olması ve âşığın gönlünü yakması nedeniyle ateş
mizaçlıdır. Aşağıdaki beyitte sevgilinin yanağı güle benzetilerek terlemiş yanakta oluşan
su damlaları da gül suyuna teşbih edilmiştir. Beyitte ateş ve su tezadı dikkat çekmektedir.
Oldu hoy-kerde ʿarakla ol ruh-ı şuʿle-mizâc
Katre-i âb-ı gül-âb âteşle etmiş imtizâc (Nafiz, G 64/1:196)
“Bu mizaç ayrılık ateşinle yandı, yine vuslatın suyu ilaç olur.” Rıdvan sevgilinin ayrılık
ateşinden dolayı vücudunda safravi mizacın baskın olduğunu ve mizacının dengeli hâle
gelmesi için kavuşmanın ilaç olacağını söylemektedir. Beyitte zıt unsurlar olan ateş ve
suyun kullanıldığı görülmektedir.
Âteş-i hicrüñle yandı bu mizâc
Âb-ı vasluñdan olur yine ʻilâc (Ahmed-i Rıdvan, G 133/1:222)
“Bugün ayrılığınla bu mizaç yandığı için, bu derde dudağın lütuf eyleyip ilaç olsun.”
Rıdvan aşağıdaki beytinde de ayrılık acısından dolayı gönlünün yandığına dikkat
çekmektedir.
Hicrânuñ ile yandı bugün çünki bu mizâc
Lutf eyleye bu derde lebüñ eyleye ʻilâc (Ahmed-i Rıdvan, G 137/1:224)
“Aşk ateşi Rıdvan’ın mizacını kuru yapar ama gözü nemlidir.” Rıdvan aşk ateşinin
mizacında kuruluk meydana getirdiğine ancak gözyaşlarının kuruluğu giderdiğine dair
bir söylemde bulunmuştur.
ʻAşkuñ odı mizâc-ı Rıdvân'ı
Huşk idüpdür velî gözi terdür (Ahmed-i Rıdvan, G 235/5:289)
“Ey saki! Şarap sun çünkü şarap nurdur; gönlüm ateş mizaçlı olana dek yansın.” Nigari
şarabın ateş mizacıyla aşkı sembolize ettiğini söyleyerek gönlünün aşk ateşiyle yanmasını
istemektedir.
Sâkî kerem eyle mey çün sirâc
Dil yana tâ kim olam âteş-mizâc (Nigari, S 5/3:456)
“Aşk ateşi ezelden cana karışmış, sevdaya düşmüş bu mizaç aklımı yele verdi.” Hakîkî
beytinde elest bezmine telmih yaparak ezelden beri safravi mizacın hasıl olduğunu
söylemektedir. Âşık olan kişilerde akla yer yoktur.
ʿIşk odıyıla olmış ezel câna imtizâcʿ
Aklumı yile virdi ki sevdâda bu mizâc (Hakîkî, G 98/1 :173)
“Sofu sevgilinin yanağının ateşinden yandı, soğuk mizaç iken yine imanı gevredi.” Âlî
sevgilinin yanağını renk itibariyle ateşe benzetmiştir. Sevgilinin güzel yanağından
etkilenen Âlî’nin mizacı safraviye dönüşmüştür.
Germ oldı sûfi âteş-i ruhsâr-ı yâr içün
Bârid mizâc iken yine imânı gevredi (Gelibolulu Mustafa Âlî, G 1398/4:1177)
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“Senin öfkenin zehrini içen kimsenin ağzının tadı nasıl yerine gelsin? Safravi mizaçlı
kimseler helvadan zevk almazlar ki.” (Tanrıbuyurdu,2018:193) Muʿîdî’nin mizacı
sevgilinin eziyetlerinden dolayı safravi olmuştur. Safravi mizaca sahip kişilerin ağzının
tadı acı olduğu için helva gibi bir tatlı yeseler de zevk almazlar.
Agzı dadın kande bulsun zehr-i kahruñ nûş iden
Kişi safrâyi mizâc olınca helvâdan ne hazz (Muʿîdî, G 199/5:193)
Dört unsurdan ateş elementine karşılık gelen safravi mizaç şairlerin ateş bahsini
şiirlerinde sıkça konu etmesi neticesinde rağbet gören şiir malzemelerinden olmuştur.
Şairler sevgilinin eziyetlerinden ve ayrılık acısından ötürü bedenlerinde safravi mizacın
baskın olduğu söylemişlerdir. Bu mizacın baskınlığı şairlerin akıllarını alıp götürmüştür.
Safravi mizaç mübalağalı anlatım tarzına uygun olduğundan frekansı yüksek bir mizaç
türüdür.
2.4. Demevi Mizaç
Demevi mizaç dört elementten havanın karşılığıdır. Dört tip hıltın en iyisi olan kanın
mizacı sıcak ve nemlidir. Normal yapıdaki kan kırmızı, tatlı ve kokusuzdur. Anormal kan
koyu ya da açık renkte, tuzlu, ekşi ya da keskin tada sahiptir.1 Aşağıdaki beyitte şair
havanın mizacının uygun olmasının keyif verdiğine dikkat çekmiştir.
“Mecliste şarap ve eğlence vaktinde arkadaşlık eden çalgıcılardır; ayrıca hava ve suyun
mizacı hoş ve uygun olur.” Meclislerle müzik çalarak insanları keyiflendiren çalgıcılar
insanların en samimi arkadaşları olur. Mecliste insanlar şarap içip neşelenince havanın ve
suyun mizacı da dengeli olur.
Vakt-i şerâb u şâdı vü mutrib-durur nedîm
Ki oldı mizâc-ı âb u hevâ sâz-kâr hoş (Ahmedi, G 297/5:404)
Demevi mizaç türü bedendeki mizaç dengesizliği anlatımlarında frekansı en düşük olan
alt başlıklardandır. Şairler genellikle bir yerin havasını tasvir etmek için demevi mizaç
türünü kullanmışlardır.
2.5. Mizaç Bozukluğu
Mizacın basit ya da bileşik olarak dengesizliğinde vücutta hastalıklar ortaya
çıkmaktadır. Mizacın özellikleri bedende denklik sorunu teşkil ettiğinde ve farklı bir
mizaca yöneldiğinde mizaç dengede olmaz. Mizacın dengesiz olmasının en temel
sebepleri vücutta sıcaklığın, kuruluğun, soğukluğun ve yaşlığın hâkim olmasıdır. Mizacı
dengeye getirmek maksadıyla hekimler her insanın mizacına özel ilaçlar tavsiye
etmektedir. Klâsik Türk şairleri genellikle aşk derdi ve ayrılık acısı nedeniyle mizaçlarının
dengesinin bozulduğunu dile getirmişlerdir. Sevgiliyi tabip olarak niteleyip dertlerinin
çaresinin sevgiliye kavuşma olduğunu belirtmişlerdir.
“Ey sevgili! Sevda derdi galip olunca çeşitli mizaçlar oluşmuş, bu derdin ilacı bal şerbeti
olan dudaklarındır.” diyen Nigari vücudunda çeşitli mizaçların hasıl olduğunu söyleyerek
ilacının sevgilinin dudakları olduğunu belirtmektedir.
Gãlib olmuş derd-i sevdâ muhtelif olmuş mizâc
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Ey habîbim şerbet-i şehdâb-ı la‘lindir ‘ilâc (Nigari, G 103/1:71)
“Sofu şarabı her zaman zehre benzetse ne olur? Zehir dengesiz mizaca sonsuzluk suyu
olur.” diyen şair zehrin dengesiz mizacın ilacı olduğunu vurgulamaktadır.
Sûfî şarâbı zehre beñzetse nola her dem
Nâ-muʿtedil mizâca âb-ı hayât olur sem (Bursalı Rahmi, G 128/1:226)
“Ey tabip! Sevgilinin saçının sevdasıyla hasta oldum, nabzımı tut ki mizacım perişandır
ve hâlim kötüdür.” Ahmedi sevgilinin saçına bağlanarak ondan etkilenerek aşk hastalığına
yakalanmıştır. Sevgilinin saçına meftun olan şairin nabzı hızlı atmaya başladığı için mizacı
dengesizleşmiştir.
Zülfi sevdâsı-y-la oldum hasta dutgıl nabzumı
Kim perîşândur mizâc u hâl müşkil iy tabîb (Ahmedi, G 48/2:240)
“Ey tabip! (olan sevgili) Devayı ne yapayım, aşkının derdine mizacım alıştı; ruhumun ve
derdimin ilacı nedir?” Emrî aşk acısına mizacının alıştığını söyleyerek derdinden memnun
olduğunu dile getirirken istifham da yapmaktadır.
Devâyı n'ideyin alışdı derdüñ ile mizâc
Ne derdümüñ emidür ey tabîb rûh-ı ‘ilâc (Emrî, 45/1:311)
“Mizaç başımın dertte olmasını öğretti, sıhhatliyken rahat değilim; sağlıklı bir şekilde
yaşayamam, dert isterim.” Emrî aşağıdaki beyitte de aşk derdinden dolayı mizacının
bozulmasından memnun olduğunu söylemektedir.
Hôş degül sıhhatle başum derde ögretdi mizâc
Saglık ile zindegânî idemem derd isterin (Emrî, 333/2:378)
“Bu hasta cana dudağın sabır ilacını buyurdu, acaba bu zayıf mizaç o acıya katlanır mı?”
Hamdi mizacının ayrılık acısı nedeniyle zayıfladığını, sevgiliye kavuşmak için sabır
göstermeye dayanamayacağını dile getirmektedir.
Bu haste câna lebün sabr ile buyurdı ‘ilâc‘
Aceb ol acıya katlana mı za’îf-mizâc (Hamdullah Hamdî, G 18/1:13)
“Hastalık şiddetlidir, ilaca muhtaçtır; gül şarabıyla mizacın düzenlenmesi (gerek).”
Sevgilinin dudağı kırmızılık bakımından gül şarabına teşbih edilmiştir. Şeyh Galib aşk
hastalığının şiddetli olduğunu sevgilinin sunduğu gül şarabının ilaç olacağını dile
getirmiştir.
Maraz şiddetlidir muhtac ilâca
Şarâb-ı gülle tertîb-i mizâca (Şeyh Galib, H 3/23:322)
“Zekâ timsali Platon’a mizacımın harap olduğunu bildirip neyin çare olacağını sordum;
ilacımın kırmızı şarap olduğunu söyledi.” Nigari Platon’un akıllı olmasına telmih yaparak
aşk hastalığının çaresinin kırmızı şarap olduğu bilgisini kuvvetlendirmiştir.
Sordum Eflâtûn-ı ‘akla ki harâb oldı mizâc
Ne idem çâre nedir söyledi sahbâdır ‘ilâc (Nigari, K 760/1:442)
“Ey tabibim! Gel bana mizacıma göre ilaç sun; benim hasta gönlüme lal dudağının
şerbeti birebirdir.” Behişti sevgiliyi tabibe benzeterek aşk hastalığının çaresine sevgilinin
şerbet dağıtan dudaklarının birebir olduğunu söylemektedir.
Gel baña mizâcumca ‘ilâc eyle tabîbüm
Ben haste-dile şerbet-i la‘lüñ birebirdür (Ramazan Behişti, G 107/2:166)
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“Ona ayva dedikleri için çoğu mizacı iyi eder; ayva çok fayda sağlayarak zararı def eder.”
Bih kelimesi hem iyi hem de ayva anlamında kullanılarak tevriye yapılmıştır. Nazmî ayva
meyvesinin mizacı dengede tuttuğunu söylemektedir. Sevgilinin yüzü ve çenesi de şekil
itibariyle ayvaya benzetilmektedir.
Anun-çün ana bih dirler ider ekser mizâcı bih
Virür nef’-i kesîr andan ider def’-i zarar ayva (Nazmî, G 28/4:136)
“Sevgilinin kakülünü düşünmekten mizacım bozulmuştur; bunun ilacı sevgilinin zincire
benzeyen saçı ile lal taşı gibi kırmızı olan dudaklarıdır.” Şâhî sevgilinin güzel kokulu ve
yüzünü süsleyen kaküllerini düşünmekten sevda hastalığına düşmüştür. Derdinin ilacı
sevgilinin saçına bağlanmak ve dudaklarından şarap içmektir.
Kâkülün fikriyle muhteldür mizâc
Zülf-i zencîrünle la’lündür ilâc (Şâhî, G 18/1:55)
“Sevgilinin gözünün gamıyla bedenimin mizacı dengesizleşti; eğer sevgilinin
dudağından gayrı ilacı olursa buna şaşılır.” Sevgilinin gözü âşığı etkilemekte ve onu
yaralamaktadır. Bu sebeple âşık gam çekmekte dolayısıyla mizacı bozulmaktadır.
Sevgilinin dudakları ölümsüzlük suyu gibi şifalıdır. Aşağıdaki beyitte âşığın derdinin
ilacının sevgilinin dudakları olduğuna dikkat çekilmiştir.
Gözüñ gamıyla ne cânuñ ki haste oldı mizâcı
Lebüñden özge ʿacebdür eger olursa ʿilâcı (Nizâmî, G 124/1:230)
“Ey canımın ve gönlümün tabibi olan sevgili! Sağlıklı olmasına rağmen hasta oldum,
yardım et ki mizacım dengede olsum.” Mesîhî aşk derdinin ilacının sevgilide olduğunu
söyleyerek ondan merhamet etmesini istemektedir.
Ehl-i tîmâram velî bîmâra döndüm himmet it
Ey tabîb-i cân u dil bulsun mizâcum iʿtidâl (Mesîhî, K 13/28:61)
“Ey saki! Baş ağrısından göz açılmıyor nedir bu? Şarabına su katıp halka verdi, mizaç
bozukluğu (oldu).” Mizaç bozukluğu hastalıklardan ötürü ortaya çıkan bir durumdur.
Lebib’e göre şaraba su katılması şarabın keskinliğini azaltarak halis olmasını engellemiş
ve hılta etki ederek mizaç bozukluğunu ortaya çıkarmıştır. Baş ağrısı şarap içtikten sonra
oluşur ve gözlerdeki baygınlıktan dolayı göz açılmaz hâle gelir.
Sudâʿdan göz açılmaz nedir bu pîr-i mugân
Su katdı bâdesine verdi halka sû’-i mizâc (Lebib, G 19/4:293)
“Gah mizaç bozukluğu gah yağmur (sevgiliye) kavuşma sevincinden men etti.” Su ile
ilişkili olan yağmur dört unsurdan biri olarak balgami mizaca işaret etmektedir. Yağmur
âşığın ayrılık acısından döktüğü gözyaşlarına da anlatmaktadır. Âlî mizaç bozukluğunun
ve balgami mizacın sevgiliye kavuşmayı engellediğini söylemektedir.
Menʿ itdi saʿâdet-i visâlüñ
Geh sû-i mizâc ü gâh bârân (Gelibolulu Mustafa Âlî, G 101/2:1301)
Nabi aşağıdaki beytinde bu dünyada derdine derman olacak ilacın olmadığını belirterek
doktora mizacını dengeye getirmesi için uğraşmamasını söylemektedir. “Ey tabip!
Mizacımızın sağlıklı olması için uğraşma. Kâinat dükkânında ilacımız yoktur.”
Bih-bûdî-i mizâcumuza düşme ey tabîb
Dükkân-ı kâinâtda yokdur ilâcumuz (Nabi, G 281/4:668)
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Mizaç bozukluğunun ve dengesizliğinin dile getirildiği beyitlerde şairlerin tabiplerle
diyalog oluşturarak dertlerine derman bulamayacaklarını ifade ettikleri görülmektedir.
Gam çeken âşıkların dertlerinin çaresi sevgilidedir. Kimi şairlerinden de derdinden
memnun olduğunu ve mizaç bozukluğuyla yaşamaya alıştığını söylediği dikkat çeken
mazmunlardandır.
Sonuç
Klâsik Türk şairleri hayatın ana ekseni olan mizaç ilmini ve mizaç ilmiyle ilgili
kavramları şiirlerinde tema edinmişlerdir. Bu çalışmada farklı asırlarda farklı şairler
tarafından kaleme alınan divanlar incelenerek mizaç ilmi içerikli beyitler tespit edilmiştir.
Elde edilen bu beyitler tasnif edilerek açıklanmıştır. Mizaç ilmini içeren beyitlerin
genelinde hastalıkların aşkla ve sevgiliyle ilişkilendirildiği göze çarpmaktadır. Elde edilen
veriler neticesinde şairlerin en çok mizaç bozukluğuna ve safravi mizaca değindikleri
görülmektedir. Şairlerin mizaç ilmini konu edinmeleri mizaç ilminin sadece tıp sahasını
ilgilendirmediğini, şiirlerde de birer mazmun halinde işlendiğini göstermektedir. Mizaç
bozukluğu konusuna değinerek oluşturulan beyitler çeşitli estetik söyleyişlerle klâsik
Türk edebiyatını zenginleştirmiştir.
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Okul Öncesi Eğitiminde Teknoloji ve Dijital Oyun Kavramı
Medera HALMATOV1, Aykut KOYUNCUOĞLU2
Öz
Bilgisayar teknolojilerinin bir eğitim aracı olarak kullanılmasıyla eğitimde teknoloji
entegrasyonu sürecinin başlaması sağlanmıştır. Bu durum temel eğitimden yükseköğretim
kademelerine kadar bütün eğitim kademelerinde teknolojik kaynakların vazgeçilmez bir materyal
olduğu vurgusu dile getirilmektedir. Bu bağlamda temel eğitim olan okul öncesinde teknoloji ve
bilgisayar destekli eğitiminin hangi formatta ve hedeflerle yürütüleceği konusu, hitap ettiği yaş
aralığı itibariyle önem arz etmektedir. Teknolojik gelişmelerin hız kazandığı bir dönemde eğlence
ve öğretim aracı olan bilgisayar uygulamalarından biri oyunlardır. Dijital oyunların
yaygınlaşmasına bağlı olarak, erken çocukluk dönemindeki bireyler bu yaşlarda dijital oyunlarla
tanışmaktadır. Gelişen teknolojilere bağlı olarak değişen öğrenci profili de sınıf yönetimi sürecine
de yansımaktadır. Ayrıca sınıf yönetimi becerilerini de etkileyen farklı değişkenlerin olduğu göz
önünde bulundurularak etkili bir sınıf yönetimi süreci birçok çalışma alanında yer bulmuştur.
Yapılan çalışma derleme çalışması özelliği taşımasından dolayı bir veri toplama aracı kaynaklık
etmemesi; konuyla ilgili literatürde erişilen makaleler araştırma kapsamında eser doküman
incelemesi tekniğiyle araştırmacılar tarafından incelenerek değerlendirilmeye alınmıştır. Bu
bağlamda nitel araştırma yöntemi kullanılarak gerçekleştirilen bu çalışmada elde edilen bulgular
sistematik bir şekilde derlenmiştir. Sonuç olarak temel eğitimde teknoloji entegrasyonu; sınıf
yönetimi yapısını, öğretim süreçlerini etkilediği, dijital oyun teknolojilerinin okul öncesi döneme
birçok açıdan yansımalarının olduğu ve teknoloji destekli okul öncesi etkinliklerinin kullanıldığı
ifade edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Teknoloji, Dijital Oyun, Okul Öncesi Eğitim, Sınıf Yönetimi.

Abstract
With the use of computer technologies as an educational tool, the process of technology
integration in education started. This situation emphasizes that technological resources are an
indispensable material at all educational levels from basic education to higher education levels. In
this context, the issue of the format and objectives of technology and computer-aided education
in pre-school, which is basic education, is important in terms of the age range it addresses. Games
are one of the computer applications that are entertainment and teaching tools in a period when
technological developments accelerate. Due to the prevalence of digital games, individuals in early
childhood are introduced to digital games at this age. The changing student profile depending on
the developing technologies is also reflected in the classroom management process. In addition,
considering that there are different variables that affect classroom management skills, an effective
classroom management process has found its place in many fields of study. Since the study is a
compilation study, it is not a source of data collection tool; The articles accessed in the literature
on the subject were examined and evaluated by the researchers with the work document analysis
technique within the scope of the research. In this context, the findings obtained in this study,
which was carried out using the qualitative research method, were systematically compiled. As a
result, technology integration in basic education; It has been stated that it affects the classroom
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management structure and teaching processes, that digital game technologies have many
reflections on the preschool period, and that technology-supported preschool activities are used.
Keywords: Technology, Digital Game, Pre-school education, Classroom Management.

GİRİŞ
Öğrenme öğretme ortamlarının bileşenleri olan; sınıf iklimi, sınıf içerisindeki fiziksel
ayarlamalar, psikolojik durumlar ve öğrenciler sosyal ve kültürel etkileşimlerinin bir
sonucudur. Öğretmenler, yönettiği sınıflarda olumlu bir iklim oluşturmak için çaba
göstermekte ve bunu farklı yollardan deneyebilmektedir. Bazıları, öğrencilere samimi
davranarak ya da sınıfta işbirliğini ve rekabeti artırıcı etkinlere yer vererek; bazıları ise
öğrencilerin aktif katılımını destekleyici önlemler alarak bunu başarabilmektedirler
(Küçükahmet, 2011). Ancak, tüm bunların yanı sıra, değişen çağda, birlikte çalıştıkları
kuşağın özelliklerini göz önüne alarak farklı stratejiler geliştirmeleri kaçınılmazdır.
Teknolojinin hayatı kolaylaştıran temel bulgulardan birisi olduğu düşüncesine bağlı
olarak eğitim ortamlarında da pratikler sunduğu söylenebilir. Buna bağlı olarak
teknolojiyi kullanma yaşı erken çocukluk dönemi bireylerine kadar inmiştir. Yapılan
çalışmalarda 0-8 yaş grubundaki çocukların yarıdan fazlasının teknolojiyi sık kullandığını
ve birkaç yaş ilerisindeki çocukların ise kendilerine ait telefonlarının olduğu ifade
edilmiştir (Guersbey, 2012). Bu dönemdeki çocuklar çevrelerine karşı daha duyarlı ve
meraklıdır. Hayal güçleri çok kuvvetlidir. Günlük yaşamdaki gözlemleri sonucunda çeşitli
sorular sorarak sorgulamayı öğrenirler. Bu yaştaki öğrenmelere açık olma düzeyi diğer
yıllara nazaran daha fazladır. Özellikle birçok soyut kavramın somutlaştırılmasını
sağlayarak etkili öğrenmeler gerçekleştirilmesini sağlar. Bu öğrenmeye açık olma
durumu uygun teknoloji içerikli eğitim ortamlarıyla desteklendiği zaman öğrenme daha
kalıcı hale gelecektir. Oyunların elektronik ortamlara taşınması ile birlikte okul öncesi
dönemdeki çocukların teknoloji kavramını oyun oynama şeklinde algıladıkları
görülmüştür (Coşkun ve Filiz, 2019). Erken çocukluk dönemindeki bireylerin dijital
ortamlardaki oyunları tercih etmelerine yönelik yapılan araştırmalarda bu oyunlarla
günde 2 saat zaman geçirdikleri ifade edilmiştir (Işıkoğlu-Erdoğan, 2019). Bu yaştaki
çocukların dijital oyunlarla uzun zaman geçirmeleri olumsuz etkileri de beraberinde
getirmektedir. Günümüzde çocukların teknolojiye ayak uydurmaları ve gerekli dijital
yeterlikleri kazanmaları için dijital oyunla olan etkileşimini tamamen kesmek yerine
dijital uygulamaları bilinçli ve etkili kullanımının öğretilmesi gerekmektedir. Bunun
yanında çocukların ne düzeyde dijital oyun oynadıklarını saptamak büyük önem
taşımaktadır. Dijital oyunlar çocukların eğlenirken öğrenmesi, olumlu sosyal davranışlar
edinmesi, dil gelişimine etkisi şeklinde avantajları olduğu; problemli davranışlar, iletişim
olumsuzlukları ve saldırganlık gibi dezavantajları olduğu şeklinde alan yazın
çalışmalarıyla ifade edilmiştir (Mustafaoğlu ve Yasacı, 2018). Bu bakımdan kritik bir
dönem olan erken çocukluk döneminde dijital oyun kullanımı ve buna bağlı algıların nasıl
olduğunu ortaya koymak önemlidir. Çocukların üç yaş civarında uygun rehberlik edildiği
takdirde bilgisayarla etkileşim kurabileceği çeşitli çalışmalarla ifade edilmiştir. Yine
çalışmalar bilgisayarların çocukların üzerindeki etkisi konusunda, onları eğlendirirken
öğrenme temelli hareket etmelidir. İçeriğe ve etkinliğe uygun yazılımların ve
donanımların tercih edilmesi teknoloji destekli öğrenmelerin olumlu çıktı sağlaması
açısından önemlidir. Bu anlamda sınıf ortamında ve etkinlikler sürecinde teknoloji
boyutunun nasıl konumlandırılacağına dikkat etmek gerekmektedir. Bu konuda yapılan
alan yazın çalışmalarının incelenmesi önemli görülmektedir.
205

Değişen koşullara bağlı olarak okul öncesindeki öğrenme öğretme süreçlerinin de
değişmesine bağlı olan teknoloji kullanımı bu yaştaki bireylerin gelecek yaşantısına etkisi
önemlidir. Teknoloji kullanımına bağlı olarak değişen oyun kavramı dijital oyunlara olan
ilginin artmasına da neden olmaktadır. Alan yazını incelendiğinde Okul öncesi eğitiminde
teknoloji entegrasyonu ve okul öncesi dönem çocuklarının oyun tercihlerindeki değişimi
yansıtan çalışmaların yoğunluk kazandığı görülmektedir. Bu bağlamda yapılan çalışmada
ulaşılan makaleler sistematik bir şekilde incelenerek bu çalışmaların derlenmesi
amaçlanmıştır.
Çalışma nitel araştırma kapsamında ele alınmıştır. Nitel araştırmalarda görüşme,
izlenim ya da yazılı materyallerin incelemesi gibi nitel olarak veri toplama teknikleri
kullanılarak, bütün ve gerçekçi olarak olayları ortaya koymak amaçlanır. Bu bağlamda
sunulan çalışmalar eser doküman incelemesi tekniğiyle araştırmacı tarafından
incelenerek sistematik derleme tekniğiyle sunulmuştur. Sistematik derleme, alanıyla ilgili
spesifik bir konuda alanında uzman olan kişiler tarafından bir soruna cevap arama veya
problemi çözmeye yönelik, o alandaki bütün yayımlanmışların veya benzer yöntemlerle
yayınlanmış çalışmaların kapsamlı bir şekilde taranmasıyla başlar. Taranan bu
araştırmaların çeşitli dışlama veya dâhil etme kriterleri kullanarak, araştırmaların kalite
durumunu değerlendirilerek, hangi çalışmaların derleme içerisine alınacağının
belirlenmesi ve derleme içerisine dâhil edilen çalışmalarda yer alan bulguların
sentezlenmesidir. Buna ek olarak Hemingway & Brereton, (2009)’a göre sistematik
derleme çeşitli nicel ve nitel bulgular denetlenebilir veya “karma metot sistematik
derleme” diye ifade edilen bir şekilde bulguların iki veya daha fazla türünü de
inceleyebilir. Bu bağlamda ele alınan çalışmalar incelenerek araştırmacılar tarafından
kategorize edilmiş başlıklar altında sunulmaya çalışılmıştır.
OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE TEKNOLOJİ KULLANIMI
Günümüz toplum hayatındaki teknolojik gelişmelerin öğrenme öğretme süreçlerine
yansımasıyla birlikte eğitim kurumlarından; günlük yaşamda bilgiyi yapılandırarak
kullanan bireylerin yetiştirilmesi beklenmektedir. Buna bağlı olarak eğitim ortamına
teknolojinin uyarlanmasını ifade eden teknoloji kullanımı karşımıza çıkmaktadır. Kaya ve
Yılayaz (2013) eğitimde teknoloji kullanımını, eğitimcilerin kendi alanlarına has
bilgilerini ve pedagojik bilgilerini teknoloji araç ve gereçlerle bütünleştirilmesi şeklinde
belirtmektedirler. Teknolojik gelişmelerin eğitim ortamına dâhil edilmesi eğitimde
verimin artmasına katkı sağlamaktadır (Çoklar, 2008). Teknolojinin eğitim sürecine
entegre edilmesini kapsayan uygulamalar ve buna bağlı olarak bilgi ve iletişim
teknolojilerini kullanabilme becerisine sahip bireylerin yetiştirilmesine; öğretim
programları, kurum kültürü, öğretmen tutumu, yeterlilikleri gibi birçok değişken etki
etmektedir (Koçak Usluel & Demiraslan, 2005). Eğitim ortamlarında benimsenen
yaklaşımların değişim sonucu olan yapılandırmacı anlayışla birlikte bireysel farklılıkların
önemli olduğu ve çoklu zekâ anlayışını destekleyen eğitim faaliyetleri ön plana çıkmıştır.
Bu bakımdan farklı öğrenmeleri destekleyen teknolojik araçların, öğrenme öğretme
sürecinde kullanımı yoğunlaşmıştır. Bu durum teknolojinin eğitimsel boyutu olan eğitim
teknolojileri olarak ifade edilmesini sağlamıştır (Alkan, 2005). Alan yazın çalışmalarına
bakıldığında eğitim teknolojilerinin sınırlarının çizilmesi; bu teknolojilerin kapsayıcı bir
durum olmayacağı ifade edilmektedir. Yani geçmişten günümüze kadar olan gelişimine
bakıldığında her dönemde eğitim teknolojisi olgusu olduğu görülmektedir. Sadece
yaşanan teknolojik gelişmelerin ışığında eğitim teknolojileri giderek gelişmiş ve çok
boyutlu bir yapıya dönüşmüştür (Saban, 2010).
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Eğitimin bütün kademelerinde olduğu gibi okul öncesi kademelerinde de teknoloji
kullanılmaktadır. Toplumu oluşturan bireylerin ileriki eğitim durumlarına zemin
hazırlayan ve onların bütünsel gelişiminin kritik evresi olan okul öncesinde teknolojinin
kullanılması ve geliştirilmesi konusunda öğretmenlerin önderlik etmesi önem arz
etmektedir (Çağıltay & diğerleri, 2007). Temel eğitim süreçlerinde uygun ve gerekli
teknoloji kullanımı konusunda okul öncesi öğretmenlerinin bilgi ve uygulama
faaliyetlerinin etkisi büyüktür.
Okul öncesi öğretmenlerinin eğitimde teknoloji entegrasyonunu sağlamaları
konusunda birden fazla etki durumu söz konusudur. Teknolojiye karşı tutum, algı,
yeterlilik ve motive düzeyleri duyuşsal anlamda etki ederken, alt yapı ve teknolojiye
erişim olanakları da çevresel faktörler olarak değerlendirilebilmektedir. Eğitim
ortamında teknolojinin kullanımıyla ilgili öğretmenler bazı sorunlar yaşayabilmektedir.
Bu anlamda yapılan araştırmalarda öğretmenlerin eğitim sürecinde teknoloji kullanımı
durumunda yaşadıkları sorunları ve teknoloji kullanımını engelleyen nedenler ifade
edilmektedir (Usluel & Seferoğlu, 2004). Yapılan bir çalışmada okul öncesi
öğretmenlerinin dijital okuryazarlıklarının ve teknoloji eğitimlerinin kendilerinin eğitim
bilim becerilerine etki ettiği sonucuna ulaşılmıştır. Okul öncesi öğretmenlerinin eğitim
sürecinde ve etkinliklerde teknoloji kullanımı farkındalıklarının sağlanması ve etkili
kullanabilmeleri verimli çıktıların elde edilmesi açısından önemlidir. Bu açıdan okul
öncesi eğitim süreçlerinin teknoloji destekli olması bu yaşta çocukların teknolojiye
olumlu tutum kazanmaları noktasında önemlidir. Bu konuda teknolojinin amaç haline
getirilmeden araç olduğu vurgusu yapılarak sürece entegre edilmesi gerekmektedir.
Bunun yanında okul öncesi sınıflarında teknolojinin fiziki olarak yerleşimi konusunda da
dikkat edilmesi gereken noktalar vardır. Bu durum yine okul öncesi programlarının
teknolojiyle olan bütünleşmesi sürecinin merkezinde olduğu ortaya koyulmuştur.
Bilgisayar ekranının çocuklara olan mesafesi, kurulu olduğu merkezin diğer merkezlere
uzaklık ve yakınlığı, kullanılan mobilyaların yüksekliği ve alçak olması, ayakların yere
olan mesafesi, etkinliklerin içerisinde teknolojik araçlarla geçirilen sürenin yeterli olup
olmadığı, kullanılan teknolojik donanımların ergonomikliği; temel eğitim sürecinin
teknolojiyle olan bütünleşmesini etkileyen unsurlar olarak alan yazın çalışmalarında
belirtilmektedir (Sayan, 2015).
OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİNDE TEKNOLOJİ DESTEKLİ MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE
TEKNOLOJİ
Okul öncesinde teknolojik uygulamaların en yoğun olduğu alanlardan birisi matematik
eğitimidir. Çocukların zihinsel anlamdaki gelişimlerinin en yoğun ve hızlı olduğu dönem
erken çocukluk eğitimidir. Bu dönem içerisinde edinilen deneyimler sonraki yıllarda
matematik alanında başarılı süreçler geçirmelerine katkı sunmaktadır. İlköğretim
yıllarında matematikle doğrudan yaşantılar geçirmeleri noktasında matematik
öğretimine karşı olumlu tutum kazanmaları ve matematiği sevmeleriyle yakından
ilişkilidir. Bu bağlamda okul öncesi eğitimi matematik eğitiminin ilk basamaklarının
oluşturulduğu dönemlerdir (Aktaş- Arnas, 2004).
Yapılan çalışmalarda okul öncesinde matematik eğitimi alanında teknoloji
entegrasyonu konusunda öğretmenlerin olumlu tutum gösterdikleri ifade edilmiştir
(Hacısalihoğlu Karadeniz, 2014). Matematik eğitiminde teknoloji kullanımının yeterli
düzeyde olmadığı ve bunun sebebi olarak alandaki öğretmenlerinin geleneksel öğretim
metotlarını kullandıkları, teknoloji destekli çalışmalara yer vermedikleri ve bu konuda
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yeterliliklerinin ya da fiziksel imkânların olmadığı belirtilmiştir (Demiraslan & Usluel,
2005). Okul öncesi eğitim süreçlerinde eğitim teknolojileri olarak genellikle televizyon,
projeksiyon ve bilgisayar gibi donanımsal araçların kullanıldığı; Yazılımsal araçların geri
planda tutulduğu anlaşılmaktadır. Bu durum gerekli olan teknoloji yazılımlarının
bilinmemesi ya da öğrenilmesine karşı tutumun olumsuz olmasından kaynaklandığı
söylenebilir.
Okul öncesi eğitiminde matematik becerileri olan sayı, ölçme, işlem ve uzamsal algı,
geometriyle ilgili kavram ve uygulamaların kazandırılmasında teknoloji entegrasyon
çalışmaları önemlidir. Bu becerilerin bazılarında kazandırılması gereken kavramların
özelliklerinden dolayı ya da birbirilerinin ardışıklığı olan kavramların öğretilmesinde
teknoloji kullanımı daha belirgin olarak kendini göstermektedir. Okul öncesinde
matematik becerilerinin kazanılmasında önemli bir kavram olan uzamsal algı; varlıkları
ve nesnelerin bulundukları durumun, yönünü ve konumunu zihinsel olarak hatırlamayı
ve hayal etmeyi içermektedir. Bu bakımdan çocuğun sınıfta bir oyuncağa farklı yönlerden
bakabilmesi, evde cisimleri farklı açılardan incelemesi onun uzamsal algısının gelişimini
desteklemektedir (Kesicioğlu & Alisinanoğlu, 2017). Uzamsal algı geometrik şekilleri
tanımayı, anlamayı, içeriğini ve farklılıklarını bilmeyi ve ayrım yapabilmeyi destekler
(Bredekamp, 2015). Okul öncesi dönemde matematiksel becerilerden geometri
öğretimine teknoloji kullanımının etkisine yönelik çalışmalar mevcuttur. Okul öncesi
dönemdeki çocuklara geometrik şekillerin öğretilmesinde arttırılmış gerçeklik
uygulamalarının geleneksel öğretim yöntemlerinden farkını ortaya koymak adına yapılan
bir diğer çalışmada, okul öncesi dönemden rastgele 72 çocuk seçilerek, kontrol ve deney
grupları olarak sınıflandırılmıştır. Her iki gruptaki öğrencilere ön test uygulaması
gerçekleştirilmiştir. Deney grubundaki öğrencilere geometrik şekillerin öğretimi
amacıyla tablet bilgisayarlarla arttırılmış gerçeklik uygulamaları etkinlikleri
kullanılırken; kontrol grubuna aynı etkinlikler fiziksel geometrik şekil nesneleriyle
uygulanmıştır. Uygulama süresi olarak 4 hafta olarak belirlenmiştir. Uygulamaların
ardından, son testten elde edilen sonuçlara göre arttırılmış gerçeklik uygulamalarının
çocukların geometrik şekilleri hatırlama ve anlamalarını sağlayan uzamsal becerileri
olumlu yönde etkilediği sonucuna varılmıştır (Gecü-Parmaksız, 2017).
OKULÖNCESİ EĞİTİMDE TEKNOLOJİ ENTEGRASYONU SÜRECİ
Öğrenme öğretme süreçlerindeki etkinliklerin hedeflenen konu alanlarını aktarmadaki
etkililiği büyük oranda öğretmene ve süreçte sunduğu araç gereçlere bağlıdır. Bireyin
kritik sürecinden birisi olan erken çocukluk eğitiminde yürütülen etkinliklerin
hedeflenen alanlara cevap vermesi ve etkili olması için teknolojinin ana merkezi olan bilgi
iletişim teknolojileri araçlarıyla düzenlenmiş ortamların varlığı kaçınılmaz olmuştur.
Eğitimde bilgisayar kullanımı sürecini ifade eden bu durum, çoklu öğrenme ortamlarının
oluşturulmasını ifade etmektedir. Bu sayede geleneksel öğretim yöntemleri ve
süreçlerinin yanına bilgisayar destekli eğitim ortamları da eklenmiş oldu. Bilgisayar
destekli eğitimin genel bir çerçeve olması ve hedef konu alanı ve belirlenen eğitim
düzeyine yönelik teknolojik içerikli çalışmalar bu çerçeve içerisinde yer almaktadır.
Bilgisayar destekli eğitimin günümüz eğitim anlayışlarında yer almasıyla beraber yapılan
çalışmalarda geleneksel eğitim anlayışıyla bilgisayar destekli anlayışın karşılaştırması
yapılmaktadır. Bu bağlamda seçilen bir konu alanının her iki eğitim modeliyle sunularak
oluşan farklılıklar incelenmektedir. Okul öncesi eğitiminde de çeşitli alanlara yönelik
becerilerin öğretiminin bilgisayar destekli eğitimle sunulması yer almaktadır. Bu
alanlardan birisi matematik eğitimidir. Matematik eğitimi kapsamındaki sayı ve
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geometrik şekillerin öğretilmesi konusunda bilgisayar destekli öğretimin ve geleneksel
öğretimin karşılaştırılmasına dayalı yapılan deneysel bir çalışmada her iki öğretim modeli
arasında anlamlı bir fark saptanmıştır. Çalışma kapsamında kazandırılması planlanan
sayı ve geometrik becerilerin öğretiminde bilgisayar destekli öğretim yapan grubun daha
başarılı olduğu sonucuna varılmıştır. Ayrıca okul öncesine devam eden çocukların
velilerine yapılan anket sonucunda ailelerin bu dönemde bilgisayar destekli eğitimin
gerekli olduğunu ortaya koymuştur (Kacar & Doğan, 2007).
Çocukların geometrik şekillerle ilk karşılaşması çoğunlukla bebeklik dönemindeki
oyuncaklar, teknolojik cihazlar sayesinde olmaktadır. Bu dönemde nesne farklılıklarının
neler olduğunu ifade edememelerinin yanında farklı şekillerin varlığını haberdar
olmaktadırlar (Hannibal, 1999). İleriki dönemleri ifade eden okul öncesi dönemde
nesnelerle doğrudan yaşantılar sayesinde geometrik şekillerle ilgili tanımlamalar
gerçekleştirebilirler (Clements & Sarama, 2000). Erken çocukluk döneminde matematik
öğretimdeki becerilerden birisi de yine geometrik şekillerdir. Bir varlığın şeklini
belirleyen temsili imgeler geometrik şekillerini ifade etmektedir. Bu şekiller etraftaki
varlıkları sınıflandırmada, kıyaslama yapmada ve tanımada önemli bir görevler
üstlenmektedir. Okul öncesi dönem çocuğunun yakınındakilerin kendisiyle olan ilişkisini
anlamasında ve anlamlandırması geometrik şekillerle olmaktadır. Çocuklar hareketlerine
bağlı olarak çevrelerindeki nesnelerin şekillerindeki değişimi kavramaya başlarlar. Bu
şekilde nesnelerin ayrımına varırlar (Bruni ve Scidenstein, 1993). Turan Topal tarafından
2010 yılında okul öncesi dönemdeki çocukların geometrik kavramları algılamaları
üzerine yaptığı çalışmada, 4-6 yaş aralığından 25 çocuk seçilmiştir. Çocuklara geometrik
şekillerin ayrıntıları, onları tanıma ve sınıflandırma çalışmaları üzerine testler
uygulanarak bu testler ve yarı yapılandırılmış görüşmelerle veriler toplanmıştır.
Değerlendirmeler sonucunda geometrik şekilleri isimlendirmede ve normal geometrik
şekillerin ayrımını yaparken; farklı konum ve ebattaki şekillerin ayrımını yapmada düşük
düzeyde gelişme kaydedilmiştir.
OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİM
Teknolojinin eğitim ortamlarında kullanımının yoğunlaşmasına bağlı olarak birçok
araştırma alanı da gündeme gelmiştir. Bunlardan biri de okul öncesi dönemde bilgisayar
destekli eğitim olmuştur. Bilgisayar teknolojileri de tıpkı kalem ve defter gibi eğitim
teknolojileri araçları olarak kullanıldığı zaman çocukların zihinsel gelişimleri açısından
etkili olabilir. Okul öncesinde çocuklar birden fazla alandaki beceriyi bilgisayar destekli
eğitim sayesinde öğrenebilmektedir. Bu becerileri öğrenirken aslında temelde problem
çözme yetisini geliştirmektedir. Ayrıca hayal gücünü zorlayarak yaratıcılığın gelişmesini
sağlamaktadır. Okulöncesinde kazandırılması gereken becerilerden birisi olan
matematiksel becerilerin öğretiminde bilgisayar destekli öğretim sıkça kullanılmaktadır.
Genellikle somut materyallerin kullanılması gereken okul öncesinde, matematik
kavramlarının bilgisayar teknolojileriyle birlikte somut hale getirilerek sunulması bu
becerilerin kazanılmasını desteklemektedir. Yine bu dönemde oluşturulan bilgisayar
destekli dil materyalleri ya da dijital hikâye araçları onların dil becerilerinin gelişimini
arttırmaktadır. Bu alanda yapılacak olan bir yapboz çalışması ya da bir görev içerikli
çalışmaların onlara sunulmasıyla onların sosyalleşmeleri desteklenmiş olur. Çocuklar bir
işi diğer akranlarıyla gerçekleştirme eğiliminde oldukları bu dönemde iş birliğine ve
sosyalleşmeye karşı olumlu kimlik kazanırlar. Bunların yanında okul öncesi sınıflarında
bilgisayar teknolojilerinin yerleştirilmesi ve düzeninde bazı planlamaların uygun şekilde
gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Bu bakımdan öncelikle kullanılan bilgisayar
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programlarının çocuklara uygun, kolay ve sadece birkaç adımlık görev basamaklarını
içermelidir. Bu durumda çocuklar bilgisayar teknolojilerine karşı kaygı oluşmasını
engelleyerek onları başarma konusunda cesaretlendirir. Bununla birlikte genel anlamda
çocukların bilgisayar kullanımına başlama yaşı olarak alan yazın çalışmalarında üç yaş
ifade edilmiştir. Bu yaşta çocukların bilgisayar kullanma becerileri desteklenmelidir.
Bilgisayar destekli eğitimde kullanılan programların çocukların bütünsel gelişimine
uygun olup olmadığı konusunda bazı kriterler ifade edilmiştir. Programın yaş düzeyine
uygunluğu, çocuğun kendi hızında kontrol edebilirliği, çocuklara sesli olarak yönergeler
sunması, basit ve anlaşılır görevden zora doğru olması, çocuğa kendi başına yapabilme
kolaylığı sunması, hayata dönük onun bir temsili olması, uygunsuz içeriklerden
arındırılmış olması gibi özellikleri barındırmalıdır. Bunların yanında yine bilgisayar
destekli okul öncesi ortamlarında okulun sunduğu imkânlar ve öğretmen eğitimleri de
önemlidir. Bu şartların sağlanmasıyla birlikte bilgisayar okul öncesi eğitimde zengin
öğrenme ortamları sunabilir (Clements ve Sarama, 2000).
SINIF YÖNETİMİNDE TEKNOLOJİ DEĞİŞKENİ
Erken çocukluk döneminde teknoloji kullanımının yanında etkili sınıf yönetimi
becerilerinin de çocukların gelişimi açısından önemlidir. Okul öncesinde sınıf yönetimi
becerilerini etkileyen birçok etken ve durum söz konusu olabilmektedir. Bu konuda sınıf
yönetimi becerilerinin farklı değişkenler açısından inceleyen çeşitli literatür çalışmaları
mevcuttur. Ergin ve Birol (2000), öğrenme kavramı üzerinde sınıf yönetiminin önemini;
sınıf ortamındaki faaliyetleri ve etkinlikleri sonucunda öğrencide oluşan kalıcı izli
davranış değişimi şeklinde ifade etmişlerdir. Eğitim ortamında etkili bir sınıf yönetimi
ürününün öğrenme olduğunu söylemişlerdir. Etkili bir sınıf yönetiminde, sağlıklı bir
öğrenci öğretmen ilişkisi kurulması ve devam ettirilmesinde öğrencinin fikirlerinin de
alındığı süreci kapsar. Eğitimci, bireyin kendisini ifade ederken, onun dile getirdiklerine
eleştirmeden yaklaşmalı ve onun duygularını anlamaya çalışmalıdır. Buna bağlı olarak
birey kendisinin anlaşıldığını hissederek, düşüncelerini dile getirebileceğine olan güveni
artar (Edwards, 1997). Bazı araştırmalar, sınıf ortamında öğretmenlerin sergiledikleri
bazı davranışların sınıf yönetimi etkililiğini azalttığı hatta olumlu bir sınıf iklimine engel
olduğunu ortaya koymuştur. Bunlar aşağıdaki gibi sıralanabilir;


Eğitimcinin yüksek ya da alçak düzeyde konulması şeklinde dengesizliğin
oluşması,
 Tonlama ve vurguları dikkate almaması ya da yanlış kullanması,
 Söyleyiş bozukluğu ve yöresel dil bozuklukları,
 Küçümseyici bir tutum sergileme,
 Bilgi yoğunluğu fazla iletiler kullanma,
 Öğrencilere eşitsiz davranış sergileme,
 Emredici ve nasihat verici dil kullanma,
 Açık olmayan bir dil kullanma.
Ayrıca öğrenciden kaynaklanan sağlık koşulları, kültürel çatışmalar, fizikî ortam
yetersizliği, öğrencinin koşullanmış duyguları, eğitimci ve öğrencinin hedef ve
beklentilerinin iletişim amacında farklılaşması gibi engeller de sınıf yönetimine ket
vurabilmektedir (Beytekin & Yalçınkaya, 2014). Bu bilgiler ışığında etkili bir sınıf
yönetimi becerisine sahip okul öncesi öğretmeni sınıf ortamında disiplin sorunlarıyla
vakit geçirmek yerine vaktinin çoğunu eğitim faaliyetlerine ayırır. Çocukların okul
öncesinde dönemde okul ortamına karşı olumlu tutum kazanması ve çalışma prensibi
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oluşturmasında öğretmenin sahip olduğu sınıf yönetimi becerilerinin etkililiğine bağlıdır.
Öğretmenlerin okulda, öğrenciler üzerindeki etkilerinin yüksek olması, aralarındaki
etkileşimin sağlıklı olmasına bağlıdır. Sağlıklı şekilde gerçekleştirilen bir sınıf yönetimi
süreci; öğrencilerin derslerde gelişim düzeyinin yüksek olmasını etkilediği kadar onların
hayata, okula, çevresine olan tutumlarını, beklentilerini de şekillendirmede etkilidir.
OKULÖNCESİNDE DİJİTAL OYUN KAVRAMI
Dijital oyunlar, erken çocukluktan ergenlik hatta yüksek öğretime kadar her yaştan
bireyin kullandığı bir eğlence uygulamasıdır. Ancak yapılan çalışmalar bu uygulamaların
olumlu etkilerinin yanında oyun bağımlılığı başta olmak üzere birçok olumsuzluğu da
getirdiğini ifade etmektedir. Bu olumsuzluklar çocukların başta bedensel olmak üzere
bilişsel, duygusal bakımdan ciddi sorunlara yol açabileceğini göstermektedir. Erken
çocukluk dönemindeki bireyler, öğretmenlerine olan bağlılıkları diğer dönemlere
nazaran daha yoğundur (Yazıcı, 2013). Buna bağlı olarak öğretmenlerin doğru bir sınıf
yönetimi süreci yürütmesi olumlu bir iletişim kurması ve bu alandaki yeterlikleri
teknoloji sürecinin doğru yürütülmesinde etkilidir. Çünkü öğretmenle olan etkileşimin
yoğunluğuna bağlı olarak dijital oyunlara olan bağımlılığın önlenmesi sağlanabilir.
Çocukların tutum ve davranışlarının şekillenmesinde kritik nokta olan okul öncesi
öğretmenleridir. Bu bakımdan okul öncesi öğretmenlerinin oyun bağımlılığı konusunda
bilgi ve yeterlikleri çocukların bağımlılık kazanmasının önlenmesinde büyük önem arz
etmektedir.
Öner (2020) tarafından yapılan bir çalışmada okul öncesi öğretmenlerinin bu
dönemdeki çocukların teknoloji kullanımına karşı olumsuz tutum takındıklarını, bu
dönemdeki geleneksel oyunların dijital oyunlara göre çocukların bütünsel gelişimlerini
daha çok desteklediği ifade edilmiştir. Karademir Coşkun, T. ve Filiz, O. (2019) okul öncesi
öğretmen adaylarının gözünden çocukları dijital oyun bağımlılığına sevk eden durumları
ve bu durumlar arasındaki ilişkileri ortaya koymak amacıyla yaptığı çalışmasında, yanlış
rol model, yanlış teknoloji algısı, bilgi eksikliği, isteksizlik, oyunların dikkat çekiciliği ve
fizyolojik etki şeklinde durumlar saptamıştır. Ailelerin ve öğretmenlerin oyun
bağımlılığının engellenmesi ve oluşacak zararlarından çocukların korunması noktasında
rol model olmaları beklenir. Ancak dijital oyunlar hakkında çocukların doğru
yönlendirilmesi ve çocukları denetim noktasında sözü geçen paydaşların yeterli
donanıma sahip olması gerekmektedir. Erken çocukluk dönemindeki çocukların oyun
imkânları, materyali sağlayan ve rehberlik eden ailelerin seçimleri yönünden
etkilenmektedir. Bu bakımdan tablet, akıllı cihazlar gibi dijital teknolojilere erişim bu
araçlardaki uygulamaların yüklenmesinde aileler önemli rol oynamaktadır. IşıkoğluErdoğan (2019), ebeveynlerin çocukları için oyun tercihlerini dijital oyun bağlamında
incelediği bir çalışmada ebeveynlerin en fazla yapı inşa oyunlarını kullandıkları ve dijital
oyunları ise en az düzeyde tercih ettikleri görülmüştür. Çalışmaya katılanların eğitim ve
çalışma durumları oyun tercihleri üzerinde etliği olduğu ifade edilmiştir.
Okul öncesi eğitim alan çocukların ve ailelerinin bilgisayar oyunu oynama
alışkanlıklarını belirlemek amacıyla yapılan bir çalışmada, akıllı cihazlarda oyun oynama
yaşının erken çocukluk dönemine kadar indiği saptanmıştır. Buna bağlı olarak 4-6 yaş
aralığındaki bireylerin bilgisayar oyunu oynama sürelerinin uzun olduğu ifade edilmiştir
(Akçay ve Özcebe, 2019). Teknolojik gelişmeler çocukların oyun oynama alışkanlarını,
oyun türlerini ve oyun sürelerini etkilediğini göstermektedir. Bu bakımdan ebeveynlerin
bu dönemdeki çocukların uygun oyun seçimi yapmasında, kullanma süresinde ve zamanı
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şeklindeki alanlarda ailelere danışmanlık ve bilgilendirme yapılması alan yazın
çalışmalarında ifade edilmiştir (Akçay ve Özcebe, 2019). Çocuk gelişimi ve okul öncesi
öğretmenlerinin dijital çocuk oyunlarına karşı bakış açılarını inceleyen bir çalışmada bu
oyunların çoğu içeriğinin olumsuzluk ve şiddet içerdiği ve çocukların günde ortalama 1-3
saat arasında dijital oyunlarda zaman harcadığı, bu oyunların geleneksel oynanan
oyunlarla arasında sosyalleşme farkını oluşturduğu, dijital oyunlarda psikolojik
sorunların görüldüğü ifade edilmiştir (Budak, 2017).
Dijital oyunların, boş zaman değerlendirme aracı olarak, stres atmak gibi işlevlerinin
olduğu söylenebilir. Bunların yanında şiddet ögelerini de barındırarak, şiddet olgusunu
normalleştirdiği söylenebilir. Oyunların bilişsel, duyuşsal ve psikomotor alanları olumlu
yönde etkilediği ve ebeveynler tarafından çocuğun gelişiminde oyunun önemli görüldüğü
belirtilmiştir. Oyun bağlamında bahsedilen geleneksel ve canlı oynanan oyunlar olduğu
söylenebilir. Dijital oyunların el-göz koordinasyonunu, problem çözme ve çoklu görev
yetisini kuvvetlendirdiği bulunmuştur (Tüzün, 2006). Ama dijital oyunları küçük yaşlarda
oynayan çocuklarda şiddet içeren davranışların da arttığı görülmüştür. Birçok
araştırmada dijital oyunları çok fazla oynayan çocuklarda hiperaktivite ve dikkat
bozukluğunun daha fazla görüldüğü, fazla internet karşısında vakit geçirmenin
depresyona, sosyal ilişki kaybına ve obeziteye sebep olduğu bilinmektedir (Budak, 2017).
Bu bakımdan çocuklara sunulan dijital oyunların uzmanlar tarafından incelenmesi, eğitici
yönlerinin yoğunlukta olması, içeriğinde bulunan görev tamamlama alanlarının şiddet
ögesinden ayrıştırılması ve belirli bir oynama süresi ile sınırlandırılması gerekmektedir.
SONUÇ VE TARTIŞMA
Temel eğitim süreçlerinde ve kurumlarında teknoloji odaklı etkinliklerin oluşturulması
süreci hızla ilerlemektedir. Fakat etkili olması noktasında, birçok faktör önemlidir. Bu
alandaki öğretmenlerin konuyla ilgili bilgi ve yeterlilik düzeyleri, sınıfların fiziki ve alt
yapı durumları, okulun örtük anlayışı, uygun eğitim yazılımlarının oluşturulması
bunlardan bazılarıdır. Diğer bir boyut ise teknolojinin hedef ve kazanımlarla ne ölçüde
bütünleştiğidir. Teknolojinin kritik ve önemli görülen noktaların öğretilmesi konusunda
ön planda kalmamalıdır aksine destekleyici rol üstelemelidir. Bilgi iletişim
teknolojilerinin erken çocukluk eğitiminde doğru kullanılması, eğitimcilerin bu alandaki
bilgi ve yeterlikleri ile sağlandığı söylenebilir. Bu bakımdan okul öncesi eğitim
programlarını hazırlama, düzenleme, güncelleme ve kullanma becerileri önemli
görülmektedir. Teknolojinin olumlu yanlarının yanında okul öncesi dönem için olumsuz
yanları da alan yazın çalışmalarında vurgulanmıştır (Sayan, 2016; Ülker ve Bülbül, 2018).
Bu anlamda, teknoloji kullanımının; sosyal uyumu zorlaştırdığına inanılmaktadır.
Teknolojinin okul öncesi eğitime entegre edilmesi iyi bilinmesi gereken ve hassas bir iş
olarak görülmektedir. Bu dönemde teknoloji kullanımı esas amaç değildir. Uygun
entegrasyon; programa açıklık getirmesi, öğrenme ortamı zenginleştirmesi, bireysel
öğrenme imkânı sunması, öğrenmeyi somutlaştırması ve programı bütünüyle
genişletmesi olarak görülmektedir (Sayan, 2016). Okul öncesi dönemdeki çocukların
gelişimine uygun teknoloji kullanımı için başta teknolojik aletlerle tanışma imkânı
sunulmalıdır. Çocukların bu dönemde gelişimlerine uygun yazılım programlarını
denemesi tanışmalarına katkı sağlayacağı söylenebilir. Bu anlamda küçük deneyimler
teknoloji öğrenme aracı olmaya başlayacaktır (Haugland, 2000).
Oyun kavramının son yıllarda geçirdiği değişim, öğrenme öğretme ortamlarında da
değişimlerin olmasını beraberinde getirmiştir. Dijitalleşme süreci, oyunların yazılım
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endüstrisinin hitap ettiği bir alan ve ekonomik değerinin olması, geleneksel oyunların
oluşturduğu sosyal, zihinsel ve psikolojik etkilerinden farklı etkiler oluşturduğu için içerik
ve uygulama yönünden denetlenmesi, yaş aralıklarına göre oynama sürelerinin
düzenlenmesi gibi konular önemli hale gelmektedir (Özhan, 2011). Fakat teknolojinin
hızla geliştiği göz önünde bulundurulduğunda oyunlara yenileri eklenmekte, oyun
oynayanların sayısı artmakta, oynama yaşı sürekli aşağıya inmektedir. Dijital oyunlar
bağımlılığı arttırarak yaşa uygun olmayan oyunların oynanması noktasında denetimi
zorlaştırmaktadır. Bu oyunların bilimsel olarak avantajları olduğu ifade edilmiş; birtakım
olumsuzlukları da barındırdığı yine yapılan çalışmalarla ortaya konmuştur. Dijital
oyunların elektronik cihazlarla oynandığı bilinmekle birlikte, bu oyunlarının genellikle
olumsuz öge içerdiği ve geçirilen zamanın giderek arttığı, geleneksel oyunlar ile
aralarındaki en büyük farkın sosyalleşme açısından olduğu ve dijital oyunlara karşı birçok
olumlu ve olumsuz birçok sonucun olduğu ifade edilmiştir.
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The Intercultural Educational Mission of Ethnographic and Historical
Museums in Bulgaria
Mira MARKOVA1, Elena VITANOVA2
Abstract
Through its educational function, the Ethnographic Museum and the Historical Museum at the
beginning of the 21st century are called to support the process of constructing a new spirituality
based on tolerance in the perception of the other and the other world. In this regard, the
intercultural perspective in the educational activities of the ethnographic and historical museum
is a shared view, based on mutual knowledge, dialogue and interaction between cultures while
preserving the identity of each of them. The role of these museums as part of the "national
narrative" is also very important, but in the context of Bulgaria's European orientation. The article
presents highlights from a study of the need and importance of modern intercultural educational
programs for ethnographic and historical museums. Conclusions from a functional analysis of the
role of Bulgarian museums in intercultural dialogue in the period from 2012 to 2020 are
presented. The analysis was performed using the qualitative study method. In this context, the
results of a study of the opinion of museum specialists and directors of ethnographic and historical
museums in Bulgaria on the role of the museum for effective intercultural dialogue are
interpreted. The in-depth interview method was used.
Keywords: cultural policies; intercultural education; ethnographic and historical museum

Introduction
At the beginning of the third decade of the 21st century, the responsibility of museums
to educate in values related to tolerance, respect and constructive intercultural
interaction is growing. The role of the Historical and Ethnographic Museum for social
cohesion and sustainable development is also growing. The authentic object shown at an
ethnographic exhibition always has an ethnic characteristic (Markova 2020: 186). As
early as 1913, the Croatian public figure, politician and writer Stjepan Radic in his book
“Revived Bulgaria” spoke of ethnographic knowledge as an important part of ethnic selfknowledge (Radic 1993: 104). Tradition seeks to justify existence, especially in times of
trial, social and political crises. The knowledge of folk culture lies in the survival strategies
of each community (regardless of its size). The presentation of the folk culture of the
Bulgarians is part of the process of modernization of society as a whole, as well as part of
building a new modern personality with the appropriate behavior and civic knowledge.
Analyzing the ethnographic museums at the Balkans, Iglika Mishkova came to the
conclusion that in the creation of ethnographic museums in the Balkans as a whole
“museum stories are sustained in national discourse” (Mishkova 2016: 155). A trend that
is justified by the historical reality (in which these museums emerge).
The process of recognition and development of ethnographic and historical museums
in Bulgaria as public spaces for intercultural dialogue and education at the beginning of
the XXI century is still awaiting its more active development. The museum needs to offer
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2 Dr., Sofia University, Sofia, Bulgaria. ORCID: 0000-0002-7597-8949, vitanova_64@abv.bg
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a wider range of opportunities for shared museum experiences, while students are
trained, educated and socialized in an intercultural environment.
Museum educational programs are the basis for modeling the system of interaction
between the museum and the educational system. The principle of complementarity
between museums and schools is markedly underestimated and underused (Hein, 1991).
We believe that the effective use of social and cultural resources of the museum to form
values in the younger generation, related to respect for other cultures and skills for
effective interaction with them is fundamental in the early third decade of the 21st
century. In this regard, modern intercultural educational programs for ethnographic /
historical museum can be defined as museum educational programs aimed at achieving
the goals of intercultural education, while contributing to the preservation of cultural
values.
At the heart of intercultural education is the goal of stimulating the child's / student's
emotional intelligence (Koleva, 2009). Intercultural education is a fundamental
characteristic of the educational process related to the formation of tolerance in the child
and the student, respect and acceptance of cultural, religious, ethnic differences and a
sense of belonging to the community.
A study was conducted with the subject: modern intercultural educational programs
for ethnographic and historical museums in Bulgaria. The subject of the research are the
reflective and value bases for developing a theoretical model of ethnopedagogical
technology, coded in interactive forms of ethnopedagogical interaction for the
implementation of modern intercultural educational programs for ethnographic and
historical museums in Bulgaria.
One of the tasks of the research is to perform a functional analysis of cultural policies
for the period 2012-2020 in relation to the implementation of modern intercultural
educational programs for ethnographic and historical museums. In this regard, an
analysis of strategic and normative documents and policies in the field of culture
compared to the implementation of modern intercultural educational programs for
ethnographic and historical museums in Bulgaria for the period 2012-2020 through the
quality method cabinet research. Strategic documents in the mentioned policies at
supranational level, as well as national strategic documents have been identified and
analyzed. Significant results from the implementation of policies on the role of museums
in the field of education and intercultural dialogue are also analyzed.
Normative and strategic documents in the field of culture in Bulgaria, scientific papers
and publications, as well as international studies related to the topic of the research were
used as sources of information.
In the National Reform Program in Implementation of the Europe 2020 Strategy, a
priority theme in the context of comprehensive reforms is the protection and
preservation of cultural heritage, despite the lack of a specific goal for reforming the
cultural sector.
The National Development Program "Bulgaria 2020" defines investments in culture as
activities of special importance for the formation, maintenance and development of
human and social capital of the nation. Policies for the development of culture are set
within the framework of Priority 1 - Sub-priority 1.5 "Development of culture and arts,
cultural and creative industries, expanding access to art and raising the culture of the
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population." The areas of influence within the mentioned sub-priority, related to modern
intercultural educational programs for ethnographic and historical museum are two:
Improving the conditions for development of arts and culture and Expanding access to art
and culture for all citizens of the Republic of Bulgaria. As a result of the action of the
measures in the above-mentioned areas of impact, it is expected to increase the culture of
the population, increase the awareness and sensitivity of the society to the cultural
heritage as a factor for sustainable development, etc.
The policies in priority 6 "Culture and Media" of the National Strategy for Roma
Integration in the Republic of Bulgaria (2012-2020) are aimed at preserving and
promoting the traditional Roma culture; stimulating the Roma community for active
participation in public cultural life; presentation of the Roma community - problems,
traditions, culture, counteraction to the manifestations of "hate speech" in the print and
electronic media, etc. Among the main priorities are: the role of regional and local policies
and the interaction between the Ministry of Culture, local authorities and other
stakeholders; the cultural inclusion of minorities and the preservation of their traditional
culture; assessment of the existing infrastructure in the context of the goals and principles
of the national cultural policy towards the ethnic and religious communities.
The Government Management Program of the Republic of Bulgaria for the period 20172021 contains a clearly formulated "Priority 37: Development of the arts, cultural and
creative industries, cultural heritage and cultural tourism".
Despite the measures provided in the above documents, in the period from 2012 to
2020 in Bulgaria there is no single strategic document for the development of culture,
respectively for the preservation of cultural heritage and development of museums
compared to modern educational programs for ethnographic and historical museum. In
this period there is no purposeful national cultural policy towards museums and in
particular towards their educational activities and intercultural education in them.
In the period 2012-2020 in Bulgaria there is no consistency and systematic
implementation of policies for the development of museums and their educational
mission. Regarding the activities of ethnographic and historical museums in Bulgaria for
the integration of ethnic communities and groups, there are mostly good examples of the
work of individual museum teams or joint initiatives between museums, schools,
municipalities, NGOs. Diagram № 1 illustrates the dynamics of the relative shares of
museums according to the type of museum program in the period from 2012 to 2019.
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Diagram № 1. Share of museums by types of educational programs
Source: National Statistical Institute (NSI) and author's calculations

The following trends are observed in Diagram № 1:
1. In general, for the indicated period among the museums with at least one specialized
program the highest share have the museums with programs for children in school
(97.94% -99.21%), followed by the museums with programs for adults (49.64% 47.62%). The lowest share is of museums offering programs for ethnic minorities
(20.14% -23.62%).
2. Regarding the dynamics of the values of the share of museums with educational
programs for children in school: For the whole period its value increased from 97.84% in
2014 to 99.21% in 2019, which is not very significant progress of 1.37 %. Throughout the
period, the dynamics of this value is not ambiguous - alternating increase and decrease,
with the highest value (99.28%), this share was in 2016, and the lowest - in 2015 (88.11
%). For the period from 2017 to 2019, the value increased by as much as 11.10% - from
88.11% to 99.21%. The reasons for this growth are due to the fact that the period 20172019 largely overlaps with the period of signing and implementation of the three
agreements between the Ministry of Education and Science and the Ministry of Culture
(2018-2020), aimed at cooperation between schools and kindergartens, from one country
and cultural institutions, incl. museums - on the other.
3. Regarding the dynamics of the values of the share of museums with educational
programs for ethnic minorities: in general for the indicated period the value of this share
increased from 20.14% to 23.62%, which is an improvement of 3.48 percentage points.
The value of this share decreased in 2015 - this year it is 16.28%, compared to 2014, when
it was 20.14%. In the next four years - for the period from 2016 to 2019 there is a clear
trend of increasing the value of this share, reaching 23.62% in 2019, which is the highest
value for the entire period 2014-2019. growth can be attributed to the fact that during
this period the level of awareness on the part of museum institutions, as well as on the
part of national and local authorities implementing cultural policies, about the importance
and role of museums for intercultural dialogue and effective inclusion of ethnic minorities
in all spheres of public life.
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4. Regarding the dynamics of the values of the share of museums with educational
programs for adults: For the whole period there is a decrease of the indicated share of
2.02% - from 49.64% in 2014 to 47.62% in 2019. During the period the dynamics of the
values of this share is ambiguous - in 2015 it decreased compared to 2014; for the period
from 2015 to 2018 there is a tendency to increase - respectively from 48.06% to 55.04%;
in 2019 there is a significant decrease of 7.58% compared to 2018 (respectively from
55.04% to 47.62%.) The reasons for this trend, as well as the low share of adult programs
compared to the programs for children may be associated with a lack of awareness among
museums, as well as national and local authorities about the role of non-formal education,
including museum, to raise the cultural and educational level of the population. This is in
line with the unsatisfactory results of lifelong learning policies, including policies for the
reintegration of early school leavers into education, as well as the inclusion of adults in
education and training and linking them to support measures for employment are not
effective enough and should be significant in both the medium and long term. The
importance of these policies is linked to two of the indicators by which the EU measures
progress in education and training, namely the share of early school leavers and the share
of adult participation in learning (aged 25-64). It should be noted that the trend regarding
the participation of adults in Bulgaria in the learning process is unsatisfactory - from 1.6%
in 2009 and up to 2% - in 2019 (Eurostat). In addition to this trend, we emphasize that
according to a NSI study from 2016, a total of 63.6% of people aged 25 to 64 in our country
in the last year have not visited cultural sites. At the same time, the study showed
significant differences in the relative share of people in this age group who did not visit
cultural sites compared to their educational status - in the last year before the study did
not visit cultural sites 94.5% of those who have a major or lower education; 70.9% of
those with secondary education and 33.6% of those with higher education. These data
show a direct link between the level of education and visiting cultural sites.
The democratization of museums is reflected in their accessibility to all social groups in
society, including ethnic minorities and migrants, who are becoming more and more in
Europe and in our country. The human factor plays a key role in this regard. Diagram №
2 shows the dynamics of the total number of staff in museums in Bulgaria for the period
from 2012 to 2019, including the number of specialists with scientific degrees or
academic positions and curators.
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Diagram № 2. Staff in the museums in Bulgaria for the period from 2012 to 2019.
Source: NSI

The following trends for the period from 2012 to 2019 are observed in Chart № 2:
• The total number of staff (including specialists with a scientific degree or academic
positions and curators) increases from 2697 to 3406, ie. with 26.3%.
• The number of specialists with scientific degree or academic positions and curators
increases from 954 to 1056 or by 10.22%. Compared to the growth of the total number of
staff, the growth of this indicator is about two and a half times lower.
The strategic planning for the development of Bulgaria for the period from 2021 to
2030 in the field of culture, including museology and the role of museums for intercultural
dialogue and education is in line with global and European requirements for cultural
development and at the same time in line with national specifics. In this regard, the
National Development Program "Bulgaria 2020", Priority 13 "Culture, Heritage and
Tourism" provides measures for the development of educational functions of museums,
including intercultural educational programs for ethnographic and historical museums.
Several key topics emerge in the context of policies for the development of
contemporary intercultural educational programs for the Ethnographic and Historical
Museum in Bulgaria:
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Strategic priorities at national level should be implemented creatively at local level,
taking into account the different regional and local specificities and the challenges
associated with them. This requires a synergy of the efforts of state and municipal
institutions, business and civil society to develop museums as spaces for cultural
integration, intercultural dialogue and education.
A strategic approach and the corresponding investments are needed for the
development of the museum as an institution. These are complex challenges that require
visionary thinking, time, resources and commitment. Strategic planning of educational
activities and its intercultural dimensions should be a priority in the institutional policies
of each ethnographic and historical museum and an important focus in its educational
mission. This means recognizing and respecting cultural diversity and its reflection in
every aspect of the educational activities of the ethnographic and historical museum.
The development of intercultural educational programs in ethnographic and historical
museums in Bulgaria is associated with the presence of specialists with high expert
qualifications and motivation for its implementation. This requires an emphasis on
preparing museum professionals to work in an intercultural environment. A targeted
national policy on human resources in museums is needed. For their part, the
Ethnographic Museum and the Historical Museum in Bulgaria as institutions should
implement their own institutional policies to provide conditions for professional
development and qualification of museum professionals implementing intercultural
educational programs.
Digitalization is a fundamental issue in the context of the effective functioning of
museums in Bulgaria and the implementation of their educational mission in intercultural
terms. Using the potential of digital technologies for these purposes has huge potential. In
this regard, it is important to modernize the environment in museums, as well as to
encourage children to actively participate as subjects of their own development and
education.
An important focus in the institutional intercultural educational policies of the
ethnographic and historical museum should be the interaction with stakeholders. The
Ethnographic and Historical Museum should also be "open" to cooperation with national,
regional and local cultural, social and economic institutions and organizations, as the
cultural integration of the Roma should be planned and analyzed in the context of the
overall process of integration of the Roma. Roma and inseparable from its socio-economic
aspects (Koleva, 2012: 65). Encouraging museums to work together in this direction by
sharing staff, programs, ideas and resources should be planned and implemented at
national, regional and local levels.
Partnerships with regional libraries and local theaters and other institutions at the local
level are a priority in smaller towns and villages. Explanations in this regard can be found
in the idea of the uniqueness and significance of their own region, which is undeniable by
the bearers of regional culture (Markova, 2012: 55) and also in the fact that "The small
town offers a limited number of events, but endless possibilities for interpretation. And
perhaps the reason for the sustainability of the phenomenon of "small town" lies in the
intertwining of collective ideas with personal experience "(Markova, 2012: 55).

222

All these initiatives require competent, dynamic and inspiring leadership and
leadership at all levels in the direction of more comprehensive and effective educational
activities of the ethnographic and historical museum in Bulgaria.
For the financial provision of the mentioned policies it is important both the increase of
the financing from the state and the inclusion of more various sources of long-term
support from EU structural funds, economic and non-governmental organizations, own
revenues and others.
In the field of paradigms for modern museum educational programs, the advantages of
the constructivist concept, which is gradually entering museum education, are clearly
stated (Falk, Dierking, 1992, 2000, 2007; Hein, 1995, 1998). It is based on the
understanding that learning in the museum is mediated not only by museum objects and
the way they are presented, but also largely depends on the culture of visitors, previous
personal experience and motives for visiting them and makes sense by the visitors
themselves.
Constructivism is an educational paradigm according to which (contrary to the
behavioral model) learning does not consist in transmitting information, but takes into
account the subjectivity and activity of the student in the learning process, so that he
actively "constructs" his own understanding or knowledge . Thanks to modern research
in psychology, "instead of the direct process proposed by the behavioral model, museum
learning is understood as a constructive process" (Falk, Dierking, 2000: 19).
One of the applied methods for substantiating the necessity and significance of the
implementation of intercultural educational programs for ethnographic and historical
museum in Bulgaria is the method of in-depth interview. In-depth interviews were
conducted with directors of ethnographic / historical museums and with museum
educators conducting intercultural educational programs in ethnographic / historical
museums. The respondents are the directors of the Regional Historical Museum (RIM) Sliven, RIM-Targovishte, RIM-Dobrich and the Ethnographic Museum - Elhovo, as well as
four museum specialists from these museums. More significant results from the
conducted interviews are the following:
Respondents are partially and formally familiar with strategic and normative
documents related to culture and education in a multicultural environment, and have a
low level of pedagogical and psychological approaches to intercultural education.
Regarding the goals of intercultural education, it was found that the respondents know
them in general. Museum specialists consider the constructivist approach to be the most
suitable for intercultural programs. They have a basic knowledge of the constructivist
approach / some of its elements in theoretical terms, but they recognize that it is a
challenge for them to apply it in practice. Respondents report the need for interaction
between participants in intercultural educational programs at the museum.
As strengths in their work on intercultural educational programs with students are:
A differentiated approach is applied based on the age-psychological characteristics of
the students in all museums. In this regard, ROME - Dobrich stands out. The unique thing
about the intercultural educational programs in the museum is that each of them lasts
one, three or four months, and within each of the educational programs the students
participate in at least three consecutive activities in order to achieve the educational
goals.
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Intercultural educational programs include a mandatory play element, as well as an
attempt to create parallels between the known and the unknown, the present and the past,
modern life and the ancient way of life. Students are active participants and empathize
with the content of the "lessons" in the museum, some of which take the form of games
and encourage teamwork. In this regard, in interactive games, participants not only gain
knowledge but also skills in a fun way, making a product and take it home. This is a
favorable opportunity especially for ethnographic museums.
Respondents - museum educators define as an important task the presentation and
interpretation of the culture of different ethnic groups through a multifaceted approach
to developing interpersonal and intercultural understanding and empathy. They say they
seek to achieve this by presenting some aspects of the curriculum from different
perspectives.
At the same time, the following challenges stand out in the work of museum specialists
implementing intercultural educational programs:
Lack of systematic qualification, explicitly focused on the approaches and methods in
intercultural education, which is fundamental for full and effective implementation of the
programs.
Difficulties in adapting the content of intercultural educational programs and methods
of pedagogical interaction with the cultural and individual characteristics of the student
(„We need to understand his attitudes, be aware of the traditions and beliefs he carries to
get to to his feelings, but this is a difficult task“). There is a need to take into account the
importance of various cultural, educational and cognitive factors that influence the
formation of knowledge and skills of students in the museum. In this regard, as an
important step to improve the work are preliminary studies with teachers on the impact
of intercultural educational programs in the museum on the further development of
students and to improve intercultural interaction in school.
Some museums still lack a variety of options for electronic reservations and access to
materials. Museums need to make more efforts to provide electronic resources for the
educational process at school before and after participating in intercultural educational
programs at the museum, as well as more opportunities to promote the programs.
In connection with the interaction with teachers for the implementation of intercultural
educational programs in the museum, the study revealed the following important
characteristics:
Joint efforts of museum educators and teachers are needed to "melt" the differences
between school education and museum education - these are the different administrative
requirements and the different forms of pedagogical interaction and pedagogical
technologies (called by museum specialists generally "philosophies" of teaching). The
successful creation and implementation of modern intercultural educational programs in
the ethnographic and historical museum requires active cooperation with psychologists,
art historians and experts and IT experts. We believe that educational mediators should
be used more actively, which supports the full participation of students from ethnic
minorities in the educational process and assists parents in this regard. The potential of
educational mediators is still too little used in Bulgaria.
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The opinion of the interviewed museum specialists is that the students feel the need to
diversify the "dry" material in the textbooks through games, a real touch of artifacts,
learning in a different environment. According to the museum specialists, the needs of the
teachers refer to professional communication with the museum pedagogues, to the
increase of the professional pedagogical competencies for work in an informal
environment. In this regard, the positive attitudes of both students and teachers are
determined, who approach such programs with interest and in many cases with
enthusiasm. It should be noted that the opinion of museum experts on these issues is
based on empirical experience. No studies have been specifically conducted in this
direction. This is an indication of the need for the ethnographic / historical museum to
conduct research to collect data on the topic, which will be used for more effective
planning and implementation of programs.
According to museum experts, two key aspects of the prospects in the development of
intercultural educational programs in the museum stand out:
The first is in terms of content and refers to the effective application of interactive
methods and digital technologies. In this regard, the study found the need to improve the
model of training of museum professionals to develop their pedagogical competence in
accordance with new trends in education in an intercultural environment and in
connection with the application of information and communication technologies. („The
functions that a museum educator performs in interactive museum education have changed
a lot. That's why qualifications need to change“).
The second is in organizational terms. It is related to the need for the development and
implementation of intercultural educational programs in the museum to work in a wider
team of specialists, as well as more active use of project opportunities at the Ministry of
Culture and the Ministry of Education and Science and others.
The directors' vision of the museum's priorities regarding the development of
intercultural educational programs has the following significant characteristics:
Respondents - museum directors evaluate the intercultural educational programs as a
prerequisite for the development of the museum as a social and educational institution,
as one of the conditions is to ensure not only its "survival" in modern dynamic conditions,
but to help it establish its public and social significance.
The vision of the directors for the future priorities of the museum regarding the
development of intercultural educational programs highlights the following
characteristics:
The focus of one of them is the development of new intercultural educational programs,
which is associated with the qualification of museum specialists and the enrichment and
modernization of the museum fund and facilities.
The opinion of another museum director is that the initiative should come from the
schools: “We are working with several primary schools in the city and villages in the
municipality, where Roma and Muslims predominate. If the schools wish, we will
implement more educational intercultural programs. "
Contrary to this vision are the views of museum directors, who bring to the fore
initiatives to deepen the dialogic nature of the museum and related new initiatives in
cooperation - not only with schools but also with local communities, attaching importance
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to dialogue and interaction with the academic community ("because the responsibility of
educating young people in values must be shared between education, culture and society").
The Ethnographic / Historical Museum as a cultural institution could benefit greatly from
its collaboration with the school and teachers, as well as with education experts and
researchers in the academic community working in the field of intercultural dialogue. In
our opinion, such an approach will allow museum professionals to enrich their skills in
communication and management of cultural diversity, including the implementation of
intercultural educational programs. It will also help improve the ability of directors and
museum professionals as a team to work in the process of intercultural interaction hand
in hand with different communities. („We are public institutions, we need to be involved,
and that needs to be made clear in our mission“). The cooperation between museum and
the school is an integral part of the ideological and methodological synchronization of the
Bulgarian educational system with the European one and is part of the process of the
understanding education as a process of constructive interaction of its participants. A
trend that is in line with the most advanced European tendencies. The direct practice of
ordinary Bulgarian teachers is actually a result of state policy and the attempt of impose
standards. Such an approach is a result of long- established democratic practice in our
country (see also Radeva 2008: 79- 80).
The recommendations of the directors of museums to improve the quality of interinstitutional interaction between the museum and the school for the implementation of
intercultural educational programs are clearly focused on two main areas that are
organically linked: to increase the competence of museum professionals on the topic, incl.
the managerial skills of principals and the creation of a network of schools and museums
working on intercultural education (regional, national, international). Respondents directors of museums strongly prioritize these two areas as the most important aspects
for increasing the effectiveness of the interaction between the museum and the school.
Sharing material resources and partnering with other institutions / NGOs / citizens are
also recognized by them as important policies in this regard. In view of the above, the
following opinion of the respondent is impressive: („The greatest importance for us is the
qualification - only experience and practice are not enough, and innovations in science must
be applied. The other important thing is the creation of museum-school communities not
only within the district, but also with other regions and at the international level. Now, with
the development of technology, this is becoming easier. We just need to have bolder
initiatives…“(RIM-Sliven).
The presented results of the research with in-depth interviews are in line with the
results of surveys conducted with students, teachers and principals of schools from
different administrative districts in Bulgaria.
In this context, the importance of the educational activity of the ethnographic and
historical museum in Bulgaria as factors for social inclusion and intercultural dialogue is
outlined. This will have a positive impact in two aspects: on the individual and on society.
Personal positions are vital and are based on beliefs enshrined in values that determine
and give meaning to our existence. At the personal level, within the museum educational
programs, students will form and develop intellectual, emotional and social competencies,
moreover - museums can play an important role for them in lifelong learning.
At the societal level, it will help promote tolerance, respect between communities and
overcome ethnic and religious stereotypes.
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Sosyal Kurumların Analizi: Temel İlkeler
Tahir AGHAYEV1
Özet
Sosyal enstitüler, toplumun sosyal acıdan önemli işlevleri gerçekleştiren, toplumun sosyal
organizasyonu içinde hedeflere ulaşmasını, sosial ilişki ve bağlantıların göreceli dengesini
sağlayan belirli kurumlardır. Sosyal kurumlar, insanların ortak faaliyetlerinin organizasyonunun
tarihsel olarak oluşturulmuş sabit biçimleridir. Makale, toplumda istikrar ve gelişmenin
sağlanmasında, gerekli sosyal düzeni sağlama sürecinde sosyal enstitülerin faaliyetlerine
adanmıştır. Sosyal kurumun faaliyetinin gizli (latent) sonuçlarını görmek, toplumun
entegrasyonu ve gelişimi için önemini hayal etmek modern düzeyde karmaşık sosyal olayların
analizi için önemli bir koşuldur.
Anahtar Sözcükler: Sosyal enstitü, fonksiyon, disfonksiyon, sosyal, gerçeklik, latent

Analysis of Social Institutions: Main Principles
Abstract
Social institutions are specific institutions that perform functions of public importance,
ensuring the achievement of goals within the social organization of society, the relative balance of
social connection and relations. Social institutions are historically established constant forms of
organizing people's joint activities.
The article is devoted to the activities of social institutions in maintaining stability and
development in society, in the process of ensuring the necessary social order. Seeing the latent
results of the activities of the social institution, imagining their importance for the integration and
development of society is an important condition for the modern analysis of complex social
events.
Keywords: Social institute, function, dysfunction, social, reality, latent

Problem durumu: Makalede incelenen problem, öncelikle toplumda istikrar ve
gelişmeyi sürdürmeyi, gerekli sosyal düzeni sağlamayı amaçladığı için güncel olarak
kabuledilir.
Amaç: Problemin teorik ve sosyolojik yönlerini gerçek sosyal süreçler temelinde analiz
etmek.
Giriş
Bireyin toplumdaki yaşamı, sosyal kurumlar aracılığıyla ifade edilir. Enstitü (Latince institutum) terimi, organizasyon, kuruluş anlamına gelir. Sosyolojide bir enstitü, insan
faaliyetinin bir veya başka yönünü düzenleyen, rollerini ve statülerini belirli bir sistem
haline getiren istikrarlı bir normlar, kurallar ve semboller seti olarak tanımlanır. Önde
gelen araştırmacı A. R. Radkliff - Brown'a göre, enstitü öyle standart bir davranıştır ki,
onların yardımıyla, toplumun sosyal yapısı - sosyal ilişkiler ağı - varlığını belli bir süre
devam ettirir. (Общая социология, 2017: 320). Örneğin, aile kurumu veya enstitüsü,
Associate Professor of the Department of Sociology, Baku State University, BAKU, AZERBAIJAN
t.aqaev@mail.ru
1
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üremeyle bağlantılı olarak karı-koca arasında toplumsal olarak kabuledilen kalıcı bir
birlikte yaşama biçimidir. Aile ilişkileri normlarını, evlilik kurallarını, tarafların rolleriyle
ilgili yükümlülüklerini ve haklarını ve ayrıca bu yaşam alanında toplum tarafından
onaylanan diğer semboller sistemini içermektedir. (Azərbaycan Respublikasının
Konstitusiyası, 2021).
Yöntemler: Tümevarım, tümdengelim, sosyolojik analiz.
Ana bölüm:
Bir sosyal kurumun gelişim kaynağı hem içsel (endogen) hem de dışsal (ekzogen)
olabilir. Aynı zamanda, önde gelen kişilikler de sosyal enstitüler üzerinde büyük bir etkiye
sahip olabilir. Geleneksel enstitüler törenler ve akrabalık ile ilişkilendirilirken, yeni
enstitüler devlet kurumları, bilim, eğitim vb. ile ilgilidir.
Araştırmacılar, toplumsal kurumların kamusal yaşamın ilgili ihtiyaçlarını karşılamada
önemli bir rol oynadığına inanmaktadır. Sosyologlara göre, her toplumda aşağıdaki
enstitüler faaliyet gösterir:
1.
2.
3.

4.

İktidarın kullanımını ve hükümetle ilişkileri düzenleyen siyasi enstitüler.
Mal ve hizmetlerin üretimini ve dağıtımını düzenleyen ekonomik enstitüler.
Kelimenin tam anlamıyla kendi bünyesinde din, eğitim ve kültürü içeren
kültürel enstitüler. Bunlar yeni nesillerin sosyalleşmesinden, toplumsal
değerlerin korunmasından ve kuşaktan kuşağa aktarılmasından
sorumludurlar.
Akrabalar, eşler, ebeveynler ve çocuklar arasındaki ilişkileri düzenleyen,
nüfusun çoğalmasını ve kuşaklar arası geleneklerin aktarılmasını sağlayan
enstitüler. (Vahidov, Ağayev, 2013: 306).

Sosyal kurumların faaliyetlerinin doğrudan sonuçlarına ek olarak, beklenmedik, yani
önceden planlanmış insan hedeflerinden uzak olan sonuçları da vardır. Eğer bilinen
fonksiyonların gerçekleşen sonuçları önceden beyannamelerde, deklarasyonlarda,
programlarda duyurulursa, latent fonksiyonların işlevlerinin sonuçları bilinmeyen bir
karaktere sahiptir ve sosyal etkinliğin katılımcıları tarafından önceden
anlaşılmamaktadır. İnsanların yaşamlarındaki gizli (latent) işlevlerin analizi, farklı
enstitülerin karşılıklı bağımlılığının ve karşılıklı uzlaşmasının, onların bir bütün olarak
toplum ve diğer kurumlar için "beklenmedik" bir rol oynama yeteneklerinin eksiksiz bir
resmini sunar. Gizli (latent) işlevlerin bir analizi olmadan, şu ya da bu enstitünün sosyal
süreçlerdeki rolü hakkındaki fikirlerimiz her zaman basit ve yanlıştır. Sosyolojik olarak,
iki tür gizli (latent) işlev ayırt edilebilir: genel ve özel. Genel gizli (latent) işlev, tüm sosyal
enstitülerin bireyin sosyalleşmesinde önemli bir rol oynadığını imaeder. Ekonomik ve
sosyal enstitülerin katılımcısı olan bir birey, belirli statü göstergelerini karşılamalıdır.
Kurumsal etkileşim sisteminde, normların katılığı, yaptırımların varlığı, sosyal sorunların
çözümünde enstitülerin önemini büyük ölçüde artırmaktadır. Bu normların bireyin ahlaki
imajının oluşumundaki önemi yeterince değerlendirilmelidir. Ayrıca, kurumsal etkileşim
sürecinde açık düzenleyici kılavuz ilkelerin ve yaptırımların katı gözetim işlevi dikkate
alınmalıdır.
Spesifik latent (gizli) fonksiyonlar daha çeşitlidir. Burada her bir sosyal enstitünün
kendine özgü “sürprizleri” olabilir. Bu toplum için ciddi bir endişe kaynağıdır. Örneğin,
kumarı yasaklayan bir yasanın kabuledilmesi ve uygulanması sonucunda, gölge işi
yeraltına çekildi ve daha önce düşünüldüğü gibi, ülkenin illerine taşınması yerine, büyük
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şehirlerde devam etti. Modern zamanlarda dini ideolojinin, inançlarını teşvik ederek
etkisini güçlendirmeye çalıştığı bilinmektedir. Örneğin, fanatikler bazen başka dinlere
mensup insanlara zulmederler. Böyle bir durum, dini gerekçelerle toplumsal çatışmaların
ortaya çıkmasına katkıda bulunur. Bu bağlamda Azerbaycan'daki bazı hayır kurumlarının
zaman zaman misyonerlik faaliyetinde bulunduğunu belirtmek gerekir.
Bu sorun eğitim enstitüsünün faaliyetlerinde daha net hissedilmektedir. Örneğin,
eğitim sisteminin bilinen fonksiyonu, çeşitli mesleklerde nitelikli uzmanların
hazırlanması her kes için bilinendir. Fakat onun başka, ilk bakışta fark edilmeyen
fonksiyonları da vardır. 44 günlük İkinci Karabağ Savaşı'nda (27.09.2020-10.11.2020)
Azerbaycan halkının Ermeni saldırganlara karşı tarihi zaferi, yükseköğretim sisteminin
bir grup genci askerlik yükümlülüğünden kurtardığını ve belirli bir ayrımcılık yarattığını
gösterdi. Böylece yükseköğretimin gizli (latent) fonksiyonu, vatanı savunma alanında
toplumsal eşitsizliğin ortaya çıkmasına neden oldu. Başka bir örneğe bakalım.
Yükseköğretim, toplumda bir yanda üst ve orta sınıflar, diğer yanda alt sınıf arasında
sosyal eşitsizlik yaratmada önemli bir rol oynamaktadır. Başka bir deyişle,
yükseköğretimin gizli (latent) işlevi, sosyal sınıflar arasında farkların yeniden ortaya
çıkmasına yol açmaktadır.
Başka bir örneğe de bakabiliriz. Örneğin son yıllarda ülkemizde devlet
üniversitelerindeki ücretsiz boş kontenjanların bazı nedenlerden dolayı azaltılması, gizli
(latent) sonuçlara yol açabilmektedir: Düşük gelirli ailelerden gelen çocukların
yükseköğrenime erişiminin azalmasına; Maddi güvenceleri nispeten zayıf olan yeni neslin
entelektüel eğitim düzeyi ve modern zamanlarda toplumun gelişme olanaklarının
gerçekleşmesi üzerinde ciddi bir etkisi olabilir.
Sadece enstitülerin tüm fonksiyonlarını, gizli (latent) işlevleri de dahil olmak üzere
incelemekle biz onların asıl yüzünü ve amacını belirleyebiliriz. Bazen sosyologlar ilk
bakışta net olmayan bir olayla karşı karşıya kalırlar: bu zaman enstitü kendi gerçek
işlevini yapmıyor ve toplumda onun faaliyetinin önünde bazı engeller çıkmaya başlıyor.
Fakat buna rağmen kendi çalışmalarına devam etmektedir. Bunun nedeni, bu enstitünün
temsilcileri gizli biçimde kendi amaclarına ulaşırlar. Bu nedenle, gizli (latent)
fonksiyonların incelenmesi, her şeyden önce, toplumun sosyal yapısında meydana gelen
süreçlerin ayrıntılı bir çalışması için büyük sosyal ve pratik öneme sahiptir.
Sonuç ve Bulgular
Bu nedenle, şu veya bu enstitünün faaliyetlerinin gizli (latent) sonuçlarını görmek, bir
bütün olarak toplumun entegrasyonu, istikrarı ve gelişimi için onların rollerini ve önemini
doğru bir şekilde hayal etmek, modern düzeyde karmaşık sosyal olayların analizi için
önemli bir koşuldur. Bu sosyal enstitünün gizli (latent) fonksiyonunun ve disfonksiyona
neden olan faktörlerin sonuçlarının hesaba katma ihtiyacıdır.
Modern sosyolojide, disfonksiyon veya başka bir sosyal enstitünün sosyal çevre ile
normatif etkileşiminin ihlali süreci olarak değerlendirilir. (Социологи, 2018:151).
Sosyal enstitüler, toplumun ilgili ihtiyaçlarını karşılayamazlar, ancak ortak kültür ve
sosyal normların etkisi altında faaliyetlerini sürdürürler. Bu durumda, onların faaliyetleri
sosyal çevreye ve insanların yaşam koşulları üzerine olumsuz bir etki gösterir. Bu,
özellikle toplumun sistemik krizi sırasında kendini belirgin biçimde göstermektedir.
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Örneğin, Azerbaycan'da 1980'lerin sonunda ve 1990'ların başında, çoğu enstitülerin
disfonksiyonel olduğu dönem idi: aile ve evlilik alanında, doğum oranlarında keskin bir
düşüş gözlemlenirdi, nüfus keskin bir biçimde azalıyordu, ekonomi ve finansta artan
enflasyon çoğalmakta, ülkenin altın rezervleri tükenmekteydi. İşsizlikte önemli bir artış
olmaktaydı, mülkün yeniden dağıtılması, ekonomik suçlar, baskınlar (el koymalar), siyasi
yapıların çöküşü, çok sayıda küçük partilerin ortaya çıkması, liderlerin siyasi iradelerinin
olmaması, sorumsuz vaatler ve açıklamalar, hukuk alanındaki devlet ve hukuk yapılarının
organize suçla birleşmesi, kitlesel yasal nihilizm ve anomi ortaya çıkıyordu. Eğitim ve
kültür enstitülerinin faaliyetleri de bakımsız durumdaydı.
Sosyolojik bir bakış açısıyla bakarsak, sosyal enstitülerin disfonksiyonu aşağıdaki
nedenlerle ortaya çıkabileceği belirtilmelidir: toplumun sistemik krizi, toplum düzeyinde
yapısal değişiklikler; farklı devlet kurumları arasındaki çelişkiler; sosyal enstitünün
faaliyetlerinde amaçların belirsizliği ve görevlerin anlaşılmazlığı; ahlakın çöküşü ve
değerler yönündeki değişim vb.
Genellikle, sosyal enstitüler tam disfonksiyonsuz durumda olmazlar, çünkü her biri
sürekli olarak değişir ve gelişir. Enstitünün çalışma koşulları, onun sosyal çevre ile
bağlantısı ve varlığının iç faktörleri değişmektedir. Sosyal enstitülerin başarılı bir şekilde
işlemesi için disfonksiyon durumlarının önlenmesi için aşağıdaki faktörler belirtilebilir:
amaçların, sosyal statülerin ve rollerin net belirlenmesi; faaliyet çeşitlerinin etkin
dağılımı, doğru ve başarılı biçimde organizasyonu, aynı zamanda etkin yönetim ve
kontrolü; sosyal enstitülerin daha geniş enstitüler sistemine mümkün olduğunca
çatışmasız katılımı.
R. Merton'a göre sosyal sistemin normal işleyişine, hayatta kalmasına ve kendi kendini
düzenlemesine yol açan sonuçlar fonksiyon, bu sistemin bozulmasına ve yapısının
değişmesine yol açan sonuçlar ise dizfonksiyon olarak isimlendirebiliriz. (Мертон, 1994:
98).
Bu açıdan bakıldığında, SSCB'nin çöküşünün birçok dizfonksiyonların sonucu meydana
geldiği açık bir gerçektir. Ancak bu dizfonksiyonların değerlendirilmesi büyük ölçüde
bireyin ideolojik konumuna bağlıdır. Ayrıca merkez, müttefik cumhuriyetlerde SSCB'nin
çöküşünü amaçlayan çeşitli eylem ve protestoların zorla bastırılmasının SSCB'nin
güçlenmesine yardımcı olacağına inanıyordu. Ancak, güç kullanımının olası gizli (latent)
sonuçlarının dikkate alınmadığı da ortaya çıktı. Bu, ulusal ayrılıkçılığın güçlendirilmesi ve
SSCB'nin çöküşü için bir katalizör olarak gizli (latent) dizfonksiyon anlamı taşıdı. Bu
nedenle, bir sosyal enstitünün belirli bir faaliyeti hem fonksiyonel hem de dizfonksiyonel
olabilir.
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Үй-Бүлөлүк Зомбулукка Чыгынган Аялдардын Психологиялык
Мүнөздөсүн Иликтеп Үйрөнүүнүн Методологиялык Принциптери
жана Мамилелери
Akchach ZHOLDOSHEVA OLMASOVNA1, Myrzabek KAMCHYBEKOV2
Аннотация
Бул макалада авторлор негизги методолгиялык принциптерине таянып, айтылган
тематикадагы илимий изилдөөлөрдүн азыркы психологиялык маанилүүлүгүн
аныкташып, ушул багытта болгон адамдар арасындагы мамилелерди иликтеп чыгуу
боюнча сөз айтышат.
Негизги сөздөр: аялзат, зордук-зомбулук, илимий, коом, методология.

Киришүү
Илимий изилдөөдө методология маанилүү уюштуруучулук роль ойнойт жана Е.
Г. Юдиндин айтымында, ал иерархиялык түрдө курулган [1, 391 б.], бул изилдөөнүн
методологиясына белгилүү бир методологиялык принциптерди жана конкреттүү
ыкмаларды киргизүүгө мүмкүнчүлүк берет.
Изилдөөнүн методдору жана материалдары.
Бул иште төмөнкү методологиялык ыкмалар жана принциптер колдонулган:
Психологиялык детерминизм принциби
С. Л. Рубинштейн тарабынан түзүлгөн. Сырткы таасир адамдын психикасы
аркылуу сынат жана андан кийин гана анын реакцияларына жана жүрүм-турумуна
таасир этет (тышкы таасирдин ички аркылуу сынуусу). Ал эми ички, өз кезегинде,
белгилүү бир деңгээлде ага таасир эте турган тышкы таасирлерди аныктайт.
Демек, «үзгүлтүксүз чечкиндүүлүк адамга, ал жасаган бардык нерсеге, анын
кандайдыр бир аң-сезимдүү иш-аракетине жайылтылат жана ошол эле учурда
адам иш-аракет эркиндигин сактап калат: ага эч кандай тагдыр оор болбойт» [2,
285 б.].
Өнүгүү принциби
Бул илимий принцип, ал бизди курчап турган дүйнөнүн бардык объектилери
жана кубулуштары үзгүлтүксүз өзгөрүү, кыймыл, өнүгүү процессинде экендигинде
турат. Ал эң жалпы формада Ф.Энгельс тарабынан түзүлгөн. Баардык нерсе
тынымсыз өнүгүп, жөнөкөйдөн татаалга, ылдыйдан жогоруга гана эмес,
тескерисинче
өзгөрүп
турат
[Өнүгүү
принциби.
https://psychology_pedagogy.academic.ru/13483].
Өнүгүү
Бул мамилелерди жүзөгө ашыруунун натыйжасында, негизинен жаңы мүлккө ээ
болуу процесси. Өнүгүү чарбаны сандык объектилердин өзгөрүшү гана
Assoc. Prof., Candidate of Pedagogical Sciences, Head of the Department and Department of Psychology,
Osh State University, akchach@mail.ru
2 Assoc. Prof., Candidate of Pedagogical Sciences, Kyrgyz National University
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жүргүзүлүп, сапаттын өзгөрүшүн камсыз кылат. Өнүгүү эволюция менен
байланышкан - объектти уюштуруунун деңгээлин татаалдаштыруу. Өнүгүү
формасынан айырмаланып (өнүгүү баскычында системанын структуралыгын
түзүүнүн кандайча).
Туташуу принциби
Бардык кубулуштар бири-бири менен үзгүлтүксүз өз ара аракеттенишет жана
системалардын элементтери болуп саналат. Ошондуктан, ар бир көрүнүш
тутумдун максаттарына жетишүүгө багытталган өз ара аракеттенүү процессинде
гана каралышы керек. Кандайдыр бир кубулушту изилдөөдө, алгач, талдоо үчүн
кабыл алынган системанын элементтеринин шайкештигин баалоо керек,
экинчиден, жаңы мүлктүн пайда болушуна шайкештигин баалоо керек, экинчиден,
аппараттын принцибин белгилөө керек бул системада.
Тийирекция принциби
Бул түзөтүү жана калыбына келтирүү иштерин уюштуруунун эң маанилүү
принциптеринин бири. Бул принципти эсепке алуу психокордукциянын жана
калыбына келтирүү иштеринин ийгилигин камсыз кылат, анткени Бул
психологиялык жана педагогикалык кийлигишүүсүнүн бирден, психиканын
өнүгүүсүн өнүктүрүүгө жана оңдоп-түзөөгө түрткү берген адамды, ошондой эле
инсандын коргоочу жана адаптивдүү механизмдерин өнүктүрүүгө түрткү берген
бирден, системалуу комплекс тутумун колдонууну билдирет акыры, жеке өсүшкө
алып келет.
Психодиагностикалык изилдөөлөрдү уюштуруу төмөнкү принциптерге ылайык
өттү:
Өкүл принциби (Анастази А., 1982). Объекттин темасы, шарттары, ыкмасы жана
натыйжасы менен байланышын аныктайт. Объектти биздин ишибизде
жүргүзүлгөн окуу максаттарына ылайык тандалууга тийиш. Үй-бүлөдөгү
зомбулуктун психологиялык өзгөчөлүктөрү.
Жарактуулук принциби (Анастази А., Урбина С., 2005) Ошондой эле ал
субъектинин элементтери менен катышы мүнөздөлөт: изилдөө учурунда изилдөө
предмети өзгөрүлбөшү керек. Бул принцип бул иштин эксперименталдык бөлүгүн
өткөрүүдө аныкталган.
Ишенимдүүлүктүн принциби (Анастази А., Урбина С., 2005). Бул тутумдун башка
элементтерине кийип алып, ушул ыкма менен алынган натыйжаны өзгөртө алат.
Изилдөөнүн
эксперименталдык
бөлүгүндө
биз
стандартташтырылган
психогеникалык техниканын батарейканы колдондук.
Ошентип, АКШ караган усулдук принциптер теориялык жана эксперименталдык
изилдөө методологиясы менен гана эмес, ошондой эле үй-бүлөдөгү зомбулуктун
курмандыгы болгон аялдарды калыбына келтирүү программасын өнүктүрүүнү
өнүктүрүүгө да аныкталды.
Негизги натыйжалар жана алардын талкууланышы. Сабактардын жеке
мүнөздөмөлөрүн изилдөө үчүн конкреттүү ыкмаларын тандоо, биринчи кезекте,
алардын негизги психометриялык мүнөздөмөлөрүн жана диагностикалык
мүмкүнчүлүктөрдү эске алуу менен.
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Теориялык ыкма биринчи теориялык жана экинчи – методологиялык
жетекчилерди жазууда колдонулган. В. Н. Дружинин боюнча, Бул ыкманы
колдонуп, изилдөөчү "булл ыкманы колдонбойт, бирок анын акыл-эс үлгүлөрү,
формулалар, мейкиндиктин динамикалык моделдер, схемалар, сүрөттөмөлөр,
табигый тилде ж.б. [Дружинин В. Н. Экспериментальная психология [Текст] / В. Н.
Дружинин. – СПб.: Питер, 2000. – 318 с. - с. 24].
Анкетирование. Биз инсандык өзгөчөлүктөрдү, мамилелерди, үй-бүлөлүк
зомбулук мамлекеттеринин мамлекеттерин изилдөөгө багытталган ачык жана
жабык түрү (Тиркемелерди) камтылган анкетаны түздүк.
Сурамжылоодо, натыйжалардын ишенимдүүлүгү, тандоо жалпы калктын санын
так чагылдырган шартта камсыз кылынат [3].
Изилдөө иштеринин жүрүшүндө конфликттердин деңгээлин, үй-бүлөлүк
зомбулуктун детерминанттарын жана кесепеттерин изилдөө үчүн төмөнкү
методдор колдонулган:
Методика PARI Е. Шеффера и Р. Белла, Т. В. Нещерета адаптацияда
Методика ата-энелердин үй-бүлөлүк жашоонун ар кандай аспектилерине болгон
мамилесин изилдөөгө багытталган. Авторлору америкалык психологдор. Биздин
өлкөдө бул техниканы Т. В.Нещерет өздөштүргөн. Методология 23 аспектти - атаэненин балага болгон мамилесинин жана үй-бүлөдөгү жашоонун ар кандай
аспектилерине тиешелүү белгилерди бөлүп көрсөтөт. Алардын ичинен 8 өзгөчөлүк
үй-бүлөнүн ролуна болгон мамилени сүрөттөсө, 15и ата-эне менен баланын
мамилесине тиешелүү. Бүтүндөй методология 115 өкүмдөн турат. Техника үй-бүлө
ичиндеги мамилелердин өзгөчөлүктөрүн, үй-бүлөлүк жашоону уюштуруунун
өзгөчөлүктөрүн баалоого мүмкүндүк берет. Методологияда аныкталган үйбүлөлүк мамилелердин ар кандай аспектилеринин ичинен бизди төмөнкүлөр
кызыктырды:
а) адеп-ахлактык, эмоционалдык колдоо, бош убакытты өткөрүү, инсандын,
өзүнүн жана өнөктөшүнүн өнүгүүсү үчүн шарттарды түзүү менен байланышкан
нике аралык мамилелер (методикасында 17 шкаласы);
б) үй-бүлөлүк чыр-чатактар (7 шкаласы).
Бул шкала боюнча жогорку баллдар үй-бүлөнүн начар интеграциясын, нике
аралык мамилелерге канааттанбагандыгын жана чыр-чатактын болушун
көрсөтөт.
Субъективдүү
башкаруунун
деңгээлин
изилдөөнүн
методикасы
(модификацияланган Е. Ф. Бажин, С. А. Голынкина жана А. М. Эткинд)
Биздин өлкөдө Улуу Британиянын Масштабдын орус тилдүү версиясын бир
кыйла кайра иштетүү версиясын түзгөн Улуу Британиянын методологиясы (1966жыл), 1966-жылы чыгарган орус тилиндеги орус тилиндеги версиясын түзөт. Бул
шкаланы бир катар параметрлер үчүн ротер шкаласынан бир катар ачык-айкын
артыкчылыктар жана айырмаланат. Бул ыкма сизге тегизделүүчү кырдаалды
субъективдүү көзөмөлдү салыштырмалуу тез жана натыйжалуу баалоого
мүмкүнчүлүк берет [4].
Методдор төмөнкү тараза бөлүнөт:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1.Жалпы жол менен жолдоштук масштабы (Ио).
2.Жетишкендиктердеги аткаруу шкаласы (Ид).
3.Эч кандайтоскоолдуктар (Ин).
4.Үй-бүлөлүк мамилелердеги уюмдун масштабы (IP).
5.Профессионалдык иш-аракет (IP) жаатындагы уюм масштабы.
6.Жергиликтүү мамилелер чөйрөсүндөгү термелүүлөр (IM).
7.Ден-соолук жана оору үчүн уюмдун шкаласы

Автордун изилдөөсүнүн контекстинде, автор 1 жана 4 таразага көбүрөөк
кызыкдар.
К. Томас жүрүм-турумун сыноо
Биздин өлкөдө тест Н. В. Гришина тарабынан ылайыкташтырылган [4]. Техника
сизге кагылышуу жүрүм-турумуна жеке кылдаттык менен колдонууга
мүмкүнчүлүк берет, эгерде чыр-чатактарды жана көйгөйлөрдү жөнгө салуунун
кайсы ыкмалары инсандык мүнөзгө ээ экендигин аныктайт. Методология чырчыр-чатактын эки өлчөмдүү моделине негизделген, ал адамдын көңүлүнө
бурмалоого катышкан башка адамдардын кызыкчылыгына жана өз
кызыкчылыктарын коргоого басым жасоого басым жасоо менен байланышкан
фундаменталдык өлчөөлөргө негизделген мүнөздөлөт. Чыр-чатактарды жөнгө
салу үчүн төмөнкү ыкмаларды бөлүңүз:
1) Атаандаштык (атаандаштык) алардын кызыкчылыгына жетишүү үчүн
экинчисине зыян келтирүү каалоосу;
2) Аспап, атаандашуудан айырмаланып, өз кызыкчылыктарын экинчисинин
кызыкчылыгына арнаган;
3) компромисс;
4) Кызматташууга болгон каалоонун жоктугуна жана өзмаксаттарына
жетишүү каалоосу жок экендигине мүнөздүү болгону үчүн;
5) Кызматташуу кырдаалга катышуучулар эки тараптын кызыкчылыктарын
толугу менен канааттандырган альтернатива менен келипчыгат.
Изилдөөчүлөрдүн айтымында, кызматташуу жагдайында гана, эки тарап тең
жеңишке жетишүүдө.
Жалгыздык
сезиминин
деңгээлинин
методологиясы Д. Расселл жана М. Фергюсон

деңгээлинин

диагностиканын

Методика бизге адамдын жалгыздык сезими, субъективдүү идеяларын
башкаларга керексиз деп баалоого мүмкүнчүлүк берет. Жалгыздыктын жогорку
деңгээли боюнча, болжол менен 40 ден 60 баллга чейинки көрсөткүчтөрдү
көрсөтөт, болжол менен 20дан 40ке чейин - болжол менен 0дөн 20га чейин [4].
Социалдык фромер деңгээлинин диагностикасынын методдору Л. Л. Вассерман,
В. В. Бойко.
Методика
бизге
жашоонун
негизги
аспектилериндеги
социалдык
жетишкендиктерге нааразычылыктын деңгээлин баалоого мүмкүнчүлүк берет.
Социалдык муздаткычтын деңгээли төмөндөгүдөй бааланат: 3.5-4 упай – өтө
жогорку деңгээл; 3.0-3.4 упайлар – муздаткычтын бийик деңгээли; 2.5-2.9 упайлар
– муздаткычтын орточо деңгээли; 2.0-2.4 – муздатуунун белгисиз деңгээли; 1.5-1.9
– суу муздаткыч деңгээли; 0.5-1.4 – Абдан төмөн деңгээл; 0-0.4 – муздаткыч жок.
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Эмпирикалык окуунун натыйжаларын кайра иштетүү сапаттуу жана сандык
жүргүзүлгөн.
Сандык кайра иштетүүдө, статистикалык талдоонун негизги ыкмалары
колдонулган, алардын жардамы менен алынган көрсөткүчтөр алынган,
өлчөөчүлөрдүн натыйжаларын чагылдыруу, тандалган орточо мааниси,
селекциялык режим, эмпирикалык маалыматтарды сандык маанини, тандоо [4].
SPSS 22.0 статистикалык программалык пакетин колдонуу менен сүрөттөө
статистикасын талдоо жүргүзүлдү. Алынган маалыматтардын статистикалык
талдоо үчүн:
•
Туташуу өзгөрмөлөрдүн ортосунда түздөн-түз эмес, бирок булл өзгөрмөгө
тура келген катарлардын ортосундагы байланышты аныктоо аркылуу кыйыр
түрдө аныкталган, бирок кыйыр түрдө байланышкан [5].
Изилдөөнүн натыйжаларын математикалык жактан текшерүү ыкмаларынан
тышкары, булл жыйынтыктардын визуалдык графикалык өкүлчүлүгүнүн
методдору колдонулган: таблицалар, чиймелер, графика.
Психодиагностикалык техникалардын бул топтомунун бул субъекттердин жеке
мүнөздөмөлөрүн аныктоого жана үй-бүлөдөгү зомбулуктун жабыркагандыгынын
жалпыланган психологиялык портретин түзүүгө мүмкүндүк берди.
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Программа Психокоррекции и Развивающей Поддержки
Индивидуально-Персональной Ориентации
Акчач ЖОЛДОШЕВА ОЛМАСОВНА1 ,Гулзада ТЕМИРБАЕВА КОЗОНОВНА 2
Аннотация
Цель этой статьи – показ организации формативного взаимодействия преподавателей
вузов, студентов и их родителей для оптимизации процесса профобразования. По Р.
Адлеру (1982) необходимость профилактических вмешательств в психику людей
возможна на четырёх уровнях: индивидуальном, социальной микросистеме (семейная или
коллегиальная группа), социальной мезосистеме (отдельные организации и учреждения)
и социальной макросистеме (всё общество). Сделаны основные выводы согласно
проведенному исследованию. Данное заявление стало одним из методических оснований
для развития содержания программы психокоррекции и опытно-конструкторской
поддержки предметов образовательного процесса в высшем профессиональном учебном
заведении. Программа включала три основных направления (модуля) работы по
психологической коррекции и развитию: модуль психологической поддержки студентов,
модуль психологической помощи их родителям и модуль психологической поддержки
преподавателей. Каждый из этих трех модулей имеет свои собственные конкретные цели
и задачи, которые тесно связаны друг с другом, и их реализация обеспечивает общую цель
психокоррекции и поддержки развития. Кроме того, каждый из трех модулей, в свою
очередь, содержит три блока: методологический. Основными задачами модуля
психологической поддержки студентов ОшГУ были: 1) повышение уровня
осведомленности учащихся об их жизни и профессиональных целях, ценностях, планах, а
также повышение уровня понимания смысла их будущей профессиональной
деятельности; 2) развитие навыков самоанализа поведения и эффективности
саморазвития; 3) развитие коммуникативной компетентности и адекватных
поведенческих стратегий в проблемных образовательных и жизненных ситуациях;4)
формирование навыков самоорганизации своей педагогической деятельности в школе,
навыков саморегулирования своих внутренних состояний; 5) формирование идей и
навыков здорового образа жизни; активная живущая позиция; 6) разработка стратегий
копинг-поведения, предотвращения возникновения психологической дезадаптации у
студентов (формирование навыков ситуационной оценки, принятие ответственности за
собственное поведение, умение принимать социальную и психологическую помощь,
умение защищать себя, самоподдержку и взаимную поддержку). Основными
психологическими технологиями при работе со студентами были: тренировки, ролевые
игры, а также дискуссии, круглые столы, беседы, различные культурно-массовые и
спортивные мероприятия, психологические консультации. Для студентов высших
профессиональных учебных заведений методический блок включал в себя определенные
цели и задачи. Цель заключается в обновлении знаний по вопросам профессионального
роста; Психологические особенности старшего возраста, психическое здоровье и
психологическая адаптация к процессу и условиям обучения: 1) передача знаний о
самореализации и самореализации личности; Жизненные и профессиональные сценарии,
ценности и цели; 2) передача знаний о здоровом образе жизни, о поверхностно-активных
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веществах и последствиях потребления; 3) обсуждение различных аспектов вопроса
формирования адекватного и положительного самоотречения.
Ключевые слова: группа, индивид, модуль, общество, программа, психокоррекция,
уровни социума.

Введение
Данное заявление стало одним из методических оснований для развития
содержания программы психокоррекции и опытно-конструкторской поддержки
предметов образовательного процесса в высшем профессиональном учебном
заведении. Программа включала три основных направления (модуля) работы по
психологической коррекции и развитию: модуль психологической поддержки
студентов, модуль психологической помощи их родителям и модуль
психологической поддержки преподавателей. Каждый из этих трех модулей имеет
свои собственные конкретные цели и задачи, которые тесно связаны друг с другом,
и их реализация обеспечивает общую цель психокоррекции и поддержки развития.
Кроме того, каждый из трех модулей, в свою очередь, содержит три блока:
методологический.
Методы и материалы исследования
Основными задачами модуля психологической поддержки студентов ОшГУ
были: 1) повышение уровня осведомленности учащихся об их жизни и
профессиональных целях, ценностях, планах, а также повышение уровня
понимания смысла их будущей профессиональной деятельности; 2) развитие
навыков самоанализа поведения и эффективности саморазвития; 3) развитие
коммуникативной компетентности и адекватных поведенческих стратегий в
проблемных образовательных и жизненных ситуациях;4) формирование навыков
самоорганизации своей педагогической деятельности в школе, навыков
саморегулирования своих внутренних состояний; 5) формирование идей и
навыков здорового образа жизни; активная живущая позиция; 6) разработка
стратегий копинг-поведения, предотвращения возникновения психологической
дезадаптации у студентов (формирование навыков ситуационной оценки,
принятие ответственности за собственное поведение, умение принимать
социальную и психологическую помощь, умение защищать себя, самоподдержку и
взаимную поддержку).
Основными психологическими технологиями при работе со студентами были:
тренировки, ролевые игры, а также дискуссии, круглые столы, беседы, различные
культурно-массовые и спортивные мероприятия, психологические консультации.
Основные результаты и их обсуждение
Для студентов высших профессиональных учебных заведений методический
блок включал в себя определенные цели и задачи. Цель заключается в обновлении
знаний по вопросам профессионального роста; Психологические особенности
старшего возраста, психическое здоровье и психологическая адаптация к процессу
и условиям обучения: 1) передача знаний о самореализации и самореализации
личности; Жизненные и профессиональные сценарии, ценности и цели; 2)
передача знаний о здоровом образе жизни, о поверхностно-активных веществах и
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последствиях потребления; 3) обсуждение различных аспектов
формирования адекватного и положительного самоотречения.

вопроса

Основными формами работы стали тематические семинары, организация
лекции по психологическому общему образованию в рамках психологического
круга, беседы, дискуссии, индивидуальные консультации, метод мозгового
штурма. Аналогичная работа проводилась на протяжении всего эксперимента по
формированию. Темы тематических семинаров со студентами: а) психологические
особенности личности подростков; Б) "Проблема жизни и профессионального
самоопределения" в) "Здоровый образ жизни и проблема различных
зависимостей"; Г) "Моя жизнь и жизнь общества"; Е) "Конфликты, их причины и
стратегии разрешения".
Цель группы психологического консультирования состоит в том, чтобы помочь
подросткам с помощью психологической информации, предоставляемой
консультантом, в решении их собственных проблем в своей образовательной
деятельности. Цели данного блока: 1) помощь в улучшении понимания
собственной жизни и профессиональных планов и перспектив, их социальных и
профессиональных ценностей; 2) помощь в развитии толерантности и способности
эффективно адаптироваться в различных социальных группах; 3) способствуют
росту стремления студентов к здоровому образу жизни.
Формы и методы работы: использование ролевых и деловых игр с
моделированием соответствующих проблем для учащихся образовательных и
жизненных ситуаций; Обсуждение - обсуждение учащимися личного опыта
решения проблемных ситуаций, возникающих с учащимися, преподавателями,
родителями,
и
собственного
опыта
психологической
адаптации
к
образовательному процессу; отдельная консультация.
Целью работы подразделения психокоррекции и развития является обучение
практическому использованию полученных знаний и стратегий поведения в
образовательных и жизнеобеспечивающих ситуациях. Задачи этого блока: 1)
развитие стремления студентов к познавательной и практической деятельности;
2) развитие навыков личностного и профессионального осмысления; 3)
повышение уровня личной самоотдачи; 4) изменение привычных стереотипных
форм реакции и поведения на более конструктивные; 5) развитие у студентов
социально значимых нравственных мотивов (гражданственности); 6) развитие
потенциала продуктивного межличностного взаимодействия и сотрудничества,
толерантности.
Формы и методы работы: 1) обучение личностному росту и обучение по
социальной и коммуникативной компетентности; 2) проведение тематических
круглых столов и кураторских часов по наиболее актуальным проблемам общества
- по вопросам борьбы со злоупотреблением наркотиками и их оборотом, по
экологическим вопросам города, страны, национального здравоохранения и
создания семьи и др.; 3) организация и проведение конкурсов художественной
деятельности и мероприятия спорта.
Основные задачи психологической поддержки преподавателей: 1) повышение
квалификации размышлений о необходимости дифференцированного воспитания
учащихся, то есть учет в учебном процессе возрастных и психологических
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особенностей учащихся-подростков; 2) овладение необходимыми знаниями об
особенностях развития и общения в подростковом возрасте; 3) разработка
педагогических навыков и поведенческих стратегий в ситуациях работы со
студентами с различными видами трудностей в образовательной деятельности, в
процессе адаптации к образовательному процессу и условиям обучения в вузах.
Каждый преподаватель, участвовавший в нашем исследовании, изначально
работал индивидуально (в виде интервью и консультаций), что длилось около 3
месяцев. Консультации продолжались от 1,5 до 2,5 часов в начале и сократились до
60 минут.
Для преподавателей высших профессиональных учебных заведений
методический блок включал в себя определенные цели и задачи. Цель - обновление
знаний по проблеме психологической адаптации студентов ОшГУ, состояния их
здоровья и особенностей половозрастного состава студентов. 1) анализ концепций
и эмпирических подходов к личностной адаптации личности подростков; 2)
обсуждение организации обучения подростков с разным уровнем состояния
психики; 3) повышение мотивации учителей использовать различные подходы к
образованию студентов с разным уровнем их психофизического состояния.
Основными формами работы с преподавателями вузов были: тематические
семинары, круглые столы, беседы, индивидуальные консультации, метод
мозгового штурма. Работа была структурирована посредством: тематических
семинаров, дискуссий (круглых столов), тренингов и индивидуальных
консультаций. Всего было проведено два таких цикла для учителей.
Продолжительность цикла - 3 месяца.
Темы этих семинаров с преподавателями вузов: а) "Психическое здоровье
студентов и его включение КПВ в учебный процесс «Социальной психиатрии»"; Б)
"Особенности психологической адаптации студентов к условиям и процессу
обучения в ВУЗе" в) "Внутренний самоконтроль учащихся как один из факторов
успешности обучения в ВУЗе"; Г) "Профессиональная подготовка и личный
самоотвод"; Е) "Проблема академических достижений студентов с различными
уровнями психического здоровья"; Круглый стол на тему "Возможности
дифференцированного образования студентов".
Цель консультативной группы психологической поддержки преподавателей
вузов - помочь им с помощью предоставления нужной информации, решить
проблемы профессиональной сферы. 1) помочь лучше понять психологические
трудности преподавателей в работе с различными студентами; 2) стимулирование
мотивации к профессиональному улучшению; 3) способствуют повышению общей
культуры преподавателей.
Формы и методы работы: 1) использование элементов мозгового штурма для
дополнения и изменения предлагаемых стратегий обучения и поведения для
различных учащихся; 2) круглый стол и обсуждение преподавателями
собственного опыта внедрения в практику преподавания усвоенных приемов
работы со студентами, а также собственного положительного опыта решения
проблем, возникающих при взаимодействии с ними; 3) отдельная психологическая
консультация в Центре по гендеру и психологической помощи при ОшГУ.
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Цель подразделения психокоррекционной и опытно-конструкторской работы обучение практическому использованию знаний и методических приемов
преподавания в ходе обучения студентов. Задачи этого блока: 1) организация в
микрогруппах в соответствии с уровнем психического здоровья студентов и
степенью психологической адаптации их к условиям университета; 2) контроль
результатов; 3) оценка эффективности собственной преподавательской
деятельности; 4) изменение привычных стереотипных форм реакции и поведения
(особенно с "трудными" старшими подростками) на более конструктивные; 5)
стимулирование профессиональной и личной самореализации, общего роста
учителей. Формы и методы работы: 1) аттестация преподавателя университета; 2)
обучение личностному росту; 3) обучение коммуникативной компетентности.
Реализация психокоррекционной и развивающей поддержки преподавателей
вузов позволяет решить следующие задачи: 1) повысить уровень рефлексии и
профессиональной мотивации преподавательской деятельности; 2) повысить
уровень профессиональной компетентности преподавателей за счет углубления и
расширения их психологических знаний и навыков; 3) обновить преподавателей
необходимостью дальнейшего профессионального роста и самореализации.
Проводилась работа с родителями студентов по направлению психологической
коррекции и поддержки развития. Основные задачи модуля психологической
поддержки родителей: 1) повышение родительской компетентности по
различным направлениям воспитания детей; 2) передача необходимых знаний об
особенностях развития и общения с детьми в подростковом возрасте; 3) научить
родителей понимать мотивы поведения подростков, способы их мышления; 4)
обучение способам конструктивного разрешения конфликтов и изменения
неэффективных видов родительского отношения к подростку; 5) обучение
стратегиям сохранения психического здоровья членов семьи; 6) помощь
родителям в формировании социально ответственного поведения старших
подростков.
Работа с родителями велась не менее 1 раза в месяц в течение 1,5-2 часов. Также
был разработан методический блок для родителей студентов. Его цель обновление знаний о психическом здоровье студентов, особенностях старшего
подросткового возраста, особенностях детско-родительских отношений,
трудностях адаптации подростков к условиям школы и процессу образования.
Задачи блока: 1) знакомство с существующими психологическими теориями и
подходами к проблеме умственного развития в юношеском возрасте; 2)
обсуждение различных аспектов организации родительской поддержки студентов
в ходе их обучения в ОшГУ; 3) повышение чувства родительской компетентности
при взаимодействии с подростками с другим уровнем психического здоровья.
Основными формами и методами работы с родителями были: тематические
семинары,
круглые
столы,
беседы,
индивидуальные
консультации.
Психологическую поддержку родителям оказывали на протяжении всего
формирующего эксперимента. Тематические семинары с преподавателями
университетов: а) "Психическое здоровье подростков и формы их нарушения"; Б)
"Особенности психологической адаптации студентов к условиям и процессу
обучения в вузах" в) "Психологические особенности юношеского возраста"; Г)
"Стили родительского воспитания"; Д) "Особенности взаимодействия" и др.
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Цель консультационного пункта психологической поддержки родителей
студентов ОшГУ - помочь родителям с помощью психологической информации,
предоставляемой консультантом, решить проблемы, возникающие при общении и
взаимодействии с юношами. Задачи заключаются в том, чтобы 1) помочь лучше
понять психологические трудности, связанные с воспитанием студентовподростков; 2) помощь в выборе стратегий поддержки юношей в преодолении
различных видов зависимости и различных форм антисоциального поведения; 3)
способствуют повышению психологической культуры родителей. Формы и
методы работы: 1) индивидуальное консультирование; 2) использование
дискуссий для разработки эффективных стратегий общения и поведения со
студентами-юношами ОшГУ и психическими расстройствами; 3) Круглый стол по
обсуждению подготовки кадров в ОшГУ.
Выводы
Итак, после реализации программы психокоррекции и поддержки развития
студентов мы провели анализ возможной динамики изученных показателей,
которые были подтверждены на уровне статистической значимости. Для чего
использовались разные критерии качеств и определенные признаки психического
здоровья.
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Presence and Sharing: Timeless and Contemporary Performance
Values
Ali TAHBAZ1
Abstract
Turkish Makams and Persian Dastgah comparison would open and anchor this
discourse about contemporary performance practice. To explore this concept and give
understanding of tangible and intangible social functions of performative and expressive
actions, the effects of particular makams on evoking human response used in medicine of
Ibn-i Sina will be discussed. The songs, movements, and scenic objects used during
incubation of Artship performances helped the development of the imaginary character.
These elements but particularly songs within specific performances anchored the actors,
dancers and musicians into their roles. The author of this paper would discuss and reflect
personal experiences that defined the performer's internal landscape and subtext for the
expression and projection of the intent of the character. The brief description of dynamics
and content of some Artship performances will be shared and compared to the traditional
roles of itinerant musicians, community storytellers, and singers of social, intimate, and
healing music.
Keywords: Turkish makams, Persian dastgah, Al-Farabi, Ibn Sina, Healing music,
Performative responses.
1. Historic sound understanding and use
Ibn Sina and Abu Nasir al-Farabi lived in the golden age of Islamic Sciences (622-1258).
They both made tremendous amounts of contributions to fields of Philosophy, Medicine,
Astronomy, Physics, Music and much more. Al Farabi made great contributions to music.
He wrote about music therapy and therapeutic effects of music on the soul (Haque, 2004).
He explored Makams or musical modalities that have healing effects on the human organs
and psyche (Volkan, 2016). Al-Farabi wrote a book on music titled Kitab al-Musiqa (The
Book of Music) and there is also an illustration of a short necked lute instrument he was
known to have invented called Shahrud.
Ibn Sina (was born in 980 at Bukhara Uzbekistan and in 1037 died in Hamedan). Often
throughout history Ibn Sina is referred to as one of the fathers of Medicine. He wrote one
of the first encyclopedias of medicine called Qānūn fī al-Ṭibb or The Canon of Medicine.
There are also various writings on healthy living covering topics such as food, exercise,
sleep, diet, treating fatigue, etc (Bakhtiar, 1999). Also there have been extensive writings
on the role of sound and music in evoking human emotions as it was explained by Ibn Sina
For example Granit and Shair in their article, The Origin and Power of Music According to
the 11th-Century Islamic Philosopher Ibn Sīnā write:
“Interestingly, Ibn Sınā draws upon the connection between music and basic forms of
communication to outline how music induces a flux of emotions, moving from joy when a
Research into effects of musical forms of Makams and Dastgah, Artship Foundation Associate Scholars
Core Group - Archaic Sound Consortium, Software Development and Quality Engineering - Software
Automation Engineering. alitahbaz@gmail.com
1
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note is heard, to dread and sorrow when it disappears and rejoicing at the reappearance
of another note.”
Makams are melodic patterns or modalities with unique characteristics and tonalities.
The different sounds and variations of pitch and tone and the arrangement of musical
notes, melodies give the makams their unique effects. Some of these Makams were used
in hospitals to treat patients, either in the same room that the patient was being treated
or sometimes in the same buildings but different rooms, so the patient would hear them
environmentally.
For example Makam Rast: Induces joy and feelings of peace. Isfahan: Induces feelings of
self-confidence and aids the ability to move. Neva: Gives a person taste and relief. Saba:
Gives a person courage and power. Other emotions that are invoked are longing, love, joy,
hope, infinitude, spaciousness and gratitude psychologically. While the physical body's
area of distress will be reached through tonal frequencies that have regenerative effects
(Guvenc).
In comparison Persian Classical music also has a system called DastgAh. DastgAhs also
evoke feeling and images as they take the listener through recognizable tonalities
associated culturally with a particular place in time or a graphical location. Also they
evoke specific rituals, for example a wedding or funeral or some seasonal event. Another
characteristic of DastgAh is called Avaz. Singing the songs where the singer chooses a
piece of poetry that usually fits the mood of the music modal, Makam or Dastgah.
It can be said that both Turkish Makams and Persian DastgAh are similar in the sense
that they can invoke emotion, evoke images and get one to feel the atmosphere or even
imaginatively participate in rituals.
Accomplished leading heart surgeon in Turkey Bingur Sonmez from the Memorial
Hospital in Istanbul plays music for his patient the morning after the surgery. The patients
interviewed about this explained that once they saw and heard music from their surgeon
it turned their condition into hope. The music helped the patient with recovery.

Not only was music and music therapy used historically to treat hospitalized or
bedridden patients but also today music can also be used to treat individuals
psychologically.
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2. Sound presence in Artship process: Performances and Incubation
Cherished, sung sounds and music plays a very big role in Artship gatherings giving
birth to new performances and are a significant part of sharing with the audience. A piece
of music or humming is used to begin and end our rehearsals. Sounds create an
atmosphere. Also together with sound we use objects and we develop a relationship with
them.

Relationship - Net
There are relationships of many types. The piece addressed the complexity of being
together. There was a lot of pulling and pushing and just a feeling of tension but also a
sense of release and togetherness enacted by the two performers. Then at some point this
net was turned into a harp and symbolically played.
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Artship never holds auditions and people with some artistic skills, training and
practice approach the company for inclusion. For example, actors who want to dance or
dancers who want to sing. They bring with them their unique style and sense of
perseverance, practice, and expression. Grace Lynn was an accomplished painter. She had
polio as a baby and wanted to work with us so we made things for her. She became a
principal dancer of the Artship Ensemble. Her ability to move audiences was remarkable.
We turned her chair into a throne, created pieces to carry her and support her with
constructions so she can be upright. She danced in a piece called Zen Waltz with Augusto
Ferriols imperceptibly moving her. We never disguised that she was in a wheelchair

Reclaim public place with the community
Because Artship was deeply and spontaneously involved with the community where
the reclaiming public space criminalized activities and death and casualties in the
neighborhood of Arroyo Viejo Park in east Oakland the coalition of neighbors invited the
Artship to be engaged in the process.
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A burned down abandoned outdoor theater was a place where only gunshots and
shouting of gangs and sounds of illegal dog fights was the norm. Neighborhood coalition
with Artship decided to start reclaiming public space with children’s performance in the
reconstructed outdoor theater. Children and their mothers and families got together to
practice and perform in the theater with the intention that everyone was represented and
had a voice.
In the photograph, the boy in the right was too shy so we built him this costume so he
can perform and hide. The boy to the left loved singing and was discovered by Artship and
was immediately invited to Artship Ensemble rehearsals. He became a member of our
performing company for 8 years. After graduating from high school he chose education
leading to New York Broadway Music Theater where he is successful now.

As citizens invited Artship Performance Company was well understood by Rachele
Kanigel, The Oakland Tribune staff writer, in her article Life Pulses at Arroyo Viejo Park
after amphitheater sees rebirth, 1996 states:
For years the old, burned out amphitheater at Arroyo Viejo Park was
best known as a setting for pit bull fights, drug deals and assaults.
Neighborhood mothers didn't dare let their children play there. The only
sounds that came from the theater were shouts and gunshots. But this
weekend, the concrete benches were filled with families as a group of
artists and community mem-bers reclaimed the 67-year-old theater
with its first performance in 30 years. The production of "Windfall of
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Memories," a melange of dance, song, and performance art, was coproduced by the Augustino Dance Theater, the ARTSHIP Foundation and
the Arroyo Viejo Community Center as a chris-tening for the partially
reconstructed theater. The group hopes the play, which will be staged
again at 2 p.m. Saturday and Sunday, will inspire other groups to
consider the site.
This is just one moment or rather four intense years of working with the community
which resulted in municipal involvement, reconstruction of the theater and creation of a
sharable and inhabitable space.

Artship the ship as a community resource
Artship was an Art deco passenger cargo ship in the thirties and forties which became
a troop carrier and hospital in WWII and after war merchant marine academy training
ship. After being decommissioned, Artship Initiative members went through congress to
get it for free as a community resource. One of many activities Artship was addressing was
the Crisis of Perseverance as articulated by artship initiative members. It was a response
to a local need that addressed a contemporary problem particularly among children and
youth who have no role models or experience witnessing success through perseverance.
The committed response was with hard-core job training for maritime and culinary
professions. As a way, almost casually, the artist of all types working on the ship, on
performances or individual pieces were accessible, visible as the embodiment of
achievable mastery and tangible experience of completion. Hence the name Artship
(Paich, 1999).
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Ship Remembers
A brief recollection of one performance of the ship. The play was set at the time of the
ship in the Second World War (1941- 1945). It was about sailors on a military ship and
their memories, letters, fantasies and imaginations of the conspicuous absence of women
in WWII military ships.

Conclusion
Sound and music was a part of each section of the paper. From the beginning during
Ibn Sina's time to the performance on the ship. Internal landscape of all involved and how
they responded to the sounds, music and imagination. In tune with our imagination and
connection to the space around us and inside us. Tuning of our system through dance,
music and stories. Narrating our lives and holding each other’s stories.
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One unexpected aspect of the Ship, shared by people of all ages and walks of life was the
sense of imaginary journey on this non moving retired Ship.
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Photography - Overwhelm - Focus - Meaning for Our Time
Bilge EKŞI1
Abstract
The pioneering work of emancipating photography as part of fine arts by Semiotics proponent
Roland Barthes in mid 20st century. The central inquiry is analyses of photographic overwhelm,
accessibility and multiple uses and meanings. One of most general and socially relevant is the
desire to “remember” that every individual need from time to time. Helping celebrate, question or
take for granted one’s identity. Also approached is a brief reflection on the use of photography in
cinema as memory focus of characters’ history. The chapter reflects from the practitioner's
introspections on experienced diversity of subjects, creative response and approaches. Reflective
example will be taking portraits that are moment between the photographer and the
photographed. The two get connected and mirror each other. It is a moment as if time stops,
connects them and than lives in the photograph. As a result, the paper would reflect on immediate
and timeless aspects of photography's presence in contemporary culture returning briefly to
Roland Barthes as nurturer of social respect to Photography as Art.
Keywords: Barthes’ semiotics, photographic accessibility, ıdentity memory, practice
reflections, photography art

Introduction
The main focus of the paper is started from a question of “How to celebrate that
everyone can take photographs today?”. Based on personal experiences, questioning and
celebrating today’s accessibility of photography is the main starting point of this paper.
I took all the photographs presented in the paper. At Artship, we are developing
comparative cultural studies and reflections based on personal experiences. As a
practitioner, I came up with some concepts that express my point of view.
Casual or Considered
We are at the age of accessibility. With the introduction of smart phones to our lives,
taking photographs became everyone’s daily practice. Photographs became a part of
communication and, are used by most of the people as a way of display themselves
especially in social media. Even, the line between photography as art and photography as
a way of displaying seems to get blurred, I do not think that these two is indistinguishable.
To celebrate one’s photograph I do not think one needs to be recognized as a
“photographer” or have a professional camera access.
I think that “meaning” is the distinguishable feature of photography. In photography, I
believe that composing, generating and grabbing a meaning is only possible by looking
deeply, connecting and rooting through an image. After understanding and appreciating
the reality of image, one can variate and harmonize the image like a melody as a way of
expressing own sensitivity. I believe that, like every single melody, every single image can
be harmonized and variated.

Student of Sociology and Film Studies, Bogazici University, Expressive Art and Documentary
Photography Practitioner. eksiibilge@gmail.com
1
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Table 1 – Serious Cat

Above, the photograph I took many years ago. I would like to explain the timeless and
"placeless" nature of some photographs. The cat could be located at any point in time or
space, it doesn't matter, the meaning it gives is specific to anyone. I call these fractions of
time as embracing universality and solidarity of being alive. No matter in the world where
someone is looking, a photo like this can mean something to one. Because sections like
this one from life are for all of us.
The Use of Photography in Cinema
As Memory Focus of Characters’ History
In a 2021 paper for World Cinema course at Boğaziçi University in İstanbul I wrote this
statement:
The desire to remember where you came from, what you went through,
what you experienced, and when. Although this desire sometimes brings
with it the remembrance of pain, it reveals many things about one's
identity. Sometimes it is about who the person isn't. The expressions of
the characters looking at the photographs reveal many feelings and
experiences about their past. (Ekşi 2021:7)
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Photography as Visual Melody

Table 2 – Dance of the Branches

From my experience, every single photograph is comprised of unique melody. And
sometimes, a single photograph can include more than one melody. I am using the concept
visual melody to refer to the moment that the natural congruity of the subject is
understood. It is like a dance between the subject and the photographer. The subject is
already there to be celebrated, and the photographer is like a dance partner to the subject.
Understanding the flow of the dance, which is unique to each subject, then appreciating.
The photograph in table 2 above I took while I was having a calm walk. I felt the
presence of the subject, not solely in a material meaning but also felt the dance of the
branches of the tree, noticing the leaves within the branches, was like a reminder of
something. The branches are constructing a web, and this web is like providing
intercommunication between the leaves. The branches are like a music stave, and the
leaves are like the syllables.
Photographic Dichotomy or Duality

Table 3, Table 4 – Same Horizons Day and Night from Asian Side of İstanbul
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Above, the photographs were taken from same place in different times. When they are
together, the similarities and the contrast between them is visible to acknowledge the
similarities within dichotomy. I always think that for a duality to exist, the two must have
things in common. I love photographing dualities. It gives a perspective about considering
the subject’s different sides. It gives opportunity to variate the meaning of a subject.
Also, below there are two photographs of the same object called by my friends’ “Hero”
they grow it from seed and survived most challenging conditions. The photographs were
taken almost at the same time. Encountering variations of perspectives and the meanings,
although the two photographs were both taken by me, give the feeling that there are
various ways to celebrate one object. And there is no exact and single understanding of
an object.

Table 5 - Survival

Table 6 – In Any Condition

Tales Lived in Modern Times
Below, I call the moment a tale. Those moments are timeless, and as in tales, they do not
occur in an exact time. The tales are transferred orally from generation to generation. And
they are for everyone. This is such a moment that it is both special to the two of them and
a moment shared also by different bodies for hundreds of years over the world.

Table 7 - 28th of April 2022
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Photogpraphic Texture
This chapter focuses on the question of “What is the texture in representation?” by
questioning revocation of texture and imagining intangible texture of the photograph.

Table 8 – Someone’s Home

When I say texture, I refer to visual evocation of tangibility. Like in this case the
articulation of place and time that is unique to a one photograph that can evoke one’s
memory in that place and time. When I say place and time, these are not in literal material
meanings. Above, there is a photograph that I took in Eskişehir/Odunpazarı. The
structures of houses in Odunpazarı resemble each other. When one once has been there,
one would remember the image. It does not have to be remembered directly it is just an
evoking memory that makes one remember. The window could be anyone’s window, and
the reflections on the window could be anyone’s. What is remembered does not
necessarily have to be personal each time, sometimes what is remembered is part of the
collective memory.
When I say texture of a photograph, it is not as a dimensional element of photographs.
Nor it refers to photograph’s perceived surface quality. Texture in its linguistic meaning,
it is something that can convey variety of messages and emotions. However, I use the
concept in photography is to refer to subject that is already there existing without
photographer shaping it. Photography variates the existence of overall texture in
photography is because it is observed and shaped. Rather by photographically
discovering-noticing-appreciating it. It is like a way of communication through visual
recounting. The reason why I do not choose the word “context”, I think the term
“photographic texture” gives the meaning through recognizable but selected reality. The
aura of a photograph communicates beyond the captured image. The totality of
communication also includes the viewer’s visual memory merging with photographer’s
choice.
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Portraits
Taking Moments Capture the Unspoken Story Written on the Face

Table 9 – Grandmother

From my experience, the portrait is a photograph that is not a product. It is an
integration, communication of the subject and the photographer. The portraits’ nature is
the value of the moment that when the two connect is unique. In some portraits, even if
the light and space of the photograph can be arranged by the photographer, it is inspiring
when the connection between the two is vital and real and not contrived posing. Mutually
sensitive portraits taking moments capture the unspoken story written on the face that is
mirrored and celebrated by the photographer. I think that taking portrait is a way of
understanding the other. Photographing the subject with intimacy and openness,
mutuality and unity in diversity could happen. So, the subject is not seen as in object, the
"other" but simple unspoken solidarity is naturally present.
Responding Roland Barthes
In the book Image Music Text, Roland Barthes says:
The interest lies in the fact that the objects are accepted inducers of associations of ideas
or, in a more obscure way, are veritable symbols. (1977: 22)
I agree that, the objects in photography initiate feelings of recognition and the
photographic meaning that is constructed through the objects represented.
R. Barthes continues with thoughts about signifiers (a sign's physical form). For him “a
physical qualification for a sign, while on the other they refer to clear, familiar signifieds.”
(1977: 22)
However, from my experience, an object has not to be a symbol or has not have a
denoted meaning. An object can acquire a meaning as a unique part of photographic
integrity without symbolizing anything but just being a spontaneous captured element of
the story of a photograph.
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R. Barthes continues with his thoughts on connotations: The connotation somehow
'emerges' from all these signifying units which are nevertheless 'captured' as though the
scene were immediate and spontaneous, (1977: 23)
In my opinion the connotation of a photograph can be both subjective and cultural.
Those two mingle. Responding to intangible presence of the photograph’s content can
evoke one’s memory.
R. Barthes’ articulation paraphrased here: the meaning and structure of photograph is
not isolated it creates interactive relations (1977: 16). My response and appreciation of
that concept looks into the meaning of the communication with the photographer, the
subject and the person looking. The meaning can fluctuate according to how person
interacts with the image which makes it personal. However, I think that the meaning of a
photograph can also improve cumulatively. When one gets closer to understand the
texture (I refer to it earlier as visual evocation of tangibility) of a photograph, the meaning
of the photograph can develop, be enriched and acquired deeper relationship to the
material.
To close this brief response to R. Barthes thought I would like to mention although
Barthes distinguishes the denoted and connoted message, I think that in press
photographs this distinction is meaningful, such a distinction in photography as art,
complicates the understanding of photographic meaning. I agree that, without making any
distinction for the concept “photographic meaning”, even a photograph can have lots of
signifying units, the photographic meaning can emerge spontaneously without any
signifiers and signifieds. Barthes commitments to visual photographic communication
and intensity is a fertile ground for responding, agreeing, questioning and articulating
one’s own sense of photographic visual stated or implied meaning.
Conclusion
This paper Subject Could Be Anybody - Celebrating Today’s Picture Taking took dual
methodology of academic reflection and case study of my personal photographic process.
In closing this paper, I would like to remember the starting point of this paper and asking
myself again that how to celebrate that everyone is and can take photographs today? To
me, the most delicate way to celebrate this accessibility is to notice the differences
between considered and casual photograph taking without any hierarchical value
judgement. The starting point could be appreciating and openness to the all approaches
and perceptions. When we open ourselves to different perspectives, I believe that we can
notice and begin to appreciate others. The opposite is aggrandizing ourselves, artificially
sensationalizing imitating trends these photographs tend to be distant and not open to
connectedness. As a practitioner, I always remind myself, to be open and understand the
subject as it is, responding as the key point. Celebrating neural mirroring as one of human
and biological deepest characteristic.
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Casual or Considered ?
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The importance of the Enhancing agriculture in the Sustainable
Development of the Tourism in the Mountainous Zone of Adjara
Giorgi Gogitidze1
Abstract
The mountainous zone has a vast potential for developing tourism businesses
worldwide. In recent years, tourism has experienced rapid progress globally; In many
countries, including Georgia, tourism has become a central growing economic direction
for sustainable socio-economic development. Adjara, whose central tourist resource is the
Black Sea, is surrounded by a mountainous area of picturesque nature, which is less
developed regarding tourism. Notably, the mountainous zone of Adjara is rich in natural
tourist sights. Therefore, we have thought mountain tourism must be considered a unique
potential form of tourism. Notably, during the last years, the increase in tourists and
visitors in the mountain region of Adjara. We have thought it is required to focus the
Enhance the agriculture field in the mountainous zone of Adjara, which will be necessary
for the Sustainable development of the tourism Mountain tourism.
Kaywords: Mountain, Tourism, Adjara
Introduction
The mountainous zone has a vast potential for developing tourism business worldwide
(Hashemkhani Zolfani et al., 2015). (Abellán & García Martínez, 2021). In recent years,
tourism has experienced rapid progress globally; in many countries, including Georgia,
tourism has become a central growing economic direction for sustainable socio-economic
development. After the coastal and island resorts in the world, mountainous areas are
popular tourist destinations (Duglio et al., 2019) (Palacios-Florencio et al., 2021). From a
socio-economic point of view, the sustainable development of tourism can become an
important essential factor, which will also contribute to the synchronouaction of another
field (Demirović et al., 2017). In particular, Adjara, whose main tourist resource is the
Black Sea, is surrounded by a mountainous area of picturesque nature, which is less
developed regarding tourism. Notably, the mountainous zone of Adjara is rich in natural
tourist sights. Therefore, we have thought mountain tourism must be considered a unique
potential form of tourism, enhanced by the demand for more sustainable and naturebased solutions in the Adjara Mountain region (Gogitidze Giorgi, 2022). Adjara region, in
addition to maritime tourism, geographically provides opportunities for developing
various fields of tourism. The mountainous zone is particularly interesting in this regard,
which is relatively underdeveloped. Therefore, an in-depth study of the potential of the
mountainous zone of Adjara significant for sustainable tourism development. According
to the data of 201for the number of tourists visiting the Adjara region every year provides
a basis for a positive forecast in terms of tourism development in the mountainous zone.
The mountainous regioareaseorgia, including the mountainous region of Adjara, have a
long tradition of rural tourism; in recent years, rural tourism has been the focus of
attention from the country's central government. It is planned to strengthen the work on
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the rural tourism. Based on the experience of other countries, it is desirable to train local
people to develop rural tourism in the mountainous zone, strengthen consulting services,
and establish associations with maximum involvement of industry experts to promote the
creation of original and sustainable tourism services. Tourism is recognized as an
excellent opportunity for Slovenia's agriculture. That is why the Slovenian Tourist Farms
Association and the Slovenian Tourist Board use specific marketing tools to attract more
visitors.
According to the Department of Tourism and Resorts of Adjara report, despite the
number of international visitors in mountainous Adjara has increased significantly in
2017, the number of local visitors in the mountainous region did not reach 10% of the
total number of Adjara. In 2017, 46,592 visitors visited family hotels, tourist facilities, and
museums on the popular tourist routes of mountainous Adjara, which is significantly
(98%) more than in 2016. Machakhela, Keda, and Khulo tourist routes were popular for
visitors. Despite the impressive increase, if we analyze the total number of visitors, we
will see that out of 1,513,533 visitors, only 46,592 visited the mountain part of Adjara,
which is 32.4 times less than the total number of visitors (Picture 1, 2).

Picture 1. A. Number of visitors in Adjara and Adjara mountain zone;
Total number of visitors in the Adjara region
A. Number of visitors in the mountainous zone of Adjara
B. Number of international visitors to Adjara; 1. Turkey; 2. Azerbaijan; 3. Russia; 4. Iran; 5. Israel;
6. Ukraine; 7. Armenia; 8. Belarus; 9. Saudi Arabia; 10. Kazakhstan
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Picture 2. Number of guests accommodated in hotels and hotel-type establishments in Adjara

We think that mountain Adjara has a lot of potential, especially considering the existing
trends; the demand for mountain tourism in the international tourism market has
increased and amounts to more than 50% of tourist routes. Consequently, with the proper
management, the existence of appropriate infrastructure and the improvement of
services can at least double the number of visitors. It should be noted that the number of
visitors to hotels and hotel-type establishments was variable during 2006-2017. In
particular, the number of visitors has increased since 2009, almost steadily until 2016,
and in 2017 the highest rate was observed. If we compare with the index of 2006, the
number of visitors has increased about 22 times, compared to 2007 - 11.2 times, in 2008
- 12.1 times, in 2009. -9 times, 1010. - 5 times, 2011. -2.9 times, as for 2012-2016, almost
the same rate was observed (Picture 2). According to the rate of visits of tourists and
visitors to Mountain Adjara, it is confirmed that tourists are not often interested visit. The
number of visitors to Adjara from other regions of Georgia has increased 11.7 times from
2006 to 2017. The visitor distribution rate also varies by year and quarter. Although the
rate of tourists and visitors as a whole shows an increase in the number of visitors to the
Adjara region, the rate of visits is very low in the case of the mountainous zone (statistical
material is presented according to the reports of the Department of Tourism of Adjara).
Thus, the percentage of visitors in the mountainous zone of Adjara is so low that we think
that the presented statistical data are not processed with the correct methodology, or
there is no unified strategy for raising awareness.
The importance of the Enhancing agriculture in the Sustainable development of
tourism
To expand the tourism activities of Adjara, it is essential to develop the tourist resources
of its mountainous zone. We want to emphasize that the tourism system is in a complex
connection with agriculture and their cooperation is mutually beneficial. As it turns out,
in the coming years, foreign (international, state, and private) investments (programs) in
these municipalities will be implemented mainly in agriculture, tourism, and construction
(infrastructure projects). The government and municipal programs of the Autonomous
Republic of Adjara are primarily focused on these areas. Based on the existing number of
hotels and Restaurants (Picture 3, 4) we think mountain region can enhance mountain
tourism linkage to agriculture.
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Picture 3. Accommodation facilities in the mountainous zone of Adjara
A. Number of hotels available in resorts in the mountainous zone of Adjara; B. Number of family
hotels/cottages in the Khelvachauri mountain zone; C. Number of family hotels/cottages in Keda;
D. Number of family hotels/cottages in Shuakhevi; E. Number of family hotels/cottages in Khulo.
1. Number of hotels; 2. Number of rooms; 3. Number of beds

Picture 4. The number of Restaurants in the mountainous zone of Adjara
1. Khelvachauri mountain zone; 2. Keda; 3. Shuakhevi; 4. Khulo
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Currently, we have mostly developed the following agriculture field: vegetarian,
horticulture, fruit growing, and stockbreeding field in all mentioned mountain
municipalities (Picture 5).

Picture 5. The major agricultural field in Adjara Maountain Region
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Türk Heykel Sanatında Malzeme Olarak Deri
Metin KAR1
Öz
Deri; ilk çağlardan başlayarak, insanların kaya parçası, ağaç, kemik vb. malzemelerle birlikte en
fazla üretim pratiği içerisinde kullandığı doğal materyal olarak bilinir. İnsanların yaşamlarını
sürdürmesindeki etkisi, ilkel işleme yöntemleriyle başlayan bu yolculuk bilgi ve birikimle birlikte
teknolojinin de devreye girmesiyle kullanım çeşitliliği artırmıştır. Buna bağlı meslek olarak ortaya
çıkan dericilik ise deriyi kullanılabilir bir eşyaya dönüştürülmesini öğrenmenin keşfedilmesi ile
başlamış, süreç içerisinde, barınma mekânlarından, mekân içi düzenleme ve giyim eşyaları gibi
pek çok alanda yerini alan ve süreç içerisinde sanat alanında kullanılan bir malzeme biçimine
evirilmiştir. Heykel Sanatında deri kullanımı eski uygarlıklar olan Hun ve İskitler vb. sembolik
anlamları olan hayvan figürleri yapımında ve özellikle Pazırık kurganlarında ortaya çıkan
heykeller, derinin bu alanda kullanılmaya başlamasının çok öncelere dayandığını göstermesi
bakımından önemlidir. Türk kültüründe Hacivat-Karagöz gibi tiplemelerin ve tasvirlerin bu
malzemeyle yapıldığı bilinir. Günümüz heykel sanatına baktığımızda farklı ülkelerdeki
sanatçıların yanı sıra Türk heykel sanatı içerisinde bu malzeme ile ilgili çalışmalar vardır.
Derilerden yapılmış bu gibi yapıtların tarihsel, aynı zamanda sanatsal değerinden söz edilmesinin
yanında kültürel miras olarak da ele alınabilir. Bu araştırmada amaç, derinin konu bağlamında
tanımı, özellikleri ve zanaat dışında sanat alanında ve özellikle heykel disiplininde bir sanat eseri
yaratımında malzeme olarak katkısının olduğunu ortaya koymaktır. Alanla ilgi literatür
taramasıyla elde edilen veriler ile günümüz heykel sanatında kullanım süreci eserler üzerinden
incelenmiştir. Deriden yaratılan eserin korunması ve sürdürülebilirliğin sağlanması açısından
derilerin tanınmasına ve sanat içerisinde eser yaratımda malzeme olarak kullanımının
araştırılmasına yöneliktir. Deri-heykel olarak bilinen bu sanat alanına dâhil edilebilecek ve
derinin sınırları içinde kalarak daha fazla araştırmaya, uygulamaya gereksinim vardır.
Anahtar Kelimeler: kültür, deri, zanaat, sanat, heykel.

Leather as a Material in Turkish Sculpture Art
Abstract
Leather; Starting from the first ages, people's rock, tree, bone and so on. It is known as the
natural material that is used most in production practice along with materials.This journey, which
started with primitive processing methods, has increased the diversity of use with the
introduction of technology along with knowledge and experience. Leatherwork, which emerged
as a related profession, started with the discovery of learning how to transform leather into a
usable item, and in the process evolved into a material form that took its place in many areas such
as accommodation, interior arrangement and clothing, and used in the field of art in the process.
The use of leather in the Art of Sculpture, the ancient civilizations Huns and Scythians, etc. The
sculptures that appear in the making of animal figures with symbolic meanings and especially in
the Pazyryk kurgans are important in that they show that the use of leather in this area dates back
to a long time ago. It is known that typologies and depictions such as Hacivat-Karagöz in Turkish
culture were made with this material. When we look at today's sculpture art, there are studies
related to this material in Turkish sculpture art as well as artists from different countries. Such
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works made of leather can be considered as cultural heritage as well as their historical and artistic
value.
The aim of this research is to reveal the definition of leather in the context of the subject, its
properties and its contribution as a material in the creation of an art work in the field of art and
especially in the discipline of sculpture. The data obtained from the literature review related to
the field and the usage process in today's sculpture art were examined through the works. In order
to protect the work created from leather and to ensure sustainability, it is aimed at recognizing
leather and investigating its use as a material in art creation. There is a need for more research
and practice, which can be included in this field of art known as leather-sculpture and stay within
the boundaries of leather.
Keywords: Culture, Leather, Craft, Art, Sculpture.

Giriş
Deri; Hayvan postlarının dermis tabakasından elde edilen, yapısı, dokusu, kimyasal
bileşimi vb. tüm özellikleriyle kendine özgü, doğal bir üründür (Toptaş, 1993:3). Biyolojik
açıdan vücudu bütünüyle örterek dış etkilere maruz kalmayı önleyen ve bazı işlevleri
yerine getirebilen canlı bir örtüdür. Mikroskobik olarak incelendiğinde; bu canlı örtünün
kolajen liflerinden oluştuğu görülür. Bu liflerin yapıları büyük, uzun, dalgalı demetler
halindedir. Lifler ve elyaf demetleri cilde karakteristik gücünü ve esnekliğini veren
karmaşık bir ağ ile örülmüştür. Alanı; derinin elde edildiği hayvanın büyüklüğüne bağlı
olarak, değişen ölçülerde bir tabaka malzemesi olma özelliğindedir (Thomson 2006:1).
Detaylı inceleme yapılmadan değerlendirildiğinde değişik hayvanların vücutlarını
kaplayan derilerinin ortak noktası az gibi görünmesinin yanında detaylı olarak
incelendiğinde bütün memeli postlarının çok farklı yapıda olmadıkları görülmektedir
(Procter, 2018:46). Deri ile ilgili uğraşın meslek olarak görülmesi, ilksel çağlarda
insanların doğa koşullarına bağlı olarak gelişen ve yaşam mücadelesinde çeşitli
gereksinimleri giderebilmek için ortaya çıkmış ve gelişimini sürdürmüştür. Deri,
malzeme olarak sanat pratikleri içerisinde kullanılması bu ürünün keşfiyle başlanılmıştır.
Önceleri yaşamsal ihtiyaçların giderilmesine karşılık gelen bu malzeme, zaman içerisinde
kullanım alanlarında çeşitlilik göstererek sanatta yerini almıştır (Kanbay 1993).
Orta Asya, Anadolu ve Günümüz Türk sanatında malzeme olarak deri
Dericiliğin üretim tarihine bakıldığında birçok kültürün yanında Türk toplumların
önemli bir yeri vardır. Orta Asya’da yaşadıkları dönemlerde Türkler’de ham deriyi işleme
ve deriden eşya yapma zanaatı gelişmiştir. Yaşama biçimleri hayvancılığa bağlı
olduğundan bu malzeme çeşitli amaçlar için kullanılmasının fazla olması, gelişimini
sağlayan bir sonuç olarak görülebilir. Sibirya’da ve Altay Dağları’nda kurganlar vb.
yerlerde yapılmış kazılar sonucu ortaya çıkan buluntu nesneler de göstermiştir ki bu
toplumların (İ.Ö. IV125 III. yy.lar). o zamanlarda bile bu konuda ileride olduklarıdır (Ana
Britannica, 7/167).
Araştırmacılar tarafından ortaya konulduğuna göre; kazılar yoluyla elde edilen
bilgilerin, dericiliğin ve deri sanatının ilerlemesinde ve yayılmasında Türk toplulukların
özel bir yeri olduğudur. Orta Asya’da Hun Pazırık kurganlarından çıkarılan keçelerle
birlikte düz veya desenli, işlemeli bir kumaştan kesilmiş motiflerin bir başka kumaş
üzerine işlenmiş biçiminde hayvan motiflerine rastlanmıştır. Deriden yapılmış eğer
örtüleri, yaygılar, içecek (kımız) tulumları, kemerler, deri elbiseler kenarları kürklü
kaftan ve çizmeler, savaş araç-gereçleri, derinin o zamanki kullanım alanlarıyla birlikte
süs unsuru olarak ta kullanımlar hakkında geniş bir bilgi edinimi sağlar (Aslanapa 1974).
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Günümüze baktığımızda Anadolu’da yaşayan Türkler, Orta Asya’dan beri deriyi işlemeyi
bildiklerini söylenebilir. Orta Asya'nın kültürüne bakıldığında kullanmak ve giyinmek için
deriden yapılmış eşyalar önemlidir (Ögel, 2000; Esin, 2003; Usmanova, 2011).
Selçuklu dönemi giysileri İncelendiğinde özellikle ucu kıvrık kırmızı, beyaz renkli
çizmelerin, kemerlerin, meslerin yaygın biçimde kullanıldığı görülmüştür. Bunun dışında
hayvanların yularları, okların içine kondukları, ‘tirkes’ adı verilen ok torbaları da deriden
yapılmıştır. Selçuklular, Orta Asya geleneğinin devamı olarak çizmeyi yaygın biçimde
kullandıkları söylenebilir. (Dağtas, 2002: 8).
Dericilik zanaatı/sanatı Orta Asya’da başlayan, Anadolu Selçukluları döneminde
örgütlenerek devam etmiş, Osmanlı Döneminde ise en yüksek düzeye ulaşmıştır. İstanbul
ve Ankara müzelerinde yer alan genelde savaş için yapılmış elbiseler, deri hurçlar, pek
çok sayıda kitap ciltleri dericilik sanatının gelişmiş ve çok önemli olduğunu
göstermektedir.
Günümüzde ise yapılan deri eşya ve aksesuarlar el yapımı ve fabrikasyon olmak üzere
iki alana sahiptir. Fabrikasyon ürünler, deri konfeksiyon, ayakkabı, saraciye ve kürk
yapımı gibi sektörlere ayrılan büyük bir sanayi dalıdır. El yapımı deri ürünler ise eskiden
Anadolu’nun pek çok yöresinde ata sanatı olarak sürdürülürken günümüzde bazı
illerimizde eskisi kadar yoğun olmamakla birlikte halen devam etmektedir (Özdemir,
2005: 72). Derinin kullanıldığı alanlar giyim, barınma, savaş teknolojisi, ulaşım, çantadan
mobilyaya kadar birçok alanda olduğu gibi sanatta olmuştur.
Deri Eserlerde Önleyici Koruma Uygulamaları
Malzemeyi koruma, gelecekte oluşabilecek her türlü zarar görme sebeplerinin
tanımlanmasını ve kontrol edilmesini gerektirdiğinden, olasılık içerisinde dikkatli bir
biçimde yönetilmelidir. Bu kapsamlı bilgi ve tecrübe gerektiren zorlu görevin üstesinden
gelebilmek için kuramsal ve pratik olarak en fazla risk ve güvenlik değerlendirmesi,
yönetim ve analizi alanlarında geliştirilmiştir (Waller, 2019: 60). - “İlk önce, zarar verme”,
-“Primum non nocere”. Bu uyarı çok öncesinden oluşarak günümüze kadar ulaşmıştır. Bu
sebepledir ki önleyici olarak korumaya almanın metodolojik ilkeleri öncesine ait kötü
tecrübelerden kaynaklanır. Bu durum geleceğe dair umutla formülleştirilmiştir. Kültürel
varlıkların özünde konservatörlerin neden olduğu büyük ve geri dönüşü olası olmayan
değişiklikler görülmesinin yanı sıra gelecekteki koruyucuların daha gelişmiş teşhis
yöntem ve tekniklerine ve yeni malzemelere sahip olacağı düşünülmektedir. Günümüzde
gelecek için bir adım atmak ve bir önleyici koruma stratejisi belirlemek istiyorsa, her
ölçekte uygulamanın olanakları tanımlanmalıdır. Bu Önleyici korumayı üç maddede
ortaya koymak mümkündür.
 Eserin /Anıtın özüne müdahale etmemek,
 Varlığının devamı için optimum iklimi / mikro iklimi sağlamak,
 Koruma durumunun sürekli izlenmesini sağlamak (Tomaszewski, 2002:264).
Heykel sanatında deri malzemesinin kullanımı
Sanat, insanlık tarihinin başlangıcından bu yana ve her döneminde önemli bir yere
sahip olmuştur. “Türk el sanatlarının; geleneğe bağlı bir özellik taşıması, milli sanat
zevkini temsil etmesi, yaratıcılığını geliştirmesi, ailede sanat kültürünü sağlaması, ruhsal
yaşamı yansıtması, yöresel karakter taşıması ve aileye gelir temin etmesi gibi birçok yönü
vardır” (Özbel, 1945: 4). Birçok malzemenin yanı sıra Türk kültüründe derinin malzeme
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olarak uygulanmış başarılı örneklerine rastlamak mümkündür. Bu malzeme özellikle
Türklerde yaşamlarından dolayı önemli bir yere sahip olmuştur. Bundan dolayı bu
kültürlerin bu malzemeyle yaptıkları üretim pratiklerinin Hun ve İskitlerde görülen çadır
orta direği üzerine veya tuğ ile sancak sopaları üzerine takılan, çeşitli malzemelerden
yapılmış sayısız hayvan figürleri ve özellikle geyik figürleri derinin bir başka kullanım
alanını oluşturmaktadır (Görsel 1). Bunların, sembolik olarak bir anlamı olduğunu ve
genellikle ata kültüne bağlı gelişmiş düşünce biçimi olan atalarını korumak için yaptıkları
bildirilmektedir (Yıldız 1990). Hun dönemine ait olduğu kabul edilen buluntular, onların
deri işlemeyi, renklendirmeyi bildiklerini gösterir. Bu döneme ait deri giysiler, çizme ve
kürkler yanında at koşum takımları da ileri düzeyde bir deri işleme sanatının ürünleri
olarak değerlendirilir (Büyük Larousse,6/3064). Pazırık, Noyin-Ula ve Talas
Kurganlarında gün yüzüne çıkartılmış kırbaçlar, at gemleri, çarık gibi giysiler bunu açıkça
göstermektedir (Ögel, 1984, 66, 93-94).

Görsel 1. İkinci Pazırık kurganından çıkarılan deriden takma boynuzları
le ağaçtan oyularak yapılmış geyik heykeli (www. Hermitagemuseum.org)

Anadolu kültür ve sanatına baktığımızda Karagöz olarak bilinen ve Türk gölge
oyununun tek temsilcisi olarak kabul edilen kahramanların öykü betimlemelerinde deri
malzemesi kullanılmıştır. Bu oyun, deriden kesilmiş bir takım şekillerin (insan, hayvan,
bitki, eşya vb.) arkadan ışık verilerek beyaz bir perde üzerine yansıtılması temeline
dayanmaktadır. (Barısta, 1988).
“Karagöz yapımında kullanılan esas malzeme çig deri diye tabir edilen
şeffaf halde tabaklanmış sığır, dana ve deve derileridir. Cam deri tekniği
ile tabaklanan derinin kepekle yünleri ve kılları dökülüp yağları
bıçaklarla kazındıktan sonra güneşte kurumaya bırakılır. Tabaklamada
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zırnık kullanılırsa derinin sarı renk aldığı görülmüştür. Zırnık yerine
kepekle doğal tabaklanan, sonra kireç içine daldırılan derilerde ise daha
beyaz bir görünüm elde edilir. Tasvir yapımından önce bu kireçli derinin
kazınması gerekir. Dünyada gölge tiyatrosu yapan pek çok ülke, deri
yerine plastik, karton veya tahta kullanırken Türkler şeffaf ve kolay
islenir malzeme olduğu için deriyi tercih etmektedir.” (Nuray Olcay Işık,
Meruyert Koizhaiganova, İrfan Cireli 2013 s3).
Yapılacak betimlemeler deriden küçük boyutlu parçalar kesilerek üzerine çizim yapılır.
Bu şekilde hazırlanan parçaları su ile yumuşatılması sağlandıktan sonra makasla etrafı
kesilir. Kullanılacak bütün parçalar deriden bu şekilde hazır hale getirilir. Yumuşatılmış
olan bu parçalar genellikle yumuşak yapısından dolayı tercih edilen ıhlamur kütüğü
üzerinde deri islenir. Çelik bıçaklarla delme işlemi (Nevreganlama) yapılır. Özel uçlu çelik
olan ve Nevregan denilen bu bıçaklar, bizler aracılığı ile deriye delikler açılır. Çapakları
kazıma bıçağıyla kesip deri temiz bir biçime getirilir. Açılan bu delikler tasvirlerin
hatlarını belirler ve ışığın perdeye geçmesine yardımcı olur. Baskı altında tutup düzeltilen
deri bu esnada kurur. Kazıma ve zımparalama işleminden sonra boyama aşamasına geçilir
(Karabag, 2011). Kök boya denilen doğal katkı maddeleri nar şerbeti, bal, ağaç kabukları,
ceviz kabuğu vb. bunların yanı sıra ekolin boyalar, çini mürekkebi tasvirlerin
boyanmasında kullanılır. Betimlenmesi yapılan parçalar ön ve arka olarak boyanır ve çini
mürekkebi ile kontur çekilir. Daha sonra çubuk takılacak delikler “çiçek zımbası” adı
verilen bir aletle delinerek üstüne düğme adı verilen deri parçası dikilerek hazır hale
getirilir. Bu parçalar birbirine “kat küt” adı verilen ameliyat ipliği ile özel bir bağlama
yöntemi kullanılarak birleştirilmektedir. Bu işlemlerden sonra tasvirler oyun için hazır
hale gelmiş olur (Görsel 2) (Şenyer, 2011).

Görsel 2. Hacivat Ve Karagöz, http://www.karagoz.org.tr/tr/karagoz-blog/karagoz-oyun-teknigi
(Erişim Tarihi: 10.05.2022).
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Deriye Şekil Verme Yöntemleri
• Islatarak şekil verme tekniği
• Kesme ve birleştirme tekniği
Islak kalıplama denilen derinin ısıtılmasını gerektirmeyen modifiye bir kalıplama
tekniği kullanarak uygulanır. Bu yöntem deri kırılgan hale gelmeden ve tüm esnekliğini
kaybetmeden şekillendirilmeyi sağlar.
Yaratıların çoğunda kritik bir bileşen olarak ıslak kalıplanmış deri kullanılır. Yüzyıllar
boyunca deri, günlük hayatın pek çok alanında, en belirgin olanı giysi ve ayakkabılarda
kullanılmıştır, ancak aynı zamanda, kılıç, çatal bıçak takımı ve cam eşyalar için askeri zırh
ve koruyucu kılıflar için de yaygın olarak kullanılmıştır. Deri kaynar su içerisinde
yumuşatılarak çalışılacak kıvama getirilir ve istenilen şekil verildikten sonra kurutularak
sertleştirilir.
Eserler çoğunlukla kritik bir bileşen olarak ıslak kalıplanmış derilerden meydana
getirilir. Yüzyıllar boyunca deri, günlük hayatın pek çok alanında, en belirgin olanı giysi
ve ayakkabılarda kullanılmıştır, ancak aynı zamanda, kılıç, çatal bıçak takımı ve cam
eşyalar için askeri zırh ve koruyucu kılıflar için de yaygın olarak kullanılmıştır. Derinin
oluşturulduğu ve sertleştirildiği eski süreç, kelimenin tam anlamıyla haşlanmış
deri olarak tercüme edilen cuir bouilli olarak bilinmektedir. Dünyanın dört bir
yanındaki müzelerde, inanılmaz sanat eserleri olan, son derece süslü cuir bouilli yöntemle
ortaya konmuş sayısız örnekleri mevcuttur.
Islak kalıplama denilen derinin ısıtılmasını gerektirmeyen modifiye bir kalıplama
tekniğidir. Bu teknik deriyi kırılgan hale gelmeden ve tüm esnekliğini kaybetmeden
şekillendirilir. Dekoratif ya da sanatsal amaçla yapılan rölyefler elde etmek için deriyi
işlemek için geleneksel deri oyma aletleri de kullanılmaktadır. Deri bileşenler daha sonra
akrilik bir cila türüyle işlemden geçirilir ve eser hazır hale getirilir.
Günümüz heykel sanatında deri kullanımı
Günümüz heykel sanatına baktığımızda farklı ülkelerdeki sanatçıların yanı sıra Türk
heykel sanatı içerisinde bu malzeme ile ilgili çalışmalar vardır. Çağdaş, süet deri heykel –
Giobagnara için Stephane Parmentier tarafından uzay çağı tasarımı ve kabile sanatının bir
karışımı olan çağdaş totemler, soyutlama ve figürasyon arasında bir bağlantı
oluşturabilen tasarımlardır (Görsel 3).
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Görsel 3. Stephane Parmentier, bronz ,deri ,Süet, 54cmx72cm
x18 cm, İtalya, 2021.
https://www.1stdibs.com/furniture/decorativeobjects/sculptures/abstrac--t-sculptures/contemporary-leather-sculpturetabou-5-stephane-parmentier-giobagnara/id-f_24979592/ (Erişim tarihi:
20.05.2022)

Fred Leyman’ın “Mirage” adlı yapıtta olduğu gibi deri ve metal malzemelerini birlikte
kullanarak yapmış olduğu heykeller mevcuttur. Yelkenleri andıran çalışmaları,
oluşturduğu biçim direk akla gelen yelken şekillerini andıracak tarzda sert demir ve
organik derinin güzel kullanımına örnek teşkil eder (Görsel 4). Fred Leyman, 1950’lerde
Göteborg’daki ünlü Valand Sanat Akademisi’nde eğitim gören İsveçli bir
sanatçıdır. Leyman, uluslararası modernist hareketten, müzikten, politik fikirlerden ve
içinde yaşadığı çevreden etkilenen belirgin bir şekilde modernist tarzda eserler yapar. En
fazla Göteborg’daki ve güneybatı İsveç’in diğer bölgelerindeki kamusal alanlarda dikilen
yaklaşık 40 büyük ölçekli heykelleriyle bilinir.

271

Görsel 4. Fred Leyman, 61 cm,x 32 cm,x 12 cm
cmsmall_leather2_sails_sculpture1960, İsveç.

Sanat, insanlık tarihinin her döneminde var olmuştur. “Türk el sanatlarının; geleneğe
bağlı bir özellik taşıması, milli sanat zevkini temsil etmesi, yaratıcılığını geliştirmesi,
ailede sanat kültürünü sağlaması, ruhsal yaşamı yansıtması, yöresel karakter taşıması ve
aileye gelir temin etmesi gibi birçok yönü vardır” (Özbel, 1945: 4).
Günümüz Türk heykel sanatına baktığımızda heykel sanatçısı Koray Ariş’in deri
heykelleri dikkat çekmektedir. Yarattığı bütün eserler incelendiğinde deri malzemesini
kullandığı görülür. Sanatçı bu üretim süreçlerini ve malzeme ile ilgili değerlendirmesinde;
“Erken dönem çalışmalarında insan gövdesi soyutlamalarına yönelen
sanatçı, son dönem heykellerinde, izleyicinin dokunmasıyla hareket
eden hacıyatmaz benzeri formlar kurgular. Kullandığı malzeme ile tercih
ettiği biçimler arasında organik bir ilişki ararken, sabit, hareket etmeyen
heykeller yerine ufak bir ivmeyle devinen yalın formlar üretir. Görsel
5’te Oyun dünyasının hareketli nesnelerini hatırlatan ve dokunma
duyumuzu harekete geçiren bu formlar, üzerine binilebilir iri canlıların
modern soyutlama anlayışı içerisinde gerçekleştirilmiş yeni yorumları
gibi durur. Tüm ayrıntıların ortadan kaldırıldığı, heykeli oluşturan
formun alabildiğine yalınlaştırıldığı bu iki heykel, modern bir düşünüş
ile hayatın buluşabileceği noktalara işaret ederken, masalsı ve tarihsel
çağrışımlarıyla izleyicide oyun hissi yaratır“ (mdf 1996). Açık bir şekilde
malzeme ve yaratı ilişkisini ortaya koyar.

272

Görsel 5.koray ariş Devinim ve Denge Serisi I, 145 x 113 x 37 cm.
https://www.istanbulmodern.org/dosya/2234/korayaris_2234_7222637.pdf (Erişim Tarihi: 20.05.2022).

Görsel 6’ da yer alan ve ses ile heykeli bir arada kullanan sanatçının anlatımı; “Bunlar
birer çalgı aleti değil ama her biri farklı ses çıkarıyor. Ben bunları doğal olarak geriyorum.
Isıya veya bulundukları mekâna göre ayarlanabilir değiller. Benim gerdiğim deri
ayarlanabilir olmadığı için zaman içinde verdiği ses değişebiliyor. Ben bunları çalıyorum
ama tamamen amatörce. Ama heykellerin verdiği sesler profesyonel müzisyenlerin
hoşuna gitti. Bir ahenk içerisinde rahatlıkla çalabildiler” (Koçal 2015).
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Görsel 6. Koray Ariş, “ Ahenk II & Vurmalı Heykeller , 2015, Fotoğraf: Korhan Karaoysal
https://www.artfulliving.com.tr/sanat/bu-heykelleri-calmak-serbest-i-3885 (Erişim Tarihi:
15.05.2022)

Görsel 7’ deki gibi heykellerin yapım süreçleri sanatçı Koray Ariş kendi anlatımlarında
belirttiğine göre; “… Formları ahşaptan yapıyorum. Üstlerini deriyle kaplıyorum. 40-45
yıldır bu malzemeyi kullandığım için bir türlü bırakamıyorum. Sonra o derinin
renklendirmesi işin içine giriyor. Bazılarında doku yapma ihtiyacı hissediyorum. Bir işin
bitmesi üç-dört ay sürüyor …” (Koçal 2015).

Görsel 7. Koray Ariş, Ahşap Ve Kösele,
122x100 cm
https://www.aesanat.com/koleksiyon/eser/korayaris-ahsap-ve-kosele-w100518 (Erişim
Tarihi:12.05.2022)

Sonuç
Deri insan yaşamında, yüzyıllardır malzeme olarak önemli yer tutmuş ve nesilden
nesile kültürel unsurların taşınmasına da katkı sağlamıştır. Derinin zanaat /sanatta
malzeme olarak kullanılması tarih boyunca, var olan teknik özellikleri korunarak,
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bozuntuya uğratmadan gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak ve günümüz geleneksel
el sanatları, modern sanat pratikleri içerisinde yaşatılması gerekmektedir. Derilerden
yapılmış yapıtların tarihsel, aynı zamanda sanatsal değerinden söz edilmesinin yanında
Türk kültüründe, kültürel miras olarak da ele alınabilir.
Çalışmada; Geleneksel el zanaat/sanatları içinde derinin yeri, tarihçesi, deri yapımında
kullanılan teknikler, kullanılan araç ve gereçler, deriyle yapılan nesnelerde görülen
motifler ile kullanım alanları araştırılmıştır.
El sanatlarının içinde önemli bir yere sahip olan deri malzemesi ile ilgili derinlemesine
yerel çalışmalar yapılmalıdır. Deri işlemeciliği yapılan bölgelerde bu alanla ilgili öğretim
programı uygulanmalı, kurslar düzenlenme ve sergiler açılarak teşvik edilmelidir.
Böylece bölgeler arasında kültür alışverişi sağlanarak deri malzemesinin zanaat/sanat
içerisinde kullanımı ve bir kültürel bellek olarak da nesilden nesile aktarılmış olacaktır.
Deri-heykel olarak bilinen bu yapıtlar, sanat alanı içerisinde değerlendirilerek ve
malzeme olarak da derinin uygulama alanları keşfetmek ve daha fazla sanatsal pratik
içerisinde araştırma, uygulama gerekmektedir.
Bu çalışmanın kültürel mirasın korunmasına katkı sağlayacağı düşünülmemesinin
yanında heykel sanatı içerisinde de sözünü söyleyen bir malzeme olduğunu ortaya
konması bakımından bu alanda ilgili çalışmalar yapacaklar için yararlı olacağı
düşünülmektedir.
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Rus Bakış Açısına Göre Türkistan’daki Yenileşme Hareketi
(Turkestanskiy Sbornik Örneğinde 1868-1917)
Shakhrizada KALYBEK KYZY1

Özet
Çarlık Rusya, Türkistan topraklarına tamamen hâkimiyetini kurduktan sonra, Türkistan
bölgesi, Sır-Derya ve Yedi-Su olarak iki idari bölgeye ayrılmıştır. Ardından Çarlık Rusya’nın
doğuya yönelik sömürgeci, işgalci, yayılmacı ve asimilasyon politikaları yerli halka hemen
uygulanmaya başladığı görülmektedir. Bölgede Rus-Tuzem Okullarının açılmasıyla, hem RusTuzem Okullarında, hem de Mektep-Medreselerde Rus dili zorunluluğu getirilmiştir. Buradaki
amaç, Rusya Müslümanlarının ortak dilini ortadan kaldırmak, dini yapısını bozarak onları
Ruslaştırmak olduğu aşikârdır.
Durumun Kazan ve Kırım Tatarlarının sayesinde, milli ve dini kimliği kaybetme noktasına
gelmeden farkına varılması, Türkistan tarihinde büyük önem taşımaktadır. Tatar aydınları
tarafından Rus asimilasyon politikasına tepki gösterilerek, milleti harekete geçirmesi ‘‘Millî
Uyanış hareketi’’ denilebilir. Milletin uyanması ve faaliyete geçmesi ‘‘Ceditçilik Hareketi’’ olarak
bilinmektedir. Ceditçilik Hareket’inin baştaki amacı: mektep ve medreselerdeki eski eğitim
sisteme yeniden düzen vermek, karanlıkta uyuyan Türkistan halkını uyandırmak ve cehaletten
kurtarmaya yönelik olmuştur. Bu makalede, Türkistan Külliyatındaki kaynaklardan yola çıkarak,
Rusların Türkistan’daki yenileşme hareketine bakış açısı değerlendirilmeye çalışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Türkistan, Türkistan Külliyatı, Mektep ve Medrese, Rus-Tuzem Okulu,
yenileşme, İ. Gaspıralı, N. Ostroumov, basın.

Giriş
Bu çalışmada, Çarlık Rusya’nın yerli halka yönelik açtığı Rus-Tuzem Okulları ile yerel
Mektep-Medreselerin Türkistan Külliyatı’nda ne yönde yer aldığı, nasıl yansıdığı, Rus
misyonerlerinin raporlarında nasıl değerlendirildiği anlatılmaya çalışılacaktır. Ayrıca bu
külliyat, Çarlık Rusya’nın önemli devlet adamı tarafından oluşturulması özelliğini
taşımakta olup, yer alan bilgilerin Çarlık Rusya’nın siyasi ve ideolojik hedeflerine uygun
şekilde yayınlanıp yayınlanmadığına dikkat edilecektir.
Kronolojik ve konu sınırı: Kronolojik bakımdan Türkistan Külliyatının yayınlandığı
1868-1917 yılları kapsayan dönem tercih edilmiştir. Türkistan’da 1884’den itibaren RusTüzem Okulu aktif faaliyetlerine başlarken, 1905-1917 yılları kapsayan dönem, Ceditçilik
Hareketinin çok hızlı yayılmaya ve gelişmeye başladığı dönem olarak bilinmektedir.
Dolayısıyla bu tarihlere önem verilecektir.
Makale üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde Türkistan Külliyatının ortaya çıkışı,
içeriği, niteliği ve sayısı hakkında bilgileri barındırır. İkinci bölümde Yenileşme veya
Ceditçilik Hareketine kısaca değinilecektir. Üçüncü bölüm makalenin ana konusudur.
Üçüncü bölümde, Türkistan Külliyatında konuya yönelik yazılar incelenmektedir. Rus
araştırmacıların rapor ve yazıları değerlendirilmeye ve Rusların bakış açısına göre,
Türkistan’daki yenileşme hareketi anlatılmaya çalışılacaktır. Rus kaynaklarında Ceditçilik
hareketi doğrudan anlatılmazsa dahi, dolaylı şekilde anlatılmıştır. O dönemim
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kaynaklarında Cedit sözü kullanılmadığı için, makalede Ceditçilik Hareketi yerine
‘‘Yenileşme Hareketi’’ kullanılması tercih edilmiştir.
Kaynak araştırmaları: Bilgiler, Türkistan Külliyatında yer alan kaynaklar üzerinden
temin edilmiştir. 594 Cilt içerinden 60 ciltte konuya yönelik yazılar bulunmaktadır. Ancak
hepsi ana kaynak niteliğini taşımamaktadır. Dolayısıyla içerisinden birkaç eser seçilmiş,
onlar üzerinden değerlendirilmesi uygun görülmüştür. Makalenin son kısmına konuya
ilgili tüm yazıların tablosu eklenmiştir.
Türkistan Külliyatı Nedir?
Türkistan Külliyatı, tüm Türkistan hakkında bilgilerin bir araya getirilip, sistematik
halde kaynak niteliği taşıyan bir ansiklopedidir. Türkistan Külliyatının ortaya çıkışında,
Türkistan Genel Valisi Konstantin Petroviç fon Kaufman’dın büyük katkısı bulunmaktadır.
Türkistan Genel Valiliği’ne genel vali atandığında, Rusya’daki çeşitli bilimsel kurumları
(İmparatorluğun Bilimler Akademisi, Rus Coğrafi Kurumu, Eğitim Bakanlığına ait tüm Rus
üniversiteleri) kitap bağışına davet ederek Türkistan halk kütüphanesinin temelini
atmıştır. Bu kurumların temsilcilerine gönderdiği mektuplarda, Türkistan’ın en büyük
şehri olan Taşkent’in önemli bir merkez olduğunu vurgulayarak, bu konuda destek
olmalarını ve kendi kütüphanelerinden kitapları bağışlamalarını rica etmiştir. Konstantin
Petroviç fon Kaufman’ın talebi dikkate alınarak, 1867’nin sonuna doğru farklı şehir ve
üniversitelerden, özel şahıslardan bilimsel değerli kitaplar Taşkent’e gelmeye başlamıştır
(Kalybek Kyzy, 2020: 5). Böylece gelecekteki kapsamlı Taşkent halk kütüphane
oluşturulmuştur. Toplanan tüm yerli ve yabancı dillerdeki bilimsel değerli kitaplar
derlenerek, katalogları ve kitaplar halka açılmıştır. Kütüphaneye başlıca tarihi, askeri, tıp,
kamu yönetimi ve siyaset konuları kapsayan birçok özel basım olmak üzere 1 500 çok
nadir cilt kitap ve değerli makaleleri bağışlanmıştır. Bu bağışlara, kütüphanenin kurucusu
Konstantin Petroviç fon Kaufman’ın kendisi birçok kitap bağışlayarak katılmıştır.
Türkistan Genel Valiliği’nin kurulmasıyla toplumun yerel aydınları ve misyonerler, yeni
işgal edilen topraklarda yaşayan milletlerin yaşamını, hayatını çok merak edenlere, yeni
işgal edilen bölgenin çeşitli yaşam alanlarındaki durum hakkında bilgi vermek amacıyla
tüm Türkistan ile ilgili bütün güncel literatürün derlenmesine ve kütüphanede bulunması
gerektiğini uygun görülmüştür. Bu işi yapması için o dönemde çok tanınan bibliyografcı
Vladimir Izmayloviç Mecov’a teklifte bulunmuştur. Bu işi için ona gerekli bütün
ihtiyaçlarını sağlayacak iyi bir maaş bağlamıştır. 1868’de başlatılan bu iş, Konstantin
Petroviç fon Kaufman’ın ölümünden sonra da koleksiyonun derlenmesi devam
ettirilmiştir (İvançikova, 2002: 7).
Türkistan Küllüyatı, halk arasında “Mecov’un Külliyatı” olarak bilinse de, resmi
adlandırılması ‘‘Turkestanskiy Sbornik’’ (Rusça tamamen adlandırılması: “Собрание
сочинений о Туркестанском крае вообще и сопредельных с ним стран Средней
Азии’’, Sobraniye soçineniy o Turkestanskom krae voobşe i sopredel’nıh s nim stran Sredney
Azii)’dır.




1867-1887 yıllar arasında V. İ. Mecov tarafından 416 Cilt kitap yayımlanmıştır.
1888-1907 yıllar arasında maddi nedenlerden dolayı çalışmaya bir süre ara
verilmiştir.
1907-1910’dan itibaren çalışma tekrar devam ederek, bibliyografcı N. B.
Dmitrovskiy tarafından 127 cilt kitap yayımlanmıştır.
278




1911-1917 yıllar arasında doğubilimci A. A. Semenov tarafından 48 cilt kitap
yayımlamıştır.
1939’da bibliyografcı E. K. Betger tarafından üç cilt kitap ve 594 ciltten başka
dört ciltten oluşan “sistematik indeksi” yayımlanmıştır (Alımbayev, 2012: 785787).

Türkistan Külliyatının içeriği, XIX. yüzyılın ikinci yarısından XX. yüzyılın ilk yarısına
kadar Türkistan bölgesinde yaşayan Türk halklarının tarihini tüm yönüyle
yansıtmaktadır. Külliyatta yer alan bilgilerin çoğunluğu farklı yayınlardan bir araya
getirilmiştir. Başta RGO ve İlim akademisinin yayınları olmak üzere ‘‘Turkestanskie
Vedomosti’’, “Voennıy Sbornik”, “Vestnik Evropı”, “Russkiy Vestnik”, “İstoriçeskiy
Vestnik”, “Civaya Starina”, “Golos”, “Birjevıe Vedomosti”, ‘‘Russkiy İnvalid’’, ‘‘Moskovskie
Vedomosti’’, ‘‘Sankt-Peterburgskie Vedemosti’’, ‘‘Vostoçnoe Obozrenie’’, ‘‘Kafkaz’’,
‘‘Torgovo promışlennaya gazeta’’, ‘‘Sredne Aziatskaya cizn’’, ‘‘Taşkentskiy kur’er’’, ‘‘Na
Rubeje’’, ‘‘Russkoe Slovo’’ gibi süreli yayınlanan gazete ve dergilerden derlenmiştir.
İçeriğinde bulunan eserler, konusuna göre genel olarak siyasi, askeri, fiziki, coğrafi,
etnografı, hukuki, din bilimi, tıbbi, teknoloji, sanat, ziraat ve istatiksel bilgiler olarak
ayrılmaktadır. Dil olarak büyük kısmı Rusça olmak üzere Fransızca, Almanca, İngilizce,
Latince ve Farsça yazılmıştır. Türkistan Külliyatı’nda, 1-150 cilt arasında 2007 kaynak,
151-300 cilt arasında 1397 kaynak, 301- 416 cilt arasında 1309 kaynak, 417-594 cilt arası
3630 olmak üzere toplam 8343 çalışma bulunmaktadır.
Türkistan’da Yenileşme Hareketi
Rus hâkimiyeti altında kalan halkın uyanışı, durup dururken kendiliğinden
oluşmamıştır. Milli uyanış, Rusya Müslümanları içinde önce Kazan ve Kırım Tatarları
arasında başlayıp, daha sonra Türkistan topraklarına sıçramıştır. Türkistan’daki halkın
uyanışı, İsmail Gaspıralı ve açtığı Cedit okulları ile özdeşleştirilmiş ve bu hareketin
başlatıcısı olarak kabul görülmektedir. Yenileşme hareketi, literatürde Ceditçilik Hareketi
olarak adlandırılmaktadır. Ceditçilik hareketi XIX. yüzyılın sonlarında ortaya çıkan XX.
yüzyılın başında şekillenip kısa zamanda yüksek bir seviyeye ulaşan, yeni bir düşünce
(sosyal-kültürel, eğitimsel ve siyasi) hareketi olarak tanımlanmaktadır (Kasımov, 2009:
1). Çocukların eğitilmesinde, İsmail Gaspıralı tarafından geliştirilen yeni usul metodu
uygulanırken, yetişkinler için basın ve edebiyat araç olarak kullanılmıştır denilebilir.
Türkistanlı aydınlar, İsmail Gaspıralı’nı yakından takip ederek onu örnek almışlardır.
Millet için okuma salonları, hayır kurumları, yurt ve çeşitli dernekler de kurulmuştur.
Burada Müslümanların yaşadığı her yerden süreli yayınların gelmesini ve dünyadaki son
durumlardan haberdar olmaları için tüm imkânlar sağlanmaya çalışılmıştır.
Yenileşme hareketi nasıl ortaya çıktı?
Rusların Türkistan topraklarını işgal etmesi ardından doğuya hızlıca yayılmaya
başladığı görülmektedir. Hem doğu, hem batı ile ticaret faaliyetlerinin sürdürülmesi,
Tatarlarda da bir takım değişikliklerin yaşanmasına neden olmuştur. Ruslar Kazan
Tatarlarını tüccar, tercüman, arabulucu, hoca vs. gibi görevlerde kullanmışlardır.
Dolayısıyla Tatarlar yeni kültür, yeniliklerle tanışma fırsatı bulmuşlardır. Ticaret
konusunda başarılı olan Tatarlar, kısa zamanda maddi ve ruhani yönden yükselmişlerdir.
Bu yükseliş, kendi toplumu için faydalı işlerin yapılmasına vesile olmuştur. Varlıklı ve ileri
gelen Tatarlar, mektep, medrese ve camileri inşa ettirmişlerdir (Ross, 2020: 120-130).
Mektep medresenin kurulması demek, aydınlanma demektir. Kısa zamanda eğitim
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alanında yükselen Tatarlarda aydınlanma, dini ve kültürel canlanma yaşanmıştır. Bu
durum, elbette Rusların gözünden kaçmamış ve bir tehdit olarak görülmeye başlamıştır.
Rusya Müslümanları arasında Kazan Tatarlarında arasında benlik, milli ve dini kimlik
güçlü bir şekilde muhafaza edilmekteydi. Aydınlanan Tatarların önüne geçmek için bir
takım faaliyetler, önlemler alınması gerektiği uygun görülmüştür. Dolayısıyla Tatarlara
yönelik siyasi ve dini baskılar artmaya başlamıştır. Burada meşhur Rus misyoneri N. İ.
İlminskiy devreye girmektedir.
Ortodoks Rus misyoneri N. İ. İlminskiy, Gayri Rus Müslümanları Ruslaştırma ve
Hristiyanlaştırma için kendi eğitim sisteminin geliştirerek, 1863’de Kazan’da
faaliyetlerine başlamıştır (Kanlıdere, 2021: 124). Mektep ve medreselerde Rus dilinin
okutma zorunluluğu getirilmesi, Tatarların Türkistan topraklarında imamlık
yapmalarının yasaklanması gibi bir takım değişiklikler, Kazan Tatarlarına karşı tedbirler
olduğu doğrudan anlaşılmaktadır. Bu durumda Tatarlar ne yaptı? Tatarlar siyasi,
ekonomik ve dini baskıya maruz kalınca çıkış yolu aramak zorunda kalmışlardır. Çıkış
yolunun yenileşmede, millî ve siyasî bilinçlenmede, dilde ve fikirde birlik sağlanmasında
yattığının farkına varmışlardır. Yenileşme yolunda duyulan ihtiyaçlar doğrultusunda ilk
adım mektep ve medreselerdeki eğitim sistemini yenilemek olmuştur. Mektep ve
medreseler dışında halka hızla yayılması ve ulaşmasının en önemli aracı matbaa ve basım
yayın organı olduğu anlaşılmıştır. Bütün bu önemli kararlar, Rusya Müslümanlarının milli
uyanışına katkı sağlayan adım olmuştur.
Kazan Tatarlarında ortaya çıkan yenileşme hareketi kısa zamanda Türkistan’da
duyulmaya ve yayılmaya başlamıştır. İdil-Ural bölgesinde olduğu gibi, Türkistan’da da ilk
eğitim üzerinden başlatılmıştır. Türkistan’daki yenileşme hareketi, XX. yüzyılın
başlarında İsmail Gaspıralı ve ‘‘Usul-i Cedid’’ ismiyle bilinen Cedit okullarının
faaliyetleriyle bilinmektedir. Türkistan’daki yenileşme hareketinin gelişimi ve
yayılmasında Cedit okullarındaki Tatar hocaların büyük katkısı vardır. Türkistan’da
öğretmenlik yapan Tatar hocalar Rusya ve dünyada olan gelişmelerden bölgeyi haberdar
etmekteydiler. Ayrıca Türkistanlı çocukların İdil-Ural bölgesindeki ünlü medreselerde
okumalarını teşvik etmişlerdir. Eğittikleri öğrencilerle yerli halkın aydınlanmasında
büyük emek sarf etmişlerdir. Yeni neslin için vatan, dil, din ve kültür sevgisini
işlemişlerdir (Güngör, 2013: 22). Gerçekten de Tatar aydınlar ve yetiştirdikleri kısım, milli
değerler ve vatanseverlik konusunda toplumda ilgi uyandırmışlardır. İlerleme ve gelişme,
yenilik talep eden genç nesiller yetişmiştir. Eğitimci bu aydınlar kendilerini, kendi milli
çıkar ve menfaatleri, toplumu ilgilendiren sosyal, ekonomik, siyasi ve kültürel meseleleri
çözmeye, halk arasındaki cahilliği giderme, eğitimi yaymaya, baskıdan kurtuluş yol
aramaya adamışlardır (Kubatova, 2018: 43).
Ceditçiler, Cedit okullarının tanınması ve yayılması, sonra Rusların o dönemde Cedit
okullarıyla ilgili halka yanlış bilgiler vermesi üzerine bu yanlış bilgileri düzeltmek için
basına yönelmişlerdir. Cedit okulların halkı aydınlatma amacıyla faaliyet gösterdiğini
yayın faaliyetleri üzerinden duyurmaya çalışmışlardır. Ceditçi aydınlar tarafından, halkın
aydınlanmasında önemli etki gösteren dergi ve gazeteler yayımlanmaya başlamıştır. 1905
yılından sonra özel şahıslar tarafından birçok gazete ve dergiler yayımlanması daha da
artmıştır. Bu yayınların ömrü uzun sürmeden aynı yıl içinde Rus hükümeti tarafından
basın durdurulmuştur. Bu gazete ve dergilerde genel olarak Cedit aydınlarının eserleri
yayımlanmaktadır. Eserler, Ceditçi aydınların fikir ve görüşleri, milli bilinç ve tutumları
derinden yansıtarak, halkı uyandırma ve harekete geçmeye teşvik eden niteliktedir
(Abdazimova, 2015: 8).
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Türkistan Külliyatında Yenileşme Hareketi
Türkistan Külliyatında Türkistan’daki yenileşme, eğitim ve basın ile ilgili kayda değer
bilgiler bulunmaktadır. Rus misyoneri N. İ. İlminskiy’in yolunda devam eden, M. A.
Muropiev1, F. M. Kerenskiy2, V. P. Nalivkin3, N. Ostroumov4 ve diğerlerinin Türkistan’daki
yenileşme hakkında görüşlerini yansıtan yazı, raporları mevcuttur. Yazılara bakıldığında
İsmail Gaspıralı’nın fikir ve faaliyetleri, Türkistan’daki mektep ve medreselerdeki eğitim,
din ve basın Rusları endişelendirdiği görülmektedir.
Rus aydınları arasından N. Ostroumov, Ceditçilik hareketini daha çok dikkatle
inceleyen, yenileşme hareketini Rus çıkarlarına dayalı olarak tanımlamaya ve ona bir
kavram vermeye çalışan biri olarak görülmektedir. N. Ostroumov’a göre, Rusya
Tatarlarındaki milli uyanış, XIX. Yüzyılın 70’li yıllarında başlamış ve Rus yöneticiler
tarafından fark edilememiştir. İsmail Gaspıralı tarafından önerilen yeni Usul-i Cedid
okulları, İsmail Gaspıralı’nın kendisi, yalnızca N. Ostroumov tarafından değil, aynı
zamanda Rus hükümetinin de yakından ilgisini çekmiştir (Abdraşidov, 2011: 84).
Dolayısıyla Rus hükümeti ve Rus aydınları, Rusya Müslümanlarının aydınlanma
faaliyetleriyle ilgili 30 Ağustos 1882 yılında bir toplantı düzenlemişlerdir. Taşkent’te
Türkistan Öğretmenler Semineri adıyla gerçekleşen seminerin başkanlığı, meşhur
misyoner N. Ostroumov tarafından yürütülmüştür. Toplantıda misyoner, tarih ve coğrafya
öğretmeni M. A. Muropiev, ‘‘Kakie glavnıye printsipı doljnı bıt’ polojenı v osnovu
obrazovaniya russkih inorodtsev Musulman? (Gayri Rus Müslümanların eğitiminde temel
ilkeler neler olmalı?)’’ adlı raporunu sunmuştur (Kasımov, 2009: 17)
Türkistan Öğretmenler Semineri’nin iki ana görevi: Bölgenin milli okullarına öğretmen
yetiştirmek ve yabancıları Ruslaştırmak olduğunu açık açık dile getiren M. A. Muropiev’e
göre, her devlet hâkimiyeti altındaki milleti asimile etme konusunda haklı olduğunu
savunmaktadır. Çünkü bu devletin güven ve sınır sorunudur. İsmail Gaspıralı’nın
görüşlerini eleştirerek, Rusya devletinin çıkarları ile hiç örtüşmediğinin altını
çizmektedir. Müslümanları Ruslaştırmak için, kendisinin önemli 2 prensiplerini
maddeleriyle sıralamıştır:
Rusya Müslümanlarını Ruslaştırmanın ilk temel ilkesi eğitimdir. Türkistan’da Rus diline
ve Rus kültürüne tamamen yabancı olan yerli öğretmenler tarafından derslerin verilmesi,
eğitimli aydın Müslümanlar tarafından Kırım’da başlatılan ve son zamanlarda Kafkasya

Miropiev Mihail Alekseeviç (1852 - 1919), Rus Ortodoks misyoneridir. XIX. yüzyılın sonunda - XX.
yüzyılın başında Türkistan ve Kafkasya’da görevde bulunmuştur. İslam dini ve Müslümanların
Ortodoksluğa dönüştürülmesi üzerine birçok eser kaleme almıştır.
2
Kerenskiy Fedor Mihayloviç (1837 - 1912), Türkistan bölgesindeki okulların başmüfettişi olarak 1889 –
1899 yıllar arası görev yapmıştır.
3
Nalivkin Vladimir Petroviç (1852 - 1918), 1873 - 1875 Hiva ve Hokand askeri seferlerine katılan
araştırmacılardandır. 1884’te Taşkent’teki Rus-Tuzem okulunun ilk öğretmeni, daha sonra Türkistan
Öğretmen Okulu’nda Orta Asya dilleri öğretmeni olarak çalışmıştır. 1890-1895 yıllarında Sır- Derya,
Fergana ve Semerkant bölgelerindeki devlet okullarında müfettişlik yapmıştır. 1901’den itibaren Fergana
Bölgesinin Askeri Vali Yardımcısı olarak görevlendirilmiştir. Özbek dili ve grameri, Rusça-Özbekçe,
Farsça-Rusça, Rusça-Farsça sözlükler, ‘‘Kokand Hanlığı’nın Kısa Tarihi’’ gibi bölge üzerinde ilmi
çalışmaları mevcuttur. 1907’de II. Devlet Duması’na Sır-Derya bölgesinden milletvekili seçilmiştir.
4
Ostroumov Nikolai Petroviç (1846-1930) – İslam dinini araştıran teolog ve Türkolog’dur. 1866-1870
yıllar arası Kazan İlahiyat Akademisi’nde Türk ve Arap dilleri okumuştur. Akademide öğretmenleri N. I.
İlminsky ve G. S. Sablukov’dur. Bilinen Müslüman ve Türk karşıtı Ortodoks misyonerlerden biridir.
Misyonerlik faaliyetlerini yansıtan çok sayıda ilmi çalışmaları mevcuttur.
1
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bölgesinde yayılmaya başlayan, İslam temeline dayalı okulların ortaya çıkışı, İsmail
Gaspıralı’nın ısrarla dile getirdiği Rusya Müslümanlarının aydınlanmasını
gerçekleştirmek için eğitimde kendi dillerine yönelmesi bir tehlikedir.
İkincisi, doğrudan din ile başlamalıdır. İslam dinini yok saymaktır. Bazı Rus
öğretmenler öğrencilerine o kadar çok şey öğretmeye özen göstermektedirler ki,
meselenin dini yönünü tamamen görmezden gelirler demektedir. Müslümanların dini
yönünü görmezden gelerek, dini yapısının bozulmasını sağlamak, kendimize ve onlara
fayda sağlayacaktır demektedir.
Genel olarak özetlenirse, Müslümanların eğitiminin temelinde olması gereken iki temel
ilke uygulandığında, asimile politikası başarıyla gerçekleşecektir (Miropiev, 1882: 13-14).
F. M. Kerenskiy tarafından hazırlanan ‘‘Medrese Turkestanskogo kraya. (Türkistan
Bölgesindeki medreseler)’’ adlı yazıda, Türkistan’daki mektep ve medreseler hakkında
bilgiler bulunmaktadır. Medresedeki eğitim sistemi ve öğretmen kadrosu ile
sınırlanmayıp, fiziki yapısı, gelir sağlayan vakıflara da değinerek detaylı şekilde bilgi
vermektedir. Türkistan bölgesinde bulunan yerli okulların listeleri, yılda bir kez, ilçe
yöneticileri tarafından Rus idaresine teslim edildiğinden bahseden yazar, bölgedeki
okullarda sıkı denetim olmadığını vurgulamaktadır. Burada dikkat edici nokta, bölgedeki
Rus Eğitim Merkezine, yerli halk tarafından medreselere yenilik getirilmesi ve Rus dilinin
okutulmasına dair büyük taleplerin olduğundan bahsetmektedir. Bunu talep edenler Yerli
halkın ileri gelenleri olması dikkat çekmektedir (Kerenskiy, 1892: 33)
Mektep ve medreselerde nasıl düzenlemeler yapılmalı sorusuna, F. M. Kerenskiy’in
görüşü:
-Yerel okulların yenileşmesine devletin hiç para harcamasına gerek yoktur. Kendi
vakıflarından gelen gelirin doğru harcanması, hatta Rus okulları için harcanması
gerekmektedir.
-Mektep ve medreselerde molla, müderrislerin sayısı azaltılmalıdır.
-Kademeli olarak yerli okullarda Rus diline geçiş yapılmalıdır.
-Artık Rus öğretmenlerinin medreselerde ders verme zamanı geldiğini vurgulamıştır.
Ayrıca yerli halkın ileri gelenleri, Ruslarla yakınlaşmaya sıcak baktıklarını ve Rusça
bilmenin önemli olduğunu farkında olduklarını belirterek, bu fırsatı ertelemeyip harekete
geçme zamanı geldiğini dile getirmiştir (Kerenskiy, 1892: 35).
Bu konuda çok görüş belirten N. Ostroumov’un konuya yönelik çok makale, eserleri
bulunmaktadır. ‘‘Musulmanski maktabı i russko-tuzemnıye şkolı v Turkestanskom krae.
(Türkistan Bölgesindeki Müslüman mektepleri ve Rus-Tuzem Okulları)’’ adlı yazısında,
Türkistan’daki mektep, medreselerde düzen olmadığı gibi çok sert yapıya sahip olduğunu
eleştirmektedir. Ancak son zamanlarda Rus hükümetine bağlı Tatar basınının süreli
yayınlarında ve Tatarların özel basınlarında, okullarda reform konusu ciddi bir şekilde
tartışılmaya başladığını dile getirmiştir. Halk Eğitim Bakanlığı ve Bakanlar Kurulu’na
Tatar aydınları tarafından gelen dilekçelerde, reform talepleri, Tatarların özel bir
meselesi değil, genel bir Müslüman meselesi olarak vurgulanmıştır. Kazan, Kırım ve
Kafkasya Tatarları arasında, son yıllarda yeni ders kitaplarının ortaya çıkmasıyla halkta
büyük bir kıpırdanma, haraketlik fark edildiğini belirtmektedir. Ayrıca bölgenin büyük
şehirlerinde yeni yeni usulle öğretim veren Tatar Okulu ortaya çıkmaya başladığını ve bu
okul hakkında bilgiler aktarmıştır.
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Türkistanlı Gayri Rus Müslümanların çocuklarını, önyargısız güvenle Rus okullarına
çekmenin yolları nelerdir?
N. İ. İlminskiy’in önerdiği reformdaki gibi ana dilde eğitim ile ilerleyip, ayrıyeten Rusça
dersleri verilmelidir. Çocuklar 4 yıl içerisinde rahatlıkla Rusça öğrenmektedir. Rusça
derslerde Sır-Derya Bölgesinin Halk Okulu müdürü S. M. Gramenitskiy’in kitapları
kullanılmaktadır.
17 Ekim 1905 Manifestoya göre, eğitimin tüm yerli halk arasında yayılması
sağlanmalıdır.
Gayri Rus Müslümanların eğitim sisteminde, çocukların milli kimlik ve dini özelliklerine
taciz etmeden, zihinsel ve ahlaki kavramlarını geliştirmelidir. Sevgi ve saygıyla yerlilerin
kafasında tek bir devlet (Rusya devleti) varlığı oluşturmak, Rus yönetici insanlarla
yakınlaşmasına katkıda bulunmaya gayret gösterilmelidir.
Yerli mektep ve medreseler eğitimine devam edebilir, ancak öğretme yöntemi Rus yerli
okulların programına göre uygulanmalı ve genişletilip geliştirilebilir.
Rus dilini yalnızca bir devlet dili olarak değil, aynı zamanda ortak bir dil olarak kabul
ettirilmelidir.
Bölgenin yerli okullarında öğretmenlik pozisyonlarına hazırlamak için çok sayıda yerel
Öğretmenleri çekmek ve burs sayısının artırılması gerekmektedir (Ostroumov, 1905: 50103).
N. Ostroumov, ‘‘Çto delat s novometodnımi maktabami? Usul-i Cedit Okullarına neler
yapılmalı?’’ adlı yazısı, Rus yöneticilerine uyarı mesajı veren bir metindir. Türkistan’ın
farklı bölgelerinde, Samarkant’taki Behbudi Hoca’nın, Taşkent’teki yerlilerin açtığı yeni
okulları görmezden gelmek mümkün olmadığını belirtmektedir. Devlet yetkilileri, bölge
yöneticileri bunun önlemini şimdiden almazsa, durum Kırım’daki gibi sonuçlanacağını,
zamanında Kırım’daki yöneticiler de bu okulların farkında olmayıp, önem vermedikleri
için bugün bu hale geldiğini dile getirmektedir. Kırım’da yaklaşık 500 erkek, 300 kız okulu
bulunmaktadır. Yeni mekteplerin kurucusu İsmail Gaspıralı, bu okulların açılmasında
herhangi siyasi amaç güdülmediğini, halk kendi çapında yeni metotla eğitim görmeye
çabaladıklarını savunsa da, halkı ruhani yönden uyandırmakta olduğunu belirtmektedir.
Bu okulların devlet okulları ile birleştirilmesi gerektiğini veya kapatılması gerektiğini
vurgulayan yazara göre, devletten gizli ve resmi olmayan okulların olmaması gereklidir
(Ostroumov, 1909: 97-99).
V. P. Nalivkin 1889’da yazdığı ‘‘Şkola u Tuzemtsev Sredney Azii (Orta Asya’daki okul ve
yerliler)’’ adlı makalesinde, şimdiki okulları anlamak için geçmişine göz atmakta fayda var
diye, İslam dininin en parlak dönemi, önemli dini merkezler, şehirler, âlimler ve Medrese
mekteplerin tarihçesine değinmiştir. Mektep ve medrese farkını anlatırken,
Müslümanların bilimden geri kalmadığını, zamanında en parlak bilim merkezi olduğunu
belirterek fazla eleştiri veya öneride bulunmamıştır (Nalivkin, 1907: 36-50).
Yazarı A. B. olarak kısaltılan, ‘‘K voprosu o russko-inorodçeskih şkolah dlya magometan i
lamaitov. Müslüman ve Lamaistler için Rus-Yerli okullar meselesi)’’ adlı eserde, Rusya
Müslümanlarının mektep ve medresede verdiği İslam dini eğitimiyle, Kalmak, Buryat,
Moğolların Lama dini eğitimini eleştirilmektedir. Kuran-i Kerimi ezberleyip uzun yıllar
okudukları gibi, Lamaitler de Tibetçe anlamadıkları bir dile okuduklarını ve bunun yerine
fen bilimlerinin okutulması önerilmektedir. İsmail Gaspıralı’nın açtığı Cedit Okullarında
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bile öğrenciler aritmetik, coğrafi, tarih derslerinde başarılı olmadığını belirtmektedir.
Hocaların arasında çok azı Arapçayı iyi bilmekte olduğunu ve çoğunluğu İslam dininin
fanatikleri olduğunu dile getirmiştir.
Ayrıca Tatarların eski Arap dilini canlandırmak, Türk olmayan (Fin-Ugor) halkları bile
Türk yapmaya çalışmaları, Kazan, Ufa’da gerçekleştirdikleri Müslüman toplantılarında
hükümete protesto ettikleri, Rus dilini istemedikleri, bu işin Panislamizm ve Pantatarizm
fanatiklerine bırakılmamaları gerektiğini vurgulamaktadır. Çocukların anlamadığı, eski
ölü dili canlandırmaya gerek var mı diye Rusçaya geçilmesini şiddetle tavsiye etmektedir.
N. İlminskiy’in açtığı okulları ne Müslümanlara, ne de Lamaistlere bırakmayacaklarını,
aksine bu okulları, yerel halkın Ruslarla bütünleşmesi için kullanılacaklarını belirtmiştir.
Rusçanın yaygınlaşması ve okutulması için önerileri bulunmaktadır (A. B. 1907: 165175).
N. A. Bobrovnikov’un ‘‘Russko-Tuzemnaya uçilişa, mektebı i medresı Sredney Azii (Orta
Asya’daki Rus-Tuzem Okulları ve mektep-medreseler )’’ 1910’da bölgeden alınan bilgilere
dayanarak verdiği istatistik bilgilere göre:
-Sır-Derya Bölgesinde 804 mektep, 31 medrese,
-Fergana Bölgesinde 2446 mektep, 204 medrese,
-Semarkant Bölgesinde 2753 mektep, 93 medrese bulunmaktadır.
-Toplam 6331 okulun sadece 89’u Rus-Tuzem Okuluna dönüştürülmüştür.
Müslüman okullarında daha çok Pantürkizm ideolojisinin yaygın olduğu ve ‘‘Tercüman’’
gazetesinin kurucusu İsmail Gaspıralı’nın etkisinde kalındığı belirtilmektedir. Taşkent ve
Semarkant’taki mekteplerlerde işlenen derslerin detayları da geniş şekilde
anlatılmaktadır. Birkaç okulu sıralamıştır ve okulların özellikleri ve eksiklikleri üzerinde
durulmuştur. Rus-Tuzem Okullarında hem Rus hem yerli öğretmenler bulunmaktadır.
Rus öğretmeni yerli halkın dilini iyi bilmekte ve çocuklara Rusça öğretmektedir. Yerli
hocalar dini dersler vermektedir. Bütün okullarda S. M. Grameniskiy’in kitabı
kullanılmakta olup, Rusça öğretilmektedir. Hem yazma hem konuşma dersleri
yapılmaktadır (Bobrovnikov, 1915: 142-186).
S. Enikeev’in ‘‘Eşe o şkolah (Okullar hakkında)’’ adlı makalesinde, bölgede mektep ve
medreseler, Rus-Tuzem Okullarına göre daha etkili olduğunu belirtmektedir. Tatar
öğretmenler tarafından çocuklara ana dillerinde dersin verilmesi, hem güzel okuma,
yazma becerisini geliştirdiklerini, hem de tarih, coğrafya ve aritmetik derslerinin kısa
zamanda öğretildiğine değinilmektedir. Yerli okullar için önlemler alınması gerektiğini
dile getirmektedir. Bu Rus-Tuzem okullarının yerliler tarafından tercih edilmemesi ve
şüphe ile bakıldığından dolayı, önce bölge idareci ve temsilcilerinin çocuklarının
okutulması zorunluluğu getirilmiştir. Yerli idareciler mecburen bu kararı uygulamak
zorunda kalmışlardır. Kendi çocuklarını Rus okullarında okutmak istemedikleri için,
diğer yandan bu kararı yerine getirmek zorunda oldukları için de fakir-fukaraların
çocuklarını kendi çocuklarının yerine göndermişlerdir. Yerli halkın çocuklarını
Hristiyanlaştırır korkusunu ortadan kaldırmak ve Ruslara güvenmeleri için neler
yapılabilir? Rus-Tuzem okullarına köyü, de, şehri de çekmek gerektiğini, okullarda
derslerin ana dilinde işlenmesi hem de Rus dili zorunlu olarak okutulması, öğretmenleri
Rus da olabilir, Rusça bilen yerli Müslüman da olabilir olması, öğrencilere de zorunlu
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kıyafet değil, kendi milli kıyafetleriyle de gelse bile izni verilmelidir demektedir. (Enikeev,
1909: 141-143).
Sonuç
Bu çalışma, Türkistan halkları hakkında kapsamlı bir kaynak olan Türkistan
Külliyatından Türkistan’daki yenileşme hareketi ile ilgili çalışmaları inceleyen ve
sınıflandırılarak bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. Çalışmada, külliyattaki tüm
sayılardan konuya yönelik yer alan tüm bilgiler taranmıştır ve yaklaşık altmış ciltten
bilgiler elde edilmiştir. Bunların içinden de kaynak niteliğinde olan ve olmayan yazılar
mevcuttur. Çalışmada sadece birkaç makale seçilerek durum anlatılmaya çalışılmıştır.
Türkistan Külliyatında Türkistan ile ilgili çok yönlü araştırmalara bakıldığında, Ceditçilik
konusu çok detaylı ve kapsamlı araştırılmamış denilebilir. Daha çok Rus-Tuzem Okulu ile
Mektep-Medreselerin kıyaslama, ders içerikleri, Arapça ve İslam dini tarihi, yerli okulların
çok geride kaldığı, Rus dili ve kültürünün önemi vs. gibi konular ele alınmıştır. Rus-Tuzem
Okulu’nu övme, eleştirme, çözümler, önerilere yer verilmiştir.
Çarlık Rusya ve Rus misyonerlerinin yürüttüğü Müslümanları İslam dininden
uzaklaştırma, Türkleri Ruslarla asimile etme çabaları, siyasi ve kültürel baskıları Türk
halklarının kimliği ve maneviyatını yok edememiştir. Aksine varlıklarını korumak ve
yaşatmak için mücadele vermelerine neden olmuştur. Türkistan’daki yenileşme
hareketine bakıldığında ilk başta İsmail Gaspıralı’nın Bahçesaray’da açtığı Usul-i Cedid
okullarında eğitimle başlayan bir hareket, daha sonra farklı yönlerde gelişmiştir. Çok kısa
bir sürede Rusya’nın farklı bölgelerine, Türkistan her yerine yayılmıştır. Türkistan’daki
yenileşme hareketinin rehberliğini Tatar aydınları yapmışlardır. Milli kurtuluş toplumun
bilinçlenmesiyle gerçekleşebileceğine inanman Ceditçiler, toplumu eğitim yoluyla
bilinçlendirmeye gayret etmişlerdir. Rus işgali altında kalan çaresiz halkı kurtarmak için,
dönemin zor şartlarına rağmen büyük mücadele verdiklerini görmekteyiz. Bunu
başarabilmek için önce toplumu cehaletten kurtarılması gerekli görülmüştür. Toplumu
aydınlatmak için var imkânlarla okulların açılması, her kısıma ulaşmak ve duyurulması
için gazete ve dergilerin çıkartılmışı elbette ki, Rusların hoşuna gitmemiştir. Dolayısıyla
en kısa zamanda çocuklara Rusça ders vererek, Tatar etkisinden kurtarmanın yollarını
aramışlardır. Rus toplumunda İsmail Gaspıralı ve açtığı Usul-i Cedid okullarında karşı en
olumsuz tutum sergileyen devlet temsilcilerinin olduğu anlaşılmaktadır. Türkistan için
‘‘en zararlı’’ kişi ve Rusların Türkistan’daki çıkarlarına ‘‘tehdit’’ olarak görülmüştür.
Türkistan Külliyatı ve diğer süreli yayınlardan ileride bu konunun daha da ciddi ve
dikkatlice incelenmesi, bu bilgilerin Türkçeye aktarılması gerekir.
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Okul Öncesi Öğretmenlerinin Dijital Vatandaşlık ve Alt Boyutlarına
Yönelik Algıları
Medera HALMATOV1, Aykut KOYUNCUOĞLU2
Öz
Teknolojinin yaşamın bütün alanlarında hâkim olduğu bir dönemde teknoloji kullanımına ait
gerekliliklere sahip olmak büyük önem arz etmektedir. Bu araştırmanın amacını, okul öncesi
öğretmeni olarak görev yapan öğretmenlerin "dijital vatandaşlık ve boyutları" konusundaki
algılarına yönelik görüşleri oluşturmaktadır. Bu amaca bağlı olarak araştırmaya kaynak teşkil
eden veriler nitel araştırma yöntemleri modeline bağlı yarı yapılandırılmış görüşme formu ile elde
edilmiştir. Araştırma doğrultusunda Konya İli Seydişehir ilçesindeki Milli Eğitim bakanlığına bağlı
resmi ve özel okullarda çalışan 36 okul öncesi öğretmeni çalışma grubunu oluşturmuştur.
Görüşmeler araştırmacı tarafından yüz yüze olarak gerçekleştirilerek ses kaydı ve yazılı
dokümanlarla desteklenmiştir. Çalışmada kullanılan görüşme soruları uzman akademisyenlerin
ve dil bilim uzmanları görüşleri nezdinde oluşturularak nihai halini almıştır. Ulaşılan veriler içerik
analizi metodu kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma sonuçlarına bakıldığında katılan
öğretmenler" dijital vatandaşlık, dijital okuryazarlık, dijital etik, dijital kanun, dijital hak ve
sorumluluklar, dijital sağlık ve dijital güvenlik" gibi kavram ve alt kavramlara dair görüşleri aynı
tema ve kodlar etrafında toplandığı görülmüştür. “Hayır Bilmiyorum” yanıtı dijital vatandaşlık
kavramı ile dijital hak ve sorumluluk kavramı altında tekrar ettiği görülmüştür. Buna bağlı olarak
bu alanlarda yeterli deneyime sahip olmadıkları görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Dijital Vatandaşlık, Dijital Vatandaşlık Alt Boyutları, Okul Öncesi Eğitim.

Abstract
In a period when technology is dominant in all areas of life, it is of great importance to have the
requirements for the use of technology. The purpose of this research is to determine the views of
teachers working in preschool levels regarding the perceptions of "digital citizenship and its
dimensions". The data were obtained with a semi-structured interview form based on the
qualitative research methods model. The study group consists of 36 pre-school teachers working
in public and private schools affiliated to the Ministry of National Education in Konya, Seydişehir.
The interviews were conducted face-to-face by the researcher and were supported by audio
recordings and written documents. The interview questions used in the study were finalized by
the opinions of academics and linguistics experts. The data were analyzed using the content
analysis method. According to the results, it was seen that the views of the teachers on concepts
and sub-concepts such as "digital citizenship, digital literacy, digital ethics, digital law, digital
rights and responsibilities, digital health and digital security" were gathered around the same
themes and codes. It was observed that the answer "No, I don't know" was repeated under the
concept of digital citizenship and digital rights and responsibility. Accordingly, it has been
observed that they do not have sufficient experience in those areas.
Keywords: Digital Citizenship, Sub-Dimensions of Digital Citizenship, Pre-school education

GİRİŞ
Bilişim teknolojileri yaşamın çeşitli alanlarında yer bulurken birçok iş ve işlem bilgi ve
iletişim teknolojileriyle yapılmaya başlanmıştır. Günlük yaşamda gerçekleştirilen
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birtakım resmi işler, parasal işler, karşılıklı iletişim kurma, eğitim öğretim faaliyetleri ve
günlük alışveriş yapma gibi işlerde elektronik ortamların kullanılması yaygınlaşmaktadır.
Son zamanlarda internet teknolojisinin çeşitlenmesi ve çoğalması ile bireyler bilgi ve
iletişim teknolojilerini kullanarak geçirdikleri vakit artmıştır. Buna bağlı olarak vatandaş
kavramı dijital alana taşınarak bu alanda kendisine yeni boyutlar kazandırılmıştır.
Dijital alandaki vatandaşlık boyutundan önce toplumsal anlamdaki vatandaşlık
boyutuna bakıldığında; devlete bağlı olan birey ya da yurttaşlık kavramlarıyla açıklanan;
gerçek bireyi devlet yapısına bağlayan hukuki durum olarak ifade edilmektedir (Doğan,
2001). Bazı literatür çalışmalarında vatandaş kavramı “içinde bulunulan vatandaşlık”
ayrıca “tasavvur olunan vatandaşlık” şeklinde nitelendirilmiştir (Üstel, 2005).
Teknolojik gelişmelere bağlı olarak vatandaşlık boyutunun da elektronik bir sisteme
entegre olduğu görülmektedir. Ayrıca bilgi iletişim teknolojilerindeki gelişmeleri izleyen
ve etkin şekilde kullanan bireylerin dijital boyuttaki vatandaşlığın sahip olması gereken
nitelikleri yerine getirerek elektronik ortamda nelerin uygun olup olmadığını bilmeleri ve
gerekli yeterliklere sahip olmaları açısından dijital vatandaşlık kavramını oluşturmuştur
(Görmez, 2016).
Elektronik alanda etkileşim kurabilen, her türlü bilgi ve belgeyi işleyebilen,
sorgulayabilen, internet teknolojilerini kullanarak mal ve hizmetlerden yararlanabilen,
yine aynı teknolojilerle eğitim öğretim faaliyetlerinden faydalanabilen ve tüm bunları
gerçekleştirirken etik ilkelere uygun, bu alandaki hak ve sorumluluklarının farkında olan
bireyler dijital vatandaş kavramıyla isimlendirilmektedir. Dijital vatandaşlık, kişilere,
teknoloji boyutunun nasıl olduğunu öğreten bir kavram olmasıyla birlikte, bireyi
güncellenen ve gelişen dijital ortama hazırlayan bir olgudur. Dijital vatandaşlık kavramına
yönelik Çubukçu ve Bayzan (2013)’nın BİT kullanırken sorgulayabilen, elektronik
ortamda gerçekleştirilen davranışların etik ve ahlaki getirilerinin farkında olan ve aynı
zamanda teknolojiyi diğer bireylere zarar vermeyecek, onların yaşam alanlarını
engellemeyecek biçimde kullanabilen, dijital dünyada iletişim hakkını kullanabilen,
bireysel paylaşımlarında ve diğer bireylerle olan işbirliğinde uygun ve doğru davranışlar
sergileyebilen; tüm bunları yaparken diğer insanları da bu yönde teşvik eden birey
şeklinde tanımlanırken; dijital vatandaşlık olgusunu da teknoloji kullanımına yönelik hak
ve sorumluluklar bağlamında bulunan davranış normları olarak nitelendirmişlerdir.
Teknolojik büyüme beraberinde birçok alanda olumsuz durumlar meydana
getirmektedir. Bu alanlardan birisi de teknoloji kullanımı olarak söylenebilir. Bu
bakımdan elektronik alandaki davranışlar ya da teknolojik ortamdaki vatandaşlığa bağlı
olayların, değerlerin, kuralların ve teknoloji bilincinin geliştirilmesinin gerekliliği
önemlidir.
Elektronik alandaki vatandaşlığın benimsenmesi bakımından Ribble (2011), dijital
vatandaşlığa bağlı 9 farklı alt kategoriyi ifade etmiştir. Bu alt boyutlar Ribble tarafından
farklı çalışmalar neticesinde bireylerin ve dijital toplumun dijital vatandaşlık kavramına
daha fazla aşina olmaları noktasında belirlenerek bir çerçeve oluşturulmuştur. Temel
yapısı önümüzdeki dijital dönüşüm sürecinde yer alan ve öngörülen teknoloji
paradigmalarına yer vererek geniş bir yapıda ifade edilmiştir. Bu boyutlar, dijital erişim
(dijital alana katılma), dijital ticaret (elektronik ortamdan alıp satma), dijital iletişim
(elektronik etkileşim), dijital etik (elektronik ortamdaki davranış boyutları), dijital kanun
(dijital platformdaki eylemlerin farkındalığı), dijital güvenlik (online ortamdaki
elektronik önlemler),dijital okuryazarlık (teknolojik araçları aktif kullanma ve teknoloji
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vasıtasıyla öğrenmeyi/öğretmeyi gerçekleştirme), dijital sağlık (dijital dünyada fiziksel
ve psikolojik iyi olma hali), dijital haklar ve sorumluluklar (dijital dünyaya kadar uzanan
özgürlükler) şeklinde ifade edilmiştir (Ribble, 2011).
Dijital vatandaşlık ve alt kategorileri bilgi ve iletişim araçlarını her durumda ve alanda
kullanabilmek, günümüzdeki insan özellikleri arasında önemli faaliyetler arasında ifade
edilmektedir. Bu özellikleri kişilerin benimsemesinde en önemli yerler eğitim
kurumlarıdır. Eğitim kurumlarında teknoloji okuryazarlığı ve buna bağlı dijital
vatandaşlık kavramının kazandırılması boyutunda bilişim teknolojileri ve yazılım
öğretmenleri önemli görevler üstlenmektedir. Okul öncesi öğretmenlerinin diğer eğitim
paydaşları olan öğretmenler ve okul yöneticileri ile işbirliği içinde olmalıdır. Buna bağlı
olarak teknoloji kullanımı konusunda farkındalığı yüksek bireyler yetiştirilmesine
yardımcı olmalıdır.
21.yüzyıl becerileri içerisinde ifade edilen Bilgi İletişim Teknolojileri (BİT)
okuryazarlığı, Panel tarafından (2002) şu şekilde ifade edilmektedir;
Bir bilgi toplumunda işlevsel olabilmek (hizmet etmek, görev yapmak,
çalışmak) amacıyla bilgiye erişmek, bilgiyi yönetmek, bilgiyi
bütünleştirmek, bilgiyi değerlendirmek ve yeni bilgi oluşturmak için
dijital teknolojiyi, iletişim araçlarını ve/veya iletişim ağlarını
kullanmaktır.
Bilgi İletişim Teknolojileri (BİT) okuryazarlığı, elektronik ortamlarda her türlü bilginin
sorgulanması, doğruluğunun teyit edilmesi ve uygun biçimde iletilmesini içermektedir.
Bilgi İletişim Teknolojileri (BİT) okuryazarlığı yüksek öğrencilerin problem çözme
yeteneklerinin geliştiği ve öz denetim sahibi oldukları ifade edilmiştir. Eğitim çağının
ilerisinde bilgi toplumunda üretici bir birey olmak ve işverenlerin beklediği, bu beceriler
konusunda yeterli seviyeye sahip çalışanlar olması için Bilgi İletişim Teknolojileri (BİT)
okuryazarlığı önemli görülmektedir (Görmez, 2016). Dijital vatandaşlık konusu
teknolojinin gelişimi, elektronik iletişim araçları, sosyal medya ağları ve hayatı
kolaylaştıran ya da eğlendiren elektronik uygulamalarla ilgili olup, bireyin yaşamına
alternatifler sunan ve tüm bu uygulamaların getirdiği güvenlik risklerine karşı bireyin
bilinçli hareket etmesini sağlayan bir oluşumdur.
Güncel eğitim ortamlarını göz önünde bulundurarak dijital vatandaşlık ve alt
kavramlarının eğitim kurumlarında kişilere kazandırılması önemlidir. Okul öncesi
öğretmenleri toplumun gelişen ve güncellenen yapısını takip ederek, gelişmelerin eğitim
ortamlarında bireylere yansıtılmasını sağlaması gerekmektedir. Bu çalışmada okul öncesi
öğretmenlerinin dijital çağda bireylerin sahip olması gereken birtakım nitelikler olan
dijital vatandaşlık ve alt boyutlarına karşı yeterliliklerinin ne düzeyde olduğu ortaya
koymaya çalışılmıştır. Yapılan bu çalışma alanda yapılacak olan diğer çalışmalara katkı
sağlaması bakımından önemli görülmektedir.
Çalışmanın Amacı
Bu çalışmayla, okul öncesi öğretmenlerinin "dijital vatandaşlık ve alt boyutları"
konusundaki fikirlerini ifade etmeleri ve bu alandaki ilgili yeterliliklerini ortaya koymak
amaçlanmıştır. Bu amaca ilişkin olarak aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır;
1. Dijital vatandaşlık boyutunda okul öncesi öğretmenleri arasında cinsiyete göre
görüşleri nelerdir?
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2. Dijital vatandaşlık kavramının alt boyutlarından olan; Dijital erişim, Dijital ticaret,
Dijital iletişim, Dijital okuryazarlık, Dijital etik, Dijital kanun, Dijital haklar ve
sorumluluklar, Dijital sağlık, Dijital güvenlik, boyutlarında okul öncesi
öğretmenlerinin görüşleri nelerdir?
YÖNTEM
Bu bölümde, araştırmanın modeli, çalışma grubu, veri toplama ve veri analizi
bölümlerine yer verilmiştir.
Araştırma Modeli
Yapılan çalışma nitel araştırma modeli kullanılarak yürütülmüştür. Sosyal olguları
içinde yer alan çevre bakımından inceleyen ve anlamayı ön planda tutan nitel araştırma
yaklaşımı; gözlem, görüşme ve her türlü kaynak dokümanların çözümlenmesi şeklindeki
veri toplama yöntemlerini kullanarak öngörülemeyen birtakım sonuçları ilişkisel olarak
açıklamaya çalışan bir yöntemdir. Bu bakımdan çalışmada nitel araştırma yöntemi ve
buna bağlı durum çalışması deseni tercih edilmiştir (Yıldırım ve Şimşek, 2000: 139–158).
Durum çalışması deseni, bir kavramı kendi gerçek yaşam alanı içerisinde çok boyutlu,
sistematik ve ayrıntılı çözümleyen görgül bir araştırma desenidir (Cohen & Manion,1997;
McMillan, 2000; Patton, 1990; Yıldırım & Şimşek, 2011). Durum çalışmasında verilerin
mümkün olduğunca detaylı ve doğrudan katılımcı grubun görüşleriyle desteklenerek
sunulması verilerin güvenirliği açısından önemlidir (Patton, 1990; Ekiz, 2009; Kuş, 2003).
Bu Araştırmada Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullardaki okul öncesi öğretmenlerinin
Dijital vatandaşlık ve dokuz elementiyle alakalı görüşleri değerlendirilmeye çalışılmıştır.
Katılımcı Grubu
Bu araştırmanın katılımcı grubunu 2021-2022 eğitim öğretim döneminde Konya ili
Seydişehir ilçe Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullarda çalışan 36 okul öncesi
öğretmeni oluşturmaktadır. Katılımcı grubun tercih edilmesinde amaçlı örnekleme
yöntemlerinden birisi, maksimum çeşitlilik örneklemesi ölçüt alınarak seçilmiştir. Bu
durum, göreli olarak küçük bir çalışma gurubu belirleyerek, ifade edilen problem
durumuna dair veri elde edilecek örneklemin çeşitliliğini maksimum düzeyde
yansıtmaktır (Yıldırım ve Şimşek, 2011).
Veri Toplama Araçları
Bu çalışmanın veri toplama aracını görüşme yönteminde kullanılan araçlardan birisi
olan yapılandırılmış açık uçlu görüşme formu oluşturmuştur. Açık uçlu görüşme formu;
Ribble (2011) tarafından ele alınan dijital vatandaşlık ve 9 alt boyutu dikkate alınarak
oluşturulmuştur. Araç olarak kullanılan bu görüşme formu, özenle oluşturulmuş, belli bir
düzen ve sırada yazılan bir dizi sorudan oluşmaktadır. Tüm katılımcılara aynı düzen ve
sırada yöneltilmiştir (Patton, 1990). Araştırma çerçevesinde toplam 36 okul öncesi
öğretmeni ile açık uçlu görüşme formu kullanılarak görüşme sağlanmıştır. Görüşme
formunda hazırlanan sorular aşağıda sunulmuştur;
1. Dijital vatandaşlık kavramına dair görüşleriniz nelerdir?
2. Dijital erişim kavramına dair görüşleriniz nelerdir?
3. Dijital ticaret kavramına dair görüşleriniz nelerdir?
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4. Dijital iletişim kavramına dair görüşleriniz nelerdir?
5. Dijital okuryazarlık kavramına dair görüşleriniz nelerdir?
6. Dijital etik kavramına dair görüşleriniz nelerdir?
7. Dijital kanun kavramına dair görüşleriniz nelerdir?
8. Dijital haklar ve sorumluluklar kavramına dair görüşleriniz nelerdir?
9. Dijital sağlık kavramına dair görüşleriniz nelerdir?
10. Dijital güvenlik kavramına dair görüşleriniz nelerdir?
Verilerin Analizi
Yapılan çalışmada elde edilen veriler “Açık Uçlu Görüşme Formu" aracılığı ile
toplanmıştır. Tüm bu veriler, içerik analizi yöntemi kullanılarak analiz edilmeye
çalışılmıştır. İçerik analizi tercih edilmesinde verilerin önceden saptanan olgusal
kategorilerinin olmamasına bağlı olarak, incelenen verilerin çalışmacı tarafından uygun
kategoriler etrafında çözümlenmesidir. İçerik analizi sözlü, yazılı ve diğer dokümanların
nesnel ve sistemli bir biçimde incelenmesi ve belirlenen uygun temalara göre
düzenlenmesine imkân sunan bilimsel bir seçenektir (Tavşancıl ve Aslan, 2001; Leblebici
ve Kılıç, 2004; Bilgin, 2006; Bogdan ve Biklen, 2007; Lichtman, 2010; Ekici, 2014).
Kısacası içerik analizi; benzer verileri uygun kavram ve kategoriler etrafında toplayarak;
uygun tema ve kodlamalara çevirerek yorumlamaktır. İçerik analizi genellikle doküman
içeriklerinin ortak alanlarını ortaya çıkarmak maksadıyla, önemli olan anlamların
yapılandırılmasına ve sınıflandırılmasına dair yapılan, nitelden nicele doğru
genelleştirmeyi ifade eden bir yorum şeklidir (Gökçe, 2006: 17-18).
İçerik analizi ile yapılan incelemede oluşturulan kriter listesine bakıldığında;


Kategorilerin oluşturulması; Ribble tarafından ortaya koyulmuş dijital vatandaşlık ve
dokuz elementinin her biri çalışmanın bir kategorisini oluşturmuştur.



Kodların oluşturulması; Öğretmenlerle yapılan görüşmede, kategoriler dikkate
alınarak yöneltilmiş sorulara verilen cevaplar her kategori altında ayrı ayrı kodları
oluşturmuştur. Kategorilere verilen cevapların tekrar sayıları nicel olarak frekans
değerleri ile ifade edilmiştir.

BULGULAR
Bu bölümde çalışma grubundan elde edilen veriler doğrultusunda oluşturulan bulgular
sistemli bir biçimde analiz edilerek sunulmaya çalışılmıştır. Verilen yanıtlar araştırmacı
tarafından uygun kategori etrafında kodlandırılarak frekans değerleri verilmiştir.
Araştırmaya katılan okul öncesi öğretmenlerinin “Dijital vatandaşlık” kavramına ilişkin
görüşleri Tablo 1’de verilmiştir.
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Cinsiyet
2 Kadın
1 Erkek
10 Erkek
10 Kadın
9 Erkek
4 Kadın

Tema

Frekans

Hayır, Bilmiyorum

3

E-devleti kullanmak

Elektronik
ortamda
davranan kişi

20

uygun

13

Tablo 1. "Dijital Vatandaşlık" kavramına dair görüşleri

Tablo1’de “Dijital Vatandaşlık” boyutunu, okul öncesi öğretmenlerinden 2 kadın ve 1
erkek öğretmen “Hayır, Bilmiyorum” şeklinde yanıtlarken; 9 erkek ile 4 kadın öğretmenin
“Sanal ortamda etik davranan kişi” şeklinde ve öğretmenlerin yarısından fazlasının “E
devleti kullanmak” şeklinde belirttiği görülmektedir.
Araştırmaya katılan okul öncesi öğretmenlerinin “Dijital Erişim” kavramına ilişkin
görüşleri Tablo 2’de verilmiştir.
Cinsiyet

Tema

Frekans

19 Erkek

İnternet aracılığıyla bilgiye
erişim

34

15 Kadın
1 Erkek
1 Kadın

Teknolojik kavram ve olay

2

Tablo 2. "Dijital Erişim" kavramına dair görüşleri

Tablo 2’ de “Dijital Erişim” boyutu, kadın ve erken okul öncesi öğretmenleri tarafından
çoğunlukla “İnternet aracılığıyla bilgiye erişim” şeklinde nitelendirilmiş; kadın ve erkek
olmak üzere 2 öğretmen tarafından “Teknolojik olay ya da olgu” olarak ifade edilmiştir.
Araştırmaya katılan okul öncesi öğretmenlerinin “Dijital Ticaret” kavramına ilişkin
görüşleri Tablo 3’de verilmiştir.
Cinsiyet
20 Erkek
16 Kadın

Tema

Frekans

Dijital alanda ürün alıp satmak

36

Tablo 3. "Dijital Ticaret" kavramına dair görüşleri

Tablo 3’te verilen “Dijital Ticaret” boyutunda 20 erkek ile 16 kadın okul öncesi
öğretmeni olmak üzere tüm katılımcılar “Dijital alanda ürün alıp satmak” yanıtında
yoğunlaştığı görülmüştür.
Araştırmaya katılan bilişim teknolojileri öğretmenlerinin “Dijital İletişim” kavramına
ilişkin görüşleri Tablo 4’de verilmiştir.
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Cinsiyet

Tema

13 Kadın

Sosyal medya
iletişim kurmak

12 Erkek
8 Erkek
10 Kadın

Frekans
araçlarıyla

25

Elektronik ortamda doküman
almak ve göndermek

18

Tablo 4. "Dijital İletişim" kavramına dair görüşleri

Tablo 4’te “Dijital İletişim” boyutunda, okul öncesi öğretmenlerinin birden fazla alanda
görüş belirtmişlerdir. Buna göre sosyal medya araçlarıyla iletişim kurmak ve mail,
elektronik ortamda doküman almak ve göndermek yanıtlarının aynı katılımcılar
tarafından tekrar ettiği görülürken; 13 kadın ve 12 erkek olmak üzere toplam 25
katılımcının sosyal medya araçlarıyla iletişim kurmak olarak ifade ettiği ve 8 erkek ile 10
kadın katılımcının ise elektronik ortamda doküman almak ve göndermek şeklinde yanıt
verdiği görülmüştür.
Araştırmaya katılan okul öncesi öğretmenlerinin “Dijital Okuryazarlık” kavramına
ilişkin görüşleri Tablo 5’de verilmiştir.
Cinsiyet

Tema

12 Erkek

Elektronik
yapılandırma

12 Kadın
9 Erkek
5 Kadın

Frekans
ortamda

bilgiyi
24

Elektronik
ortamda
dokümana ulaşma ve inceleme

14

Tablo 5."Dijital Okuryazarlık" kavramına dair görüşleri

Tablo 5’te verilen “Dijital Okuryazarlık” boyutunda; öğretmenlerin birden fazla alanda
görüş belirttikleri görülmüştür. Buna göre katılımcıların 12 erkek ve 12 kadın olmak
üzere çoğunluğunun elektronik ortamda bilgiyi yapılandırma temasında yoğunlaştığı
görülürken; aynı katılımcıların da içinde bulunduğu 9 erkek ve 5 kadın 14 katılımcı
elektronik ortamda dokümana ulaşma ve inceleme şeklinde yanıt verdikleri görülmüştür.
Araştırmaya katılan bilişim teknolojileri öğretmenlerinin “Dijital Etik” kavramına
ilişkin görüşleri Tablo 6’da verilmiştir.
Cinsiyet

Tema

Frekans

15 Erkek

İnternet ortamında etik, doğru
davranış göstermek

30

Elektronik
toplumsal kurallar

16

15 Kadın
11 Erkek
5 Kadın

Tablo 6. "Dijital Etik" kavramına dair görüşleri
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ortamdaki

Tablo 6’da verilen “Dijital Etik” boyutunda katılımcıların çoğunluğunun İnternet
ortamında etik, doğru davranış göstermek yanıtı üzerine yoğunlaştığı görülürken; yine
aynı katılımcıların da içerisinde bulunduğu 10 erkek ve 5 kadın katılımcıdan oluşan 15
katılımcı elektronik ortamdaki toplumsal kurallar üzerine yanıt verdikleri görülmüştür.
Araştırmaya katılan okul öncesi öğretmenlerinin “Dijital Kanun” kavramına ilişkin
görüşleri Tablo 7’de verilmiştir.
Cinsiyet
6 Kadın
2 Erkek
-

Tema

Frekans

Sanal ortamdaki siber suçlar

6

Sanal ortamdaki gerçekleşen
suçlara yönelik yaptırım

2

Dijital ortamı sınırlandıran
yasalardır

30

İnternet ortamında kurallara
uyma

3

18 Erkek
12 Kadın

3 Erkek
-

Tablo 7. "Dijital Kanun" kavramına dair görüşleri

Tablo 7’de verilen “Dijital Kanun” boyutunda, katılımcıların çoğunluğunun dijital
ortamı sınırlandıran yasalar yanıtı etrafında yoğunlaştığı görülmüştür. Katılımcıların
birden fazla tema etrafında cevap verdikleri saptanırken; yine sadece kadın
katılımcılardan 6 katılımcının sanal ortamdaki siber suçlar yanıtını; 3 erkek katılımcı
internet ortamında kurallara uyma yanıtını; 2 erkek katılımcının ise sanal ortamdaki
gerçekleşen suçlara yönelik yaptırım şeklinde ifade ettiği saptanmıştır. Bil
Araştırmaya katılan okul öncesi öğretmenlerinin “Dijital Hak ve Sorumluluklar”
kavramına ilişkin görüşleri Tablo 8’de verilmiştir.
Cinsiyet

Tema

2 Erkek

Hak ve sorumluluklarımıza
internet üzerinden erişmek

4

Dijital hakların gelecek nesillere
aktarılması

6

İnternet
ortamındaki
davranışların karşılığını bilme

30

2 Kadın
1 Erkek
5 Kadın
16 Erkek
14 Kadın

Frekans

Tablo 8. "Dijital Hak ve Sorumluluklar" kavramına dair görüşleriniz
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Tablo 8’de verilen “Dijital Hak ve Sorumluluklar” boyutunda, katılımcıların birden fazla
alanda yanıt verdikleri görülmüştür. Bununla birlikte 16 erkek ve 14 kadın katılımcı
olmak üzere görüşlerin en fazla yoğunlaştığı temanın internet ortamındaki davranışların
karşılığını bilme olduğu görülmüştür. 2 erkek ve 2 kadın olmak üzere hak ve
sorumluluklarımıza internet üzerinden erişmek yanıtı; 1 erkek ve 5 kadın olmak üzere 6
katılımcı da dijital hakların gelecek nesillere aktarılması yanıtında yoğunlaştığı
görülmüştür. Dijital hak ve sorumluluk boyutuna dair farklı yanıtların olması bu alandaki
görüşlerin ve farkındalığın farklı boyutlarda olduğunu göstermektedir.
Araştırmaya katılan okul öncesi öğretmenlerinin “Dijital Sağlık” kavramına ilişkin
görüşleri Tablo 9’da verilmiştir.
Cinsiyet
15 Erkek
10 Kadın
6 Kadın
5 Erkek

Tema

Frekans

Dijital ortamdaki sağlık işlemleri

Dijital ortamda psikolojik ve fiziksel hal

25

11

Tablo 9. "Dijital Sağlık" kavramına dair görüşleriniz

Tablo 9’da verilen “Dijital Sağlık” boyutunda, katılımcıların en fazla dijital ortamdaki
sağlık işlemleri yanıtında yoğunlaştığı görülmüştür. 15 erkek ve 10 kadın olmak üzere
toplam 25 katılımcı dijital ortamdaki sağlık işlemleri temasında yanıt verirken; 6 kadın 5
erkek olmak üzere 11 katılımcı dijital ortamda psikolojik ve fiziksel hal yanıtını vermiştir.
Sağlık işlemleri teması altında elektronik nabız, elektronik randevu, elektronik sonuçlar
şeklinde örneklendirmelerin yapıldığı görülmüştür.
Araştırmaya katılan okul öncesi öğretmenlerinin “Dijital Güvenlik” kavramına ilişkin
görüşleri Tablo 10’da verilmiştir.
Cinsiyet

Kodlar

15 Erkek

Dijital ortamda yapılan işlemlerde güvenli
olmasına dikkat etmek

12 Kadın
6 Erkek
6 Kadın
4 Erkek
4 Kadın

Frekans

Kart ve şifre işlemleri

22

12

Güvenilir kaynak kullanımı

8

Tablo 10. "Dijital Güvenlik" kavramına dair görüşleri

Tablo 10’da verilen “Dijital Güvenlik” boyutunda, birden fazla alanda görüş bildiren
katılımcıların olduğu görülmekte; yine en fazla yanıtın dijital ortamda yapılan iş ve
işlemlerin güvenli olmasına dikkat etmek teması altında yoğunlaştığı görülmüştür. Aynı
zamanda eşit cinsiyet değişkeni yanıtlarının olduğu kart ve şifre işlemleri temasının da 12
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frekans değerinde tekrar ettiği görülmüştür. Devamında 4 erkek ve 4 kadın katılımcı
olmak üzere 8 katılımcı da güvenilir kaynak kullanımı yanıtını vermiştir.
TARTIŞMA VE SONUÇ
Bu bölümde katılımcı grubun verdikleri cevaplardan oluşturulan bulgular tartışılarak,
konuyla ilgili daha önce yapılmış çalışmalara atıflarda bulunulmuştur.
Birinci alt amacın sonuçları incelendiğinde genel olarak okul öncesi 2 kadın ve 1 erkek
öğretmen dışındaki öğretmenlerin Dijital vatandaşlık alanına yönelik iki farklı görüş
bildirdikleri görülmüştür. Bazı öğretmenlerin Dijital vatandaşlık kavramına yönelik
bilgilerinin
yeterli
düzeyde
olmaması
farklılaşan
çağın
gerekliliklerini
yakalayamadıklarının bir göstergesi şeklinde ifade edilebilir. Öğretmenlerin bilgi ve
iletişim teknolojileri araçlarını kullanmalarına yönelik yapılan bir çalışmada, yeterli
donanıma sahip olmadığını ifade edilmiştir (Şeylan, 2008). Cinsiyet faktörü bağlamında
dijital vatandaşlık düzeyinde bir fark görülmemiştir. Yapılan çalışmalarda cinsiyet
bakımından farklılık görülmemekle birlikte erkeklerin teknoloji kullanımına yönelik
yetkinliklerinin daha fazla olduğu saptanmıştır (İşman ve Güngören, 2013; BardakçıAkyüz, Samsa-Yetik ve Keser, 2014). İnternetin tüm alanlarda yer aldığı bir çağda, eğitim
ortamlarında eğitimcilerin geleneksel yaklaşımlarında köklü reformlar yaşanmıştır. Buna
bağlı olarak süreçteki eğitimcilerin teknoloji kullanım yeterlilikleri yeterlikleri büyük
önem arz etmiştir. Bu bakımından, öğretmenlerinden görev yaptıkları okul türlerine
uygun seviyede teknolojik okuryazarlığına sahip olmaları beklenmektedir. Prensky
(2005) Günümüz öğrencilerinin, eğitim ortamlarında eğitimcilerden çok farklı olduğunu,
bazı durumlarda güncel teknolojik gelişmeleri daha hızlı takip ettiklerini ve 20. Yüzyılın
eğitim anlayışı ile hareket eden öğretmenlerin 21. Yüzyılın dijital yerli olarak ifade edilen
öğrencilere rehberlik yapamadıklarına değinmiştir.
İkinci alt amaca bağlı bulgulara bakıldığında dijital erişim alanına yönelik 19 erkek ve
15 kadın katılımcının internet aracılığıyla bilgiye erişim konusunda yoğunlaştıkları tespit
edilmiştir. Ayrıca iki farklı cinsiyetteki katılımcının da teknolojik kavram ve olay
temasında görüş belirttiği görülmüştür. Bu anlamda dijital erişim kavramına dair
görüşlerin internet teknolojisi yardımıyla bilgiye ulaşım üzerinde yoğunlaştığı
görülmektedir. TÜİK tarafından (2017) Hane halkı bilişim teknolojileri kullanımı üzerine
yapılan bir çalışmanın çıktılarına göre 2017 yılında hanelerin %80,7’si evden internete
erişimde bulunmuştur. Bu oran 2016 yılının %76,3 olmuştur. Her on hanenin sekizi
internet erişim şansına sahip olduğu belirtilmiştir. Türkiye’de dijital erişim imkanlarının
çeşitlenmesinin, dijital erişim kavramına olan farkındalığın artmasına olumlu anlamda
katkı sağlayacağı düşünülebilir.
Diğer bir alt boyut olan, Dijital ticaret boyutunda 20 erkek katılımcı ve 16 kadın
katılımcı olmak üzere bütün katılımcıların Dijital alanda ürün alıp satmak üzerinde
yoğunlaştığı saptanmıştır. Bu bakımdan elektronik ortamda tüketim ve alışveriş yapma
alışkanlığının arttığının göstergesi olduğu söylenebilir. TÜİK’ tarafından (2017) Hane
Halkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması İnternet üzerinden kişisel kullanım
amacıyla mal veya hizmet siparişi veren ya da satın alan 16-74 yaş grubundaki bireylerin
oranını %24,9 önceki yıl İnternet üzerinden alışveriş yapanların oranını ise %20,9 olarak
ortaya koymaktadır. Hayatın birçok alanında yer edinen ticaret sektörü, dijital dünyanın
getirdiği yeniliklerin bir sonucu olarak doğal bir dönüşüme uyumlu hale gelmektedir.
Dönüşüm, tüm ticaret süreçlerinin etkin olabilmesi noktasında hız ve kolaylık açısından
296

olumlu etkiler sunmaktadır. Dijitalleşme temelli bir ticaret yönetimi olmadığı zaman, ileri
düzeyde uzun vadeli sonuçlar elde edecek çıktılar elde etmek mümkün olmamakta;
küresel anlamda rekabet etme gücünün azalması söz konusu olabilmektedir. Küresel
lojistik sistemlerinde olumlu çıktılar alınabilmesi için, uygun altyapının olması, sektörü
oluşturan tüm alt sistemlerin iyi yapılandırılması gerekmektedir. Bunun yanında tüketici
beklenti ve isteklerinin iyi analiz edilmesi söylenebilir. Teknoloji destekli ticaret alt
yapılarının verimli ve etkin yol kat etmesi için tüm birimler, geçmiş yıllarda gelişmelerin
ortaya çıkardığı pazarları ve rekabet gücünü iyi analiz etmelidir (Unruh & Kiron, 2017).
Dijital iletişim boyutuna yönelik, okul öncesi öğretmenlerinin 13 erkek ve 12 kadın
katılımcı Sosyal medya araçlarıyla iletişim kurmak görüşü etrafında toplanmışlarıdır.
Çoğunluğun bu tema etrafında görüş belirtmesinin yanında yine aynı katılımcılardan
Elektronik ortamda doküman almak ve göndermek temasında da görüş belirttikleri ifade
edilmiştir. Günlük yaşamda teknoloji kullanılarak etkileşim kurma konusunda çoğunlukla
sosyal medya araçları popüler olmaktadır. Bu araçların eğitim öğretim boyutunda çeşitli
şekillerde yararlanıldığı; öğrencilerin bireysel ve grup olarak proje ve ödev çalışmaları
yürüttükleri, not ve doküman alışverişinde bulundukları, öğretmenleriyle kısa sürede
iletişim kurdukları; öğretmen yönünden ise ders araç gereç ve materyalleri
çeşitlendirerek etkili öğrenme öğretme süreçleri oluşturulmasına yardımcı olduğu,
meslektaşlarıyla fikir alışverişinde bulundukları, öğrencilere ödev ve projeler oluşturma
ve bunları anlık takip etme fırsatı sundukları şeklinde görüşler ortaya koyulmuştur.
Akgün 2016 yılında 13 katılımcıyla sosyal ağların hangi sıklıkla ve nasıl kullanıldığına
yönelik yaptığı araştırmada; sosyal ağların eğitim öğretim yönünden yeterli düzeyde
yararlı olduğu, öğrencilerin bireysel ve grup olarak, ödev ve belge alışverişi yapabildiğine
dair sonuçlara ulaşılmıştır.
Dijital Okuryazarlık boyutuna yönelik, aynı katılımcıların birden fazla tema üzerine
görüş belirtmesinin yanında 12 erkek katılımcı ve 12 kadın katılımcı olmak üzere en fazla
Elektronik ortamda bilgiyi yapılandırma temasında görüşlerin yoğunlaştığı görülmüştür.
Bunun yanında yarısına yakın katılımcının Elektronik ortamda dokümana ulaşma ve
inceleme temasında görüş belirttiği görülmüştür. Buna ek olarak elektronik kitap okuma,
elektronik gazete ve dergi okuma gibi örneklendirmeler verilebilir. Birtakım
öğretmenlerin dijital okuryazarlığı sanal ortamda yazılı dokümanları okumak şeklinde
algıladığı söylenebilir. Başaran tarafından 2015 yılında yapılan araştırmada öğretmen
adaylarının bilgi okuryazarlıkları düzeylerinin yeterli düzeyde olduğunu ifade etmiştir.
Ayrıca bütün katılımcıların, bir bilgiyi nasıl araştıracağını, alacağını, anlamlandıracağını
ve sunacağını bildiklerini belirtmiştir. Bilgi iletişim teknolojileri (BİT), eğitim
ortamlarında öğreticilere çoklu ortam desteği olarak nitelendirilen işitsel, görsel ve
doküman olarak içeriği sunarak öğrenmeleri desteklemektedir. Bu bakımdan teknolojinin
süreçte etkin kullanımı teknoloji entegrasyonu sürecini açıklamaktadır (Arslan, 2016;
Kaya & Koçak- Usluel, 2011). Hızla gelişen bir toplum hayatı içinde, bireylerin bu
gelişmeye aynı şekilde ve hızda katılması beklenmektedir. Koyuncuoğlu (2021), eğitimde
teknoloji entegrasyonu konusunda yaptığı bir çalışmasında elektronik eğitim konusunda
şunları söylemiştir:
“Sosyal, beşeri, kültürel ve ekonomik anlamda bütün olan toplumun bu
değişimi yakalamaya çalışırken kendini eğitim anlamında da yenilemesi
gerekmektedir. Bilgi iletişim teknolojileri kapsamında sunulan yenilik ve
gelişmeler, eğitim kurumlarında etkili bir şekilde kullanılması ve eğitime
entegre edilmesi sürecini içine alan; öğretmen eğitimleri, eğitim
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ortamlarında teknolojik araçların varlığı, yönetim ve alt yapı sistemleri,
öğrenci ve veliye erişim gibi birçok konuda farklı çalışmaları ve anlayışı
zorunlu kılmıştır.”
Teknoloji entegrasyonu farklı alanlarda varlığını sürdürürken eğitim alanında da
kendini göstermeye ve ilerlemeye başlamıştır. Eğitimde teknoloji entegrasyonunun
verimli sürdürülebilmesi; doğru bir planlama, tasarlama ve değerlendirme sürecini
kapsamaktadır (Arslan, 2016). Bu sayede eğitimde etkili bir teknoloji kullanımının
varlığından söz edilebilir. BİT yapısı, donanımsal ve yazılımsal olmak üzere iki farklı
kategoride ifade edilmesi, entegrasyon boyutunu da çeşitlendirmektedir. Donanım
boyutunda çeşitli araç gereçlerin öğrenme ortamında kullanılması sağlanırken, yazılım
boyutunda eğitsel ve uygulama yazılımların varlığı söz konusudur.
Dijital etik kavramı boyutuna yönelik olarak katılımcıların tamamına yakını İnternet
ortamında etik, doğru davranış göstermek temasında yoğunlaştığı görülmüştür. Ayrıca
aynı katılımcıların tekrar görüş belirtmelerine bağlı olarak yarısına yakını Elektronik
ortamdaki toplumsal kurallar şeklinde bir görüş belirttikleri görülmüştür. Bu duruma
örnek olarak katılımcıların gizlilik, bilgisayar suçları, bilgisayarlarla ilgili sorunlar vb.
alanlarda bilgilerinin olduğu varsayılmıştır.
Diğer bir alt boyut olarak ele alınan Dijital kanun konusunda, 1 kadın öğretmen
dışındaki diğer bütün katılımcılar bu alanda görüş belirtmişlerdir. Fakat bazı
öğretmenlerin sanal alanda işlenen siber suçlar şeklinde görüş ortaya koymaları
sonucunda bu konuda kavram yanılgısının olduğu düşünülmektedir. Çünkü kanun
kavramının gündelik hayattaki kullanım alanına bakıldığında müeyyide için oluşturulmuş
kurallar çerçevesi olarak söylenebilir. si
Dijital haklar ve sorumluluklar alt boyutu çerçevesinde, katılımcıların çoğunluğunun
sanal ortamdaki uygun olan ve olmayan bütün davranışların ve çıktılarının farkında
olunması biçiminde görüş beyan etmişlerdir. Bu bakımdan okul öncesi öğretmenlerinin
elektronik ortamdaki hak ve sorumlulukları hakkındaki bilgilerinin yeterli düzeyde
olmadığı görülmektedir.
Dijital sağlık alt boyutunda katılımcıların çoğunluğunun sağlıkla faaliyetleri
kapsamında olan e- nabız, e- aşı, e- randevu elektronik ortamda yürütülmesi şeklinde
ifade edilmiştir. Bu bakımdan öğretmenlerin genel anlamda dijital alandaki sağlık
faaliyetlerini kullandığı ve gerekli durumlarda ulaşabildiğini işaret etmektedir. Bununla
birlikte katılımcıların bazılarının internet teknolojisinin bireyleri ruhsal anlamda olumlu
veya olumsuz yönden etkilemesi şeklinde olarak görüş belirtmesi, internetin sağlık
açısından farklı bir yönünü ifade etmişlerdir. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımı
fiziksel anlamda bireyi olumsuz etkilediği ve psikolojik olarak toplumdan soyutladığı
düşünülebilir.
Dijital güvenlik alt boyutunda tüm katılımcılar görüş bildirdikleri ve çoğunlukla dijital
ortamdaki iş ve işlemlerin güvenli alanlarda yapılmasına dikkat etmek noktasında görüş
belirtmişlerdir. Eğitimcilerin dijital güvenlik boyutundaki yeterliklerinin var olduğunun
ve bu yeterliklere bağlı olarak, elektronik ortamdaki iş ve işlemlerinde daha interneti
daha bilinçli kullandıklarını göstermektedir.
Çalışmanın sonuçlarına göre kadın ve erkek katılımcıların dijital vatandaşlık ve dokuz
alt umdesine göre belirttikleri görüşler çerçevesinde dijital vatandaşlık ve alt boyutlarının
internet dünyasının toplumsal yaşama yerleşmesiyle birlikte ortaya çıkması konusundaki
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bilgi düzeylerinin yeterli seviyede olduğu; eğitim süreçlerine öğrencilere etkili bir
biçimde aktarılması konusunda çalışmaların yapılması konunun anlaşılırlığını arttıracağı
söylenebilir.
Öneriler
Konuyla ilgili aşağıdaki öneriler sunulabilir;




Dijital vatandaşlığın alt boyutlarından Dijital Erişim, Dijital İletişim, Dijital Hukuk,
Dijital Hak ve Sorumluluklar gibi alt boyutlarına teknoloji okuryazarlığının etkisi
incelenebilir.
Okul öncesi öğretmenlerinin yaş, kıdem ve çalıştıkları kademelere göre anlamlı
ilişki olup olmadığı incelenebilir.
Okul öncesi öğretmenleri ile diğer branş öğretmenlerinin görüşleri arasındaki
farklar incelenebilir.
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Mental Peculiarities in Georgian Vocational Education and a New
Vision of Popularization
Bakuradze NINO1
Abstract
While in the labor market by craft professions Employment opportunities are higher than in
higher education diplomas, the number of people wishing to study in vocational schools is much
lower. Despite the event taken the unpopularity of vocational education is still a serious problem
in Georgia. The state's recent awareness-raising activities regarding vocational education are
often unsystematic and chaotic.
The article focuses on the following issues - What is the state of professional education with us
– A support system for self-realization, social welfare, employment, and self-employment, which,
it may be said, has a long tradition, but does not enjoy popularity, what is needed to increase the
prestige of vocational education?
The article also presents the measures to be taken to make vocational education attractive and
popular. What needs to be done to make vocational education as exciting as high education. What
are the circumstances causes that change the attitude of society toward vocational education?
Keywords: Vocational Education, popularization of vocational education, vocational
orientation, mental peculiarities, Labor Market, Stereotypes of the Soviet period.

Introduction
Vocational education is an important part of the education system. It trains skilled and
flexible workers who can cope with the current and ever-changing needs of the labor
market. In the modern world, vocational education is considered not as a field of narrow
professional knowledge and skills development, but as a system of lifelong learning, selfrealization, social welfare, employment, and self-employment.
Georgia's European integration process depends significantly on a successful education
system. Vocational education plays an important role in the world’s leading countries
because they believe that it is one of the prerequisites for a successful future. Our country
must be able to integrate with the European vocational education system. At the same
time, one should take into account the country's tradition, culture, and mental
peculiarities and be able to form its system, because every country has a different market
economy, cultural values, and different labor market, accordingly, the capabilities of own
country should be taken into account and used as much as possible.
Striving to adapt the country's education system to the global world and to integrate
fully into the European educational space requires greater mobilization of information
technologies and resources in the learning process and raising the quality of European
language teaching. [1]
In recent years, several economic reforms have been carried out in Georgia, which have
significantly changed the requirements at various levels. There is currently a shortage of
certain professions. There is a particularly high demand in the labor market in the field of
engineering - construction, but few people are willing to study and, consequently,
qualified personnel. It is problematic for employers and they are unable to find the
1
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qualified professional education they need. There is an imbalance between the demand
and supply of qualified personnel. In addition, there are far more jobs in the labor market
today than there are job seekers. For example, there is a very high demand for tile
workers, painters, and plaster masters, but the desire to study these professions is small.
Also, the demand for jobs related to trade and services is prevailing in Georgia today.
The share of workforce demand by professions is as follows:
•

Sales workers - 24.48%

•

the Business and Administration field associated Professionals – 14.36%

•

Professionals in the field of business and administration – 7.93%

•

Administrative and Commercial Managers – 6.52%

•

Healthcare professionals – 4.86%

•

Production and Special Services Managers – 4.79%

•

Individual service workers – 4.32%

•

Customer service workers – 4.19%

•

Professionals in the field of information and communication technologies – 3.98%

The reason is the mental problems we face at almost every step - in the society these
professions are not considered prestigious, despite the high employment rate in this area.
[2]
An important problem in our country is to substantially change society’s attitude
because vocational education is still followed by the negative image of the Soviet era when
vocational schools were perceived as a refuge for students with low academic
achievement. Stereotypes of the past period, when studying in vocational education
institutions were associated with punishment, a forced step, still clearly dominate in a
certain part of the Georgian society. Overcoming stereotypes is difficult and timeconsuming.
The unpopularity of vocational education among the population remains a challenge.
Whereas vocational education is considered to be a secondary alternative to higher
education. [1]
For many decades, only higher education was considered in Georgia and, unfortunately,
it is still considered prestigious. Higher education was, and still is, part of society today,
which is why a parent does everything - the main goal for a child is to study in a higher
education institution, and only after graduation does it become clear that most employers
do not need the number and quality of higher education staff that higher education
Schools are allowed.
In this regard, mental problems are especially noticeable and relevant in the regions of
our country. Most of the people living there are trying to get higher education, but can no
longer work or work in non-specialties because the labor market is saturated and there
are not as many jobs for higher education staff as they want and they lack the professional
staff that is in demand and employable.
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Today, the public is not fully aware of the benefits that vocational education offers to
young people, and not only - it is an opportunity to acquire and develop theoretical,
training, and practical skills, a chance to get a qualification and employment in a relatively
short period. Solving the problem is not easy and requires a lot of effort and time. The
involvement and role of state structures are crucial here - it is necessary to work on public
awareness. Our country should share examples of successful countries in Europe where
vocational education is as prestigious and successful as higher education and sometimes
even more so.
Our society needs to grasp two things: first - if you want to get a job, you have to be a
professional in your field, and second - the only way to achieve this is not through higher
education, and a higher education diploma alone is not a guarantee of a successful future.
In our country, there is a low awareness of innovative, alternative teaching methods, a
wide range of opportunities - to choose a profession in demand in the labor market, to
study under state funding, to acquire practical and theoretical skills, to be employed
and/or to develop their already initiated business.
Such attitudes were caused by the negative attitudes and barriers in the vocational
education system. The Law on Vocational Education, adopted on September 20, 2018,
addresses significant barriers in the system and the so-called It has created ways to
eliminate "deadlocks".
One of the "deadlocks" in vocational education was the following - a college graduate
who didn’t have a full general education certificate (twelve grades) was not allowed to
continue his / her studies in a higher education institution.
The new law regulated the introduction of a general education component in the
vocational education space, which solved the problem of the above-mentioned
"deadlock".
For the first time since 2020, colleges have announced enrollment in
programs (integrated) that offer full-time general education to professional students with
a basic education while pursuing a career.
The diploma that was issued, As a result of overcoming that secondary vocational
education program which integrates general secondary education step learning
outcomes, Equal to a full general education certificate. [3]
Upon successful completion of the three-year vocational education program, the
graduate will receive a vocational qualification diploma equal to the public school diploma
and, if desired, will be able to continue their studies at the higher education level without
interruption.
Under this bill there is no age barrier, everyone has the right to receive a lifelong
continuing education, to develop in their profession, and to be in demand in the labor
market. In addition, a new wave of reform was intensified in 2019, within the framework
of which a training system tailored to the needs of adults was established.
The purpose of obtaining the right to implement a vocational training program and a
vocational retraining program is to carry out relevant activities within the framework of
formal education and to issue a confirmation document of vocational education
recognized by the state - a certificate. [4]
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But despite the measures taken, there are still challenges in terms of access to
vocational education. The vocational education system needs to be made more tailored to
the needs of all ages and social groups.
As a result of systematic activities for promoting vocational education (securing
national competitions, participation in international competitions, vocational education
festivals, exhibitions, web portals, advertising campaigns, videos, etc.), the attitude of the
population and stakeholders toward vocational education will be affected change
positively. It is not an instant process, it is a gradual, slow process.
It is also important to improve the status and image of vocational education. Also, the
lack of professional orientation and career planning mechanisms in the country remains
a challenge, which hinders professionals from Increasing access to education. The system
should assist any individual so that he or she can identify his or her ability, competence,
and interest in education and choice of the profession at any stage of education.
Mechanisms for the development and coordination of sectoral education policies are to
be established. Disseminate information about successful employment of professional
students, success stories of employers' relations to the public, organize PR campaigns to
raise awareness, engage the media, improve the system of professional orientation, and
improve the flexibility and permeability of the system - activities that will raise public
awareness About what vocational education can bring to any member of the community,
regardless of their status or ability.
Creating the opportunity for lifelong learning and providing a professionally-oriented
service will ensure that the individual develops a personal or professional interest. It is
necessary to improve the quality of vocational training.
It is necessary to establish a flexible network of vocational education, to improve the
quality of vocational education, which requires a complex and systematic approach and
which includes the introduction of new quality assurance frameworks and mechanisms
in the training - assessment and qualification process, training of vocational education
teachers in line with modern approaches.
Vocational education should become a real and dignified way of a person's career
development. More support is needed for students' hands-on learning opportunities,
professional knowledge, and competencies in a real work environment. It is necessary to
develop public-private partnerships - more involvement of business companies in the
vocational education system.
The Public-Private Partnership (PPP) strategy envisions investing and sharing benefits
between the public and private sectors, and the PPP approach is a priority in the longterm development of the vocational education system. [5]
Currently, not a large part of employers are involved in vocational education, which is
partly due to the lack of information about vocational education and consequently low
interest in their involvement.
As the participation of the private sector in the management and quality improvement
of the vocational education system remains a challenge, the state should attract
employers by providing incentives or other flexible mechanisms to provide them with
qualified staff. Compliance with the requirements of the labor market of vocational
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education, compatibility is one of the priorities of the system. It is desirable to conduct
systematic studies to better determine the requirements of the labor market.
It is also necessary to involve as many adult populations as possible in vocational
training/retraining programs. Such an approach will significantly contribute to solving
the problem of employment and social integration. This is the charm and advantage of
vocational education - training in a relatively short period and the resulting opportunity
for instant employment/self-employment.
Conclusion
There are still problems and challenges in the field of vocational education in the
Georgian education system, including popularization, which is very important for this
stage.
Promoting and stimulating the employment of the population will make vocational
education popular. It is also important to change the public attitude towards vocational
education and its perception as an opportunity to provide a qualified, competitive
workforce for the labor market, a process focused on self-realization and social welfare to
solve this problem, it is necessary to introduce a proper, well-functioning vocational
training system, so that vocational education can effectively meet and meet the demands
of the labor market with the appropriately qualified staff. In such a case, the negative
attitude towards vocational education will gradually disappear.
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Matematik Öğretmenlerinin Teknopedagojik Eğitim Yeterliklerinin
İncelenmesi: Çokgenler Örneği1
Mehmet MOLLAAHMET2, Avni YILDIZ3
Öz
Bu çalışmanın amacı ortaokul kademesinde görev yapan matematik öğretmenlerinin 7. sınıf
düzeyinde çokgenler konusuna ilişkin derslerde teknopedagojik eğitim yeterliklerini tespit etmek
ve değerlendirmektir. Çalışmada nitel araştırma desenlerinden özel durum çalışması deseni
kullanılmıştır. Çalışmanın örneklemi Manisa ilinde devlet okulunda çalışmakta olan 3 matematik
öğretmeninden oluşmaktadır. Veriler görüşme ve gözlem formları kullanılarak elde edilmiştir.
Görüşme formu araştırmacı tarafından geliştirilmiş, pilot çalışma ve uzman görüşü ile son halini
almıştır. Gözlem formu ise “Teknopedagojik Eğitim Yeterlikleri” ölçeğinden elde edilmiştir.
Çalışmanın pilot çalışma aşaması Manisa ilinde bir devlet okulunda görev yapan 2 matematik
öğretmeni ile yürütülmüştür. Pilot çalışma aşamasında katılımcı öğretmenler ile sınıf içi gözlemler
yapılmış, çalışma sonunda görüşme formunda bulunan sorulardan bazıları yeniden
düzenlenmiştir. Çalışmada elde edilen verilerin analizi neticesinde katılımcı öğretmenlerin genel
olarak teknolojiyi ders süreçlerine temel düzeyde ve görüntüyü yansıtma amacıyla dahil ettikleri,
teknolojiyi teknopedagojik açıdan etkili kullanamadıkları sonucuna varılmıştır. Sonucun
muhtemel sebepleri değerlendirildiğinde katılımcı öğretmenlerin hizmet içi eğitim faaliyetlerinin
etkinliği ve verimliliğine hakkındaki görüşlerinden yola çıkarak, hizmet içi eğitim faaliyetlerinin
verimli olmaması gibi sebepler gösterilmiş, öneriler sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: TPAB, çokgenler, teknopedagojik eğitim yeterlikleri, ortaokul matematik
öğretmenleri

Examınatıon of Technopedagogıcal Educatıonal Competencıes of
Mathematıcs Teachers: The Example of Polygons
Abstract
The aim of this study is to determine and evaluate the technopedagogical education
competencies of secondary school mathematics teachers in the 7th grade lessons on the subject
of polygons. In the study, the case study design, one of the qualitative research designs, was used.
The sample of the study consists of 3 mathematics teachers working in a public school in Manisa.
Data were obtained by using interview and observation forms. The pilot study phase of the study
was carried out with 2 mathematics teachers working in a public school in Manisa. During the
pilot study, classroom observations were made with the participating teachers, and at the end of
the study, some of the questions in the interview form were rearranged. As a result of the analysis
of the data obtained in the study, it was concluded that the participating teachers generally
included technology in the lesson processes at a basic level and for the purpose of reflecting the
image, and that they could not use technology effectively in terms of technopedagogy. When the
possible reasons for the result were evaluated, based on the opinions of the articipating teachers
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about the effectiveness and efficiency of in-service training activities, reasons such as in-service
training activities were not efficient and suggestions were presented.
Keywords: TPACK, Polygons, Technopedagogical Education Competencies, Secondary School
Mathematics Teachers

GİRİŞ
Teknolojinin gelişip insan hayatındaki öneminin artmasıyla eğitim ve teknoloji birbirini
tamamlayan kavramlar haline gelmiş, teknoloji eğitimi etkilerken eğitim siteminden de
teknolojiyi kullanabilen ve çağı yakalayabilen bireyler yetiştirmesi beklenmektedir
(Alkan 2011). Ülkemizde teknolojinin eğitim sitemine dahil edilmesine yönelik olarak
yapılan birçok çalışmanın yanında 2010 yılında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından eğitimde
fırsat eşitliği yaratılması, eğitimde teknolojik imkanların iyileştirilmesi, teknoloji
okuryazarlığının artırılması ve eğitimi daha etkin hale getirmek gibi amaçlarla Fırsatları
Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi (FATİH) projesi başlatılmıştır (Taşdemir
2018).
Literatürde öğretmenlerin edinmesi gereken yeterlikleri ifade ederken kullanılan ve
öğretmenlerin konu alanı bilgisi ile pedagoji bilgilerine odaklanan Shulman (1987)’ın
Pedagojik Alan Bilgisi (PAB) kavramına Mishra ve Koehler (2006) teknoloji boyutunun da
eklenmesi gerektiğini öne sürmüş ve Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi kavramını ortaya
çıkarmıştır (Timur ve Taşar 2011).
Mishra ve Koehler (2006) teknolojik pedagojik alan bilgisi kavramını tanımlarken
içinde bulunduğu her bileşenin birbiriyle etkileşimini içeren ancak bileşenlerin
bütününden farklı yeni bir kavram olarak ifade etmişlerdir. Teknolojik Pedagojik Alan
Bilgisi Modeli pedagoji odaklı bir model olmasının yanında öğretmenlerin öğretim
sürecinde teknolojiyi etkin bir biçimde kullanabilmelerini ve teknolojik imkanları öğretim
sürecine pedagojik alan bilgileriyle harmanlayarak dahil edebilmelerini amaçlamaktadır
(Çetinkıran 2022). Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi (TPAB) kavramının teknoloji,
pedagoji ve alan bilgisi kavramları gibi alt bileşenlerinin olmasının yanında söz konusu
bileşenlerden oluşan teknoloji pedagojik bilgisi (TPB), teknoloji alan bilgisi (TAB) ve
pedagoji alan bilgisi (PAB) kavramları gibi alt bileşenleri mevcuttur (Çar 2021). Aşağıda
verilen görselde teknolojik pedagojik alan bilgisi kavramının alt bileşenleri ve bu
bileşenlerin ilişkilerine yer verilmiştir.
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Şekil 1. Teknolojik pedagojik alan bilgisinin bileşenleri

Ülkemizde öğretmen nitelikleri konusunda eğitimin öncü ülkeleri kabul edilen Amerika
Birleşik Devletleri ve Avrupa ülkelerinde yer alan uygulamalardan yola çıkılarak
reformlar ve yenilikler yapılmıştır (Kaya ve Yılayaz 2013). Eğitim sistemlerinde
teknolojiden etkin bir biçimde faydalanabilmek için öncelikler öğretmenlerin teknolojik
okuryazarlığını ve niteliklerini artırmak gerekmektedir (Çeli̇k ve Kahyaoglu 2007). Bilgi
ve iletişim teknolojileri öğretmenler tarafından öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği diğer
yeterlikler ile birlikte öğretim faaliyetlerinde başarılı bir şekilde kullanılabilirse toplum
beklentilerine uygun nitelikli bireyler yetiştirilebilir (Akgün 2013).
Araştırmanın amacı ortaokul kademesinde görev yapmakta olan matematik
öğretmenlerin 7. sınıf düzeyinde çokgenler konusu öğretim sürecinde teknopedagojik
eğitim yeterliklerini tespit etmek ve değerlendirmek olarak belirlenmiştir. Bu temel amaç
doğrultusunda ortaokul matematik öğretmenlerinin çokgenler konusu öğretim sürecinde
teknopedagojik eğitim yeterlikleri nasıldır? Problem cümlesine cevap aranmıştır.
YÖNTEM
Matematik öğretmenlerinin teknopedagojik eğitim durumlarını incelemenin zaman
alan ve derinlemesine inceleme yapmayı gerektiren bir olgu olduğu söylenebilir. Bu
araştırmada genellemelere ulaşmaya çalışmadan, gözlem ve görüşmeler ile
derinlemesine inceleme amacı olduğu için nitel araştırma yöntemleri tercih edilmiştir.
Nitel araştırma yöntemleri arasından özel durum deseni bu çalışma için uygun
görülmüştür.
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Araştırmanın çalışma grubu, nitel araştırmada amaçlı örnekleme yöntemlerinden
uygun örnekleme yöntemi kullanılarak oluşturulmuştur. Araştırmada gözlem faaliyetleri
yürütülmesi, gözlem faaliyetlerinden önce ve sonra da görüşmeler yapılması
gerekliliğinden dolayı kolay ulaşılabilirlik de örneklem seçiminde etkili olmuştur.
Çalışmaya katılan öğretmenlerin gerçek isimleri kullanılmamıştır. Araştırmada katılımcı
öğretmenlere Hasan, Ayşe ve Beyhan kod isimleriyle yer verilmiştir. Öğretmenlere ait
diğer bilgiler ise Tablo 1’de verilmiştir.
Katılımcı

Cinsiyet Yaş

Mezuniyet Bilgisi

Hasan Öğretmen

Erkek

49

Ayşe Öğretmen
Beyhan
Öğretmen

Bayan

39

Fen-Edebiyat
Fakültesi
Eğitim Fakültesi

Bayan

30

Eğitim Fakültesi

Öğretmenlik Hizmet
Süresi
25 yıl
15 yıl
7 yıl

Tablo 1. Katılımcı öğretmen bilgileri

Araştırmada yapılandırılmış gözlem ve yarı yapılandırılmış görüşme teknikleri
kullanılmıştır. Görüşme sürecinde katılımcılardan izin alınarak ses kaydı yapılmıştır. Veri
toplama aşamasında araştırmacı tarafından geliştirilmiş, pilot çalışma ve uzman görüşü
ile son halini almış olan görüşme formu kullanılmıştır. Gözlem faaliyetleri ise Yurdakul
vd. (2014) tarafından geliştirilen “Teknopedagojik Eğitim Yeterlikleri” ölçeğinin
düzenlenmesiyle elde edilen gözlem formu üzerinden yürütülmüştür. Araştırmada
gözlem formunda bulunan davranış maddeleri A1, A2, A3 . . . gibi kodlarla ifade edilmiştir.
Araştırmada veriler analiz edilirken betimsel ve içerik analiz yöntemleri birlikte
kullanılmıştır. Araştırmada görüşmelerden elde edilen verilen içerik analizi
yöntemleriyle analiz edilirken gözlemler ile toplanan veriler betimsel analiz
yöntemleriyle analiz edilmiştir.
BULGULAR
Araştırmada elde edilen bulgular sunulurken farklı veri toplama araçları ile elde edilen
veriler bir arada sunulmuştur. Bulgular kısmında her bir katılımcı ayrı bir şekilde ele
alınmış, katılımcıların süreç içindeki durumları görüşme ve gözlem verileriyle
aktarılmıştır.
Hasan Öğretmenin Öğretim Sürecinden Yansımalar
Hasan öğretmen ile araştırmanın bu bölümünde 18 dersi 7/D 16 dersi 7/E sınıfında
olmak üzere 34 ders saati süren gözlem çalışmaları yürütülmüştür. 7/D sınıfı orta
düzeyde matematik başarısına sahip iken, 7/E sınıfının matematik başarı düzeyi düşük
olduğu söylenebilir. Hasan öğretmen teknolojiye ve ders sürecinde teknolojinin
kullanımına ilişkin görüşlerini belirlemek için yapılan görüşmelerde şu ifadeleri
kullanmıştır:
“Teknolojiyi hayatı daha kolay hale getiren gelişmeler araç gerekler olarak görüyorum.
Matematik dersinin teknolojiye uygun olan konuları var genel olarak çizim yapmayı gerektiren ve
uzun olan soruların deftere yazılması için gereken zamanı teknoloji ile azaltabiliriz. Fotokopiler ve
tahtaya soruları aktararak zamandan tasarruf edebiliriz.”
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Yukarıdaki ifadelerinden yola çıkarak teknoloji ile ilgili temel bir algısının olduğu ve
teknolojiyi sınırlı bir şekilde öğretim sürecinde entegre etme düşüncesi olduğu ifade
edilebilir. Hasan öğretmenin öğretim sürecine ilişkin toplanan veriler analiz edildiğinde
aşağıdaki Tablo 2. ortaya çıkmıştır.
Davranış
Maddeleri
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12
A13
A14
A15
A16
A17

Davranışın
Gözlendiği Ders Sayısı
4
0
2
0
0
10
3
0
0
15
15
0
0
0
0
0
0

Davranış
Maddeleri
A18
A19
A20
A21
A22
A23
A24
A25
A26
A27
A28
A29
A30
A31
A32
A33

Davranışın Gözlendiği
Ders Sayısı
0
4
0
0
0
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2

Tablo 2. Hasan öğretmenin teknopedagojik eğitim yeterlik davranışları

Tablodan görüldüğü gibi Hasan öğretmenin en çok gösterdiği davranışlar A10, A11 ve
A6 olurken hiç göstermediği davranışlar ise A2, A4, A5, A8, A9, A12, A13, A14, A15, A16,
A17, A18, A20, A21, A22, A24, A25, A26, A27, A28, A29, A30, A31, A32 davranışlarıdır.
Hasan öğretmenin teknopedagojiyi eğitim sürecine entegre etme konusunda yetersiz
olduğu ifade edilebilir.
Ayşe Öğretmenin Öğretim Sürecinden Yansımalar
Ayşe öğretmen ile araştırmanın bu bölümünde 7/B sınıfında 21 ders saati gözlem
faaliyetleri yürütülmüştür. 7/B sınıfının matematik başarı düzeyinin yüksek olduğu ifade
edilebilir. Ayşe öğretmen teknoloji ve teknolojinin matematik eğitiminde kullanımıyla
ilgili görüşlerini belirlemek için yapılan görüşmelerde şu ifadeleri kullanmıştır:
“Teknoloji benim için gelişmeyi, yeniliği temsil ediyor. Teknolojinin gelişimindeki süreklilik ve bir
anlamdaki sınırsızlık insanların ne kadar çok şey başarabileceğinin bir göstergesi olduğunu
düşünüyorum. Teknolojinin matematik dersinde çok yoğun kullanılabileceğini düşünüyorum.
Teknoloji sadece kitapları yansıtmaktan veya görsel olarak öğretimi desteklemekten ziyade öğretim
sürecinin bir parçası olursa daha faydalı olacağını düşünüyorum. Öğrencilerin ilgisini çekmek veya
görsellik kazandırmaktan daha işlevsel bir biçimde kullanılabileceği kanaatindeyim.”

Yukarıdaki ifadelerinden yola çıkarak Ayşe öğretmenin teknolojiye ilişkin olumlu
görüşleri olduğu ve teknolojinin eğitimde etkin kullanımına önem verdiği ifade edilebilir.
Ayşe öğretmenin öğretim sürecine ilişkin toplanan veriler analiz edildiğinde aşağıdaki
Tablo 3. ortaya çıkmıştır.
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Davranış
Maddeleri
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12
A13
A14
A15
A16
A17

Davranışın
Gözlendiği Ders Sayısı
8
0
5
3
0
12
5
3
5
10
10
4
0
0
0
1
0

Davranış
Maddeleri
A18
A19
A20
A21
A22
A23
A24
A25
A26
A27
A28
A29
A30
A31
A32
A33

Davranışın Gözlendiği
Ders Sayısı
3
4
0
2
1
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2

Tablo 3. Ayşe öğretmenin teknopedagojik eğitim yeterlik davranışları

Tablodan görüldüğü gibi Ayşe öğretmenin en çok gösterdiği davranışlar A1, A6, A10, ve
A11 olurken hiç göstermediği davranışlar ise A2, A5, A13, A14, A15, A17, A20, A24, A25,
A26, A27, A28, A29, A30, A31, A32 davranışlarıdır. Ayşe öğretmenin teknolojiyi eğitime
entegre etme konusunda eksikleri olduğu ifade edilebilir.
Beyhan Öğretmenin Öğretim Sürecinden Yansımalar
Beyhan öğretmen ile araştırmanın bu bölümünde 15 dersi 7/A 19 dersi 7/F sınıfında
olmak üzere 34 ders saati gözlem çalışmaları yürütülmüştür. 7/A sınıfı yüksek düzeyde
matematik başarısına sahip iken 7/E sınıfının matematik başarı düzeyi düşük olduğu
söylenebilir. Beyhan öğretmenin teknolojiye ve ders sürecinde teknolojinin kullanımına
ilişkin görüşlerini belirlemek için yapılan görüşmelerde şu ifadeleri kullanmıştır:
“Teknoloji benim için hayatı kolaylaştıran birçok şeyi daha kolay ve daha hızlı yapmamızı
sağlayan gelişmelerin tümünü ifade ediyor. Matematik dersinde her konuda olmasa bile görsel
olarak desteklenmesinin daha faydalı olacağını düşündüğüm konularda teknolojiyi kullanıyorum.
Teknoloji hem bizim işimizi kolaylaştırıyor hem de öğrencilerin ilgisini çekip anlamalarını
kolaylaştırıyor.”

Yukarıdaki ifadelerinden yola çıkarak Beyhan öğretmenin teknolojinin eğitme entegre
edilmesi ile ilgili olumlu düşünceleri olduğu ifade edilebilir. Beyhan öğretmenin öğretim
sürecine ilişkin toplanan veriler analiz edildiğinde aşağıdaki Tablo 4. ortaya çıkmıştır.
Davranış
Maddeleri
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7

Davranışın
Gözlendiği Ders Sayısı
5
0
3
2
0
10
2

Davranış
Maddeleri
A18
A19
A20
A21
A22
A23
A24
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Davranışın
Gözlendiği Ders Sayısı
0
5
0
1
1
4
0

A8
A9
A10
A11
A12
A13
A14
A15
A16
A17

0
0
13
10
2
0
0
0
1
0

A25
A26
A27
A28
A29
A30
A31
A32
A33

0
0
3
0
0
0
0
0
1

Tablo 4. Beyhan öğretmenin teknopedagojik eğitim yeterlik davranışları

Tablodan görüldüğü gibi Beyhan öğretmenin en çok gösterdiği davranışlar A6, A10 ve
A11 olurken hiç göstermediği davranışlar ise A2, A5, A8, A9, A13, A14, A15, A17, A18, A20,
A24, A25, A26, A28, A29, A30, A31, A32 davranışlarıdır. Ayşe öğretmenin teknolojiyi
eğitime entegre etme konusunda yetersiz olduğu ifade edilebilir.
TARTIŞMA VE SONUÇ
Araştırmaya katılan öğretmenlerin öğretim sürecinde sınıf içi faaliyetlerinde etkileşimli
tahtaları kullandıkları belirlenmiştir. Öğretim sürecinde etkileşimli tahtalar genellikle
sınıfta kullanacakları (kitap, test, konu özeti vb.) basılı materyalleri yansıttıkları
gözlemlenmiştir. Basılı materyalleri yansıtmanın yanında EBA, Morpa Kampüs, Derslig
gibi web tabanlı materyallerin de tercih edildiği gözlenmiştir. Araştırmada elde edilen
verilerin analizi sonucunda çalışmaya katılan öğretmenlerin teknolojik materyalleri
genellikle görüntüyü etkileşimli tahtaya yansıtma amacıyla temel düzeyde kullandıkları,
teknolojiyi öğretim sürecine entegre etme noktasında yetersiz oldukları sonucuna
ulaşılmıştır.
Araştımada elde edilen sonucun sebeplerinden biri olarak hizmet içi eğitim
faaliyetlerinin nitelik ve işlevsellik açısından yetersiz olması ifade edilebilir.
Öğretmenlerinin teknopedagojik yeterliklerinin düşük olmasının katıldıkları hizmet içi
eğitim faaliyetlerinin etkili ve verimli olmamasın da etkili olduğunu ifade eden çalışmalar
mevcuttur (Çi̇ftçi̇ et. al. 2013; Keleş ve Çeli̇k 2013; Keleş et. al. 2013).
Araştırma çokgenler konusu öğretim sürecini ela almıştır. Araştırmaların farklı konu
alanları üzerinden devam etmesinin yararlı olacağı söylenebilir. Öğretmenlik mesleğine
başladıktan sonra yapılacak olan hizmet içi eğitim faaliyetlerinde amaca yönelik,
uygulamaya dönük verimli eğitimler gerçekleştirilmesi öğretmenlerin teknopedagojik
eğitim yeterliklerini gelişmesine katkı sunabilir. Öğretmenlerin teknolojiyi öğretim
sürecine etkin bir şekilde entegre edebilmeleri için öğretmen yetiştiren yüksek öğretim
kurumlarında yürütülen ders içeriklerinin düzenlenmesi eğitim teknolojilerinin öğretim
sürecinde etkin kullanımı açısından çeşitli kurumlarca ortak çalışmalar yaparak eğitimde
teknoloji entegrasyonu noktasında bir eylem planı oluşturulabilir.
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Kesirler Konusunda Ters Yüz Sınıf Modelinin Öğrencilerin
Motivasyonlarına Etkisi
Özge GÜRER1, Avni YILDIZ2
Öz
İlerleyen teknolojiyle birlikte öğrencilerin teknolojiyle olan bağlılığı sürekli artmaktadır. Artan
bu bağ ile teknoloji, eğitim ve öğretimde farklı disiplinlerin anlatılmasında kullanılan yöntemler
arasına girmiştir. Yabancı dilde “Flipped Classroom” olarak adı geçen ve ülkemizdeki karşılığı
“Ters Yüz Sınıf Modeli” olan bu yöntemin son zamanlarda önemi artmıştır. Bu araştırmanın amacı
kesirler konusunda ters yüz sınıf modelinin öğrencilerin motivasyonlarına etkisinin
incelenmesidir. Çalışmada nicel araştırma yöntemlerinden yarı deneysel yöntem kullanılmıştır.
Araştırmanın örneklemini Kocaeli ilinin Kartepe ilçesinde bulunan bir ortaokulun 6.sınıf
öğrencileri oluşturmaktadır. Deney grubunda 20, kontrol grubunda 19 öğrenci olmak üzere
toplamda 39 öğrenci yer almaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Üzel, Uyangör, Hasar
ve Çakır (2018) tarafından geliştirilen matematik motivasyon ölçeği kullanılmıştır. Araştırmada
kontrol grubuna geleneksel yöntemlerle ders işlenirken, deney grubuna ters yüz eğitim modeline
uygun ders işlenmiştir. Araştırma 18 ders saati olmak üzere üç buçuk hafta sürmüştür. Verilerin
analizinde, deney ve kontrol grubu arasındaki motivasyonlara bakmak için bağımsız örneklemler
t-testi, deney ve kontrol gruplarının motivasyonlarını incelemek için bağımlı örneklemler t-testi
kullanılmıştır. Verilerin analizi sonucunda ters yüz eğitim modeline uygun ders işlenen deney
grubu öğrencilerinin matematik dersine yönelik motivasyonlarının olumlu yönde etkilendiği
sonucuna ulaşılırken, geleneksel yöntemlerle ders işlenen kontrol grubu öğrencilerinin
motivasyonlarında anlamlı bir farklılık olmadığı görülmüştür. Bununla birlikte deney ve kontrol
grupları arasında öğrencilerin matematik motivasyonlarında anlamlı bir farklılık oluşmadığı
sonucuna varılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Ters Yüz Sınıf Modeli, Ters Yüz Eğitim Modeli, Matematik Öğretimi,
Matematik Motivasyonu, Kesirlerle işlemler

The Effect of Flıpped Clasroom Model on Students Motıvatıon in
Regardıng of Fractıons
Abstarct
With advancing technology, the technology commitment of students is constantly increasing.
With this increased bond, technology has become part of the methods used to describe different
disciplines in education and training. This method, called "Flipped Classroom" in foreign
languages, and its equivalent in our country, "The Reverse Face Class Model," has recently grown
in importance. However, publications in Turkey which relates mathematics to the inverse-face
class model are said to be limited. Accordingly the purpose of this research is to examine the effect
of the flipped model on fractions on student motivation. In this study, the semi-experimental
method, one of the quantitative research methods, was used, the sample of the research consists
of 6th grade students of a secondary school in Kartepe district of Kocaeli province. The research
includes 39 students, including 20 students in the experimental group and 19 in the control group.
Mathematical motivational scale was used as a data collection tool, and while the control group
was taught with traditional methods, the experimental group was taught in accordance with the
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2 Assoc. Prof., Zonguldak Bülent Ecevit University, ORCID ID: 0000- 0002-6428-88X,
yildiz.avni@gmail.com
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flipped learning model. The study lasted three and a half weeks, including 18 lecture hours. The
analysis of the data concluded that the motivation for math class of experimental group students,
who were taught in accordance with the inverse face-to-face model of education, was positively
influenced, and that there was no significant difference in the motivation of control group
students, who were taught in traditional ways. In addition to this, it has been concluded that there
is no significant difference in student math motivation between the experimental and control
groups.
Keywords: Flipped Classroom Model, Flipped Learning Model, Math Education, Math
Motivation, Operations with Fractions

GİRİŞ
Eğitim süreçlerinde kullanılan modellerin geçmişten günümüze sürekli değişim
göstererek ilerlediği söylenebilir. Geçmiş dönemlerde öğretmen merkezli yaklaşımın
benimsendiği görülürken günümüzde ise öğrenciyi merkeze alan yaklaşımlar
benimsenmektedir. Teknolojinin hızla ilerlemesi öğretim yöntemlerini de etkilemiş ve
yeni öğretim yaklaşımlarının oluşmasını zorunlu duruma getirmiştir (Bishop ve Verleger,
2013). Günümüz öğrencileri bilgisayar, telefon, tablet gibi teknolojik araçları oldukça
fazla kullanmaktadır. Kullanılan bu teknolojik araçlar ile öğrenme ortamları sınıf ortamı
dışına da taşınarak okul saatleri dışında da öğrenmenin devam etmesi sağlanabilecektir.
Teknoloji ile eğitimin bir arada kullanıldığı farklı öğretim modelleri vardır ve bunlardan
biri de son zamanlarda oldukça yaygınlaşan ters yüz sınıf modelidir (Çarpıcı, 2019). Ters
yüz sınıf modeli geleneksel eğitim modelinin terse çevrilmesi şeklinde tanımlanabilir
başka bir ifadeyle sınıf ortamında yapılan konu anlatımların evde, evde yapılan
etkinlerinde okulda yapılması şeklinde ifade edilebilir. Böylelikle sınıf ortamında
öğrenciyi aktif duruma getiren etkinliklere zaman yaratılmış olur (Bergman ve Sams,
2012). Bu yöntem ile öğrenciler teknolojiyi kullanarak konu ile ilgili teorik bilgileri evde
öğrenip sınıfta ise daha çok etkinliklerin yapıldığı, akran işbirliği ile öğrenmenin
gerçekleşebildiği bir ortam sağlanır (Strayer, 2012)
Sürekli gelişen değişim gösteren çağımız dünyası ile birlikte matematik eğitiminde de
çözülmesi gereken sorunlar yer almaktadır. Bu problemlerden biri de hiç kuşkusuz
kişilerin matematiğe olan önyargılarıdır. Bu ön yargılardan dolayı dünyada matematiğin
zor bir ders olduğuna dair genel bir algı oluşmaktadır (Baykul, 2012; Lim & Ernest, 1999).
Bu sebepten bazı öğrencilerin matematiğe karşı ilgilerinin ve matematik dersine karşı
motivasyonlarının düşük olduğu görülmektedir (Mahanta&Islam, 2012). Ayrıca okulun
başlangıcından ileriki yıllara doğru öğrencilerin matematik ilgilerinde ve başarılarında
bir azalma olduğu veya bir ilerleme olmadığı söylenebilir (Baykul,2012).
Matematik eğitiminde var olan sorunların çözülebilmesi ve öğrencilerin derse aktif
katılımlarının sağlanabilmesi için günümüzün vazgeçilmezleri arasında yerini koruyan
dijital teknolojiler kullanılabilir (Çevikbaş, 2018). Teknoloji tabanlı öğretim yöntemleri ile
öğrencilerin öğrenme sürecine aktif katıldığı işbirliğine dayalı çalışmaların olduğu
öğrenmeler gerçekleştirilerek matematikte var olan eksiklerin de giderilmesine katkı
sağlayacağı düşünülmektedir (Silk ve ark. 2010). Harmanlanmış öğretim yöntemlerinden,
öğrenci öğretmen etkileşimini temele alan teknoloji ile bütünleşik bir model olan ters yüz
sınıf modeli matematikte bahsedilen bu sorunların giderilmesinde bir seçenek olarak
kullanılabilir.
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Araştırmanın Amacı
Bu çalışmanın amacı kesirler konusunda ters yüz sınıf modelinin öğrencilerin
matematik motivasyonlarına etkisini incelemektir. Bu doğrultuda aşağıdaki sorulara
yanıt aranmıştır.
Ters yüz sınıf modeli ile işlenen kesirler konusu sonrasında deney ve kontrol grubu
öğrencilerinin, matematik dersine ait motivasyon ölçeği puanları arasında anlamlı bir
farklılık var mıdır?
Ters yüz sınıf modeli ile işlenen kesirler konusu sonrasında deney grubu öğrencilerinin
matematik dersine ait motivasyon ölçeği puanları arasında son ölçüm lehine anlamlı bir
farklılık var mıdır?
Matematik öğretimi programına göre işlenen kesirler konusu sonrasında kontrol grubu
öğrencilerinin matematik dersine ait motivasyon ölçeği puanları arasında son ölçüm
lehine anlamlı bir farklılık var mıdır?
YÖNTEM
Bu başlık altında araştırmanın modeli, araştırmanın örneklemi, uygulama süreci, veri
toplama araçları ve verilerin analizi başlıklarına yer verilecektir.
Araştırmanın Modeli
Yapılan araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden yarı deneysel yöntem
kullanılmıştır.
Araştırmanın Örneklemi
Çalışmanın örneklemini ise Kocaeli ilinde yer alan bir ortaokulun 6/A ve 6/B sınıfı
öğrencileri oluşturmaktadır. 6/A sınıfı deney grubu, 6/B sınıfı kontrol grubu olarak
seçilmiştir. Deney grubunda 20, kontrol grubunda 19 öğrenci olmak üzere araştırmaya
toplamda 39 6. sınıf öğrencisi katılmıştır.
Uygulama Süreci
Uygulamaya başlamadan önce her iki grubun da matematik motivasyonlarının denk
olup olmadığını incelemek için öğrencilere matematik motivasyon ön ölçeği
uygulanmıştır. uygulama süreci bittikten sonra her iki gruba da matematik motivasyon
ölçeği tekrar uygulanarak ters yüz sınıf modelinin matematik motivasyonlarına etkisine
bakılmıştır.
Çalışma 6.sınıf kesirler konusu için yapılmış olup deney grubuna uzman görüşü
alınarak ters yüz sınıf modeline uygun hazırlanan ders planı uygulanırken, kontrol
grubuna uzman görüşü alınarak geleneksel öğretim yöntemlerine göre hazırlanan ders
planı uygulanmıştır. Araştırma üç buçuk hafta olmak üzere toplamda 18 ders saati
sürmüştür.
Öğrencilerin evde kendi öğrenme hızlarına göre izleyecekleri konu anlatım videoları
EBA platformunda yer alan konu anlatım videolarından oluşmakta olup bu videolar EBA
platformu üzerinde açılan matematik grubunda paylaşılmıştır. Öğrencilerden paylaşılan
bu konu anlatım videolarını izleyip not alarak derse hazır bir şekilde katılmaları
istenmiştir. Videoları izleyerek derse hazır katılan öğrencilerin aldıkları notlar sınıf
ortamında kontrol edilmiş varsa soruları cevaplandırılmıştır. Yine sınıf ortamında
öğrencilerin aktif olduğu çalışmalar ve işbirliğine dayalı grup etkinlikleri yapılarak
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konunun pekiştirilmesi sağlanmıştır. Her ne kadar uygulama sürecinin nasıl olacağı
öğrencilere daha önceden anlatılmış olsa bile unutma ihtimallerine karşı sosyal ortamda
bir grup açılmış olup gerekli duyurular bu grup üzerinden yapılmıştır.
Kontrol grubu öğrencileriyle ise uzman görüşü alınarak hazırlanan ders planları
doğrultusunda geleneksel öğretim yöntemleri ile ders işlenmiş olup deney grubu
öğrencileri ile sınıf ortamında yapılan çalışmalar kontrol grubu öğrencilerine ev ödevi
olarak verilmiştir. Verilen ev ödevlerinin kontrolü sınıf ortamında konu anlatımına
geçmeden önce sağlanmış ve sorulan sorular cevaplandırılmıştır.
Çalışmanın uygulama aşaması bittikten sonra deney ve kontrol grubuna matematik
dersine ait motivasyon ölçeği tekrar uygulanmış olup gerekli analizler yapılarak ters yüz
sınıf modelinin motivasyon üzerindeki etkisi incelenmiştir.
Veri Toplama Araçları
Bu araştırmada Üzel, Uyangör, Hasar ve Çakır (2018) tarafından geliştirilen ‘Matematik
Dersine Yönelik Motivasyon Ölçeği’ kullanılmıştır. Bu ölçek ''Tamamen Katılıyorum'',
''Katılıyorum'', ''Kararsızım'', ''Hiç Katılmıyorum'', ''Katılmıyorum'', biçiminde 5’li likert
derecelendirme ölçeği olup 8’i olumuz 18’i olumlu olmak üzere 26 madde ve 3 faktörden
oluşan bir ölçektir.
Verilerin Analizi
Bu araştırmanın başında deney ve kontrol grupları arasında anlamlı bir farkın olup
olmadığına görmek amacıyla bağımsız örneklemlerle t testi kullanılmıştır. Bununla
birlikte araştırmada öğrencilerin matematik motivasyonlarına bakmak amacıyla
öğrencilere ön test ve son test uygulanmış olup bunların analizi için de bağımlı
örneklemlerle t- testi kullanılmıştır. Son olaraktan öğrencilere uygulanan son test
puanlarının deney ve kontrol grupları arasında bir farklılaşma gösterip göstermediğine
bakmak için de bağımsız örneklemlerle t testi kullanılmıştır. Ve bu analizleri
uygulayabilmek için ilk önce verilerin normalliğine bakılmış olup veri sayısı 50 den az
olduğu için normallik testinde Shapiro – Wilk testi kullanılmıştır.
BULGULAR
Alt Probleme Ait Bulgular
Ters yüz sınıf modeline göre anlatılan kesirler konusu sonrası deney ve kontrol grubu
öğrencileri arasında matematik motivasyonlarında anlamlı bir farklılaşma var mıdır?
sorusuna yanıt aranmış ve Tablo 1’deki sonuçlar elde edilmiştir.

Gruplar

N

x̄

Ss

Deney grubu

20

4,0884

,43337

Kontrol grubu

19

3,8666

,37480

Ölçek son test

t

Df

P

-1,705

37

,96

Tablo 1. Deney ve kontrol grubunun matematik motivasyonları son test puanları bağımsız t testi
sonuçları
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Tablo1’ de verilen sonuçlar doğrultusunda deney ve kontrol grubu arasında anlamlı bir
farklılık olmadığı görülmüştür. Bu doğrultuda ters yüz sınıf modelinin deney ve kontrol
grupları arasında matematik motivasyonlarını etkilemediği sonucuna ulaşılabilir.
Alt Probleme Ait Bulgular
Bu alt problemde ters yüz sınıf modeline göre anlatılan kesirler konusu sonrası deney
grubunda matematik motivasyon puanları arasında son ölçüm yönünde anlamlı bir
farklılaşma var mıdır? sorusuna yanıt aranmıştır. Sonuçlar Tablo 2’de sunulmuştur.

Deney grubu
ölçek puanları

Gruplar

N

x̄

Ss

Ön test

20

3,4480

,61635

Son test

20

4,0884

,43337

t

Df

P

-3,953

19

,001

Tablo 2. Deney grubu öğrencilerinin matematik motivasyon puanlarının bağımlı t testi sonuçları

Tablo 2’ de verilen sonuçlar doğrultusunda deney grubu öğrencilerinin ön test son test
puanları arasında son ölçüm yönünde anlamlı bir farklılık olduğu görülmüştür. Bu
doğrultuda ters yüz sınıf modelinin deney grubu öğrencilerinin matematik
motivasyonlarını olumlu yönde etkilediği sonucuna ulaşılabilir.
Alt Probleme Ait Bulgular
Bu alt problemde ise ters yüz sınıf modeline göre anlatılan kesirler konusu sonrası
kontrol grubunda matematik motivasyon puanları arasında son ölçüm yönünde anlamlı
bir farklılaşma var mıdır? sorusuna yanıt aranmıştır. Sonuçlar Tablo 3’deki şekildedir.

Kontrol grubu
ölçek puanları

Gruplar

N

x̄

Ss

Ön test

19

3,6943

,52100

Son test

19

3,8666

,37480

t

Df

P

-1,378

18

,185

Tablo 3. kontrol grubu öğrencilerinin matematik motivasyon puanlarının bağımlı t testi sonuçları

Tablo 3’ te verilen sonuçlar doğrultusunda kontrol grubu öğrencilerinin ön test son test
puanları arasında son ölçüm yönünde anlamlı bir farklılık olmadığı görülmüştür. Bu
doğrultuda geleneksel yöntemlerle işlenen derslerin kontrol grubunda matematik
motivasyonlarını etkilemediği sonucuna ulaşılabilir.
SONUÇ VE TARTIŞMA
Sonuçlar incelendiğinde deney ve kontrol grupları arasında matematik
motivasyonlarında anlamlı bir farklılaşma olmadığı görülürken deney grubu
öğrencilerinin motivasyonlarını olumlu yönde etkilediği geleneksel yöntemlerle ders
işlenen kontrol grubu öğrencilerinin ise motivasyonlarında bir farklılaşma olmadığı
görülmüştür. Alan yazın incelendiğinde bu sonucu destekler çalışmaların yer aldığı

319

görülmektedir. Turan (2015) üniversite öğrencileri ile gerçekleştirdiği çalışmasında ters
yüz sınıf modeli uygulaması ile işlenen derslerin geleneksel yöntemlerle işlenen derslere
göre öğrencilerin motivasyonlarını arttırdığı sonucuna ulaşmıştır. Çukurbaşı (2016) lise
düzeyindeki öğrencilerle gerçekleştirdiği çalışmasında deney grubu öğrencilerinin
uygulama sonunda motivasyonlarında olumlu yönde bir gelişme olduğu sonucuna
ulaşılırken kontrol grubu öğrencilerinde anlamlı bir farklılığın oluşmadığı görülmüştür.
Yine alan yazın incelendiğinde motivasyonu etkilemeyen çalışmaların varlığı az sayıda
olsa da görülmektedir. Duman (2019) üniversite öğrencileri ile gerçekleştirdiği
çalışmasında ne ters yüz sınıf modeline göre işlenen derslerde ne de geleneksel
yöntemlerle işlenen dersler de öğrencilerin motivasyonlarını anlamlı ölçüde etkilemediği
sonucuna ulaşmıştır.
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Gaziemir Çocuk Folklorunda Bilmeceler
Kübra SUS1
Öz
Bilmece Türk Dil Kurumuna göre ‘Bir şeyin adını anmadan niteliklerini üstü kapalı söyleyerek
o şeyin ne olduğunu bulmayı dinleyene veya okuyana bırakan oyun, muamma’ anlamına
gelmektedir. Bilmeceler sözlü ürünler arasında oluşan ve hemen hemen her dönemdeki toplumda
var olan anonim ürünlerdir. Bu ürünlerin ne zaman, nerede ve nasıl ortaya çıktıkları
bilinmemektedir. Bilmeceler soruldukları vakit hem güldürmeyi hem de düşündürmeyi
amaçlamaktadırlar. Bilmeceler Anadolu’da ‘metel’, ‘tapmaca’, ‘masal’ olarak bilinmektedir.
Anadolu’nun her yerinde olduğu gibi Gaziemir’de de eski zamanlardan bu yana çocuklar ve
büyükler arasında söylenen, günümüzde ise daha çok büyüklerin bildiği genellikle eğlendirmeyi
amaçlayan bilmeceler vardır. Geçmişte çok fazla bilinen fakat günümüzde sadece yaşlılar
tarafından bilinen bilmeceler vardır. Bu bağlamda bu bilmecelerin gün yüzüne çıkarılması ve
toplum tarafından daha çok kullanılır hale gelmesi Türk sözlü geleneği açısından büyük önem
taşımaktadır. Bu çalışmada İzmir’in ilçelerinden birisi olan Gaziemir yöresinde sorulan
bilmeceleri derlemeye çalıştık. Bu bilmeceler yedi ana başlık altında örnekleriyle açıklanmıştır.
Bu çalışma derlenirken kaynak kişiler ve literatürler aracılığıyla derlenmiştir. Bu çalışmanın
yapılış amacı geçmişte ve günümüzde söylenmeye devam eden bilmeceleri tespit etmek ve
bunların değerlendirilmesini sağlamaktır, bu konuda yapılan veya yapılacak olan çalışmalara da
katı sağlaması amaçlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: bilmece, çocuk, gelenek, folklor, Gaziemir.

Abstract
Turkish oral tradition products tend to be forgotten over time. One of the forgotten products
among these products is the tradition of asking riddles. It is not clear when the tradition of asking
riddles emerged and by whom, and because of this aspect, they are anonymous products.
Riddles are verbal products used among both contemporary and historical Turkish
communities. While asking the riddle, it aims to remind an object or a being and at the same time
make you laugh. The tradition of asking riddles is a culture that continues more in ancient times.
Today, they are products that our elders know, but they also teach this tradition to children.
In this study, the riddle tradition in Gaziemir region, which is one of the districts of İzmir, has
been examined. These riddles were examined under seven main headings and given with their
examples. While this study was being carried out, it was compiled through source persons and
literature. The aim of the study is to shed light on Turkish folklore and to contribute to the studies
that have been done and will be done, and the tradition of riddles, which has continued from the
past to the present and is still being asked or used.
Keywords: Riddle, Child, Oral Products, Folklore, Gaziemir

Giriş
Bilmeceler Türk Folklorunda önemli bir yer tutmaktır. Bilmeceler sorulurken bulunduğu
kültürü yansıtmaktadır. Sözlü gelenek ürünlerinden belki de içerisinde kendine özgü bir kültür
bulunduran ürünlerdir. Bilmece sorulurken cevaplarının içinde bulunduğu yöreden de varlıklar
ya da eşyalar bulundurmaktadır. Bilmeceler eğlenmeyi amaçladıkları gibi düşünmeyi de
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amaçlamaktadır. Eski zamanlarda Anadolu’nun birçok yöresinde bilmeceler sorulurdu. Özellikle
büyük ninelerimiz, dedelerimiz bu âdeti devam ettirirlerdi. Çocuklarda birbirlerine sorup
eğlenirlerdi. Günümüzde ise kitle iletişim aracının yaygınlaşması ile bilmece sorma âdeti yok
olmaya yüz tutmuştur. Çocuklar şu an bilmeceleri sadece okulda ders kitaplarında öğretilen ve
büyüklerinin, onlara sorduğu zamanlarda bilmektedir.
Bilmecelerin halk arasında sorulma usulü ve geleneği vardır. İlk olarak bilmece soran kişi,
karşısındakine düşünmesi için biraz vakit verir. Şaka ile ‘Canlı mı? Cansız mı? Yenir mi, yenmez
mi?’ der. Birinci kişi bazen karşısındakinin yüzüne ‘evet ya da hayır’ şeklinde cevap verir. İkinci
kişi bu sorulara rağmen hâlâ bilmeceyi çözemez ise pazarlık başlar. Bilmece soran, diğer kişiden
ya memleket ismi ya da değerli bir eşya ismi ister. Diğer kişi de genellikle değerli bir eşya ismi ya
da bir yer ismi söyler. Meselâ İstanbul’u, İzmir’i verdim der. Bunun sonucunda birinci kişi sonucu
açıklar; isteğe göre sıra ikinciye gelir. (Prof. Dr. ELÇİN, 1998, s. 616)
İlk bilmece örneklerini Kıpçak sahasının 14.yy. ait en önemli eserlerinden biri olan Codex
Cumanicus’ta görüyoruz. Kaşgarlı Mahmut’un “Divanü Lügat-it Türk” adlı eserinde bilmece
karşılığı olarak birkaç kelime verilmiştir. Örnek metin gösterilmediği için o dönem bilmeceleri
hakkında bilgi sahibi olamıyoruz. Anadolu ve Türklük coğrafyasında bilmece “bilmece, masal,
mesel, hikâye, metel, bulmaca, söz, dele, fıcık, gazelleme, tapmaca, tappaca, tabzu, topollar, tapkır,
tavısak, matal, cumbak, yumak vb.” adlarını almıştır. Bilmeceler söyleniş özellikleri ve biçim
yönünden tasnif edilmiştir. (Prof. Dr. ARTUN, 2022)
Bilmeceler, her yerde, her zaman rastlanan varlıklar ve kavramlar üzerine kurulur. Bu
varlıkların ve kavramların somut veya soyut özellikleri, çeşitli mecaz ve istiarelerle anlatılmıştır.
Pek çok bilmece kulağa hoş gelmesi ve kolayca ezberlenebilmesi için manzume biçiminde
düzenlenmiştir. Ölçü ve kafiye gibi ilkelerin uygulandığı bilmeceler, gerçekte kalıplaşmış
sorulardır. Ayrıca birçok bilmecede mâni biçimi kullanılmıştır. Beyit yapısında oluşturulan
bilmeceler de var olduğu bilinmektedir. (BAYDAR, 2019)
Gaziemir’de bilmeceler eskiden herkes tarafından bilinip, çocuklar arasında sorulurdu fakat şu
an büyüklerimiz tarafından çocukları güldürmek ve bir anda da düşündürmek için sorulmaktadır.
Bu çalışmada da Gaziemir’de söylenen ve hâlâ söylenmeye devam eden bilmeceler derlenmeye
çalışıldı. Bu bilmeceler konu gruplarına göre ayrılıp, örnekleri ile birlikte verilmiştir.

Gaziemir’de Bilmece Sorma Geleneği
Bilmece sorma geleneği çocukları bir yandan eğlendirirken bir yandan da düşündürmeye
yöneliktir. Çocuklar bu geleneği büyük baba ve büyük annelerinden ya da dışarıda oyun oynarken
öğrenmektedirler. Gaziemir’de sorulan bilmeceler Anadolu’nun her yerinde sorulan bilmecelerle
hemen hemen aynıdır. Bu yörede bilmeceler konu tasnifine göre ayrılmaktadır. Bu başlıklar
şunlardır:
1- İnsan ve Uzuvları İle İlgili Bilmeceler
2- Bitki ve Bitkilerde Elde Edilen Ürünler İle İlgili Bilmeceler
3- Hayvan ve Hayvanlardan Elde Edilen Ürünle İle İlgili Bilmeceler
4- Eşya ve Yapıları İle İlgili Bilmeceler
5- Tabiat Olaylarıyla İlgili Bilmeceler
6- Soyut Kavramlar İle İlgili Bilmeceler
7- Diğer Konular İle İlgili Bilmeceler

1. İnsan ve Uzuvları İle İlgili Bilmeceler
Yedi delikli tokmak
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Bunu bilmeyen ahmak
(Baş) (KK 1)
Altı mermer üstü mermer
İçinde bülbül oynar
(Dil)
Bit tabak yoğurdum var yarısı ak yarısı kara
(Göz)
Ben kalırım o gider
(Ses)
(HASIRCILAR, METE, & KOCADAĞ, 2006, s. 281)

2- Bitki ve Bitkilerde Elde Edilen Ürünler İle İlgili Bilmeceler
Ufacık boyu var
Ne fena huyu var.
(Acı Biber)
Bir sürü çocuğum var karnı gara.
(Börülce)
(HASIRCILAR, METE, & KOCADAĞ, 2006, s. 282)
Yer altında sakallı dede
(Pırasa) (KK 2)

Manavdan aldım bir tane
Evde geldim bin tane
(Nar) (KK 3)

3- Hayvan ve Hayvanlardan Elde Edilen Ürünle İle İlgili Bilmeceler
Karşıdan baktım çatal matal
Yanına vardım bakla satar
Mel mel yüzüme bakar
(Baykuş)
Teptim teperlendi
Öptüm şekerlendi
Bal ile badem
Ne güzel âdem
(Çökelek Peyniri)
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(HASIRCILAR, METE, & KOCADAĞ, 2006, s. 287)
Dağdan gelir takır takır
Ayakları bakır bakır
(Keçi) (KK 1)

Bilmece bildirmece
Dil üstünde kaydırmaca
(Dondurma) (KK 2)
4- Eşya ve Yapıları İle İlgili Bilmeceler
Evden eve uzun kız
(Baca)
Dağdan gelir dak gibi
Kolları budak gibi
Eğilir bir su içer
Bağırır oğlak gibi
(At Arabası)
Mesel mevrik
Dudağı devrik
(Baklava Tepsisi)
Benim bir fırınım var dört tava somun alır
(Ceviz)
(HASIRCILAR, METE, & KOCADAĞ, 2006, s. 290)

5- Tabiat Olaylarıyla İlgili Bilmeceler
Evci evci altı bayrak
(Ateş)
Küp üstünde yarım çörek
(Ay)
Gide gide usanmaz
Beline kuşak kuşanmaz
(Dere)
Gece oldu yazıldık, sabah oldu silindik
(Yıldız)
(HASIRCILAR, METE, & KOCADAĞ, 2006, s. 296-297)
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6- Soyut Kavramlar İle İlgili Bilmeceler
Ben giderim o gider
(Gölge) (KK 1)
Sende var, bende var
Karşıdaki tepede var.
(İsim)
Eve gittim ağlıyorlar
İnsanı ipsiz bağlıyorlar
(Nikah)
Hüyüdü, hüyüdü
Akşam gelen kim idi?
(Uyku)
(HASIRCILAR, METE, & KOCADAĞ, 2006, s. 298)

7- Diğer Konular İle İlgili Bilmeceler
Seksen sarı at
Doksan doru at
Yüz kır at
Bunun nalını, mıhını hesap at
(1080 nal, 6480 mıh)
Yerdeki kaz seslenmiş:
‘Ey yüz kazlar!’
Gökteki kazlar cevap vermişler:
‘Biz yüz kaz değiliz…
Bizim kadar daha olursa
Onun da yarısı olursa (10 yarısı 5)
Gerideki topal kaz da olursa
Yüz kaz oluruz’ demişler
Gökte kaç kaz var?
(47 Kaz)
Bir kutum var. İçinde yedi türlü otum var
(Göğe merdiven olmaz, Denize köprü olmaz, Yumurtaya kulp olmaz vb.)
Ayetler içinde ‘mim’siz
Ağaçlar içinde gülsüz
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Namaz kılar yönsüz
(Kevser Suresi, Yemiş Yunus Peygamber)
(HASIRCILAR, METE, & KOCADAĞ, 2006, s. 298-299)

Sonuç
Bilmece sorma geleneği Anadolu’nun birçok yöresinde hemen hemen aynıdır. Bu gelenek Türk
kültürü açısından önemli bir yer tutmaktır. Çocukların bu kültürü benimsemesi daha önemlidir
çünkü bilmece sorma geleneği çocukların gelişimi açısından yararlıdır. Hem güldürmeyi amaçlar
hem de bilmecenin cevabını ararken zihinlerinde bilmece ile alakalı cisimler canlanmaktadır.
Bilmece sorma geleneği eski zamanlarda daha yaygındır. Kitle iletişim araçlarının olmadığı,
ailelerin birbirleri ile birlikte daha çok zaman geçirdiği vakitlerde büyükleri tarafından çocuklara
bilmeceler sorulurdu. Bununla birlikte çocuklarda oyun oynadıkları vakit birbirlerine bu
bilmecelerden sorarlardı. Fakat günümüzde daha çok kitle iletişim araçlarına eğilim olduğu için
artık bu gelenek neredeyse kaybolmuştur.
Bu çalışmada ise Gaziemir’de eskiden beri süregelen bilmece sorma geleneği derlenmeye
çalışılmıştır. Bu bilmeceler de konularına göre ayırıp örnekleri ile verilmiştir. Gaziemir’de böyle
bir çalışma yapılmamıştır. Bu çalışma ile de Gaziemir’de bulunan bilmecelerin Türk Sözlü
Kültürüne yansıtılmasını amaçlamaktadır ve bundan sonra yapılacak olan çalışmalara da katkı
sağlamaktır.
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Sinop İli Ayancık İlçesi Mani Söyleme Geleneği1
Pelin Büşra GÜMÜŞ2
Öz
Maniler, Türk halk şiirinin eski zamanlardan beri süregelen, en geniş kullanım alanına sahip
olan sözlü kültür ürünlerinden biridir. Yüzyıllarca Türk kültürü içinde yaşayan ve varlığını
muhafaza eden maniler içinde kültürel, sosyal ve psikolojik çeşitlilik barındırmaktadır. Bu
yönüyle maniler, toplumsal bir hüviyeti yapısında bulundurarak ait olduğu kültürün unsurlarının
belirlenip çözümlenmesinde önemli bir kaynak oluşturmaktadır. Bu çalışmanın amacı, Sinop İli
Ayancık İlçesinin sözlü edebiyat kültürü ortamında derlenen manilerin, mani söyleme geleneği
içerisindeki konumunu belirlemek ve sosyal yaşamda var olan mani söyleme geleneğini bir nebze
de olsa yansıtmaktır. Çalışmada, Ayancık ilçesinde derlenen maniler, şekil yönünden incelenmiş
ve konularına göre ayrıntılı bir şekilde ele alınarak sınıflandırılmıştır. Derlenen manilerde
Ayancık’ın geçmişten bugüne gelen kültürel özelliklerine, sosyal yapısına, ilçe insanının
arasındaki ilişkilere dair bilgiler ön plana çıkmaktadır. Ayancık’ta derlenen maniler ilçedeki
insanların düşünce yapısı, yaşam tarzı, dünya görüşü ve insan ilişkileri ile ilgili önemli detaylar
sunmaktadır. İncelenen manilerde sevgi, dert, sitem vb. birçok farklı tema işlendiği görülmüştür.
Ayrıca derlenen manilerde kadın-erkek ilişkileri içerisinde sevgi teması ile ilgili manilerin çokluğu
dikkat çekmektedir. Ayancık yöresi manileriyle benzerlik gösteren başka yörelere ait olan bazı
maniler de çalışmada ele alınarak iki farklı yörenin manilerindeki benzerlikler karşılaştırılmıştır.
Araştırmada Ayancık ilçesindeki mani söyleme geleneğiyle ilgili veriler ortaya konularak halk
edebiyatının en önemli unsurlarından biri olan mani türüne katkı sağlamak amaçlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: halk edebiyatı, mani, gelenek, Ayancık.

Abstract
Manis is one of the oral cultural products of Turkish folk poetry that has been going on since
ancient times and has the widest usage area. Manis, which have lived and preserved their
existence in Turkish culture for centuries, contain cultural, social and psychological diversity. In
this respect, Manis constitute an important source in determining and analyzing the elements of
the culture to which they belong, by keeping a social identity in their structure.
The aim of this study is to determine the position of the manis compiled in the oral literature
culture environment of the Sinop Province Ayancık District within the mani-saying tradition and
to reflect the tradition of chanting the mani in social life to some extent.
In the study, the manis compiled in Ayancık were examined in terms of form and classified
according to their subjects. In the compiled mani, information about the cultural characteristics
of Ayancık from the past to the present, its social structure and the relations between the people
of the district come to the fore. Manis compiled in Ayancık provide important details about the
mentality, lifestyle, worldview and human relations of the people in the district. Love, trouble,
reproach etc. in the analyzed mani. It was seen that many different themes were covered. In
addition, the abundance of manis related to the theme of love in male-female relations draws
attention in the compiled manis. Some manis belonging to other regions, which are similar to the
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manis of the Ayancık region, were handled in the study and the similarities in the manis of two
different regions were compared.
In the research, it is aimed to contribute to the mani genre, which is one of the most important
elements of folk literature, by revealing data about the tradition of chanting mani in Ayancık
district.
Keywords: Folk literature, Mania, Shape, Tradition, Ayancik.

Giriş
Mâni türü, Türk halk şiirinin en temel ögelerinden biridir. Çeşitli konularda söylenebilir
olması, kısa olması ve söylenişinin de kolay olması bakımından Anadolu sahasında ve
Anadolu dışında geniş bir Türk coğrafyasında görülmektedir. Mâni, Türk edebiyatı
geleneğine ait bir nazım türüdür. Yüzyıllar boyunca anonim olarak oluşan mâni, kuşaktan
kuşağa yine anonim halde aktarılarak günümüze kadar gelmiştir. Halkın ortak
duygularına ses veren mâni, insanların düşünce tarzını yansıtmaktadır. Mânilerde
insanların özlemlerini, sevgilerini, dertlerini vb. ortak kültürün değerlerini görmekteyiz.
Aynı zamanda mâniler insanların yaşam biçimi milli bilinç ve duygu beraberliğinin de
yansımasıdır.
Millî nazım şekillerinin en küçük ögesi diyebileceğimiz mânilerin ilk kaynağı ve en
önemlisi halkın hafızasıdır. Cönkler, mecmualar, halk hikâyeleri, ramazannâmeler,
divanlar, bazı destanlar, sözlükler mânilerin yazılı kaynaklarıdır (Bakırcıoğlu, 2007).
Halkın ortak duygularına ses veren mâni, insanların düşünce tarzını yansıtmaktadır.
Mânilerde insanların özlemlerini, sevgilerini, dertlerini vb. ortak kültürün değerlerini
görürüz. Aynı zamanda mâniler insanların yaşam biçimi milli bilinç ve duygu
beraberliğini de yansıtmaktadır.
Mânilerde tek dörtlük içinde bir anlam birliği bulunmaktadır. Genellikle 7’li hece
ölçüsüyle söylenen dört dizelik bir türdür. Yöresel görenek ve geleneklerin izlerini
gördüğümüz mâni, İslamiyet öncesinden günümüze kadar ulaşmıştır. Mânilerde ilk iki
dize hazırlık aşamasıdır ve mâni söyleyene kafiye, söz için zaman sağlar. Mânilerde
üçüncü ve dördüncü dizilerde asıl duygu ve düşünce ortaya çıkar. Mâninin kâfiye ve
redifine mâniciler tarafından “ayak” denilmiştir. Mâni söyleyenlere, “mânici, mâni yakıcı,
mâni düzücü, mâni atıcı” adları verilmiştir ve mânileri irticalen özel bir ezgi ile
söylemişlerdir. Kız, kadın ve erkekler şenliklerde, evlenme törenlerinde, kazma kazarken,
sünnet törenlerinde, kına gecelerinde, hıdrellezlerde, pamuk tarlalarında, hasat
kaldırırken, bayramlarda, halay çekilirken çeşitli toplantılarda vb. hem çalıp hem de
oynayarak manî söylerler. Aynı zamanda yağmur yağdırma törenlerinde, bolluk bereket
törenlerinde, imece yardımlaşma toplantılarında, köy seyirlik oyunlarında ve nevruzlarda
da mâniler söylenir. Mânilerde çoğunlukla kafiye düzeni “aaxa” şeklindedir ve genellikle
7’li hece ölçüsü ile yazılırlar. Dizeleri 4-5-8-10-14’lü hece ölçüleriyle de söylenen mâniler
bulunmaktadır (Boratav, 1978: 185-187; akt. Artun, 2007: 1).
Anadolu’nun farklı yörelerinde mâniye meani, karşı beri, hoyrat, bayatı adları
verilmiştir. Kırgızlarda ise mâniye, aytip, tört sap; Kazaklarda öleng, Özbeklerde koşuk,
aşula, törtlik ve Uygurlarda da törtlik adları verilmiştir (Aslan 2008: 107). Türk milletinin
ortak bir ürünü olan mânileri bir yere mâl etmek doğru olmaz. Memleketin bir köşesinde
keder, özlem ve sevgi gibi duyguların sağladığı ilhamla bir meçhul kişinin duygu ve
düşüncesini ifade eden bu küçük parçalar ağızdan kulağa yayılarak yurdun her tarafında
dolaşmaktadır (Eset 1944: 25).
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Mâniler günlük yaşamın her alanını içinde barındırabilir. İnsanî haller mânilerde
değiştirilmeden yansıtılabilir. İnsanlığın tüm halleri mânilerde karşımıza çıkabilir.
İnsanların birbirini sevmesi, âşık olması, yermesi, nefret etmesi mânilerde karşımıza
çıkan insanî hallerdir. Alkışlar-kargışlar, hüzün, sevinç, öğütler, övünmeler, ümitler gibi
insanî haller de mânilerde karşımıza çıkmaktadır. Bu insanî haller mâni türü vasıtasıyla
dile getirilerek işlevli bir sanat mahiyetinde mâniler yaratılmıştır. Bu sanat yapılırken
gerçek hayat tamamen bu dizilerin içine gizlenmiştir. Özellikle mânilerin son iki dizesinde
anlatılmak istenen mesaj verilmektedir. Mânilerdeki kişiler genellikle gerçektir ve mânici
ne gördü ise mısralara onu yansıtmaktadır. Türk dilinin konuşulduğu bütün coğrafi
bölgeler mânilerin yayılma alanı olarak görülmektedir (Emeksiz 2003: 4). Anadolu’da
mâniler en fazla köylerde söylenmiştir ve daha çok kadınlar tarafından dile getirilmiştir.
Kültürel zenginliği ortaya çıkaran halk edebiyatı ürünleri, sosyal hayattaki birlikteliğin
ortak değer yargılarındaki bütünlüğün sağlanmasında önemli rol üstlenen bir iletişim
sistemidir. İnsanlık tarihi kadar eski olan ve kültür hayatının temelini oluşturan iletişim,
insanların duygu, düşünce ve yargılarını ifade eden anlam yüklü mesajların aktarımıdır
(Eker 2015: 400).
1.Sinop İli Ayancık İlçesi Mânilerinin Tasnifi
Mânilerin sınıflandırılması ile ilgili birçok araştırmacı farklı çalışmalar yapmıştır. Bu
araştırmalardan hareketle mâniler en fazla yapı ve biçim yönünden sınıflandırılmıştır.
Bazı araştırmacılar mânileri konu, hazırlanış, söyleniş ve uygulanış yerlerini göz önünde
bulunduran çalışmalar ortaya koymuşlardır.
1.1.Şekil Yönünden Mâniler
Ayancık’ta derlenen mânilerin tümü hece ölçüsü ile oluşturulup söylenen mânilerdir.
Derlenen mâniler içerisinde en fazla 7’li hece ölçüsü ile yazılan mâniler vardır. Aynı
zamanda 8’li, hece ölçülü mânilere de sıkça rastlanılmıştır. 9’lu 5’li ve 6’lı hece ölçülü
mâniler de çok nadir olarak görülmektedir. Ayancık’ta söylenen mânilerde hece
ölçüsünün genel olarak 7’li ve 8’li olarak görülmesi bu mânilerin ölçülerinde bir kararlılık
olduğunu bize göstermektedir. Ayancık’ta söylenen mânilerin çok yaygın olması ve
genellikle düğünlerde, iş ortamlarında, sevgililere ve kadınlar arasında sıkça söylenmesi
bu mânilerin oluşumunu olumlu olarak etkilemiştir. Şekil yönünden mâniler; hece
sayısına, uyak düzenine ve dizelerine olmak üzere üç grup olarak incelenmiştir.
1.1.1.Hece Sayısı Bakımından Mâniler
Ayancık’ta derlenen mânilerin büyük bir çoğunluğu 7’li ve 8’li hece ölçüsü ile
oluşturulmuştur.
1.1.1.1.Hece Sayısı Yedi Olan Mâniler
Ayancık’ta derlenen mânilerin çok büyük bir kısmı yedili hece ölçüsü ile söylenmiştir.
Aslında bu durum bize Ayancık’ta mâni geleneğine ne kadar önem verildiğini de
kanıtlamaktadır. Mânilerin 7’li hece ölçüsü ile yazılması mâni nazım şeklini diğer nazım
şekillerinden ayıran en önemli özelliğidir.
Siyah çorap giyersin
Bilmem nerde gezersin
Gözlerimi yumarken
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Sen rüyama girersin (K.K.1)
Söğüt dalı eğdiğim
Ayda bir yol gördüğüm
Hasta haberin geldi
Nasıl olsun sevdiğim (K.K.2)
1.1.1.2.Hece Sayısı Yediden Fazla Olan Mâniler
Ayancık yöresinde derlenen mânilerde hece sayısı yediden fazla olan mânilere
rastlanılmaktadır.
Sevdiğim kız gelin olmuş
Benim değil elin olmuş
Beyaz gelinlik içinde
Benim için ağlıyormuş (K.K.3)
Oduna giderim oduna
Yaşına kurusuna
Allah nasip etmesin
Senin gibi kusura (K.K.4)
1.1.1.3.Hece Sayısı Yediden Az Olan Mâniler
Sinop’ta apartman
Vapur çıkardı duman
Ne yapalım sevdiğim
Vermedi zalım baban (K.K.5)
Yârim öleceksin
Mezara gireceksin
Dokuz tahta altında
Ne cevap vereceksin (K.K.6).
1.1.2.Dizelerine Göre Mâniler
Mâni üzerine yapılan araştırmalar sonucunda mânilerin büyük bir çoğunluğunun dört
dizeden oluştuğu ortaya çıkmaktadır.
1.1.2.1.Düz Mâniler
7’li hece ölçüsü ile söylenen mânilerdir. Dört dizeden oluşurlar. Kafiye düzeni “aaxa”
şeklindedir. Bu şekilde oluşturulan mânilere tam mâni de denir. Düz mânilerin uyağı
cinassızdır ve mâni türünün tüm özelliklerini karşılarlar. Diğer çeşitlere nazaran düz
mâniler daha fazla söylenilmektedir. Düz mâniler, mâni tipi çeşitleri içinde ilk akla
gelendir. Ayancık’ta yapılan mâni derlemelerinin hemen hepsi düz mâni özelliğine
sahiptir.
Elimde ellik orak
Gel yârim yarışarak
Bize yol mu dayanır
Yarinen konuşarak (K.K.7)
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Ot yolarım sazaktan
Bir yar sevdim uzaktan
Ben yârimi tanırım
Eğnindeki kazaktan (K.K.8)
1.1.2.2.Ayaklı Mâniler
Çoğunlukla dört veya beş dizeli olan bu mânilerin ilk dizesi hazırlık sözünden
oluşturulmuştur. Bu ilk dize hece sayısı yönünden diğerlerine göre eksik bir şekilde
söylenir. Hazırlık sözü mânide ayak görevindedir. Ayak çoğunlukla ilk dörtlüğün ikinci
dizesinde başlar ve tüm dörtlüklerin son dizelerinde aynen tekrar eden veya yarım, tam,
zengin hatta cinaslı kafiyelerle meydana getirilen ayaklardır.
Mâni araştırmalarının sonucunda kesik mâni, cinaslı mâni ya da ayaklı mâni olarak
sınıflandırılmıştır. Mânilerin kesik adını alması, ilk dizenin düşmesinden kaynaklıdır.
Mâninin ilk dizesinde kesik olarak söylenen sözcük, ayak görevindedir. Bu kesik sözcük,
mâninin hangi ayak ile oluşturulacağını gösterir. Kesik mânilerde kafiye cinaslı ise “cinaslı
mâni” ismini almaktadır. Ayancık yöresinde derlenen mânilerde ayaklı mâni örnekleri ele
geçirilememiştir.
1.1.2.3.Yedekli Mâniler
Düz mâninin sonuna iki dize şeklinde gelerek anlamı tamamlamak veya pekiştirmek
görevini üstlenen mânilerdir. Dize sayıları dörtten fazla olan mânilerin sayısı azdır. Bu
şekilde oluşturulan ve söylenen mânilere “artık mâni” adı da verilmiştir. Ayancık
yöresinde derlenen mânilerde yedekli mâni örneklerine rastlanılmamaktadır.
1.1.3. Uyak Yapılarına Göre Mâniler
Halk şiirinde uyak, ayak veya kafiye terimlerinin üçü de kullanılmaktadır. Ayak en az iki
dizenin sonunda tekrar eden ses benzerliğine verilen isimdir. Türk halk edebiyatında
yarım kafiye, tam kafiye, zengin kafiye ve cinaslı kafiye kullanılmıştır. Halk şiirinde yarım
uyak çokça kullanılmıştır. Mânilerde en fazla yarım uyak kullanıldığı tespit edilmektedir.
Tam uyaklı mâniler de sıklıkla görülmektedir. Uyaksız ya da uyağı bozuk olan mânilere de
rastlanılmaktadır.
Ayancık yöresinde söylenen mâniler hem ses hem de şekil açısından sanatkârâne bir dil
ile oluşturulmuştur. Mânilerin azınlığı ise bu sanatkârâne söyleyişten uzaktır. Mânilerin
büyük bir kısmı redifli olarak oluşturulmuştur.
Fistan biçtim boyumca
Bulamadım huyumca
Her gün dövüş etmelü
El oğluna uyunca (K.K.9)
Deniz üstü gezerim
Kırmızı boncuk dizerim
Gız koynumda uslu yat
Dizlerini ezerim (K.K.10)
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Mânilerin büyük kısmı rediflidir:
Ayancık’ın düzünden
Gel izimden izimden
Ela gözlü sevdiğim
Niye döndün sözünden (K.K.11)
Genellikle kelime ve hece yinelenmesine dayanan ya da ses taklidine göre yapılan
aliterasyon, Türk mânilerini ses açıısndan zenginleştiren bir başka husustur.
Hey kör yılan kör yılan
Öz yerlerde yayılan
Benim gibi var mıymış?
Sevdiğinden ayrılan (K.K.12)
Bazı benzeri “L”ve “R” harfleri gibi seslerle yapılan kafiyeler halk arasında yaygındır.
Gel gidelim güllere
Vermem seni ellere
Versem seni ellere
Ben çıkarım dillere (K.K.13)
İnciri budadılar
Gurbanı adadılar
Goyverin askerleri
Gelinler gocadılar (K.K.14)
1.1.3.1.Uyak Yapısı Aaba Şeklindeki Mâniler
Ayancık’ta derlenen mâniler çoğunlukla aaba uyak düzeni ile oluşturulmuştur. Aşağıda
bu uyak düzeni ile oluşturulan mânilere örnek verilmiştir:
Bizim köyün başları
El değmenin taşları
Altından darak ister
Sevgilimin saçları (K.K.15)
1.1.3.2. Uyak Yapısı Aabb Şeklinde Olan Mâniler
Ayancık yöresinden derlenen mânilerde bu uyak şekline çok az rastlanılmıştır.
Bahçelerde ısırgan
Gavur değil Müslüman
Ver elini sevdiğim
Yemin ettim ısırmam (K.K.16)
1.1.3.3. Uyak Yapısı Aaaa Şeklinde Olan Mâniler
Ayancık yöresinde derlenen mâniler içinde uyak düzeni aaaa şeklinde olan mâniler de
vardır.
Almanya’nın çölüne
Yatma yârim gölüne
Almanya’nın düzüne
Kaldık bütün bütüne (K.K.17)
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1.1.4. Dize Sayılarına Göre Mâniler
Türk halk şiirinde mânilerin büyük bir çoğunluğu dört dizeden oluşmaktadır. Halk
edebiyatı ile ilgili önemli çalışmalar yapan Şükrü Elçin, mânilerde ilk iki dizenin duygu
düşünce ve hayalin girişini sağladığını aynı zamanda dinleyenin veya okuyanın dikkatini
ve ilgisini çektiğini dile getirmiştir. Üçüncü ve dördüncü dizelerin ise asıl konuyu ifade
eden mısralar olduğuna dem vurmuştur (Elçin 2004: 324).
Vurdum tefim tellendi
Her laflarım söylendi
İşi gücü yoğumuş
Yar benimle eylendi (K.K.18)
Ayancık yöresi mânilerinde dörtten az veya daha fazla sayıda dizeyle oluşturulmuş
mânilere rastlanılmamaktadır.
1.1.4.1. Mânilerde Durak
Hece vezninde dizenin belli kısımlara bölünmesine “durgulanma”, bu kısımların okuma
sırasında durularak vurgulanan kısmına “durak” adı verilmektedir. Mâniler hece vezninin
(4+3) / (3+4) / (2+5) / (5+2) duraklarıyla ve 7’li hece ölçüsü ile oluşturulur. Yapılan
araştırmalara göre bu duraklar arasında en yaygın olarak (3+4) veya (4+3) durakları
kullanılmaktadır. 7 heceli mâniler nadir olarak (2+5) ya da (5+2) şeklinde de
söylenmiştir. (3+2+2), (5+3) ve (3+4) duraklı olarak söylenen mâniler de mevcuttur
(Kaya 2014: 58).
4+3 duraklı manî örneği:
Bostanlarda incirim
Mum gibidir mum gibi
İddia etmen karıla
Biz de türkü kum gibi (K.K.19)
3+4 duraklı manî örneği:
İncecik bulgurıyın
Ben sana vurgunuyun
Gara gözlü yârime
Evelden dargınıyın (K.K.20)
2+5 duraklı manî örneği:
Eli elekli yâri
Sırtı yelekli yâri
Bırakıp gitmez sandım
Demir yürekli yâri (K.K.21)
5+2 duraklı manî örneği:
Kızılağacın dibi
Benim içerim gibi
Sevdiğimin gözleri
Keten çiçeği gibi (K.K.22)
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1.1.5. Konularına Göre Mâniler
Mâniler hemen her konuda söylenebilir. Konularına göre mâniler sevda, askerlik, kınadüğün, bekarlık-evlilik, ölüm, dert, dilek, gurbet-ayrılık, güzellik-çirkinlik, hasret-özlem,
öğüt, pişmanlık, şikâyet, övgü, yergi, sitem, yiğitlik, sadakat, vb. konular olarak
sınıflandırılabilir. Ayancık yöresinde derlenen mânilerde de konu çeşitliliği oldukça
fazladır. Derlenen mânilere bazı örnekler şu şekildedir:
1.1.5.1. Sevda İle İlgili Mâniler
Dağ başında oturur
Saçlarını yatırır
Beni koydu sevdaya
Kendi serbest oturur (K.K.22)
1.1.5.2. Dilek İstek İle İlgili Mâniler
Çaya inesim geldi
Çadır gurasım geldi
Çakır gözlü yârimi
Çoktan göresim geldi (K.K.23)
1.1.5.3. Bekârlık ile ilgili Mâniler
Altunum alay değil
Yüzüğüm galay değil
Gel sevdiğim evlenem
Bekârlık kolay değil (K.K.24)
1.1.5.4. Hasret ve özlem ile ilgili Mâniler
Fistan biçtim dar geldi
Hastalandım yar geldi
Bu seneki ayrılık
Hepisinden zor geldi (K.K.25)
1.1.5.6. Öğüt İle İlgili Mâniler
Giyme gara çorabı
İçme rakı şarabı
İki yar bir sevilmez
Ver birine cevabı (K.K.26)
1.1.5.7. Cinsellik İle İlgili Mâniler
Değmenin önü darı
Her yapıştığın sarı
Ulan Dürzü Hasan
Yetmiyor mu bir karı (K.K.27)
1.1.5.8. Pişmanlık ve Şikâyet İle İlgili Mâniler
Rakıyı bekmez sandım
Tavadan akmaz sandım
Demir yürekli yâri
334

Beni bırakmaz sandım (K.K.29)
Ayancık yöresinde derlenen mânilerin çeşitli konularda söylendiği verilen bazı
örneklerden hareketle tespit edilmektedir.
2. Ayancık Yöresinde Derlenen Mâniler İle Bazı Yörelerde Söylenen Mânilerin
Karşılaştırılması
Mâniler Türk halk kültürünün ortak bir ürünüdür. Örneğin Sinop ilinin Ayancık
ilçesinde söylenen aşağıdaki mâni,
Altın yüzük var benim
Barmağıma dar benim
Ölüm var ayrılık yok
Böyle galbim var benim (K.K.30)
Giresun’un kendi kültür yapısına ve coğrafi özelliklerine göre farklılaşarak şu şekilde
dile getirilmiştir:
Altın yüzüğüm var benim
Parmağıma dar benim
Giresun’un içinde
Kara gözlü yar benim
Yine Ayancık’ta söylenen aşağıdaki mâni,
Kavaktan gazel endi
Dibine güzel endi
Al yanaktan öperken
Dişime nazar endi (K.K.25)
İzmir’in Kemalpaşa yöresinde şu şekilde söylenmiştir:
Kavaktan gazel indi
Dibine güzel indi
Bir öptüm bir sarıldım
Yüreğim tazelendi
Örneklerden hareketle mânilerin Türk kültürünün ortak bir ürünü olduğu ve yörelerin
kendi kültür özelliklerine göre farklılaşarak söylendiği tespit edilmektedir.
Sonuç
Bu çalışmada sözlü geleneğin önemli bir parçası olan mâni türü hakkında bilgi
verilmiştir. Ayancık’ta söylenen mâniler derlenerek, ilçedeki mâni söyleme geleneği
üzerinde durulmuştur. Ayancık mânilerinin önemli bir kısmı şekil ve yapı bakımından
ortak bir özellik göstermektedir. Mânilerin çoğu 7’li hece ölçüsü ve “a a x a” kâfiye düzeni
ile dörtlükler halinde oluşturulmuştur. Hece sayısı ve kâfiye şeması farklı olan mânilerde
bulunmaktadır. Mânilerde konu olarak daha çok aşk ve ayrılık temaları işlenmiştir.
Ayancık yöresinin düşünce yapısı, kültür ortamı, özlemleri, dertleri, aşkları, gelenek ve
görenekleri mânilere yansımıştır. Aynı zamanda yaşamın içinde gerçekleşen, insanların
hafızasında yer edinen olaylar da mânilerde karşımıza çıkmaktadır. Yörenin ortak duygu
ve davranışları mânilerde kendisini göstermiştir. Elde edilen mânilerden hareketle
Ayancık yöresinde eskiden yaygın bir şekilde mâni söyleme geleneği olduğu ortaya
çıkmaktadır. Günümüzde ise bu gelenek eskisi kadar canlılığını sürdürememiştir.
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Ayancık’ta mâni söyleme geleneği daha çok kadınlar arasında devam etmektedir. Eskiden
düğünlerde, gelin almalarda, kına gecelerinde, bayramlarda, tarlalarda ekin biçerken
söylenen mâniler günümüzde daha az sıklıkla söylenmektedir. Ayancık’ta söylenen bazı
mâniler farklı yörelerde söylenen mâniler ile karşılaştırılarak mâni türünün Türk halk
kültürünün ortak bir ürünü olduğu vurgulanmıştır.
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Çorum Çocuk Folklorunda “Ninni”
Bilgen ETYEMEZ1
Öz
Bir ulusun, bir halkın, bir etnik grubun tüm yaşamıyla ilgili gelenek, görenek ve inançlara bağlı
pratiklerin yazıya geçirilmesi yazılı kaynakları oluşturmaktadır. Bunların yanı sıra üreticisi belli
olmayan halkın ortaklaşa oluşturduğu bilmece, ninni, mani, efsane vb. sözlü eserler Türk halk
biliminin ana hatlarını oluşturmaktadır. Anonim halk edebiyatı türlerinden biri olan ninni,
bebekleri uyutmak, onları rahatlatmak, ağladıkları zaman susturmak, anne ve bebek arasındaki
bağı güçlendirmek için özel bir ezgiyle söylenen sözlerdir. Bu sözler genellikle annenin o andaki
ruh halini yansıtmaktadır. Ninniler söylendikleri topluma göre şekil almaktadır ve toplumun
geleneksel özelliklerini taşımaktadır. Bu bağlamda ninniler kültürün yapı taşlarından birini
oluşturmaktadır. Bu çalışmamızda ise sözlü kültür ürünlerimizden olan ninni konusu hakkında
Çorum ilinde saha araştırması yapılmaya çalışılmış ve kaynak kişilerle görüşülüp derlemeler
yapılmıştır.
Çorum yöresi ile ilgili Çorum Çocuk Folklorunda “Ninni” üzerine yapmış olduğumuz bu çalışma
ile yöremizin zengin folklor kültürü incelenip, Çorum yöresine ait geçmişten bugüne süregelen
ninni ürünlerinin bir kısmı derlenip günümüze aktarılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Çorum, Folklor, çocuk, ninni.

Abstract
Writing down the practices related to the traditions, customs and beliefs related to the whole
life of a nation, a people, an ethnic group constitutes written sources. In addition to these, riddles,
lullabies, mania, legends, etc., created jointly by the people whose producer is unknown. Oral
works constitute the main lines of Turkish folklore.
Lullabies, one of the anonymous folk literature genres, are words sung with a special melody to
put babies to sleep, comfort them, silence them when they cry, and strengthen the bond between
mother and baby. These words usually reflect the mother's mood at that moment. Lullabies are
shaped according to the society in which they are sung and carry the traditional characteristics of
the society. In this context, lullabies constitute one of the building blocks of culture.
In this study, on the subject of lullabies, which is one of our oral culture products, field research
was tried to be done in Çorum province and compilations were made by interviewing the source
people.
With this study we have done on "Lullaby" in Çorum Children's Folklore, the rich folklore
culture of our region has been examined; some of the lullaby products belonging to the Çorum
region from the past to the present have been compiled and transferred to the present.
Keywords: Çorum, lullaby, folklore, culture, child

Giriş
Ninniler bebeğin doğumundan itibaren dört-beş yaşına kadar annenin çocuğunu
beşikte, ayağında veya kucağında sallayarak, daha rahat ve kolay uyutmak maksadıyla
yahut ağladığı zaman susturmak için genellikle mâni türünde söylenilen bir çeşit
türküdür.

Çankırı Karatekin Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı Yüksek
Lisans Öğrencisi, Çankırı/ Türkiye,, e-mail: etyemezbilgen@gmail.com
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Sözlü kültür geleneği içerisinde ortaya çıkan ve icracıları kadınlar olan Türk halk
ninnilerinin belli bir kafiye ölçüsü bulunmadığı gibi, çoğu zaman dizeler arasında tam bir
ölçü birliği de görülmemektedir. Sade bir dille ve özel bir beste ile söylenir. Sözleri
genellikle annenin ruh durumunu yansıtmaktadır. Ninniler ezgiyle, bebekleri
sakinleştirip uyutmak amacıyla söylenen şarkılar olarak tanımlanmaktadır. Anadolu
Türkçesinde ‘‘nennen yapmak ’’ fiilinden türemiş olan ninni, İspanya’nın farklı
bölgelerinde nanas, arrorrós, bezçó, bressol, Türkmenistan’da çıkarılan sesle ilgili olduğu
için ‘‘hüvdi’’ ya da ‘‘hüvdü’’, Altay Türklerinde ‘‘kabay kojon’’, Azerbaycan Türkçesinde
‘‘layla’’ sözcükleriyle ifade edilmektedir. Her kültürde farklı sözcüklerle ifade edilmesine
rağmen, ninniler, bütün kültürlerde aynı amaçlar için söylenmektedir. Ninnilerin ne
zaman ortaya çıktığı bilinmese de anne ya da kadın edebiyatı ürünlerinin en eskisi ve
sözlü kültürün en zengin bölümlerinden biri olarak ifade edilmektedir. (Karaca & Öngün,
2017, s. 28)
Çorum Ninnileri
Çorum’da söylenilen ninniler de her kültürde ve her dilde olduğu gibi burada söylenilen
ninnilerle benzerlik gösterir ve özel bir ezgi ile söylenir. Anneler çoğunlukla bebeklerini
uyuturken, bazen de onları sakinleştirmeye çalışırken ninnilerden yararlanmışlardır.
Dağdan gelir tepe taplak
Ne nohut kor, ne de pakla
Kahveci kahveni sakla,
Hırsız olmuş bizim sıçan
Bizim sıçan evlenecek
Parası yok dilenecek
Kedinin kızını alacak
Damat olmuş, bizim sıçan. (S.S.)
Çalı çırpı yuvası,
Mama getir babası,
Atta götür anası,
Uyu yavrum, ninni! (M.Y.)
Haydi, yavrum haynini
Sıçan yemiş boynunu
Sıçan değil kurtumuş
Kulakları dördümüş, ninni yavrum ninni. (F.E.)
Dandini dandini danalı bebek
Anası da maymun, babası şebek
Ağzına verdim emzik tıpası
Uyumadı gitti eşek sıpası (İ.T.)
Benim oğlum büyüyecek
Tıpış tıpış yürüyecek
E benim oğluma ee
Sen yarın büyüyeceksin
Küçük asker olacaksın
Düşmanı komacaksın
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E benim yavruma ee
Bebek güzel bebek
Seni çok sevdim bebek
Seni doğuran anneye
Mükâfatını ver bebek
E yavruma ee
Hayatı bileceksin ona şuna güleceksin
Usul yavaş yürüyeceksin
Sonra koşup gezeceksin
E yavruma ee
Böyle kalmayacaksın
Sen okuyacaksın
Her şeyi bileceksin
Süt ver bana diyeceksin
E yavruma ee (E.Ş)
Dandini dandini dastana
Danalar girmiş bostana
Kov bostancı danayı
Yemesin lahanayı
Dandini dandini
Danalı bebek,
Elleri kolları,
Kınalı bebek. (N.A.)
Ninni derim dağlar uyur
Dağlarda laleler büyür
Benim yavrum şimdi uyur
Ninni yavrum ninni
Ninni desem uyutamadım
Sevgiyle büyütemedim
Ninni yavrum ninni (F.E.)
Ninni ninnisi gelir oğlumun
Uyur uykusu gelir oğlumun
Uzak uzak yollardan
Babası gelir oğlumun
Uyu da yavrum ninni (P.K.)
Sonuç
Ninnilerin ilk şairi ve bestecisi annelerdir. Ninnilerimizin büyük bir bölümü dilek ve
isteklerimizi içermektedir. Çocuğun ömrünün uzun olması, kısmetinin bol olması,
nazardan, kem gözlerden yahut hastalıklardan korunması gibi temennileri içerir.
Araştırmaya konu olan bu ninnilerin anonim halk şiir içerisinde genellikle anne ile
çocuk arasında sevgi ve ilginin, çocuğun da sağlıklı büyümesinde ve daha huzurlu
olmasında oldukça önemlidir. Bu sebepledir ki ninni söyleme geleneği, geçmişte olduğu
gibi günümüzde de yaşatılmaya devam ettirilmektedir. Çorum’da derlenen bu ninniler
Türk sözlü kültürüne büyük ölçüde katkı sağlamaktadır.
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“Motif İndeks” Metodu Bağlamında “Kasım Oğlan” Destanının
İncelenmesi
Mustafa ŞENCAN1
Öz
Motif; masal, hikâye, destan gibi halk anlatılarının temel yapı taşını oluşturmaktadır. Destanlar
içinde yer alan motiflerin tespit edilmesi, indeksinin oluşturulması; anlatının anlaşılması,
aktarılması ve sistematiğinin meydana getirilmesi açısından önemli görülmektedir. Bu bildiride
Türkmen sahası anlatıları içinde yer alan “Kasım Oğlan” destanı motif indeksinin
oluşturulmasında bazı motiflerin numaralarının bulunmadığı ileri sürülmektedir. Çalışmada
amaç, “Kasım Oğlan” destanının motiflerini belirlemek, S. Thompson’un “Motif Indeks of Folk
Literature” (Halk Edebiyatı Motif İndeksi) adlı eserinde yer alan sınıflandırmaya uygun motif
indeksini oluşturmak ve tespit edilen yeni motifleri numaralandırmaktır. Çalışma, Türk dünyası
destanlarının motif indeksinin hazırlanmasına katkı sağlayacağı için “Kasım Oğlan” destanının
motiflerini tespit etmek, motifleri numaralarıyla indekse dönüştürmek, önem arz etmektedir. Kiril
alfabesi ile yazılan “Kasım Oğlan” destan metninin transkripsiyonu yapılarak, metin Türkiye
Türkçesine aktarılmıştır. Transkripsiyon metinden yola çıkılarak, destan motifleri belirlenip,
Tarihi-Coğrafi Fin yöntemi bağlamında S. Thompson’un “Motif Indeks” metodu kullanılarak
motiflerin numaralandırılması yapılmıştır. Numara karşılığı bulunmayan motiflere numara
önerisinde bulunulmuştur. Sonuç olarak çalışma, Halkbilimi ve Halk Edebiyatı alanlarında motif
ve motif indeks konuları üzerine yapılan ulusal ve uluslararası boyuttaki bilimsel ve kültürel
çalışmalara katkı sağlamaktadır. Bu konuda kapsamlı çalışmaların yapılarak, Türk dünyasında yer
alan destan, hikâye, masal ve derlemeler ile halk anlatılarında bulunan motiflerin belirlenerek,
motif indekslerinin oluşturulması önerilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Halk Edebiyatı, Destan, Motif, Motif İndeks

Abstract
Motif constitutes the basic structure of folk narratives such as fairy tales, stories and epics.
Determining the motifs in epics and creating their index; is considered important in terms of
understanding, transferring and creating the systematic of the narrative. In this study, it is claimed
that some motifs do not have numbers in the creation of the motif index of the "Kasım Oğlan" epic,
which is included in the narratives of the Turkmen field. The aim of the study is to determine the
motifs of the "Kasım Oğlan" epic, to create the motif index suitable for the classification in S.
Thompson's “Motif Indeks of Folk Literature”, and to enumerate the newly detected motifs. In
terms of contributing to the preparation of the motif index of the Turkish world epics, this study
is important to determine the motifs of the "Kasım Oğlan" epic, to convert the motifs into an index
with their numbers, and to number the new motifs detected. The text of the epic “Kasım Oğlan”
written in Cyrillic alphabet has been transcribed, and the text has been transferred to Turkey
Turkish. Based on the transcription text, epic motifs have determined, and motifs have been
numbered using S. Thompson's "Motif Index" method in the context of Historical-Geographical
Finnish method. Numbers have been suggested for motifs, that has not got a number equivalent.
As a result, this study contributes to national and international scientific and cultural studies on
motif and motif index issues in the fields of Folklore and Folk Literature. It is recommended to

1 Çankırı Karatekin Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Yüksek
Lisans Öğrencisi, Çankırı/Türkiye, ORCID: 0000-0003-4840-244X, mustafasencan_06@hotmail.com
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create motif indexes by determining the motifs found in epics, stories, tales and compilations and
folk narratives in the Turkish world by carrying out extensive studies on this subject.
Keywords: Folk Literature, Epic, Motif, Motif Index

Giriş
Kavramsal Yapı
Dilimize, Farsça’ dan giren “Destan” kelimesinin Türkçe’ de ilk kez ne zaman kullanıldığı
kesin olarak bilinmemekle beraber, İslamiyet’in kabulünden itibaren dilimizde yer aldığı
söylenebilir (Çobanoğlu 2020: 17,18). Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lugât’ te “dâstân”
kavramı, “1.Destan, epope, hikâye, masal. 2. Şöhret, ün” (Develioğlu 1970: 201)
anlamlarında tanımlanır. Kelimenin Türk Dil Kurumu sözlüğünde üç farklı anlamı
bulunmaktadır. Bunlar: “1.Tarih öncesi tanrı ve kahramanlarla ilgili olağanüstü olayları
konu alan şiir, epope: Manas, Şehname, İlyada, Kalevala birer destan örneğidir. 2.Bir
kahramanlık hikâyesini veya bir olayı anlatan, koşma biçiminde, ölçüsü on bir hece olan
halk şiiri. 3.Çağdaş Türk edebiyatında biçim ve içerik yönünden, geleneksel destanlardan
ayrılık gösteren uzun kahramanlık şiiri: Üç Şehitler Destanı, Çanakkale Destanı.” (Türkçe
sözlük 2019: 641). Destan kelimesi Osmanlıca-Türkçe sözlükte: f. Hikâye, masal. Hile.
(Osmanlıca-Türkçe sözlük 1997: 64) manalarında kullanılmaktadır.
Şükrü Elçin (2004): “Destan, bir boy, ulus (kavim) veya millet hayatında tam estetik
hüviyet kazanmamış eser sayılan efsanelerden sonra nazım şeklinde ortaya çıkan en eski
halk edebiyatı mahsullerinden biridir.” şeklinde tanımlar (Elçin 2004: 72).
Türkmenistan’da “Epos”, “Dessan”, “Avtorlu Dessan”, “Anonim Dessan”, “Halk Dessanı”,
“Gahrımançılıklı Halk Dessanı”, “Erteki Eposu” gibi kavramlarla ifade edilen destan
kavramının farklılık göstermesi içerik ve hacminin yanı sıra onu oluşturan kişi ya da
fikirsel etkenlerden kaynaklanmaktadır (Şahin 2009: 69).
Motif, destan, masal, hikâye gibi halk anlatılarının çekirdeğini oluşturan Fransızca
kökenli bir kavramdır. Türkçe sözlükte üç farklı anlamı bulunmaktadır: 1.Yan yana
gelerek bir bezeme işini oluşturan ve kendi başlarına birer birlik olan ögelerden her biri:
Halı motifi. Danteldeki motifler. 2.ed. Kendi başlarına konuya özellik kazandıran ögelerin
her biri. 3.müz. Bestenin bir parçasına çeşitli yönlerden birlik sağlayan belirleyici küçük
birimdir: Melodi motifi (Türkçe sözlük 2019: 1698). Sözlükte farklı anlamları verilen
kavramın edebiyatla ilgili olan ikinci anlamı çalışma muhtevasıyla ilgili olan anlamdır.
Motif, “Edebiyat Ansiklopedisi” nde “aynı eserde veya ayrı eserlerde küçük farklılıkları
olduğu gibi tekrarlanan parça” (EA 1991: 216; akt. Arvas 2009: 61). “Dictionnaire
Larousse Ansiklopedik Sözlük” de “bir ressamın gözle görülen gerçeklik içinden kendine
konu, model olarak seçtiği öğe; dış dünyada veya eserde yer alan anlatıcı veya süsleyici
öğe; herhangi bir zemin üzerinde sık sık tekrarlanan desen, süs vs. (DL 1994: 1705; akt.
Arvas 2009: 61) anlamlarıyla açıklamaktadır. Motif kavramını hikâye etmenin en küçük
unsuru olarak tarif eden Ali Berat Alptekin (2016); halk nesrinde motifin olabilmesi için
olağanüstülüklerin olması gerektiğini; bu olağanüstülüklerin kahramanda, olayda,
zamanda, mekânda nesirdeki her türlü olayda karşımıza çıkabileceğini belirtir (Alptekin
2016: 295).
Abdulselam Arvas (2012); motifi kapsülün içine sıkıştırılan epizot olarak tarif ederken,
amacın anlatının konusunu hatırlatmak olduğunu ifade eder. Bundan dolayı anlatıcının
anlatı metnini zihninde uzun süre tutmasına gerek kalmayacağını; motif, kalıp, formül gibi
yapısal birimleri aklında tutarak, zihinsel doluluktan kurtulacağını belirtir (Arvas 2012:
343

60). Motifi, “sözlü halk edebiyatı türlerinde (mit, destan, efsane, rivayet, masal, kıssa, fıkra
gibi) anlatı geleneğinin devam etmesini sağlayan, anlatının en küçük ögesi” olarak
tanımlayan Erkan Karagöz (2016); motifi, maddenin parçalanamayan yapı taşı olan atoma
benzetmektedir (Karagöz 2016: 34).
Stith Thompson (1946) motifi, bir masalda geleneği devam ettirme gücü olan en küçük
birim olarak tarif eder. Üç grupta değerlendirdiği motiflerden birincisi; masal tanrıları,
sıra dışı hayvanlar veya cadılar gibi olağanüstü varlıklar. İkincisi; olayın arka planında
görülen sihirli nesneler, sıra dışı gelenekler vb. üçüncüsü ise kendi başına olaylar.
Bağımsız olarak varlığını sürdürebilen hakiki masal tipinin üçüncüsü olduğu fikrini
belirtir (Thompson 1946: 415,416). Stith Thompson’ın ilk baskısını 1932-1936 yıllarında
yaptığı altı ciltlik “Halk Edebiyatı Motif İndeksi (The Motif Index of Folk Literature)” adlı
eserinin ikinci baskısı 1955-1958 yıllarında yapılmıştır. Thompson eserinde motifleri 23
ana başlık ve başlıklara bağlı alt başlıklar şeklinde sınıflandırmıştır. Eserin ikinci
baskısına ek olarak, W.Eberhard ve P. N. Boratav’ın(1953) “Typen Türkischer
Volksmärchen” adıyla hazırladıkları Türk masal tiplerine yönelik çalışma da katkı
sağlamıştır (Çobanoğlu 2019: 135).
Destanın Motif İncelemesi
Çalışmada B. Mämmetyazov ve A. Durdıyeva tarafından 1976 yılında yayımlanan kiril
alfabesiyle yazılmış “Kasım Oglan, Gövher Gız ve Şiralı Beg” adlı eserinde yer alan “Kasım
Oğlan” metni kullanılmıştır. Destanda “Tarihi-Coğrafi Fin” kuramı bağlamında Stith
Thompson’ın “Halk Edebiyatı Motif İndeksi (The Motif Index of Folk Literature)” adlı
eserinde yapmış olduğu tasnifleme metodu kullanılır. Çalışmada destan motifleri,
kapsamlı bir muhteva oluşturduğu için farklı motif başlıklarından motifler sunularak;
çalışmanın amacı belirlenmiştir.
“Kasım Oğlan” destanında, A.Mitolojik Motifler(Mythological Motifs), C.Tabu(Motifs of
Tabu), G.Devler(Ogres), U.Hayatın Doğası(The Nature of Life), X.Mizah(Traits of
Character) (www.sites.ualberta.ca (Erişim Tarihi:01.06.2022)) ana başlıkları altında
motif bulunmadığı için belirtilen başlıklara çalışmada yer verilmemiştir.
Destan motifleri alfabetik olarak sıralandığında bazı motiflerin “Motif İndeks”
sınıflandırmasında bulunmadığı tespit edilmiştir. Bu motiflerin başına yay ayraç içinde
(T) harfi yazılarak, Türk anlatılarına ait motif olduğu belirlenir (Arvas 2012: 2). Halkbilimi
alanında çalışan bilim adamlarının Türk anlatılarına ait bu motiflere vermiş oldukları
numaralarla “(T)F989.25. Hayvanla konuşma. (Arvas 2012: 66), (T)H148. Şiirle tanıma.
(Alptekin 2016: 315), (T)P42. Harikulade güzel prensesler. (Arvas 2012: 215),
(T)P230.0.1. Çocuksuzluk. (Arvas 2012: 218), (T)Q102. Ödül olarak prenses. (Arvas 2012:
241), (T)V206. Hızır. (Alptekin 2016: 31), (T)V301. Nikah kıyma. (Arvas 2012: 283),
(T)Z71.16.19. Formülistik sayı: yüz. (Arvas 2012: 96)” motif alt başlıkları
oluşturulmuştur.
B. Hayvan Motifleri (Animal Motifs)
B211.3. Konuşan kuş: Kasım ile Simurg kuş, şehri-Zernigar’dan ayrıldıktan sonra
konuşup, dertleşirler. B457. Yardımcı kuşlar: Kasım’ın Yemen’e gitmesinde Simurg kuş
yardım eder.
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D. Sihir (Magic)
D955. Sihirli yaprak: Çınar ağacındaki papağan, “Benim oturduğum çınar ağacının
yaprağından üç yaprak alıp bir lokma yutsa, bin günlük yolu bir günde hiç yatmadan,
acıkmadan susamadan gider.” der. D1030. Sihirli yiyecek: Kâzim, Hazreti Ali’nin verdiği
elmayı bıçakla kesip yarısını hanımı diğer yarısını kendisi yer. Yedikten sonra hanımı
hamile kalır.
E. Ölüm (The Dead)
Kâzım’ın hizmet ettiği zengin adam iki yıl sonra hastalanıp ölür. Mirası Kâzım’a kalır.
F. Olağanüstülükler (Marvels)
F811.20. Kutsal ağaç: Kasım, çınar ağacından aldığı üç yaprak sayesinde yolculuğunda
önüne çıkan nehirden batmadan geçer. (T)F989.25. Hayvanla konuşma (Arvas 2012: 66):
Kasım, Simurg kuş ile konuşup, dertleşir.
H. İmtihanlar (Tests)
(T) H148. Şiirle tanıma (Alptekin 2016:315): Yaşlı Baba ile Kasım şiir okuyarak
tanışırlar. H1556.Sadakat testi: Melike, Kasım’a kızlardan birini vermek istediğini söyler.
Kasım bu teklifi kabul etmeyip Melike için geldiğini söyler.
J. Akıllılar ve Aptallar (The Wise and the Foolish)
J130. Hayvanlardan elde edilen bilgelik (bilgi): Çınar ağacı üzerinde bulunan iki
papağanın verdikleri bilgilerle Kasım kısa sürede uzun yolu acıkmadan susamadan gider.
J140.Eğitim yoluyla edinilen bilgi: Kasım yedi yıl okuyup, birçok ilim öğrenir.
K. Aldatmalar (Deceptions)
K750.Tuzakla yakalama: Kasım ile yaşlı Baba, Simurg kuşu yakalamak için tuzak
kurarlar. K1821.1. Sakal boyayarak kılık değiştirme: Kasım, yaşlı Baba’nın tanınmaması
için saçını, sakalını ve kaşlarını kara renge boyar.
L. Talihin Ters Dönmesi (Reversals of Fortune)
L111.4.Yetim kahraman: Kâzim, Rum şehrinde yaşayan yetim biridir.
M. Geleceğin Tayini (Ordaining the Future)
M201.Pazarlık ve vaatlerin yapılması: Şehri-Zernigar’ın padişahı; hastalığının tedavisi
için Simurg kuşu getirene şehrinin yönetimini, yurdunun dörtte birini ve on sekiz
yaşındaki kızını vereceğini vaat eder. M241.Pazarlık: tüm kazançları paylaşma: Padişahın
Simurg kuşu getirene yaptığı vaadini, Kasım ile yaşlı Baba kendi aralarında paylaşırlar.
N. Şans ve Kader (Chance and Fate)
N836.1.Kral kahramanı evlat edinir: Rum şehrinin padişahı Kasım’ı evlat edinir.
P. Toplum (Society)
P10.Krallar: Rum şehrinin padişahının çocuğu yoktur. Şehri Zernigar’ın padişahı yedi
yıldır hastadır. (T)P42. Harikulâde güzel prensesler (Arvas 2012: 215): Şehri Zernigar’ın
padişahının on sekiz yaşındaki kızının ay gibi ağzı, güneş gibi gözleri var. Su içse
damarlarından, yemek yese boğazından görünür. (T)P230.0.1. Çocuksuzluk (Arvas 2012:
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218): Kâzim’in, yanında çalıştığı zengin yaşlı adamın oğlu-kızı yoktur. Yedi yıldır evli olan
Kâzim’in çocuğu yoktur.
P634. Ziyafetler: Kâzım, oğlu doğduktan bir yıl sonra oğluna ad koymak için herkesi
toplayıp toy(ziyafet) hazırlar.
Q. Mükâfatlar ve Cezalar (Rewards and Punishments)
Q33.Dua etmekten dolayı ödül: Kazim, Allah’ın emri ve erenlerin duasıyla yirmi günlük
yolu bir günde yürüyüp akşama evine varır. (T)Q102.Ödül olarak prenses (Arvas 2012:
241): Şehri Zernigar’ın padişahı, Simurg kuşu yakalayıp getiren Baba’ya on sekiz
yaşındaki kızını verir. Q111.Ödül olarak zenginlik: Hurşit Şah, Katran Şah’ın ordusunu
yenilgiye uğratan komutana (Kasım) hazinesinin yarısını verir.
R. Esirler ve Kaçaklar (Captives and Fugitives)
R5.Savaş alanında yakalama: Kasım, Katran Şah’ın askerlerini öldürür, kalanlarını da
esir eder.
S. Anormal Zulümler (Unnatural Cruelty)
S133. Kafasını keserek öldürme: Padişahın arz çayına gelen kalender elindeki kitabı
Kasım’a vermek istemediği için Kasım kılıcıyla kafasını keser. S168. Sakatlama: kulakları
yırtma: Hurşit Şah, kendisine gelen elçinin kulaklarını kesip elçiyi geri gönderir.
T. Cinsiyet (Sex)
T11.2. Resmi görerek aşk: Kasım, kalenderin elinden aldığı kitabı açtığında peri yüzlü
Melike’yi görür ve âşık olur. T135. Düğün töreni: Kasım, Katran Şah’ın ordusunu yener;
Hurşit Şah, kızı Melike ile Kasım’ı düğün toyuyla evlendirir. T596. Çocuğa ad koyma:
Kâzim, oğlunu erkek ve kadınların bulunduğu bir alana çıkarıp, oğluna ad koyacak kişi
olup olmadığını sorar. Ad koyacak kişi çıkmayınca bir şiir okur. Şiirde oğlunun adının
“Kasım” olduğunu söyler.
V. Din (Religion)
V50. Dua: Allah’ın emri, erenlerin duasıyla Kâzim, yirmi günlük yolu bir günde gider.
Kasım’ın ata binebildiğini gören Kâzim, Allah’a dua eder. (T) V206. Hızır (Alptekin
2016:354): Kâzim, kırk günlük yol yürüdükten sonra düşüp bayılır. Hızır peygamber
içecek(şarap) verir. Kâzım bir anda iyileşip ayağa kalkar. V300. Dini inanışlar: Kâzım
hanımına, “Bu çocuğu hiçbir yere çıkarma, kimseye gösterme nazar değer.” der. (T)V301.
Nikâh kıyma (Arvas 2012: 283): Hurşit Şah, Melike ile Kasım’ın nikâhını kıyıp, düğün toyu
yapar. V462. Zahitlik: Melike, ömründe eline erkek eli değmemiş padişah kızıdır.
W. Karakter Özellikleri (Traits of Character)
W26. Sabır: Kâzım hanımından kırk gün izin ister ve bu zamana kadar sabretmesini
söyler. W28. Fedakârlık: Kasım, Simurg kuşun serbest bırakılması için ona kefil olur.
Kendini tutsak etmelerine razı olur.
Z. Çeşitli Motif Grupları (Miscellaneous Groups of Motifs)
Z10.3. Geçiş formülleri: Elkıssa… Haberi kimden işidin. Z71.1. Formülistik sayı:3: Kâzim,
kırk erenle beraber üç gün gezer. Falcı, büyücü ve doktorlar, padişahın hastalığına çare
bulabilmek için üç gün mühlet isterler. Z71.5. Formülistik sayı:7: Şehri Zernigar’ın
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padişahı yedi yıldır hastadır. Kasım ile Melike’nin yedi gün yedi gece düğünleri olur.
Z71.12. Formülistik sayı:40: Kâzim çıktığı yolculuk sonunda kırk erenin(evliya)
bulunduğu yere ulaşır. Yedi yıldır hasta olan padişah, hastalığından kurtulunca kırk gün
toy verir. (T)Z71.16.19. Formülistik sayı:100 (Arvas 2012: 96): Yaşlı kadın Kâzim’in
hanımına “Kızım bununla yüz yıl yaşasan yine çocuğun olmaz.” der. Z141. Sembolik renk:
kırmızı: Kasım, yaşlı Baba’nın tanınmaması için kızıl renkli bir boya ile yüzünü, boynunu,
görünen yerlerini boyadı.
Sonuç
“Kasım Oğlan” destanı motifleri belirlenip, Stith Thompson’ın “Halk Edebiyatı Motif
İndeksi (The Motif Index of Folk Literature)” adlı eserinde yer alan “Motif İndeks”e uygun
olarak sıralanmış, motifler ilgili olduğu alt başlıklar altında sunulmuştur. Ancak
“Hayvanla konuşma, Harikulade güzel prensesler, Çocuksuzluk, Ödül olarak prenses,
Nikah kıyma, Formülistik sayı: yüz, Şiirle tanıma, Hızır” alt başlıklarıyla belirlenen
motifler Thompson’ın “Motif İndeks” sınıflandırmasında bulunmamaktadır. Bu motif alt
başlıkları, Halkbilimi alanında çalışan bilim adamlarının eşleştirmiş oldukları
numaralarla verilmiştir. (T) harfiyle verilen motiflerin Türk anlatılarında yer alması diğer
milletlerin anlatıları ile farklılıklarını ortaya koyma açısından önemli görülmektedir.
Türk dünyasında masal, destan, hikâye, derleme ve anlatılardaki bazı motiflerin “Motif
Indeks”te yer almaması bu alana yönelik çalışmaların yapılmasını önemli kılmaktadır. Bu
düşünceden yola çıkarak hazırlanan çalışmanın alanda yapılacak bilimsel çalışmalara
katkı sağlaması beklenmektedir.
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Amasya Gümüşhacıköy İlçesi Zakirlik Geleneği
Mustafa TOPAL1
Öz
Cem ritüeli süresince müzik eşliğinde nefes, düvazlama, miraçlama, semah gibi manzum türleri
icra eden ve cemde on iki hizmet erkânı ile bağı olan zâkir, daha çok sözlü kültüre sahip olan AleviBektaşi inancının kuşaklara aktarılmasını sağlayan kimliği ile gelenek içerisinde önemli bir
konuma sahiptir. Zakirler toplumda belli bir saygınlığa erişmiş olup inançsal hiyerarşide dede ve
rehberden sonra gelmektedir. Zâkirlik geleneği özellikle 1950'li yıllar başı ile kapalı toplum
halinde yaşayan Alevilerin geçim sıkıntıları, sağlık, eğitim, alt yapı gibi sorunlar nedeniyle köyden
şehre göç etmeleriyle meydana gelen sosyo kültürel yapıdaki değişimler, şehir hayatının getirdiği
kültürel yozlaşma zâkirlik geleneğini değişim ve dönüşüme zorlanmıştır. Alevi inanç alışverişi
sözlü kültür ortamında gerçekleşmekte olup bu sözlü kültürün taşıyıcısı zâkirlik geleneğinin
araştırılmasını mühim kılmaktadır. Bu bağlamda Amasya yöresinde Gazierenler Ovacığı olarak
bilinen Gümüşhacıköy ilçesinin güçlü bir zâkirlik geleneğine sahip olması ve bölgede literatüre
dayalı araştırma yapılmamış olması bu çalışmayı önemli kılan unsurlardan biri olacaktır. Bu
çalışmada geleneğin izleri ve zâkirlik, sosyo kültürel yapı özellikleri ve inanç yapısıyla geleneksel
değerleri yansıtan ve günümüze taşınmasına vesile olan zakirlerin yaşadığı kültürel zenginliğe
sahip olan Amasya/Gümüşhacıöy ilçesi bağlamında değerlendirilecektir. Zâkirler üzerinden
geleneğin devamı, kendini yenilemesi, değişim ve dönüşümü, özünü koruması; halk İslamı,
senkretizmi, sözlü kültür ve heterodoksi ilişkisi temelinde ele alınacaktır. Teorik bilgiler alan
araştırmaları, derinlemesine görüşme teknikleri ve bağlam merkezli yaklaşımlarla
somutlaştırılacaktır. Bölgedeki zakirlik geleneği; katılımcı gözlem, doğrudan temas, etnografi
temelli kültür analizi ile ele alınıp zakirlerin icra ettikleri eserler, eserlerin icra ortamları nitel
araştırmaya dayalı ampirik çalışma yöntemi ile somutlaştırılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Amasya, Gümüşhacıköy, zakir, zakirlik, gelenek.

Zakirlik Tradition in Amasya Gumushacikoy District
Abstract
The zâkir, who performs verse types such as nefes, düvazlama, miraclama, semah, accompanied
by music during the cem ritual, and has a connection with the twelve service men in cem, has an
important position in the tradition with his identity that ensures the transmission of the AleviBektaşi belief, which has a mostly oral culture. Zâkirler Alevi Bektaşi is seen as equivalent to
Gabriel, who establishes a bond with the holy, contains the holy and conveys the holy knowledge
between God and the prophet. The zâkirs, who have been institutionalized outside the ritual
universe, have reached a certain respect in the society and come after the dede and the guide in
the religious hierarchy. In this context, the fact that Gümüşhacıköy district, known as Gazierenler
Ovaçık in the Amasya region, has a strong zâkir tradition and that there has not been any
literature-based research in the region has been one of the factors that make this study important.
The aim of the study is to deal with the tradition of dhikr with its past, present and future, and to
reveal the changes and transformations it has undergone. The aim is to determine the general
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situation of zâkir in the Gümüşhacıköy region in the context of Amasya region by identifying the
texts obtained.
Here, participatory observation, direct contact, field research and in-depth interview and
ethnography-based cultural analysis will be conducted. Thus, on the basis of the relationship
between folk Islam, syncretism, oral culture and heterodoxy, Alevi-Bektaşi belief and the current
status of zâkir, its place in society, the changes and transformations it has experienced in the
historical process and its social functions will be discussed.
Keywords: Cem Âşığı, Zâkir, Syncretism, Amasya, Gümüşhacıköy

GİRİŞ
Temeline insan sevgisi, hoşgörü ve özgürlük olan Alevilik, tarihsel bir süreç içerisinde
Türklerin İslamiyet'i kabulüyle şekillenmiş olup zamanın akışına paralel değişim ve
gelişimlere uğramıştır. "Alevilik tarihsel bir olgu olarak Türklerin İslam'a girişi ile birlikte
yaklaşık X. yüzyıldan itibaren başlayıp, günümüze kadar gelişerek devam eden bir süreç
içerisinde oluşmuştur." ( Yıldız, 2004:11) Merkezi otorite ile mücadele içinde olan, şiirleri,
törenleri yasaklanan, ölüm ve sürgün ile mensuplarının cezalandırıldığı şehirlerden
kaçarak kırsal bölgelerde kendilerine yer edinen Alevilerin yazılı kaynaklarına ulaşmak
oldukça güç olup inanç yapıları ritüel eksen çerçevesinde sözlü kültür içinde var olmuş ve
günümüze dek ulaşmıştır. İslam tarihi açısından bakılınca özellikle Osmanlı
İmparatorluğu döneminde Aleviler ile ilgili bilgilere rastlamak oldukça güçtür. "Osmanlı
İmparatorluğu döneminde, İmparatorlukta yaşayan gayr-i Müslim veya Ehl-i Sünnet dışı
toplumlar, cemaatler hakkında bir bilgi birikimi meydana gelmedi, getirilmedi." (Ocak,
2002:102) Alevilik insan merkezli olması ve "Eline, beline, diline sahip ol, ilimden
gidilmeyen yolun sonu karanlıktır." ile evrensel bir nitelik taşımaktadır. "Anadolu
Aleviliğinin merkezinde insan sevgisi eşitliği, özgürlüğü vardır. Yolun bugünkü anlamda
törenleşen erkânı, uygulaması zaman içinde oluşmuş ve zamana, siyasal gelişmelere göre
değişimler göstermiştir." ( Uluçay, 1993:7) "Alevilik bir yaşama biçimi, kişinin inanç ve
dünyevi hareketlerini düzenleyen ana ilkeleri saptayan bir dünya görüşü bir tarikat hatta
bazılarınca bir dindir." ( Uluçay, 1993:7) "Alevilikte olgunluk ve kemalet önemlidir ve
amaçtır. Buna ancak erkan edep içinde ve Hak yoluna uygun bir yaşama biçimi ile varılır.
Aşırı ibadet, inziva veya melametlik yoktur. Kişi, düşünerek, muhabbet ortamında
sorarak, görerek olgunlaşır. (Uluçay, 1993:8)
Aleviliğin özünde sevgi vardır. Bu sevgi varlıklara, ruhlara, insana, Tanrı'ya, ermişlere
ve yaşama olan sevgi bu empati duygusu ile yoğrulmuştur. Bencillik ise bu inanış içinde
yoktur. Alevilik, yetmiş iki millete bir nazarda bakmak ve eline beline diline sahip
olmaktır.
Bu inanç sistemi ocak merkezli zuhur etmiş ve bu inanca mensup insanlar geniş
coğrafyalara yayılmıştır. Bulundukları bölgelerde sürdükleri yolun özünü zamana ve
bölgesel farklılıklara bağlı olarak korusa da ibadet sırasında farklılıklar ve değişimler
yaşamıştır. "Alevi inanç sistemi ocak merkezli kurumsallaşmış bir yapıdadır. İnanç
sistemine tabi bireyler çok geniş coğrafyalara dağılmışlardır. Günümüzde İran, Irak,
Suriye, Türkiye ve Balkanlara kadar yayılan geniş bir coğrafyada Alevi topluluklar
varlıklarını sürdürmektedir." (Ersal, 2016: 54-130) Bu coğrafyalarda günümüzün değişen
şartlarına göre özünü korumaya çalışan ve kısmı da olsa kapalı toplum halinde yaşamaya
devam eden Aleviler Türk kültürü ve sosyal hayatını, Türk kültürüne ait folklorik
unsurları kendisine has kanunları olan ve ancak bu kanunlar çerçevesinde gelişen canlı
bir varlık niteliği sergileyen Türkçe ile günümüze dek taşımışlardır. "Alevi topluluklarının
kalıtsal (soy esaslı) aktarımlı yapısı, ritüel dünyalarının farkındalığı ve 'sır' merkezli ritüel
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evreni, topluluk içi evliliklerle örülü hiyerarşik yapısı; topluluğun dışarıdan bakış açısı ile
anlaşılmasını zorlaştırmaktadır. ( Ersal, 2019: 1)
Bu araştırmada kültürel farkındalığı ile Alevi-Bektaşî geleneğinin günümüzde tüm
canlılığı ile yaşadığı Amasya ili Gümüşhacıköy ilçesinde var olan zâkirlik geleneğini
tarihsel ve güncel boyutları ile ele alınmıştır. Amasya- Suluova'nın bir kısmı ile MerzifonGümüşhacıköy ovalarını içine alan bu bölge eski dönemde yerli halk arasında
Gazilerovacığı ismi ile anılmıştır. Gazilerovacığı günümüzde fazlaca bilinmeyen ve
kullanılmayan gayr-ı resmi bir yer ismidir. Kul Fakir'in bir sözünden aldığımız bu isim
coğrafya olarak Amasya ve Suluova'nın bir kısmı Merzifon Ovası ve Gümüşhacıköy'ü içine
alan coğrafyayı kapsar. (Akbulut, 2010:11) Gazilerovacığı coğrafyasında yer alan
Gümüşhacıköy bölgesi sosyo kültürel yapı özellikleri ve inanç yapısıyla geleneksel
değerleri yansıtan ve günümüze taşınmasına vesile olan zâkirlerin yaşadığı kültürel
açıdan zengin bir coğrafyadır. Zâkirlik geleneği bölgede yüzyıllarca canlılığını korumuş,
günümüzde de bu canlılık devam etmektedir. Özellikle Gazilerovacığı diye anılan ve bu
bölgeyi kapsayan coğrafyada birçok zâkir, âşık yetişmiştir. Araştırmada, cemin bülbülü,
İmam Cafer-i Sadık'ın özü, hizmet ehline uygun ve dedenin konusuna göre deyişler, duvaz
imamlar ile meydanı donatan, gönüllere derman olan, Hak kelamını dile getiren ve ritüel
evreni dışında da saygınlık kazanmış ve kurumsallaşmaya ulaşmış zâkirler üzerinde
durulmuştur. Bölge zâkirlerinden Veli Gökpolat, Aydın Öztürk, Satılmış Teslim, Erdal
Denk ve Aşık Hamza, Aşık Hüseyin Zeytünlü ile zâkirlik geleneği yüzyıllarca canlılığını
korumuş, günümüzde de bu canlılık devam etmektedir.
Amasya/Gümüşhacıköy bölgesinde katılımcı gözlem, doğrudan temas, alan araştırması
ve derinlemesine görüşme ile etnografi temelli kültür analizi yapılıp nitel araştırmaya
dayalı ampirik çalışma yöntemi ile zâkirin günümüzdeki durumu ve geçirdiği değişimler
hakkında somut araştırmalar yapılmıştır.
Halk biliminin araştırma alanına giren bu çalışmada sözlü geleneği taşıyan zâkirlerle
yapılan görüşmeler ile zâkirliğin dünü, bugünü ve yarını hakkında sonuçlara ulaşılacaktır.
Halk İslamı, sözlü kültür, senkretizm ve heterodoksi ilişkisi temelinde Alevi inancı ve
zâkirliğin günümüzdeki durumu, toplumdaki yeri, tarihsel süreklilik içinde yaşadığı
değişim ve dönüşümler ile toplumsal işlevleri hakkında da bilgi verilmiştir.
Alevi- Bektaşi İnancında Zâkirlik
Semah, düvaz, deyiş, miraçlama, nefesleri cem ayini esnasında müzik eşliğinde ortaya
koyan ve teolojik temeli on iki imamlardan İmam Cafer Sadık'a dayanan zâkir, ritüellerin
kültürel kodlarını bünyesinde barındıran yapısıyla Alevi-Bektaşi geleneğinde önemli bir
yere sahiptir.
Âşık kavramı Aleviler arasında Cemlerde zâkirlik yapan kişiler için kullanılır. Çünkü
zâkirlik cemlerdeki bir görevdir ve cemde bulunan 12 posttan birine karşılık gelir. Söz
konusu postun ismi âşık (zâkir) postudur. Postun manevi sahibi olarak altıncı İmam Cafer
Sadık kabul edilir. Zâkirler yol içindeki hizmetlerinden dolayı lakap olarak âşık diye
anılmaktadır.
"Zâkir etimolojik olarak zikir kelimesinden türemiştir. Sözlük anlamı olarak "bir şeyi
anmak, hatırlamak" olan bu kavram (zikr) dini literatürde, dil veya kalp yoluyla "Allah'ı
anmak ve unutmamak suretiyle gafletten ve nisyandan kurtuluş" anlamında
kullanılmaktadır." (Öngören, 2013:2009) "Arapça anan, hatırlayan, zikreden demektir.
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Tekkelerde ayin esnasında dervişlerin zikirlerini hareketlendirmek için ilahi okuyan
kişilere zâkir denir. "Zâkir, Anadolu Aleviliğinde, ibadet esnasında yani cemde saz ile deyiş
söyleyen, düvaz söyleyen kişidir." (Doğan, 1998:140) Ayinde zikr çeken diğer dervişlere
de zâkir denir. Zâkirleri idare eden kişiye ser-zâkiran denir. Bu zikredenlerin başı diye
Türkçeleştirilebilir. Aleviler, saz çalıp nefes okuyanlara zâkir derler." (Cebecioğlu,
2005:719)
Alevi-Bektaşi geleneğinde müzik ile zikr tüm zamanlarda iç içe olmuştur. Zikrin en
önemli özelliklerinden biri müzik olmuştur. (Devellioğlu, 2000:1166) Zâkirin kelime
anlamı "zikreden, zikredici, anan, tekkelerde zikr esnasında dervişleri teşvik için ilahiler
okuyan kimse" olarak açıklanmaktadır. İnanç geleneğinin sözlü kültürde taşıyıcısı olan
zâkir geleneksel kalıntıyı dünden alıp bugüne getiren ve icra tarzı ile geleceğe taşıyandır.
"Yerde gökte zikir sırasında tabiptir, arıdır. Zikirle uğraşan kimsedir. Cebrail hizmetini
üstlenendir." (Bozkurt, 2013: 47-49) Bu icra tarzı ile inanç sistemini yansıtan zâkir, âşıklık
geleneğinde olduğu gibi usta-çırak ilişkisi ile ayin sırasında usta malı eserleri icra eder. Ya
da kendi nefesini, demesini üreten ve zikr anında kendine özgü üslubu ve icra tarzı ile
Alevi- Bektaşi inanç sistemi içinde kendi ürününü kendisi üretendir. Erol'a göre
(2018:107) zâkir "anımsadığı olaylar zincirini belirli bir tarzda düzenleyen değil,
topluluğun anımsadığı geleneksel bilgiyi yine topluluğun bildiği belli anlatım kalıpları ile
ifade eden kişidir." Bu icrayı meydana getirirken ise gelenekten aldığı bilgileri, ritüel
ortamından kendisine ulaşan kalıpları içinde bulunduğu toplumun değer yargıları ve
anlatım unsurlarına dayalı ifade eder. "Cem sırasında, ilgili cemin türüne bağlı olarak
gerçekleştirilen ritüel ve hizmetlerin içerik ve işlev özelliklerine uygun deyiş, nefes, düvaz
imam, tevhit, miraçlama, semah ve mersiye türündeki manzum metinleri hizmetlerin icra
sırasına göre geleneksel sazı eşliğinde ocaklara ve yörelere özgü yerel ezgilerle icra eden
hizmet sahibine zâkir denir." (Akın, 2017:98)
"Alevi inanç sisteminde iki tip zâkir profilinden söz edilmektedir. Bunlardan ilki kendi
demelerini, eserlerini üreten âşık tipine karşılık gelirken bir diğeri yalnızca usta malı
eserleri icra eden zâkir profilini temsil etmektedir. Ancak her ikisi de Alevi inanç
sistemine ait metinleri her dönem yeniden inşa ederek icra ortamının şekillenmesinde
önemli rol oynamaktadır." (Ersal, 2009:189)
Alevi-Bektaşi geleneğinde zâkirliğin teolojik temeli İmam Cafer Sadık'a dayanmaktadır.
İmam Cafer Sadık dini, matemetik ve astronomi konularında ün yapmış on iki imamlardan
altıncısı, İmam Zeynel Abidin'in torunudur. Hz. Muhammed'in kendinden yetmiş beş yıl
sonra büyük bir ilim yıldızının geleceğini söylediği rivayet edilen ilim, irfan kaynağıdır.
Her ne kadar bazı kaynaklar Hünkar Hacı Bektaş Veli'nin imamlık görevi verdiği
Abdülsemed'i işaret etse de İmam Cafer Buyruğu'nda bir bölümün zâkirliğe ayrılmış
olması kaynağın bağlantısını güçlü kılar. (Doğan, 1998:12) Zâkirler irfani ve ilahi
temalardan bahsetmekte olup onlar için önemli referanslardan biri de Hz. Davut'tur. Hz.
Davut'un Hıristiyanlığın ve Museviliğin ortak kitabı Eski Ahit'teki (Tevrat) metinleri tok
ve gür bir ses ile kendi çaldığı bir müzik aleti ile icra ettiği rivayet edilir. "Yüce Allah Hz.
Davut'u yeryüzüne kendisini halife tayin ettikten sonra Zebur'u da gönderdi. Dağlara
taşlara Davut ile beraber tesbih ve zikr etmeleri için emir verdi." (Kanaatlı, 2011:186)
Buyruklar, inanç yapısının ritüelleri ve kuralları hakkında önemli bilgileri bünyesinde
barındıran yazma nüshalar olup bunlarda zâkirlik ile ilgili bilgiler bulunmaktadır. Burada
ritüelin icrasına dair bilgiler olmayıp ritüelin icrası tamamen ocak merkezli geleneğe
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dayanan bir eğitim olan zâkirde olup zâkir kendisine verilen Hakk'ın batın sırlarını Caferi Sadık ilminden söyleyerek sırra vakıf olandır.
Zâkirlik geleneği ozan ve âşık geleneğinin bir uzantısıdır. İslamiyet öncesi türklerin
yaşamına dayanan ve yaşanılan coğrafi bölgelere göre kam, baksı, ozan, âşık isimlerini
alan zengin bir kültürel birikimin eseri olan ozan, âşık Orta Asya'dan Anadolu'ya uzanan
ve yüzyılların geleneğini yansıtan bir kavramdır. "Oğuzların Dede Korkut hikayelerinde
de görülebileceği gibi bu kavram halk şairi, musikişinası manasında kullanılmış; on
beşinci asırdan sonra "ozan"ın yerini âşık almıştır." (Köprülü, 2004:139) Ozan göçebe
hayatın kodlarını yansıtırken âşık yerleşik hayatın özelliklerini yansıtmaya başlamıştır.
Kültürel coğrafyalarda halkın sözcüsü ve savunucusu olan ve günümüzde de varlığını
sürdüren kültürel değerleri nesilden nesile aktaran âşıkları ozan, kam, baksı geleneğinin
devamı olarak nitelendirebiliriz. Geleneğin temelinde dini unsurlar yer almaktadır.
Yılmaz'ın dediği gibi (2005:127) "toplumsal değişimde etkili olan faktörlerin toplumların
hemen hepsinde örf ve adetlerin etkisini azaltıp eski değerlerin yerine yeni değerlerin
zorlaması ya da toplumun yapısını büyük oranda değiştirmesi" tespiti âşıklık geleneğini
de etkilemiştir. Zaman içinde farklı boyutlar ve anlamlar kazanan âşıklığın temelinde dini
temeller vardır. "Dini metinleri icra eden âşıklar kendilerini diğer saz şairi âşıklardan
ayırmak için yeri geldiğinde badeli âşık, hak aşığı gibi isimleri tercih etmiş, ürettiği
eserlere "ilahi, deme, nefes, deyiş" demiş mahlaslarının başına "kul, sultan abdal, pir" gibi
nitelemeleri eklemişlerdir. (Artun, 2006:3) Hakikat şehrinden mana bağında güller deren
ve kendini sevgi ile aşk ile Allah'a bağlayan zâkirler de bu açıklamaya uygun niteliktedir.
Köprülü'nün deyimi ile (2004:163) "ilham kaynakları daima ilahi olan" badeli halk
âşıklarıdır.
Toplumsal normların değişime uğradığı ve güncellendiği, aktarıldığı ritüellerden biri de
cem ritüelidir. Zâkirlik Cem hizmetindeki on iki hizmetten biridir. Zâkir âşıklık
geleneğinin bir parçası âşık ile iç içe geçmiş kavramlardan oluşup zâkiri âşık olarak
görmek bir bakımdan eksiklik olacaktır. "Cem ritüelleri, Alevi inancına mensup zâkir ve
âşıklarınn yetiştikleri başlıca ortamlardır. Âşıklık geleneğindeki usta-çırak ilişkisi
çerçevesinde âşık kahvehaneleri, toplantıları ve âşık meclislerinin üstlendiği görevi
zâkirlik geleneğinde cem ritüellerinin ve irfâni muhabbet meclislerinin üstlendiğinin
altını çizmek gerekir." (Akın, 2006:16) Burada zâkirler zâkirlik hizmetlerini cem
ritüellerini görerek ve yaşayarak cem ayinlerindeki icra ortamlarına dahil olarak
öğrenmektedirler. Zâkir ocak merkezli gelenekte yetişmiş olup geniş coğrafyalardan ve
farklı kültürlerden beslenmiş yaratım, icra ve işlevini dini boyutta ve inanç sisteminde
devam ettirmekte olup Alevi- Bektaşi inanç yapısının temsilcisidir. Kam, baksı, ozan
geleneğinden âşıklığa geçiş ve âşıkların kahvehaneler, çayhaneler, bozahanelerde icra
ortamlarında eserlerini icra etmeleri zâkirlikle bağlantılı olmayıp zâkirin icra ortamı
Alevi-Bektaşi inanç yapısının ve sosyo-kültürel yapısını oluşturan ritüellere bağlıdır.
Zâkirlik ritüel merkezli doğup devamı sağlanmıştır. "Ritüeller kutsal olanın kolektif bir
paylaşımının konusu olacak bir biçimde toplumsallaşmasını sağlayan temel yapıların
başında gelmektedir." (Şahin, 2008:271)
Sosyo-kültürel, ekonomik, tarihi, siyasi, coğrafi değişimler âşık kavramını ortaya
çıkardı. Âşıklar yaratma kabiliyeti olan badeli ve badesiz âşık olarak ikiye ayrılan ve
toplumun değer yargılarını ele alan kişilerdir. Kam, baksı ve şamana ait değerler ise
değişim ile beraber kutsal olanı kutsal olanı aktaran ve kutsal olan ile bağ kurmaktan çıktı
ve yerini zâkir kavramı aldı. Kam, baksı, şamanlar Türk inanç sisteminde önemli bir
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konuma sahip, toplumda saygınlığı olan, şiir söyleyen, kutsal ile bağ kuran ve icrâ ettiği
ritüellerde müzik aleti çalandır. Türklerin İslamiyet'i kabuletmesiyle beraber sosyo
kültürel ve yaşam tarzında meydana gelen değişimler dönüşümü de beraberinde getirmiş
kam, baksı ve şaman zaman içerisinde yerini ozan ve aşığa bırakmıştır. Bu dönüşüm
sırasında dini işlevleri barındıran özelliğini ise İslami inanç içerisinde Alevilikte paralellik
gösteren dede-zâkir geleneğine yansıtmıştır. Kutsal olanla bağı olan ve kutsalı cem
evlerinde icraeden zâkirler böylece ortaya çıkmıştır. Alevi inanç yapısında zâkir; kutsal
ile bağ kuran, kutsalı içinde barındıran ve Tanrı ile peygamber arası kutsal bilgiyi aktaran
Cebrail'e eş görülmektedir.
Zâkirliği ortaya çıkaran unsur cem ritüelindeki hizmetlerden gelmektedir. Cem erkanı
hizmet isimli inanç ritüelleri ile olup dede ve zâkir olmadan cem ritüelleri gerçekleşmez.
Cem erkanında olan toplulukların teolojik arka planında Güruh-u Naci'ye inancı olup Ehli Beyt grubu Hz. Adem ve Naci Ana'dan gelmektedir. Erkeklerin icra ettiği hizmetlerden
gelen zâkirin icra ortamı cem evidir. Zahirden batına geçişi temsileden cem evinde
meydanı çevreleyen bir halka olup bu halkayı oluşturan hizmetlerden biri de zâkiri temsil
eder. Zâkir cemde dededen ve rehberden sonra gelendir. Post yeri ocaklara göre
değişkenlik gösterebilen zâkir olamadan cem yürütülemez. Dede gittiği cem erkanlarına
zâkiri de götürür. Kutsal soyun kutsal sahibi ve aktarıcısı dede olup nübüvvet ve velayet
sırrını içinde barındırır. Kutsalın yaratıcısı ve icracısı ise zâkirdir. "Dedenin izni ile çalıp
söylemeye, okumaya başlar. Cem'de önemli bir görevi vardır. Ayin'in seyrine göre
nefesler okur. Semah müziği çalar. Miraç, tevhit, taçlama okur. Serbest dönemde Alevi
dünya ve insan görüşünü içeren deyişler söyler." (Uluçay, 1993:69)
Hakkın kelamına dair sözler dedede olup dedenin kelamına hizmetine ortak olan dede
ile var olandır zâkir. "Hizmet, cem veya inanç merkezli herhangi bir ritüelin tamamının
bir bütün olarak icrasında belirli bir sıralamayla ve periyodik olarak ritüelin parçaları
halinde gerçekleştirilen uygulamalara verilen addır. (Akın, 2017:418) Bu hizmet için
seçilen zâkir sayısı bölgelere göre farklılık göstermektedir. Genellikle üç denilmesine
karşın cemin türüne göre bir zâkir de yetebilmektedir. Bazı bölgelerde üçten fazla zâkirin
katıldığı cemler de yapılmaktadır. Kimi dedelerin kendileri de zâkirlik yapmaktadır. Söz
gelimi dede iyi saz çalıyor ve okuyorsa ilk düvazimamı kendisi okur. (Birdoğan, 1995:403)
Zâkir cemde dede ve rehberden sonra gelir. Her hizmetin icrasında etkin görev
almaktadır. Her hizmet için ilgili hizmete göre ayrı ayrı belirlenen manzum metinleri
müzik eşliğinde icra eder ve buna hizmet hakkı denir. Dede ve zâkir ritüelin gerçekleştiği
ortamı sürekli takip eder ve hizmetler içinde sadece dede ve zâkirin diğer hizmetler ile
muhabbeti vardır. Yaratımı ritüel içinde ve ritüelle beraber olan zâkirin icra ettiği
hizmetler hizmet gerçekleşmezse anlam kazanmaz. Hizmet hakkını icra eden zâkir ilahi
aşk badesini içip sırra vakıf olandır. Kutsala layık olup hem âşık hem de zâkirdir. İlgili
deyiş, nefes, deme, duvaz imam gibi türlerin ne zaman icra edileceğine kendisi karar veren
zâkir Hak kelamını cemlerde icra edendir. "Zâkir yolun asli hizmetlerinden birisini
yürütür. Zâkirin okuduğu nefeslerle oluşturduğu ortamla cem erkan yürütülür ve
gerçekleştirilir. Âşık cemin bülbülüdür. İmam Cafer-i Sadık özünde Ehl-i Beyt bahçesinde
Hak yakınında bülbüldür ozan. Er meydanında sözü olandır. Yolun kural ve inceliklerini
dile getiren özünü tanımaya davet eden, manzum nefesler söyleyen hizmettedir." (Uluçay,
1993:166)
Alevi- Bektaşi inanç sistemini ve manzum bir tarzda Allah, Muhammed ve Ali aşkını dile
getirerek Kur'an'ın batın dünyasını ifade eden zâkirler kutlu olma yolunda yürüyenlerden
olup kutsalın yaratıcısı ve icracısıdır. Cem ayinlerinde üç nefes ve bir düvazimamdan
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sonra her üçleme sonunda zâkir on iki imam ismi geçen bir deyişi icra eder. Sonrasında
dede gülbank okur. Deyişin mahlas kısmında ise iaşaret parmağı dudaklara götürülüp el
kalbin üstüne getirilir. Böylece, dil ile gönül ile mahlası geçen zâkir, âşık anılmış olur. İcra
ortamında kullandıkları müzikal alet genellikle bağlamadır, saz olup buna "Telli Kur'an"
derler. Saz ve bağlama dışında kemançe, def, kudüm, ney gibi entrümanları kullanan
zâkirler de olmuştur. Bu kutsalın bir parçası olmuştur. Ritüellerle ilgili bilgiler zâkirin
sözünde ve müzikli icralarında ortaya çıkmaktadır. "Köprülü, şiirlerin raks eşliğinde
terennüm edilerek, raksla birlikte dini ayinden doğduğunu belirtmektedir. (Köprülü,
2003:93)
Şaman, kam, baksı, ozan ve âşıklar toplumda kutsalın sahibi ve taşıyıcısı olarak
saygınlık görmüşlerdir. İlk zamanlar kopuz enstrünman aleti oalrak kullanılmıştır. Kopuz
Dede Korkut'ta kutsaldır. Dede Korkut Alevi dedeleri gibi sazı ve sözü ile her zaman olayın
içinde olmuştur. "Uşun Koca Oğlu Seyrek Boyunu Beyan İder" hikayesinde Dede Korkut
ve kopuzun kutsallığı vurgulanmış olup kopuzun kutsallığı ile bir Oğuz beynin ölümü
engellenmiştir. Kopuz Dede Korklut'u temsil etmekte olup kutsalın bir parçası olarak
kabul görmektedir. "Bektaşi için Tanrısal nağmenin yaratıldığı enstrüman kopuz, yani
Türk sazıdır. Bu nedenle Bektaşi, ya da Alevilerin her töreninin (erkanının) sonunda veya
içinde müzik vardır." (Noyan, 2010:30) İcrasının başında ve sonunda zâkir saza niyaz
eder, icrasının sonunda bağlama ile birlikte dua edilir. "Sazın göğsü peygamber ağacından,
kılıfı Ali bezinden, teknesi ilim şehrindendir. Sazda üç sıra tel vardır. Allah, Muhammed,
Ali'dir. Saz dik tutulunca Arapçadaki elif harfine benzer. Elif, Allah anlamına yorumlanan
harftir. Eski zâkirler on iki perdeli bağlama çalarlardı. On iki imamlara işarettir." (Doğan,
1998:142)
Ritüel evreni dışında da kurumsallaşan ve toplumda belli bir saygınlığa erişmiş olan
zâkir inançsal hiyerarşide önemli bir konumda bulunmaktadır. Zâkir icraları ve kutsal ile
bağlantıyı kuran kişiler olarak konumlanmışlardır. Zâkiri olmayan yerlerde bağlama ile
kutsal metinleri icra edebilen bireyler kültürel benliğin canlı tutulmasına katkı
sunmuşlardır.
Amasya İli Gümüşhacıköy İlçesi Zâkirlerinden Aşık Hüseyin
Bu araştırmada Gümüşhacıköy bölgesinde zâkirlik geleneğinin canlı kalmasına ve
sürdürülmesine katkı sunan zâkirlerden Aşık Hüseyin Zeytünlü üzerinde durulmuş olup
Aşık Hüseyin'in cem ibadetlerindeki üstlendiği rolden ve deyişlerinden bahsedilmiştir.
Aşık Hüseyin Kırca köyünden olup on altı yaşından beri cem ibadetlerinde zâkirlik
yapmıştır. Kendine özgü deyiş ve nefesler okuması ile hemen dikkatleri üzerine çekmiştir.
Aşık Hüseyin'in zikrettiği deyişlerden biri de Pir Sultan Abdal'a ait olup deyişe kendinden
nakışlar katmıştır.
Hak kerem eyler de nura batmaz mı
Arz eyleyip cem evine gelenler
Daim boş gelenler dolu gitmez mi
Arz eyleyip cem evine gelenler
Muhammed Ali'yi buldum burada
Mevlam ayırmasın beni arada
Sıdk ile gelenler erer murada
Arz eyleyip cem evine gelenler
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Zâkir icrası ile yeniden şekillenen bu deyişler özünü yitirmemek koşulu ile çeşitli
varyantlarla karşımıza çıkmaktadır.
Bir başka deyişte ise Aşık Hüseyin dört kitabın manasının bir elifte gizli olduğunu
zikreder. Ba denilip ikinci harfe geçilir ve vahdeti temsil eden eliften sonra vahdetten
çıkmış olur. Kesrete çıkmış olup ba deyince Kuran-ı Kerim Fatiha Suresi ile başlar ve ilk
ayeti Bismillahirrahmanirrahimdir. Kuran-ı Kerim be ile başlar ve Allah bu harf ile ilahi
sırları açmaya başlar.
Vücudum hallolup da serden geçince
Elif be harfinden de canım devran görünür
Tebarekeden Allah Allah deyince
Cim cemal anası da sırdan görünür
Aşık Hüseyin bir başka deyişinde ise dünya malının geçiciliğinden geçici dünya
hayatının ahrete tercih edilmemesi gerektiğinden bahsetmektedir. Ayrıca kibir sahibi
olmanın insana bir yarar sağlamayacağından bahsetmektedir.
Dünya malı için tamah edersen
Yeşertmezler seni bitemen sonra
Kalbin kara gönlün kibir tutarsa
Amasya Merzifon ilçesi Diphacı Köyü Rumi Hoca tekkesinde 1923 yılında dünyaya
gelen Ali Belli , Yanyatan, bölge aşıklarından Kul Fakir'in düşüncelerini kendisine örnek
almıştır. Bilgisi, insanlarla olan ilişkileri ile toplumda sevilmiş ve yer edinmiştir. Cem
ibadetlerinde zâkirler tarafından bahsedilmektedir.
Senin hizmetine senin yoluna
Vereyim serimi cananım yanyatan
Verdim hizmetine gönül köşkümü
Yetiş imdadıma yarim yanyatan
Geldin kandın mihman ettin bu hanı
Dost olan dostuna açar dükkanı
Şefahatkarısın keremlerkarı
Bahçede açılan gülsün yanyatan
Sonuç
Zâkirlik geleneği Alevi inanç sistemi içerisinde yüzyıllardır yaşayan canlı bir organizma
olup özellikle 1950'li yıllar başı ile kapalı toplum halinde yaşayan Alevilerin geçim
sıkıntıları, sağlık, eğitim, alt yapı gibi sorunlar nedeniyle köyden şehre göç etmeleri,
Almanya'ya işçi olarak gitmeleri ile meydana gelen sosyo kültürel yapıdaki değişimler,
şehir hayatının getirdiği kültürel yozlaşma zâkirlik geleneğini de değişim ve dönüşüme
zorlanmıştır. Kapalı toplum özelliği ile dış dünya ile pek bağı olmayan Aleviliğin ocak
merkezli yapısını göçlerle meydana gelen değişimler sarsmaya başlamıştır. Artık Aleviler
farklı fikir ve düşünceler ile kendi inancını geleneğini ve varlığını sorgulamaya
başlamıştır. Burada Alevilik adını oluşturulan bazı dernekler ve ritüeli tam manası ile
bilmeyenlerin bilgi üretmesi ile temelinde sözlü kültür olan ruhani ve ritüel bir yapıya
sahip Alevilik sarsılmıştır. Dede ve zâkirin şehir kültürünün etkisi ile köylerde etkin olan
güçleri şehirlere taşınamamıştır. Dede bir kişiyi düşkün ilan etse köylerde bunun sosyal
yaptırımı çok ağır iken şehir hayatında bunun önemi azalmaya başlamıştır. Kırsal
kesimlerde yaşayan Alevilerin köyden kente göçmeleri ile kırsal kesim yaşamına göre
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şekillenen Alevilik inancını değişime zorlamış modern hayatın getirdiği yaşam tarzı ile
kimlik sorunları ortaya çıkmış ve Aleviler kendilerini değişen toplum yapısında yeniden
sorgulamaya başlamışlardır. Kurumsal yapıların yetersizliği ve ritüelleri besleyecek
durumda kendilerini var edemeyişleri ile Alevi toplumunu bir arada tutan ve inancı
yaşayan bireylerin mevcudiyetini pekiştiren ritüeller yavaş yavaş kaybolmaya
başlamıştır.
Bu değişim ve dönüşüm içinde Gazierenler Ovacığı olarak bilinen AmasyaGümüşhacıköy ilçesinde yaşayan zâkirlik geleneğini geçmişten günümüze inceleme
olanağı bulacağımız bu çalışma gelecek kuşaklara ve bilim dünyasına bir armağan olacak,
sözlü kültür içinde varlığını değişimlerle devam ettiren zâkirlik geleneği Alevilik alanında
çalışma yapanlara kaynak teşkil edecektir. Bu çalışma bu bölgede zâkirlik alanında
herhangi bir çalışma yapılmaması bu alanda ilk çalışma olması yönüyle de önem arz
etmektedir.
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